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مقدمة

 -١يق ـ ـدﱠم ه ـ ــذا التقـ ــرير عم ـ ــﻼ بقـ ــراري ﳎل ــس اﻷمـ ــن ) 2238 (2015اﳌ ــؤرخ
 10أيلـول/سـ ــبتمﱪ  2015و ) 2259 (2015اﳌــؤرخ  23ك ــانون اﻷول/ديسـ ــمﱪ
 .2015وهــو يتنـاول التطــورات السياس ــية واﻷمنيـة الرئيس ــية ﰲ ليبيـا ،ويقـدم ﶈ ــة عامـة
عن حالة حقوق اﻹنسـان واﳊالة اﻹنسـانية ﰲ البلد ،ويسـتعرض اﻷنشـطة الﱵ اضـطلعت
ــا بعثـة اﻷمــم اﳌتحـ ــدة للـدعم ﰲ ليبيـا منـذ صـ ــدور تقــريري اﳌــؤرخ  13آب/أغسـ ــطس
).S/2015/624 (2015

نيا-

التطورات السياسية واﻷمنية

لـرغم مــن اسـ ــتمرار اﻻنقسـ ــامات السياسـ ــية واﳌؤسسـ ــية واسـ ــتمرار اﳌواجه ــات
-٢
اﳌسـلحة ﰲ ﲨيع أﳓـاء ليبيا واتسـاع نطـاق أنشـطة اﳉماعات اﻹرهابية ،أحـرزت العملية

السياســية الﱵ تيسِّرها اﻷمـم اﳌتحــدة وتدعمها اﳌســاعي اﻹقليمية والدولية بعـض التقـدم.
و مــا زال ع ــدم اﻻسـ ــتقرار والنـزاع يفاقم ــان معــا ة السـ ــكان اﳌــدنيﲔ ﰲ كثـﲑ مــن أﳓـ ــاء
البلد ،وﲞاصــة ﰲ بنغـازي .وكــان اﳍجــوم اﻻنتحــاري بســيارة مفخخــة الذي وقع ﰲ 7
ك ــانون الثـاﱐ/ينـاير ﰲ زليـﱳ ،وهــو أش ــد اﳍجمــات فتكـ ـاً منـذ ثـورة عــام  ،2011دليـﻼ
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علـى اﳋطـ ــر اﳌتنـامي الـذي ﳝثلـه الوجـ ــود والنفــوذ اﳌتزايـدين للجماع ــات اﳌنتسـ ــبة لتنظيـم
الدولة اﻹسﻼمية ﰲ العراق والشام وغﲑها من اﳉماعات اﻹرهابية.
  3وﰲ  17كـ ــانون اﻷول/ديس ـ ــمﱪ ،بلغــت عمليـة اﳊـ ــوار السياسـ ــي منعطف ـاً هام ـًالتوقيع على اﻻتفاق السياسـي الليﱯ ﰲ مدينة الصـخﲑات ﳌغرب .وقد أُنشـئ ﲟوجـب

هـذا اﻻتفـاق ا لس الر ســي ﳊكومـة الوفـاق الوطﲏ اﳌؤلف مـن تســعة أعضــاء ،بر ســة
رئيس الوزراء اﳌـعﲔﱠ فـايز الســراج .وبعـد شــهر مـن ذلك ،قـدم ا لـس الر ســي اقﱰاحــه
لتشــكيل حكومـة الوفـاق الوطﲏ بغـرض إقـراره مـن قبل ﳎلس النواب .وﰲ  25كــانون
الثــاﱐ/ينــاير ،ص ـ ـ ــوت ﳎلــس النــواب ﻹقــرار اﻻتف ــاق السياسـ ـ ــي ،سـ ـ ــتثناء اﳌ ــادة  8م ــن

أحكامه اﻹضافية وطلب إﱃ ﳎلس الر سة أن يقدم اقﱰاحاً جديداً بشأن تشكيلة ﳎلس
الــوزراء ،وقــد فع ــل ذلــك ﰲ  14شـ ـ ــباط/فﱪايــر .وﰲ غض ـ ـ ــون ذلــك ،م ــا فتئــت اﻷزم ــة
اﳌؤسسية الناﲨة عن اﻻدعاءات اﳌتضاربة من جانب اﳌؤﲤر الوطﲏ العام وﳎلس النواب

بشأن الشرعية القانونية تقوِّض التقدم اﶈرز ﰲ العملية السياسية.
عملية اﳊوار السياسي

 -٤خـ ــﻼل الـفﱰة اﳌشـ ــمولة لتقــرير ،واص ـ ــلت البعثـة اﳌشـ ــاركة بنشـ ــاط ﰲ اﳉه ــود
الرامية إﱃ تيسﲑ تشكيل حكومة وحدة وطنية مدعومة بﱰتيبات أمنية ،وذلك من أجل
وضـع حـد لﻸزمة اﳌؤسسـية والنـزاع اﳌسـلح .وعلى الرغم من إحـراز تقدم هـام لتوقيع

علـى اﻻتفــاق السياسـ ــي الـليﱯ واﻹع ــﻼن ع ــن تشـ ــكيل حكومــة الوفـاق الـوطﲏ ،ﻻ يـزال
هناك الكثﲑ ﳑا يتعﲔ القيام به لتنفيذ اﻻتفاق ،ﲟا ﰲ ذلك توسيع قاعدة الدعم اﳌقدﱠم إﱃ
اﳌؤسس ــات اﻻنتقاليـة اﳉديـدة وض ــمان النقـل الس ــلمي للس ــلطة ووض ــع الﱰتيبـات اﻷمنيـة
ال ــﱵ ﲤكِّن اﳊكومـ ـ ــة مـ ـ ــن أداء عمله ـ ـ ــا فعلي ـ ـاً مـ ـ ــن العاصـ ـ ـ ـ ـ ــمة الليبيـ ــة ط ـ ـ ـ ــرابلس ،وتلبيـ ــة

اﻻحتياجات اﻹنسانية للشعب الليﱯ.

