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ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة عن العام األمني تقرير
مقدمة أوال-

املـــؤرخ 2238 (2015) األمــــن جملـــس بقــــراري عمـــــال التقــــرير هـــــذا يقــــدَّم -١
األول/ديســــمرب كـــانون 23 املــؤرخ 2259 (2015) و 2015 أيلـول/ســــبتمرب 10
عامـة حملـــة ويقـدم ليبيـا، يف الرئيســـية واألمنيـة السياســـية التطــورات يتنـاول وهــو .2015
اضـطلعت اليت األنشـطة ويسـتعرض البلد، يف اإلنسـانية واحلالة اإلنسـان حقوق حالة عن
آب/أغســــطس 13 املــؤرخ تقــريري صــــدور منـذ ليبيـا يف للـدعم املتحــــدة األمــم بعثـة ـــا

).S/2015/624 (2015

واألمنية السياسية التطورات نيا-
املواجهـــات واســــتمرار واملؤسســــية السياســــية االنقســــامات اســــتمرار مــن لـرغم -٢
العملية أحـرزت اإلرهابية، اجلماعات أنشـطة نطـاق واتسـاع ليبيا أحنـاء مجيع يف املسـلحة
التقـدم. بعـض والدولية اإلقليمية املســاعي وتدعمها املتحــدة األمـم تيسِّرها اليت السياســية
أحنــــاء مــن كثـري يف املــدنيني الســــكان ة معــا يفاقمـــان والنـزاع االســــتقرار عـــدم زال ومــا
7 يف وقع الذي مفخخــة بســيارة االنتحــاري اهلجــوم وكــان بنغـازي. يف وخباصــة البلد،
دليـال ،2011 عــام ثـورة منـذ فتكـــًا اهلجمــات أشـــد وهــو زليـنت، يف الثـاين/ينـاير كـــانون
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لتنظيـم املنتســــبة للجماعـــات املتزايـدين والنفــوذ الوجــــود ميثلـه الـذي املتنـامي اخلطــــر علـى
اإلرهابية. اجلماعات من وغريها والشام العراق يف اإلسالمية الدولة

هامــًا منعطفــًا السياســــي احلــــوار عمليـة بلغــت األول/ديســـــمرب، كــــانون 17 ويف 3 -
مبوجـب ُأنشـئ وقد ملغرب. الصـخريات مدينة يف اللييب السياسـي االتفاق على لتوقيع
ســة بر أعضــاء، تســعة مـن املؤلف الوطين الوفـاق حلكومـة ســي الر لس ا االتفـاق هـذا
اقرتاحــه ســي الر لـس ا قـدم ذلك، مـن شــهر وبعـد الســراج. فـايز املـعنيَّ الوزراء رئيس
كــانون 25 ويف النواب. جملس قبل مـن إقـراره بغـرض الوطين الوفـاق حكومـة لتشــكيل
مـــن 8 املـــادة ســــــتثناء السياســــــي، االتفـــاق إلقــرار النــواب جملــس صـــــــوت الثــاين/ينــاير،
جملس تشكيلة بشأن جديدًا اقرتاحًا يقدم أن سة الر جملس إىل وطلب اإلضافية أحكامه
األزمـــة فتئــت مـــا ذلــك، غضـــــــون ويف شــــــباط/فربايــر. 14 يف ذلــك فعـــل وقــد الــوزراء،
النواب وجملس العام الوطين املؤمتر جانب من املتضاربة االدعاءات عن النامجة املؤسسية

السياسية. العملية يف احملرز التقدم تقوِّض القانونية الشرعية بشأن
السياسي احلوار عملية

اجلهـــود يف بنشــــاط املشــــاركة البعثـة واصـــــلت لتقــرير، املشــــمولة الـفرتة خــــالل -٤
أجل من وذلك أمنية، برتتيبات مدعومة وطنية وحدة حكومة تشكيل تيسري إىل الرامية
لتوقيع هـام تقدم إحـراز من الرغم وعلى املسـلح. والنـزاع املؤسسـية لألزمة حـد وضـع
يـزال ال الـوطين، الوفـاق حكومــة تشــــكيل عـــن واإلعـــالن الـلييب السياســــي االتفــاق علـى
إىل املقدَّم الدعم قاعدة توسيع ذلك يف مبا االتفاق، لتنفيذ به القيام يتعني مما الكثري هناك
األمنيـة الرتتيبـات ووضـــع للســـلطة الســـلمي النقـل وضـــمان اجلديـدة االنتقاليـة املؤسســـات
وتلبيــــة طـــــــــرابلس، الليبيــــة العاصــــــــــــمة مــــــن فعليــــًا عملهـــــــا أداء مــــــن احلكومــــــة متكِّن الـــيت

اللييب. للشعب اإلنسانية االحتياجات
السياســي االتفـاق علـى األوىل ألحــرف التوقيـع عــن املتولِّد الزخم إىل واســتنادًا 5 -
مــع كثـب عــن العمــل البعثـة واصــــلت الصــــخريات، مدينـة يف متــوز/يوليـه 11 يـوم الـلييب
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أجــل مـن وأيلول/ســبتمرب آب/أغســطس شــهري طـوال ليبيا يف الرئيســية األطـراف مجيع
سي الر لس ا تشكيلة ذلك يف مبا االتفاق، مرفقات بشأن اآلراء يف توافق إىل التوصل
ُيقرتح وتعـــــديل الدولــة، لـــس الــداخلي والنظـــــــام الــوطين، الوفـــاق حكومـــــة ت وأولــو

األمنية. والرتتيبات املالية السياسة ومبادئ الدستوري، اإلعالن على إدخاله
اتفــق توصـــل عنـدما أيلـول/ســـبتمرب، 21 يف جديـدة عتبـة السياســـي احلـــوار وبلـغ 6 -
لـس ا أعضـــاء قائمــة ســتثناء االتفـاق مرفقـات مجيـع بشــأن احلــوار يف املشــاركني مجيـع
تشــــــــــرين 2 يف ليبيـــا بشــــــــــأن ُعقــــــد املســــــــــتوى رفيـــع اجتمـــــــاع أعقــــــاب ويف ســــــــــي. الر
املشـــاركون اجتمــع نيويـورك، يف العامـة اجلمعيـة اجتماعــات هــامش علـى األول/أكتوبـر،
تشـــــكيلة ملناقشـــــة األول/أكتوبـر تشـــــرين 7 يـوم الصـــــخريات مدينـة يف جمــــددًا احلــــوار يف
مـــع موســــعة مشـــــاورات إجـــــراء وبعـــد األول/أكتوبـر، تشـــــرين 8 ويف ســــي. الر لــس ا
من ييد أوسـع على حصـلوا مرشـحني سـتة تضـم قائمة عن ُأعلن احلـوار، يف املشـاركني
مع مشـاورات إجـراء عقب أعضـاء ثالثة الحـق وقت يف وُأضـيف احلـوار. يف املشـاركني

والسياسي. اجلغرايف التوازن لتحسني كوسيلة الرئيسية، الفاعلة السياسية اجلهات
لعضــــوية املرشـــحني قائمـــة بشــــأن اآلراء يف توافـق إىل التوصــــل مــن الـرغم وعلـى 7 -
رمسيـة تصـــرحيات ي النـواب جملـس وال العـام الوطين املؤمتـر ال ُيدل مل ســي، الر لـس ا
يف املشـاركون اجتمع وعندما ذلك. أعقبت اليت األشـهر يف اللييب السياسـي االتفاق عن
املضـي على اتفقوا األول/ديسـمرب، كـانون 11 و 10 يومي تونس يف السياسـي احلـوار

االتفاق. على لتوقيع قدمًا
فيهـم مبـن السياسـي، احلـوار يف املشـاركون وقع األول/ديسـمرب، كـانون 17 ويف 8 -
مدينــة يف الــلييب السياســــــي االتفـــاق النــواب، وجملــس العـــام الــوطين املؤمتــــر رئيســــــي ئبــا
املؤمتــر قبـل مــن لالتفــاق رمســــي إقـرار دون مت التوقيـع أن مــن الـرغم وعلـى الصـــــخريات.
بدعم املتحــدة األمـم التزام عـن جمــددًا اخلــاص ممثلي أعـرب النواب، وجملس العـام الوطين
تشــكيل عملية يف يشــرع وهـو املعنية األطـراف مجيع شـواغل معاجلــة يف سـي الر لس ا
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يف الراغبني مجيع وجه يف مفتوحًا يزال ال الباب أن على وشدد الوطين. الوفاق حكومة
السالم. طريق إىل االنضمام

للعمليـة املقـدَّم الدعم قاعــدة لتوســيع وســعيًا الرئيســي، السياســي املســار ومبـوازاة 9 -
يف التوقيع حفل فبعد الليبية. ت البلد ملمثلي اجتماعـات أيضــًا البعثة عقدت السياسـية،
بلديــة 36 ممثلــي بــني اجتمـــــاع عقــــد اخلــــــاص ممثلــي يسَّر األول/ديســـــــمرب، كــــــانون 17
يف بلديــة 23 ممثلــو اجتمـــــع األول/ديســـــــمرب، كــــــانون 21 ويف املـــعنيَّ. الــوزراء ورئيــس
سـي الر لس ا أعضــاء توىل ذلك، غضــون ويف شـهود. بصــفتهم االتفـاق لتوقيع تونس
إنشــاء قـرروا الثاين/يناير كــانون 13 ويف اللييب السياســي لالتفـاق وفقـًا مهـامهم التســعة
اللييب. السياسي االتفاق يف الواردة الرتتيبات تنفيذ تيسري أجل من املؤقتة األمنية اللجنة

الــوطين للوفــاق حكومـــة ســـــي الر لــس ا رشـــــح الثــاين/ينــاير، كـــــانون 18 ويف 10 -
تشكيلة املعنيَّ الوزراء رئيس قدم اللييب، السياسي لالتفاق ووفقًا عضوًا. 32 من مؤلفة
كــــــانون 25 يــوم عقــــدت جلســـــــة ويف عليهـــــا. للمصــــــــادقة النــواب جملــس إىل احلكومــــة
تتضـمنها مادة سـتثناء اللييب السياسـي االتفاق إلقرار النواب جملس صـوت الثاين/يناير،
جملـس صــــوت كمــا الســـامية. واألمنيـة العســـكرية ملناصــــب وتتعلـق اإلضــــافية األحكـــام
حكومة تقدمي سي الر لس ا إىل وطلب املقرتحة الوطين الوفاق حكومة برفض النواب
مقرتحـــا ســـي الر لـس ا قـدَّم شـــباط/فربايـر، 14 ويف وزيـرًا. 17 علـى تزيـد ال جديـدة
يقره لكـي دولة، وزراء ومخسـة وزيرًا 13 يضـم الوطين الوفاق حكومة لتشـكيلة جديدا

النواب. جملس
مـع مناقشــات النواب مبجلس احلــوار وفـد أجــرى السياســي، املســار عـن ومبعـزل 11 -
18 ويف أيلول/سـبتمرب. يف ملغـرب الصــخريات مدينة يف الرافضــني النواب مـن جمموعـة
االنتقالية املرحلة يف ملشــاركة للرافضــني يســمح أويل اتفـاق إىل توصــلوا أيلول/سـبتمرب،
الرافضـــني لتمــكني ت احملـــاد تيســـري البعثـة وواصـــلت النـواب. جملـس داخـــل مـن اجلديـدة
اخلاص ممثلي رافق الثاين/يناير، كانون 17 ويف النواب. جملس إىل االنضمام من السابقة
النـواب جملـس رئيـس مــع شـــحات يف اجتمــاع إىل الســـابقني الرافضــــني النـواب مــن اثنـْني
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يف كاملـة جلســـة عقـد بشـــأن املناقشـــات مـن مزيـد إلجـــراء قويـدر، عيســـى صـــاحل عقيلـة
الوطين. الوفاق حكومة إقرار مسألة ملناقشة النواب جملس

