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 حقوق اإلنسان مجلس
 الدورة الثالثون

 من جدول األعمال 6البند 
 االستعراض الدوري الشامل

 *تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل  
 ليبيا  
 إضافة  

آراء بشأأأان االسأأأأتنتاواا ووصو التواأأأأياات وااللتيامأأأأاا ال و يأأأأة والأأأأر و    
 المقدمة من الدولة موضع االستعراض

 
 

 مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة باألمم املتحدة. * 
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للفريأأق  22موقأأد  ولأأة ليبيأأا مأأن التواأأياا المقدمأأة إليةأأا  أأال  الأأدورة   
 العامل المعني بعملية االستعراض الدوري الشامل

خــرع عحــم التوامتــا أدولــة ليبيــا عحــم ا رتامتــا والتوامتــا نقــوا اؤكدـارة كمــا تؤكــد مــرة  تؤكـد -1
ــــيم ت ــــور  قــــوا اؤكدــــار ــــة ااســــتاراا الــــدورت ال ــــامل لتقي ــــي  الراســــل ب لي الفرصــــة  باعتبارهــــا تت

 لحدح ات الوطنية لتبادل أفضل املمارسات يف هذا اجملال.
صـــيات  ـــيا يف ســـياا االتوامـــات امل ـــار إليتـــاة ويف دولـــة ليبيـــا لاـــدد كبـــ  مـــن التو  إر قبـــول -2

خذ ن يف ااعتبار أر آ اؤسالميةعالر الدستورت املؤقت وأ كام ال ر اة ؤك اا عدم التاارا مع ا
 ليبيــا  ــر ةر حــة اكتقاليــة تتضــمن بنــاو مؤسدــات الدولــة خاصــة املانيــة نما ــة وا ــرتام  قــوا اؤكدــار

 .تورواستكمال استحقاا صياغة الدس
دكاه موقف الدولة من التوصيات املقدمة خـالل عـرا التقر ـر الـوطث ال ـا  أ تضمن اجلدول  -3

اجلوئــأ أو  القبــول أو بــالقبول مــاإيف إطـار عمحيــة ااســتاراا الــدورت ال ــاملة والــذت  ــتم التابــ  عنــ  
 .الرفض  اطة عحماً أوؤا
 أأأال   أأأرض  وأأأدو  يوضأأأ  موقأأأد  ولأأأة ليبيأأأا بشأأأان التواأأأياا المقدمأأأة  

 التقرير الوطني الثاني في إطار  ملية االستعراض الدوري الشامل
 رقم التواية موقد  ولة ليبيا

 1.137 مقبولة
 2.137 مقبولة

 3.137 مقبولة جوئياًة وحنيط عحماً باجلوو املتاحق بالتصد ق عحم كظام روما األساسأ.
بـالووتوكول ال ـا  لحاتـد الـدوح لححقـوا مقبولـة جوئيـاًة وحنـيط عحمـاً بـاجلوو املتاحـق 

 املدكية والدياسيةة واجلوو املتاحق بالتصد ق عحم كظام روما األساسأ.
4.137 

 5.137 مقبولة
 6.137 مقبولة
 7.137 مقبولة
 8.137 مقبولة

 9.137 حنيط عحماً 
 10.137 حنيط عحماً 
 11.137 حنيط عحماً 

 12.137 باجلوو املتاحق  بالتصد ق عحم كظام روما األساسأ.مقبولة جوئياًة وحنيط عحماً 
 13.137 حنيط عحماً 
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 رقم التواية موقد  ولة ليبيا

 14.137 حنيط عحماً 
 15.137 مقبولة جوئياًة وحنيط عحماً باجلوو املتاحق بااكضمام إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

 16.137 الدولية. مقبولة جوئياًة وحنيط عحماً باجلوو املتاحق بااكضمام إىل احملكمة اجلنائية
مقبولـة جوئيـاًة وحنـيط عحمـاً بـاجلوو املتاحـق بـالووتوكول ال ـا  لحاتـد الـدوح لححقـوا 