  5واســتناداً إﱃ الزخم اﳌتولِّد عــن التوقيـع ﻷحــرف اﻷوﱃ علـى اﻻتفـاق السياســيالـليﱯ يـوم  11ﲤــوز/يوليـه ﰲ مدينـة الصـ ــخﲑات ،واصـ ــلت البعثـة العمــل عــن كثـب مــع

2/32

16-02253

S/2016/182

ﲨيع اﻷطـراف الرئيســية ﰲ ليبيا طـوال شــهري آب/أغســطس وأيلول/ســبتمﱪ مـن أجــل
التوصل إﱃ توافق ﰲ اﻵراء بشأن مرفقات اﻻتفاق ،ﲟا ﰲ ذلك تشكيلة ا لس الر سي
وأولــو ت حكوم ـ ــة الوف ــاق الــوطﲏ ،والنظ ـ ـ ــام الــداخلي ل ــس الدولــة ،وتع ـ ــديل يُقﱰح
إدخاله على اﻹعﻼن الدستوري ،ومبادئ السياسة اﳌالية والﱰتيبات اﻷمنية.

  6وبلـغ اﳊ ــوار السياس ــي عتبـة جديـدة ﰲ  21أيلـول /س ــبتمﱪ ،عنـدما توص ــل اتفــقﲨيـع اﳌشــاركﲔ ﰲ اﳊــوار بشــأن ﲨيـع مرفقـات اﻻتفـاق ســتثناء قائمــة أعض ــاء ا لـس
الر سـ ـ ـ ـ ــي .وﰲ أعقـ ـ ــاب اجتم ـ ـ ــاع رفي ــع اﳌسـ ـ ـ ـ ــتوى عُقـ ـ ــد بشـ ـ ـ ـ ــأن ليبي ــا ﰲ  2تشـ ـ ـ ـ ــرين
اﻷول/أكتوبـر ،علـى هــامش اجتماعــات اﳉمعيـة العامـة ﰲ نيويـورك ،اجتمــع اﳌش ــاركون

ﰲ اﳊـ ــوار ﳎـ ــدداً ﰲ مدينـة الص ـ ــخﲑات يـوم  7تش ـ ــرين اﻷول/أكتوبـر ﳌناقش ـ ــة تش ـ ــكيلة
ا لــس الر سـ ــي .وﰲ  8تش ـ ــرين اﻷول/أكتوبـر ،وبع ــد إج ـ ــراء مش ـ ــاورات موسـ ــعة م ــع
اﳌشـاركﲔ ﰲ اﳊـوار ،أُعلن عن قائمة تضـم سـتة مرشـحﲔ حصـلوا على أوسـع ييد من
اﳌشـاركﲔ ﰲ اﳊـوار .وأُضـيف ﰲ وقت ﻻحـق ثﻼثة أعضـاء عقب إجـراء مشـاورات مع
اﳉهات السياسية الفاعلة الرئيسية ،كوسيلة لتحسﲔ التوازن اﳉغراﰲ والسياسي.
  7وعلـى الـرغم مــن التوصـ ــل إﱃ توافـق ﰲ اﻵراء بشـ ــأن قائم ــة اﳌرش ــحﲔ لعضـ ــويةا لـس الر ســي ،ﱂ يُدل ﻻ اﳌؤﲤـر الوطﲏ العـام وﻻ ﳎلـس النـواب ي تص ــرﳛات رﲰيـة

عن اﻻتفاق السياسـي الليﱯ ﰲ اﻷشـهر الﱵ أعقبت ذلك .وعندما اجتمع اﳌشـاركون ﰲ
اﳊـوار السياسـي ﰲ تونس يومي  10و  11كـانون اﻷول/ديسـمﱪ ،اتفقوا على اﳌضـي
قدماً لتوقيع على اﻻتفاق.

  8وﰲ  17كـانون اﻷول/ديسـمﱪ ،وقع اﳌشـاركون ﰲ اﳊـوار السياسـي ،ﲟـن فيهـمئبــا رئيسـ ـ ــي اﳌؤﲤـ ــر الــوطﲏ الع ــام وﳎلــس النــواب ،اﻻتف ــاق السياسـ ـ ــي الــليﱯ ﰲ مدينــة
الص ـ ــخﲑات .وعلـى الـرغم مــن أن التوقيـع ﰎ دون إقـرار رﲰـ ــي لﻼتفــاق مــن قبـل اﳌؤﲤــر
الوطﲏ العـام وﳎلس النواب ،أعـرب ﳑثلي اﳋــاص ﳎــدداً عـن التزام اﻷمـم اﳌتحــدة بدعم
ا لس الر سـي ﰲ معاﳉــة شـواغل ﲨيع اﻷطـراف اﳌعنية وهـو يشــرع ﰲ عملية تشــكيل
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حكومة الوفاق الوطﲏ .وشدد على أن الباب ﻻ يزال مفتوحاً ﰲ وجه ﲨيع الراغبﲔ ﰲ
اﻻنضمام إﱃ طريق السﻼم.

  9وﲟـوازاة اﳌســار السياســي الرئيســي ،وســعياً لتوســيع قاعــدة الدعم اﳌقـدﱠم للعمليـةالسياسـية ،عقدت البعثة أيض ـاً اجتماعـات ﳌمثلي البلد ت الليبية .فبعد حفل التوقيع ﰲ
 17كـ ـ ــانون اﻷول/ديس ـ ـ ــمﱪ ،يسﱠر ﳑثلــي اﳋـ ـ ــاص عقـ ــد اجتم ـ ــاع بــﲔ ﳑثلــي  36بلديــة
ورئيــس الــوزراء اﳌ ــعﲔﱠ .وﰲ  21كـ ـ ــانون اﻷول/ديس ـ ـ ــمﱪ ،اجتم ـ ــع ﳑثلــو  23بلديــة ﰲ
تونس لتوقيع اﻻتفـاق بصــفتهم شـهود .وﰲ غضــون ذلك ،توﱃ أعضــاء ا لس الر سـي
التســعة مهـامهم وفقـاً لﻼتفـاق السياســي الليﱯ وﰲ  13كــانون الثاﱐ/يناير قـرروا إنشــاء

اللجنة اﻷمنية اﳌؤقتة من أجل تيسﲑ تنفيذ الﱰتيبات الواردة ﰲ اﻻتفاق السياسي الليﱯ.