والدولية اإلقليمية املساعي
حضـــر فقـد ليبيا. يف السياســية العملية دعـم يف هـام بدور ــاورة ا البلـدان قامـت 12 -
1 يف العاصـمة اجلـزائر يف لليبيا ـاورة ا للبلدان السـابع الوزاري االجتمـاع اخلـاص ممثلي
االحتـاد ممثلي مع اآلراء لتبادل فرصـة مبثابة االجتماع هذا وكـان األول/ديسـمرب. كـانون
احلــــوار عمليـة يف احملــــرز التقــدم عـــن العربيـة الـدول وجامعــة األورويب واالحتــــاد األفـريقي

ليبيا. يف السائدة األوضاع عن النامجة املشرتكة ت والتحد
التقـدم يف أيضــًا حامسـة أمهية اإلجيابية واملشـاركة والدويل اإلقليمـي للدعم وكـان 13 -
اخلـــــاص ممثلــي حضـــــــر األول/ديســــــمرب، كـــــانون 13 ففـــي السياســـــية. العمليــة يف احملـــــرز
اإلقليميـة، واملنظمــات األعضــــاء الـدول مــن عــدد حضــــره رومــا يف عقــد ً وزار اجتماعــًا
املتحـدة، األمم تيسِّرها اليت السياسـية للعملية القوي دعمهم عن املشـاركون فيه وأعرب
لكبار اجتماعـًا أيضـًا اخلـاص ممثلي وحضـر الوطنية. للوحـدة حكومة تشـكيل إىل ودعـوا
اليت الدولية املشـاركة نطـاق بتوسـيع اتَّسـم الثاين/يناير كـانون 19 يف روما يف املسـؤولني
املقدَّم الدويل الدعم خيارات ملناقشـة األعضـاء الدول من أوسع موعة الفرصـة حت أ

املؤقتة. األمنية اللجنة ممثلي مع مباشر بشكل لليبيا
االجتمـــاع يف إحاطـــة وقـّدم اخلــــاص ممثلـي شــــارك الثـاين/ينـاير، كــــانون 28 ويف 14 -
مؤمتر خـالل األفريقي االحتـاد استضـافه الذي بليبيا املعين الدويل االتصـال لفريق اخلـامس

. أ أديس يف عقد الذي واحلكومات الدول رؤساء قمة
الغرب يف احلالة

الدولة تنظيم أنشــطة تزايد جــراء ومـن ليبيا. غـرب يف هشــة األمنية احلالة ظلـت 15 -
ت مســـتو انضــــافت اجلرميــة، معــدالت يف احلـــادة دة والـز والشـــام العــراق يف اإلســـالمية
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اجلماعــات مـن العديـد أن حـــني ويف املعقَّدة. األمنيـة األوضـــاع إىل األخطــار مـن جديـدة
فـإن الـلييب، السياســـي االتفــاق دعــم نيتهــا أعلنـت ليبيـا غــرب علـى تســـيطر الـيت املســـلحة
نّصبت الـيت الـوطين اإلنقــاذ وحكومــة العــام الـوطين املؤمتـــر لقــادة مواليـًا يـزال ال بعضـــــها
الوالء مردهـا أخـرى حـادة انقســامات وجـود ليبيا فجــر حتـالف وأظهـر بنفســها. نفســها

اجلغرايف. واالنتماء السياسي
عنـف أعمــال وانـدالع متـغريِّة توتـرات أيضــــًا لتقــرير املشـــمولة الـفرتة وشـــهدت 16 -
الثـاين/نـوفمرب، تشــــرين أوائـل ففــي طـــرابلس. يف املســــلحة اجلماعــات خمتلـف بـني متفرقـة
اشـتباكات واندلعت واحتلوه. طـرابلس يف الوزراء جملس مقـر طـرابلس ثوار لواء هـاجم
ومجاعـــات ســـــليم أبـو ميليشـــــيا بـني الثـاين/نـوفمرب تشـــــرين يف طــــرابلس غـــريب جنـوب يف
طرابلس شرق يف القتال اندلع األول/ديسمرب، كانون ويف ومصراتة. ن غر من مسلحة
بينهم من أشخاص عشرة عن يقل ال ما مقتل خلَّف متناحرة حملية مسلحة مجاعات بني

مدنيون.
سـابق وقت يف ليبيا غـرب يف املربمـة احمللية النار إطـالق وقف ترتيبات أن وتبنيَّ 17 -
فقـد احمللية. املواجهـات تصــعيد المتصــاص الكفاية فيه مبـا مرنة كانت 2015 عـام مـن
تشــــرين أواخــــر يف عســــري ختبـار وورشــــفانة الزاويـة بـني النـار إطـــالق وقـف اتفــاق مــر
عن أسفر مما الزاوية، من لقرب عسكرية مروحية طائرة حتطمت عندما األول/أكتوبر
كبار عســكريون ضــباط بينهـم مـن متنهـا، على كـانوا شخصــًا 15 عـن يقـل ال مـا مقتل
مــن للقــوات النطـــاق واســــعة تعبئـة إىل احلــــادث هـــذا وأدى ليبيـا. فجــــر مجاعـــة يف وقـادة
وسطاء أفلح م، أ عدة مدى على استمرت متفرقة واشتباكات مواجهة وبعد اجلانبني.

النار. إطالق وقف تفاق التزامهما جيدِّدان اجلانبني جعل يف حمليون
الشرق يف احلالة

وقعــت الـيت األحـــداث معظـــم علـى ليبيـا شـــرق يف املســـتمرة االشـــتباكات طغــت 18 -
أخـالٌط فيها شـاركت بنغازي يف مواجهات دارت فقد لتقرير. املشـمولة الفرتة خـالل
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األحياء وميليشـيات حـفرت خليفـة للواء املوالية القـوات بينهـا مـن املتناحرة، األطـراف مـن
اإلرهابية ت الكيا إىل إضـافة إسـالمية، ثورية وألوية مسـلحة سـلفية ومجاعـات السـكنية

والشام. العراق يف اإلسالمية الدولة وتنظيم الشريعة أنصار مجاعة مثل
وجملـس حـــفرت للـواء املواليـة اجليـش وحـــدات بـني خاصــــة بصــــفة القتـال واســـتمر -١٩
علــى كبــرية مكاســـــب حتقيــق مـــن اجلـــــانبني مـــن أي يتمكـــــن ومل بنغـــازي. ثــوار شـــــورى
جملس قوات على جـو هجومـا حـفرت اللواء شـن أيلول/سـبتمرب، منتصــف ويف األرض.
عـن رمسية أرقام وجـود عـدم من الرغم وعلى ملحـوظ. أثر له يكـون أن دون الشـورى،
الـفرتة خـــــالل قتلــوا قــد اجلـــــانبني مـــن مقـــاتال 150 حنـــــو ن يعتقـــد البشــــــرية، اخلســــــائر
بقذائف هجـوم يف بنغازي ا شـهد اليت العنف أعمـال أخطـر ومتثلت لتقرير. املشـمولة
الوفـاق حكومــة ضــــد عامــا جتمعــا اســــتهدف األول/أكتوبـر تشــــرين منتصـــــف يف اهلــاون

جبروح. آخرين 50 حنو وأصيب اهلجوم، هذا يف أشخاص تسعة ُقتل فقد الوطين.
نتيجـة األمنية للحالة حـادا تدهورا أجـدابيا شـهدت األول/ديسـمرب، كـانون ويف -٢٠
ثـوار شـــورى جملـس ذلـك يف مبــا خمتلفــة، إســـالمية مســـلحة مجاعــات مشلـت الشـــتباكات
وميليشيات جهة، من - الشريعة أنصار ومجاعة اإلسالميني الثوار يضم الذي - أجدابيا
23 عـــن يقــل ال مــا وُقتـل أخــــرى. جهـــة مــن حــــفرت، للـواء مواليـة وقـوات حمليـة ســــلفية
طائرات وشنت القتال. من م أ عشرة خالل مدنيون، بينهم من ،60 وُأصيب شخصا
26 يف الشــــــورى لــس بعـــة أهــــداف علــى جويــة غــــارات حـــــفرت للــواء مواليــة مقاتلــة

األول/ديسمرب. كانون
اجلنوب يف احلالة

وارتفـــــاع الطائفيـــة التوتـــرات اســـــــــتمرار لتقـــــرير املشــــــــــمولة الـــفرتة علــــى طغـــــى -٢١
أوالد بــني املواجهـــــات أســـــــهمت ســـــــبها، ففــــي ري. وأو ســـــــبها يف اجلرميــــة ت مســـــــتو
الثأر حاالت دة ز ذلك يف مبا أخرى، حية من والتبو، والقذاذفة حية، من سليمان،
اغتيال عمليات من عدد احلالة تفاقم من وزاد املدينة. يف التوتر حـدة دة ز يف الطائفي،
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اختطفـت األول/أكتوبر، تشــرين ففـي سياســية. بدوافع حكــوميني مســؤولني واختطـاف
يف ســــبها بلديـة ديـوان ووكيـل القضـــــائية الشــــرطة جهـــاز مــدير اهلويـة جمهولـة جمموعـــات

منفصلني. حادثني
22 يف إليـه توصـــــل الـذي النـار إطـــالق وقــف اتفــاق تنفيـذ توقــف ري، أو ويف -٢٢
التبـو ممثلـو رهــا أ شــكوك عقـب والتبـو الطــوارق ممثلـو الدوحـــة يف الثـاين/نـوفمرب تشـــرين
مت الـذي االتفــاق، نـص وقـد النـار. إطــالق وقـف برصـــد املكلفــة القــوة حبيـاد يتعلـق فيمــا
وإنشـاء األسـرى، وتبادل العدائية، األعمال مجيع وقف على قطر، برعاية عليه التفاوض
عليهـا نص اليت األمهية البالغـة األمـور ومـن االتفـاق. تنفيذ علـى لإلشــراف حكمــاء جلنة
إشـــراف حتــت االتفـاق تنفيـذ لرصـــد احلســـاونة قبيلـة مـن حمايـدة قـوة نشـــر أيضـــا االتفـاق
مجاعـــات بـني اشــــتباكات نشــــبت عنـدما تصـــــاعدا التوتـرات حــــدة وزادت الثالثـة. القــوة
16 يف أخــــرى مــرة لتتجــــدد الثـاين/ينـاير، كـــانون 10 يف والطـــوارق التبـو مــن مســــلحة
االشتباكات. من الثانية اجلولة يف أشخاص تسعة مبقتل األنباء وتفيد الثاين/يناير. كانون
يف اجلــــانبني مــن جمتمعيـون ممثلـون الحــــق وقـت يف بـذهلا الـيت الوســــاطة جهـــود وجنحــــت

شباط/فرباير. 6 من اعتبارا الرصد قوة نشر تيسري
يف الكفـرة يف القائمـة التوترات جيج يف والزواية التبو بني التوترات وأســهمت -٢٣
عناصــــر املدينـة يف التبـو أحيـاء علـى تفرضــــه الـذي احلصــــار علـى فـرّدا الشــــرقي. اجلنـوب
إعاقـة إىل أدى مــا وهــو الكفــرة، تطويـق التبـو ميليشـــيات واصــــلت الزوايـة، مــن مســـلحة
املشــــمولة الـفرتة وشـــهدت األساســـية. الســــلع علـى احلصــــول وإمكانيـة الســــكان حركـــة

الطائفتني. كلتا من املدنيني وقتل اختطاف على انطوت حوادث أيضا لتقرير
اإلسالمية الدولة تنظيم توسع

فقد أصال. املعقد األمين للوضع آخر بعدا اإلسالمية الدولة تنظيم توسع أضاف -٢٤
لتسـيطر ا، احمليطـة واملناطق سـرت مدينة على قبضـتها إحكـام من اجلماعة هذه متكنت
اجلماعـة وأقامـت مربعـا. كيلومرتا 250 مـن أكـثر مسـاحته تبلغ قطـاع على فعليا بذلك
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إىل إلضــــــــافة وحتصــــــــينات، وخمــــــازن تــدريب معســـــــكرات مشلــت عســـــــكرية حتتيــة بنيــة
اإلســالمية‘. ’الشــرطة و اإلســالمية‘ ’احملــاكم ســم إليهـا يشــار بدائيـة حكــم مؤسســات
تنظيم خالهلا قتل اليت آب/أغسطس، يف سرت مبدينة الفرجان قبيلة انتفاضة فشل وبعد
معارضــــة أي التنظيـم يواجــــه مل القبيلـة، وأنصــــار مقــاتلي مــن عشــــرات اإلســـالمية الدولـة

