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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة واألربعون

 2020آذار/مارس  20 -شباط/فرباير  24

 من جدول األعمال 10البند 

 املساعدة التقنية وبناء القدرات

، السويد **، قطر، مالطة **، هولنددا  **تركيا ،*، بلغاراي، بوركينا فاسو**إسبانيا، أملانيا، آيسلندا  
 مشروع قرار

 تقدمي املسداعدة التقنيدة وبنداء القددرات لتحسدة حالدة حقدوق اإلنسدان …/43
 يف ليبيا

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 ومبادئه،مبقاصد ميثاق األمم املتحدة  إذ يسرتشد 
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومعاهدات حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة، وإذ يعيد أتكيد 
 أن الدول تتحمل املسؤولية الرئيسية عن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وإذ يؤكد 
 التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقالهلا ووحدهتا وسالمة إقليمها، وإذ يعيد أتكيد 
إىل أن يكععون مسععتقبل ليبيععا قائمععاع علععو العدالععة واملصععاحلة الوونيععة واحععرتا  حقععوق  يتطلعع وإذ  

 اإلنسان وسيادة القانون،
 قراراته السابقة بشأن ليبيا، وإذ يعيد أتكيد 
العع ي حععدد املبععادم ال ععامنة  2015أبمهيععة اتقععاق الصععلسات السياسععي الليعع  لعععا   وإذ يسععلم 

 نتقال السلمي إىل مستقبل سياسي دميقراوي،حلقوق الشعب اللي  يف اال
 ابلدور املركزي لألمم املتحدة ومسؤوليتها املشرتكة يف تيسس عملية سياسية تصعاحليةاع وإذ يسلم أي  

شععاملة بععط األوععراب الليبيععة جوهرقهععا اتقععاقق الصععلسات السياسععي الليعع ، العع ي يت ععمن  طععوات ذات 
واجلماعات املسلحة من جانب مجي  األوراب العاملة  ارج مصداقية ومتسلسلة حنو تقكيك األسلحة 
( 2018)2420من االتقاق وقراري جملس األمن  34للمادة اع السلطة التنقي ية الشرعية واملدنية لليبيا، وفق

__________ 

 دولة غس ع و يف جملس حقوق اإلنسان. **
 الدول األع اء يف األمم املتحدة األع اء يف جمموعة الدول األفريقية.ابسم  *
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 ، ممعا يعؤدي إىل وقعا شعامل2019أيلول/سعبتمرب  12( املعؤرخ 2019)2486و 2018حزيران/يونيه  11املؤرخ 
 ألعمال العدائية،ودائم جلمي  ا

 كععانون الثععا /  19عععن أتييععدك الكامععل السععتنتاجات مععؤعر بععرلط املعععو بليبيععا، املعقععود يف  وإذ يعععر  
 ، بوصقها  طة عمل لبعثة األمم املتحدة للعدعم يف ليبيعا ويريطعة الطريعس السياسعية العا قعدمها2020يناير 
 2018تشعرين الثعا /نوفمرب  8لليبيعا وأعيعد تقوميهعا يف املمثعل ايعال لألمعط الععا   2017أيلول/سبتمرب  20يف 

لدعم احلوار اللي  ال ي من شأنه أن حيقس استدامة هيكل حكم مستقر وموحد وعثيلي وفعال يف إوار 
 اتقاق الصلسات السياسي اللي ،

تقودهعا  إىل العملية السياسية الشعاملة املبينعة يف  طعة العمعل الثالايعة املسعارات العا وإذ يتطل  
األمم املتحدة، ويكرر أتكيد أمهية املشاركة الكاملة للشعبا  والنسعاء يف العمليعة السياسعية، مبعا يف ذلعك 

 يف حوار املؤعرات الوونية،
اجلهود الا تب هلا ليبيا ملكافحة اإلرها  وآاثرك السلبية يف حقوق اإلنسان يف ليبيا،  وإذ يقدر 

ملقت ععععيات امليثععععاق اع لطات الليبيععععة اإلرهععععا  يف ليبيععععا، وفقععععويؤكععععد مععععن جديععععد فععععرورة أن تكععععاف  السعععع
 الدويل، والقانون

 ابجلهععود الععا يبعع هلا االفععاد األفريقععي، وال سععيما جملععس السععال  واألمععن التععاب  لععه وجلنتععه وإذ يرحععب 
 املعنية حبقوق اإلنسان والشعو ، سعياع إىل التوصل إىل حل سلمي وتوافقي لألزمة الليبية،

