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 مقدمة  

عقد الفريق العامل املعين ابالستتتتتتتتتتعراا الدور  الشتتتتتتتتتاملجم املنشتتتتتتتتت    ج  قرار  ل   ق    -1
       وأ جر   .2020تشتتتتتتتتتتتتتترين ال تتا /ن فمرب   13إىل  2جم دورتتتا الراةعتتة وال يف ا ف الفنة من 5/1اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان 

                      وترأس وفد  ليبيا وزير   .2020تشرين ال ا /ن فمرب    11املعق دة ف    15االستعراا املتعلق ةليبيا ف اجللسة  
جم اعتمد الفريق العامل 2018تشتتتتتترين ال ا /ن فمرب    13جم املعق دة ف  19العدلجم حممد ملل م. وف اجللستتتتتتة 

 التقرير املتعلق ةليبيا.

اجملم عة )جم اختار  ل   ق   اإلنستتتتتتتتان فريق املقررين التا   2020  كان ن ال ا /يناير  14وف   -2
 لتيسري استعراا احلالة ف ليبيا: إيطاليا وتشيكيا وانميبيا. (ال يف ية

من مرفق قرار  5والفقرة  5/1من مرفق قرار  ل   ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان  15              ووفقتتتتتتتا  للفقرة  -3
 استعراا احلالة ف ليبيا:جم صدرت ال اثئق التالية من أجل 16/21 اجملل 

د  وفقتتتتتا  للفقرة  (أ)    A/HRC/WG.6/36/LYB/1) (أ)15                                       تقرير وطين/عرا كتتتتتتاِ أ عتتتتت 
 ؛(Corr.1و

                                                                  جتميع للمعل مات أعدتا مف ضتتتتتتتتتتتية األمم املتحدة الستتتتتتتتتتتامية حلق   اإلنستتتتتتتتتتتان وفقا   (ب) 
 ؛(A/HRC/WG.6/36/LBY/2) (ب)15 للفقرة

 .(A/HRC/WG.6/36/LBY/3) (ج)15ة                                م جز أعدتا املف ضية وفقا  للفقر  (ج) 

                                                                                       وأ يلت إىل ليبيا عن طريق اجملم عة ال يف ية قائمة أسئلة أعدهتا سلفا  أملانيا والربتغال وةلجيكا  -4
وكندا وه لندا ابستتتتتتتتم  م عة األصتتتتتتتتدقاا املعنية ابتليات ال طنية للتنفية واإلةيفو واملتاةعةجم وأورو  ا جم 

لربيطتانيتا العىمو وأيرلنتدا الشتتتتتتتتتتتتتتمتاليتة. وألكن االطيفا علو هتة  األستتتتتتتتتتتتتتئلتة ف امل قع واململكتة املتحتدة 
 الشبكي ليفستعراا الدور  الشامل.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -     أوال   

 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

ألخرا ف جنيفجم متيم أعرب املم تتتل التتتدائم لليبيتتتا لتتتدا مكتتتت  األمم املتحتتتدة واملنىمتتتات ا -5
ةعي جم عن تقدير  ألعضتتتتتتتاا  ل   ق   اإلنستتتتتتتان والنويكا ومنىمات اجملتمع املد  الةين ستتتتتتتا  ا ف 

 استعراا احلالة ف ليبيا وقدم وفد ةيفد .

وذكر وزير العتدلجم حممتد ملل مجم أن ليبيتا أولتت أ يتة كبرية لعمليتة االستتتتتتتتتتتتتتعرااجم متدركتة أن ا نام   -6
  يعد مس لة وطنية حبتة ختص كل ةلدجم ةل أصبحت ابأل را مس لة ذات أ ية عاملية.  ق   اإلنسان ل 

ومنة دورة االستتتتتعراا الستتتتاةقةجم واجا البلد العديد من التحدالتجم من االنقستتتتام الستتتتياستتتتي  -7
واملؤستستي إىل النزاا املستلحجم  يض اضتطرت  ك مة ال فا  ال طين إىل خ ا  رب ضتارية ضتد تنىيم 

اإلستتيفمية ف العرا  والشتتامجم الة  ستتيطر علو مدينة ستترت ومحت احلك مة ف القضتتاا علياجم الدولة  
 ةتكلفة كبرية للسكان.

جم تعرضتتتتتت طراةل  واملنطقة اهبيطة هبا مج م مستتتتتلح استتتتتتمر أك ر من  2019نيستتتتتان/أةريل    4وف   - 8
تية العامة واخلاصتتتتتةجم وتشتتتتتريد  عامجم مما أستتتتتفر عن وق ا مئات الضتتتتتحاالجم وإحلا  أضتتتتترار جستتتتتيمة ابلبنية التح 

 اإلنسان.                                                                        مئات اتالف من األشخاصجم كما أ ر سلبا  علو قدرة احلك مة علو ضمان ا نام  ق   
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وق ضتتتتتتتت االنقستتتتتتتامات الستتتتتتتياستتتتتتتية ستتتتتتتيطرة احلك مة علو اجلزا الشتتتتتتترقي من البلدجم كما أ ا  -9
 ت واإلجرااات التشريعية.عرضت للخطر اإلصيف ات املتعلقة حبق   اإلنسان والتصديق علو املعاهدا

وذكر ال زير أن من املؤل اخلضتتتتتتتتتتت ا الستتتتتتتتتتتتعراا احلالة ف ليبيا أمام اجملل  ف وقت تتزايد فيا  -10
                                                                                 انتهاكات  ق   اإلنستتتتتانجم وال ستتتتتيما ف املناطق اليت ال ختضتتتتتع لستتتتتلطة  ك مة ال فا  ال طين. وذك ر 

منزما ف ةنغاز  قبل أك ر من عامجم وأعرب عن ابختطاف عضتتتتتتت   ل  الن ابجم ستتتتتتتهام ستتتتتتتر ي اجم من  
صتتدمتا ال تيال الناشتتطة ف  ال  ق   اإلنستتان  نان الربعصتتيجم اليت قتلت ف ةنغاز  قبل ي م وا د 

 من جلسة التحاور.

 2017مت ز/ي ليا    29وكانت جلنة صتتتتيا ة الدستتتتت ر قد انتهت من إعداد مستتتت دة للدستتتتت ر ف   -11
               جم وأ  يل مشتتروا 2018/6جم الة  أصتتدر ةدور  قان ن االستتتفتاا الدستتت ر  رقم  وأ التا إىل  ل  الن اب

 ري أن امج م علو العاصتتتتتتتتمة   .2019الدستتتتتتتتت ر إىل املف ضتتتتتتتتية العليا ليفنتخاابت ف كان ن ال ا /يناير  
  ال دون إماز اإلصيفح الدست ر .

اكمةجم ومتهيد الطريق للمصتتتتتتتاحلةجم ويهدف قان ن العدالة االنتقالية إىل القضتتتتتتتاا علو املىال املن  -12
ومعاجلة أستباب االنتهاكات لضتمان عدم تكرارها. ويهدف النىام القضتائي إىل تقدي  يع الضتماانت 
اليفزمة هباكمة عادلة. وف ضتت ا امج م علو العاصتتمةجم أنشتت ت  ك مة ال فا  ال طين جلنة مشتتنكة ف 

قتتدمتتت اللجنتتة  يف تتة تقتتارير ت  ق مزاعم لرصتتتتتتتتتتتتتتتتد وت  يق انتهتتاكتتات  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتان. و  2019عتتام 
 .2019االنتهاكات املرتكبة منة امج م علو العاصمة ف نيسان/أةريل 

وف حماولة ملكافحة اإلفيفت من العقابجم دعت  ك مة ال فا  ال طين إىل إنشتتتتتتتاا ةع ة دولية  -13
لقان ن الدو  حلق   اإلنستتان لتقصتتي احلقائق للنىر ف االنتهاكات املزع مة للقان ن الدو  اإلنستتا  وا

املرتكبة ف ليبيا. وعيفوة علو ذلكجم واصتتتتتتتتتتتتتتلت احلك مة تعاو ا ال  يق مع اهبكمة اجلنائية الدوليةجم كما 
 أةرزت ذلك املدعية العامة للمحكمة ف إ اطاهتا اإلعيفمية إىل  ل  األمن.

تفاا القسر . وأدت التشريعات ويكفل الدست ر احلق ف  رية التعبري وجيرم  يع أشكال االخ -14
األخرية إىل تشتتتديد العق ةة علو  االت االختفاا القستتتر جم ال ستتتيما عندما يرتكبها أشتتتخاص يعمل ن 

 لدا احلك مة.

                                                                           وأجرت احلك مة استتعراضتا  شتاميف  لىروف اال تجاز ف الستج ن ومراكز اال تجازجم مما أدا  -15
                                      ة العتتدل ةران تتا  شتتتتتتتتتتتتتتتاميف  يهتتدف إىل حتستتتتتتتتتتتتتتا  روف إىل اإلفراج عن مئتتات اهبتجزين. وأطلقتتت وزار 

 اال تجاز وت فري الرعاية الصحية للنزالا ف حماولة ليفمت ال للمعايري الدولية.

وأنش ت احلك مة و دة لدعم ومتكا املرأة ف اجملل  الرائسي و يع ال زارات. ونتيجة لةلكجم  -16
ملائةجم كما أن  ضتتتتتتت ر النستتتتتتتاا ف التعليم اجلامعي فا  ف ا  40جتاوز مت يل املرأة ف املناصتتتتتتت  القضتتتتتتتائية  

 ف املائة. 50 ض ر الرجال. وابمل لجم جتاوزت نسبة النساا العاميفت ف القطاا العام 

                                                                             وشنت احلك مة محيفت ملكافحة العنف ضد املرأة. وأ نش ئت و دات متخصصة للنساا واألطفال   -17
ألعلو إنشتتتتاا دائرتا متخصتتتتصتتتتتا للنىر ف  االت العنف  ف  يع مديرالت األمنجم وقرر  ل  القضتتتتاا ا 

                                                                                    ضد املرأة. وجير م الدست ر العنف ضد املرأةجم وت شدد العق ابت عند تطبيقها علو العنف املنز . 

وليبيا طرف ف معىم املعاهدات الدولية واإلقليمية األستتتتتتتتاستتتتتتتتية حلق   اإلنستتتتتتتتانجم وقد ةةلت  -18
ة مع القان ن الدو  حلق   اإلنستتتتتتتتان. وقد أعرب اجملل  الرائستتتتتتتتي عن                               جه دا  مل اامة تشتتتتتتتتريعاهتا ال طني

م افقتا علو االنضتتتتتتتتمام إىل االتفاقية الدولية حلماية  يع األشتتتتتتتتخاص من االختفاا القستتتتتتتتر جم واتفاقية 
 ىر استتعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضتادة لرفرادجم وتدمري تلك األلغامجم والربوت ك ل االختيار  
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اقية مناهضتتتة التعةي  و ري  من ضتتتروب املعاملة أو العق ةة القاستتتية أو اليفإنستتتانية أو املهينة. ور م التف
                                                                                            أن ليبيا ل تصد  علو نىام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةجم فإ ا تتعاون معها تعاوان كاميف .

تعلقة  ركز املؤستتتتتتتستتتتتتتات ال طنية                                                            وفيما يتعلق إبنشتتتتتتتاا آلية وطنية حلق   اإلنستتتتتتتان وفقا  للمباد  امل  -19
اجملل  ال طين    2011جم أنشتتتتتتتت  اجملل  ال طين االنتقا  ف عام  ( مباد  ابري  ) لتعزيز ومحاية  ق   اإلنستتتتتتتتان  

                                                                                          للحرية العامة و ق   اإلنسان. وأ سندت إليا مهمة العمل ةص رة مستقلة وه  ال خيضع لرقاةة احلك مة. 

ة ال طنية للقان ن الدو  اإلنستتتتا  ةناا علو اقناح من وزارة                     جم أ عيد تفعيل اللجن2019وف عام   -20
 العدل مل اامة القان ن ال طين مع القان ن الدو  اإلنسا .

وأضتتتتتتاف أن ليبيا معرضتتتتتتة مجرة  ري قان نية علو نطا  واستتتتتتع وتستتتتتتتضتتتتتتيف أك ر من ملي ن  -21
هاجرين  ري النىامياجم وهي مهاجر  ري شتتتترعي. وقد اعتمدت ليبيا ستتتتياستتتتة عدم الن يل القستتتتر  للم
 ةةلك تتعاون مع املنىمة الدولية للهجرة من أجل تيسري ع دهتم الط عية.

اكم  -22                                                                        وقد عملت احلك مة علو تفكيك شبكات االجتار ابألشخاص وامجرة  ري املشروعة. وُي 
ذلك فرا  ىر                                                                       مرتكب  االجتار ابألشتتخاص وفقا  لت صتتيات جلان اجلزااات التاةعة جملل  األمنجم  ا ف

 السفر وجتميد األص ل.

وقد واصتتتتتتتتتتتلت احلك مة مستتتتتتتتتتتاعيها لل فاا ابلتزاماهتا من أجل حتستتتتتتتتتتتا الىروف االقتصتتتتتتتتتتتادية  -23
                                                                                     للم اطناجم فضتتيف  عن زالدة فرص احلصتت ل علو التعليم والرعاية الصتتحية والعمل وعلو مستتت ا معيشتي 

 ق ل النفط وامل انئ اليت كانت مصتتدر الدخل                                           الئق. وقد  بت أن ذلك يشتتكل حتدال  ف ضتت ا إ يف   
 الرئيسي ف ليبيا.

 3,5                                                                    وأطلقت احلك مة أيضتتتتتتا  خطة لدعم قطاا الصتتتتتتحة العامة من خيفل ختصتتتتتتيص أك ر من   -24
                                  صتتتتتتتتندوقا  من شتتتتتتتت نا أن يستتتتتتتتاعد علو ت فري   2019وأنشتتتتتتتت ت ف عام    2019ةلي ن دوالر كدعم ف عام  

 الت ما الصحي جلميع امل اطنا.

جم أنشتت ت احلك مة جلنة ط ار  وخصتتصتتت (19-ك فيد)ملعاجلة جائحة مرا فريوس ك روان  و  -25
                                                                                  أم اال  من امليزانية. وأنشتتتت ت مراكز عزل صتتتتحي ف  يع البلدالت وقدمت كل ما ه  مطل ب لضتتتتمان 

 ا ت اا اجلائحة والتخفيف من آاثرها.

                       اا ملكافحة الفستتتتتتتتتتتتتتاد وفقا                                                       وفيما يتعلق  كافحة الفستتتتتتتتتتتتتتادجم أنشتتتتتتتتتتتتتت ت احلك مة فريقا  من اخلرب  -26
وكانت ليبيا   .2005                                                                            ملتطلبات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد اليت أصبحت ليبيا طرفا  فيها ف عام  
 من ةا البلدان األرةعا األوىل اليت وفت ابملتطلبات املنص ص عليها ف االتفاقية.

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 

وف د ةبياانت. وترد الت صتتتتتتتيات املقدمة خيفل اجللستتتتتتتة ف   109يفل جلستتتتتتتة التحاورجم أدىل  خ -27
 الفرا ال ا  من هةا التقرير.

فهن  جن ب الستتتت دان ليبيا علو جه دها الرامية إىل حتستتتتا  ق   اإلنستتتتان وعلو تعاو ا مع  -28
 اتليات الدولية.

 ليبيا وابتفا  وقف إطيف  النار.ور بت إسبانيا ابحل ار السياسي ف  -29

وأشتتتتتتادت ستتتتتتر  النكا ةتعاون ليبيا مع آليات  ق   اإلنستتتتتتان وابجله د اليت تبةما من أجل  -30
 ت فري مرافق رعاية صحية  انية.