املنطقة. يف جدية
احملــــــاوالت مـــن بعـــدد والنوفليــة، ســــــرت يف قاعدتيــه مـــن انطالقــا التنظيــم، وقــام -٢٥
اجلماعة شنت فقد النفطي. اهلالل منطقة اجتاه يف شرقا سيما ال سيطرته، نطاق لتوسيع
كـــــانون أوائــل يف هجومـــا تشــــــن أن قبــل النفطيــة املنشــــــآت علــى الغـــارات مـــن سلســــــلة
إىل أدى الــذي األمــــر النــوف، ورأس الســـــــدرة يف النفــــطيتني احملــــــطتني علــى الثــاين/ينــاير
مقــاتلي مــن 30 عـــن يقــل ال مــا وُقتـل النفطيـة. املنشــــآت حــــرس مــع عنيفــة اشــــتباكات
اجلماعـة فيهـا نفـذت االشـتباكات مـن م أ بضــعة خــالل احلــرس أفراد مـن 10 و التنظيم
القتال أثناء النريان وُأضــرمت مفخخــة. ســيارات ســتخدام انتحارية عمليات اإلرهابية
الســـيطرة يف تفلـح مل التنظيـم قـوات أن مــن الـرغم وعلـى النفــط. ت خـــزا مــن العديـد يف
ويف جواد. بن بلدة على لكامل السيطرة يف جنحت فقد النفطيني، امليناءين هذين على
على مرادة، يف نفطية منشـآت التنظيم قوات هامجـت الثاين/يناير، كـانون شـهر منتصـف

النوف. رأس جنوب كيلومرتا 150 حنو بعد
انتحــــاري هجــــوم أســــفر فقــد الغربيـة. املنطقــة يف هجماتـه أيضـــــا التنظيـم وكّثف -٢٦
يف الشــــرطة لتـدريب جحفــل معســــكر علـى الثـاين/ينـاير كــــانون 7 يف مفخخــــة بســــيارة
شخصا 59 عن يقل ال ما مقتل عن مصراتة، غرب كيلومرتا 50 حنو بعد على زلينت،
اهلجمــات مجيـع بـني مــن فتكـــا األشـــد جعلـه مــا وهــو آخـــرين، 180 مــن أكـــثر وإصـــابة
يف مفخخــة بســيارة هجــوم وأدى .2011 عـام ثورة منذ ليبيا يف وقعـت اليت اإلرهابية
مثانيــة مقتــل إىل اخلمـــــس بلـــدة مــــن لقــــرب تفتيــش نقطــــــة علـــى الثــاين/نــوفمرب تشـــــــرين

أشخاص.
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وصــرباتة طـرابلس يف أنشـطته اإلسـالمية الدولة تنظيم كّثف ذلك، على وعـالوة -٢٧
يف اخلاصـــة الـردع لقـوة التـابع الســـجن التنظيـم هــاجم أيلـول/ســبتمرب، ففـي حوهلمــا. ومـا
التنظيم أفـراد مـن مخســة عـن يقـل ال مـا مقتل إىل أدى مـا وهـو بطــرابلس، معيتيقـة مطــار
يف مركبة 30 مـن أكـثر يضــم عرضــا اجلماعـة نّظمـت صــرباتة، ويف احلــراس. مـن وثالثة
املدينة. مـن اجلنويب اجلـزء يف مؤقتة تفتيش نقـاط وأقامـت ديسـمرب، األول/ كـانون أوائل
على جوية غارات شنت ا أ األمريكية املتحدة ت الوال أعلنت شباط/فرباير، 19 ويف

صرباتة. منطقة يف داعش لتنظيم بعة ا أ يف يشتبه أهداف
جماهــدي شـــورى وجملـس التنظيـم مقــاتلي بـني االشـــتباكات اســـتمرت درنـة، ويف -٢٨
حيـث املدينـة، جنـوب 400 رقـم واحلـــي الفتـائح منطقــة يف أساســـا القتـال وتـركز درنـة.
وشـــــنت .2015 حـــــزيران/يونيــه يف البلــدة مـــن إخـــــراجهم عقـــب التنظيــم مقـــاتلو رابــط
حـول التنظيم مواقع على اجلوية الغارات من سلسـلة حـفرت لقوات بعة مقاتلة طـائرات

األول/ديسمرب. كانون يف البلدة
احلـــي مـن مســـلحة ومجاعــات للجيـش بعـة حمليـة وحـــدات قاتلـت بنغـازي، ويف -٢٩
الشــرق، يف أخــرى أمـاكن ويف الليثي. منهـا خمتلفـة، مناطق يف التنظيم مـن شـئة عناصــر
عســـكريني وضـــباطا ســـلفيني دعــاة اســـتهدفت االغتيـاالت مـن سلســـلة أجـــدابيا شـــهدت

منها. عدد عن مسؤوليته التنظيم أعلن اغتياالت وهي لتقرير، املشمولة الفرتة خالل

الدستور صياغة عملية لثا-
إلعــــداد الدســـــتور صــــــياغة مجعيــة شـــــكلتها عضــــــوا 12 مـــن مكونــة جلنــة قامـــت -٣٠
تشــكيل وكــان األول/أكتوبـر. تشــرين 6 يف عملهـا نتـائج بنشــر للدســتور أول مشــروع
من استبعادمها على احتجاجا عضويتهما تعليق إىل اجلمعية التبو يف ممثَلي دفع قد اللجنة

. اللجنة
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غـري دائم. لدســتور األســاس إرســاء صــوب معقولة أوىل خطــوة املشــروع واعُترب -٣١
يتعلــق فيمــــا ســـــيما وال الدوليــة، واملعـــايري الـدويل للقـــانون امتثــال فيــه ليــس املشـــــروع أن
ســائر علـى الدســتور وســيادة الســلطات، بني والفصـــل الدولة، قامـة املتصـــلة ألحكــام
أوجـه ومن الدسـتورية. واحملكمة والقضـاء، ت، واحلـر واحلقوق احمللي، القانون جوانب
االحتجــاز ضــد كافية ت ضــما وجــود وعـدم املـرأة حبقـوق يتعلـق مـا األخــرى القصـــور

العادلة. غري واحملاكمة والتعذيب التعسفي
مـن عــدد بتقـدمي الدســتور، ملشــروع مفصـــال حتليـال إجرائهــا بعـد البعثـة، وقامـت -٣٢
التوصيات هذه ضوء ويف عليه. حتسينات إلدخال الدستور صياغة مجعية إىل التوصيات
اللجنة مـن الدســتور صــياغة جلنة طلبت اجلمعية، داخــل أثريت اليت األخــرى والشــواغل

املعلقة. املسائل بشأن اآلراء يف توافق إىل تتوصل وأن املشروع، يف النظر تعيد أن

ليبيا يف للدعم املتحدة األمم لبعثة األخرى األنشطة رابعا-
االنتخايب الدعم ألف-

للــدعم املتحــــــدة األمـــم فــريق علــى واألمنيــة السياســـــية احلالـة تقلــب صــــــّعب لقـــد -٣٣
تنفيــذ اإلمنــــائي، املتحــــــدة األمـــم مج بــر مـــع إدارتــه يف البعثــة تشــــــرتك الــذي االنتخــــــايب،
ظلــت فقـــد ذلـك، ومـــع ت. لالنتخــــــا العليــا الوطنيــة املفوضــــــية لـدعم املقـــررة األنشــــــطة
البلــد. أحنــــــاء مجيــع يف مفتوحــــــة مكتبــا، 17 عــــددها البــالغ االنتخابيــة، الــدوائر مكاتــب
تنفيــذ علـــى اللجنــة، إىل قدمــــه الــذي الــدعم ســـــــياق يف األول، املقــــام يف الفــــريق وركــــــز
لقضـــا القـرار صـــناع كبـار وعــي وإذكـــاء التقنيـة القـدرات تعـزيز إىل الراميـة األنشـــطة

ويّسر الدولية، االنتخابية املسـاعدة تنسـيق الفريق وواصـل بتفاصـيلها. وإملامهم االنتخابية
مــع تواصــــل علـى بـذلك لتبقــى العربيـة، املنطقــة يف ونظرائهــا املفوضــــية بـني االتصـــــاالت

املنطقة. يف ككل االنتخابية األوساط
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القانون وسيادة االنتقالية والعدالة اإلنسان حقوق ء-
النطــــاق واســــعة انتهاكــــات ارتكــــاب يف ليبيـا يف الـنزاع أطـــراف مجيـع اســــتمرت -٣٤
يف مبـا اإلنســان، حلقـوق الدويل للقـانون وجتـاوزات وانتهاكـات اإلنســاين الدويل للقـانون
االختفاء وحـاالت الرهـائن وأخـذ االختطـاف وعمليات القانوين غـري القتل أعمـال ذلك
اليت والتجاوزات، االنتهاكات هذه من العديد وزر املدنيون وحتمل والتعذيب. القسري
هلذه حـد وضـع إىل الدعوة البعثة وواصـلت حـرب. جـرائم مسـتوى إىل بعضـها يصـل قد

عنها. املسؤولني وحماسبة التجاوزات
أرواح حصــد يف السـكنية للمناطق عشـوائي وقصــف قتال مـن يدور مـا واسـتمر -٣٥
إحلـــاق مــع جبـــروح، وإصــــابتهم الـطيب، ـــال ا يف والعــاملون األطفــال فيهــم مبــن املـدنيني،
ودرنـة وبنغــازي أجــــدابيا ذلـك مــن تضـــــررت وقـد أيضـــــا. املدنيـة التحتيـة لبنيـة أضـــــرار
االنتحاريـة واهلجمـــات التفـــجري عمليـات أن كمـــا خاصـــــة. بصــــــفة وورشــــفانة والكفـــرة

. املدنيني من منهم وكثري الناس، من العشرات حبياة أودت
يف ســـيما ال السياســـية، االغتيـاالت يف دة ز لتقــرير املشــــمولة الـفرتة وشـــهدت -٣٦
فيهـــا اســـــُتهدف حـــــاالت ســـــت عــــن يقـــل ال مـــا البعثــة وّثقـــت وقــد وأجـــــدابيا. بنغـــازي

أجدابيا. يف وسلفيون أمنيون مسؤولون
وســط يف ســيما ال اإلســالمية، الدولة تنظيم لســيطرة اخلاضــعة املناطق وشــهدت -٣٧
إعـــدام عمليــات التجـــــاوزات هـــذه ومشلــت اإلنســـــان. حلقـــوق جســـــيمة جتـــــاوزات ليبيــا،
الدائرة يف القتال مـن م أ ثالثة فبعـد تعـذيب. وحــاالت واختطافـات موجــزة جــراءات
كـان املدينة مسـاجد أحـد إمـام بقتل التنظيم قيام يف االشـتباه بسـبب سـرت مبدينة الثالثة
أحنــاء يف أعمــدة يف معلقـة أجســـاد أربعـة بـرؤيتهم شــهود أفـاد للجماعــة، مبعارضـــته جيهــر
ال مـا بوقوع أفيد األول/أكتوبر، تشــرين 18 إىل 14 مـن الفرتة ويف املدينة. مـن خمتلفـة
متهــمني شخصــــني إعــدام منهــا ليبيـا، وشـــرق ســـرت يف إعــدام حـــاالت ســـت عــن يقــل

لشعوذة.
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فيهــم مبــن التنظيـم، لـدى احملتجــــزين ســـالمة إزاء خـــطرية شـــواغل هنـاك تـزال وال -٣٨
اجلماعـة هـذه طبقـت كمـا الثاين/يناير. كــانون 4 يف اعُتقلوا جــواد بن مـن رجــال أربعـة
أن بعــد اخلمــر، شـــرب بتهمــة أجانـب رعــا منهــم أشـــخاص علـى ســـرت يف اجللـد حـــد
فقــد والفتيـات النســــاء أمــا بنفســــها. نفســــها نصــــبت الـيت اإلســـالمية“ ”احملـــاكم أدانتهــم
ارتــداء تشــــــمل لبــاس آداب عــــن فضــــــال حمـــــرم، دون تنقلهــــن حريــة علــى قيــود ُفرضــــــت