 إزاء ما يرتتب علو احلالة األمنية واالقتصادية واإلنسانية يف ليبيا من عن ابلغ القلس وإذ يعر  
 آاثر يف شعبها، وإزاء استمرار التشعريد اجلمعاعي، وانتهاكعات وزعاوزات القعانون العدويل حلقعوق اإلنسعان

 ن فيهم النساء واألوقال،والقانون الدويل اإلنسا  املرتكبة يف ليبيا، وال سيما أتاسها يف أفعا القئات، مب
علععو أمهيععة اسععتعادة سععيادة القععانون يف مجيعع  أحنععاء ليبيععا، معع  االسععتعادة الكاملععة لسععيطرة  وإذ يشععدد 

 الدولة، بوسائل منها اسرتاتيجية أمنية شاملة تقو  علو مؤسسات أمنية حمرتفة و افعة للمساءلة وموحدة،
انتهاكات وزاوزات حقوق اإلنسان يف ليبيا يف حس إزاء ارتكا   وإذ يعر  عن قلقه الشديد 

املهععاجرين غععس الننيععاميط، حععز يف مراكععز االحتجععاز، وإذ يشععاور حكومععة الوفععاق الععووو قلقهععا بشععأن 
 الرواايت املتعلقة ابلتجاوزات الا ترتكبها التننييمات اإلجرامية،

جععالء املهععاجرين مععن ليبيععا إىل علععو إنشععاء آليععة للمععرور العععابر يف حععاالت الطععوارم إل وإذ يثععو 
النيجعر وروانععدا بععدعم مععن االفععاد األفريقععي ومقوفعية األمععم املتحععدة لشععؤون الالجئععط، يف جهععد مشععرت  

 للتلقيا من التحدايت الا تواجه املهاجرين يف ليبيا،
أنععه ينب ععي حماسععبة املسععؤولط عععن انتهاكععات وزععاوزات حقععوق اإلنسععان  وإذ يؤكععد مععن جديععد 
 ات القانون الدويل اإلنسا  بواسطة إجراءات ق ائية فعالة وإاتحة فرل اللجوء إىل الق اء،وانتهاك

علو احلاجة املاسة إىل تنسيس اجلهود الوونية واإلقليمية والدوليعة الراميعة إىل معاجلعة  وإذ يشدد 
هععاجرين غععس األسععبا  اجل ريععة للهجععرة غععس الننياميععة مععن  ععالل تقاسععم املسععؤولية ب يععة منعع  اسععت الل امل

الننياميط من جانب املهربط واملتجرين ابلبشر واجلماعات اإلرهابية، وتيسس ععودة املهعاجرين املع كورين 
 للقانون الووو والدويل،اع وأبمان وكرامة أو إعادهتم إىل أوواهنم، وفقاع إىل بلد اثلث ووع

 ان وجلانعه وآليتعه،ابستمرار تعاون حكومة الوفاق العووو مع  جملعس حقعوق اإلنسع يرحب -1 
مبا يف ذلك يف سياق االستعراض الدوري الشامل، ويشدد علو احلاجة امللحة إىل تنقي  التوصيات الا 

 قبلتها ليبيا مبناسبة استعرافها  الل جولة االستعراض الثانية؛
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مععن سلسععلة األحععداأ الععا أدت إىل انععدالخ اجلولععة األ ععسة مععن  يعععر  عععن اسععتيائه -2 
 ، والععا أدت إىل إل ععاء املععؤعر الععووو2019نيسععان/أبريل  4ل  يف احلععر  املعلنععة علععو العاصععمة يف النععزاخ املسعع

 ؛2019نيسان/أبريل  14يف غدامس يف  اللي  بقيادة األمم املتحدة ال ي وال انتنيارك، واملقرر أصالع 
الععدويل، اللتزاماهتععا مبوجععب القععانون اع الععدول علععو بعع ل كععل جهععد ممكععن، وفقعع حيععث -3 

أي دعععم سياسععي أو مععادي أو مععايل للجماعععات اإلرهابيععة، وحرمععان اإلرهععابيط مععن املععالذ ا مععن،  ملنعع 
العمععل والتنقععل والتجنيععد حبريععة، ومنعع  االنتهاكععات والتجععاوزات الععا ترتكبهععا اجلماعععات اإلرهابيععة  ومععن

