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أوالً -مقدمة :الحالة والمنهجية
 -1شهد ،ليبيا ام  2011اندالع ثورة السابع شر مأ فأايار الاع اأ ،اأ ات ناا،
الشن ال ييب املشرر ة حم التحرر مأ ممارسا ،االستبدات الع انتهجها النظام السابق عكثر ماأ
أربنااة قااوت رالااتخ ل مااأ التهماايو رممارسااا ،ال سااات الااع أت ،ا شرمااال الشاان ال ياايب مااأ
االست اتة مأ ثررااه رماوارته االتتاااتية حم بنااؤ ماسساا ،الدرلاة اس أسايف سا يمة حم ت ا
اجملاال ،مبا حم ذلك جماال ،التن ي رالااحة راسسانال مماا أثار سا با اس اتاع تتا اا ،راسانة
مأ الشن ال ييب حبقوتها االتتااتية راالمتما ية رالثقافية.
 -2أماا ااس دانيد ا قااوي املدنياة رالسياسااية فقاد شااهد ،الابست انتهاكااا ،مسايمة مااأ
تبل النظام السابق أ ممارسة أس وب القمع رأ مال ااا ية ل منارنياا السياساا رتماع شرياة
الارأم رمناع التندتياة السياساية را ييا مل هاوم املواحناة ليحال و اه الاوالؤ ل نظاام رماأ أبارك ا اك
اجلرائ تتل أكثر مأ  1270سجا ام  1996فيما ينرف مبذحبة سجأ أبوس ي  .رتد كال
لذكرى هذه املذحبة تررا كبريا حم اندالع ثورة السابع شر مأ فأاير ام  2011ندما نظمت
انساايقية أساار نيااحايا مذحبااة أبوس ا ي مظاااهرا ،س ا مية حم بن اااكم ااادت ،االشتجامااا،
لتشمل مادل أرارى مباا حم ذلاك النادامة حاراب يف .رتاد اات موامهاة هاذه املظااهرا ،بشراساة
م ااأ ح اارف تا اوا ،النظ ااام الس ااابق رن ااتل ااأ ذل ااك س ااقو امل ااا ،م ااأ الش ااهداؤ راس ااتمر،
املوامهااا ،الداميااة بااا الث اوار رالق اوا ،املواليااة ل قااذاحم الااع ارانباات م ارائ شاارب رم ارائ نيااد
االنسانية رانتهاكا ،مسيمة قوي االنسال .رتد اثل رت فنل اجملتمع الادر حم دادار جم ايف
اعمأ ل قرار  1970املارخ  26فأاير  2011الذم أشاال الونياع حم ليبياا ا اةنماة اجلنائياة
الدرليااة أداادر اجمل اايف القارار  1973الااذم أنشاااؤ منتقااة ا ظاار اجلااوم رناال كااذلك ااس
محاية املدنيا حم نيوؤ استمرار اجلرائ رممارسا ،القمع الع ارانبتها تاوا ،القاذاحم راساتخدامه
رتاب التهديد رالو يد رتد استمر ،املوامهاا ،ماع الثاوار رباد ماأ تاوا ،التحاال الادر
ا شا ااريخ سل التحرير حم  23أكتوبر .2011
تباول
 -3تدمت ليبيا اقريرها اعرل حم نوفمأ ام  2010ررسل م ية اسساتنرا
( )66اود ااية م ااأ أد اال ( )120رف ااه منه ااا ( )24رأشي اال منه ااا ل دراس ااة ( )30اود ااية .
ر قا ثااورة ف اأار ااات مرامنااة التوداايا ،نااتل نهااا تبااول كافااة التوداايا ،اةالااة ل دراسااة اادا
راشدة تبوهلا مزئيا رتبول التوديا ،املرفونية دا أربع ليااب ااا التودايا ،املقبولاة
( )115رتبول راشدة مزئيا رمل اسم اعشداث الع شهد ا ليبيا بتن يذ بنه التوديا. ،
اادات هااذا التقرياار مااأ تباال جلنااة مااأ اااأاؤ ا نااوميا بالتنساايق مااع اجمل اايف الااوح
-4
ل حريا ااا ،رشقا ااوي اسنسا ااال م ا اسس بق ا ارار جم ا اايف شقا ااوي االنسا ااال رت ا ا  1/15راملقا اارر رت ا ا
 17/119املااارخ حم  17يونيااو  2011ملتابنااة تارار اجمل اايف رتا  16/21املتن ااق باالسااتنرا
الدررم الشامل .
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ثانياً -التقدم الذي أحرزته ليبيا بعد الثورة في المجال التشريعي والمؤسساتي
ألف -اإلعالن الدستوري المؤقت
-5

ددر اس سل بتاريخ  3أغستيف .2011

 -6أكااد ،املاااتة الثانيااة مااأ الباااب اعرل ااس أل انماال الدرلااة ااس تامااة نظااام سياس ا
مدين تميقراح مب س التندتية السياسية را زبية رذلك هبدف التدارل الس م ل س تة.
 -7ارااتل الباااب الثاااين بااا قوي را ريااا ،النامااة رمااأ بااا املاوات اهلامااة الااع ا اامنها مااا
يتن ق ب مال ا قوي ال وية رالثقافية لنافة منونا ،اجملتمع ال يايب مباا حم ذلاك اعمااكيل رالتباو
رالتاواري املاااتة ( )1كاذلك التازام الدرلااة باايانة شقااوي اسنسااال را رياا ،اعساسااية رالنماال
ااس داادار اش ارينا ،مدياادة ا اامأ ا قااوي را ريااا ،مبااا حم ذلااك ا ااق حم النماال رالتن ااي
رالر ايااة الاااحية رال اامال االمتمااا را ااق حم الساانأ رالتم ااك را ااق حم اةاكمااة الناتلااة
رفق ال مانا ،القانونية را ق حم ا ياة رشرية التنقل رجترمي التنذي را اق حم شرياة التنباري
رشري ااة البحا ا الن ما ا راالاا اااال ،رشري ااة الا ااحافة راس ااسم رشري ااة التظ اااهر راس تا ااام
الس م رشرية اشنيل اعشزاب السياسية رانويأ اجلمنيا ،املااتة ( )7رغريهاا ماأ ا قاوي.
رن اال اس ااسل الدس ااتورم ااس ني اامال محاي ااة اعموم ااة رالت ول ااة رالش اايخورة رر اي ااة ال اانوؤ
رالشباب رذرم اسشتياما ،ااادة املاتة (.)5
 -8شادت ،املاااتة ( )30منااه اجلادرل الاازم ل مسااار اسنتقااا الاع اساات ري مداااه  18شااهراس
ريبادأ فاور اسحاشاة بالنظاام الساابق رتاد مار ،اناديس ،ديادة اس املااتة املاذكورة ماأ اس اسل
نظ ا اراس لظا ااررف اسا ااتثنائية فرنيا ااتها بنا ااه التحا ااديا ،الا ااع رامها اات التحا ااول الا اادميقراح رالنم يا ااة
الدستورية.

باء -المؤسسات السياسية (التشريعية والتنفيذية)
المجلس الوطني االنتقالي
اأسيسااه قا اناادالع الثااورة بأيااام ت ي ااة ر ديااداس حم  23فأاياار 2011مبثابااة جم اايف اشارين
-9
مات اات رارأس ااه الس اايد ما اات س ب ااد اجل ي اال .ر م اال اجمل اايف ال ااوح االنتق ااا ااس د اادار ت ااانول
لإلنتخابا ،راأسييف امل ونيية الن يا لسنتخابا ،رالع م ت اس انظاي اسنتخاباا ،الاع ناتل نهاا
املاسسا ،السياسية الع اشن ت فيما بند.
المكتب التنفيذي
اشااني ه م ااأ تب اال اجمل اايف ال ااوح االنتق ااا مبثاب ااة شنومااة ماتت ااة لتس اايري اع م ااال
-10
ر تارة املرافق حم املناحق اةررة مأ تب ة النظاام الساابق رتاد ارأساه السايد وماوت مأيال .رتاد
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لن ا ك اال م ااأ اجمل اايف ال ااوح االنتق ااا راملنت ا التن ي ااذم ترراس ووري ااس حم ا ا ااول اال اف ااا،
الدرلية ر تارة اعمور حم ا ك املرش ة ا ساسة.
الحكومة اإلنتقالية
ااسل التحري اار حم  23اكت ااوبر  2011راس ا ا مت مهامه ااا م ااأ املنت ا ا
 -11ش اان ت ق ا ا
التن يذم بتاريخ  17أبريل  2012ر ارأسها السيد بد الرشي الني .
المؤتمر الوطني العام
 -12ق ا االنتخابااا ،الااع ماار ،باااورة شاارة رنزيهااة بتاااريخ  7يوليااو  2012اشاانيل
املاااار الااوح النااام الااذم اساات الس ا تة مااأ اجمل اايف الااوح االنتقااا حم  8أغسااتيف .2012
رب اات نساابة املشاااركا حم التاااويت ( )1.700.000ناربااا مااأ أداال ()2.800.000
ماس أل دت السنال شس شاائية ام  2006ب ل ( )5.298.152م يول نسمة .رتد
رد ت نسبة النساؤ با اا الناربا ا  ٪45رنسبتهأ با املرشحا  ٪15رتد ا أ
س ( )33مقنداس مأ أدل ( )200مقند .ر ارأس املاار السيد ومد يوس املقري .
الحكومة المؤقتة ( حكومة السيد زيدان)

 -13تاام املااار الاوح الناام بتشانيل ا نوماة املاتتاة قا تا اع ااو مبومباه السايد ا
كيدال رئاستها بتاريخ  19نوفمأ  .2012رتد ُسحبت الثقة مأ شنومة السايد كيادال ر ان يا
السيد بد اهلل الث رئيساس نومة اسيري أ مال ا أل انتخاب جم يف النواب.
مجلس النواب

 -14بناااؤس ااس انااديس ،أمرياات ااس اس ااسل الدسااتورم املاتاات رالقااانول رت ا  10لساانة
 2014ماراؤ انتخابااا ،شاارة رنزيهااة بتاااريخ  25يونيااو  2014نااتل نهااا اشاانيل جم اايف
الن اواب الس ا تة التش ارينية الوشياادة املن ا ف هبااا ترلي ااس .رتااد ب اال اادت املشاااركيف حم التاااويت
( )630.000نار ا ا م ااأ أد اال ش ا اوا ( )1.500.000نار ا ا  .رب اات نس اابة املقا ااد
املخااااة ل نساااؤ ( )32مقناادا رتااد رامااه جم اايف الن اواب ااديا كب اريا متمااثس حم رفااه املاااار
الوح النام املنتهية راليته اس ي الس تة ليه .رتد ارأس اجمل يف السيد قي ة داحل تويدر .
الحكومة الليبية المؤقتة ( حكومة السيد الثني)
 -15تااام جم اايف الناواب السا تة بتن يا الساايد بااد اهلل الثا بتشاانيل ا نومااة املاتتااة الااع
ُمنحت الثقة حم  28سبتمأ .2014
الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

اشاانيل اهلي ااة ااأ انتخابااا ،بتاااريخ  20فأاياار  2014رذلااك بناااؤس ااس القااانول
-16
رت ا ا  17لسا اانة  2013رتا ااد باشا اار ،اهلي ا ااة مهامها ااا بتا اااريخ  21أبريا اال  2014ر حم 24
تيس اامأ  2014تام اات بن اار مس ااوتة ملق ش ااا ،الدس ااتور هب اادف ثا اراؤ النق ااا شوهل ااا ب ااا
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املختا ااا راملهتم ااا رممث ا ا اجملتم ااع امل اادين هب اادف ا ا ااول ااس أراؤ مين ااأ االس ااتنانة هب ااا حم
دياغته.