النقاب.
2 رقــــم للقــــــرار الثــــاين/ينــــاير كــــــــــانون يف العــــــام الـــوطين املؤمتــــــر إصــــــــــــدار وأدى -٣٩
املتعلقـة الشـواغل د ازد إىل التنفيذ“ موضــع العامـة والتعبئة النفري أحكـام ”وضــع بشـأن
أخـرى وأماكن طـرابلس يف املدنية ت احلـر من احلـد السـابقة التشـريعية اهليئة مبحـاوالت
اخلدمـة موظفـي ســـفر تقيـد الـيت األحكـــام خـــاص بشـــكل القلـق يثـري وممــا ليبيـا. غــرب يف
عـــــن تكشـــــــف أن السياســــــية األحـــــــزاب مــــن وتطلــب املســـــــؤولني، مــــن وغريهـــــم املدنيــة
البعثات أعضاء من أخرى أحكام وتقتضي املالية. والشؤون لعضوية املتعلقة املعلومات

األجانب. الرعا مراقبة تقتضي كما م، بتحركا مسبقا إخطارا األجنبية الدبلوماسية
والتعذيب االختطاف عمليات

أســاس علـى املـدنيني اختطــاف األطــراف مجيع مـن املســلحة اجلماعـات واصـــلت -٤٠
احملتجـزين حبس واسـتمر املتصـورة. السياسـية م انتماءا أو األسـرية م انتماءا أو م هو
االتصـال من األحيان من كثري يف ُحرموا وقد الرمسية، وغري الرمسية االحتجـاز مرافق يف

القضائية. السلطات إىل اللجوء إمكانية من أو اخلارجي لعامل
وأفــرادًا الكرامــة عمليـة معارضـــــي االختطــــاف عمليـات طالـت ليبيـا، شــــرق ويف -٤١
قبـل مـن عليهــم املقبـوض األشــخاص وجــود وأمـاكن مصـــري وُجيهــل إلرهــاب. متهــمني
بوهدميـــة ســــجن مــن أخـــــذوا الـذين األســــرى ذلـك يف مبـــا بنغــازي، ثـوار شــــورى جملــس
م حبيـا يتعلـق فيمــا جديـة خمـــاوف وهنـاك ،2014 األول/أكتوبـر تشـــرين يف العســـكري

وسالمتهم.
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طلبا اإلجرامية االختطــاف حــوادث يف دة ز لتقـرير املشــمولة الفرتة وشــهدت -٤٢
وال ا. وجنو ليبيا غرب يف سـيما ال األحيان، بعض يف األطفال اسـتهدفت اليت للفدية،
األول/ديسـمرب كـانون 2 يف اختطفـوا اللذين الشرشـاري عائلة مـن الثالثة األطفـال يزال

مأسورين. صرمان يف
مـــن وغــــريه التعـــذيب علــى أدلـة البعثــة وثَّقـــت لتقـــرير، املشــــــمولة الـفرتة وطيلــة -٤٣
ففـــي ليبيــا. أحنـــــاء يف الرمسيــة وغــــري الرمسيــة املــرافق مـــن عــــدد يف املعاملــة ســـــوء ضــــــروب
سـجين ويف وبودزيرة؛ الربسـيس يف اإلرهـاب مكافحـة إدارة املرافق هـذه مشلت الشـرق،
بنغــــازي يف اجلنائيــة التحقيقــــات وإدارة بتوكـــــــرة؛ االحتجــــــــاز ومــــرفق دة؛ وقـــر كويفيــة
سـيطرة حتـت الواقع معيتيقة يف االحتجـاز مرفق املواقع هـذه مشلت الغرب، ويف واملرج.
وصــــالح ســـليم أبـو مجاعــات لســـيطرة اخلاضــــعة االحتجـــاز ومــرافق اخلاصــــة، الـردع قـوة
من عدد عن تقارير البعثة تلقت كما املسلحة. عيسى وأوالد الصديق بكر وأبو الربكي

ا. وغر ليبيا شرق يف االحتجاز أثناء الوفاة حاالت
املشــــمولة الـفرتة خـــالل عنهــم واإلفـراج األســـرى لتبـادل عمليـات عــدة ووقعــت -٤٤
بدء منذ حمتجـزين كـانوا مـوع ا يف رجـال 61 عـن ُأفرج أيلول/سـبتمرب، ففي لتقرير.
تبادل يف آخرين رجال 51 عن اإلفراج ومت مصراتة. سجون من 2011 عام يف النزاع

الثاين/نوفمرب. تشرين يف سليم وأبو وورشفانة الزاوية بني لألسرى
للخطر املعرضة الفئات

ففـــي والتخويــف. العنــف خلطـــــر عرضـــــــة اإلنســــــان حقـــوق عــــن املـــدافعون ظـــــل -٤٥
اإلنســـان حقـوق عــن مـدافعني ضـــم يومـان مدتـه اجتماعــا البعثـة عقـدت آب/أغســـطس،
ويف الـلييب السياســــي احلــــوار يف دورهـــم تعــزيز ـــدف املــدين تمـــع ا يف فاعلــة وجهـــات

السالم. بناء جهود
املطـول االحتجـاز خلطـر معرضـني والالجئون اللجـوء وملتمسـو املهاجرون وظـل -٤٦
واالغتصـــاب القســـري، والعمــل العنيفـة، واهلجمــات والتعـذيب، الئقـة، غــري ظــروف يف
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املســـــــــلحة اجلماعــــــات أفــــراد أيـــدي علـــى واالســـــــــتغالل واجلنســـــــــاين، اجلنســـــــــي والعنـــف
اغتصـاب جـرمييت وقوع عن تقارير البعثة وتلقت الشـرطة. وأفراد اإلجرامية ت والعصـا
الرعــا آالف وظـــل الثـاين/نـوفمرب. تشـــرين يف ليبيـا غــرب يف مهــاجرات لنســـاء مجــــاعي

اللجــوء هلـم يتســىن أن دون هلجــرة تتعلق خمالفـات م الرتكـا االحتجــاز رهـن األجانب
حتـــــت مباشـــــرة تقـــع أو الداخليــة وزارة لســـــلطة خاضــــــعة مـــرافق يف وذلـك القضــــــاء، إىل
الدوليـة، الطبيـة اهليئـة مــع شــــراكة ويف هلـــا. يـرثى ظـــروف يف مســــلحة مجاعـــات ســــيطرة
أصـل من مثانية إىل للوصـول نظام بوضـع الالجئني لشـؤون املتحـدة األمم مفوضـية قامت

أسبوعيًا. املراكز تلك ولرصد الدولة، تديرها اليت االحتجاز مراكز من مركزا 18
منذ الدائر للنزاع نتيجـة داخليا املشـردين من شـخص 435 000 حنـو زال وما -٤٧
خميم تعـرض الثاين/يناير، كـانون 9 ويف األمـن. انعـدام والسـتمرار 2014 عـام منتصــف
للقصـف بنغازي مبدينة ضـية الر األلعاب مركـب يف ورغاء أهايل من داخليا املشـردين

املخيم. سكان بني من آخرين ستة وجرح شخصني مقتل عن أسفر مما مرتني،
الشخصــية األحـوال قانون أحكـام بتعـديل العـام الوطين املؤمتـر قام طـرابلس، ويف -٤٨
لنظــر قانونية تســاؤالت املبادرة هـذه تثري وبينمـا املـرأة. حبقـوق املتعلقـة (1984 (لعـام
مسائل يف املرأة حقوق خاص بشكل تقيِّد أن ا شأ فمن العام، الوطين املؤمتر وضع إىل

األطفال. لزواج الطريق متهد وأن الزوجات، وتعدد الطالق
مشلت العتداءات اإلعـالم وسـائط يف العاملني من وغريهـم الصـحافيون وتعرض -٤٩
م. أقـار وضــد ضــدهم املوجهـة والتهديدات العنيفـة واالعتداءات والتعـذيب االختطــاف
عملهم عن اسـتجوبوا م الحـق وقت يف عنهم أفرج الذين الصـحفيني من عدد وأفاد

الدولية. املنظمات مع م وعالقا السياسية م وانتماءا
منظمـــة عقــدت إســــبانيا، يف والتعــاون اخلارجيـة الشــــؤون وزارة مــع لشــــراكة و -٥٠
من عدد يف املديرين لكبار عمل حلقة (اليونيسكو) والثقافة والعلم للرتبية املتحدة األمم
واختتمـــت واإلعـــالميني. الصـــــحفيني ضـــــد العنـف تزايـد ملناقشــــة الليبيـة اإلعالميـة املنافـذ
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واملهنيـة األخالقيـة املعــايري بتنفيـذ وااللـتزام الكراهيـة خطـــاب رفـض عــالن العمــل حلقــة
األساسية.

االنتقالية العدالة
اجتمعــت ورغــاء، و مصــــراتة بلـديتا قطعتهــا الـيت الســـابقة االلتزامــات علـى بنـاء -٥١
املشـردين عـودة طـرائق ملناقشـة لتقـرير املشـمولة الفرتة خـالل مـرات عـدة مشـرتكة جلنة
األمــم بعثـة بـذلتها الـيت التيســــري جهــود وبفضــــل رهــم. د إىل ورغــاء أهــايل مــن داخليـا
العريضـــــة اخلطـــوط تتضـــــمن طـــريق خريطـــة علـى اجلانبـان اتفــق ليبيـا، يف للـدعم املتحــــدة
الوثيقــة نصـــــت كمـــا ورغـــاء. أهـــايل مــن للمشــــردين واآلمنـة الطوعيـة العــودة ألحكــــام
حقـوق انتهاكـات ضــحا جبـرب املتعلقـة التدابري على األول/ديسـمرب كـانون 18 املؤرخـة
اليت واملناطق ورغاء إعمار وإعادة ألمن، املتعلقة واألحكام اجلناة، ومساءلة اإلنسان

مصراتة. يف الدمار حلقها
صـــدار ُم ا الذي القـذايف، الســـاعدي حماكمــة الثـاين/نـوفمرب تشـــرين يف وبـدأت -٥٢
يف صدر فيديو تسجيل وأظهر .2006 عام يف ين الر بشري القدم كرة العب بقتل أمر
على وُيرَغم جسدي العتداء يتعرض وهو اهلضبة سجن يف القذايف السيد آب/أغسطس
عــن االدعــاء وأعلـن يبـدو. فيمــا للضــــرب تعرضــــهما أثنـاء احملتجـــزين مــن اثنـني مشـــاهدة
تقــدمي دون اعتقــاالت، وقــوع البعثـة تعقيـب علـى رده معــرض يف وأكــــد حتقيـق، إجــــراء

التفاصيل. من مزيد
حمكمــة أدانتهــم الـذين القــذايف نظـــام يف الســـابقني املســـؤولني مــن 32 قضــــية أمــا -٥٣
الدوليــة املعــــايري إىل تــرق مل إجـــــــراءات يف 2015 متــــوز/يوليــه يف طــــــرابلس يف ت اجلنــا
قـدمها اليت الطعـون بعـد النقـض حمكمـة علـى معروضــة تزال ال فهـي العادلة، للمحاكمـة
وُحكــم القـذايف، معمــر جنــل القـذايف، اإلســالم ســيف وحــوكم املســؤولني. هـؤالء حمــامو
يف املســـلحة اجلماعــات إحــدى قبـل مـن معتقـال يـزال ال كــان بينمــا غيابيـا إلعــدام عليـه
احملكمة. إىل تسليمه على احلث الدولية اجلنائية للمحكمة العام املدعي وواصل الزنتان.
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واجلنائي القضائي النظام
يف سيما ال مهامها، أداء يف احملكمة يعيق األمن وانعدام القتال استمرار ظل لقد -٥٤
مدينة يف العامـة النيابة أعلنت األول/ديســمرب، كـانون 29 ففـي وبنغـازي. ودرنة سـرت
وظلـت مســــلحني. رجــــال قبـل مــن مبانيهـــا علـى هجــــوم عقــب مهامهـــا تعليـق شــــحات
موظفــي تســـتهدف العنيفــة اهلجمــات مــن ذلـك وغــري االختطـــاف وعمليـات االغتيـاالت