 دا ل حدود الدولة؛
، ويهيععب (1)املتحععدة للععدعم يف ليبيععابتقريععر األمععط العععا  عععن بعثععة األمععم اع حيععيع علمعع -4 

 جبمي  األوراب احرتا  القانون الدويل اإلنسا  والقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛
بتقريععري مقوفععة األمععم املتحععدة السععامية حلقععوق اإلنسععان إىل جملععس حقععوق  يرحععب -5 

لتقنية وتدابس بنعاء مبا يف ذلك تقييمات فعالية املساعدة ا ،(2)اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان يف ليبيا
 القدرات الا تلقتها ليبيا؛

ابيطة الثالاية ايطوات الا أعلنها املمثل ايال لألمعط الععا  لليبيعا، اع يرحب أي  -6 
والا سينتهي مبوجبها النزاخ املسل  واحلر  ابلوكالة، مما يساعد علو فقيس االسعتقرار معن أجعل معاجلعة 

 و النحو املناسب؛حالة حقوق اإلنسان يف ليبيا عل
للجهود الدؤوبة املب ولة لتحقيس استقرار االقتصاد اللي ، يف  يعر  عن تقديرك البالغ -7 

احملاداثت الا بدأت يف تونس العاصمة، والنهوض ابلوف  العسكري والسياسي يف ليبيا، يف احملعاداثت 
د اجلععيا الليعع  يف احملععاداثت الععا املعقععودة يف جنيععا، يف إوععار ايطععة الثالايععة ايطععوات، ومبععادرة توحيعع

 عقدت يف القاهرة؛
، ابسم فريس األمم املتحدة القطعري، ابلتعزا  املمثعل ايعال لألمعط الععا  لليبيعا يرحب -8 

وابلعمععل اإلنسععا  العع ي ت ععطل  بععه مقوفععية األمععم املتحععدة لشععؤون الالجئععط واملننيمععة الدوليععة للهجععرة 
د تكثيا العمل يف امليدان ال ي ت طل  به األمم املتحدة ملساعدة ومننيمة الصحة العاملية وغسها بقص

 مبععا يف ذلعك املهععاجرون غعس الننيععاميط ،حكومعة الوفععاق العووو علععو فسعط النيععروب املعيشعية جلميعع  املعدنيط
 اع؛واملشردون دا لي

 التلطععيعإىل تعزيععز بععرامم األمععم املتحععدة للمسععاعدة التقنيععة واإلنسععانية يف ليبيععا، و  يتطلعع  -9 
يف  يطعة االسعتجابة اإلنسعانية يف ليبيعا ومرفعس فقيعس االسعتقرار 2020جلولة جديدة من التمويل الطعوعي لععا  

ليبيا، وتعزيز التنسيس االسرتاتيجي لبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا وغسها من وكعاالت األمعم املتحعدة 
 وصناديقها وبراجمها يف ليبيا؛

املقععررة اياصععة املعنيععة حبقععوق اإلنسععان للمشععردين دا ليععاع إىل ليبيععا يف إىل زايرة  يشععس -10 
، ويهيب حبكومة الوفاق الووو أن تواصل تنقي  التوصية 2018كانون الثا /يناير   31إىل  25القرتة من 

 يجيةإبعطاء األولوية لرسم  اروة وريعس وونيعة معن أجعل وفع  اسعرتات (3)الا قدمتها املقررة اياصة يف تقريرها
مشرتكة، وابملسعاعدة علعو توجيعه وفعمان وفع   طعة عمعل منسجعقة السعتجابة مناسعبة وفعالعة للتصعدي 

 اع؛حلالة املشردين دا لي
__________ 

(1) S/2020/41.  

(2) A/HRC/40/46 وA/HRC/43/75. 