A/HRC/46/17 

5 GE.21-00098 

                                                                             وأشتتتتتتادت دولة فلستتتتتتطا ابجله د اليت تبةما ليبيا لتعزيز  ق   اإلنستتتتتتانجم فضتتتتتتيف  عن التزامها  -31
 ة.ةتنفية الت صيات الساةق

 وأشاد الس دان ةتقيد ليبيا ابلتزاماهتا ر م الىروف الصعبة اليت ي اجهها البلد. -32

                                                      ور بت س يسرا إبةرام اتفا  دائم ل قف إطيف  النار مؤخرا . -33

وأ نت اتيلند علو ليبيا ةشتتتتتتتتتتت ن اتفا  وقف إطيف  النار وجه دها الرامية إىل مكافحة العنف  -34
 .19-تشعر ابلقلق إزاا أت ري جائحة ك فيدضد املرأة؛ ولكنها  لت 

ليشتتتتيت ابلتداةري املتخةة ةشتتتت ن  ق   املهاجرينجم  ا ف ذلك نىام تستتتتجيل   -ون هت تيم ر   -35
 املهاجرين.

و  ت ت     يع األطراف علو ا نام اتفا  وقف إطيف  النار لتحستتتتتتتتا احلالة اإلنستتتتتتتتانية  -36
 و الة  ق   اإلنسان.

و ليبيا ةشتتتتتتتتتت ن اتفا  وقف إطيف  النار ور بت ةعقد املؤمتر ف ت ن  هبدف وأ نت ت ن  عل -37
 استعادة االستقرار.

وستتتتتتلطت تركيا الضتتتتتت ا علو انتهاكات  ق   اإلنستتتتتتان اليت ارتكبتها ميليشتتتتتتيا  فنجم و  ت  -38
قيق اهبكمتة اجلنتائيتة التدوليتة علو التحقيق فيهتا. وكررت تركيتا أتكيتد ر بتهتا ف املستتتتتتتتتتتتتتتاعتدة من أجتل حت

 السيفم ف ليبيا وأهاةت ابجملتمع الدو  إىل دعم  ك مة ال فا  ال طين.

وشتتتتتتتتجعت أو ندا جه د الستتتتتتتتيفم واالنتعاص االجتماعي واالقتصتتتتتتتتاد  الكامل. وأعرةت عن  -39
 قلقها إزاا مس لة املهاجرين وطاليب اللج ا واالجتار ابألشخاص.

                                        ق ع مؤخرا جم و  تتتت ليبيتتتا علو ضتتتتتتتتتتتتتتمتتتان التعليم وأةرزت أوكرانيتتتا اتفتتتا  وقف إطيف  النتتتار امل   -40
 لرشخاص ذو  اإلعاقةجم وأعرةت عن قلقها إزاا ال غرات القائمة ف  ال محاية  ق   املرأة.

وأعرةت اململكة املتحدة عن قلقها إزاا تده ر  الة  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتان. و  ت احلك مة علو  -41
 ر وابلعملية السياسية اليت تق دها األمم املتحدة.القيام ةدورها ف االلتزام ةتنفية وقف إطيف  النا

وأعرةت ال الالت املتحدة األمريكية عن قلقها إزاا اال تياالت وعمليات اختطاف الناشتطاجم  -42
 ومةاةح املهاجرين ف مزدةجم واستخدام اجلن د األطفال.

ألجنيب علو ليبيا و  ت ونددت  ه رية فنزوييف الب ليفارية ابأل ر اخلطري للعدوان العستتتتكر  ا -43
علو إجياد  ل ل ستتتتتتتتلمية ط يلة األمد تتماشتتتتتتتتو مع القان ن الدو . و  ت اجملتمع الدو  علو التعاون 

 مع ليبيا وتقدي املساعدة اإلنسانية.

 وأ نت فييت انم علو ليبيا اللتزامها ةنهج شامل قائم علو  ق   اإلنسان. -44

 ات اليت اختةهتا لتعزيز  الة  ق   اإلنستتتتتتتتانجم وال ستتتتتتتتيما وأ ىن اليمن علو ليبيا ةشتتتتتتتت ن اخلط -45
 جه د املصاحلة ال طنية.

وذكر وفد ليبيا أن دست ر  البلد وق انينا تعزز دور املرأة ف اجملتمع. وقال إن ليبيا اختةت تداةري  -46
 هامة لتفكيك شبكات االجتار ابألشخاص وشبكات امجرة  ري املشروعة.

ق انا البلد ودستتتتتتتتتتت ر  ُيىران التعةي  وأن  ك متا ستتتتتتتتتتتقدم الدعم والتعاون وذكر ال فد أن   -47
 الكاملا لبع ة تقصي احلقائق.



A/HRC/46/17 

GE.21-00098 6 

وأعلن رئي   ك مة ال فا  ال طين استتتتتتتعداد احلك مة ليفنضتتتتتتمام إىل االتفاقية الدولية حلماية  -48
  يع األشخاص من االختفاا القسر .

 . وقدمت زامبيا ت صيات -49

زمباة   إىل استتتتمرار ليبيا ف تنفية ستتتياستتتات التعليم للجميع علو  يع املستتتت الت وأشتتتارت   -50
 وإىل تقدألها خدمات الرعاية الصحية اجملانية.

ور بت أفغانستتان ابتفا  وقف إطيف  النار وابلتصتديق علو اتفاقية  ق   األشتخاص ذو   -51
 اإلعاقة.

ت اإلنسانية اليت ت اجهها وتعزيز  ق   اإلنسانجم وأشادت اجلزائر جبه د ليبيا مل اجهة التحدال -52
 علو الر م من استمرار النزاا املسلح.

وأعرةت أنغ ال عن تقديرها اللتزام ليبيا كعضتتتتتتتتتت  ف  ل   ق   اإلنستتتتتتتتتتان وتعاو ا البناا مع  -53
 خمتلف آليات اجملل .

 .ور بت األرجنتا ابلتصديق علو اتفاقية  ق   األشخاص ذو  اإلعاقة -54

ور بت أستناليا ابتفا  وقف إطيف  النارجم و  ت ليبيا علو مضتاعفة اجله د لضتمان مشتاركة  -55
 املرأة مشاركة كاملة وفعالة ف العملية السياسية.

ور بت النمستتا ابالتفا  علو وقف دائم إلطيف  النار الة  يستترتا ةع ة األمم املتحدة للدعم  -56
 ف ليبيا.

ه د املبةولة حلماية احلق ف التعليم والصتحة والعمل و ق   األشتخاص ور بت أذرةيجان ابجل -57
 ذو  اإلعاقة.

وأشتتتتتتادت البحرين ابجله د اليت تبةما ليبيا ملكافحة امجرة  ري املشتتتتتتروعة ابعتماد ستتتتتتياستتتتتتات  -58
 وطنية فعالة.

رار وأ نت ةنغيفديش علو ليبيا لشتتتتتتتروعها ف صتتتتتتتيا ة دستتتتتتتت ر دائم يهدف إىل حتقيق االستتتتتتتتق -59
                                                                   السياسيجم فضيف  عن اجله د الرامية إىل حتقيق التكافؤ ةا اجلنسا ف التعليم.

و لتت ةلجيكتا تشتتتتتتتتتتتتتتعر ةقلق ابلك إزاا  جم انتهتاكتات القتان ن اإلنستتتتتتتتتتتتتتتا  التدو  وانعتدام  -60
 املساالة.

واملهاجرين ور بت ة تستتتتتتت اان ابتفا  وقف إطيف  النار. وشتتتتتتتجعت ليبيا علو محاية اليفجئا   -61
                               وطاليب اللج ا واملشردين داخليا .

 ور بت الربازيل ابتفا  وقف إطيف  النار الدائم علو الصعيد ال طين. -62

 وأعرةت ة ركينا فاس  عن قلقها إزاا استمرار التمييز ضد املهاجرين وطاليب اللج ا. -63

 د املبةولة لتحستتتتتا إقامة                                                       ور بت ة روند  ابتفا  وقف إطيف  النار الدائمجم فضتتتتتيف  عن اجله -64
 العدل واحلص ل علو خدمات الرعاية الصحية األساسية والتعليم للجميع.

ور بت كندا ابجله د املبةولة لتعق  ورصتتتتتتتتد انتهاكات  ق   اإلنستتتتتتتتانجم وأعرةت ف ال قت  -65
 ذاتا عن قلقها العميق إزاا احلالة العامة حلق   اإلنسان ف ليبيا.
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يبيا تشتتتتريعات لتنفية الت صتتتتيات اليت  ىيت ابلت ييد املقدمة ف ستتتتيا  ور بت تشتتتتاد ةستتتتن ل -66
 ج لة االستعراا الدور  الشامل الساةقة.

                                                                                   وردا  علو التعليقاتجم أكد ال فد اللييب من جديد أن تشتتتتتتتريعات البلد جتر م العنف ضتتتتتتتد املرأة.  -67
القان ن الدو  اإلنستتتتتتتتتتتتا  وواصتتتتتتتتتتتتلت النياةة العامة التحقيق ف ادعااات انتهاكات  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتان و 

 و االت االختفاا القسر .

                      جم شتتتتتتتتتتتتتهدت تكا را  ملنىمات 2011وذكر ال فد اللييب أن ليبياجم منة ا يار نىام القةاف ف عام   -68
 اجملتمع املد جم وأنكر قمع اجملتمع املد  الة  أكد أنا يعمل حبرية ودون أ  ن ا من القي د.

 19                                                       تمتتتدت ليبيتتتا عتتتددا  من التتتتداةري والقراراتجم م تتتل القتتتان ن رقم وفيمتتتا يتعلق ابملهتتتاجرينجم اع -69
                                                                       الة  يشتتتتتتتتتتتتتد د العق ةة علو مرتكيب االنتهاكات ضتتتتتتتتتتتتتد املهاجرين. وتعاونت مع جلنة  ل    2010 لعام

لتفكيك شتتبكات االجتار ابألشتتخاص. وابلتعاون مع املنىمة   (2011)1970                         األمن املنشتت ة عميف  ابلقرار  
ية األمم املتحدة الستتتتتتتامية لشتتتتتتتؤون اليفجئاجم ستتتتتتتعت احلك مة جاهدة إىل إزالة الدولية للهجرة ومف ضتتتتتتت 

 العقبات اليت تعنا  ق   املهاجرين.

ور بت شيلي ابلتصديق علو اتفاقية  ق   األشخاص ذو  اإلعاقة وابجله د املبةولة حلماية  -70
 احلق ف الصحة والتعليم وتشجيع متكا املرأة.

د املبةولة حلماية احلق ف الصتتتتحة والتعليم ومكافحة العنف ضتتتتد املرأة. ور بت الصتتتتا ابجله   -71
                                  ور بت أيضا  ابتفا  وقف إطيف  النار.

 وشكرت ك ستاريكا ليبيا علو تقدي تقريرها ال طين. -72

                                                        وال ىت ك ت ديف ار أن  الة  ق   اإلنسان قد تده رت تدرجييا . -73

 تاالت التعتةيت  واال تجتاز التعستتتتتتتتتتتتتتفي والقتتل ختارج نطتا  وأعرةتت كرواتيتا عن قلقهتا إزاا  -74
 القضاا واالختفاا القسر .

وقالت إ ا   2020تشتتتتتتترين األول/أكت ةر    23ور بت قربص ابتفا  وقف إطيف  النار املربم ف   -75
 تتطلع إىل ماح منتدا احل ار السياسي.

                       ستتتتتتتتعراا الستتتتتتتاةقة ل تنف ة وأشتتتتتتتارت تشتتتتتتتيكيا إىل أن الت صتتتتتتتيات اليت قدمتها خيفل ج لة اال -76
 ابلكامل.

وأ نتتت التتداعرى علو ليبيتتا لت قيعهتتا اتفتتا  وقف إطيف  النتتار. وأعرةتتت إيطتتاليتتا عن قلقهتتا إزاا  -77
  الة  ق   اإلنسان اخلاصة ابملهاجرين.

وذكرت جيب يت أن النزاا املط ل أدا إىل تده ر احلالة اإلنستتانية وتصتتاعد العنف وإىل تشتتريد  -78
 للسكان. اعي 

ن هت إك ادور ابلتقدم اهبرز ف محاية  ق   اإلنستتتتتتتتتتانجم وال ستتتتتتتتتتيما التصتتتتتتتتتتديق علو اتفاقية  -79
  ق   األشخاص ذو  اإلعاقة.

و لت مصتتتتتتر قلقة إزاا احلالة األمنية اليت ت اجهها ليبياجم مع التن يا جلفضتتتتتتل اجله د اليت تبةما  -80
 احلك مة ومؤسساهتا.

  الة  ق   اإلنسان ل تتحسن منة ج لة االستعراا الساةقة. وأشارت إست نيا إىل أن -81
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وأ نتت إ ي ةيتا علو ليبيتا اللتزامهتا ابلتعتاون مع آليتات  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتانجم ةصتتتتتتتتتتتتتترف النىر عن  -82
 التحدالت اليت ت اجهها.

وأ نتت فيجي علو ليبيتا ملتا تبتةلتا من جه د من أجتل محتايتة  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان علو الر م من  -83
 ك رية اليت ت اجهها.التحدالت ال

                                                           ور  بت فنلندا  شاركة ليبيا ف عملية االستعراا الدور  الشامل. -84

                                                             وأعرةت فرنسا عن شكرها لليبيا علو تقدي تقريرها وقد مت ت صيات. -85

جم مكلفة ةتغطية  يع انتهاكات 2019وأشتتتتتتتتتارت ج رجيا إىل تشتتتتتتتتتكيل جلنة مشتتتتتتتتتنكة ف عام   -86
 نها. ق   اإلنسان واإلةيفو ع

وأعرةت أملانيا عن قلقها إزاا  الة  ق   اإلنستتتتان وأكدت من جديد أن  يع أطراف النزاا  -87
 تتحمل مسؤولية مراعاة  ق   اإلنسان.

 ون هت  اان ابجله د اليت تبةما ليبيا لتنفية الت صيات املقدمة ف ج لة االستعراا الساةقة. -88

 ت صيات.                             ور    الي انن ة فد ليبيا وقدم  -89

وأعرب الكرستتتتتتتتتتتي الرستتتتتتتتتتت   عن قلقا إزاا تده ر األوضتتتتتتتتتتتاا للتمتع حبق   اإلنستتتتتتتتتتتان ومحاية  -90
 الضعفاا.

وأعرةت آيستتلندا عن دعمها إلنشتتاا البع ة املستتتقلة لتقصتتي احلقائق ةشتت ن ليبيا وأكدت أ ية  -91
 تعاون ليبيا معها.

األمم املتحتتدة وتصتتتتتتتتتتتتتتتتديقهتتا علو اتفتتاقيتتة  ق   وأ نتتت امنتتد علو ليبيتتا لتعتتاو تتا مع آليتتات  -92
 األشخاص ذو  اإلعاقة.

وأيدت إندونيسيا ال قف الف ر  لرعمال العدائية وعقد منتدا احل ار السياسي اللييب ملناقشة  -93
 مستقبل البلد.

وأ نت  ه رية إيران اإلستتتتتتتتتتتتتيفمية علو ليبيا ةشتتتتتتتتتتتتت ن اإلمازات اليت  ققتها ف  ال مكافحة  -94
 ار ابألشخاص واجله د املبةولة حلماية  ق   املرأة وتعزيزها.االجت

                                                                               وأشتتتتتتتتتتاد العرا  جبه د ليبيا لتحقيق املصتتتتتتتتتتاحلة ال طنية و ل النزااجم فضتتتتتتتتتتيف  عن تعزيزها حلق    -95
 اإلنسان.