  10وﰲ  18ك ـ ــانون الثــاﱐ/ينــاير ،رش ـ ــح ا لــس الر س ـ ــي حكوم ــة للوفــاق الــوطﲏمؤلفة من  32عضواً .ووفقاً لﻼتفاق السياسي الليﱯ ،قدم رئيس الوزراء اﳌعﲔﱠ تشكيلة

اﳊكومـ ــة إﱃ ﳎلــس النــواب للمصـ ـ ـ ــادقة عليه ـ ــا .وﰲ جلس ـ ـ ــة عقـ ــدت يــوم  25كـ ـ ــانون
الثاﱐ/يناير ،صـوت ﳎلس النواب ﻹقرار اﻻتفاق السياسـي الليﱯ سـتثناء مادة تتضـمنها
اﻷحك ــام اﻹضـ ــافية وتتعلـق ﳌناصـ ــب العس ــكرية واﻷمنيـة الس ــامية .كمــا صـ ــوت ﳎلـس
النواب برفض حكومة الوفاق الوطﲏ اﳌقﱰحة وطلب إﱃ ا لس الر سي تقدﱘ حكومة

جديـدة ﻻ تزيـد علـى  17وزيـراً .وﰲ  14ش ــباط/فﱪايـر ،قـدﱠم ا لـس الر س ــي مقﱰح ــا
جديدا لتشـكيلة حكومة الوفاق الوطﲏ يضـم  13وزيراً وﲬسـة وزراء دولة ،لكـي يقره
ﳎلس النواب.

  11وﲟعـزل عـن اﳌســار السياســي ،أجــرى وفـد اﳊــوار ﲟجلس النواب مناقشــات مـعﳎموعـة مـن النواب الرافضــﲔ ﰲ مدينة الصــخﲑات ﳌغـرب ﰲ أيلول /سـبتمﱪ .وﰲ 18
أيلول /سـبتمﱪ ،توصــلوا إﱃ اتفـاق أوﱄ يســمح للرافضــﲔ ﳌشــاركة ﰲ اﳌرحلة اﻻنتقالية
اﳉديـدة مـن داخ ــل ﳎلـس النـواب .وواص ــلت البعثـة تيس ــﲑ اﶈ ــاد ت لتمــكﲔ الرافض ــﲔ
السابقة من اﻻنضمام إﱃ ﳎلس النواب .وﰲ  17كانون الثاﱐ/يناير ،رافق ﳑثلي اﳋاص
اثنـﲔْ مــن النـواب الرافضـ ــﲔ الس ــابقﲔ إﱃ اجتمــاع ﰲ ش ــحات مــع رئيـس ﳎلـس النـواب
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عقيلـة ص ــاﱀ عيس ــى قويـدر ،ﻹج ــراء مزيـد مـن اﳌناقش ــات بش ــأن عقـد جلس ــة كاملـة ﰲ
ﳎلس النواب ﳌناقشة مسألة إقرار حكومة الوفاق الوطﲏ.
اﳌساعي اﻹقليمية والدولية

  12قامـت البلـدان ا ــاورة بدور هـام ﰲ دعـم العملية السياســية ﰲ ليبيا .فقـد حض ــرﳑثلي اﳋـاص اﻻجتمـاع الوزاري السـابع للبلدان ا ـاورة لليبيا ﰲ اﳉـزائر العاصـمة ﰲ 1
كـانون اﻷول/ديسـمﱪ .وكـان هذا اﻻجتماع ﲟثابة فرصـة لتبادل اﻵراء مع ﳑثلي اﻻﲢـاد
اﻷفـريقي واﻻﲢـ ــاد اﻷوروﰊ وجامعــة الـدول العربيـة ع ــن التقــدم اﶈـ ــرز ﰲ عمليـة اﳊـ ــوار
والتحد ت اﳌشﱰكة الناﲨة عن اﻷوضاع السائدة ﰲ ليبيا.

  13وكـان للدعم اﻹقليمـي والدوﱄ واﳌشـاركة اﻹﳚابية أﳘية حاﲰـة أيض ـاً ﰲ التقـدماﶈ ـ ــرز ﰲ العمليــة السياس ـ ــية .فف ــي  13ك ـ ــانون اﻷول/ديسـ ـ ــمﱪ ،حض ـ ـ ــر ﳑثلــي اﳋ ـ ــاص
اجتماع ـاً وزار ً عقــد ﰲ رومــا حضـ ــره عــدد مــن الـدول اﻷعضـ ــاء واﳌنظمــات اﻹقليميـة،
وأعرب فيه اﳌشـاركون عن دعمهم القوي للعملية السياسـية الﱵ تيسِّرها اﻷمم اﳌتحـدة،
ودعـوا إﱃ تشـكيل حكومة للوحـدة الوطنية .وحضـر ﳑثلي اﳋـاص أيضـاً اجتماعـاً لكبار

اﳌسـؤولﲔ ﰲ روما ﰲ  19كـانون الثاﱐ/يناير اتﱠسـم بتوسـيع نطـاق اﳌشـاركة الدولية الﱵ
أ حت الفرصـة موعة أوسع من الدول اﻷعضـاء ﳌناقشـة خيارات الدعم الدوﱄ اﳌقدﱠم
لليبيا بشكل مباشر مع ﳑثلي اللجنة اﻷمنية اﳌؤقتة.

  14وﰲ  28كـ ــانون الثـاﱐ/ينـاير ،شـ ــارك ﳑثلـي اﳋـ ــاص وقـدّم إحاط ــة ﰲ اﻻجتم ــاعاﳋـامس لفريق اﻻتصـال الدوﱄ اﳌعﲏ بليبيا الذي استضـافه اﻻﲢـاد اﻷفريقي خـﻼل مؤﲤر
قمة رؤساء الدول واﳊكومات الذي عقد ﰲ أديس أ .
اﳊالة ﰲ الغرب

  15ظلـت اﳊالة اﻷمنية هشــة ﰲ غـرب ليبيا .ومـن جــراء تزايد أنشــطة تنظيم الدولةاﻹس ــﻼمية ﰲ العــراق والش ــام والـز دة اﳊ ــادة ﰲ معــدﻻت اﳉرﳝــة ،انضـ ــافت مس ــتو ت
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جديـدة مـن اﻷخطــار إﱃ اﻷوض ــاع اﻷمنيـة اﳌعقﱠدة .وﰲ ح ــﲔ أن العديـد مـن اﳉماعــات
اﳌس ــلحة الـﱵ تس ــيطر علـى غــرب ليبيـا أعلنـت نيتهــا دعــم اﻻتفــاق السياس ــي الـليﱯ ،فـإن
بعض ـ ــها ﻻ يـزال مواليـاً لقــادة اﳌؤﲤ ــر الـوطﲏ العــام وحكومــة اﻹنقــاذ الـوطﲏ الـﱵ نصّبت
نفســها بنفســها .وأظهـر ﲢـالف فجــر ليبيا وجـود انقســامات حـادة أخـرى مردهـا الوﻻء

السياسي واﻻنتماء اﳉغراﰲ.