القضاء.
املؤمتـر قـام القضـــائية، الســلطة لتســييس حماولًة كبـري حــد إىل اعُتربت مبـادرة ويف -٥٥
مـــن عـــدد أكــــرب وهـــذا العليـا. احملكمــــة يف اجلـــــدد القضــــــاة مـــن 36 بتـعيني العـــام الـوطين

.2011 عام منذ احملكمة هذه يف التعيينات
14 يف جــــوراء يف املســــلحة اجلماعـــات بـني وقعــت الـيت االشــــتباكات ومحلـت -٥٦
حفاظًا سجينا 364 إجالء على جوراء يف ء السجن موظفي األول/ديسمرب كانون
السـجناء من 226 يزال وال اإلجـالء، عملية أثناء منهـم العديد فر وقد سـالمتهم. على

لالستعمال. صاحلا نفسه السجن مبىن يعد ومل طلقاء.
يف الليبيـة الســـــجون ملــديري اجتماعـــًا البعثـة نظمـــت الثـاين/نـوفمرب، تشـــــرين ويف -٥٧
واعتمـــــد ليبيــا، أحنـــــــاء مجيــع يف الســــــــجون مــــديري مــــن 14 االجتمـــــاع وضــــــــم تــونس.
البعثــة نظمـــــت األول/ديســـــــمرب، كــــــانون ويف والســـــــلوك. لألخــــــالق مدونــة احلاضـــــــرون
موظفـي لفائـدة َعّمان يف عمــل حلقـة واجلرميـة ملخـــدرات املـعين املتحـــدة األمـم ومكتـب

القانون. وسيادة اإلنسان حقوق مبادئ تعزيز دف الليبية السجون
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األمن قطاع جيم-
املؤقتة األمنية للرتتيبات اللييب للتخطيط املقدم الدعم

يتعلــق فيمـــا البعثـة مشـــــاركة تركــــيز عليهـــا ينصــــــب الـيت الرئيســـــية ــــاالت ا مـــن -٥٨
الـلييب. السياســي االتفـاق يف املبينـة األمنيـة الرتتيبـات لتنفيـذ خطــة وضـــع األمنيـة ملســـائل
اخليارات فيهـا مبـا لطــرابلس، أمنية خطــة وضــع بشــأن املشــورة تقـدمي ذلك عناصــر ومـن
واملؤسسـات اللييب اجليش تفعيل وإعادة املسـلحة اجلماعات انسـحاب خيـص فيما املتاحـة
ووضــع الليبية؛ األمنية اجلهـات مـن واســعة طائفـة إلشــراك شــاملة خطــة ووضــع األمنية؛
وتقــدمي الـدويل؛ تمـــع ا يـديره الـذي السياســــي احلــــوار يف األمــين للمســــار مشــــرتك فهـــم
تنظيم إعادة بشأن املشورة وتقدمي األمين؛ املسار وضع بشأن سة الر جملس إىل املشورة

. وحتديثه اللييب اجليش
الثــاين/ينــاير كـــــانون 13 يف املؤقتــة األمنيــة اللجنــة ســـــة ر جملــس تــعيني وشـــــكل -٥٩
اهلـدف لتحقيق مفصــلة خطــة اللجنة تضــع أن يتوقـع البعثة، مـن ومبســاعدة هامـا. معلمـا
خطـــوة ذلـك ويـعترب طـــرابلس. يف الـوطين الوفـاق حكومــة إقامــة يف املتمثـل االســـرتاتيجي
بنغــازي يف حلالـة تتصـــــل الـيت األخــــرى األساســــية للقضـــــا بفعاليـة التصـــــدي حنــــو أوىل

والشام. العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم مكافحة إىل الرامية واجلهود
مــن ســـابق وقـت يف وضــــعتها الـيت املشـــاركة الســـرتاتيجية وفقــا البعثـة، وأجـــرت -٦٠
الرتتيبات بشـأن الليبية املسـلحة اجلماعات من واسـعة طائفة مع اتصـاالت ،2015 عام
قوي التزام كفالة وهي أال رئيسية، مسائل أربع على املناقشات وركزت املؤقتة. األمنية
األســـلحة، وجتميـع املؤقتـة، األمنيـة اللجنـة طـــريق عـــن وتفعيلهــا املؤقتـة األمنيـة لرتتيبـات

وحتديثه. اللييب اجليش تنظيم وإعادة املستقبل، يف املسلحة اجلماعات دور وتناول
فيمــا واملشـــورة التـقين الـدعم ســـة الر جملـس إىل البعثـة قـدمت ذلـك، مــوازاة ويف -٦١
تطويــر علــى األول املقـــام يف ذلــك وتــركز السياســــــي. احلــــــوار يف األمـــين ملســــــار يتعلــق
املســــــاعدة وتنســــــيق املؤقتــة، األمنيــة الرتتيبــات عليــه تــرتكز الــذي األمـــن مفهــــوم وتطبيــق

األمنية. املسائل بشأن الدولية
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يف الدويل تمــع ا مشـــاركة البعثـة جهــود اســتهدفتها اليت الرئيســـية املســـائل ومـن -٦٢
الدويل، تمع ا ملمثلي املسـتمرة املشـاركة بفضـل املهمة ذه اضـُطلع وقد األمين. املسـار
حـــــــت وأ املمارســـــــات. وأفضــــــــل اخلـــــــربات وتبــادل املشـــــــرتك التخطيــط منهـــــا بوســـــــائل
األول/ديســــــمرب كـــــانون 13 و 12 يومـــي رومـــا يف عقـــدت الــيت الدوليــة االجتماعــــات
علـى التأكيـد أجــــل مــن إليـه احلاجــــة متـــس منـربا الثـاين/ينـاير كــــانون 19 و 18 ويومــي
العاجلـة األمنيـة االحتياجــــات يـليب مبــا وتعديلـه الـدويل الـدعم تنســــيق إىل امللحــــة احلاجــــة

الوطين. الوفاق حلكومة
سـة الر جملس بعزم ترحيبها عن البعثة أعربت لتقرير، املشـمولة الفرتة وخـالل -٦٣
لـذلك. ييـدها وعــن وحتديثـه، الـلييب اجليـش تنظيـم عــادة املتعلقــة املســـائل معاجلـــة علـى
التدرجيي، النهـج مفهـوم وضـع يف تقدما اخلصـوص وجـه على سـة الر جملس أحـرز وقد
اجليــش تنظيــم إعــــادة مث االنتقاليــة، األمنيــة الرتتيبــات علــى الرتكــــــيز إىل أوال ينظـــــر الــذي
تنظيم إعـادة تتطلـب ســوف الوقـت، مـرور ومـع املطــاف. اية يف حتديثه وأخــريا اللييب،
ونفــس الـدويل، تمـــع وا البعثـة جانـب مــن الـدعم مــن كبـريا قـدرا وحتديثـه الـلييب اجليـش

الشرطة. ذلك يف مبا الداخلي، األمن قوات تعزيز على ينطبق الشيء
والذخرية األسلحة إدارة

بني املناقشات بتيسري أللغام املتعلقة لإلجراءات املتحدة األمم دائرة قامت لقد -٦٤
يف الشــــروع أجــــل مــن الليبيـة البلديـة ــــالس ا مــن وعـــدد األلغــام ملكافحــــة الوطنيـة اهليئـة
القواليش أهايل عودة حة إل املطلوب العمل لتقييم تقنية غري استقصائية دراسات إجراء
دورات ثـالث الـدائرة قـدمت ذلـك، إىل إلضـــافة و األصـــلي. موطنـه إىل كــل ورغــاء و
الســالمة هيئة يف فـردا 50 لفائدة املتفجــرة الذخائر مـن التخلـص بشــأن متقدمـة تدريبية
الذين املـدنيون له يتعـرض الذي اخلطــر مـن للحــد ألخطــار التوعيـة وواصـــلت الوطنيـة،

احلرب. خملفات من ملتفجرات امللوثة املناطق يف يعيشون
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للرتويـج جتـــرييب مشـــروع بتنفيـذ أيضــــا أللغــام املتعلقــة اإلجـــراءات دائـرة وتقــوم -٦٥
التوعيــة علـــى فيــه تــركز الصـــــــــغرية، األســـــــلحة مراقبــة إزاء اجلنســـــــني بــني متــوازن لنهـــــج
الصغرية لألسلحة النطاق الواسع االنتشار ضوء ويف املخاطر. خفض جمال يف والتثقيف
ملخــاطر التوعيـة علـى الليبيـة املـرأة قـدرة املشــروع ســيبين املنطقـة، يف اخلفيفـة واألســلحة
االضـــــطالع وجيــــري احملليـة. ـــا جمتمعا داخــــل والـذخائر األســــلحة ـــذه املرتبطـــة الـكبرية

السالح. نزع لبحوث املتحدة األمم معهد مع لتعاون ملبادرة

املرأة متكني دال-
يف املــرأة مشـــــاركة تعـــزيز إىل تـرمي أنشـــــطة ودعـــم تنفيـذ أيضــــــا البعثـة واصـــــلت -٦٦
عقــــد البعثــة يســــــــرت آب/أغســــــــطس، 28 إىل 26 مــــن الــفرتة ويف السياســـــــية. العمليــة
موعـات وا واملناطق السياســية االنتمـاءات خمتلـف مـن ليبيات لنســاء تونس يف اجتمـاع
أحكـــــام إدراج بشـــــأن توصــــــيات علــى املشـــــاركات واتفقـــت البلــد. يف والعرقيــة الثقافيــة
البعثة يسرت جنيف، يف الثاين/نوفمرب، تشرين ويف اللييب. السياسي االتفاق يف جنسانية
اخلـاص ممثلي وكـان لليبيا. سـالم خطـة وضــع ـدف الليبية املرأة ملمثالت اجتمـاع عقـد
متثيــل حتســـــني علــى للتشـــــجيع السياســـــية العمليــة يف املشـــــاركني مـــع ســـــتمرار يتواصــــــل
قيــادات أطلقتهــــا لــدعوة القــــوي دعمـــــه أعلــن الثــاين/ينــاير، كــــــانون 11 ويف اجلنســـــــني.
نسـبتها للمـرأة حصـة لتحديد تونس مدينة يف تمعات ا والناشـطات النسـائية اجلماعـات

الوطين. الوفاق حكومة يف املائة يف 30

الدولية املساعدة تنسيق هاء-
شأنه من ليبيا، إىل املقدمة الدولية املساعدة لتنسيق جديدا هيكال البعثة اقرتحت -٦٧
اللييب. السياسي االتفاق يف املبني النحو على الوطين الوفاق حكومة ت أولو يعكس أن
وبعدئذ، الليبيني. املصـلحة وأصـحاب الدويل تمع ا مع الوثيق لتشـاور املقرتح ووضـع
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التعهـــد جــــرى الـيت املســــاعدة عـــروض تبـني منفصـــــلة مصـــــفوفة جانـب إىل املــقرتح، قـدم
فيه. لينظر سة الر جملس إىل بتقدميها،