جيم -التطورات التشريعية والتنفيذية لتعزيز وحماية حقوق االنسان
 -17أداادر ،السا تا ،ال يبيااة منااذ اغسااتيف  2011شزمااة مااأ القاوانا رالقارارا ،اناارس
منهجية داتتة لتنزيز رمحاية شقوي االنسال  .مأ أمهها.
 -1القوانين
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القانول رت ( )4لسنة  2011م بشأل انديل تانول نظاام الق ااؤ رتا ( )6لسانة
 2006م.



القااانول رت ا ( )5لس اانة  2011م بشااأل انش اااؤ اجمل اايف ال ااوح ل حريااا ،النام ااة
رشقوي االنسال.



القااانول رتا ( )29لساانة  2012م بشااأل ا ااق حم اأسااييف االشازاب راالنتساااب
اليها.



القانول رت ( )50لسنة  2012بشأل انويه السجناؤ السياسيا.



القانول رت ( )63لسنة  2012م بشال نشاؤ هي ة منافحة ال سات.



القانول رت ( )65لسنة 2012م بشأل انظي شق التظاهر الس م .



القا ااانول رت ا ا ( )10لسا اانة 2013م بشا ااأل جتا اارمي التنا ااذي راسر ا اااؤ القسا اارم
رالتمييز.



الق ا ااانول رتا ا ا ( )11لس ا اانة  2013م بش ا ااأل ان ا ااديل ما ا اوات حم ت ا ااانول النقوب ا ااا،
راسمراؤا ،النسنرية رخيل دم واكمة املدنيا امام اةاك النسنرية .



القا ااانول رت ا ا ( )17لسا اانة  2013م بشا ااأل انتخا اااب اهلي ا ااة التأسيسا ااية لاا ااياغة
مشررع الدستور.



القانول رت ( )18لسنة  2013م بشأل شقوي املنونا ،الثقافية رال وية.



القانول رتا ( )23بشاأل التااديق ا برراوكاول مون ياال بشاأل املساتن ذ لتبقاة
اعركرل .



القانول رتا (  ) 29لسانة  2013م بشاأل الندالاة االنتقالياة الاذم أل اس القاانول رتا
( )17لساانة  2012رشاال و ااه رأنش ا ت مبوم ا القااانول هي ااة اقا ا ا قااائق
راملاا ة الوحنية ر دندري ت ال حايا ركذلك هي ة لرت املظامل.
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القانول رت ( )2لسنة  2014م بتقريار بناه االشناام حم شاأل شظار االسا حة
رالذرائر رامل رتنا.،

 -2القرارات


ترار رئييف جم يف الوكراؤ رت ( )39لسنة  2012م بشأل اشنيل جلنة اسم ال جناة
الدائمة ملتابنة رنيع شقوي اسنسال حم ليبيا ينول مقرها ركارة الندل.



ت ارار جم اايف الااوكراؤ رت ا ( )380لساانة  2012م بإنشاااؤ مركااز ل ااد الن س ا ين ا
ب حايا النن اجلنس رالتنذي رغريها مأ دنوف املنام ة املهيناة راملاساة بالنراماة
االنسانية.



ت ارار رت ا ( )57لس اانة  2013م بش ااأل رم اااع املهج اريأ م ااأ من اااحق ب اااحأ اجلب اال
شي أتر رماع كافة املهجريأ ا مناحقه حم منتقة باحأ اجلبل.



الق ارار تا ( )123لساانة  2013م بشااأل رنيااع رارحااة حريااق اال النزا ااا ،القائمااة
بااا بنااه املاادل ال يبيااة شيا ُك ا النائا النااام بتشاانيل جلنااة السااتسم الشاانارى
رأمساؤ املتهما حم ت ايا شرب التحرير س أل اقوم ا نومة بإددار تائماة املتهماا
مااأ تباال النائ ا النااام اادت موا يااد لياا ،ااوتة الناااكشا ا مناااحقه اات شاراف
اجليو ال ييب.



القرار رت ( )119لسنة  2014م بشأل مناجلة أرنياع نيحايا النن اجلنس .



الق ارار رت ا ( )455لساانة 2014م بإنشاااؤ دااندري مناجلااة ارنياااع نيااحايا النن ا
اجلنس ا رالااذم انظيمااه بقارار ركياار الناادل رت ا ( )409لساانة 2014م رأداادر
جم يف الوكراؤ القرار رت _ )185لسنة  2015بشأل ان يا الوكيال املساا د لشاارل
شق ااوي اسنس ااال ب ااوكارة الن اادل لإلشا اراف الت ااام ااس الا ااندري را ن ي ااه را اااذ اي ااع
االمراؤا ،القانونية السكمة هبذا الشأل.

ثالثاً -الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -18ااس الاارغ مااأ املااوارت االتتااااتية النباارية الااع اتمتااع هبااا ليبيااا ال أل سياسااا ،النظااام
السابق رممارسا ،ال ساات الساائدة ناذا مل اناأ الشان ال يايب ماأ االسات اتة ماأ ا اك املاوارت
حم بناااؤ ماسسااا ،الدرلااة ااس أساايف س ا يمة حم ت ا اجملاااال ،مبااا حم ذلااك جماااال ،التن ااي
رالاحة راسسنال مما أثر س با س اتع تتا ا ،راسنة مأ الشن ال ييب حبقوتهاا االتتاااتية
راالمتما ية رالثقافية .ر بند الثورة ا اذ الندياد ماأ االماراؤا ،اهلاتفاة ا ساا مساتوى
املنيش ااة ل ش اان ال ي اايب رم ااأ ذل ااك د اادرر تا ارار برف ااع ا ااد االت ل م ااور ل ن ااام ا حم الدرل ااة
ركذلك رفع ا د االت ل مناشا ،ال مانية راعساسية.
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 -19رحم حااار التنميااة اعس ارية اأسااييف دااندري ت ا الاازرا الااذم يهاادف ا مسااا دة
املقب ا س الزرا  .ر فيما ي بنه التتورا ،الع مر ،حم اجملاال ،اهلامة التالية.

ألف -الحق في التعليم
 -20شردت ليبيا س اساتمرار لزامياة رجمانياة التن اي شاهن ياياة مرش اة التن اي اعساسا
ر ااس املساااراة بااا الااذكور راسناااث ال أل التحااديا ،الااع ااار هبااا ليبيااا حم هااذه املرش ااة ألقاات
ب ااسهلا ااس سااري النم يااة التن يميااة فقااد ا اارر التن ااي بشاانل كبااري نتيجااة الن ازاع الاادائر أر ارياس
شي انرنيت بنه املاسسا ،التن يمية لسستهداف مأ تبل اجملمو ا ،املس حة.
 -21رتد سنت ليبيا ا ترا ااتاة النربياة النموذمياة ل بياة اس مباات شقاوي اسنساال
ل ة  2014-2009رالع دف ا تما شقوي اسنسال حم املنظوماة ال بوياة حم ت ا
املراشاال التن يميااة مبااا ين اال انش ا ة أميااال مامنااة حبقااوي اسنس اال رممتث ااة هلااا راوساانت ليبيااا
بتن يذ ااتة فونينت ماتة من ا ة قوي اسنسال حم املراشل اجلامنية مأ التن ي .
 -22شااق املنونااا ،الثقافيااة حم التن ااي مل اداادر املاااار الااوح النااام القااانول رتا ( )18لساانة
 2013بشاأل شاق املنوناا ،الثقافياة رال وياة شيات ان يا مركاز املنااهل التن يمياة رالبحااوث
ال بويااة بااوكارة ال بيااة رالتن ااي بااإترا ماااتة ال ااة االماكي يااة نياامأ ااتااة الدراسااية ل ا ا وف
اعربنة اعرا مأ مرش ة التن ي اعساس ل مناحق الناحقة هبا.
 -23ر ما اسس حب ااق املا اواحأ ال ي اايب حم التن ااي تام اات ركارة ال بي ااة رالتن ااي بإ اااي الت ااسب
الن اااكشا ا ات اارب مدرس ااة حم من ااال س اانناه رك ااذلك اتام ااة م اادارس حم املخيم ااا ،رك ااذلك
اتن ل الدرلة بالنقل اا املدارس ر استحداث منت شارل الناكشا بوكارة ال بية رالتن ي
رب اال اادت الت ااسب الن اااكشا حم مرش ااة التن ااي االساسا ا  1919حالا ا ر 285حالا ا حم
مرش ة التن ي الثانوم مأ  13ي ل نام الدراس 2014/2013م.
 -24كما نشاؤ مدرسة رادة باعح ال املاابا باعررام مبستش س حراب يف التيب ريب ل
دت الدارسا هبا شوا  47ح ل ممأ ينانول مأ هذه االمرا .