  16وش ــهدت الـفﱰة اﳌش ــمولة لتقــرير أيض ـ ـاً توتـرات متـغﲑِّة وانـدﻻع أعمــال عنـفمتفرقـة بـﲔ ﳐتلـف اﳉماعــات اﳌسـ ــلحة ﰲ ط ــرابلس .ففــي أوائـل تشـ ــرين الثـاﱐ/نـوفمﱪ،
هـاجم لواء ثوار طـرابلس مقـر ﳎلس الوزراء ﰲ طـرابلس واحتلوه .واندلعت اشـتباكات

ﰲ جنـوب غ ــرﰊ طـ ــرابلس ﰲ تش ـ ــرين الثـاﱐ /نـوفمﱪ بـﲔ ميليش ـ ــيا أبـو س ـ ــليم وﲨاع ــات
مسلحة من غر ن ومصراتة .وﰲ كانون اﻷول/ديسمﱪ ،اندلع القتال ﰲ شرق طرابلس
بﲔ ﲨاعات مسلحة ﳏلية متناحرة خلﱠف مقتل ما ﻻ يقل عن عشرة أشخاص من بينهم

مدنيون.

  17وتبﲔﱠ أن ترتيبات وقف إطـﻼق النار اﶈلية اﳌﱪمـة ﰲ غـرب ليبيا ﰲ وقت سـابقمـن عـام  2015كانت مرنة ﲟـا فيه الكفاية ﻻمتصــاص تصــعيد اﳌواجهـات اﶈلية .فقـد
مــر اتفــاق وقـف إط ــﻼق النـار بـﲔ الزاويـة وورشـ ــفانة ختبـار عسـ ــﲑ ﰲ أواخـ ــر تشـ ــرين
اﻷول/أكتوبر عندما ﲢطمت طائرة مروحية عسكرية لقرب من الزاوية ،ﳑا أسفر عن
مقتل مـا ﻻ يقـل عـن  15شخص ـاً كـانوا على متنهـا ،مـن بينهـم ضــباط عســكريون كبار
وقـادة ﰲ ﲨاع ــة فجـ ــر ليبيـا .وأدى ه ــذا اﳊـ ــادث إﱃ تعبئـة واسـ ــعة النط ــاق للقــوات مــن

اﳉانبﲔ .وبعد مواجهة واشتباكات متفرقة استمرت على مدى عدة أ م ،أفلح وسطاء
ﳏليون ﰲ جعل اﳉانبﲔ ﳚدِّدان التزامهما تفاق وقف إطﻼق النار.
اﳊالة ﰲ الشرق

  18طغــت اﻻش ــتباكات اﳌس ــتمرة ﰲ ش ــرق ليبيـا علـى معظ ــم اﻷح ــداث الـﱵ وقعــتخـﻼل الفﱰة اﳌشـمولة لتقرير .فقد دارت مواجهات ﰲ بنغازي شـاركت فيها أخـﻼطٌ
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مـن اﻷطـراف اﳌتناحرة ،مـن بينهـا القـوات اﳌوالية للواء خليفـة حـفﱰ وميليشـيات اﻷحياء
السـكنية وﲨاعـات سـلفية مسـلحة وألوية ثورية إسـﻼمية ،إضـافة إﱃ الكيا ت اﻹرهابية
مثل ﲨاعة أنصار الشريعة وتنظيم الدولة اﻹسﻼمية ﰲ العراق والشام.
 -١٩واس ــتمر القتـال بصـ ــفة خاصـ ــة بـﲔ وح ــدات اﳉيـش اﳌواليـة للـواء ح ــفﱰ وﳎلـس

ش ـ ــورى ثــوار بنغ ــازي .وﱂ يتمك ـ ــن أي م ــن اﳉ ـ ــانبﲔ م ــن ﲢقيــق مكاس ـ ــب كبــﲑة علــى
اﻷرض .وﰲ منتصــف أيلول /سـبتمﱪ ،شـن اللواء حـفﱰ هجومـا جـو على قوات ﳎلس
الشـورى ،دون أن يكـون له أثر ملحـوظ .وعلى الرغم من عـدم وجـود أرقام رﲰية عـن
اﳋسـ ـ ــائر البشـ ـ ــرية ،يعتق ــد ن ﳓ ـ ــو  150مق ــاتﻼ م ــن اﳉ ـ ــانبﲔ قــد قتلــوا خ ـ ــﻼل الـفﱰة

اﳌشـمولة لتقرير .وﲤثلت أخطـر أعمـال العنف الﱵ شـهد ا بنغازي ﰲ هجـوم بقذائف
اﳍــاون ﰲ منتص ـ ــف تشـ ــرين اﻷول/أكتوبـر اسـ ــتهدف ﲡمعــا عامــا ضـ ــد حكومــة الوفـاق
الوطﲏ .فقد قُتل تسعة أشخاص ﰲ هذا اﳍجوم ،وأصيب ﳓو  50آخرين ﲜروح.
 -٢٠وﰲ كـانون اﻷول/ديسـمﱪ ،شـهدت أجـدابيا تدهورا حـادا للحالة اﻷمنية نتيجـة
ﻻش ــتباكات ﴰلـت ﲨاعــات مس ــلحة إس ــﻼمية ﳐتلفــة ،ﲟــا ﰲ ذلـك ﳎلـس ش ــورى ثـوار
أجدابيا  -الذي يضم الثوار اﻹسﻼميﲔ وﲨاعة أنصار الشريعة  -من جهة ،وميليشيات
سـ ــلفية ﳏليـة وقـوات مواليـة للـواء حـ ــفﱰ ،مــن جه ــة أخـ ــرى .وقُتـل مــا ﻻ يقــل ع ــن 23
شخصا وأُصيب  ،60من بينهم مدنيون ،خﻼل عشرة أ م من القتال .وشنت طائرات
مقاتلــة مواليــة للــواء ح ـ ــفﱰ غـ ــارات جويــة علــى أهـ ــداف بع ــة لــس الشـ ـ ــورى ﰲ 26
كانون اﻷول/ديسمﱪ.
اﳊالة ﰲ اﳉنوب

 -٢١طغ ـ ــى علـ ــى ال ــفﱰة اﳌشـ ـ ـ ـ ــمولة لتق ـ ــرير اس ـ ـ ـ ــتمرار التوت ــرات الطائفي ــة وارتف ـ ــاع

مس ـ ـ ــتو ت اﳉرﳝـ ــة ﰲ س ـ ـ ــبها وأو ري .ففـ ــي س ـ ـ ــبها ،أس ـ ـ ــهمت اﳌواجه ـ ــات بــﲔ أوﻻد
سليمان ،من حية ،والقذاذفة والتبو ،من حية أخرى ،ﲟا ﰲ ذلك ز دة حاﻻت الثأر
الطائفي ،ﰲ ز دة حـدة التوتر ﰲ اﳌدينة .وزاد من تفاقم اﳊالة عدد من عمليات اغتيال
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واختطـاف مســؤولﲔ حكــوميﲔ بدوافع سياســية .ففـي تشــرين اﻷول/أكتوبر ،اختطفـت
ﳎموع ــات ﳎهولـة اﳍويـة مــدير جه ــاز الشـ ــرطة القض ـ ــائية ووكيـل ديـوان بلديـة سـ ــبها ﰲ
حادثﲔ منفصلﲔ.