(3) A/HRC/38/39/Add.2.  
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بقععععرار حكومععععة الوفععععاق الععععووو املوافقععععةا علععععو ولععععب القريععععس العامععععل املعععععو  يرحّععععب -11 
ه يف أقععر  وقععع  ممكععن معععن ابالحتجععاز التعسععقي زايرةا ليبيعععا، ويشععج  القريععس العامعععل علععو إجعععراء زايرتعع

 الناحية العملية؛
بتوجيعه حكومعة الوفعاق العووو دعوهتعا معن جديعد إىل املقوفعة السعامية اع يرّحب أي ع -12 

 حلقوق اإلنسان لزايرة ليبيا وملواصلة التعاون اجلاري بط سلطات ليبيا واملقوفية السامية؛
وو واملننيمعة الدوليعة للهجعرة، ابلتععاون البنّعاء بعط حكومعة الوفعاق العو  يرّحب كع لك -13 

ومن مجلته الدعوة الا وجهتها احلكومعة إىل املعدير الععا  للمننيمعة معدب معاجلعة أوفعاخ املهعاجرين غعس 
الننيعععاميط احملتجعععزين يف مراكعععز  احتجعععازع يف ليبيعععا، مععع  إعطعععاء األولويعععة لألوقعععال والنسعععاء، كمعععا يرّحعععب 

  احلكومعة وبعدعم معن العدول األع عاء، مبعا فيهعا دول اجلعوار، ابلنتائم اإلجيابية الا فققع  ابلتنسعيس مع
 واملننيمات اإلقليمية؛

ابلتقريعععر املتعلعععس ابجتمعععاخ اللجنعععة الرفيععععة املسعععتوت املعنيعععة بليبيعععا التابععععة اع حيعععيع علمععع -14 
 امن، وابست عععافة الكون ععو لالجتمعععاخ الثععع2019شعععباط/فرباير  10لالفععاد األفريقعععي، املعقعععود يف أديععس أاباب يف 

 ؛2020كانون الثا /يناير   30للجنة الرفيعة املستوت التابعة لالفاد األفريقي يف برازافيل يف 
إىل حكومعععة الوفعععاق العععووو وهيئعععات األمعععم املتحعععدة واالفعععاد األفريقعععي ذات  يطلعععب -15 

ونزيهععة  الصععلة اذععاذ التععدابس الالزمععة للتلطععيع إلجععراء انتلععاابت وونيععة تشععريعية ور سععية حععرة وشععقافة
 للعملية الا تقودها األمم املتحدة؛اع مبجرد استقرار حالة األمن الووو، دعم

 مععن اجلهععود لتعقععب األصععول الليبيععة امللبععأة واملسععروقةاع ب ععرورة أن تبعع ل الععدول مزيععد يقععر -16 
دادها، وزميععدها وحقنيهععا، وأمهيععة التعععاون القعععال بععط احتمعع  الععدويل وحكومععة الوفععاق الععووو مععن أجععل اسععرت 

إىل املسعععامهة الكبعععسة هلععع ك األصعععول يف فسعععط األمعععن والنهعععوض ابلتنميعععة وتعزيعععز حقعععوق اإلنسعععان اع ننيعععر 
 ومحايتها يف ليبيا؛

بقععرار جملععس ر سععة حكومععة الوفععاق الععووو إعععادة تشععكيل جلنععة وونيععة معنيععة  يرحععب -17 
عنيعععة، للتوعيعععة حبقعععوق اإلنسعععان يف ابلقعععانون العععدويل اإلنسعععا ، بر سعععة وزارة الععععدل وع عععوية العععوزارات امل

 الدوائر األمنية والعسكرية؛
ابجلهععود الععا يبعع هلا جملععس ر سععة حكومععة الوفععاق الععووو إلنشععاء جلنععة مشععرتكة  ينععوك -18 

لرصعد حالععة حقعوق اإلنسععان، وفسععط النيعروب يف مراكععز االحتجععاز والسعجون ومجيعع  املؤسسععات ذات 
 تقدمي ما يلز  من املساعدة وبناء القدرات؛ الصلة، ويدعو الدول يف ه ا الصدد إىل

 2018أبريل /نيسععان 19بقععرار احلععس الر سععي حلكومععة الوفععاق الععووو الصععادر يف  يشععيد -19 
 والقافي إبنشاء جلنة رفيعة املستوت ملتابعة شؤون الليبيط املشردين دا ل البلد و ارجه؛

جبميعع  اجلهععود الدوليععة واإلقليميععة املب ولععة للتوصععل إىل حععل شععامل، مععن اع يشععيد أي عع -20 
الرفيعععة  ععالل احلععوار، ميهععد الطريععس السععتعادة االسععتقرار يف ليبيععا، وابلععدور اهلععا  لالفععاد األفريقععي وجلنتععه 