ور بتتت أيرلنتتدا ابالتفتتا  علو وقف دائم إلطيف  النتتار وأعرةتتت عن قلقهتتا إزاا اإلفيفت من  -96
 اكات  ق   اإلنسان.العقاب علو انته

ور بت إيطاليا إبنشتتتاا ةع ة تقصتتتي احلقائق املستتتتقلة ةشتتت ن ليبيا وشتتتجعت ليبيا علو م اصتتتلة  -97
 محاية  ق   اإلنسان.

وأ نت امند علو ليبيا لتعاو ا املستتتتتتمر مع مف ضتتتتتية  ق   اإلنستتتتتان وتصتتتتتديقها علو اتفاقية  -98
  ق   األشخاص ذو  اإلعاقة.

ن دعما لليبيا ف جه د املصتتتاحلة اليت تبةما وف عملية تستتت ية النزاا لضتتتمان وأعرب األردن ع -99
 سيادهتا وأمنها واستقرارها.
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وأشتارت كينيا إىل اجله د املبةولة لتحستا ال ضتع الستياستي وتق ية العدالة االنتقالية واملصتاحلة  -100
 ال طنية وتعزيز احلق   الفردية.

تبةما ليبيا لتعزيز  ق   اإلنستتتتتانجم وال ستتتتتيما احلق ف التعليم   وأشتتتتتادت الك يت ابجله د اليت -101
 والصحة والعمل.

وأشتارت التفيا إىل اخلط ات املتخةة منة ج لة االستتعراا الدور  الشتامل الستاةقة وشتجعت  -102
 علو ةةل مزيد من اجله د لل فاا ابلتزاماهتا ف  ال  ق   اإلنسان.

ف   ا لتعزيز  ق   اإلنستتتتانجم وأعرب عن أملا ف ماح عملية املصتتتتاحلةوأشتتتتاد لبنان جبه د ليبي -103
 ليبيا.

وأ نت ليستتتتت ت  علو ليبيا لتعزيزها احلق ف الصتتتتتحة من خيفل ت فري خدمات الرعاية الصتتتتتحية  -104
 اجملانية ف مرافق تقع ف  يع أحناا البلد.

  اإلنستتتتانجم وال ستتتتيما دعمها للبع ة ور بت ليختنشتتتتتاين ةتعاون ليبيا مع اجملتمع الدو  حلق   -105
 املستقلة لتقصي احلقائق ف ليبيا.

ر  -106                                                                                ور بت ماليزال ابتفا  وقف إطيف  النار وأشتتتتتتتتتتتارت إىل اجله د املبةولة لت فري التعليم امليستتتتتتتتتتت 
 وحتقيق املساواة ةا اجلنسا ف قطاا التعليم.

فرص العمتل ابلنكيز علو ةرامج تشتتتتتتتتتتتتتتغيتل   وأ نتت ملتديف علو ليبيتا جله دهتا الراميتة إىل إجيتاد -107
 .(الي نيسيف)الشباب وتعاو ا مع منىمة األمم املتحدة للطف لة 

وأعرةت ما  عن تقديرها اللتزام ليبيا ةضتتتتتتتتمان  انية التعليم علو  يع املستتتتتتتتت الت وللجه د  -108
 اليت تبةما فيما خيص امليزانية ف هةا الصدد.

ليبيا لتعاو ا مع البع ة املستتتتتتقلة لتقصتتتتتي احلقائق ةشتتتتت ن ليبياجم ولتعاو ا مع وأ نت مالطة علو  -109
 ةع ة األمم املتحدة للدعم ف ليبيا إلجياد  ل سلمي للنزاا.

وأشتتتتتتتتتتتتادت م ريتانيا ابجله د اإلجياةية اليت ةةلتها ليبيا للتعاون مع آليات األمم املتحدة حلق    -110
 لتقرير.اإلنسان خيفل الفنة املشم لة اب

 وهن ت ةرابدوس ليبيا علو تصديقها علو اتفاقية  ق   األشخاص ذو  اإلعاقة. -111

 وقدمت املكسيك ت صيات. -112

ور ت  اجلبتل األستتتتتتتتتتتتتت د ةتعتاون ليبيتا ال  يق مع ةع تة األمم املتحتدة للتدعم ف ليبيتاجم وأعرب عن  -113
 لرئيسية.سعادتا مليف ىة أن ليبيا طرف ف جل معاهدات  ق   اإلنسان ا

ور   املغرب ابجله د اليت تبةما ليبيا لتعزيز  ق   اإلنستان وشتجع اجملتمع الدو  علو دعم  -114
  ك مة املصاحلة ال طنية.

                                                                            وأعرةتتت ميتتاعتتار عن تقتتديرهتتا للجه د املبتتةولتتة لتنفيتتة الت صتتتتتتتتتتتتتتيتتات اليت قتت دمتتت خيفل اجل لتتة  -115
 د.الساةقةجم علو الر م من التحدالت السائدة ف البل

وال ىت انميبيا أن ليبياجم علو الر م من التحدالت األمنية املعقدة و ريها من التحدالت اليت  -116
 ت اجههاجم ت اصل تعزيز التداةري الرامية إىل حتسا  ق   اإلنسان.

واحلياة وأشتتتادت نيبال ابإلجرااات املتخةة لتمكا املرأة وتعزيز مشتتتاركتها ف احلياة الستتتياستتتية   -117
 االقتصادية واحلياة العامة.
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وشتتتتتتتتتتتتتتتددت ه لنتدا علو أن تنفيتة اتفتا  وقف إطيف  النتار األخري ينبغي أن ُيىو ابألول يتة  -118
 لدا  يع األطراف.

وال يزال النيجر يشتتتتتتتتتعر ابلقلق إزاا االدعااات املتعلقة ابنتهاكات  ق   اإلنستتتتتتتتتان اخلاصتتتتتتتتتة  -119
 ارجة عن سيطرة احلك مة.ابملهاجرين ف مراكز اال تجاز اخل

ور بت نيجريال ابجله د املبةولة حلماية  ق   املرأة وضتتتتتتمان احلصتتتتتت ل علو التعليم والصتتتتتتحة  -120
 وحتقيق املصاحلة ال طنية.

                                                                                           وردا  علو التعليقاتجم ذكر ال فد اللييب أن قرارا  رائستتيا  قد اعت مد لتيستتري ع دة املشتتردين داخليا   -121
جم وحتقيق املصتتتتتتتتتتتتتتتاحلتة اإلقليميتةجم وفتح الطر  ةا 2014نِ  من ليبيتا ةعتد نزاا عتام ف اجلزأين الغِر واجل

                                                                                 خمتلف املناطق. واعت م د مرس م رائسي أيضا  إلنشاا صندو  لتع يض املشردين وإعادة أتهيلهم.

وال ىتتت النرويج مع األستتتتتتتتتتتتتتف أن  تتالتتة  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتان ف ليبيتتا تتتده رت منتتة ج لتتة  -122
 االستعراا الساةقة.

                                                                                     وأ نت ع مان علو ليبيا ةشتتتتتتت ن النهج التشتتتتتتتاركي املعتمد إلعداد التقرير واجله د املبةولة لتعزيز  -123
  ق   اإلنسان واملصاحلة ال طنية.

وأشتتتتارت ابكستتتتتان إىل اجله د اليت تبةما ليبيا لتعزيز  ق   اإلنستتتتان ووضتتتتع الصتتتتيغة النهائية  -124
 لر م من النزاا الصع .للدست ر وضمان العدالة االنتقاليةجم علو ا

 وشكرت ةنما ليبيا علو تقدي تقريرها ال طين. -125

وأعرةت ةريو عن أملها ف أن تستتتتتتتتهم ج لة االستتتتتتتتتعراا الدور  الشتتتتتتتتامل احلالية ف حتستتتتتتتتا  -126
  ق   اإلنسان ف ليبيا.

اإلعاقة ور بت وأ نت الفلبا علو ليبيا لتصتتتتتتتتتتتتتتديقها علو اتفاقية  ق   األشتتتتتتتتتتتتتتخاص ذو    -127
ةتعاون احلك مة مع  ل   ق   اإلنستتتتتان ومف ضتتتتتية  ق   اإلنستتتتتان ف  ال املستتتتتاعدة التقنية وةناا 

 القدرات.

و  تت ة لنتدا  يع اجلهتات الفتاعلتة علو اختتاذ خط ات من شتتتتتتتتتتتتتتت  تا أن تؤد  إىل إجيتاد  تل  -128
 سياسي ف ليبيا.

                         ا  إلجياد  ل سياسي للنزاا.ور بت الربتغال ابخلط ات املتفق عليها مؤخر  -129

وأشتتتتادت قطر ابجله د اليت تبةما ليبيا لتنفية الت صتتتتيات املقدمة ف ستتتتيا  ج لة االستتتتتعراا  -130
 الدور  الشامل الساةقةجم علو الر م من النزاا الصع  الة  يعيشا البلد.

 ن من النزاا.وأ نت  ه رية ك رال علو ليبيا حلمايتها  ق   النساا واألطفال املتضرري -131

و ل االحتاد الروستتتتتتتي يشتتتتتتتعر ابلقلق إزاا وج د  اعات مستتتتتتتلحة  ري مشتتتتتتتروعة وإزاا االجتار  -132
 ابألشخاصجم علو الر م من اجله د املمتازة اليت تبةما ليبيا.

                                                                                   وأ اطت رواندا علما  مع التقدير ابجله د اليت تبةما ليبيا لتعزيز  ق   اإلنستتتتتتتتتانجم علو الر م  -133
 الت األمنية اليت ي اجهها البلد.من التحد

وأشتتتتادت اململكة العرةية الستتتتع دية جبه د ليبيا ف  ال محاية  ق   اإلنستتتتان و شتتتتاركتها ف  -134
 آليات  ق   اإلنسانجم ر م استمرار النزاا.
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  وشجعت السنغال ليبيا علو ت طيد األطر التشريعية والقضائية واإلدارية وامليزنية املتعلقة حبق   -135
 اإلنسان.

وأ نت ستتتتتريالي ن علو ليبيا إلطيفقها منتدا احل ار الستتتتتياستتتتتي اللييبجم لكنها أعرةت عن قلقها  -136
 إزاا االنتهاكات املرتكبة ضد املهاجرين األفارقة.

وأشتتتتتتتتتادت ستتتتتتتتتنغاف رة ابلتزام ليبيا ةكفالة احلق ف التعليم وضتتتتتتتتتمان ج دة اخلدمات الصتتتتتتتتتحية  -137
 للجميع.

كيا علو ليبيا الستتتتتتئنافها للعملية الستتتتتياستتتتتيةجم مما ةعض اتمال ف حتستتتتتا  الة وأ نت ستتتتتل فا  -138
  ق   اإلنسان.

وأ نت ستل فينيا علو ليبيا اللتزامها  كافحة امجرة  ري النىاميةجم لكنها أعرةت عن قلقها إزاا  -139
 عدم وج د قان ن وطين للج ا.

ر الة  مت الت صتتتتتتتتل إليا وأعرب عن أملا ف وهن  الصتتتتتتتت مال ليبيا علو اتفا  وقف إطيف  النا -140
 أن ُيقق السيفم.

وأشتادت جن ب أفريقيا ابجله د اليت تبةما ليبيا لتحقيق  ل ل ستياستية ودفع املصتاحلة ال طنية  -141
       قدما .

وذكر وفتد ليبيتا أنتا تعتاون مع آليتات األمم املتحتدة حلق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتانجم وال ستتتتتتتتتتتتتتيمتا مع الفريق  -142
االت االختفتتاا القستتتتتتتتتتتتتتر  أو  ري الط عي واللجنتتة املعنيتتة حبمتتايتتة  ق    يع العمتتال العتتامتتل املعين حبتت 

 املهاجرين وأفراد أسرهم.

وفيما يتعلق ابلتصديق علو الربوت ك ل االختيار  ال ا  امللحق ابلعهد الدو  اخلاص ابحلق    -143
التشتتتتتتتتتتتريعات الليبية ال تزال مت افقة مع املدنية والستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتيةجم امادف إىل إلغاا عق ةة اإلعدامجم قال إن  

أ كتتام الربوت ك ل االختيتتار . وال تطبق احلك متتة عق ةتتة اإلعتتدام إال علو أشتتتتتتتتتتتتتتتد اجلرائم خط رة وهي 
 تكفل مراعاة األص ل القان نية.

ئت و دات لتمكا املرأة ف  االت خمتلفةجم ون ى  مت محيفت للت عية ةشت ن املستاواة  -144                                                                               وقد أ نشت 
ةا اجلنستتتتتا. وأقامت احلك مة شتتتتتراكة ةا و دات الط  النفستتتتتي واجملتمع املد  ملعاجلة قضتتتتتاال م ل 

اا. االكتئاب واالضتتتتتتتطراب النفستتتتتتتي اليف ق للصتتتتتتتاةة والعنف الزوجيجم وقدمت الدعم النفستتتتتتتي للنستتتتتتت 
                                         قان ان  يتعلق ةدفع معاشات تقاعدية للنساا. 2013وأصدرت احلك مة ف عام 

جم  -145 وقد صتتتتتتتتتتتدقت ليبيا علو املي ا  األفريقي حلق   الطفل ورفاهاجم ومي ا   ق   الطفل العِر
واتفتاقيتة  ق   الطفتلجم والربوت ك ل االختيتار  التفتاقيتة  ق   الطفتل ةشتتتتتتتتتتتتتتت ن اشتتتتتتتتتتتتتتناى األطفتال ف 

 املسلحة.املنازعات 

وأنشتتتتتتتتتتتت ت احلك مة و دة للتحقيق ف  االت االختفاا القستتتتتتتتتتتتر  تعمل ابلتعاون مع اللجنة  -146
                       خبريا  ليبيا  للتحقيق ف   50                                                                    الدولية اليت أنشتئت ملتاةعة  االت االختفاا القستر . ويعمل  اليا  أك ر من  

اعية. وقد عملت  االت االختفاا القستتتتتتتتتر جم وال ستتتتتتتتتيما من خيفل فحص رفات ةشتتتتتتتتترية ف مقاةر  
الستتتتتتتتتلطات ابلتعاون مع اهبكمة اجلنائية الدولية ف ليبياجم مستتتتتتتتتتفيدة من دعمها وخربهتا. وأنشتتتتتتتتتئ نىام 

 إخطار إلةيفو السلطات حباالت األشخاص املفق دين.