 -٢٢وﰲ أو ري ،توقــف تنفيـذ اتفــاق وقــف إط ــﻼق النـار الـذي توص ـ ــل إليـه ﰲ 22

تش ــرين الثـاﱐ/نـوفمﱪ ﰲ الدوح ــة ﳑثلـو الطــوارق والتبـو عقـب شــكوك أ رهــا ﳑثلـو التبـو
فيمــا يتعلـق ﲝيـاد القــوة اﳌكلفــة برص ــد وقـف إطــﻼق النـار .وقـد نـص اﻻتفــاق ،الـذي ﰎ
التفاوض عليه برعاية قطر ،على وقف ﲨيع اﻷعمال العدائية ،وتبادل اﻷسـرى ،وإنشـاء
ﳉنة حكمــاء لﻺشــراف علـى تنفيذ اﻻتفـاق .ومـن اﻷمـور البالغـة اﻷﳘية الﱵ نص عليهـا
اﻻتفـاق أيض ــا نش ــر قـوة ﳏايـدة مـن قبيلـة اﳊس ــاونة لرص ــد تنفيـذ اﻻتفـاق ﲢــت إش ــراف
القــوة الثالثـة .وزادت حـ ــدة التوتـرات تص ـ ــاعدا عنـدما نشـ ــبت اشـ ــتباكات بـﲔ ﲨاع ــات
مسـ ــلحة مــن التبـو والط ــوارق ﰲ  10ك ــانون الثـاﱐ/ينـاير ،لتتجـ ــدد مــرة أخـ ــرى ﰲ 16

كانون الثاﱐ/يناير .وتفيد اﻷنباء ﲟقتل تسعة أشخاص ﰲ اﳉولة الثانية من اﻻشتباكات.
وﳒحـ ــت جه ــود الوسـ ــاطة الـﱵ بـذﳍا ﰲ وقـت ﻻحـ ــق ﳑثلـون ﳎتمعيـون مــن اﳉـ ــانبﲔ ﰲ
تيسﲑ نشر قوة الرصد اعتبارا من  6شباط/فﱪاير.

 -٢٣وأســهمت التوترات بﲔ التبو والزواية ﰲ جيج التوترات القائمـة ﰲ الكفـرة ﰲ

اﳉنـوب الشـ ــرقي .فـردّا علـى اﳊصـ ــار الـذي تفرضـ ــه علـى أحيـاء التبـو ﰲ اﳌدينـة عناصـ ــر
مس ــلحة مــن الزوايـة ،واصـ ــلت ميليش ــيات التبـو تطويـق الكفــرة ،وهــو مــا أدى إﱃ إعاقـة
حرك ــة السـ ــكان وإمكانيـة اﳊصـ ــول علـى السـ ــلع اﻷساس ــية .وش ــهدت الـفﱰة اﳌشـ ــمولة
لتقرير أيضا حوادث انطوت على اختطاف وقتل اﳌدنيﲔ من كلتا الطائفتﲔ.

توسع تنظيم الدولة اﻹسﻼمية

 -٢٤أضاف توسع تنظيم الدولة اﻹسﻼمية بعدا آخر للوضع اﻷمﲏ اﳌعقد أصﻼ .فقد
ﲤكنت هذه اﳉماعة من إحكـام قبضـتها على مدينة سـرت واﳌناطق اﶈيطـة ا ،لتسـيطر
بذلك فعليا على قطـاع تبلغ مسـاحته أكـثر مـن  250كيلومﱰا مربعـا .وأقامـت اﳉماعـة
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بنيــة ﲢتيــة عس ـ ـ ــكرية ﴰلــت معس ـ ـ ــكرات تــدريب وﳐـ ـ ــازن وﲢصـ ـ ـ ــينات ،ﻹضـ ـ ـ ــافة إﱃ
مؤسســات حكــم بدائيـة يشــار إليهـا ســم ’اﶈــاكم اﻹســﻼمية‘ و ’الشــرطة اﻹســﻼمية‘.
وبعد فشل انتفاضة قبيلة الفرجان ﲟدينة سرت ﰲ آب/أغسطس ،الﱵ قتل خﻼﳍا تنظيم
الدولـة اﻹس ــﻼمية عشـ ــرات مــن مقــاتلي وأنصـ ــار القبيلـة ،ﱂ يواجـ ــه التنظيـم أي معارضـ ــة

جدية ﰲ اﳌنطقة.

 -٢٥وقــام التنظيــم ،انطﻼقــا م ــن قاعدتيــه ﰲ سـ ـ ــرت والنوفليــة ،بع ــدد م ــن اﶈـ ـ ــاوﻻت
لتوسيع نطاق سيطرته ،ﻻ سيما شرقا ﰲ اﲡاه منطقة اﳍﻼل النفطي .فقد شنت اﳉماعة
سلسـ ـ ــلة م ــن الغ ــارات علــى اﳌنشـ ـ ــآت النفطيــة قبــل أن تشـ ـ ــن هجوم ــا ﰲ أوائــل ك ـ ــانون
الثــاﱐ/ينــاير علــى اﶈـ ـ ــطتﲔ النفـ ــطيتﲔ ﰲ الس ـ ـ ــدرة ورأس ﻻنــوف ،اﻷمـ ــر الــذي أدى إﱃ
اشـ ــتباكات عنيفــة مــع حـ ــرس اﳌنشـ ــآت النفطيـة .وقُتـل مــا ﻻ يقــل ع ــن  30مــن مقــاتلي
التنظيم و  10مـن أفراد اﳊــرس خــﻼل بضــعة أ م مـن اﻻشـتباكات نفـذت فيهـا اﳉماعـة

اﻹرهابية عمليات انتحارية ســتخدام ســيارات مفخخــة .وأُضــرمت النﲑان أثناء القتال
ﰲ العديـد مــن خ ــزا ت النفــط .وعلـى الـرغم مــن أن قـوات التنظيـم ﱂ تفلـح ﰲ الس ــيطرة
على هذين اﳌيناءين النفطيﲔ ،فقد ﳒحت ﰲ السيطرة لكامل على بلدة بن جواد .وﰲ
منتصـف شـهر كـانون الثاﱐ/يناير ،هاﲨـت قوات التنظيم منشـآت نفطية ﰲ مرادة ،على

بعد ﳓو  150كيلومﱰا جنوب رأس ﻻنوف.