السياســـي االتفــاق وتوقيـع الـلييب السياســـي احلـــوار عمليـة يف احملـــرز التقــدم ووفـر -٦٨
الدولية واجلهـات املتحــدة األمـم تبذهلا اليت للجهـود متجــددا زمخــا ذلك تال الذي اللييب
وخــالل ليبيا. يف النزاع انتهـاء بعـد االنتقـال وعملية اإلنعـاش على ترتكــز واليت األخــرى
األمـم وجلنة اإلمنـائي، املتحــدة األمـم مج وبر البعثة، تشــاركت لتقـرير، املشــمولة الفرتة
يف الدويل، والبنك الدويل، النقد وصندوق آسيا، لغريب واالجتماعية االقتصادية املتحدة
منطلقــا املنتـدى يشــــكل أن املتوقــع ومــن اإلمنـــائي. للتعــاون الـلييب اخلــــرباء منتـدى إنشــــاء
واإلنعاش احلكومة وظائف أداء يف تؤثر اليت األولوية ذات ملسائل املتعلق املركز للعمل
إضـــــفاء يف املنتـدى سيســــاعد ذلـك، علـى وعـــالوة الـنزاع. انتهـــاء بعــد االنتقــال وعمليـة
يف النزاع انتهـاء بعـد مـا مرحلـة يف الوطنية لتنمية املتعلـق احلــوار علـى املؤسســي الطــابع
تــدعم االقتصـــــــادية االجتماعيــة- للسياســــــات واســــــرتاتيجيات خيــارات اقــرتاح ويف ليبيــا
يف اجتماعـات املنتدى وعقـد لليبيا. األجــل طويلة الوطنية املتكاملة التنمية خطـة صــياغة

تونس. مدينة يف األول/ديسمرب وكانون األول/أكتوبر تشرين

اإلنسانية املساعدة واو-
القطري الفريق أطلق ليبيا، يف اإلنسـانية االسـتجابة حجـم دة ز لضـرورة إدراكـا -٦٩
.2016 لعـــام اإلنســــــانية االســـــتجابة خطـــــة الثــاين/نــوفمرب تشــــــرين يف اإلنســــــاين للعمــــل
تصـــمم اســتجابة وتعبئة ومتقلبة مســتقرة غـري عمــل بيئة مـع التكيف إىل الوثيقـة ــدف و
أقصاه. يف التأثري يكون وحيث األكرب االحتياجات ذات األماكن إىل املساعدة إليصال
اخلطـــــــة متـــــوَّل ال دوالر، 165 600 000 البالغـــــة التمويـــل احتياجــــــــات أصــــــــــل ومـــــن
حمتاجني عتبارهم شـخص مليون 2.44 من يقرب ما وحـدد املائة. يف 2.2 بنسـبة إال

اإلنسانية. املساعدة أشكال من شكل وإىل احلماية إىل
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عـدد أن إىل الالجئني لشـؤون املتحـدة األمـم مفوضــية مـن الواردة األرقام وتشـري -٧٠
290 000 منهـــم شــــخص، 435 000 قرابـة إىل ازداد قــد ليبيـا يف داخليـا املشــــردين
يف شخصــا 146 275 يوجــد داخليا، املشــردين هـؤالء بني ومـن واألطفـال. النســاء مـن
وعــددهم البـاقون، يوجـــد حـــني يف فقــط)، بنغــازي يف شخصــــا 275 117) ليبيـا شـــرق
يف أساسـا وذلك ليبيا، مـن الغـريب اجلنويب واجلـزء الغـريب اجلـزء يف شخصــا، 288 725
العـراق يف اإلســالمية الدولة تنظيـم ســيطرة نطــاق توســيع أفضـــى وقـد وحوهلــا. طــرابلس
من املتكـرر الداخلي التشـرد من منط نشـوء إىل أجـدابيا يف العسـكرية والعمليات والشـام
وليـد وبـين ومصـــراتة طــرابلس ســيما ال أخـــرى، منـاطق إىل وأجـــدابيا جـــواد وبـن ســرت

وترهونة.
الـالجئني لشـــؤون املتحـــدة األمـم مفوضـــية اســتأنفت األول/أكتوبـر، تشـــرين ويف -٧١
يقرب ما حاليا ليبيا وتستضيف ليبيا. أحناء مجيع يف اجلدد اللجوء طاليب تسجيل أنشطة
أنفسهم سجلوا شخصا 36 868 منهم اللجوء، وطاليب الالجئني من 000 100 من

املفوضية. لدى
إىل املســـاعدة للهجـــرة الدوليـة املنظمــة قـدمت لتقـرير، املشـــمولة الـفرتة وخـــالل -٧٢
أو احتجزوا أو البحر يف أنقذوا ممن مهاجرين 5 206 و داخليا مشردة أسرة 167 2
من مهاجرا 439 اسـتفاد ذلك، إىل إلضـافة و ليبيا. يف نظامي غري بشـكل املقيمني من

األصلية. م بلدا إىل للعودة اإلنسانية املساعدة من خمتلفا بلدا 12
لقــوارب إيطاليـا إىل واملهــاجرين الـالجئني مــن 37 695 جمموعـــه مــا ووصــــل -٧٣
الشــواطئ مـن معظمهـم األول/ديســمرب، وكــانون أيلول/ســبتمرب بني األفريقية القـارة مـن
خفـــر قــام األول/ديســــــمرب، كــــــانون إىل أغســــــطس آب/ أواخــــــر مـــن الــفرتة ويف الليبيــة.
70 و امرأة 434 منهم شـخص، 600 7 من أكـثر إنقاذ أو عرتاض اللييب السـواحل
املتوسـط. األبيض البحـر يف م فقدا أو شـخص 3 700 حـوايل موت عـن وُأبلغ طفال.
األمحـر اهلالل أيضـا ضـمت املعلومات، لتبادل الوزارات بني مشـرتكة ليبية آلية وأنشـئت

سواحلها. قبالة حمنا تواجه اليت للقوارب ليبيا استجابة لتحسني اللييب،
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علـى واحـــد، آن يف هلــم ومقصــــدا للمهــاجرين العــابر للمــرور بلـدا ليبيـا تـزال وال -٧٤
ليبيا تستضـــيف للهجــرة، الدولية املنظمـة ألرقـام ووفقـا الصـــعبة. األمنية احلالة مـن الرغم
ومصــــر ومــايل والســــودان بنغالديـش مــن معظمهــم مهــاجر، مليـون مــن يقــرب مــا حاليـا
ويضـــع أفريقيـا. وغــرب الـكربى الصـــحراء جنـوب بلـدان مـن وغريهــا ونيـجري والنيجـــر
عبئا اجلـاري للنزاع نتيجـة ليبيا يف داخليا واملشـردين للمهاجرين النطـاق الواسـع الوجـود

املضيفة. احمللية تمعات ا على كبريا
إىل يفتقرون داخليا، املشردين من معظمهم الليبيني، من 682 000 أن ويقدر -٧٥
الصــــرف وخـــدمات الصــــحية والنظافـة املأمونـة الشـــرب ميـاه إىل الكافيـة الوصــــول ســـبل
ســبل اليونيســيف ووفـرت جســيمة. صـــحية خمــاطر نشــوء يف يتســبب مـا وهـو الصـــحي،

مشردة. أسرة 1 700 حوايل إىل الصحي الصرف خدمات على احلصول
وانعــدام املاليـة املــوارد حمدوديـة جــــراء مــن بشــــدة يتـأثر الصـــــحة قطـــاع يـزال وال -٧٦
حــــاالت إىل إلضـــــافة وإغالقهـــا، الصـــــحية واملــرافق املستشــــفيات إىل الوصـــــول إمكانيـة
كبرية شــحنات العاملية الصـــحة منظمـة وقـدمت للحياة. املنقـذة األدوية يف احلــاد النقـص
وبنغـــازي. وزليطـــــن والبيضـــــــاء طـــــرابلس إىل للحيــاة املنقـــذة واللــوازم األدويــة مـــن جـــــدا
حلــــــاالت الصـــــــحية اللــوازم وجمموعــــات املصـــــــابني إســـــعاف مـــواد جمموعــــات وأرســـــلت
مع لتعاون و الثاين/يناير. كانون يف وقع الذي لقنابل اهلجوم بعد زليطن إىل الطوارئ
الصــحة منظمـة قدمت للسـكان، املتحـدة األمـم وصــندوق للطفولة املتحـدة األمـم منظمـة
واألطفال األمهات وصحة اإلجنابية الصحة بشأن وطنية اسرتاتيجية لوضع الدعم العاملية

واملراهقني. الوالدة وحديثي
املسـاعدة تقدمي العاملي األغذية مج بر واصـل احملـدود، التمويل من الرغم وعلى -٧٧
من يعانون الذين والسكان ضعفا السكان فئات أشد إىل إليها احلاجة متس اليت الغذائية
مج بــر وزع ،2015 األول/ديســــــــمرب كـــــــانون ومنــذ ليبيــا. يف الغــــذائي األمــــن انعــــدام
حــــــوايل وإىل ليبيــا وجنــوب غــــرب يف شــــــخص 102 000 إىل أغذيــة العـــاملي األغذيــة

وحوهلا. بنغازي يف مستفيد 78 000
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يف املتحــــــــــــــدة لألمـــــــم والزراعـــــــــة األغذيــــة منظمــــــــــة أجرتــــه تقييــــم إىل واســــــــــــتنادا -٧٨
العـــابرة احليــوان أمـــراض تفشـــــي خطـــــر البيطريــة اخلـــــدمات تــدهور يــربز أيلــول/ســـــبتمرب،
املســـاعدة تقـدمي والزراعــة األغذيـة منظمــة بـدأت األول/ديســـمرب، كـــانون ويف للحـــدود.
أواخـــر يف عنهــا كشـــف طيـور إنفلونـزا حالـة لتفشـــي الليبيـة الزراعيـة الســـلطة الســـتجابة

أيلول/سبتمرب.
مـــن املائــة يف 65 أن إىل اليونيســــــيف مـــن بــدعم أجــــــري متعمــــق تقييــم وخلــص -٧٩
أعراضــــا أبـدوا داخليـا للمشــــردين خميمـــات يف التقييـم مشلهـــم الـذين 1 600 الـ األطفــال
مـن يقاســون وهـم قســرا شــردوا الكثريين ألن نظــرا اإلجهـاد، بعـد ملـا وشــديدة متوســطة
اليونيسـيف وقدمت األصـدقاء. أو األسـرة أفراد فقدان أو األساسـية اهلياكـل دمار جـراء
أمــاكن مثانيـة يف والفتيـان الفتيـات مــن 6 000 إىل اجتماعيـا نفســــيا دعمـــا وشــــركاؤها
تصــــــعيد منـذ كبـرية دة ز الطفـــل حبمايـة املتعلقـــة الشـــــواغل وتزايـدت لألطفـــال. مالئمـــة

.2014 عام يف ليبيا يف النزاع
املقدمني والتدريب الدعم الدوليني الشركاء من وغريها اليونسكو تكثف وبينما -٨٠
تتزايد ومحايتها، الثقافية واألصـول ملتاحف املتعلقة الطـوارئ حـاالت دارة يتعلق فيما
انتشار جراء من بفعالية االستجابة على وشركائها املعنية الوطنية املؤسسات قدرة إعاقة

واسع. نطاق على الفعالة احلوكمة وانعدام االستقرار عدم

ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة نشر خامسا-
منتشـرين الدوليني البعثة موظفي أغلب يزال ال ليبيا، يف األمنية الظروف بسـبب -٨١
كان ديسمرب، األول/ كانون 31 ويف مؤقتا. مقرا البعثة أنشأت حيث تونس، مدينة يف
مـن املقـدمني األفراد ومـن والوطنيني الدوليني البعثة موظفـي مـن 169 جمموعـه مـا ينشـر
يف مــوظفني ثالثـة البعثـة لـدى كــــان ذلـك، إىل إلضـــــافة و تـونس. مدينـة يف احلكومــات

إيطاليا. برينديزي، يف للوجستيات املتحدة األمم قاعدة يف موظفا 11 و املقر
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تـونس وحكومـــة املتحـــــدة األمـــم أبرمـــت تـونس، يف البعثـة بوجـــــود يتعلــق وفيمـــا -٨٢
البعثة تتمكن أن لضـمان البلد، إىل الطوارئ حاالت يف للبعثة املؤقت النقل بشـأن اتفاقا