                                                                                واختتم ال فتد ةيتانتا قتائيف  إن العتدوان علو طراةل جم وإ جتام اجملتمع التدو  عن التصتتتتتتتتتتتتتتد  لتا  -147
 اقا جه د احلك مة الرامية إىل تعزيز  ق   اإلنسان ومحايتها.ةشكل  اسمجم أع
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 االستنتاجات و/أو التوصيات -      اثنيا   

                                                                              ستتنرر ليبيا   التوصتيات التالية وستتقدد ردودا  علييفا   الوامل املناستب ول ن   موعد  -148
 :ال يتجاوز انعقاد الدورة السادسة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان

التصتتتتتتديق علا صيو الصتتتتتت وو الدولية حلقوق اإلنستتتتتتان املعلقة   النرر   148-1
 ؛(جنوب أفريقيا)وحتديث التشريعات احمللية ملواءمتيفا مو املعاهدات الدولية 

                                                              النرر   التصتديق علا الصت وو الدولية حلقوق اإلنستان الي ليستمل ًرفا   148-2
 ؛(كوستاري ا)فييفا بعد وحتسني التعاون مو آليات حقوق اإلنسان 

تعزيز تعتتاو تتا مو اجملتمو التتدوي لتحقيق ستتتتتتتتتتت د وتنميتتة دا مني   البلتتد  148-3
 ؛(إثيوبيا)

والربوتوكوالت املذكورة   ت ثيف اجليفود للتصتتتتديق علا صيو االتفاايات   148-4
 ؛(املغرب)                                                           التوصيات الي ا بلمل خ ل جولة االستعراض الدوري الشامل السابقة 

التصتتتتتتتتتتديق علا معاهدة ةارة األستتتتتتتتتتلحة وتنفيذها بصتتتتتتتتتترامة ودون  خ   148-5
 ؛(انميبيا)

من االتفتاايتة التدوليتة حلمتايتة  77و 76تنفيتذ اإلع نني الواردين   املتادتني  148-6
 ؛(جنوب السودان)ق صيو العمال امليفاجرين وأفراد أسرهم حقو 

تيستتتت  وصتتتتول البعثة املستتتتتقلة لتقصتتتتئ احلقا ق دون عوا ق إ  صيو أ اء  148-7
 ؛(اململ ة املتحدة لربيطانيا العرما وأيرلندا الشمالية)                                 ليبيا والتعاون معيفا تعاوان  كام   

قا ق   ليبيا للتحقيق مبصتدااية   إاتحة وصتول البعثة املستتقلة لتقصتئ احل 148-8
ةاوزات وانتيفاكات حقوق اإلنستتتانا مبا    لىل إ  املقابر اجلماعية   ترهونةا وباستتتبة 

 ؛(الوالايت املتحدة األمري ية)املسؤولني عنيفا 

التعتاون مو مفوضتتتتتتتتتتتيتة األمم املتحتدة الستتتتتتتتتتتاميتة حلقوق اإلنستتتتتتتتتتتان لتعزيز  148-9
                                                                          املستتتتتتتتتتتاعدة التقنيتة الي حتتتاة إلييفتا الدولةا من حيتث ناية حقوق اإلنستتتتتتتتتتتانا بنتاء  علا 

 ؛(اجلزا ر)ًلبيفا 

مواصتتتتتتتلة التعاون مو بعثة األمم املتحدة للدعم   ليبيا ومو يتلف آليات  148-10
 ؛(شيلئ)                                  لدوي من أجل واف إً ق النار  ا يا  األمم املتحدة واجملتمو ا

ضتتتمان الوصتتتول ال امل للبعثة املستتتتقلة لتقصتتتئ احلقا ق   ليبيا والتعاون  148-11
بنشتتتتا  مو احمل مة اجلنا ية الدولية وتقدس املستتتتاعدة إ  احمل مة   تنفيذ أوامر التوايف 

 ؛(كوستاري ا)املعلقة 

                                          قلة لتقصتتتتئ احلقا ق   ليبياا الي أ نشتتتت مل عم   التعاون مو البعثات املستتتتت 148-12
 ؛(السودان)ا وتزويدها ب ل ما يلزد من تيس  43/39بقرار جملس حقوق اإلنسان 

ضتتتتتتمان التعاون ال امل مو البعثة املستتتتتتتقلة لتقصتتتتتتئ احلقا ق   ليبيا الي  148-13
 ؛(أملانيا)أنشأها جملس حقوق اإلنسان 

عثة املستتتتتتتتتتتقلة لتقصتتتتتتتتتتئ احلقا ق   ليبياا من خ ل التعاون ال امل مو الب 148-14
الستتتماا ابا ابلوصتتتول ال امل ودون عوا ق إ  األراضتتتئ الليبية من أجل ضتتتمان إم انية 
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توثيق صيو االنتيفاكات والتجاوزات اخلط ة حلقوق اإلنستتتتتتتتتتتان وانتيفاكات القانون الدوي 
 ؛(سويسرا)اإلنساين وتقدس مرت بييفا إ  العدالة 

إاتحتة إم تانيتة الوصتتتتتتتتتتتول إ  اإلاليم  كملتء دون ايود ألع تتتتتتتتتتتتاء البعثتة  148-15
 2020 املستقلة لتقصئ احلقا ق   ليبيا الي أنشأها جملس حقوق اإلنسان   حزيران/يونيء 

 ؛(ل سمربغ)

التعاون مو البعثة املستتتتتتتتتقلة لتقصتتتتتتتتئ احلقا ق   ليبيا الي أنشتتتتتتتتأها جملس  148-16
 ؛(ملديف)حقوق اإلنسان وتيس  عمليفا 

التعاون ال امل مو البعثة املستتتتتتتقلة لتقصتتتتتتئ احلقا ق   ليبيا الي أنشتتتتتتأها  148-17
 ؛(النرويج)جملس حقوق اإلنسانا وكذلىل مو احمل مة اجلنا ية الدولية 

دة من دعم اجملتمو التدوي وآليتات األمم املتحتدة  ات الصتتتتتتتتتتتلة االستتتتتتتتتتتتفتا 148-18
 ؛(اطر)لتعزيز حقوق اإلنسان ونايتيفا 

املتعلقة   11تنفيذ اتفااية حقوق األشتتت او  وي اإلعااةا وال ستتتيما املادة   148-19
 ؛(جنوب السودان)حبماية األش او  وي اإلعااة أثناء النزاعات املسلحة 

االن تتتتتتتتتتتمتتاد إ  اتفتتاايتتة حقوق األشتتتتتتتتتتت تتاو  وي اإلعتتااتتة والربوتوكول  148-20
االختياري التفااية مناه تتتتتتة التعذيب و  ر من ضتتتتتتروب املعاملة أو العقوبة القاستتتتتتية أو 

 ؛(كينيا)ال إنسانية أو امليفينةا بني ص وو أخرى 

اختتا  خطوات للتصتتتتتتتتتتتديق علا اتفتاايتة حقوق األشتتتتتتتتتتت تاو  وي اإلعتااتة  148-21
 ؛(عمان)ية الدولية حلماية صيو األش او من االختفاء القسري واالتفاا

اختتتا  مزيتتد من اخلطوات لتعزيز التتتداب  الراميتتة إ  تنفيتتذ التزامتتات البلتتد  148-22
 .(الفلبني)مبوجب اتفااية حقوق األش او  وي اإلعااة 

مواصتتلة إدماة أح اد اتفااية مناه تتة التعذيب و  ر من ضتتروب املعاملة  148-23
نية   ؛(االحتاد الروسئ)أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو امليفينة   التشريعات الًو

التصتتتتديق علا الربوتوكول االختياري التفااية مناه تتتتة التعذيب و  ر من  148-24
 ( الدامنرو )  (اربو)  (شتتيلئ)و ال إنستتانية أو امليفينة  ضتتروب املعاملة أو العقوبة القاستتية أ

 ؛(الصومال) (تو و) (إستونيا)

التصتتتتديق علا الربوتوكول االختياري التفااية مناه تتتتة التعذيب و  ر من  148-25
والربوتوكول االختياري الثاين  ضتتروب املعاملة أو العقوبة القاستتية أو ال إنستتانية أو امليفينة

دوي اخلاو ابحلقوق املدنية والستياستيةا اابادإ إ  إلغاء عقوبة اإلعداد امللحق ابلعيفد ال
 ؛(أوكرانيا)

مواصتلة اجليفود الرامية إ  ضتمان التصتديق علا املعاهدات والربوتوكوالت  148-26
التدوليتة العتالقتةا مبتا    لتىل الربوتوكول االختيتاري التفتاايتة منتاه تتتتتتتتتتتة التعتذيتب و  ر من 

 .( اان)عقوبة القاسية أو ال إنسانية أو امليفينة ضروب املعاملة أو ال

توايو الربوتوكول االختياري التفااية مناه تتتتتة التعذيب و  ر من ضتتتتتروب  148-27
 ؛(هندوراس)املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو امليفينة والتصديق عليء 
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ة مناه تتتتتتتتة التعذيب النرر   االن تتتتتتتتماد إ  الربوتوكول االختياري التفااي 148-28
 ؛(موريتانيا)و  ر من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو امليفينة 

النرر   إم انية التصتتتتتديق علا االتفااية الدولية حلماية صيو األشتتتتت او  148-29
 ؛(تونس)من االختفاء القسري 

التصتتتتتتتتتتتديق علا االتفتاايتة التدوليتة حلمتايتة صيو األشتتتتتتتتتتت تاو من االختفتاء  148-30
 ؛(سلوفاكيا) (الصومال) (أملانيا) (ليسوتو) (الياابن) (شيلئ) (السنغال)القسري 

ن تتتتتتتتتتتمتاد إ  االتفتاايتة التدوليتة حلمتايتة صيو األشتتتتتتتتتتت تاو من النرر   اال 148-31
 ؛(األرجنتني)االختفاء القسري 

التصتتتتتتتتتتتديق علا االتفتاايتة التدوليتة حلمتايتة صيو األشتتتتتتتتتتت تاو من االختفتاء  148-32
القستتري ابل جولة االستتتعراض الدوري الشتتامل املقبلة والتصتتديق علا االتفااية اخلاصتتة 

 ؛(تشي يا)لحق هبا بوضو ال ج ني والربوتوكول امل

                                                        التصتتتتتتديق علا صتتتتتت وو حقوق اإلنستتتتتتان الي ليستتتتتتمل بعد ًرفا  فييفا أو  148-33
االن تماد إلييفاا وال ستيما االتفااية الدولية حلماية صيو األشت او من االختفاء القستري 
والربوتوكول االختياري التفااية مناه تتتتتتة التعذيب و  ر من ضتتتتتتروب املعاملة أو العقوبة 

 ؛(إكوادور)ال إنسانية أو امليفينة  القاسية أو

التصتتتتتتتتتتتديق علا االتفتاايتة التدوليتة حلمتايتة صيو األشتتتتتتتتتتت تاو من االختفتاء  148-34
القستريا والربوتوكول االختياري التفااية مناه تة التعذيب و  ر من ضتروب املعاملة أو 

ابلعيفد الدوي العقوبة القاستتتتتتية أو ال إنستتتتتتانية أو امليفينةا والربوتوكول االختياري امللحق  
 ؛(فرنسا)اخلاو ابحلقوق االاتصادية واالجتماعية والثقافية 

متابعة التزاميفا ابلتصتديق علا االتفااية الدولية حلماية صيو األشت او من  148-35
 ؛(اليوانن)االختفاء القسري 

توايو االتفتاايتة التدوليتة حلمتايتة صيو األشتتتتتتتتتتت تاو من االختفتاء القستتتتتتتتتتتري  148-36
 ؛(هندوراس)والتصديق علييفا 

التصتتتتتتتتتتتديق علا الربوتوكول االختيتاري الثتاين امللحق ابلعيفتد التدوي اخلتاو  148-37
 (انميبيا )  (كرواتيا)  ( رواندا)ابحلقوق املدنية والستتتتياستتتتيةا اابادإ إ  إلغاء عقوبة اإلعداد  

 ؛(كياسلوفا )

التصتتتتتتتتتتتديق علا الربوتوكول االختيتاري الثتاين امللحق ابلعيفتد التدوي اخلتاو  148-38
ابحلقوق املدنية والستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتيةا اابادإ إ  إلغاء عقوبة اإلعدادا والنرر   تطبيق واف 

 ؛(األرجنتني)مؤامل لعمليات اإلعداد ك طوة أو   و اإللغاء الرمسئ لعقوبة اإلعداد 

                                                  اإلعتتداد رمسيتتا  واالن تتتتتتتتتتتمتتاد إ  الربوتوكول االختيتتاري الثتتاين  إلغتتاء عقوبتتة 148-39
امللحق ابلعيفد الدوي اخلاو ابحلقوق املدنية والستياستيةا اابادإ إ  إلغاء عقوبة اإلعداد 

 ؛(أسرتاليا)

توايو الربوتوكول االختيتتاري الثتتاين امللحق ابلعيفتتد التتدوي اخلتتاو ابحلقوق  148-40
 ؛(هندوراس)إ  إلغاء عقوبة اإلعداد والتصديق عليء  املدنية والسياسيةا اابادإ
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                                                                     إلغاء عقوبة اإلعداد متاما  وتنفيذ الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ابلعيفد  148-41
 ؛(آيسلندا)الدوي اخلاو ابحلقوق املدنية والسياسيةا اابادإ إ  إلغاء عقوبة اإلعداد 

                                                               اعتمتاد واف اختيتاري حب م القتانون ألح تاد اإلعتداد هبتدإ إلغتا يفتا متتامتا ا  148-42
والتصتتديق علا الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ابلعيفد الدوي اخلاو ابحلقوق املدنية 

 ؛(إيطاليا)والسياسيةا اابادإ إ  إلغاء عقوبة اإلعداد 

ا    اية املطاإا والنرر تطبيق واف اختياري لعقوبة اإلعداد هبدإ إلغا يف 148-43
  التصتتتتتتتتتتتتديق علا الربوتوكول االختيتتاري الثتتاين امللحق ابلعيفتتد التتدوي اخلتتاو ابحلقوق 

 ؛(التفيا)املدنية والسياسيةا اابادإ إ  إلغاء عقوبة اإلعداد 

نية ومواءمتيفا متاما  مو نراد روما األستتتتتاستتتتتئ   148-44                                                                    التصتتتتتديق علا التشتتتتتريعات الًو
                                                                        التدوليتة والتعتاون التتاد مو احمل متةا وفقتا  اللتزامتانتا القتانونيتة مبوجتب ارارات  للمح متة اجلنتا يتة  

 ؛ ( النمسا ) جملس األمن  ات الصلةا بسبل منيفا املساعدة   إجراءانا واالمتثال ألح اميفا 

التصتتتتتتتتتديق علا نراد روما األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتئ للمح مة اجلنا ية الدولية هبدإ  148-45
 ؛(تياكروا)م افحة اإلف ت من العقاب 

 (اربو )االن تتتتتتتتماد إ  نراد روما األستتتتتتتتاستتتتتتتتئ للمح مة اجلنا ية الدولية   148-46
 ؛(إيطاليا)

االن تتتتتتتتماد إ  نراد روما األستتتتتتتتاستتتتتتتتئ للمح مة اجلنا ية الدولية ومواءمة  148-47
نية معء مواءمة اتمة   ؛(إستونيا)تشريعانا الًو

التصتتتتتديق علا نراد روما األستتتتتاستتتتتئ للمح مة اجلنا ية الدوليةا والتعاون  148-48
 ؛(فرنسا)                                    تعاوان  اتما  مو احمل مة واحرتاد ارارانا 

علا نراد روما األستتتتتتتاستتتتتتتئ للمح مة اجلنا ية الدولية التوايو والتصتتتتتتتديق   148-49
 ؛(هندوراس)

                                                                 إنشتتاء آلية ا تتا ية مستتتقلة متاما  للتحقيق مو مرت م جرا م احلرب و  ها  148-50
من انتيفاكات حقوق اإلنستتتتتتتتانا مثل تعذيب احملتجزين وإستتتتتتتتاءة معاملتيفما ومقاضتتتتتتتتانم 

 ؛(أيرلندا)                                                         ومعاابتيفما والتعاون تعاوان  اتما  مو احمل مة اجلنا ية الدولية 

 مة اجلنا ية الدولية ومواءمة التصتتتتتتتديق علا نراد روما األستتتتتتتاستتتتتتتئ للمح 148-51
نية مو صيو االلتزامات الواردة فيء مواءمة اتمة   ؛(التفيا)تشريعانا الًو

التصتتتتتتديق علا نراد روما األستتتتتتاستتتتتتئ للمح مة اجلنا ية الدولية بصتتتتتتيغتء  148-52
وكذلىل علا التعدي ت علا نراد روما األستتتتاستتتتئ بشتتتتأن جر ة   2010الصتتتتادرة   عاد 