 -٢٦وكثّف التنظيـم أيض ـ ــا هجماتـه ﰲ اﳌنطقــة الغربيـة .فقــد أسـ ــفر هجـ ــوم انتحـ ــاري
بسـ ــيارة مفخخـ ــة ﰲ  7كـ ــانون الثـاﱐ/ينـاير علـى معسـ ــكر جحفــل لتـدريب الشـ ــرطة ﰲ
زليﱳ ،على بعد ﳓو  50كيلومﱰا غرب مصراتة ،عن مقتل ما ﻻ يقل عن  59شخصا
وإص ــابة أك ــثر مــن  180آخ ــرين ،وهــو مــا جعلـه اﻷش ــد فتك ــا مــن بـﲔ ﲨيـع اﳍجمــات
اﻹرهابية الﱵ وقعـت ﰲ ليبيا منذ ثورة عـام  .2011وأدى هجــوم بســيارة مفخخــة ﰲ
تش ـ ـ ــرين الثــاﱐ /نــوفمﱪ عل ــى نقطـ ـ ــة تفتيــش لقـ ــرب مـ ــن بل ــدة اﳋم ـ ــس إﱃ مقتــل ﲦانيــة

أشخاص.
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 -٢٧وعـﻼوة على ذلك ،كثّف تنظيم الدولة اﻹسـﻼمية أنشـطته ﰲ طـرابلس وصــﱪاتة
ومـا حوﳍمــا .ففـي أيلـول /ســبتمﱪ ،هــاجم التنظيـم الس ــجن التـابع لقـوة الـردع اﳋاص ــة ﰲ
مطــار معيتيقـة بطــرابلس ،وهـو مـا أدى إﱃ مقتل مـا ﻻ يقـل عـن ﲬســة مـن أفـراد التنظيم
وثﻼثة مـن اﳊــراس .وﰲ صــﱪاتة ،نظّمـت اﳉماعـة عرضــا يضــم أكـثر مـن  30مركبة ﰲ

أوائل كـانون اﻷول /ديسـمﱪ ،وأقامـت نقـاط تفتيش مؤقتة ﰲ اﳉـزء اﳉنوﰊ مـن اﳌدينة.
وﰲ  19شباط/فﱪاير ،أعلنت الوﻻ ت اﳌتحدة اﻷمريكية أ ا شنت غارات جوية على
أهداف يشتبه ﰲ أ ا بعة لتنظيم داعش ﰲ منطقة صﱪاتة.
 -٢٨وﰲ درنـة ،اس ــتمرت اﻻش ــتباكات بـﲔ مقــاتلي التنظيـم وﳎلـس ش ــورى ﳎاهــدي

درنـة .وتـركز القتـال أساس ــا ﰲ منطقــة الفتـائح واﳊ ــي رقـم  400جنـوب اﳌدينـة ،حيـث
رابــط مق ــاتلو التنظيــم عق ــب إخ ـ ــراجهم م ــن البلــدة ﰲ ح ـ ــزيران/يونيــه  .2015وش ـ ــنت
طـائرات مقاتلة بعة لقوات حـفﱰ سلسـلة من الغارات اﳉوية على مواقع التنظيم حـول

البلدة ﰲ كانون اﻷول/ديسمﱪ.

 -٢٩وﰲ بنغـازي ،قاتلـت وح ــدات ﳏليـة بعـة للجيـش وﲨاعــات مس ــلحة مـن اﳊ ــي
عناصــر شـئة مـن التنظيم ﰲ مناطق ﳐتلفـة ،منهـا الليثي .وﰲ أمـاكن أخــرى ﰲ الشــرق،
ش ــهدت أج ــدابيا سلس ــلة مـن اﻻغتيـاﻻت اس ــتهدفت دعــاة س ــلفيﲔ وض ــباطا عس ــكريﲔ

خﻼل الفﱰة اﳌشمولة لتقرير ،وهي اغتياﻻت أعلن التنظيم مسؤوليته عن عدد منها.
لثا-

عملية صياغة الدستور

 -٣٠قام ــت ﳉنــة مكونــة م ــن  12عضـ ـ ــوا ش ـ ــكلتها ﲨعيــة صـ ـ ــياغة الدس ـ ــتور ﻹعـ ــداد

مشــروع أول للدســتور بنشــر نتـائج عملهـا ﰲ  6تشــرين اﻷول/أكتوبـر .وكــان تشــكيل
اللجنة قد دفع ﳑثلَي التبو ﰲ اﳉمعية إﱃ تعليق عضويتهما احتجاجا على استبعادﳘا من
اللجنة .
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 -٣١واعتُﱪ اﳌشــروع خطــوة أوﱃ معقولة صــوب إرســاء اﻷســاس لدســتور دائم .غـﲑ
أن اﳌش ـ ــروع ليــس فيــه امتثــال للق ــانون الـدوﱄ واﳌع ــايﲑ الدوليــة ،وﻻ س ـ ــيما فيمـ ــا يتعلــق
ﻷحكــام اﳌتص ــلة قامـة الدولة ،والفص ــل بﲔ الســلطات ،وســيادة الدســتور علـى ســائر
جوانب القانون اﶈلي ،واﳊقوق واﳊـر ت ،والقضـاء ،واﶈكمة الدسـتورية .ومن أوجـه

القص ــور اﻷخــرى مـا يتعلـق ﲝقـوق اﳌـرأة وعـدم وجــود ضــما ت كافية ضــد اﻻحتجــاز
التعسفي والتعذيب واﶈاكمة غﲑ العادلة.