 املستوت املعنية بليبيا وجامعة الدول العربية واالفاد األورويب واجتماخ اجلزائر لوزراء  ارجية دول اجلوار؛
 2020كعانون الثا /ينعاير   19ابستنتاجات املعؤعر العدويل املععو بليبيعا املعقعود يف  يرحب -21 

اع الدا ليععة لليبيععا والععا قععد تتحمععل جانبعع بععرلط، وحيععث الععدول الععا تتععد ل بصععورة انقراديععة يف الشععؤون يف
بقععرارات جملععس األمععن ذات الصععلة، مبععا فيهععا حنيععر  املسععؤولية علععو االمتنععاخ عععن هعع ا التععد ل عمععالع  مععن

 توريد األسلحة؛
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 شعععباط/ 12( املعععؤرخ 2020)2510يف هععع ا الصعععدد بقعععرار جملعععس األمعععن اع يرحعععب أي ععع -22 
 ويهيب جبمي  الدول املعنية أن عتثل ألحكامه، ،(4)مؤعر برلط، ال ي أيد فيه احلس استنتاجات 2020فرباير 

وال سيما فيما يتعلس بتعزيز وقا إوالق النار وحنير توريد األسعلحة، ممعا سعيكون لعه أاعر إجيعايب مباشعر 
 يف حالة حقوق اإلنسان يف ليبيا؛

 كات البنععادقايطعة اياصععة بليبيعا بشععأن  إسعاع اتمعاع ابحتمع  الععدويل أن يؤيعد أتييععد يهيعب -23 
 ، والقريععس العامععل املنشععأ لعشععراب علععو تنقيعع ها، العع ي أعلنععه الععرئيس السععراج علععو 2020حبلععول عععا  

م  محلة االفاد األفريقعي  إسعكات اع هاما الدورة الثالثة واألربعط حلس حقوق اإلنسان، وذلك عشي
املسععتدامة فيمععا يتعلععس ابحلععد مععن مععن أهععداب التنميععة  16، واهلععدب 2020البنععادق يف أفريقيععا حبلععول عععا  

 تدفس األسلحة واالزار غس املشروخ ما؛
بقرار جملس ر سة حكومة الوفاق العووو إنشعاء جلنعة مسعؤولة ععن الرتتيبعات  يرحب -24 

مببعععادرة وزارة الدا ليعععة اع األمنيعععة لتعععأمط العاصعععمة وفعععواحيها، ومجيععع  األرافعععي الليبيعععة، ويرحعععب أي ععع
إبنشععاء غرفععة أمنيععة مشععرتكة، تنسععقها احلكومععة واحتمعع  الععدويل، ويععدعو األمععم املتحععدة واحتمعع   الليبيععة

الدويل إىل تقعدمي العدعم التقعو وبنعاء القعدرات الالزمعط هلع ك ا ليعة التعاونيعة معن جعل إحعالل السعال  
 ليبيا؛ يف

مجيع  أحنعاء ليبيعا،  إدانة األمم املتحدة لل عارات اجلويعة العا شقعن  يف يؤكد من جديد -25 
وال سيما ال ارات الا استهدف  املدنيط واملدارس واملرافس الطبية واملطارات املدنية علعو حنعو يتنعاع مع  
القعععانون العععدويل اإلنسعععا ، ومراكعععز احتجعععاز املهعععاجرين وغسهعععا معععن املرافعععس الواقععععة يف املنعععاوس املكتنيعععة 

أي النسععاء واألوقعععال  اع،فعععيهم أكثععر القئععات فععععقابلسععكان، ممععا أسعععقر عععن مقتععل وجعععر  مععدنيط، مبععن 
واملهععععاجرون، وتسععععبب يف تشععععريد أعععععداد كبععععسة مععععن األشععععلال ويف تقععععاقم احلالععععة األمنيععععة واالقتصععععادية 

 واإلنسانية يف البلد؛
علو أمهية املساعدة التقنية وتدابس بناء القدرات الا تتل ها الدول األع اء  يشدد -26 

إلقليميعة ملسععاعدة ليبيعا علععو أتمعط حععدودها، ومنع  التننييمععات اإلجراميعة العععابرة يف املننيمعات الدوليععة وا
للحعععدود معععن اسععععتلدا  األرافعععي الليبيععععة كمعععالذ آمعععن، والتحقيععععس يف أعمعععال هتريععععب املهعععاجرين غععععس 