 ؛(شتاينلي تن)العدوان 

التعتتاون التتتاد مو احمل متتة اجلنتتا يتتة التتدوليتتة والتصتتتتتتتتتتتتديق علا نرتتاد رومتتا  148-53
 ؛(ل سمربغ)األساسئ للمح مة 

اختتا  صيو التتداب  ال زمتة مل تافحتة اإلف ت من العقتاب ووضتتتتتتتتتتتو جتدول  148-54
 أعمال شتتتتتامل بشتتتتتأن العدالة االنتقالية واملستتتتتاءلةا بستتتتتبل منيفا االن تتتتتماد إ  نراد روما

 ؛(هولندا)األساسئ للمح مة اجلنا ية الدولية والتعاون التاد مو ما ةريء من حتقيق 



A/HRC/46/17 

GE.21-00098 16 

املصتتتتتاداة علا نراد روما األستتتتتاستتتتتئ للمح مة اجلنا ية الدوليةا ومعاهدة  148-55
ةارة األستتتتتتتلحةا واتفااية حرر استتتتتتتتعمال وختزين وإنتاة ونقل األلغاد امل تتتتتتتادة ل فرادا 

 ؛(بنما)وتدم  تلىل األلغاد 

االن تتتتتتتتماد إ  نراد روما األستتتتتتتتاستتتتتتتتئ للمح مة اجلنا ية الدولية ومواءمة  148-56
نية معء مواءمة اتمة   ؛(بولندا)تشريعانا الًو

توايو االتفااية اخلاصة بوضو ال ج ني والربوتوكول اخلاو بوضو ال ج ني  148-57
 ؛(سلوفينيا)

النرر   التصتتتتتتتتديق علا االتفااية اخلاصتتتتتتتتة بوضتتتتتتتتو ال ج ني والربوتوكول  148-58
 ؛(اجلبل األسود) (كوت ديفوار) (بوتسواان)امللحق هبا 

التصتديق علا االتفااية اخلاصتة بوضتو ال ج ني وتعزيز تعاو ا مو مفوضتية  148-59
 ؛(الربازيل)ين األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ملعاجلة حالة امليفاجرين احملتجز 

التصتتتتتتديق علا االتفااية اخلاصتتتتتتة بوضتتتتتتو ال ج ني والربوتوكول امللحق هبا  148-60
الم اللجوءا ف تت   عن امليفاجرين انخرين واملشتتردين                                                                        وضتتمان ناية حقوق ال ج ني ًو

 ؛(أملانيا)        داخليا  

از اختا  تداب  فورية العتماد تشتريعات للجوءا ووضتو حد ملمارستة االحتج 148-61
التعستتتتتتتفئ و   احملدد املدة جلميو امليفاجرين واالن تتتتتتتماد إ  االتفااية اخلاصتتتتتتتة بوضتتتتتتتو 

 ؛(أيرلندا)ال ج ني والربوتوكول امللحق هبا 

االن تتتتتتتماد إ  االتفااية اخلاصتتتتتتتة بوضتتتتتتتو ال ج ني والربوتوكول امللحق هبا  148-62
 ؛(إيطاليا)تفاء القسري والتصديق علا االتفااية الدولية حلماية صيو األش او من االخ

ستتتتتحب صيو التحفرات علا اتفااية الق تتتتتاء علا صيو أشتتتتت ال التمييز  148-63
 ؛(رواندا)ضد املرأة 

ستتتتتحب صيو التحفرات علا اتفااية الق تتتتتاء علا صيو أشتتتتت ال التمييز  148-64
 ؛(اليوانن)ضد املرأة 

ل املتعلق إبجراء التصتتتتتديق علا الربوتوكول االختياري التفااية حقوق الطف 148-65
 ؛(سلوفاكيا)تقدس الب  ات 

 ؛(هندوراس)التصديق علا معاهدة حرر األسلحة النووية  148-66

دعوة صيو األًراإ   ليبيا إ  ةديد التزاميفا مبنتدى احلوار الستتتتتتتياستتتتتتتئ  148-67
 ؛(س اليون)الليما ابلتعاون مو األمم املتحدة 

 ؛(أوكرانيا)اعتماد اوانني تنرم عمل اجملتمو املدين  148-68

 ؛(اليمن)مواصلة اجليفود الرامية إ  إص ا وتعزيز حقوق اإلنسان  148-69

ون حيدد بوضتتتتوا اجلرا م الدولية وي تتتتمن أثرها الرجعئ لتشتتتتمل اعتماد اان 148-70
 .(زامبيا)        فصاعدا   2011اجلرا م الي ارت بمل من عاد 

ين بني  148-71 نيتتتة وعودة ال ج ني إ  دوابم واحلوار الًو دعم املصتتتتتتتتتتتتتاحلتتتة الًو
 ؛(اجلزا ر)األًراإ الليبية 
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نية توحيد املؤسسات التشريعية والتنفيذية   ضوء امل 148-72  ؛(اجلزا ر)صاحلة الًو

اعتماد تداب  مناستتتتبة مل افحة الفستتتتاد واحلد من تستتتترب التدفقات املالية  148-73
 ؛(أنغوال)   املشروعة إ  اخلارة 

الذي ينرم اجلمعيات املدنية واملرستتتتتود  ي الصتتتتتلة   2001إلغاء اانون عاد   148-74
وإصتتتتتتتتدار اانون جديد حيمئ حرية ت وين اجلمعيات مبا يتستتتتتتتتق مو العيفد الدوي اخلاو 

 ؛(أسرتاليا)ابحلقوق املدنية والسياسية 

مواصتتلة اجليفود الرامية إ  حتقيق استتتقرارها وبناء مؤستتستتانا وتعزيز حقوق  148-75
 ؛(بنغ ديش)ومساعدة من اجملتمو الدوي  اإلنسان ونايتيفاا بدعم

تشتتتتجيو عملية تستتتتوية ستتتتياستتتتية علا أستتتتاس اتفاق واف إً ق النار من  148-76
 ؛(الصني)أجل إعادة االستقرار والتنمية   أارب وامل مم ن 

التعتاون مو منرمتات اجملتمو املتدين واملنرمتات    احل وميتة املعنيتة حبقوق  148-77
ين والدوي اإلنسان علا الصعيدي  ؛(دولة فلسطني)ن الًو

مواصتتتتتتتتتتتلتتة احلوار واجليفود املبتتذولتتة إل تتاء النزاع وإ تتاد الرروإ ال زمتتة  148-78
 ؛(جيبويت)إليصال املساعدات اإلنسانية إ  الس ان املدنيني 

توف  التدريب ال زد ملوظفئ إنفا  القانون بشتتتتتتتتأن ناية حقوق اإلنستتتتتتتتان  148-79
 ؛(مصر)وتعزيزها 

مراجعتة اتانون العقوابت واتانون اإلرهتاب واتانون اجلمعيتات املتدنيتة واتانون  148-80
                                                                          املطبوعاتا كإًار اانوين تقييدي بشتتتتتأن حرية التعب ا ف تتتتت   عن حرية التجمو وت وين 

 ؛(إستونيا)اجلمعياتا ومواءمتء مو املعاي  الدولية 

نيتتة ابعتمتتا  (2000)1325االلتزاد بتنفيتتذ ارار جملس األمن  148-81 د خطتتة عمتتل ًو
 ؛(اليوانن) ات صلة 

رفو القيود الي تعوق منرمات اجملتمو املدين وأنشتطتيفا وضتمان استتق اباا  148-82
 ؛(سويسرا)وصيو املراسيم املماثلة  286وال سيما إبلغاء املرسود الرائسئ رام 

ومة تشجيو احل م الرشيد بتعزيز بناء ادرات املسؤولني   صيو فروع احل  148-83
 ؛(إندونيسيا)

مواصتتتتتتتتتتتلتة تنفيتذ برامج التتدريتب وبنتاء القتدرات   جمتال حقوق اإلنستتتتتتتتتتتان  148-84
نية املعنية حبقوق اإلنستتتانا ابلتعاون مو األمم املتحدة ومفوضتتتية  لصتتتامل املؤستتتستتتات الًو

 ؛(األردن)األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

 ؛(ال ويمل)توحيد املؤسسات التشريعية والتنفيذية  148-85

زايدة التعتاون مو منرمتات اجملتمو املتدين واملنرمتات    احل وميتة املعنيتة  148-86
ين والدوي   ؛(ال ويمل)حبقوق اإلنسان علا الصعيدين الًو

مواصتتتتتتلة جيفودها الرامية إ  الق تتتتتتاء علا العنف ضتتتتتتد املرأةا وال ستتتتتتيما  148-87
نية املعنونة ءمعا  إل اء العنف ضتتتتتتتتتد                                                                               امليفاجراتا بستتتتتتتتتبل منيفا التنفيذ الفعال لل طة الًو

 ؛(اتيلند)املرأةء 
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نية واحلوار بني الليبيني  148-88  ؛(موريتانيا)مواصلة تعزيز املصاحلة الًو

                                                   ية ل مان س مة الف ات األكثر ضعفا ا مبن فييفم املدافعون اختا  تداب  كاف 148-89
                                                                    عن حقوق اإلنستتتتتتتان والصتتتتتتتحفيون والنستتتتتتتاء واألًفال واملشتتتتتتتردون داخليا  وامليفاجرون 

 ؛(هولندا)وال ج ونا ومساءلة املسؤولني عن العنف ضدهم 

نية والتماس الدعم الدوي 148-90  مواصتتتتلة اجليفود الرامية إ  حتقيق املصتتتتاحلة الًو
 ؛(نيج اي)ال زد لتعزيز ادرنا علا ناية حقوق اإلنسان 

نية والتعاون مو املبادرات  ات  148-91 مواصتتتتتتتتتلة اجليفود من أجل املصتتتتتتتتتاحلة الًو
 ؛(     ع مان)املصدااية الرامية إ  إ اء حالة االنقساد 

ين  148-92  ؛(     ع مان)إحراز تقدد   ترتيبات إجراء استفتاء ًو

يفود ل تمان الست د واالستتقرارا وإجراء انت اابت برملانية مواصتلة بذل اجل 148-93
 ؛(ابكستان)ورائسيةا وتوحيد مؤسسات الدولة 

نية ل ستتتجابة الفعالة واملنستتقة للتشتترد الداخلئ عرب  148-94 وضتتو استترتاتيجية ًو
 ؛(صيفورية كوراي)املؤسسات واملستوايت احل ومية 

نية حلقوق اإلنستتان متتثل ملباد  ابريس  148-95 اختا  خطوات إلنشتتاء مؤستتستتة ًو
 ؛(اابند)

نية حلقوق اإلنستتتانا مبا    لىل عن ًريق  148-96 العمل علا إنشتتتاء مؤستتتستتتة ًو
 ؛(إندونيسيا)است شاإ سبل الدعم من خ ل التعاون الثنا ئ واإلاليمئ 

لزواة األًفال والزواة   إ اء صيو أشتتتتتت ال التمييز ضتتتتتتد املرأة والتصتتتتتتدي 148-97
 ؛(س اليون)القسري 

اعتماد اانون مل افحة صيو أشتتتتتت ال التمييز من أجل منو العنف والتمييز  148-98
علا أي أستتتتتتتتاسا مبا    لىل الدينا والتصتتتتتتتتدي ابماا وباستتتتتتتتبة مرت م أعمال العنف 

 ؛(سلوفاكيا)

أشتت ال التمييزا وال ستتيما تعزيز التداب  التشتتريعية واإلدارية املتعلقة يميو   148-99
 ؛ ( جنوب أفريقيا)العنصرية والتمييز العنصري وكرر األجانب وما يتصل بذلىل من تعصب  

 ؛(أوكرانيا)اعتماد اانون مل افحة صيو أش ال التمييز  148-100

التشتتتتتتتجيو علا وضتتتتتتتو اانون مل افحة صيو أشتتتتتتت ال التمييزا وال ستتتتتتتيما  148-101
العنصتتتتترية والتمييز العنصتتتتتري والتمييز القا م علا أستتتتتاس نوع اجلنس وكرر األجانب وما 

 ؛(األرجنتني)يتصل بذلىل من تعصب 

م تتتتتتتتتتاعفة اجليفود مل افحة التمييز ضتتتتتتتتتتد املرأة وضتتتتتتتتتتد العمال امليفاجرين  148-102
دينيةا وال ستتتتتتتتيما املستتتتتتتتيحينيا مبا    لىل عن ًريق اإلصتتتتتتتت حات   املنتمني إ  أاليات

 ؛(الربازيل)التشريعية ون ت التوعية 

اختا  صيو التداب  ال زمة لوضتتتتتتو حد للتمييز العنصتتتتتتري ضتتتتتتد امليفاجرين  148-103
الم اللجوء من أفريقيا جنوب الصحراء ال ربى   ؛(بوركينا فاسو)ًو
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اختا  خطوات مل افحة صيو أشت ال التمييز القا م علا أستاس العرق وكرر  148-104
 ؛(كوت ديفوار)األجانب 

رأة الليبيتة من نقتل جنستتتتتتتتتتتيتيفتا إ  أًفتاابتا تعتديتل التشتتتتتتتتتتتريعتات لتم ني امل 148-105
 ؛(اربو)

االعرتاإ ينستتتتية أًفال النستتتتاء الليبيات املتزوجات من أجانب وضتتتتمان  148-106
 ؛(إكوادور)املساواة   احلصول علا التعليم واالستحقااات االجتماعية 

استتتتتتتتعراض صيو القوانني واملمارستتتتتتتات التمييزية القا مة علا أستتتتتتتاس نوع  148-107
 ؛(إستونيا)اجلنس الي حتد من مشاركة املرأة   العمليات السياسية واحلياة االجتماعية 

نزع صتتتتتتتفة اجلرد عن الع اات اجلنستتتتتتتية ابلرتاضتتتتتتتئ بني البالغني من نفس  148-108
اجلنس وتوستتيو نطاق تشتتريعانا املناه تتة للتمييز لتشتتمل حرر التمييز علا أستتاس امليل 

 ؛(آيسلندا) اجلنسئ واابوية اجلنسانية

اعتماد اوانني لوضتتتتو حد كامل جلميو أشتتتت ال التمييز القا م علا أستتتتاس  148-109
نوع اجلنس أو الدينا وللعنصتتترية والتمييز العنصتتتري وكرر األجانب وما يتصتتتل بذلىل من 

 ؛(كينيا)تعصبا وال سيما ضد العمال امليفاجرين 

اتصتتتتتتادية واالجتماعية جلميو تعزيز التقدد احملرز   إًار إعمال احلقوق اال 148-110
 ؛ (تونس)الليبيني ومت ني املرأة ودعم املساواة بني اجلنسني 

 ؛(فييمل اند)بذل جيفود من أجل التعريف ابحلق   التنمية وإعمالء  148-111

مواصتتتتتتتتلة تعزيز اجليفود الرامية إ  كفالة احلقوق االاتصتتتتتتتتادية واالجتماعية  148-112
 ؛(أ ربيجان)والثقافية 

تعزيز التنميتتتة االاتصتتتتتتتتتتتتتاديتتتة واالجتمتتتاعيتتتة   بي تتتة آمنتتتة حلمتتتايتتتة احلقوق  148-113
 ؛(الصني)االاتصادية واالجتماعية والثقافية للشعوب 

وي اإلعااة وأفراد جمتمعات ضتمان إشتراو النستاء واألًفال واألشت او   148-114
الشتتتعوب األصتتتلية واجملتمعات احمللية بصتتتورة جمدية   وضتتتو وتنفيذ الستتتياستتتات املتعلقة 

 ؛(فيجئ)بتغ  املناخ واحلد من ياًر ال وارث 

مواصتتتتلة جيفودها الرامية إ  الق تتتتاء علا صيو أستتتتباب النزاع املستتتتل     148-115
 ؛(صيفورية إيران اإلس مية)البلد 