 -٣٢وقامـت البعثـة ،بعـد إجرائهــا ﲢليـﻼ مفص ــﻼ ﳌشــروع الدســتور ،بتقـدﱘ عــدد مـن
التوصيات إﱃ ﲨعية صياغة الدستور ﻹدخال ﲢسينات عليه .وﰲ ضوء هذه التوصيات

والشــواغل اﻷخــرى الﱵ أثﲑت داخــل اﳉمعية ،طلبت ﳉنة صــياغة الدســتور مـن اللجنة
أن تعيد النظر ﰲ اﳌشروع ،وأن تتوصل إﱃ توافق ﰲ اﻵراء بشأن اﳌسائل اﳌعلقة.
رابعا-

ألف-

اﻷنشطة اﻷخرى لبعثة اﻷمم اﳌتحدة للدعم ﰲ ليبيا
الدعم اﻻنتخاﰊ

 -٣٣لق ــد ص ـ ـ ـعّب تقلــب اﳊالـة السياس ـ ــية واﻷمنيــة علــى فــريق اﻷم ــم اﳌتحـ ـ ــدة للــدعم
اﻻنتخـ ـ ــاﰊ ،الــذي تشـ ـ ــﱰك البعثــة ﰲ إدارتــه م ــع بــر مج اﻷم ــم اﳌتحـ ـ ــدة اﻹﳕـ ــائي ،تنفيــذ
اﻷنشـ ـ ــطة اﳌق ــررة لـدعم اﳌفوضـ ـ ــية الوطنيــة العليــا لﻼنتخـ ـ ــا ت .وم ــع ذلـك ،فق ــد ظلــت
مكاتــب الــدوائر اﻻنتخابيــة ،البــالغ عـ ــددها  17مكتبــا ،مفتوحـ ـ ــة ﰲ ﲨيــع أﳓـ ـ ــاء البلــد.
وركـ ـ ــز الفـ ــريق ﰲ اﳌقـ ــام اﻷول ،ﰲ س ـ ـ ــياق الــدعم الــذي قدمـ ــه إﱃ اللجنــة ،عل ــى تنفيــذ
اﻷنش ــطة الراميـة إﱃ تعـزيز القـدرات التقنيـة وإذك ــاء وعــي كبـار ص ــناع القـرار لقض ــا

اﻻنتخابية وإﳌامهم بتفاصـيلها .وواصـل الفريق تنسـيق اﳌسـاعدة اﻻنتخابية الدولية ،ويسّر
اﻻتص ـ ــاﻻت بـﲔ اﳌفوضـ ــية ونظرائهــا ﰲ اﳌنطقــة العربيـة ،لتبقــى بـذلك علـى تواصـ ــل مــع
اﻷوساط اﻻنتخابية ككل ﰲ اﳌنطقة.
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ء-

حقوق اﻹنسان والعدالة اﻻنتقالية وسيادة القانون

 -٣٤اسـ ــتمرت ﲨيـع أط ــراف الـنزاع ﰲ ليبيـا ﰲ ارتكـ ــاب انتهاكـ ــات واسـ ــعة النطـ ــاق
للقـانون الدوﱄ اﻹنســاﱐ وانتهاكـات وﲡـاوزات للقـانون الدوﱄ ﳊقـوق اﻹنســان ،ﲟـا ﰲ

ذلك أعمـال القتل غـﲑ القانوﱐ وعمليات اﻻختطـاف وأخـذ الرهـائن وحـاﻻت اﻻختفاء
القسري والتعذيب .وﲢمل اﳌدنيون وزر العديد من هذه اﻻنتهاكات والتجاوزات ،الﱵ
قد يصـل بعضـها إﱃ مسـتوى جـرائم حـرب .وواصـلت البعثة الدعوة إﱃ وضـع حـد ﳍذه
التجاوزات وﳏاسبة اﳌسؤولﲔ عنها.

 -٣٥واسـتمر مـا يدور مـن قتال وقصــف عشـوائي للمناطق السـكنية ﰲ حصــد أرواح
اﳌـدنيﲔ ،ﲟــن فيهــم اﻷطفــال والعــاملون ﰲ ا ــال الـطﱯ ،وإصـ ــابتهم ﲜ ــروح ،مــع إﳊ ــاق
أض ـ ــرار لبنيـة التحتيـة اﳌدنيـة أيض ـ ــا .وقـد تض ـ ــررت مــن ذلـك أجـ ــدابيا وبنغــازي ودرنـة
والكف ــرة وورشـ ــفانة بصـ ـ ــفة خاص ـ ــة .كم ــا أن عمليـات التف ــجﲑ واﳍجم ــات اﻻنتحاريـة
أودت ﲝياة العشرات من الناس ،وكثﲑ منهم من اﳌدنيﲔ .
 -٣٦وش ــهدت الـفﱰة اﳌشـ ــمولة لتقــرير ز دة ﰲ اﻻغتيـاﻻت السياس ــية ،ﻻ س ــيما ﰲ
بنغ ــازي وأج ـ ــدابيا .وقــد وثّق ــت البعثــة م ــا ﻻ يق ــل عـ ــن س ـ ــت ح ـ ــاﻻت اسـ ـ ـتُهدف فيه ــا

مسؤولون أمنيون وسلفيون ﰲ أجدابيا.

 -٣٧وشــهدت اﳌناطق اﳋاضــعة لســيطرة تنظيم الدولة اﻹســﻼمية ،ﻻ ســيما ﰲ وســط
ليبيــا ،ﲡ ـ ــاوزات جس ـ ــيمة ﳊق ــوق اﻹنس ـ ــان .وﴰلــت ه ــذه التج ـ ــاوزات عمليــات إع ــدام
جــراءات موجــزة واختطافـات وحــاﻻت تعـذيب .فبعـد ثﻼثة أ م مـن القتال ﰲ الدائرة

الثالثة ﲟدينة سـرت بسـبب اﻻشـتباه ﰲ قيام التنظيم بقتل إمـام أحـد مسـاجد اﳌدينة كـان
ﳚهــر ﲟعارض ــته للجماعــة ،أفـاد شــهود بـرؤيتهم أربعـة أجس ــاد معلقـة ﰲ أعمــدة ﰲ أﳓــاء
ﳐتلفـة مـن اﳌدينة .وﰲ الفﱰة مـن  14إﱃ  18تشــرين اﻷول/أكتوبر ،أفيد بوقوع مـا ﻻ
يقــل عــن س ــت ح ــاﻻت إعــدام ﰲ س ــرت وش ــرق ليبيـا ،منهــا إعــدام شخصـ ــﲔ متهــمﲔ
لشعوذة.
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 -٣٨وﻻ تـزال هنـاك ش ــواغل خ ــطﲑة إزاء س ــﻼمة اﶈتجـ ــزين لـدى التنظيـم ،ﲟــن فيهــم
أربعـة رجــال مـن بن جــواد اعتُقلوا ﰲ  4كــانون الثاﱐ/يناير .كمـا طبقـت هـذه اﳉماعـة
ح ــد اﳉلـد ﰲ س ــرت علـى أش ــخاص منهــم رعــا أجانـب بتهمــة ش ــرب اﳋمــر ،بعــد أن
أدانتهــم ”اﶈ ــاكم اﻹس ــﻼمية“ الـﱵ نصـ ــبت نفسـ ــها بنفسـ ــها .أمــا النسـ ــاء والفتيـات فقــد

فُرضـ ـ ــت قيــود علــى حريــة تنقلهـ ــن دون ﳏ ـ ــرم ،فضـ ـ ــﻼ عـ ــن آداب لبــاس تشـ ـ ــمل ارتــداء
النقاب.