. هناك من بواليتها االضطالع يف االستمرار من
االحتياجــات لتقييـم بعثـة قامـت الثـاين/ينـاير، كــانون 16 إىل 11 مـن الفرتة ويف -٨٣
وجـــه علـى تنظــر أن االحتياجـــات تقييـم بعثـة إىل وُطلـب وطــرابلس. تـونس مدينـة رة بـز
البعثة واحتياجــات تونس مدينة يف وســالمتهم البعثة موظفـي خدمـة شــروط يف التحديد
طـرابلس. يف للبعثة صــغري دائم وجــود إنشــاء عـادة املتعلقـة واخليارات الطريان جمــال يف
تقييـم إعـــادة االحتياجــــات تقييـم بعثـة ـــا خرجــــت الـيت الرئيســــية التوصــــيات وتضـــــمنت
ببنـاء احمليطـــة املنطقــة أمــن حتســـني أجـــل مــن تـدابري وتطبيـق ملـوظفني؛ املتعلقــة الرتتيبـات
اخليــارين أحــــــد وتنفيــذ أخــــــرى؛ مـــرافق عــــن البحــــــث ومواصـــــــلة تــونس مدينــة يف البعثــة
بعثة وقامت احلماية. خدمات لوحدة استعراض وإجراء اجلوي؛ الدعم دة لز املقرتحني
لألخطـــار تقييمهــا وقـدمت طـــرابلس يف املمكنـة املواقـع بتقييـم أيضــــا االحتياجــــات تقييـم
املوظفني عـودة بشـأن تدرجييا جـا البعثة تتبع ن وأوصـت خيار، بكـل املتعلقة واملنافع
مســــلحون أمــن وأفـراد دعـــم عناصـــــر ترافقــه صـــــغري فـين لفــريق أويل نشــــر طـــرابلس: إىل
وكبـار العـام لـألمني اخلـــاص املمثـل وجـــود تشـــمل نيـة ومرحلـة املتحـــدة، لألمـم بعـون
النهـــج هـــذا اتبـاع أن مــن االحتياجــــات تقييـم بعثـة وحــــذرت املتحـــــدة. األمــم مســـــؤويل
ختـــاذ البـدء واقرتحـــت املتحــــدة، لألمــم بعــة حراســـة وحـــدة بنشــــر مشــــروطا ســـيكون
تقييم إجـراء االسـتعجال، وجـه على يشـمل، مبا حراسـة، وحـدة إلنشـاء فورية إجـراءات

األول. األمن مستشار بقيادة األمنية للمخاطر

واألمن السالمة سادسا-
مـن عـدد وأفسـدها التقلب شـديدة ليبيا أحنـاء مجيع يف العامـة األمنية احلالة ظلت -٨٤
إرهابيــة هجمــــات حتـــــدث وظلــت لتقـــرير. املشــــــمولة الــفرتة خــــــالل الــكبرية احلــــــوادث
تمع ا مسـتهدفة عام، بشـكل األجانب ضـد أخـرى أمنية وحـوادث اختطاف وعمليات
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ومـواطنني دبلوماسـيني واختطـاف سـتهداف مقـاتلون وقام التحديد. وجـه على الدويل
حتتجــــــــزهم مقــــاتلني عـــــن إلفـــراج املطالبــة أو فديــة علـــى احلصــــــــول أجـــــــل مــــن أجانــب
من عدد عدام إجرامية ت عصـا أو عنيفة متطرفة مجاعات وقامت أجنبية. حكومات

مالية. مكافأة على احلصول أجل من اختطافهم أو األجانب املواطنني
على حممـول مرجتـل متفجــر جهـاز انفجــر طـرابلس، يف آب/أغســطس، 31 ويف -٨٥
طــــرابلس، يف أيلـول/ســــبتمرب، 8 ويف والغــاز. للنفــط مليتـة شــــركة مبـاين خــــارج مركبـة
املتحـدة األمـم مفوضــية يف احملـليني املوظفني أحـد على بدنيا امليليشـيات مـن أفراد اعتدى
يف األول/أكتوبــر، تشــــــرين 1 ويف ســــــيارة. حبـــــادث تتعلــق ألســــــباب الــالجئني لشــــــؤون
املكـان نفـس يف آخـر انفجـار ووقع الرتكية. القنصــلية يف متفجـر جهـاز انفجـر مصــراتة،
الصــربية الســفارة يف مســؤوالن اخُتطـف نوفمرب، الثاين/ تشــرين 8 ويف م. أ بضــعة بعـد
كــانون 14 ويف التونســية. احلــدود إىل طريقهـا يف كانت اليت قـافلتهم علـى هجــوم أثناء
مالطة. من مستشفى مدير اهلوية جمهولو مهامجون اختطف طرابلس، يف األول/ديسمرب،
جممـــع اهلويـة جمهولـة مســــلحة جمموعـــة هامجــــت زوارة، يف الثـاين/ينـاير، كـــانون 12 ويف

والغاز. للنفط مليتة شركة

املالية اجلوانب سابعا-
إىل الثــــاين/ينــــاير كـــــــــانون 1 مــــــن للــــفرتة للبعثــــة املعتمــــــــدة املـــــوارد جممــــــــوع بلــــغ -٨٦
مبلـــغ وهــــــو دوالر، 41 181 500 قــــدره مـــــا 2016 األول/ديســـــــــمرب كــــــــانون 31

ألف-جيم. 70/249 قرارها يف العامة اجلمعية عليه وافقت

وتوصيات مالحظات منا-
هامة خطـوة األول/ديسـمرب كـانون 17 يف اللييب السياسـي االتفاق توقيع شـكل -٨٧
لوضـع الدويل تمـع ا يبذهلا اليت اجلهـود سـياق ويف اللييب، السياسـي احلـوار يف األمام إىل
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ويعــود وبشــــعبها. بليبيـا دمــارا أحلقــا اللـذين العســــكري والـنزاع املؤسســــية لألزمــة حــــد
احلوار يف املشاركني مجيع به حتلى ما إىل منه كبري جزء يف احلوار عملية جناح يف الفضل
وجتنيـب بلـدهم توحيـد إعـــادة أجــــل مــن وتصـــــميم والـتزام شــــجاعة مــن الـلييب السياســــي
عمـــل إطـــار الـلييب السياســــي االتفــاق ويتيـح ة. واملعــا الـدماء إراقـة مــن املزيـد مــواطنيهم
سـيما ال ،2011 لعـام الليبية الثورة حتهـا أ اليت الفـرص حتقيق أجـل مـن اللييب للشـعب

اإلنسان. حقوق واحرتام القانون سيادة على تقوم دميقراطية دولة بناء خيص فيما
حيـث مـن للموافقـة النـواب جملـس اختــذه الذي القـرار إزاء لتفـاؤل أشــعر وإنـين -٨٨
اخلطــوات جانـب وإىل عنـه. املنبثـق ســي الر لـس وا اللييب السياســي االتفـاق علـى املبـدأ
ليبيـا يف املنتخبـون املمثلـون ن أ التشـــريعية، اهليئـة يف الداخليـة االنقســـامات ملعاجلــة املتبعـة
شـهور بعـد وشـعبهم بلدهم جتـاه م مبسـؤوليا الوفاء سـبيل يف املضــي على كبري عـزم عـن
شــــباط/فربايـر 14 يف ســــي الر لـس ا قيـام أيضـــــا شــــكل وقـد السياســــي. الغمـــوض مــن
إىل إجيابية خطــوة الوطين الوفـاق حكومـة يف لتعيينهـم الوزراء مـن جديدة قائمـة برتشــيح
صــفحة فتح على ليبيا قدرة ن األطـراف مجيع ُأذكِّر لكـي الفرصــة هـذه وأغتنم األمـام.
السياسي االتفاق بدعم االلتزام يتطلب واألمن االستقرار من مزيد إىل انتقاهلا يف جديدة
ســـــيؤدي ،(2015) 2259 األمـــن جملــس قــرار مـــع ومتشـــــيا . ومضــــــمو شـــــكال الـلييب
يف األطـــراف وقعــه الـذي االتفــاق هــذا مــن الصــــلة ذات األحكـــام جلميـع الكامــل التنفيـذ

. الصدد هذا يف أساسيا دورا األول/ديسمرب كانون 17 يف الصخريات
يكتنـف الغمــــوض مـــن الـكثري يـزال ال ملمــــوس، تقـــدم إحـــــراز مـــن الـرغم وعلــى -٨٩
يعرتضون والعسكريني السياسيني القادة من العديد يزال وال ليبيا. يف السياسي املستقبَل
الـدميقراطي. انتقالـه مــن التاليـة املرحلـة إىل لبلـد املضــــي أجـــل مــن املبذولـة اجلهــود علـى
السياســــية. العمليـة إىل لالنضـــــمام األطـــراف مجيـع أمــام مفتوحــــا البـاب يظـــل أن وجيــــب
تضـــافر ومســـتدام دائـم حنـــو علـى واالزدهــار واألمـن الســـالم حتقيـق إىل الطــريق ويتطلـب
كـل فوق الليبية الوطنية املصــاحل بوضــع مجــاعي بشــكل والتزامهـا األطـراف مجيع جهـود
عــن املســـؤولية يتحملـوا أن ليبيـا يف السياســيني القـادة علـى وجيــب األخـــرى. االعتبـارات
أن امليـدان يف الفاعلـة اجلهــات جلميـع يوضـــحوا أن أيضـــا عليهــم وجيــب بلـدهم. مســـتقبل
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إىل يســـعون مـن لتخويـف ســـافرة ت بيـا وإصـــدار واالختطــاف العنـف أعمــال اســـتمرار
. مقبول غري أمر اللييب السياسي التفاق قدما املضي

عــامال ليبيـا يف الـدميقراطي االنتقــال اســـتئناف حنـــو احملـــرز التقــدم أيضــــا ويشــــكل -٩٠
القلق دواعي ومن لعنف. املصـحوب والتطـرف اإلرهاب قوى ضـد املعركـة يف حامسـا
ا سـيطر جمـاالت توسـيع مـن نسـبية بسـهولة داعـش تنظيم قبيل مـن مجاعـات متكُّن البالغ
مضـــاعفة علـى األطــراف مجيع أحــث وإنين املاضــية. القليلـة األشــهر مـدى علـى ثريهـا و
حكومية مؤسسـات غياب عن الناشـئ واألمين السياسـي الفراغ إزالة أجـل من جهودها
خطـــر وبتشــــكيل وجودهـــا بتوطيـد اإلرهابيـة للجماعـــات يســــمح الـذي األمــر موحــــدة،
مـــن أخـــــرى أمـــاكن يف اجلاريـة والتطــــورات واملنطقـــة. ليبيـا علــى متزايـد بشـــــكل مباشـــــر
تشــكيل يف ســريع تقـدم ُحيَرز مل مـا نه و الوقت، عامـل مهية واضــح تذكري هـي املنطقـة
ضــد املعركـة تكـون قد موحـدة، ليبية دولٍة سـلطِة ظـل يف موحـدة وأمنية سياسـية جبهـة
مســؤولية األطـراف مجيع مـن الليبيني القـادة عـاتق على وتقـع خاســرة. معركــة اإلرهـاب

لعنف. املصحوب والتطرف اإلرهاب ويالت من املقبلة واألجيال بلدهم إنقاذ
مئـات يـزال وال البلـد، أحنـــاء خمتلـف يف هـــوادة بـال العســــكري الـنزاع ويتواصــــل -٩١
وقد اإلنســانية. لألزمـة املروعـة العواقب يتحملون العـاديني الليبيني املـواطنني مـن اآلالف
ويفتقر املتكـرر. التشـرد منط من منهم العديد ويعاين شـخص، مليون نصـف زهاء تشـرد
للحصــــول الكافيـة الفــرص ذلـك يف مبــا األساســـية، املـرافق إىل الـليبيني مــن اآلالف مئـات
تمع ا شد وأ الصـحي. الصـرف وخدمات الصـحية والنظافة املأمونة الشـرب مياه على
خلطــة مـوارد بتـوفري الســـرعة وجـــه علـى القيـام ليبيـا، يف األضـــعف الفئـات ســـم الـدويل،
حنـــو إىل اإلغاثـة تقــدمي يتســــىن لكـــي التمويـل، يف نقصــــًا تعــاين الـيت اإلنســــانية االســـتجابة