باء -الحق في الصحة
 -25اتوا الدرلة ال يبية اقدمي اادما ،الاحية جمانا ل مواحنا ربنااؤ ردايانة املستشا يا،
رالنياتا ،الاحية راوفري االحق التبية رالتبياة املساا دة راعمهازة راملنادا ،راعترياة بشانل
تائ رمستمر.
 -26اقاادم راادما ،الر ايااة الاااحية مااأ رااسل مراكااز الر ايااة الاااحية اعرليااة رالنياااتا،
اجملمنااة الااع ا ت ا كافااة مناااحق الاابست نيااافة ا مراكااز منافحااة االم ارا السااارية باملاادل
الرئيسااية  .كمااا اساااه النياااتا ،ااادااة ه ا اعراارى حم اقاادمي اااادما ،النسميااة .رينتااأ
GE.15-08941
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الأنامل الوح ل تتناي ماأ باا أف ال الاأامل حم است اي فهاذا الأناامل اناأ ماأ است ااال
مر ش ل اعح ال حم ليبيا رالسيترة س مر ا ابة شي ب ت نسبة منادال ،الت تياة
بالتتنيما ،حم ليبيا أكثر مأ  % 95ررنيع ليبياا ماأ باا الادرل ااالياة ماأ اعرب اة راعمارا
السارية ك ربشنل يائ حم ليبيا الق اؤ أ ش ل اعح ال فس رموت هلذا املر حم ليبياا
منااذ أكثاار مااأ  25ساانة رهااو مااا أكداااه منظمااة الاااحة النامليااة شي ا أ ناات أل ليبيااا منتقااة
راليااة مااأ ش ا ل اعح ااال  .ر ااس الاارغ ممااا اقاادم فقااد شااهد النظااام الاااح حم ليبيااا ااادهوراس
مستمراس منذ مت ع اسنينيا ،القرل املاني لندة أسباب مأ أمههامل
 النقوبا ،الدرلية الع فرنيت س ليبيا ابتداؤ مأ ام .1992


م اااترة اادت كبااري مااأ الن اواتر التبيااة الوحنيااة ل اابست بسااب ممارسااا ،النظااام السااابق
القمنية رالظررف املهنية راستتااتية السي ة.

 -27رنظرا ل ظررف الانبة الع ار هبا البست شاليا فقد شهد تتاع الاحة ييار شبه اام.

جيم -حماية حقوق المرأة وتمكينها
 -28ياكد اس سل الدستورم ال ييب الااتر حم اغستيف  " 2011رالذم سايبقس نافاذاس ا
أل يت ترار الدستور الدائ " مل اس لتازام الدرلاة حبقاوي اسنساال را رياا ،اعساساية رأل ليبياا
م تزمة باالن مام ا االا اتيا ،الدرلية الع م هذه ا قوي را ريا.،
 -29ليبياا ترلاة حارف مناذ كماأ حويال حم مناهادا ،ترلياة ر ت يمياة أساساية متن قاة باملسااراة
بااا الرماال رامل ارأة داااتتت ليبيااا ااس اا اتيااة الق اااؤ ااس ايااع أشاانال التمييااز نيااد امل ارأة
)ساايدار( حم ااام  1989ر ل أرفقاات بتاااديقها ظااا .،كاناات ليبيااا بااا أرا الاادرل الااع
ددتت س برراوكول امليثاي اعفريق قوي اسنسال رالشانوب املتن اق حبقاوي املارأة حم أفريقياا
(برراوكول مابواو) ريشتمل س حي راسع مأ اعشناام بشاأل ادم التميياز نياد املارأة مباا حم
ذلك حم ا ياة السياسية رحم ااشة سبل رتنوا ،الندالة ربشأل النن نيد املرأة .ان ل مواثيق
ترلية أررى ددتت يها ليبيا التزاما ،نيافية حبماية شقوي املرأة رنيمال املساراة ل مرأة أمام
الق ااانول رشق ااوي اادم التن اار ل تميي ااز مب ااا حم ذل ااك النه ااد ال اادر اا ااا ب ااا قوي املدني ااة
رالسياسااية رالنهااد الاادر ااااا بااا قوي االتتااااتية راالمتما يااة رالثقافيااة راا اتيااة شقااوي
الت ل.
 -30س الرغ ماأ التحاديا ،النبارية أمنيااس رامتما يااس رسياساياس انت قات املارأة حم ليبياا ا
ا يااز النااام شيا كاناات ماازؤاس أساسااياس مااأ الثااورة بناال ا ادااي ها رينااد رنيااع املارأة ال يبيااة بنااد
يماا حم الناامل
قوت مأ الدكتااورية ت تسا م سادا .رحم املقابال انتاأ ال يبياا ،ماأ النسااؤ اعكثار ان س
النريب رين ّد كذلك حب سقا الشااؤا ،برنامل اعم املتَّحدة اسمنائ أكثر مأ نا اارجيا حم
ليبيا مأ النساؤ.
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 -31رحم سياي املناجلا ،ل جرائ رال ائع الع ارانبها النظام السابق حم شق أبناؤ الشن
ال ياايب كافااة رالنساااؤ ال يبيااا ،ااس رمااه اااااو  .رلتحقيااق الندالااة اسنتقاليااة رمااأ ال اارر
رمناجلا اة اآلث ااار السا ا بية أد اادر جم اايف ال ااوكراؤ تا اراراس ينت ااأ املنن ااا ،رامل تا اابا ،حم ش اارب
التحرير نيحايا شرب ريت اقادمي هلاأ الر اياة الااحية رالن ساية ر كافاة التساهيس ،املالياة
كمااا ياانل ااس مسااا د أ حم اتبااع اجلناااة تانونيااس ر اقاادميه ل ندالااة رنياامال اادم فس ا مااأ
النقا ا اب .ر حم ح ااار الرف ااع م ااأ مس ااتوى املنيش ااة بالنس اابة ل ااة الس اايدا ،االرام اال راملت ق ااا،
راملنيس ،ت نشاؤ املشرر ا ،الا رية هلذه ال ة.
 -32حم شااا رفّاار الت يااري السياس ا اهلائاال الااذم اشااهده ليبيااا فرد ااس غااري مساابوتة مااأ أماال
اااتة اش اانيل ا ال ااة القانوني ااة راالمتما ي ااة ل نسا ااؤ حم ليبي ااا مب ااا حم ذل ااك ني اامال مش اااركتهأ
النام ة را قيقية حم النم ية السياسة بواستة التشرينا ،الاع اانظ ذلاك ال أل املناسا الاع
هش ااة ر ت ااا ا ا ااد يمها رانزيزه ااا ااس رم ااه الس اار ة
ا ا ااول يه ااا ا اآلل م ااا كال اات ّ
ب مانا ،تستورية راشرينية رانيحة.

دال -حقوق األشخاص ذوي االع ـ ــاقة
 -33نتست ااس مااأ ميااال ليبيااا الراسااخ ب اارررة تمااا شقااوي اعشااخا ذرم اس اتااة حم
حااار منظومااة شقوتيااة متنام ااة با تباااره ريااار سا اايج فقااد سااامهت ليبيااا حم كاال املباااترا،
رالتاادابري است يميااة رالدرليااة ذا ،الاا ة حبقااوته رمل انااأ ليبيااا حم مناازل ااأ هااذا التتااور ال
مااأ شي ا املقاربااا ،رال اسم اراؤا ،شي ا ظ اات ليبيااا متشاابتة ب اارررة اب ا املقاربااة ا قوتيااة
الشااام ة سشاانالية اس اتااة باادل مقاربااة الر ايااة راسشسااال ره ا مقاربااة ال مينااأ قيااق غايا ااا
رأهاادافها املنشااوتة ال مااأ رااسل سياسااة امتما يااة راتتااااتية امااة رمندجمااة رفااق برنااامل رحا
متنامل يستجي اما .
 -34نات ال قرة ( )18مأ املااتة ( )2لقارار جم ايف الاوكراؤ رتا ( )20لسانة  2012بشاأل
ا تمااات اهليناال التنظيم ا رأرتاادااا ،ركارة الشااارل اسمتما يااة ااس أل اتااوا الااوكارة اقاادمي
ااادما ،ااادااة بنازالؤ املاسسااا ،اعمتما ياة رمراكااز ذرم اسشتياماا ،راسهتمااام بق اااياه
ررنيا ااع اعسا اايف الن ي ا ااة بر ا ااايته راا ااأهي ه  .رناا اات ال قا اارة ( )19ما ااأ ن ا اايف املا اااتة ا ااس
أرتاااا الااوكارة ااس اعشاراف رمتابنااة اساايري مرافااق الر ايااة اسمتما يااة رمراكااز رمناهااد اربيااة
راأهياال ذرم اسشتيامااا ،ااادااة رترر ش ااانة اعح ااال رالنماال ااس اناماال اا ادما ،فيمااا
بينها  .راتبع ركارة الشارل اسمتما ية اهلي ا ،التالية املختاة بر اية املناتا مل
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(أ)

اهلي ة النامة لاندري الت امأ.

(ب)

مركز اأهيل املناتا ببن اكم.

( )

مركز اأهيل املناتا جبنزرر.

(ت)

مركز السواين لتأهيل ذرم اس اتة.
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(ت)

ال جنة الوحنية لر اية املناتا.

 -35جت اادر اسشا ااارة اس ال القا ااانول رت ا ا ( )5لس اانة  1987بشا ااأل املنا اااتا الي ا ازال سا ااارم
امل نول.

رابعاً -المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان
ألف -المجلس الوطني للحريات العامة
 -36أنشااأ مبوما القااانول رتا  5لساانة  2011الااااتر أ اجمل اايف الااوح االنتقااا اسااتناتا
ملب اات بااارييف بشااأل اهلي ااا ،الوحنيااة قااوي االنسااال ريهاادف ااا رانزيااز ا ريااا ،النامااة
رالاادفاع نهااا رردااد راوثيااق االنتهاكااا ،رت ا راشااجيع ماسسااا ،اجملتمااع املاادين ريااادر
اقريرا سنوم رأرر نا سنوم أ نشاحااه.
 -37رشس ا التقرياار الساانوم الااااتر حم ااام  2013فقااد ردااد اجمل اايف شاااال ،انتهااا
قوي اسنسال راندم س ا ريا ،النامة .كما ردد ررثق انامس مع ا اال ،الع ارت ليه أر
ا ك الع سنس ليها مأ انذي مبخت أشناله رمسميااه ر ر ااؤ تسارم رتتال راار القاانول
ر دم شالة دت كبري مأ املتهما ا الق اؤ راالشتجاك رار القانول رارا اع شااال ،اهلجارة
غااري الشاار ية رشالااة السم ااا رالناااكشا اسنسااانية روارلااة ا ااد مااأ شريااة التنبااري رغريهااا مااأ
اسنتهاكا ،اعررى فنال كل ذلاك أساسااس لاه حم التااري ماأ راسل اقااريره بق قاه رانز اماه
الش ااديديأ ش ااول الوني ااع الن ااام ق ااوي اسنس ااال را ري ااا ،النام ااة رك ااال تافن ااس ل تنبي ااه رت ااورة
املوت رالتأكيد س الس تة ب رررة مل املسارلية لبسط ن اوذ الدرلاة ررسا رارحاة رانياحة
املنااامل بشااأل انااويأ ماسسااا ،الدرلااة اعمنيااة  .هااذا االماار حااال نشااا اجمل اايف ذااااه ركااال واال
بيااال منتا امل ااو السااام قااوي اسنسااال بتاااريخ 24اكتااوبر 2014الااذم ااأ ااأ ت قااه
الباالل كاؤ التقاارير الاع ا ياد بتومياه التهديادا ،رال هيا نياد املاسساة الوحنياة قاوي اسنساال
حم ليبيا املنررفة باس اجمل يف الوح ل حريا ،املدنية رشقوي اسنسال رمقرها حم حراب يف.