                                                             تعزيز اجليفود اجلارية لتقدس اخلدمات العامة األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتيةا مث     اطاعئ  148-116
 ؛(صيفورية إيران اإلس مية)ال يفرابء واملاءا إ  صيو املناًقا وال سيما املناًق الريفية 

 ؛(العراق)ت ثيف اجليفود ل مان احلق   التنمية بش ل كامل  148-117

طوير اخلتدمتات األستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتيتة لل يفرابء واملتاء مواصتتتتتتتتتتتلتة اجليفود اجلتاريتة لت 148-118
 ؛(ملديف)

مواصتتتتلة اجليفود الرامية إ  ضتتتتمان صيو احلقوق االاتصتتتتادية واالجتماعية  148-119
نية  والثقافيةا من خ ل امتثال التداب  التنريمية الي تت ذها احل ومة للتشتتتتتتتتتريعات الًو

 ؛(املغرب)
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االاتصتتتتتتتتتتتتاديتتة  - مواصتتتتتتتتتتتلتتة اجليفود الراميتتة إ  حتقيق التنميتتة االجتمتتاعيتتة 148-120
 ؛(ابكستان)

 ؛(االحتاد الروسئ)التداب  الرامية إ  حتسني نراد السجون ت ثيف  148-121

 ؛(زامبيا)ضمان ظروإ احتجاز كر ة  148-122

 ؛ ( النمسا)ناية حقوق اإلنسان للمحتجزين مبا يتماشا مو املعاي  الدولية   148-123

إنشتاء آلية شتاملة لرصتد م ان احملتجزين ووضتعيفم القانوين   ليبيا وضتمان  148-124
 ؛(كندا) الرعاية ال افية وإعادة التأهيل جلميو احملتجزين توف 

ضتتتتتتتتتتتمان احرتاد حقوق اإلنستتتتتتتتتتتان وتعزيزها   ستتتتتتتتتتتياق م افحة اإلرهاب  148-125
 ؛(مصر)والتصدي ناثرر السلبية علا حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية 

اختا  تداب  إضتتتتتافية لوضتتتتتو حد ملمارستتتتتة االعتقال واالحتجاز والستتتتتجن  148-126
 ؛(الياابن)التعسفية من خ ل وضو اإلجراءات القانونية الواجبة 

                                                            م تاعفة اجليفود ل شتف مصت  امل تفني استرا  واملفقودين منذ عيفد النراد  148-127
 ؛(لبنان)السابقا وال سيما اإلماد اللبناين موسا الصدر ورفااء 

مواصتلة اجليفود الرامية إ  وضتو حد ل حتجاز التعستفئ وحتستني األوضتاع  148-128
 ؛(لبنان)  مرافق االحتجاز 

                                                             تطبيق واف رمسئ لتنفيتتذ صيو أح تتاد اإلعتتداد وختفيفيفتتا فورا  إ  أح تتاد  148-129
 ؛(سلوفاكيا)ابلسجن 

 ؛(بلجي ا)تطبيق واف فوري لعمليات اإلعداد  148-130

 ؛(كوستاري ا)واف اختياري لعقوبة اإلعداد هبدإ إلغا يفا تطبيق  148-131

 ؛(اربو)إضفاء صبغة رمسية علا واف اختياري لتطبيق عقوبة اإلعداد  148-132

إع ن واف اختياري لعمليات اإلعداد هبدإ إلغاء عقوبة اإلعداد املتعلقة  148-133
                                                                            يميو اجلرا م إلغتتاء  دا متتا  والتصتتتتتتتتتتتتديق علا الربوتوكول االختيتتاري الثتتاين امللحق ابلعيفتد 

 ؛(فرنسا)الدوي اخلاو ابحلقوق املدنية والسياسيةا اابادإ إ  إلغاء عقوبة اإلعداد 

                                                 اري لتطبيق عقوبتة اإلعتداد هبتدإ إلغتا يفتا إلغتاء دا متا  النرر   واف اختيت  148-134
 ؛(ال رسئ الرسوي)

 ؛(لي تنشتاين)اختا  خطوات فعلية إللغاء عقوبة اإلعداد  148-135

النرر   ختفيف صيو أح اد اإلعداد احلالية إ  أشتت ال أخرى من العقوبة  148-136
 ؛(انميبيا)

اإلعتداد هبتدإ إلغتاء عقوبتة اإلعتداد  اعتمتاد واف اختيتاري جلميو عمليتات 148-137
 ؛(الربتغال)

من العيفتد التدوي  14                                              احلفتا  علا احرتاد األصتتتتتتتتتتتول القتانونيتة وفقتا  للمتادة   148-138
 ؛(جنوب السودان) اخلاو ابحلقوق املدنية والسياسية
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نية  148-139 مواصتتتتتتلة اجليفود املبذولة لدعم عملية العدالة االنتقالية واملصتتتتتتاحلة الًو
 ؛(تونس)

مقاضتتاة من يقود من أشتت او أو صاعات ابستتتغ ل العمال امليفاجرين أو  148-140
 ؛(رواندا)خي عيفم للعمل القسري 

إنشتتتتتتاء آليات ا تتتتتتا ية مستتتتتتتقلة للتحقيق   اجلرا م و  ها من انتيفاكات  148-141
 ؛(السنغال)سحقوق اإلنسان 

التحقيق   صيو حاالت االختفاء القسري وتوجيء ال حة اناد للمحتجزين  148-142
 ؛(الوالايت املتحدة األمري ية)                                          تعسفا  أو بصورة    اانونية أو إً ق سراحيفم 

املنرمات    احل ومية الدولية وهي ات األمم املتحدة إ   تيستتتتت  وصتتتتتول 148-143
موااو املقتتتابر اجلمتتتاعيتتتة ومراكز االحتجتتتازا ونتتتايتتتة احملتجزين من العنف واالستتتتتتتتتتتتغ ل 

الوالايت املتحدة )واالعتداء من جانب امليفربنيا وباستتتتتتتبة املستتتتتتتؤولني عن هذر األفعال  
 ؛(األمري ية

ليتة   انتيفتاكتات حقوق اإلنستتتتتتتتتتتان الي حتتدث اختتا  خطوات للتحقيق بفعتا 148-144
علا احلتدود الربيتة والبحريتةا وكتذلتىل   أثنتاء االحتجتازا بغيتة تقتدس اجلنتاة املزعومني إ  

 ؛(أفغانستان)العدالة 

إجراء حتقيقات شتتتفافة وفعالة   انتيفاكات القانون الدوي حلقوق اإلنستتتان  148-145
 ؛(بلجي ا) صيو اجلناة إ  العدالة والقانون الدوي اإلنساين وضمان تقدس

تيست  حتقيق نزيء وشتفاإ   أعمال العنف اخلط ة املرت بة ضتد امليفاجرين  148-146
 ؛(بوتسواان)

اختتا  إجراءات عتاجلتة وفوريتة ل تتتتتتتتتتتمتان واف صيو أًراإ النزاع   ليبيتا  148-147
انا مبا    لىل اابجمات انتيفاكات القانون الدوي اإلنستاين والقانون الدوي حلقوق اإلنست 
 ؛(كندا)علا املدنينيا بسبل منيفا التعاون ال امل مو األمم املتحدة 

ضتتتتتمان تقدس املستتتتتؤولني عن انتيفاكات القانون الدوي اإلنستتتتتاين والقانون  148-148
 ؛(شيلئ)الدوي حلقوق اإلنسان إ  العدالة 

تيستتت  إجراء حتقيقات فورية وشتتتفافة   انتيفاكات حقوق اإلنستتتان وجرا م  148-149
 ؛(كوستاري ا)احلرب احملتملة وباسبة من يقفون وراء اابجمات واالنتيفاكات 

مواصتتتتتتلة اجليفود الرامية إ  الق تتتتتتاء علا صيو األستتتتتتباب اجلذرية للنزاعا  148-150
وإاامة تعاون بني صيو األًراإ الليبية وبعثة تقصتتتتتئ احلقا قا وتوف  التيستتتتت  ال زد اباا 
وم افحة إف ت مرت م انتيفاكات اانون حقوق اإلنستتتتتان والقانون الدوي اإلنستتتتتاين من 

 ؛(دولة فلسطني)العقاب 

مستتتتتتتتتتتاعدة التحقيقا بطريقة    متحيزة وشتتتتتتتتتتتفافةا   ابنتيفاكات القانون  148-151
الدوي اإلنستتتتتتتاين والقانون الدوي حلقوق اإلنستتتتتتتان الي ترت بيفا جيفات فاعلة من الدول 

 ؛(اربو)ومن    الدول 
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ضتتتتتتتتتتتمتتان التحقيق مو صيو مرت م انتيفتتاكتتات وةتتاوزات القتتانون التتدوي  148-152
                                                            نون الدوي اإلنساين من صيو أًراإ النزاع وباكمتيفم وفقا  للمعاي  حلقوق اإلنسان والقا

 ؛(تشي يا)الدوليةا والتعاون مو احمل مة اجلنا ية الدولية   هذا الصدد 

باستتتتبة املستتتتؤولني عن انتيفاكات القانون الدوي حلقوق اإلنستتتتان والقانون  148-153
 ؛(إستونيا)لمعاي  الدولية                                           الدوي اإلنساين وةاوزات حقوق اإلنسانا وفقا  ل

وضتتتتتتتتتو حد للف ت من العقاب وضتتتتتتتتتمان املستتتتتتتتتاءلة عن صيو ةاوزات  148-154
وانتيفاكات حقوق اإلنستتتتان والقانون الدوي اإلنستتتتاين وتقدس املستتتتؤولني عن االنتيفاكات 

 ؛(فنلندا)إ  العدالة 

ضتتتتتتتتمان إاتحة إم انية الوصتتتتتتتتول إ  اإلجراءات الق تتتتتتتتا ية الرمسية جلميو  148-155
 ؛(أملانيا)األش او احملتجزين واحرتاد املعاي  الدنيا ملعاملتيفم 

مواصتتتتتتتتتتتلتتة اجليفود اجلتتاريتتة للتحقيق مو مرت م جرا م احلرب و  هتتا من  148-156
 ؛( اان)انتيفاكات حقوق اإلنسان ومقاضانم ومعاابتيفم 

ضتمان املستاءلة عن صيو االنتيفاكات والتجاوزات اجلستيمة حلقوق اإلنستان   157- 148
وانتيفتتاكتتات القتتانون التتدوي اإلنستتتتتتتتتتتتاينا مبتتا    لتتىل اإلعتتداد إبجراءات موجزة واالختفتتاء  
القستري والتعذيبا من ابل أي جيفة فاعلةا ليبية كانمل أد أجنبيةا خت تو لستيطرة ح ومة  

ين الل  ين أو اجليش الًو ين  الوفاق الًو  ؛ ( اليوانن ) يما   أي جزء من اإلاليم الًو

ل بعتتد  148-158                                                       التحقيق   صيو حتتاالت اتتتل الصتتتتتتتتتتتحفيني واإلع ميني الي   حتتت 
 ؛(اليوانن)

التحقيق   صيو االدعاءات املتعلقة ابالستتتت داد املفر  للقوةا وكذلىل صيو   159- 148
از التعستتتتتتفيانا والقيود املفروضتتتتتتة  انتيفاكات حقوق اإلنستتتتتتانا مبا    لىل االعتقال واالحتج 

 ؛ ( آيسلندا ) علا حرية التعب ا وكذلىل علا احلق   التجمو السلمئ واالحتجاة   ليبيا  

زايدة اجليفود الراميتتة إ  التحقيق   صيو ادعتتاءات التعتتذيتتبا واإلعتتداد  148-160
إبجراءات موجزةا واالحتجتتاز التعستتتتتتتتتتتفئا و    لتتىل من انتيفتتاكتتات وةتتاوزات حقوق 

 ؛(إيطاليا)اإلنسانا مبا    لىل العنف اجلنسئ واجلنساينا من أجل ضمان املساءلة 

 تعزيز اجليفود الرامية إ  باكمة مرت م انتيفاكات حقوق اإلنستانا وال ستيما  161- 148
 ؛(ليسوتو)أول ىل الذين ينتيف ون احلق   احلياة 

و  ها من   إنشتتتتتتتتتتتاء آليات ا تتتتتتتتتتتا ية مستتتتتتتتتتتتقلة للتحقيق   جرا م احلرب 148-162
 ؛(ل سمربغ)انتيفاكات حقوق اإلنسان من أجل وضو حد للف ت من العقاب 

التحقيق   حاالت القتل    املشتتتتتتتتروع املتعلقة ابمليفاجرين الي ا توثيقيفا  148-163
 ؛(اجلبل األسود)  صيو مناًق النزاع وإنزال عقوابت مناسبة مبرت بييفا 

                                                            إنشتتتتتتتتاء آليات ا تتتتتتتتا ية مستتتتتتتتتقلة متاما  للتحقيق مو مرت م جرا م احلرب  148-164
 ؛(انميبيا)و  ها من انتيفاكات حقوق اإلنسان ومقاضانم ومعاابتيفم 

                                                          ضتتتتتمان اإلفراة    املشتتتتترو  عن األشتتتتت او الذين احت ج زوا تعستتتتتفا  أو  148-165
ل بوا حريتيفم بطريقة    اانونيةا والتحقيق   صيو اد عاءات التعذيب واإلعداد                                                          الذين ستتتت 

إبجراءات موجزة واالختفتتاء القستتتتتتتتتتتري و    لتتىل من التجتتاوزاتا وبتتاستتتتتتتتتتتبتتة اجلنتتاة 
 ؛(النرويج)
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التحقيق   صيو التقارير املتعلقة ابنتيفاكات حقوق اإلنستتتان املرت بة ضتتتد  148-166
را الليبينيا وكذلىل ضتتتتتتد ال ج ني وامليفاجرينا مبا    لىلا علا ستتتتتتبيل املثال ال احلصتتتتتت 

االختفاء القستتتتتري واالحتجاز التعستتتتتفئ والتعذيب وستتتتتوء املعاملة والقتل    املشتتتتتروع 
والتشتتتتتتتتريد القستتتتتتتتري واالعتداء علا املدنيني واألعيان املدنية وحاالت العنف اجلنستتتتتتتتئ 

 ؛(بولندا)واالعتداء اجلنسئ علا النساء والفتيات وتقدس مرت بييفا إ  العدالة 

ية إ  ضتتتتتتمان ستتتتتتيادة القانون والعدالة االنتقالية ومنو ت ثيف اجليفود الرام 148-167
 ؛(اطر)اإلف ت من العقاب 

من أجل احرتاد حرية   2019لعاد    28147تعديل مرسود اجمللس الرائسئ رام   148-168
 ؛(الوالايت املتحدة األمري ية)ت وين اجلمعيات 

ة الصتتحفيني النرر   االستتتفادة من خطة عمل األمم املتحدة بشتتأن ستت م 148-169
 .(أفغانستان)ومسألة اإلف ت من العقاب ابعتبارها وسيلة لتعزيز ناية الصحفيني 

 2017من مشتتتتروع الدستتتتتور الصتتتتادر   متوز/يوليء    41و  37تعديل املادتني   148-170
 ؛(أسرتاليا)ل مان حريي التعب  والتجمو السلمئ 

                                                           اإلفراة فورا  عن الصتتتتتتتتتتتحفيني املعتقلني تعستتتتتتتتتتتفتا  أو بصتتتتتتتتتتتورة    اتانونيتة  148-171
 ؛(النمسا)

ني ة بي ة آمنة وشتاملة ومت ينية جلميو أصتحاب املصتلحة   اجملتمو املدينا  148-172
مبن فييفم النستاء واألاليات والف ات ال تعيفةا وضتمان مشتاركتيفم مشتاركة جمدية   صيو 