 املدكية والدياسيةة واجلوو املتاحق بالتصد ق عحم كظام روما األساسأ.
17.137 

 18.137 مقبولة
 19.137 مقبولة
 20.137 مقبولة
 21.137 مقبولة
 22.137 مقبولة

 23.137 مرفوضة
املتاحــق بالالــة التحفظــات عحــم اتفاقيــة التمييــو  األول مقبولــة جوئيــاًة مــع رفــض اجلــوو

 ضد املرأة.
24.137 

 25.137 مقبولة
 26.137 مقبولة
 27.137 مقبولة
 28.137 مقبولة
 29.137 مقبولة
 30.137 مقبولة
 31.137 مقبولة
 32.137 مقبولة
 33.137 مقبولة
 34.137 مقبولة
 35.137 مقبولة
 36.137 مقبولة
 37.137 مقبولة
 38.137 مقبولة
 39.137 مقبولة
 40.137 مقبولة
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 رقم التواية موقد  ولة ليبيا

 41.137 مقبولة
 42.137 مقبولة
 43.137 مقبولة
 44.137 مقبولة
 45.137 مقبولة
 46.137 مقبولة
 47.137 مقبولة
 48.137 مقبولة
 49.137 مقبولة
 50.137 مقبولة
 51.137 مقبولة
 52.137 مقبولة
 53.137 مقبولة
 54.137 مقبولة
 55.137 مقبولة
 56.137 مقبولة
 57.137 مقبولة
 58.137 مقبولة
 59.137 مقبولة
 60.137 مقبولة
 61.137 مقبولة
 62.137 مقبولة
 63.137 مقبولة
 64.137 مقبولة
 65.137 مقبولة
 66.137 مقبولة
 67.137 مقبولة
 68.137 مقبولة
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 رقم التواية موقد  ولة ليبيا

 69.137 مقبولة
 70.137 مقبولة
 71.137 مقبولة
 72.137 مقبولة
 73.137 مقبولة
 74.137 مقبولة
 75.137 مقبولة
 76.137 مقبولة
 77.137 مقبولة
 78.137 مقبولة
 79.137 مقبولة
 80.137 مقبولة
 81.137 مقبولة
 82.137 مقبولة
 83.137 مقبولة

 84.137 .اؤسالميةمرفوضةة لتاارضتا مع أ كام ال ر اة 
 85.137 مقبولة
 86.137 مقبولة
 87.137 مقبولة
 88.137 مقبولة
 89.137 مقبولة
 90.137 مقبولة

 91.137 حنيط عحماً 
 92.137 حنيط عحماً 
 93.137 حنيط عحماً 
 94.137 حنيط عحماً 
 95.137 حنيط عحماً 
 96.137 حنيط عحماً 
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 رقم التواية موقد  ولة ليبيا

 97.137 حنيط عحماً 
 98.137 حنيط عحماً 
 99.137 حنيط عحماً 
 100.137 حنيط عحماً 
 101.137 حنيط عحماً 
 102.137 حنيط عحماً 
 103.137 حنيط عحماً 
 104.137 حنيط عحماً 
 105.137 حنيط عحماً 

 106.137 مقبولة
 107.137 مقبولة
 108.137 مقبولة
 109.137 مقبولة
 110.137 مقبولة
 111.137 مقبولة
 112.137 مقبولة
 113.137 مقبولة
 114.137 مقبولة
 115.137 مقبولة
 116.137 مقبولة
 117.137 مقبولة
 118.137 مقبولة
 119.137 مقبولة
 120.137 مقبولة
 121.137 مقبولة
 122.137 مقبولة
 123.137 مقبولة
 124.137 مقبولة
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 رقم التواية موقد  ولة ليبيا

 125.137 مقبولة
 126.137 مقبولة

 127.137 حنيط عحماً 
 128.137 مقبولة
 129.137 مقبولة
 130.137 مقبولة
 131.137 مقبولة
 132.137 مقبولة
 133.137 مقبولة
 134.137 مقبولة

 135.137 حنيط عحماً 
ا  ن بــــق عحــــم  (Human Trafficking)حنـــيط عحمــــاً مـــع التيكيــــد عحــــم أر مصـــ ح  

 Smugglingالحيبيةة واملص ح  الدقيق هو ) األراضأظاهرة اهلجرة غ  ال رعية عو 

of Migrants.) 