باء -مفوضية المجتمع المدني
 -38اتبااع امل ونيااية ركارة الثقافااة راجملتمااع املاادين رنش اأ ،مبوم ا الق ارار رت ا ( )649لساانة
 2013الااااتر ااأ جم اايف الااوكراؤ املناادل ل قارار رتا ( )12لساانة  2012بشااأل نشاااؤ مركااز
ت منظما ،اجملتمع املدين ر تل امل ونيية بتسجيل منظما ،اجملتمع املدين را تمات نظمهاا
االساسااية رمتابنتهااا حم اتاؤ مهامهااا رفقااا ل تش ارينا ،النافااذة  .راق ادم الااد ال ا رال ومسااع
رالتق ا راملشااورة ملنظمااا ،اجملتمااع املاادين شي ا فاااي اادت املنظمااا ،املسااج ة هبااا شااهن االل ال
 3000منظمة.
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 -39كماا اقااوم امل ونيااية بتنظاي ماال منظمااا ،اجملتماع املاادين الدرليااة الاع ارغا حم النماال
ب يبيا بالتنسيق مع اجلها ،املختاة رفقا ل قوانا رالتشرينا ،النافذة.
 -40اقوم امل ونيية كذلك با تمات ااتط رالأامل لتتوير م ها ررفع ك اؤة النام ا هبا
رانظاي رر ايااة رر النماال ربارامل التاادري لسراقاااؤ مبسااتوى النشااتاؤ رمنظمااا ،اجملتمااع املاادين
بالتنارل مع اجلها ،راملاسسا ،الوحنية رالدرلية.
 -41ا اادار امل ونيا ااية مبج ا اايف اتارة يتنا ااول ما ااأ رئا ااييف رنائبا ااه ر سا ااة ا ا اااؤ ياا اادر ت ا ارار
بتسااميته مااأ جم اايف الااوكراؤ بناااؤ ااس اار مااأ ركياار الثقافااة راجملتمااع املاادين رمقرهااا الرئيسا
مبدينة بن اكم رهلا فررع شاليا مبديناة مااتر رحاراب يف رماارااة رسابها رالبي ااؤ .را نا بنثاة
اعم ا ا املتح ا اادة لتق ا اادمي ال ا ااد حم ليبي ا ااا راس ا ااات اعررريب ررك ا اااال ،التنمي ا ااة الدرلي ا ااة املخت ا ااة
راملنظمااا ،الدرليااة غااري ا نوميااة ترراس كب ارياس حم م يااة الااد راسساانات ال ا رامله ا رحم انميااة
املهارا ،اعساسية لقاتة اجملتمع املدين حم ليبيا.

خامساً -تفاعل ليبيا مع مجلس حقوق االنسان و آلياته
 -42اقااوم شاانبة شقااوي اسنسااال رالندالااة االنتقاليااة رسااياتة القااانول حم بنثااة اعم ا املتحاادة
ل د حم ليبيا بدرر بارك حم انزيز سياتة القانول ررداد رمحاياة شقاوي اسنساال رفقاا لسلتزاماا،
القانونية الدرلية ل يبيا رمسا دة الس تا ،ال يبية س دسح ربناؤ نظام الندالة رت رنيع
ران يااذ اس ا اايجية دالااة انتقاليااة شااام ة راقاادمي املسااا دة مااأ أماال قيااق املاااا ة الوحنيااة
رت ا النم اال ااس ك ال ااة املنام ااة اسنس ااانية السئق ااة ل محتج ازيأ  .راس اااه الش اانبة حم اق اادمي
اقارير تررية بالتنسايق ماع منتا امل او الساام قاوي اسنساال اأ رنيانية شقاوي االنساال
حم ليبيا.
 -43انتأ ليبيا مأ با الدرل الع رمهت ت وة م توشاة عداحاب الوالياا ،اااداة كماا
رمهاات ت ااوة ل م ااو السااام قااوي اسنسااال لزيار ااا ال ايااا مل ااات بنااد  .كمااا تااام املاااار
الوح النام حم ام  2013باملااتتة س اا اتية شقوي اعشخا ذرم اس اتة.

سادساً -النازحين في الداخل والمهجرين في دول الجوار
 -44د اادرر الق ااانول رت ا  29لس اانة  2013حم ش ااأل الندال ااة االنتقالي ااة ال ااذم ي ااوفر الي ااا،
ل مسائ ة رمأ ال رر ل حايا شقوي اسنسال منذ ام  1969ر نشاؤ تائرة لشارل النااكشا
تار يا اتمتع باسشية فحل ظررفه رانينه مأ التمتع حبقوته رمنع التمييز نيده .
 -45شن ت رئاسة الوكراؤ جلال لسكما ،رمنها جلنة أكمة اجلنوب رهدفها اقادمي املساا دا،
االنسانية ل مت رريأ مأ أشداث النن .
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 -46انهااد ،ا نومااة اسنتقاليااة بتاااريخ  2014/10/2بساادات تيمااة الرسااوم الدراسااية ااأ
كافة التسميذ ال يبيا حم مار راونيف.
 -47قااد جم اايف ركراؤ ا نومااة ال يبيااة املاتتااة بتاااريخ  2015/2/18امتما ااا اقاب يااا مااع
جلنة ش ول الناكشا مبج يف النواب ملناتشة أرنياع الناكشا حم الدارل راملهجريأ حم ترل اجلوار
شي اقرر مل


شااار الناااكشا راملهج اريأ راوشيااد اجلهااوت رانساايقها لتقاادمي املنونااة هل ا باااورة مياادة
رنيرررة ل اؤ اعمسام راهلي ا ،املواكية لوكارة النمل رالش ول االمتما ية لتنول أ مال
اسغاثة راملسا دا ،ك ها ت شاراف الاوكارة ا اتياا لتشاتيت اجلهاوت رنيامانا لوداول
املسا دا ،ا مستحقيها.



د ا اادرر ان يم ا ااا ،ل س ا ا ارا ،ال يبي ا ااة مبس ا ااا دة كاف ا ااة ال يبي ا ااا حم اا ا ااار
اسمراؤا ،استارية ررادة جتديد مواكا ،الس ر ترل استثناؤ أر اييز.

ا ااس ا ا ااام



ان يا ا ركارة النم اال رالشا ا ول االمتما ي ااة حبا ااره ر اادات تا اادة بيان ااا ،متنام ااة
اانه راتا اح ليااة لتقاادمي املسااا دا ،هلا ركااذلك شااار الناااكشا بسااب النزا ااا،
املسا ا حة املتوام ااديأ حم امل اادارس راملناه ااد راعم اااكأ النام ااة راتا ا اح أم اااكأ بدي ااة هلا ا
شس ا مااا يتااوفر لاادى الااوكارة مااأ منانيااا ،رتااد تاماات ركارة الشااارل االمتما يااة
بإددار القراريأ رت ( )264ر( )265راو نشاؤ مناا ل ناكشا مبار راونيف
رتارل ليبيا راقدمي مسا دا ،نقدية ر ينية ربدل جيار هلاالؤ الناكشا.

سابعا -الرد على التوصيات
التوصــيات  :الفقــرة  . 58 ،39 ،35 ،10 ،9 ،8 ،5، 4: 93المتعلقــة بتعزيــز احت ـرام
حقوق االنسان والتثقيف في هذا المجال
 -48أرذ ،الس تا ،االنتقالياة بناد الثاورة هاذه التودايا ،بناا اال تباار را اذ ،رتاوا،
م موسة حم جمال ددار التشرينا ،السكمة لتن يذ هذه التوديا ،رمنهامل


12

ا مأ اس سل الدساتورم باباا خياتل باا قوي را رياا ،الناماة رماأ باا املاوات اهلاماة
الع ا امنها ماا يتن اق ب امال ا قاوي ال وياة رالثقافياة لنافاة منوناا ،اجملتماع ال يايب
مبااا حم ذلااك اعماااكيل رالتبااو رالتاواري ( املاااتة  )1كااذلك التازام الدرلااة بااايانة شقااوي
اسنسااال را ريااا ،اعساسااية رالنماال ااس داادار اشارينا ،مدياادة ا اامأ ا قااوي
را ريااا ،مبااا حم ذلااك ا ااق حم النماال رالتن ااي رالر ايااة الاااحية رال اامال االمتمااا
را ق حم السنأ رالتم اك را اق حم اةاكماة الناتلاة رفاق ال امانا ،القانونياة را اق
حم ا ياة رجترمي التناذي را اق حم شرياة التنباري رشرياة البحا الن ما راالااااال،
رشريااة الاااحافة راس ااسم رشريااة التنقاال رشريااة التظاااهر راال تاااام الس ا م رشريااة
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اشاانيل اعشازاب السياسااية رانااويأ اجلمنيااا ،املاااتة ( )7رغريهااا مااأ ا قااوي .رناال
اس ااسل الدسااتورم كااذلك ااس نياامال محايااة اعمومااة رالت ول اة رالشاايخورة رر ايااة
النوؤ رالشباب رذرم اسشتياما ،ااادة املاتة (.)5


القارار رتا  12لساانة  2011بشااأل ل اااؤ مااا يُساامس بس ا تة الشاان رالااذم نااات
املااتة الثانياة مناه اس ( ل ااؤ شركاة ال جاال الثورياة را ارس الثاورم رفاري النمال الثاورم
رالقياتا ،اسمتما ية رررابط الرفاي ركل التنظيما ،املنبثقاة نهاا اس أل ااال مقرا اا
رمناابها ل ما حة النامة ).



الق ااانول رتا ا  5لس اانة  2011بش ااأل نش اااؤ اجمل اايف ال ااوح ل حري ااا ،النام ااة رشق ااوي
اسنسال.