 ؛(تشي يا)مراحل عملية بناء الس د 

 ؛(فرنسا)ناية الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان  148-173

ضتتتتتتتتتمان ناية املدافعني عن حقوق اإلنستتتتتتتتتان والصتتتتتتتتتحفيني والناشتتتتتتتتتطني  148-174
 ؛(أملانيا)السياسيني من االعتقال التعسفئ واالختفاء القسري 

داين ممارستتتتتتة ناية وتعزيز احلرية الدينيةا حبيث يتستتتتتتس للناس من صيو األ 148-175
 ؛(ال رسئ الرسوي)شعا ر دينيفم حبرية وع نية دون خوإ من التمييز و/أو االنتقاد 

نتايتة الصتتتتتتتتتتتحفيني والعتاملني   وستتتتتتتتتتتتا   اإلع د واملتدافعني عن حقوق  148-176
اإلنستان من أعمال العنف وامل تايقة والتحقيق   االعتداءات الي يتعرضتون ابا وباستبة 

 ؛(النرويج)اجلناة 

النرر   اعتمتاد تشتتتتتتتتتتتريعتات لتنريم عمتل اجملتمو املتدين حترتد حريتة ت وين  148-177
 ؛(ب و)اجلمعيات والتجمو السلمئ 

رفو صيو القيود املفروضتتتتتتة علا منرمات اجملتمو املدين وأنشتتتتتتطتيفا واختا   148-178
القانون   تداب  حلماية املدافعني عن حقوق اإلنستتتتتتان ووستتتتتتا   اإلع د والعاملني   جمال

 ؛(الربتغال)

ضتتتتتتمان مت ن الصتتتتتتحفيني والعاملني   وستتتتتتا   اإلع د من القياد بعمليفم  148-179
 ؛(صيفورية كوراي)دون خوإ من االنتقاد 

اململ ة )اعتماد التداب  والتشتتتريعات ال زمة مل افحة االةار ابألشتتت او   148-180
 ؛(العربية السعودية
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اململ ة العربية )اعتماد التداب  والتشريعات ال زمة مل افحة تدفق املرتزاة   148-181
 ؛(السعودية

التعجيل ابختا  تداب  ضتد امليفربنيا واملتاجرين ابلبشتر وابلرايقا وإ اء بيو  148-182
 ؛(جنوب أفريقيا)البشر وزجيفم   العبودية والس رة 

 ؛ ( أو ندا )إنشاء آليات أاوى ملنو االةار ابألش او ودعم ضحااي االةار   148-183

جاز والعمل علا وضتتو حد الستتتغ ل امليفاجرين وال ج ني   مراكز االحت 148-184
اململ تة املتحتدة لربيطتانيتا العرما )إ  ق مراكز االحتجتاز واالبتعتاد عن استتتتتتتتتتتت تداميفتا  

 ؛(وأيرلندا الشمالية

مقتاضتتتتتتتتتتتتاة ومعتاابتة مرت م جرا م االةتار ابألشتتتتتتتتتتت تاوا مبتا    لتىل بيو  148-185
األشتتتتتت او إلخ تتتتتتاعيفم للرق أو العمل القستتتتتتري واالةار ابلنستتتتتتاء والفتيات أل راض 

 ؛(إسبانيا)ستغ ل اجلنسئ اال

مواصتتتتتلة اجليفود الرامية إ  م افحة االةار ابألشتتتتت او عن ًريق وضتتتتتو  148-186
نية   هذا اجملال   ؛(أنغوال)وتنفيذ خطة عمل ًو

نية ندإ إ  الق تاء علا صيو  148-187                                                            مواصتلة ستن  اوانني وتشتريعات وخط  ًو
 ؛(البحرين)شب ات التيفريب وناية امليفاجرين من االستغ ل 

                                                      مواصتتتتلة ستتتتن  اوانني وتشتتتتريعات ندإ إ  م افحة االةار ابألشتتتت اوا  148-188
 ؛(البحرين)سيما النساء واألًفال  وال

 ؛(سري الن ا)تعزيز القوانني والربامج ملنو االةار ابلبشر  148-189

 ؛(الصني)م افحة االةار ابألش او وناية حقوق امليفاجرين  148-190

تستتتريو اجليفود واختا  التداب  املناستتتبة ل تتتمان اختا  إجراءات جنا ية ضتتتد  148-191
 ؛(جيبويت)مرت م االةار ابألش او وتوف  الرعاية املناسبة ل حااي االةار 

شتتتتتتتتتت اوا واالعتقاالت زايدة جيفودها الرامية إ  وضتتتتتتتتتتو حد ل ةار ابأل 148-192
 ؛(فنلندا)التعسفيةا واحتجاز امليفاجرين 

اعتماد وستتتتتتن تشتتتتتتريعات مل افحة االةار ابألشتتتتتت او ووضتتتتتتو حد  ا ئ  148-193
لتدفقات اابجرة من الشتتواًا الليبيةا بستتبل منيفا تف يىل املرافق والشتتب ات الي تديرها 

 ؛(ناليوان)جيفات فاعلة من القطاع اخلاو أو من الدول األجنبية 

 ؛ ( اابند ) مواصلة جيفودها الرامية إ  اعتماد تداب  مل افحة االةار ابألش او   194- 148

تعزيز التداب  الرامية إ  م افحة االةار ابألشتت او والرق و    لىل من  148-195
 ؛(إندونيسيا)انتيفاكات حقوق اإلنسان 

تعزيز عمليفا   جمال م افحة االةار ابألشتت اوا وكذلىل بيو األشتت او  148-196
أل راض الرق املعاصتتر أو الستت رةا مبا    لىل ممارستتات االستتتغ ل اجلنستتئ واالستتتعباد 

 ؛(لي تنشتاين)نسئ اجل

مواصتتتتتتتتتتلة إجراءانا الرامية إ  م افحة االةار ابألشتتتتتتتتتت اوا وال ستتتتتتتتتتيما  148-197
 ؛(ماي)امليفاجرين األفاراة 
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اختا  خطوات فعالة لوضتتتتتتتتتتو حد لبيو البشتتتتتتتتتتر أل راض الرق والستتتتتتتتتت رة  148-198
 ؛(ليشي - تيمور)

وزايدة التداب  م تتتتتتاعفة جيفودها الرامية إ  م افحة االةار ابألشتتتتتت او   148-199
 ؛(ميامنار)الرامية إ  ضمان تقدس اجلناة إ  العدالة 

مواصتتتتتتتتلة اختا  التداب  ال زمة للق تتتتتتتتاء علا شتتتتتتتتب ات التيفريب واالةار  148-200
 ؛(نيبال)وناية امليفاجرين من االستغ ل واإليذاء 

اعتماد مزيد من التداب  مل افحة االةار ابألشت او وضتمان ناية حقوق  148-201
 ؛(نيج اي)ضحااي االةارا وكذلىل حقوق امليفاجرين 

وية ضتتتتتد امليفربني واملتجرين وةار الرايق وصيو األفراد أو اختا  إجراءات ا 148-202
اجلماعات الذين يستتتتتغلون العمال امليفاجرين أو خي تتتتعو م للعمل القستتتتريا مبا    لىل 

 ؛(تو و)البغاء واالستغ ل اجلنسئ 

مواصتتتتتلة اجليفود الرامية إ  م افحة االةار ابألشتتتتت اوا وضتتتتتمان حقوق  148-203
 ؛(اطر)اية واملساعدة ابم ال حاايا وتوف  احلم

اعتمتاد تتداب  ملموستتتتتتتتتتتة ضتتتتتتتتتتتد االةتار من أجتل منو بيو البشتتتتتتتتتتتر لغرض  148-204
 ؛(صيفورية كوراي)اسرتااايفم واستغ ابم   اجلنس والعمل القسري 

مواصتتتتتتتلة جيفودها الرامية إ  تعزيز الستتتتتتت د واألمن من أجل تيستتتتتتت  متتو  148-205
 ؛(فييمل اند)شعبيفا حبقوق اإلنسان 

مواصتتتتتتتتتلة العمل مو وكاالت األمم املتحدة  ات الصتتتتتتتتتلةا مبا فييفا منرمة  148-206
 ؛ ( سنغافورة ) الصحة العامليةا مل افحة اجلا حةا وال سيما من خ ل زايدة جيفود توعية اجلميفور  

مواصتتتتتلة حتستتتتتني فرو حصتتتتتول الناس علا الرعاية الصتتتتتحية األستتتتتاستتتتتية  148-207
 ؛(بنغ ديش)والتعليم 

اختا  اخلطوات ال زمةا بستتتبل منيفا العمل مو وكاالت األمم املتحدة  ات  148-208
الصتتلةا حستتب االات تتاءا للت فيف من األثر الستتلم علا فرو احلصتتول علا التعليما 

مثل األًفال واألشتتتت او  وي اإلعااةا ابلنرر إ    وال ستتتتيما  ا خيف الف ات ال تتتتعيفة
 ؛(سنغافورة) 19-جا حة كوفيد

اختا  التداب  املناستبة ل تمان حصتول األًفال علا التعليم وناية البي ات  148-209
 ؛(سري الن ا)التعليمية من النزاع 

اختتتا  صيو التتتداب  ال زمتتة ملنو اابجمتتات علا املتتدارس ومرافق الرعتتايتتة  148-210
 ؛(إندونيسيا)الصحية 

   لتتىل أًفتتال العمتتال  اختتتا  التتتداب  ال زمتتة لتوف  التعليم للجميوا مبتتا 148-211
 ؛(كينيا)امليفاجرين 

اختا  صيو التداب  ال زمة حلماية البي ة التعليميةا بستتتتتتتتتتبل منيفا إصتتتتتتتتتت ا  148-212
 ؛(ماليزاي)                            املؤسسات التعليمية الي د مرت 
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مواصتلة اجليفود لتوف  تعليم جيد عن ًريق التعاون مو أصتحاب املصتلحة  148-213
 ؛(ماليزاي)املعنينيا مبا    لىل وكاالت األمم املتحدة 

 ؛(موريتانيا)مواصلة اجليفود املبذولة لتعزيز حقوق اإلنسان ونايتيفا  148-214

اختا  مزيد من اخلطوات لتحستتتتتتتتتتني فرو حصتتتتتتتتتتول شتتتتتتتتتتعبيفا علا التعليم  148-215
 ؛(موريشيوس)لرعاية الصحية وا

اختتا  صيو التتداب  ال زمتة حلمتايتة البي تة التعليميتة من النزاع والتقيتد إبع ن  148-216
 ؛(بنما)اليونس و بشأن املدارس انمنة 

ت ثيف اجليفود حلمتتتتتايتتتتتة النرتتتتتاد التعليمئ من العنف النتتتتتاجم عن النزاع  148-217
 ؛(ب و)أ اء البلد  وضمان حصول األًفال علا التعليم   صيو

ضتمان زايدة مشتاركة النستاء واألاليات   احلياة الستياستية واالاتصتادية    148-218
 ؛(س اليون)ليبياا بسبل منيفا تشجيو زايدة التمثيل   الربملان 

 ؛(أوكرانيا)ت ثيف اجليفود الرامية إ  ضمان حقوق املرأة  148-219

املة ومتستتتتتتاوية وفعالة   حل النزاعات ضتتتتتتمان مشتتتتتتاركة املرأة مشتتتتتتاركة ك 148-220
اململ ة املتحدة لربيطانيا العرما )وصتتنو القرارات والتصتتدي للعنف اجلنستتئ واجلنستتاين  

 ؛(وأيرلندا الشمالية

 ؛(آيسلندا)ضمان مشاركة املرأة   عملية الس د مشاركة كاملة وفعالة  148-221

إلغاء أح اد اانون األحوال الشتتتت صتتتتية الي تنطوي علا متييز ضتتتتد املرأة  148-222
 ؛(إسبانيا)فيما يتعلق ابلزواة والط ق وامل اث ونقل اجلنسية 

تعزيز اجليفود الرامية إ  الق تتتتاء علا العنف ضتتتتد املرأة من خ ل توستتتتيو  148-223
 ؛(زمبابوي)نطاق برامج التوعية العامة اجلارية علا نطاق البلد 

 ؛(زمبابوي)تبسي  برامج مت ني املرأة   امليدانني االاتصادي والسياسئ  148-224

اختا  تداب  بددة لزايدة مشتتتتتتاركة املرأة مشتتتتتتاركة نشتتتتتتطة   عملية صتتتتتتنو  148-225
 ؛(أنغوال) (2000)1325                                            القرار   احلياة العامةا وفقا  لقرار جملس األمن 

 تتتمان خلوها من التمييز ضتتتد املرأةا وةرس تعديل القوانني والتشتتتريعات ل 148-226
 ؛(أسرتاليا)العنف ضد املرأةا وضمان باسبة مرت م هذا العنف 

ضتمان مشتاركة املرأة مشتاركة جمدية   احلياة الستياستية والعامةا مبا    لىل  148-227
  احلوار الستتتتتتتتياستتتتتتتتئ الليم وصيو االجتماعات وعمليات التشتتتتتتتتاور املتعلقة مبحاداثت 

 ؛(النمسا)الس دا وكذلىل   جلنة االنت اابت 

ة م تتتتتتتتتتاعفة اجليفود الرامية إ  م افحة صيو أشتتتتتتتتتت ال العنف ضتتتتتتتتتتد املرأ  148-228
 ؛(بوركينا فاسو)وضمان تقدس مرت م هذر األعمال إ  العدالة 

نية لنشتتر وضتتو املرأة داخل اجملتمو و  مراكز صتتنو القرار  148-229 اتباع ستتياستتة ًو
 ؛(دولة فلسطني)

 ؛ ( اربو ) اعتماد تداب  مل افحة العنف ضد املرأة وإنشاء آلية لتقدس الش اوى  230- 148
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زاميفا ب تتمان مشتتاركة املرأة مشتتاركة كاملة وفعالة   عملية إعادة  كيد الت 148-231
 ؛(الدامنرو)الس د 

 ؛(فرنسا)احلماية من العنف والتمييز ضد املرأة وم افحتيفما  148-232

 ؛(جورجيا)مواصلة اجليفود الرامية إ  مت ني املرأة   صيو أ اء البلد  148-233

ضتمان املستاواة بني اجلنستني حبماية وتعزيز حقوق املرأةا بستبل منيفا تعديل  148-234
القوانني احملليةا وال ستتتتتتتتيما القوانني الي تنطوي علا متييز ضتتتتتتتتد الليبيات املتزوجات من 

 ؛( اان)أجانب 

صيو التداب  ال زمة مل افحة العنف ضتتتتد النستتتتاء والفتيات والعنف اختا    148-235
 ؛(التفيا)املنزيا سواء   القانون أو   املمارسة العملية 

اعتماد أح اد واضتتتتتحة واابلة للنفا  ةرد العنف ضتتتتتد املرأةا مبا    لىل  148-236
 ؛(التفيا)العنف املنزي والعنف اجلنسئ 

تعزيز اجليفود الرامية إ  م افحة صيو أشتتت ال العنف اجلنستتتئ واجلنستتتاينا  148-237
 مبتا    لتىل أعمتال العنف اخلط ة املرت بتة ضتتتتتتتتتتتد امليفتاجرين وال ج ني وأفراد أستتتتتتتتتتترهما

 ؛(لي تنشتاين)وتقدس املسؤولني عن  لىل أماد العدالة 

ضتتتمان مشتتتاركة املرأة مشتتتاركة فعالة وحقيقية   صيو مستتتتوايت عمليات  148-238
 ؛(ل سمربغ)الس د وكفالة متثيليفا السياسئ من خ ل حتديد حصف 