للقانون الووو والعدويل حلقعوق اع الننياميط واالزار ابألشلال عرب أرافيها ومقافاة مرتكبيها، وفق
فيهععا، وهتيعب ابلعدول األع ععاء اع واالتقاقيعات الدوليعة ذات الصععلة العا تكعون ليبيععا دولعة ورفع اإلنسعان

واملننيمعععات اإلقليميعععة أن توسععع  قاععععدة شعععراكتها مععع  حكومعععة الوفعععاق العععووو ومبعععا يعععدعم فريعععس األمعععم 
 املتحدة القطري؛

الوونيعععة اهلجمعععات اإلرهابيعععة العععا اسعععتهدف  وزارة ايارجيعععة واملؤسسعععة  يعععدين بشعععدة -27 
للععنقع واملقوفعععية الوونيععة العليعععا لالنتلعععاابت وغسهععا معععن املؤسسععات يف مجيععع  أحنعععاء ليبيععا العععا ترتكبهعععا 
اجلماعات اإلرهابية، وأي كياانت أ رت مرتبطعة معا يف ليبيعا يعدرجها جملعس األمعن يف قائمعة اجلماععات 

 اإلجرامية أو اإلرهابية؛
ابستمرار يف جمال حقوق اإلنسان، ويشج  بقوة ابلتحدايت الا تواجهها ليبيا  يقر -28 

الدول واملننيمات الدولية علو دعم ليبيا وزايدة جهودها الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها ومن  
أي انتهاكات أو زاوزات، ويشج  يف ه ا الصدد حكومة الوفاق الووو علو مواصلة تعاوهنا م  بعثة 

 ا ومقوفية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛األمم املتحدة للدعم يف ليبي

__________ 

  ، املرفس األول.S/2020/63اننير  (4)
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 سععيما تلعك الععا تشعكل انتهاكععات مجيع  أعمععال العنعا املرتكبععة يف ليبيعا، ال يعدين بشععدة -29 
 وزاوزات حلقوق اإلنسان وانتهاكات للقانون الدويل اإلنسا ، و اصةع يف حس املدنيط واملهاجرين، مبن فيهم

والتجعععاوزات املبلعععغ عنهعععا، ومنهعععا علعععو سعععبيل املثعععال ال احلصعععر، النسعععاء واألوقعععال، وأي عععاع االنتهاكعععات 
عملياتق االحتجاز غس القانو  واال تطاب واال تقاء القسري والتع يب وأعمال القتل غس املشروعة، 
مبا فيها ما يقّدعو من عمليات إععدا   عارج نطعاق القعانون وأعمعال اعتعداء وذويعا أو م عايقة وعنعا 

ط وإعالميط وأفراد من احتم  املد  ومدافعط عن حقعوق اإلنسعان، وال سعيما ارتقكب  يف حس صحقي
ابلننير إىل دورهم يف توايس االحتجاجات وانتهاكات وزاوزات حقوق اإلنسان، والقيود املقروفة علعو 

 حرية التعبس؛
فعاق الوف  اإلنسا  يف ليبيا، ويرّحعب ابجلهعود العا تبع هلا حكومعة الو  يالحظ بقلسع  -30 

 الععووو ألجععل فسعععينه، ويععدعو إىل السعععما  بوصععول املسععاعدات اإلنسعععانية الععا تقعععدمها الوكععاالت اإلنسعععانية
التابعة لألمم املتحدة وشركاؤها املنقع ون وغسهعا معن املننيمعات اإلنسعانية بصعورة عاجلعة وآمنعة وسلسعة، 

ول املسعاعدات اإلنسعانية حز عرب  طوط النزاخ، وبناء علعو ولعب السعلطات الليبيعة، ب يعة فعمان وصع
 إىل احملتاجط حبرية وبسلو  أقصر الطرق؛

إزاء عدد احملتجزين، مبن فيهم احملتجزون ألسبا  ذات صلة ابلنزاخ،  يعر  عن قلقه -31 
إزاء  ويشج  حكومة الوفاق الووو علو معاجلة ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان، ويعر  عن قلقعه أي عاع 

لتع يب والعنا اجلنسي واجلنسا  والنيروب القاسية يف السجون ومراكعز االحتجعاز، التقارير املتعلقة اب
ويطلعب إىل احلكومععة التعجيععل ببسععع سعيطرهتا الكاملععة والقعليععة علععو مجيع  السععجون ومراكععز االحتجععاز  
كي ت من معاملة احملتجزين معاملة تتقس مع  التزاماهتعا الدوليعة يف جمعال حقعوق اإلنسعان، مبعا يف ذلعك، 