اإلنسانية. واملساعدة احلماية إىل حباجة يعدون ممن شخص مليون 2.44
اإلنســــــانية والوكـــــاالت اخلــــــاص ممثلــي وجههــــا الــيت املتكــــــررة النــداءات تلــق ومل -٩٢
مدينة يف سيما ال صاغية، آذا إنسانية ألغراض النار إلطالق وقف إىل للتوصل الدولية
مـربر ال وببســاطة، األرواح. يف واخلســائر الدمار مـن مهـوال قـدرا كابدت اليت بنغـازي،
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مـواد علـى ئســـة ظــروف يف تعيـش الـيت احملليـة تمعـات ا حصـــول منـع يف التمــادي هلــذا
إنسانية. ألغراض إليها احلاجة تشتد اليت اإلغاثة

الـدويل للقــانون جســــيمة نتهاكـــات يتســــم الـنزاع يـزال ال ذلـك، علـى وعـــالوة -٩٣
حيظى من وكل الليبية السـلطات أدعو وإنين اإلنسـان. حلقوق الدويل والقانون اإلنسـاين
الزعمـاء أشــجع كمـا التجــاوزات. هلـذه حــد وضــع إىل الواقـع أرض على فعلية بســيطرة
جيـري لن األعمـال هـذه كـل أن للجمهـور يعلنوا أن على العسـكريني والقادة السياسـيني
هـذا ويف للمســاءلة. سيخضـــعون عنهـا املســؤولني وأن فصـــاعدا اآلن مـن معهـا التســامح
العدالة نظـام قدرات بتطوير اجلديدة الليبية احلكومـة تقـوم أن مبكـان األمهية مـن الصــدد،
طلبهـا اليت املـوارد تـوفري علـى الدويل تمــع ا أيضـــا وأحــث األولويـة. ســبيل علـى الوطين
واجلـــــرائم احلـــــرب جـــــرائم يف التحقيــق أجـــــل مـــن الدوليــة اجلنائيــة حملكمــــة العـــام املــدعي

. ليبيا يف الدويل القانون مبوجب األخرى
املســـؤولية تتحمــل ــا اجلاريـة القتاليـة األعمــال يف املشـــاركة األطـــراف وتـذكَّر -٩٤
ت إصـا وقوع وملنع املدنيني أرواح يف اخلسـائر لتفادي الالزمة التدابري كافة وضـع عـن
األطــراف هــذه تكــف أن وجيــب املدنيـة. ملنشــآت أضـــرار وإحلــاق املـدنيني صـــفوف يف
املـدنيني، على تشــنها اليت املباشـرة واهلجمـات العشــوائية اهلجمـات مجيع عـن الفـور على
إيصال تضمن وأن املدنيني، واألفراد املدنية الطبية واملرافق املستشفيات محاية تكفل وأن
ال املنـوال، نفـس وعلـى احملتاجــة. احملليـة تمعـات ا إىل عوائـق دون اإلنســانية املســاعدات
أو األســـرية أو القبليـة االنتمــاءات أســـاس علـى املـدنيني الختطــاف تربيـر أي إجيــاد ميكـــن

شرط. أو قيد ودون فورا هؤالء عن اإلفراج وجيب السياسية.
مرافق يف املعاملة سـوء أشـكال من ذلك وغري التعذيب اسـتمرار قبول ميكـن وال -٩٥
ا مبســــــؤوليا لوفــاء لتزامهــــا بقـــوة املعنيــة األطـــــراف مجيــع أذكـــــر أن وأود االحتجــــــاز.
تلـك أدعـــو كمـــا اإلنســــان. حلقــوق الـدويل والقــانون اإلنســــاين الـدويل القــانون مبوجــــب
لالتصــــــال الكافيـة الفرصــــــة احملتجـــــزين مجيـع ملنـح تـدابري وضــــــع تكفـــل أن إىل األطــــراف
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اختــاذ أو القانونيـة األصـــول وفـق احملاكمــة مبـادئ تفعيـل تكفـل وأن واحملــامني، ألقـارب
سراحهم. إلطالق الالزمة اخلطوات

يلحقـــان للدولــة فعليــة ســــــلطة غيــاب واســــــتمرار ليبيــا يف الــدائر الــنزاع يــزال وال -٩٦
اإلمهــــــال مــــن ســـــــنوات أدت وقـــد ليبيــا. جنــوب يف احملليــة تمعــــات فادحـــــــة خســـــــائر
اجلرميــة تـوطُّن ت مســـتو دة ز إىل املركزيـة الســـلطات جانـب مــن املنهــجيني والتهميـش
املنافسـة اجلماعـات بني فيمـا والتنافس تمعي ا التوتر واسـتمرار السياسـي العنف وتنامي
متاما، ـا غيا أو احلـدود مراقبة وسـائل ضـعف الراهنة احلالة تفاقم من وزاد املوارد. على
ضـغطا شـكل ممـا املهـاجرين، من كبرية أعـداد تدفق مسـبوق غـري حنـو على ح أ ما وهـو
تلبيــة أجـــــل مـــن أصــــــال تكـــــافح الـيت اجلنــوب، يف املضــــــيفة احملليــة تمعـــات ا علــى هــــائال

ا. اخلاصة االحتياجات
لتقييـد طــرابلس يف الفعليـة الســلطات ا اختــذ اليت اخلطــوات جبــزع أالحــظ وإنـين -٩٧
عـــدة يف وفريقـــه اخلــــاص ملمثلــي املتكــــرر املنـع عـــن فضــــــال واملدنيـة، السياســــية ت احلــــر
املؤمتـــر قيــادة ُأذكِّر أن أود الصــــــدد، هــــذا ويف ليبيــا. غــــرب إىل الوصــــــول مـــن مناســـــبات
(2015) 2259 األمــن جملـس قـرار مــن 18 الفقــرة مبوجـــب مبســـؤولياته العــام الـوطين
مــن بـه تقــوم مــا يف ليبيـا يف للـدعم املتحـــــدة األمــم بعثـة مــع لكامــل التعــاون يف املتمثلـة
اخلطـوات واختـاذ احملــاورين، كافة مـع احلــر لتفاعـل للبعثة الســماح ذلك يف مبـا أنشــطة،
بدون تنقلهـم وكفالة ـا املـرتبطني واألفـراد املتحــدة األمـم موظفـي أمـن لضــمان الالزمـة
على وأفرادها املتحدة األمم موظفي وقدرة خري. دون مقاصدهم إىل ووصوهلم عراقيل
أمـــر ختويـف أو ديـد دومنـــا واألمنيـة السياســــية املعنيـة اجلهـــات مجيـع مـــع حبريـة التعامـــل

البعثة. إىل األمن جملس ا عهد اليت لوالية للوفاء أساسي
حد لوضع البقاء مقومات هلا طريق خريطة على اللييب السياسي االتفاق وينص -٩٨
تنفيـذ علـى كثـرية أمـور وســتتوقف البلـد. يف الدميقراطي االنتقـال وتيســري ليبيـا يف للـنزاع
الســلطة نقـل بتيســري والتزامهـا املعنية األطـراف مجيع نية حســن عـن فضــال االتفـاق، هـذا
ســـــلطتها متـــارس أن الـوطين الوفــاق حكومـــة اســـــتطاعة مـــدى ويــؤدي ســـــلمية. بصــــــورة
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احلكوميـة املؤسســات مـن بـدعم طــرابلس، الليبيـة، العاصـــمة مـن انطالقـا بفعاليـة التنفيذيـة
معاجلــــــة يف الليبيــة الســــــلطات جنــــــاح مـــدى حتديــد يف حامســـــــا دورا األخــــــرى، الرئيســــــية
تنظيم يشـكله الذي والتهديد بنغازي يف احلالة ذلك يف مبا األخـرى، الرئيسـية ت األولو

أخرى. إرهابية ومجاعات داعش
مــــن عـــــددا الواقـــع أرض علـــى الســـــــائدة واألمنيــة السياســـــــية الظــــــروف وتطــــــرح -٩٩
سيواصــلون وموظفيه اخلــاص ممثلـي ن ثقـة وكلـي عملهـا. إجنــاز عند للبعثة ت الصــعو

الالزم. الدعم توفري إزاء ومبتكرة خالقة نـُُهج حبث
يف إنشائها إلعادة التحضريات بدء البعثة طلب على وردا اخللفية هذه ظل ويف - ١٠٠
لتقييـم بعثـة يفــاد السياســــية، الشــــؤون إدارة بقيـادة املتحــــدة، األمــم مقــر قــام طـــرابلس،
كــــانون 16 إىل 11 مــن الـفرتة يف ليبيـا يف للـدعم املتحــــدة األمــم بعثـة إىل االحتياجــــات
إىل الفــوري الـدعم تـوفري علـى قـادرة البعثـة تكــــون أن مبكــــان األمهيـة ومــن ينـاير. الثـاين/
قـررت االحتياجــات تقييم بعثة أن إال طــرابلس، يف إنشــائها فـور الوطين الوفـاق حكومـة
غيـاب إىل لنظـــر ســـيما ال كبـري، حـــد إىل مســــتقرة غــري تـزال ال هنـاك األمنيـة احلالـة أن
وبنـاء األمنيـة. اهلياكــل ضـــعف مـن ذلك عــن ينتـج ومـا الراهن الوقـت يف مركزيـة ســلطة
إىل صـغري، فين فريق يفاد االحتياجـات تقييم بعثة أوصـت فوري، وكتدبري ذلك، على
األعمـــال حاليـا وجتـــرى املتحــــدة. لألمــم بعــة للحراســـة ووحــــدة للـدعم عناصــــر جانـب

ا. املوصى التدابري هذه لتنفيذ التحضريية
تنفيذ يف للمسـاعدة املبذولة جهودهـا املتحـدة األمم ستواصـل السـياق، هـذا ويف - ١٠١
وفقــا الليبيـة الســــلطات ومســــاعدة لـدعم اســـتعداد علـى وتظـــل الـلييب، السياســـي االتفــاق
متضــــافرة جهــود بـذل إىل حاجـــة ومثــة الـوطين. الصــــعيد علـى املبـادرة زمــام تـويل ملبـادئ
ن أوصــي الغاية، هلـذه وحتقيقـا الدعم. قاعـدة ولتوسـيع لالتفـاق، الكامـل التنفيذ لكفالة
بعثة بوصـفها أشـهر ثالثة ملدة ليبيا يف للدعم املتحـدة األمم بعثة والية األمن جملس جيـدد
األمـن جملـس قـرار يف عليهــا املنصـــوص ـــاالت ا يف متكاملـة واليـة ذات خاصـــة سياســـية
إىل املســــــاعدة تقـــدمي مواصـــــــلة للبعثــة تتيــح ن كفيلــة الــفرتة فهــــذه .(2015) 2238
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عملهـــا خطــــة وصــــــياغة الـوطين، الوفــاق حكومـــة إنشـــــاء عمليــة بفضــــــل ســـــة الر جملــس
يتيـح وســــوف ليبيـا. يف وجودهـــا لتيســـــري الالزمــة األمنيـة الرتتيبـات ووضـــــع ـــا، وأولو
وضــع بشـأن الليبية السـلطات مـع للتعامـل أخـرى فرصــة الوطين الوفاق حكومـة تشـكيل
العمليـة مـن الالحقـة املرحلـة يف املتحــدة األمـم مـن املقـدم للـدعم شــاملة اســرتاتيجية رؤيـة

االنتقالية.
العربية الدول وجامعـة األفـريقي االحتــاد مـن لكــل تقـديري عـن أعـرب أن وأود - ١٠٢
الدعم. هلا وقدمت العملية هـذه رافقت اليت األعضـاء الدول وجلميع األورويب، واالحتـاد
علـى املتحـــدة األمـم ومنظومـة البعثـة ملوظفـي امتنـاين خــالص عــن أعــرب أن أود وأخــريا،
كوبلر، مارتن اخلـاص، مبمثلي وأشـيد ليبيا، يف االنتقال عملية دعـم إىل الرامية جهـودهم
وتنفيـذ السياســية العمليـة مواصـــلة ــدف دؤوبـة جهــود مـن بذلـه وملـا قيـادة مـن أبـداه ملـا

اللييب. السياسي االتفاق