فرض تداب  إنفا  أكثر صتتتتترامة للحد من االعتداء اجلنستتتتتئ علا النستتتتتاء  148-239
 ؛(ماليزاي)                                   تجزات وامليفاجرات ومن استغ ابن جنسيا  احمل

 ؛(مالطة)ضمان مشاركة املرأة   عملية الس د مشاركة كاملة وفعالة  148-240

مراجعتة اتانون العمتل إلزالتة القيود املفروضتتتتتتتتتتتة علا أنواع العمتل الي   ن  148-241
للمرأة أن تؤدييفاا والق تتتتتاء علا القوالب النمطية اجلنستتتتتانية   التشتتتتتريعاتا الي تدفو 

 ؛(امل سيىل)                                                           املرأة إ  العمل أساسا    اجملاالت الي ترتب  تقليداي  بنوع جنسيفا 

 ؛(نيبال)الرامية إ  منو العنف اجلنسئ واجلنساين مواصلة تعزيز التداب   148-242

ضتتتتمان إم انية مشتتتتاركة املرأة   عمليات العدالة الستتتتياستتتتية والدستتتتتورية  148-243
 ؛(النرويج)واالنتقالية 

ستتتن اانون شتتتامل حلماية حقوق املرأة واحرتاميفا وإعماابا وم افحة التمييز  148-244
 ؛(الربتغال)

و هيل األًفال الذين يقعون   دوامة النزاع املستتتتل    إنشتتتتاء آليات لدعم 148-245
 ؛(أو ندا)

ضتتتتتتتتمان التستتتتتتتتجيل   ستتتتتتتتجل املواليد جلميو األًفال املولودين   البلد  148-246
 ؛(كوستاري ا)

تعزيز اجليفود الراميتتة إ  نتتايتتة حق األًفتتال   التعليم من النزاع التتدا را  148-247
من الشتتتتتتتتتتتركتاء التدوليني إلعتادة  هيتل املتدارس   بستتتتتتتتتتتبتل منيفتا التمتاس املستتتتتتتتتتتاعتدة التقنيتة

والفصتول الدراستيةا وتوف  وستا ل النقل العاد إ  املدارسا وتوف  التدريب للمعلمني   
 ؛(فيجئ)جمال حقوق اإلنسان 
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ضتمان حقوق النستاء والفتيات ونايتيفن من العنف والتمييز القا مني علا  148-248
 ؛(فنلندا)عئ لتعزيز املساواة بني اجلنسني نوع اجلنسا وتعديل اإلًار التشري

 ؛(اابند)تعزيز تداب  احلماية القانونية والسياسية الي ت من حقوق الطفل  148-249

اختتتا  تتتداب  الحرتاد حقوق كتتل ًفتتل ونتتايتيفتتا وإعمتتاابتتاا بغ  النرر عن  148-250
 ؛(الربتغال)أصلء أو جنسيتء 

مواصتتتلة بذل اجليفود ال زمة ل تتتمان حقوق األشتتت او  وي اإلعااةا مبا  148-251
 ؛(السودان)   لىل من خ ل  هيليفم وإدماجيفم وتوف  الرعاية الطبية ال زمة ابم 

ل اجليفود الرامية إ  تعزيز حقوق األشتتت او  وي اإلعااة ونايتيفاا  مواصتتتلة بذ  252- 148
 ؛(اابند)وال سيما إي ء االهتماد ل حتياجات اخلاصة للنساء واألًفال  وي اإلعااة 

مواصلة العمل علا تنفيذ التداب  الرامية إ  ضمان ناية األش او  وي  148-253
نية   اإلعااة وس متيفم   أماكن النزاعا مبا    لىل تداب  الطوار  واإل اثة اإلنسانية الًو

 ؛(مالطة)

اململ ة العربية )مواصتتتتلة اجليفود الرامية إ  م افحة اابجرة    املشتتتتروعة   148-254
 ؛(السعودية

مواصتتتتتلة إصتتتتت ا مرافق االحتجاز الليبية ل تتتتتمان معاملة إنستتتتتانية جلميو  148-255
 ؛(س اليون)امليفاجرين و  هم من احملتجزين 

نية ل ج ني تستتند إ  التزامانا مبوجب اتفااية  148-256 وضتو واعتماد تشتريعات ًو
 ؛(زامبيا)ا منرمة الوحدة األفريقية الي تنرم اجلوانب احملددة ملشاكل ال ج ني   أفريقي

اعتمتاد صيو التتداب  ال زمتة للحفتا  علا حيتاة وأمن امليفتاجرين التذين ال  148-257
يزالون بتجزين   املراكزا مبا    لىل منو اجلماعات املستلحة أو اإلجرامية من الوصتول 

 ؛(إسبانيا)إ  تلىل املراكز 

قوق اإلنستتتتتتتتتتتان تعزيز احلمتايتة القتانونيتة للميفتاجرين ضتتتتتتتتتتتحتااي انتيفتاكتات ح 148-258
 ؛(األرجنتني)

نية  148-259 ضتتتمان استتتتجابة منستتتقة للتشتتترد الداخلئ واستتتتعراض التشتتتريعات الًو
لتحستتتني مواءمة الستتتياستتتات والقوانني مو االلتزامات الدولية واملباد  التوجييفية املتعلقة 

 ؛(النمسا)ابلتشرد الداخلئ 

 ؛(سري الن ا)ين تعزيز اجليفود الرامية إ  ناية العمال امليفاجر  148-260

الم اللجوء وامليفاجرين واملشتتتتتردين داخليا  من  148-261                                                             ضتتتتتمان حقوق ال ج ني ًو
خ ل نايتيفم من القتل    املشتتروعا واالختفاء القستتريا والتعذيب و  ر من ضتتروب 
املعاملة الستتتي ةا واال تصتتتاب و  ر من أشتتت ال العنف اجلنستتتئا واالحتجاز التعستتتفئا 

 ؛(لجي اب)والعمل القسري 

اختتتا  خطوات عتتاجلتتة وفوريتتة لتعزيز الرروإ االاتصتتتتتتتتتتتتاديتتة واالجتمتتاعيتتة  148-262
                                                                          للمشتتتتتردين داخليا    ليبياا مبا    لىل من خ ل األمن الغذا ئ واحلصتتتتتول علا الرعاية 

 ؛(كندا)الطبية 
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تتتالم اللجوء  148-263 اختتتتا  خطوات عتتتاجلتتتة وفوريتتتة ملعتتتاجلتتتة بنتتتة امليفتتتاجرين ًو
وال ج ني واألشتتتت او املتجر هبم   ليبياا مو ضتتتتمان االحرتاد ال امل حلقوق اإلنستتتتان 

 ؛(كندا)اخلاصة هبما بسبل منيفا منو العنف ضد املرأة 

نية لوضتتو استترتاتيجية ل ستتتجابة علا  و منا 148-264 ستتب وضتتو خريطة ًريق ًو
 ؛ ( تشاد )                                                                           وفعال حلاالت التشرد الداخلئ وفقا  للمباد  التوجييفية املتعلقة ابلتشرد الداخلئ  

ًتالم اللجوء وال ج ني عن ًريق تعتديتل   265- 148 إ تاء االحتجتاز التلقتا ئ للميفتاجرين و
وضتتتتتتتتتتمان متاشتتتتتتتتتتئ ظروإ االحتجاز مو التزامانا مبوجب اتفااية مناه تتتتتتتتتتة   19القانون رام  
 ؛ ( الدامنرو ) ر من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو امليفينة  التعذيب و   

م تتتتتتتتتتتاعفة اجليفودا مبا    لىل عن ًريق اإلصتتتتتتتتتتت حات القانونيةا حلماية  148-266
امليفاجرين من صيو أشتتت ال التمييز والعنصتتترية وكرر األجانبا وكذلىل من صيو أشتتت ال 

 ؛(إكوادور)العنف البدين واالستغ ل اجلنسئ 

 ؛(مصر)ضمان وتعزيز حقوق العمال امليفاجرين وأفراد أسرهم  148-267

نية لليفجرة    النرامية بغية   م تتاعفة 148-268 جيفودها   إعداد االستترتاتيجية الًو
 ؛(إثيوبيا)حتسني ظروإ امليفاجرين 

                                                                  تعزيز اجليفود املبذولة لتقدس ردود مناستتتتتتتتتبة وفعالة للتشتتتتتتتتترد الداخلئ وفقا   148-269
 ؛(فيجئ)للمباد  التوجييفية بشأن التشريد الداخلئ 

قوق اإلنستتتتان وإلغاء القيود القانونية من إبراد مذكرة تفاهم مو مفوضتتتتية ح 148-270
 ؛(فرنسا)حيث اجلنسيات الي حيتمل أن ت ون مؤهلة للحصول علا مركز ال جا 

مواصتتتتتتتتتتتلتة اجليفود الراميتة إ  نتايتة حقوق امليفتاجرين وم تافحتة اابجرة     148-271
 ؛(جورجيا)النرامية 

وضتتتتو حد الحتجاز امليفاجرين بشتتتت ل تعستتتتفئ وعلا نطاق واستتتتو وتنفيذ  148-272
االتفااية الي تنرم اجلوانب احملددة ملشتتتتتتتتتاكل ال ج ني   أفريقياا الي وضتتتتتتتتتعتيفا منرمة 
الوحدة األفريقيةا و  ها من االتفاايات املصتتتتتتتتتدق علييفاا مو النرر   التصتتتتتتتتتديق علا 

 ؛(سويسرا)وتوكول امللحق هبا االتفااية املتعلقة مبركز ال ج ني والرب 

                                                                تعزيز خططيفا الرامية إ  تيستتتتتتتتت  عودة املشتتتتتتتتتردين داخليا  بفعل النزاع إ   148-273
 ؛(صيفورية إيران اإلس مية)دايرهم 

                                                                مواصتتتتلة اجليفود الرامية إ  الستتتتماا للمشتتتتردين داخليا  ابلعودة إ  دايرهم  148-274
 ؛(العراق)

                                                 للمشردين داخليا  وفقا  للمباد  التوجييفية املتعلقة تنفيذ اسرتاتيجيات اوية   148-275
 ؛(كينيا)ابلتشرد الداخلئ 

ت ثيف اجليفود الرامية إ  ناية امليفاجرين واملشتتتتتتتتردين من خ ل ضتتتتتتتتمان  148-276
احلصول علا خدمات الرعاية الصحية وحتسني ظروإ م جا االحتجاز ومواصلة العمل 

 ؛(اتيلند)انمنة واملنرمة والنرامية  مو أصحاب املصلحة انخرين لدعم اابجرة

الم اللجوء من اإلعادة القسرية  148-277  ؛(ليشي -تيمور )ناية امليفاجرين ًو



A/HRC/46/17 

GE.21-00098 30 

نزع صتتتتتتتتتتتفتة اجلرد عن اابجرة    القتانونيتةا وت ثيف احلم ت ملنو االةتار  148-278
ين ابلعمال امليفاجرينا وستتتتتتتتتتن تشتتتتتتتتتتريعات حترر االةار ابألشتتتتتتتتتت او دون ةرس امليفاجر 

 ؛(امل سيىل)

                                                           ضتتتتتمان ناية حقوق اإلنستتتتتان للمشتتتتتردين داخليا  ومتتعيفم هباا مبا    لىل  148-279
                                                                          من خ ل عودنم ًوعيا  إ  أماكنيفم األصتتلية وإنشتتاء آليات تشتتاورية وتشتتاركية ل تتمان 

 ؛(امل سيىل)إشراكيفم   صنو القرار 

امليفتتاجرين من العنف تعزيز التتتداب  الراميتتة إ  نتتايتتة امليفتتاجرات وأًفتتال  148-280
 ؛(ميامنار)واالستغ ل اجلنسيني وضمان حصوابم علا خدمات دعم ال حااي 

توف  املستتتتتتتتتتتاعتدة القتانونيتة وختدمتات الرتصتة الفوريتة للميفتاجرين احملتجزين  148-281
وضتتمان حق اجلميو   إعادة النرر   وضتتعيفما واحلق   االستتت ناإ واحلق جرب ال تترر 

 ؛(النيجر)أو التعوي  

اعتمتتاد تتتداب  ملنو وم تتافحتتة العنف والتمييز ضتتتتتتتتتتتتد العمتتال امليفتتاجرينا  148-282
 ؛(تو و)يفم من أفريقيا جنوب الصحراء ال ربى سيما القادمني من وال

التحقيق   صيو انتيفتتاكتتات حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتان الي يتعرض ابتتا امليفتتاجرون  148-283
البو اللجوءا وال ستتتتتتتتيما األفاراة من جنوب الصتتتتتتتتحراء ال ربىا مبا    لىل عمليات  ًو
 االختطاإ والتعذيب والعنف اجلنستتتتتتتتتئ وبيو األشتتتتتتتتت او كعبيد واالحتجاز التعستتتتتتتتتفئ

 ؛(بنما)ومقاضاة مرت بييفا 

اختا  تداب  ل تتتتمان وصتتتتول العمال امليفاجرين وأستتتترهم إ  العدالةا بغ   148-284
 ؛(ب و)النرر عن وضعيفم كميفاجرين 

تعزيز التداب  اإلضافية ل مان ناية حقوق اإلنسان للميفاجرين وال ج ني  148-285
الم اللجوء وضتتتتتتتحااي االةار وأفراد الف ات ال تتتتتتتعي فة األخرى   ستتتتتتتياق اابجرة    ًو

 .(الفلبني)النراميةا وال سيما النساء واألًفال 

وتع س صيو االستتتتتتتتتتتتنتتاجتات و/أو التوصتتتتتتتتتتتيتات الواردة   هتذا التقرير مواف التدولتة  -149
الي ادمتيفا و/أو الدولة موضتتتتتتتتتتوع االستتتتتتتتتتتعراض. وال ينبغئ  ويليفا علا أ ا اد حريمل   (الدول)

 بتأييد الفريق العامل ك ل.

  



A/HRC/46/17 

31 GE.21-00098 

 املرفق

  Composition of the delegation 

 The delegation of Libya was headed by H.E. Mr. Mohamed A. LAMLOM- Minister 

of Justice- and composed of the following members: 

• H.E. Muhsen S. ABUSNENA- Undersecretary- Ministry of Social Affairs; 

• H.E. Mr. Tamim M. BAIOU- Ambassador- Permanent Representative; 

• Mr. Salaheddin M. ABUABOUD- Counsellor- Ministry of Foreign Affairs; 

• Dr. Nasser F.O. ALGHEITTA- Advisor- Ministry of Foreign Affairs; 

• Dr. Tagrid A. O. SHENEEB- Director of the office of the Social and Mental Health- 

Member of the National Committee of Humanitarian Law- Ministry of Health; 

• Mrs. Aida A.A.M. BAAYO- Consultant- Ministry of Interior; 

• Mr. Luai TURJIMAN- Counsellor- Permanent Mission of the State of Libya; 

• Dr. Osama OMRAN- Counsellor- Permanent Mission of the State of Libya; 

• Mr. Abdalla A. M. HAJJAJI- First Secretary- Permanent Mission of the State of Libya; 

• Mr. Wisam ALMILADI- First Secretary- Permanent Mission of the State of Libya; 

• Mr. Akram ALSHYBANI- Second Secretary- Permanent Mission of the State of 

Libya; 

• Mr. Gamal ABUMARFAG- Attaché- Permanent Mission of the State of Libya. 

    


	تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل*
	ليبيا
	مقدمة
	أولاً- موجز مداولات عملية الاستعراض
	ألف- عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
	باء- جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض

	ثانياً- الاستنتاجات و/أو التوصيات
	المرفق
	Composition of the delegation