 سب االقت اء، االلتزامات املتعلقة ب ماانت احملاكمة العادلة واملعاملة اإلنسانية أاناء االحتجاز؛ح
ويشج   اع،ابجلهود الا تب هلا حكومة الوفاق الووو ملعاجلة حمنة املشردين دا لي يقر -32 

بوسعاوة جملعس  احلكومة علو مواصلة جهودها لتحسط تلعك احلالعة، بوسعائل منهعا تنقيع  االتقعاق املعرب 
اع ، وفقع2011الر سة، ويدعو إىل العودة الطوعية وا منة والكرمية جلمي  املشردين بسبب النزاخ من  ععا  

للمعايس الدولية حلقوق اإلنسان، وحيث الدول واملننيمات الدولية علو زايدة جهودها الرامية إىل تسوية 
 اع؛حالة املشردين دا لي

وععععراب يف ليبيععععا أبن تقععععي علععععو القععععور ابلتزاماهتععععا الواجبععععة نععععداءك إىل مجيعععع  األ يكععععرر -33 
التطبيععس مبقت ععو القععانون الععدويل حلقععوق اإلنسععان والقععانون الععدويل اإلنسععا ، وأبن فععرت  مجيعع  حقععوق 
اإلنسععععان واحلععععرايت األساسععععية احرتامععععاع صععععارماع، وحيععععث مجيعععع  القععععادة علععععو إعععععالن عععععد  التسععععام  معععع  

ان أو معع  انتهاكععات القععانون الععدويل اإلنسععا  الععا يرتكبهععا مقععاتلوهم انتهاكعات وزععاوزات حقععوق اإلنسعع
 وعلو فصل املسؤولط عن تلك األفعال من عملهم وحماسبتهم؛

مجي  الليبيط علو التصدي لالستقطا  و طا  الكراهية يف ايطا  الرمسي  حيث -34 
السعال ، وي ععقان النسعيم االجتمعاعي والعا ، ألهنما يهددان القيم الدميقراوية واالستقرار االجتماعي و 

 ويقوفان االستقرار والسال  واألمن؛
إىل حكومعععة الوفعععاق العععووو واحتمععع  العععدويل واألمعععم املتحعععدة ومجيععع  أوعععراب  يطلعععب -35 

النزاخ يف ليبيا تيسسا مشاركة النساء مشاركة كاملة وفعلية وابملساواة م  الرجعل يف األنشعطة املتعلقعة مبنع  
رارات جملعس األمعن النزاخ املسل  وتسويته وحبقظ السلم واألمن وببناء السال  بعد انتهاء النعزاخ، وفقعاع لقع

ذات الصعععلة، ويشعععج  احلعععس الر سعععي علعععو فعععمان أداء الوحعععدة املعنيعععة بعععدعم وعكعععط املعععرأة، املنشعععأة 
 ، وظيقتاها؛2018تشرين الثا /نوفمرب  يف
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علععو أمهيععة امل ععي يف رصععد حالععة حقععوق اإلنسععان وتقععديرها وتقييمهععا وعلععو التععزا   يشععدد -36 
 تقريععر التععدابس القعالععة لتقععدمي املسععاعدة التقنيععة وبنععاء القععدرات يف ميععدانحكومععة الوفععاق الععووو بعع لك مععدب 

 حقوق اإلنسان؛
حكومة الوفاق الووو أن تزيد من جهودها حملاسبة املسؤولط ععن انتهاكعات  يناشد -37 

بط  أو زاوزات القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنسا ، وينوك يف ه ا الصدد ابلتعاون
 احلكومة وا ليات واملننيمات الدولية املعنية ابإلجرا  واملساءلة؛

ابملؤسسععة التشععريعية الليبيععة أن ت ععطل  مبسععؤولياهتا وأن تععدعم اجلهععود املب ولععة  يهيععب -38 
للقانون الدويل اع لتوويد سيادة القانون وسن تشريعات جديدة لزايدة محاية حقوق اإلنسان يف ليبيا، وفق

 القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛اإلنسا  و 
إىل مقوفععية األمععم املتحععدة السععامية حلقععوق اإلنسععان أن تسععتمر، يف الوقعع   يطلععب -39 