القانول رت  65لسنة  2012بشأل شق التظاهر الس م



القانول رت 18لسنة  2013بشأل شقوي املنونا ،الثقافية رال

.
وية.

 -49هذا باسنيافة اا تيام الس تة التشرينية حباار القاوانا النقابياة الاع جيا موائمتهاا ماع
املنااايري الدرليااة قااوي اسنسااال رهنااا انااارل بااا ركارة الناادل رمنت ا اعم ا املتحاادة املن ا
باملخ اادرا ،راجلرمي ااة ل ود ااول ا اا ااور ملرامن ااة التش ارينا ،اجلنائي ااة ال يبي ااة رت اد ُش اان ت جل ااال
ر ُقد ،رر مل باااو .

ّ -50أمااا فيمااا يتن ااق بااالتثقي فقااد االهتمااام بشاانل م حااو منااذ باادؤ املرش ااة االنتقاليااة
انظااي النثااري مااأ
مبجااال انزيااز اش ا ام شقااوي اسنسااال را ريااا ،اعساسااية رمحايتهااا شي ا
الندرا ،ررر النمال الاع ركاز ،اس او ياة ال اا ،الاع ات ا ناياة راداة كااملرأة راعح اال
رغريه حبقوته ررامبا مبا حم ذلك مأ رسل رسائل اس سم.
 -51رتااد القيااام بالنديااد مااأ اعنشااتة بالتنساايق مااع بنثااة اعما املتحاادة ل ااد حم ليبيااا
( )UNISMILرمنظمااا ،اجملتمااع املاادين الدرليااة راة يااة .ر كااذلك ال كيااز ااس اتااوير املناااهل
س أسيف االنتماؤ ل اوحأ رارسايخ فنارة شقاوي املواحناة
التن يمية حم مراشل التن ي اعساس
ر ال كيز حم املراشل اجلامنية س ترا برامل ر موات تراسية ان حبقوي االنسال.
نشاااؤ
 -52كااذلك مش اات ب ارامل التثقي ا بنااه القتا ااا ،اهلامااة كااوكارة الاادفاع شي ا
منتا قااوي اسنسااال رالقااانول االنساااين الاادر بااالوكارة .ر كااذلك القيااام بالنديااد مااأ بارامل
التو ية لقتا ا ،الشرحة الق ائية رالسجول رانظي النديد مأ الدررا ،التدريبية.
التوصـيات الــواردة تحــت الفقـرة  23 ،4 ،3 ،2 ،1 : 95والفقــرة  5 ،4 ،1 : 96التــي
تطالب ليبيا باالنضمام إلى اإلتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان التي لم تنضم إليها
 -53نات املاتة السابنة مأ اس سل الدستورم الاااتر حم  2011/08/03ا نيارررة
اسن اامام ا كافااة اسا اتيااا ،راملواثيااق الدرليااة راست يميااة ذا ،النستااة بتنزيااز ر محايااة شقااوي
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اسنسااال ررمااد ذلااك ارساايخا لااه بالتاااديق ااس اسا اتيااة الدرليااة ااادااة حبقااوي اعشااخا
ذرم اس اتة.
التوصية الواردة في الفقرة  ،7: 95التي تطالب ليبيـا بإعتمـاد المؤسسـة الوطنيـة لحقـوق
االنسان من لجنىة التنسيق الدولية
 -54مبوم القانول الااتر أ رتا ( )5لسانة  2011اأسايف اجمل ايف الاوح ل حرياا،
النامااة ر شقااوي اسنسااال رفقااا ملبااات بااارييف رهااو هي ااة مسااتق ة اساانس ل حاااول ااس الاا ة
اسستشارية.
التوصيات الواردة فـي الفقـرة  ،61 : 93والفقـرة  9 : 95ـ ـ  ، 12بشـأن دعـوة أصـحاب
واليات اإلجراءات الخاصة لزيارة ليبيا
 -55حم مارس  2012رمهت ليبيا ت اوة م توشاة عداحاب اسماراؤا ،اااداة رسابق أل
تب ت ح با ،كيارة مقدمة مأ بنه أدحاب الوالياا ،اااداة رغريهاا ال أل الزياارا ،مل انجاز
س الرغ مأ موافقة الس تا ،ال يبية .
التوصيات الواردة في الفقرة  50 ،36،33 ، 28 - 20 ،15،14 : 93والفقـرة :95
 28 ،27 ،8المتعلقة بمنع التمييز ضد المرأة وتعزيز مكانتها
 -56املساااراة بااا اجلنسااا من ولااة امااام القااانول مبوما اشنااام اال ااسل الدسااتورم املاتاات
الااتر حم  3أغستيف  2011رالقوانا النافذة فقد نات املاتة ( )6مأ اس سل الدستورم
س أل أفرات اجملتمع رماالس رنساؤس متساررل حم التمتع با قوي املدنية رالسياسية راناافا ال ار
رترل ايي ااز بس ااب اجلا اانيف ربالت ااا ك اات ل م ا ارأة كاف ااة ا ق ااوي مبا ااا حم ذل ااك شري ااة انا ااويأ
اجلمنيااا ،رأكااد ،ااس ذلااك املق شااا ،املبدئي ااة ملسااوتة الدسااتور الااع نشاار ا هي ااة د ااياغة
كمخرمااا ،أرا ل هي ااة مااأ أماال ثاراؤ النقااا بااا ت ا ف ااا،
الدسااتور حم تيساامأ ُ 2014
اجملتمع.
 -57ال يومااد أم اييااز يااذكر نيااد امل ارأة حم كافااة التش ارينا ،النافااذة باال انتااأ التش ارينا،
ال يبية مبثابة منتسبا ،ل مرأة اسنس اآلل ل ح ا يها راتويرها.
 -58وبخصــوص توظيــف المـرأة فــي مؤسســات الدولــة :فإنااه ال يومااد أم ااائق اشارين
حياول ترل مشااركة املارأة حم النمال بال أل لااديها النااي اعكاأ حم الوظاائ الناماة شيا اب اال
نسبة مشاركة املرأة ال يبية حم الوظائ النامة مايقرب مأ .%60
ناات املااتة ( )95ماأ القاانول رتا  58لساانة  1971اس أناه ال جياوك اشا يل النساااؤ
ّ -59
حم اع مال الشاتة أر ااترة رمنحت املاتة ( )97منه املرأة النام ة الع ارنيع ح ها ا اق حم
ف يت راشة يومياس ل ر اسرنياع ال اقل كل منهما أ نا سا ة مأ نيمأ سا ا ،النمل.
كماا ناال تاانول ال اامال اسمتماا رتا ( )13لساانة  1980اس ماان مااكة رنيااع ل مارأة
ا امل ملدة ثسثة أشهر.
14
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 -60أمــا فيمــا يتعلــق بمســا ل الــزوا والطــالق والمي ـرا ومــنح الجنســية ألبنــاء النســاء
المتزوجات من أجانب ،فقد نظمت الشارينة اسساسمية رالتشارينا ،الوحنياة النستاا ،الزرمياة
رشرماات النستااا ،اجلنسااية الااع انااول رارمهااا رالشااك أل املسشظااا ،املااذكورة حم هااذا اجملااال
ااايف بالدرمااة اعرا اااودااية الدينيااة ل مجتمااع ال ياايب املسا بتيبنتااه رأل القاوانا الااع ااانظ
اعش اوال رالنستااا ،الشخاااية اسااتمد مااأ مبااات الش ارينة مااادراس هلااا .رحم هااذا اسحااار فااإل
ا قوي املمنوشة ل مرأة انول متناف ة مع شقوي الرمل رلننها ليسات متتابقاة اامااس باالنظر ا
االرااتسف النااو رالتبينا بااا اجلنسااا ربالتااا فااإل املساااراة الااع ااات املتالبااة هبااا باااورة ال
ارا هذه اال تبارا ،ستاتم ا اسنيرار بنرامتها رشقوتها  .رلنل املسشظاة الاع اراناز اس
كول اعنثاس اارث ناا نااي الرمال هاس مسشظاة ينوكهاا استرا الادتيق لقاانول التوريا ىف
اسسااسم فاااعنثس حم الش ارينة اسسااسمية ااارث نا ا ناااي الرماال حم أربااع شاااال ،رااارث
مثل الرمل حم أشدى شر شالة راارث أكثار ماأ الرمال حم ساة شار شالاة رهناا ايف
شاال ،ارث فيها اعنثس رال يرث فيها الرمل .
 -61رال شااك أل اااودااية الدينيااة رالثقافيااة راسمتما يااة رمرمنيااا ،التش ارينا ،الوحنيااة
لنل ب د اثل دمي التنوع الثقاحم الذم أتراه املواثياق الدرلياة  ,رك هاا اسثارم القاي اسنساانية الاع
اُند م ناس ل جميع.