136.137 

 137.137 حنيط عحماً 
 138.137 حنيط عحماً 
 139.137 حنيط عحماً 

 140.137 مقبولة
 141.137 مقبولة
 142.137 مقبولة
 143.137 مقبولة
 144.137 مقبولة
 145.137 مقبولة
 146.137 مقبولة
 147.137 مقبولة
 148.137 مقبولة
 149.137 مقبولة
 150.137 مقبولة
 151.137 مقبولة
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 رقم التواية موقد  ولة ليبيا

 152.137 مقبولة
 153.137 مقبولة
 154.137 مقبولة
 155.137 مقبولة

 156.137 مرفوضة
 157.137 مقبولة

 158.137 مقبولة جوئياًة وحنيط عحماً باجلوو املتاحق بااكضمام إىل كظام روما األساسأ.
 159.137 حنيط عحماً 

 160.137 مقبولة
 161.137 حنيط عحماً 

إىل  اؤســالممقبولــة جوئيــاًة وحنــيط عحمــاً بــاجلوو ال ــا  املتاحــق بتدــحيم املــدعو ســيف 
احملكمــــــة اجلنائيــــــة الدوليــــــة باعتبــــــار أر هــــــذه املدــــــيلة مالالــــــت يف إطــــــار إجــــــراوات 

 .اجلار ة ااستئناف

162.137 

ب ــــير  2014لدــــنة  119مقبولــــةة وقــــد ا تنفيــــذها بالفاــــل بصــــدور القــــرار رقــــم 
صــــندوا لتاــــو ض الضــــحا ا ةوجــــ   إك ــــاومااجلــــة ضــــحا ا الانــــف اجلندــــأة وا 

 409ة وا تنظـيم الامـل بالصـندوا ةوجـ  قـرار ول ـر الاـدل رقـم 455القرار رقم 
 .2014لدنة 

163.137 

 164.137 مقبولة
 165.137 .األساسأمقبولة جوئياًة وحنيط عحماً باجلوو املتاحق باملصادقة عحم كظام روما 

 166.137 مقبولة
 167.137 مقبولة
 168.137 مقبولة
 169.137 مقبولة
 170.137 مقبولة
 171.137 مقبولة
 172.137 مقبولة
 173.137 مقبولة
 174.137 مقبولة
 175.137 مقبولة
 176.137 مقبولة
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 رقم التواية موقد  ولة ليبيا

 177.137 مقبولة
 178.137 مقبولة
 179.137 مقبولة
 180.137 مقبولة
 181.137 مقبولة
 182.137 مقبولة

 ثقافــــة ال ــــا   اتــــو غر بــــاً عحـــم األقحيـــاتمقبولـــة مــــع التيكيـــد عحــــم أر مصــــ ح  
 بوجـــود مكوكــات ثقافيــة وللو ــة   ـــل كدــيجاً مو ــداً ومتماســـكاً  مــع اؤقــرار الحيــ ة

 .ضمن مكوكات اجملتمع الحي 

183.137 

 184.137 مقبولة
 185.137 مقبولة
 186.137 مقبولة
 187.137 مقبولة
 188.137 مقبولة
 189.137 مقبولة
 190.137 مقبولة
 191.137 مقبولة
 192.137 مقبولة
 193.137 مقبولة
 194.137 مقبولة
 195.137 مقبولة
 196.137 مقبولة
 197.137 مقبولة
 198.137 مقبولة
 199.137 مقبولة
 200.137 مقبولة
 201.137 مقبولة
 202.137 مقبولة

 