ال ي تواصل فيه عملها م  بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، يف رصد انتهاكعات وزعاوزات حقعوق اإلنسعان 
 ائ  ومالبسعات هع ك التجعاوزات واالنتهاكعات معدبيف مجي  أحناء ليبيا وأن تقد  تقعارير عنهعا، وأن فعدد وقع

 زنب اإلفالت من العقا  وفمان احملاسبة القردية الكاملة؛
ولبعععه إىل املقوفعععية السعععامية تقعععدمي املسعععاعدة التقنيعععة وبنعععاء القعععدرات إىل ليبيعععا  جيعععدد -40 

اسععبة علععو هعع ك لتعزيععز ومحايععة حقععوق اإلنسععان ومنعع  انتهاكععات وزععاوزات حقععوق اإلنسععان، وفععمان احمل
 االنتهاكات والتجاوزات؛

اإلجراءات اياصة حلس حقوق اإلنسان علو زايرة ليبيا وعلو تقدمي تقارير  يشج  -41 
 من  الل إصدار بياانت عامة؛اع إىل احلس عن الوف  فيها واإلبالغ عنه أي 

ئععات املقوفععية السععامية إىل العمععل عععن كثععب معع  حكومععة الوفععاق الععووو وهي يععدعو -42 
 األمم املتحدة املعنية واالفاد األفريقي وسائر املننيمات الدولية واإلقليمية املعنية؛

إىل املقوفة السامية أن تستحدأ علو القور بعثعة لتقصعي احلقعائس وترسعلها  يطلب -43 
 إىل ليبيا، وأن تعط  رباء لتنقي  الوالية التالية، بطريقة مستقلة وحمايدة، ملدة سنة واحدة 

تقصو حقائس وظروب حالة حقوق اإلنسان يف مجيع  أحنعاء ليبيعا، ومجع  واسعتعراض  ()أ 
 املعلومعععات ذات الصعععلة، وتوايعععس االنتهاكعععات والتجعععاوزات املزعومعععة للقعععانون العععدويل حلقعععوق اإلنسعععان والقعععانون

بععاد ، مبعا يف ذلعك توايعس أي أ2016الدويل اإلنسا  من جانب مجي  األوعراب يف ليبيعا منع  بدايعة ععا  
جنسانية هل ك االنتهاكات والتجاوزات، وحقظ األدلة ب ية فمان حماسبة مرتك  انتهاكات أو زاوزات 

 القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنسا ؛
العمل ابلتعاون مع  السعلطات الليبيعة وجامععة العدول العربيعة واالفعاد األفريقعي وبعثعة  ) ( 

 يف ليبيا؛األمم املتحدة للدعم 
السلطات الليبية علو السعما  لبعثعة تقصعي احلقعائس وأع عائها ابلوصعول دون  حيث -44 

عوائس إىل مجي  األرافي الليبية دون أت س والسعما  هلعم بعزايرة املواقع ، واالجتمعاخ والتحعدأ حبريعة ويف 
 إليه؛ إوار من ايصوصية، عندما يطلبون ذلك، م  من يرغبون يف االجتماخ به أو التحدأ

إىل بعثععععة تقصعععععي احلقععععائس أن تقعععععد  إىل جملععععس حقعععععوق اإلنسععععان يف دورتعععععه  يطلععععب -45 
ايامسععة واألربعععط معلومععات شععقوية مسععتكملة عععن أعماهلععا واسععتنتاجاهتا  ععالل جلسععة فععاور، مبشععاركة 

واألربعط، املمثل ايال لألمط العا  لليبيا، وأن تقد  إىل احلس، أاناء جلسة فاور يف دورته السادسة 
عععن حالععة حقععوق اإلنسععان يف ليبيععا، مبععا يف ذلععك اجلهععود الراميععة إىل منعع  انتهاكععات  شععامالع اع  طيععاع تقريععر 

 وزاوزات حقوق اإلنسان وفمان احملاسبة عليها، وتقدمي توصيات للمتابعة؛
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إىل األمط الععا  أن يعوفر للمقوفعية السعامية مجيع  املعوارد الالزمعة لتنقيع  هع ا  يطلب -46 
 لقرار تنقي اع كامالع؛ا

 أن يبقي املسألة قيد ننيرك. يقرر -47 

    