 -62رفيما يتن ق مبسألة دم من اعمها ،ال يبيا ،املتزرماا ،ماأ أمانا اجلنساية ال يبياة
عبنااائه نُش ارياا القااانول رت ا  24لساانة  2010بشااأل أشنااام اجلنسااية ال يبيااة رالااذم أ تاات
امل اااتة  11من ااه ا ااق ل م ارأة ال يبي ااة حم م اان أبنائه ااا اجلنس ااية ال يبي ااة رت ااد أُشي اات امل اااتة لوني ااع
السئحة التن يذياة راااداة هباا رلنال نياتراب اعرنيااع ال يبياة سياساياس رأمنيااس مل يسام بونياع
السئحة التن يذية رال يزال القانول سارم امل نول شهن اعل.
التوصيات الواردة في الفقرة  48 ، 31 ،12 : 93المتعلقة بحقوق الطفل
 -63اس اانس ا نوم ااة ا جي ااات بي ااة مسئم ااة ا ااوفر ا ماي ااة ل ح ااال ال ااذيأ يش اان ول ث ا ا
ساانال ليبيااا رهااذا يشاامل بناااؤ القاادرا ،املاسسااية مثاال نشاااؤ اجمل اايف اع ااس ل ت ولااة ررنيااع
ب ا ارامل ادريبيا ااة ل راا ااائيا االمتما ااا يا حم ركارة الشا ااارل االمتما ي ا اة بالتنا ااارل ما ااع منظما ااة
اليونسي رمواؤماة القاوانا املننياة حبماياة الت ال ماع املناايري الدرلياة رتات اولات ركارة الشاارل
االمتما ية بالتنارل مع اجملاليف اة ية انشاؤ مراكاز بادا ا ،الت ال الساتيناب انشاتة االح اال
راااوميهه رر ااق مساااشا ،لن ا منااة ل ح ااال ااأ حريااق بناااؤ املس ا حم املاادل الرئيسااية
املت ااررة م اراؤ الا اراع .رليبيااا مااأ بااا الاادرل الااع رمهاات ت ااوة م توشااة عدااحاب الواليااا،
ااادة الد وة لزيار ا  .رفيما يتن ق مبسألة دم من اجلنسية ال يبياة عبنااؤ ال يبياا ،املتزرماا،
مأ أمان فأننا نُشري ا القانول رت ( )24لسنة  2010بشأل أشناام اجلنساية ال يبياة رالاذم
نات املاتة ( )11منه اس شاق املارأة ال يبياة حم مان اجلنساية عبنائهاا  .رجتادر اسشاارة اا ال
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الق ااانول رت ا ( )5لس اانة  1987بش ااأل املن اااتا الي ازال س ااارم امل ن ااول رينت ا ا ااة م ااأ املزاي ااا
ل مناتا بشنل ام راعح ال بشنل را .
التوصـيات الــواردة فـي الفقــرة  29 ،1 : 93ـ ـ  57 ،54 ،32والفقــرة  3: 95المتعلقــة
باألشخاص ذوي اإلعاقة
 -64نات ال قرة ( )18مأ املااتة ( )2لقارار جم ايف الاوكراؤ رتا ( )20لسانة  2012بشاأل
ا تمااات اهليناال التنظيم ا رارتاادااا ،ركارة الشااارل اسمتما يااة ااس أل اتااوا الااوكارة اقاادمي
ااادما ،ااادااة بنازالؤ املاسسااا ،االمتما ياة رمراكااز ذرم االشتياماا ،راسهتمااام بق اااياه
ررنيا ااع اعسا اايف الن ي ا ااة بر ا ااايته راا ااأهي ه  .رناا اات ال قا اارة ( )19ما ااأ ن ا اايف املا اااتة ا ااس
ارتاااا الااوكارة ااس اعشاراف رمتابنااة اساايري مرافااق الر ايااة اسمتما يااة رمراكااز رمناهااد اربيااة
راأهياال ذرم االشتيامااا ،ااادااة رترر ش ااانة اعح ااال رالنماال ااس اناماال اااادما ،فيمااا
بينها  .راتبع ركارة الشارل االمتما ية اهلي ا ،التالية املختاة بر اية املناتامل
(أ)

اهلي ة النامة لاندري الت امأ.

(ب)

مركز اأهيل املناتا ببن اكم.

( )

مركز اأهيل املناتا جبنزرر.

(ت)

مركز السواين لتأهيل ذرم اس اتة.

(ت)

ال جنة الوحنية لر اية املناتا.

 -65جت اادر اسش ااارة ا ال الق ااانول رت ا ا ( )5لس اانة  1987بش ااأل املن اااتا الي ا ازال س ااارم
امل نول رينت ا ق ل مناي حم راشدة أر أكثر مأ املنافع راملزايا التاليةمل


اسي اواؤ اادمااة املنزلي ااة املنانااة اعمهاازة املنين ااة ((التنوي ااية)) لتن ااي التأهي اال أر
اااتة التأهياال النماال املناس ا ل ماااه ا ماانه أر املنااات اااأهي ه متابنااة النااام ا
اااؤ تر ااول النااام ا ماانه ساااب أن سااه الناجتااة مااا يقومااول بااه مااأ
ماانه
أ ماال مأ ال ارائ التمتاع بتساهيس ،حم اساتنمال رساائل النقال الناام اس ااؤ ماأ
ال رائ اجلمركية ما ا تره اس اتة ا استرياته رالتيسري ايه حم اراياات اعمااكأ
النامااة  .كمااا تااام املاااار الااوح النااام حم ااام  2013باملااااتتة ااس اا اتيااة شقااوي
اعشخا ذرم اس اتة.

التوصـ ــيات ال ـ ــواردة فـ ــي الفق ـ ــرة  ،59 ،57 ،56 ،55 ،53 ،49 ،13 :93المتعلق ـ ــة
بتحسين التعليم والرعاية الصحية
 -66مل يبااد النظااام السااابق االهتمااام املت ااوب هلااذيأ القتااا ا .فن ااس الاارغ مااأ اااوفري مياازة
التن ي اجملاين ر لزاميته حم مرش ة التن ي اعساس ر ااشة اجملال لقتاع التن ي ااا فإنه مل يت
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ال كيز س سا موتة التن ي مأ شي مواكبتاه ل تتاورا ،ا ادا ة حم املاوات راملنااهل ال بوياة
رالتن يمية حم ت جماال ،الن راملنرفة.
 -67ربناااؤ ااس تارار جم اايف اجلامنااة النربيااة رتا  391لساانة  2007الااذم ناال ااس رنيااع
رتة ربية منوذمية ل بية س مبات شقوي اسنسال ل ة  2009ا  2014رأددر ،فيماا
بنااد ال جنااة الدائمااة قااوي اسنسااال اوداايا ،ااس أساسااها تراسااة مسم ا ااتااة رالبحااوث
ال بوية ر ايل ماتة تراسية ات مأ م اهي شقوي اسنسال حم ايع املراشال الدراساية .تاد
بتاريخ  9فأايار  2014رنياع رتاة رحنياة لتن ياذ ااتاة النربياة ل بياة اس شقاوي اسنساال.
رنتيجة ل ظررف رالتحديا ،الانبة الع اشهدها ليبيا حم املرش ة االنتقالية مل اتحقق الندياد ماأ
التموشااا ،ر االنش ا ال مبناجلااة التاادا يا ،الناجتااة ااأ اعشااداث اعمنيااة االسااتثنائية الساايما
اي التسب الناكشا ا أترب مدرسة مأ أماكأ سنناه  .ر كذلك نشاؤ مدرسة رادة
باعح ال املاابا باعررام مبستش س حراب يف التيب ريب ل دت امل تحقا هبا شوا  47ا ميذ.
 -68رحم جمال الر اية الاحية اتوا الدرلاة ال يبياة اقادمي ااادما ،الااحية جماناا ل ماواحنا
ربنااؤ رداايانة املستشا يا ،رالنياااتا ،الاااحية رااوفري االحقا التبيااة رالتبيااة املسااا دة راعمهاازة
راملندا ،راعترية بشنل تائ رمستمر.
 -69اقاادم راادما ،الر ايااة الاااحية مااأ رااسل مراكااز الر ايااة الاااحية اعرليااة رالنياااتا،
اجملمنااة الااع ا ت ا كافااة مناااحق الاابست نيااافة ا مراكااز منافحااة االم ارا السااارية باملاادل
الرئيسااية  .كم ااا اساااه الني اااتا ،ااادااة ه ا اعراارى حم اق اادمي اااادما ،النسمي ااة .رينت ااأ
الأنااامل الااوح ل تتنااي مااأ بااا أف اال الاأامل حم است ااي فهااذا الأنااامل انااأ مااأ است اااال
مر ش ل اعح ال حم ليبيا رالسيترة س مر ا ابة شي ب ت نسبة منادال ،الت تياة
بالتتنيما ،حم ليبيا أكثر مأ  % 95ررنيع ليبياا ماأ باا الادرل ااالياة ماأ اعرب اة راعمارا
السارية ك ربشنل يائ حم ليبيا الق اؤ أ ش ل اعح ال فس رموت هلذا املر حم ليبياا
منااذ أكثاار مااأ  25ساانة رهااو مااا أكداااه منظمااة الاااحة النامليااة شي ا أ ناات أل ليبيااا منتقااة
راليااة مااأ ش ا ل اعح ااال  .ر ااس الاارغ ممااا اقاادم فقااد شااهد النظااام الاااح حم ليبيااا ااادهوراس
مستمراس منذ مت ع اسنينيا ،القرل املاني لندة أسباب مأ أمههامل


النقوبا ،الدرلية الع فرنيت س ليبيا ابتداؤ مأ ام .1992



م اااترة اادت كبااري مااأ الن اواتر التبيااة الوحنيااة ل اابست بسااب ممارسااا ،النظااام السااابق
القمنية رالظررف املهنية راستتااتية السي ة ..رنظرا ل ظررف الانبة الع ار هباا الابست
شاليا فقد شهد تتاع الاحة ييار شبه اام.

التوصيات الواردة في الفقرة  60 :93ـ  65والمتعلقة بتحديات الهجرة غير الشرعية
 -70مبان ااس مااأ ليبيااا بااأل ااديا ،اهلجاارة غااري الشاار ية ليساات ااديا ،أشاتيااة اجلان ا أر
ثنائيااة باال ه ا ااديا ،اناااين منهااا ترل النااامل ر ل ارت اات ترمااة ا اادة بااا ترلااة رأراارى
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رليبيا مزؤ مأ هذه املناتلة بل ه نيحية هلاذه الظااهرة أدابحت انمال اس موامهتهاا ر جياات
ا ااول املناساابة هلااا شسا منانيا ااا البشارية راملاتيااة باادراع نسااانية رأرستيااة ررفقااس سمنانيا ااا
املتاشة س أساس مبدأ التنارل مع ترل اجلوار راس ات اعرريب  .ل ليبيا ليست ب داس ُما ّدراس
ل هجاارة منااا ه ا ب ااد بااور رليساات هلااا ما ا حة حم هااذه الظاااهرة الااع ا ق ا بثق هااا ااس كافااة
املستويا ،االتتااتية راالمتما ية راعمنية ل ب د ربالتا فإل مسارلية التادم هلا ال اقع س
ليبي اا مب رتهااا ر منااا بتظااافر اجلهااوت است يميااة رالدرليااة من ااس .رمل ااادرر ليبيااا مهاادا حم املشاااركة حم
ا وارا ،املتوستية رمنوب متوستية ل تنسيق ملوامهة هذه املشن ة.
 -71رحم هذا الادت فقد قد املاار الوكارم است يما اعرل شاول أماأ ا ادرت بتاراب يف
حم مارس  2012رالذم أتر رتة مل حراب يف الع دف ا انزيز مراتبة ا درت حم منتقاة
مش ااال فريقي ااا رف اااؤ الس اااشل رالا ااحراؤ راأمينه ااا راوحي ااد ا ا اوار رالتش ااارر ب ااا ترل املنتق ااة
رالشااركاؤ الاادرليا راتااوير التنااارل النم يااايت حم اجملااال اعم ا مبااا يشاام ه ذلااك مااأ التناماال مااع
ااديا ،اهلج اارة غ ااري الش اار ية رك ااذلك وارب ااة اسره اااب راجلرمي ااة املنظم ااة ر ري ا ا اعس ا ا حة
راملخاادرا ،ر النماال ااس اباااتل التجااارب راا اأا ،شااول أمااأ ا اادرت ررنيااع ليااا ،ل تنساايق
راباااتل املن ومااا ،بااا اجلهااا ،اعمنيااة .ربااذلت ليبيااا مهااوتا ل تناماال مااع ااديا ،اهلجاارة غااري
الشر ية منها :


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



بالتنارل مع اال ات اعرريب تامت ليبيا بتدري بنه الننادر ال نيية.



التناارل ماع املنظماة الناملياة ل هجارة  IOMمل الاع انمال ماع ا نوماة ال يبياة ل مساا دة
حم النااوتة التو يااة ل مهااامريأ ا ب ااداي  .رياات اقاادمي الااد لااوكارة الدار يااة رتس ا
منافح ااة اهلج اارة غ ااري الش اار ية رذل ااك بتق اادمي املس ااا دة ال ني ااة لتأس ااييف نظ ااام اس ااجيل
بااايوم م ر اادات م اراؤا ،م يااة ملراكااز النبااور ف اسس ااأ ااادري املااوظ ا .رياات
كذلك اوفري الد لثمانياة مراكاز مننياة باملهاامريأ لتحساا تارة املواتاع ربنااؤ تادرا،
الس تا ،اة ية فيما يتن ق بق ايا اهلجرة.

التوصيات الواردة في الفقرة ،38 ، 37 : 93المتعلقة بسن قانون يحظر اإلتجار بالبشر
 -72يت النظر حم سأ اشريع يناجل هذه الظاهرة بند تراستها ر ديد مناملها باورة تتيقة
رهنا اوادل رمشاررا ،باااو مع منظمة اهلجرة الدرلية.
التوصــيات الــواردة فــي الفقــرة  4 :95ـ ـ  ،5والفقــرة  21 ، 5 ، 4: 96ـ ـ  24المتعلقــة
بحق اللجوء واالنضمام الى اإلتفاقيات ذات الصلة
 -73ان اال امل اااتة الناش اارة م ااأ اس ااسل الدس ااتورم ش ااق ال ج ا اوؤ ر اادم اس ا ا ي السم ااا
السياسايا .رفيماا يتن اق باالن امام ا االا اتياا ،الدرلياة ذا ،الاا ة الاع مل ان ا ليهاا ليبيااا
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فااإل ذلااك ماااكال واال نظاار رسيسااا د ااس ذلااك اكتمااال نشاااؤ املاسسااا ،الدسااتورية ل اابست
با تبااار هااذه املسااألة مااأ املسااائل اهلامااة را يويااة .رليبيااا حاارف حم االا اتيااة الااع ن ا اجلوان ا
املخت ة ملشاكل السم ا حم أفريقيا الع تر ت شيز التن يذ حم  20يونيو.1974
التوص ــيات ال ــواردة ف ــي الفق ــرة  40 ،3 ،2 :93والفق ــرة ،12 ،11 ،10 ،6،2: 95
 ،23 ،22والفق ـ ــرة  11 ، 9 ،3 ،2 ،1 :96والمتعلق ـ ــة بقض ـ ــايا اإلحتج ـ ــاز التعس ـ ــفي
والتعذيب واإلخفاء القسري
 -74الشك أل التنامل مع مثل هذه املسائل لييف بااعمر اليساري حم نياوؤ التحاديا ،اعمنياة
راملاسسااااية الااع شااهد ا ليبيااا .رتااد داادار القااانول رت ا ( )29لساانة  2013بشااأل الندالااة
االنتقالي ااة ال ااذم ي اانل ااس اومي ااه ا ا ا اةتج ااز أر اسفا ارا ن ااه حم م ااال و اادتة غ ااري أل
الظررف الانبة الع ار هبا البست أثر ،سا با اس ان ياذ القاانول  .رلقاد سابق لاوكارة النادل أل
أددر ،انميما س كافة السجول بالتقيد باملنايري الدرلياة حم تارة الساجول رمنام اة الساجناؤ
مبا حم ذلك مراؤا ،التحقيق ر شالته ا الق اؤ .ر اشنيل دت أربنة جلال مأ تبل النائ
النااام بتاااني م ااا ،السااجناؤ تاراال السااجول التابنااة لااوكارة الناادل رأمههااا سااجأ النوي يااة
ببن اااكم رس ااجأ ااا كارة رالأك ااة بتا اراب يف رس ااجأ م ااامر با ازليتأ رس ااج م ااوتامي رالسا ا نة
بالزاري ا ااة .رجت ا اادر اسش ا ااارة أل ليبي ا ااا ت ا ااد رمه ا اات حم م ا ااارس  2012ت ا ااوة م توش ا ااة عد ا ااحاب
اسما اراؤا ،اااد ااة لزيار ااا رس اابق أل تب اات ح ب ااا ،كي ااارة مقدم ااة م ااأ ال ري ااق النام اال املنا ا
باسشتجاااك التنس ا ال أل الزيااارة مل انجااز رتااد انااا النديااد مااأ املنظمااا ،الدرليااة غااري
ا نومية مأ كيارة السجول.
 -75رالشك حم أل التجاركا ،الع دث اران بشنل فارتم راقاع ات حائ اة اجلازاؤا،
اجلنائياة رها ممارسااا ،ادث بالدرمااة اعرا حم املناااحق املتاأثرة بأ مااال اجملمو ااا ،املسا حة.
ريت قااس اجمل اايف الااوح ل حريااا ،النامااة رشقااوي االنسااال شاانارم املتن قااة باااملواحنا املت اارريأ .
رتد ددر القانول رت  10لسنة  2013الذم جيرم التنذي راسر اؤ القسرم رالتمييز.
وقد ُشكلت لجان تحقيق وتصرف في عـدد مـن القضـايا المحالـة الـي النا ـب العـام  ،علـى
النحو اآلتي
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ُشا ّن ت جلنااة قيااق مبوما القارار رتا ()98لساانة  2012لناادت " "21ت ااية اةنااوم
منها راشدة ر دت " "20التحقيق فيها رتدمت ل محاكمة.



ُشاان ت جلااال قيااق مبوما تارار رتا ()49لساانة 2013حم الق ااايا املااتح ا اايه
لاادم اجلهااا ،االمنيااة مبدينااة ما ارااه ركاناات اادت الق ااايا املنررنيااة " "732رال ااري
منررنيااة " "1801اةنومااة ""118اةالااة ل رفااة اال ااام" "154اادت امل اار اانه حم
ا ك الق ايا " "338مته .
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ش اان ت جلن ااة قي ااق راا اارف مبوم ا ا الق ا ارار ت ا ارار رت ا ا ()53لس اانة 2013الق ااايا
املنررنية " "35املتارف فيها " "27ت ية " "8ت ايا.



ُشاان ت جلنااة قيااق راااارف حم الق ااايا املااتح ا يهااا لاادم اجلهااا ،االمنيااة مبدينااة
كلي اان تا ارار رتا ا تا ارار رتا ا ()121لس اانة 2014راي اات ال جن ااة ا ماهل ااا ب ااالتحقيق م ااع
" "84رأُشيل بات املتهما ل رفة اال ام.
" "148موتوف االفرا



هنا ا ا ااا ت ا ا ا ااايا هاما ا ا ااة ماكالا ا ا اات رها ا ا ااأ التحقيا ا ا ااق ره ا ا ا ا الق ا ا ا ااية رت ا ا ا ا ت ا ا ا ارار رت ا ا ا ا
()10لس اانة2014بش ااأل أش ااداث س ااجأ ابوس ا ا ي 1996م رالق ااية رت ا ا ت ا ارار رت ا ا
( )107لسا ا اانة 2014بشا ا ااأل أشا ا ااداث التريا ا ااق الس ا ا اريع رالق ا ا ااية رت ا ا ا ت ا ا ارار رت ا ا ا
()157لسنة  2014بشأل جمزرة غرغور.



اش اانيل جلنت ااا لتقاا ا ا ق ااائق بقا ارار م ااأ الس اايد ركي اار الن اادل ش ااداها راد ااة
بأشداث النن املس حم ررش انة راعررى رادة بأشداث اجلنوب.

التوص ــيات ال ــواردة ب ــالفقرة  34 :93والفق ــرة  13 : 95ـ ـ  21والمتعلق ــة بإلغ ــاء عقوب ــة
اإلعدام
 -76يساانس املشاارع ال ياايب ا الت ااييق مااأ قوبااة اس اادام كماا أسااتحدث القااانول ال ياايب
ماراؤا ،اسااتهدف التق ياال مااأ قوبااة اس اادام رمااأ أمههااامل الديااة راناااكل را اعماار فتناااكل را
اعماار ياااذم ا التق ياال مااأ شاااال ،اس اادام ااس نتاااي راسااع رماااكال اجلاادل تائم ااس بااا مااأ
يااد ول ا ل اؤهااا ر راريأ يااررل نياارررة اسبقاااؤ يهااا عسااباب شاار ية رلاارتع مااأ يس راااول
أرراح البشر.
التوصـ ــيات الـ ــواردة بـ ــالفقرة  25، 24 : 95بخصـ ــوص العقوبـ ــات البدنيـ ــة فـ ــي قـ ــانون
العقوبات الليبي
 -77تامت الس تة التشرينية حبار القوانا النقابياة الاع جيا مواؤمتهاا ماع املناايري الدرلياة
ق ااوي االنس ااال رهن ااا انارن ااا ب ااا ركارة الن اادل رمنتا ا االما ا املتح اادة املنا ا باملخ اادرا،
راجلرمية بشأل مرامنة التشرينا ،ال يبية رتد ُشان ت جلاال ر قاد ،رر مال حم ااااو
ل حرياا ،الناماة رشقاوي االنساال.
بر اية بنثة اعما املتحادة ل اد حم ليبياا راجمل ايف الاوح
رهنا اربنة اشرينا ،حم ليبيا تل جبرائ ا درت ره الزنا القذف السرتة را رابة.
 -78ر املشارع ال ياايب حم القاانول رتا ( )70لساانة  1973بشاأل تامااة شااد الزناا مناال ل زنااا
قوبااة اجل ااد رأني اااف ليهااا قوب ااة انزيزي ااة ره ا ا اابيف .ر يش ا القااانول ا ااوفر أربن ااة ش ااهوت
لتتبيق ا د ر ترار الزاين ب ن ته راش أل ينول هذا استرار رانياحاس ال لابيف فياه رال غماو
 .ريتبق س الشهوت شد القذف حم شالة دم كتمال نااب الشهاتة أر ننار املته .
 -79راقااع مرميااة القااذف بود ا شااخل لرماال ار ام اراة بالزنااا ر شاادت ،املاااتة ( )5مااأ
القانول رت  52لسنة  1974كي ية ثبا ا بإترار القاذف رلو مرة راشدة أمام الس تة الق اائية
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أر بشهاتة رم ا  .رنات املاتة ( )14مأ القانول رت  52س أنه (ال جتوك قوبة اجل اد ال
ذا أدب ا ن الااتر هبذه النقوبة يائياس ران ذ بند مراؤ كش حيب راقرير انت ااؤ ااتاورة
مااأ ان يااذ النقوبااة رياات التن يااذ حم مركااز الشاارحة رحب ااور ركياال النيابااة رشاادت القااانول رسااي ة
التن يذ رالشرر الع جي اوافرها كما شدت الني ية الاع يات هباا ان ياذ ا اد اس املارأة رنال
س اأميل قوبة اجل د س املرأة ا امل ا ما بند شاهريأ ماأ رنياع مح هاا راساقط التهماة
بن ااو املقااذرف ااأ القاااذف .أمااا شاادم ا رابااة رالساارتة فقااد أل يااا ر اس اتبدال بأشنااام تااانول
النقوبا.،
التوصية الواردة في الفقرة  26 : 95والفقـرة  10 :96بشـأن آخـر التطـورات فـي قضـية
سجن ابوسليم
 -80يوادل منت النائ النام قيقااه حم هذه الق ية الع ال مرمياة شانينة أسا ر ،اأ
مقتل أكثر مأ  1270مواحأ لييب رشال اكتمال التحقيقا ،ستحال الق ية ا اةنمة.
التوصـية الــواردة فـي الفقــرة  12 :96بشـأن إلغــاء المحـامم االســثتنا ية والمؤسســات ذات
الصلة
 -81مبوم ا ا املا اااتة  2 / 32ما ااأ اس ا ااسل الدسا ااتورم ل ا اااؤ كافا ااة اةا اااك االسا ااثتنائية
رااادة الع كانت سائدة بال شن النظام السابق ركذلك ل اؤ ما كال يسمس مبحنمة
أمأ الدرلة رمنت است اؤ الشنيب رايع القوانا املتا ة بإنشاؤ واك استثنائية.
التوصــيات الــواردة بــالفقرة  43، 42، 41 :93والفقــرة  30، 29 : 95والفقــرة :96
 20 – 16 ،15 ،14المتعلقة بحرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات واألحزاب
 -82ن اال اس اسل الدس ااتورم حم ماتا ااه " "14ااس ني اامال شري ااة الا ارأم رالتنب ااري رشري ااة
الاااحافة راس ااسم رمبوما املاااتة " "35مااأ اس ااسل ل اااؤ القاوانا املقياادة ريااة الاااحافة
مثال القااانول رتا  120لنااام  1972ر القااانول رتا  76لنااام  1972رالقااانول رتا  75لنااام
 1973رفيما خيل رفع ا ظر أ شرية انويأ االشزاب السياسية فقد نات املاتة ""15
مااأ اال ااسل الدسااتورم ااس رفااع ا ظاار الااذم كااال م ررني ااس ااس انااويأ اعش ازاب السياسااية
راجلمنيااا ،رالتجمنااا ،الس ا مية .ربناااؤس ااس ذلااك داادر القااانول رت ا " "29لساانة  2012م
الذم نظ انشاؤ اعشزاب رانوينها رشرر االنتساب ليها.

ثامنا -التحديات والصعوبات
 -83جتاادت ا نومااة ال يبيااة التزامهااا التااام باااش ام رانزيااز شقااوي اسنسااال رتااد شرداات ااس
اثبيت رارسيخ هذا االلتزام حم ارا مواثيقهاا الدساتورية املتمث اة حم اال اسل الدساتورم الاااتر حم
 3أغسااتيف  2011شي ا نااات املاااتة السااابنة منااه ااس ه اذا املباادأ كمااا أكااد ،ا نومااة
ال يبي ااة ما اراراس ران ا اراراس حم ك اال اةاف اال الدرلي ااة ااس لتزامه ااا الت ااام ب اااش ام انه اادا ا جت اااه كاف ااة
GE.15-08941
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االا اتيااا ،رالا اانو الدرليااة ذا ،النست ااة حبقااوي اسنس ااال ر امل ا ت اادماس ل نهااو حبق ااوي
اسنسال را ريا ،اعساسية رمحايتهاا ال أل ا نوماة اواماه اديا ،أمنياة رسياساية راتتاااتية
كبرية انوي قيق ا ك اعهداف ات خل حم االيتمل
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االزمــة األمنيــة والسياســية :راتت ا اجناااح مسااا ا اوار الااوح الااذم اقااوته بنثااة
اعما املتحاادة ل ااد حم ليبيااا ل خاارر بااالبست مااأ االكمااة الراهنااة راالنتهاااؤ مااأ م يااة
دياغة الدستور راتراره راستنمال املرش ة االنتقالية.
انتشــار الســال  :ماكالاات ااادا يا ،ا اارب الااع رانيااها الشاان ال ياايب نيااد النظااام
السااابق مسااتمرة شااهن اآلل ررادااة انتشااار السااسح بالشاانل الااذم أ اااي الدرلااة ااأ
منانيااة انااه بسااب اسااك امل اواحأ مبااا شااال يااه مااأ أس ا حة ااس اعتاال باادا
ا مايااة الشخاااية ركااذلك اشاانل أمنحااة ساانرية رم يشاايا ،بن ااها ماااتجل يتبااع
لاابنه اعشازاب رمينااأ اسااتخدامها لإلنقااسب ااس الس ا تة حم شااال مااا تاااااها
بواسااتة دااناتيق االتا اع رهااذا مااا شاادث بنااد انتخابااا ،ااام  .2014باسنيااافة ا أل
غياب املاسستا النسنرية راعمنية أتى ا نندام اعمأ بومه ام .ريتت ا تمات
اس ا اايجية رحنيااة شااام ة لونيااع شااد ل ونيااس انتشااار السااسح رشاال كاال التشاانيس،
املس حة الع انمل رار سيترة الدرلة.
بنــاء المؤسســات :ريساات زم ذلااك رنيااع رتااة رحنيااة س اااتة بناااؤ ماسسااا ،الدرلااة
ررادااة اجلاايو رهي ااا ،ن اااذ القااانول راجلهاااك الق ااائ رانزيااز أمااأ امل اد ا الناااما
رالق اة راةاك لتنزيز سياتة القانول رمنع االفس ،مأ النقاب.
االره ــاب :انتش ااار اجلما ااا ،االرهابي ااة راملتترف ااة مبس ااميا ا املخت ااة رم ااا ارانب ااه م ااأ
انتهاكااا ،مساايمة قااوي اسنسااال اعماار الااذم يسااتد رنيااع اس ا اايجية شااام ة
ملنافحة االرهاب اشمل البنديأ االت يم رالدر .
العدالـ ــة االنتقاليـ ــة والمصـ ــالحة الوطنيـ ــة :ا ني اال منظوم ااة الندال ااة االنتقالي ااة رمه ااوت
املاا ة الوحنية رالنمل س ات ا ا املسار الاحي .
المحتجـ ـزين :ني اارررة النم اال ااس اسا ا ماع اي ااع مراف ااق االشتج اااك م ااأ اجملمو ااا،
املس حة ررنينها ت سيترة الدرلة.
عودة النازحين في الداخل والمهجرين في الخار  :رنياع اسا اايجية شاام ة انانه
مأ النوتة ا تياره .
تنشيط االقتصاد :النمل س ا نيك املركزياة رانزياز ترر اجملااليف الب دياة حم اسات ناف
شياة اتتااتية نشتة حم ليبيا را د مأ مساتويا ،البتالاة باا ف اة الشاباب الاذيأ يات
جتنيده لسلتحاي باجملمو ا ،املس حة حم غياب فر مل شقيقية ا نايه اأ محال
السسح راالخنرا حم النمل املس نيمأ هذه اجملمو ا.،
GE.15-08941

A/HRC/WG.6/22/LBY/1



مكافحة الهجرة غير الشرعية :راتت ا رنياع اسا اايجية شاام ة بالتناارل ماع منظماة
اهلجرة الدرلية رترل اجلوار رترل اال ات االررريب.

 -84ااادر ا نومااة ال يبيااة اامااس أل انزيااز رنيااع شقااوي االنسااال رنياامال رتا االنتهاكااا،
حم ليبيا يتت ششد اجلهوت الوحنية س اتة بناؤ ماسسا ،الدرلة رنيبط اعمأ ر ن اذ القانول
ررادة ان يذ برنامل فنال لنزع السسح رالتسري ر اتة استما حم ماسسا ،الدرلة بالااورة
الس يمة رحم حار رتة انموية رانزيز مهوت بناؤ اجليو رالشرحة رانزيز القدرا ،الوحنية س
التناماال مااع التحااديا ،اعمنيااة املخت ااة راملتا ا ة باجلرميااة النااابرة ل حاادرت كاسرهاااب رالتهري ا
بنافااة أشااناله راهلجاارة غااري الشاار ية ا مان ا مواد ا ة م اراؤا ،الندالااة االنتقاليااة رت ا
قي ااق املا ااا ة الوحني ااة رالندال ااة االمتما ي ااة .راأم اال م ااأ اجملتم ااع ال اادر ربنث ااة االم ا املتح اادة
ل اد حم ليبياا موادا ة اقادمي املساا دة ال نياة س انتهاا اس موامهاة هاذه التحاديا ،الاع ا اوي
تدرة أية ترلة مب رتها.

ختاماً
 -85يسر ا نومة ال يبية أل اتقدم بالشنر اجلزيال ا ال رياق النامال املنا باملرامناة الدررياة
الشام ة رااكد التزامها بالنمال اس ان ياذ التودايا ،املقبولاة .رحم هاذا الساياي ناد و ا تاماة
شاراكة شقيقيااة مااع كاال املنظمااا ،الدرليااة رمنظمااا ،اجملتمااع املاادين املننيااة راملهتمااة مبااا مااأ شااأنه
انزيز ر مال شقوي اسنسال حم ليبيا.
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