 -٣٩وأدى إصـ ـ ـ ـ ـ ــدار اﳌؤﲤـ ـ ــر ال ــوطﲏ العـ ـ ــام ﰲ كـ ـ ـ ـ ــانون الثـ ــاﱐ/ينـ ــاير للقـ ـ ــرار رقـ ــم 2
بشـأن ”وضــع أحكـام النفﲑ والتعبئة العامـة موضــع التنفيذ“ إﱃ ازد د الشـواغل اﳌتعلقـة

ﲟحـاوﻻت اﳍيئة التشـريعية السـابقة اﳊـد من اﳊـر ت اﳌدنية ﰲ طـرابلس وأماكن أخـرى
ﰲ غــرب ليبيـا .وﳑــا يثـﲑ القلـق بش ــكل خ ــاص اﻷحك ــام الـﱵ تقيـد س ــفر موظفـي اﳋدمـة
اﳌدنيــة وغﲑه ـ ــم مـ ــن اﳌس ـ ـ ــؤولﲔ ،وتطلــب مـ ــن اﻷح ـ ـ ــزاب السياسـ ـ ــية أن تكش ـ ـ ــف ع ـ ــن

اﳌعلومات اﳌتعلقة لعضوية والشؤون اﳌالية .وتقتضي أحكام أخرى من أعضاء البعثات
الدبلوماسية اﻷجنبية إخطارا مسبقا بتحركا م ،كما تقتضي مراقبة الرعا اﻷجانب.
عمليات اﻻختطاف والتعذيب

 -٤٠واص ــلت اﳉماعـات اﳌســلحة مـن ﲨيع اﻷطــراف اختطــاف اﳌـدنيﲔ علـى أســاس
هو م أو انتماءا م اﻷسـرية أو انتماءا م السياسـية اﳌتصـورة .واسـتمر حبس اﶈتجـزين
ﰲ مرافق اﻻحتجـاز الرﲰية وغﲑ الرﲰية ،وقد حُرموا ﰲ كثﲑ من اﻷحيان من اﻻتصـال
لعاﱂ اﳋارجي أو من إمكانية اللجوء إﱃ السلطات القضائية.

 -٤١وﰲ شـ ــرق ليبيـا ،طالـت عمليـات اﻻختطـ ــاف معارض ـ ــي عمليـة الكرامــة وأفــرادًا
متهــمﲔ ﻹرهــاب .وﳚُهــل مص ــﲑ وأمـاكن وجــود اﻷشــخاص اﳌقبـوض عليهــم مـن قبـل

ﳎلــس شـ ــورى ثـوار بنغــازي ،ﲟ ــا ﰲ ذلـك اﻷسـ ــرى الـذين أخ ـ ــذوا مــن سـ ــجن بوهدﳝ ــة
العس ــكري ﰲ تش ــرين اﻷول/أكتوبـر  ،2014وهنـاك ﳐ ــاوف جديـة فيمــا يتعلـق ﲝيـا م
وسﻼمتهم.
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 -٤٢وشــهدت الفﱰة اﳌشــمولة لتقـرير ز دة ﰲ حــوادث اﻻختطــاف اﻹجرامية طلبا
للفدية ،الﱵ اسـتهدفت اﻷطفال ﰲ بعض اﻷحيان ،ﻻ سـيما ﰲ غرب ليبيا وجنو ا .وﻻ
يزال اﻷطفـال الثﻼثة مـن عائلة الشرشـاري اللذين اختطفـوا ﰲ  2كـانون اﻷول/ديسـمﱪ
ﰲ صرمان مأسورين.
 -٤٣وطيلــة الـفﱰة اﳌشـ ـ ــمولة لتق ــرير ،وثﱠق ــت البعثــة أدلـة علــى التع ــذيب وغـ ــﲑه م ــن
ضـ ـ ــروب س ـ ــوء اﳌعاملــة ﰲ عـ ــدد م ــن اﳌــرافق الرﲰيــة وغـ ــﲑ الرﲰيــة ﰲ أﳓ ـ ــاء ليبيــا .فف ــي
الشـرق ،ﴰلت هـذه اﳌرافق إدارة مكافحـة اﻹرهـاب ﰲ الﱪسـيس وبودزيرة؛ وﰲ سـجﲏ
كويفيــة وق ــر دة؛ ومـ ــرفق اﻻحتجـ ـ ـ ــاز بتوك ـ ـ ــرة؛ وإدارة التحقيقـ ــات اﳉنائيــة ﰲ بنغـ ــازي
واﳌرج .وﰲ الغرب ،ﴰلت هـذه اﳌواقع مرفق اﻻحتجـاز ﰲ معيتيقة الواقع ﲢـت سـيطرة
قـوة الـردع اﳋاصـ ــة ،ومــرافق اﻻحتج ــاز اﳋاضـ ــعة لس ــيطرة ﲨاعــات أبـو س ــليم وصـ ــﻼح
الﱪكي وأبو بكر الصديق وأوﻻد عيسى اﳌسلحة .كما تلقت البعثة تقارير عن عدد من
حاﻻت الوفاة أثناء اﻻحتجاز ﰲ شرق ليبيا وغر ا.

 -٤٤ووقعــت عــدة عمليـات لتبـادل اﻷس ــرى واﻹفـراج عنهــم خ ــﻼل الـفﱰة اﳌشـ ــمولة
لتقرير .ففي أيلول /سـبتمﱪ ،أُفرج عـن  61رجـﻼ ﰲ ا مـوع كـانوا ﳏتجـزين منذ بدء
النزاع ﰲ عام  2011من سجون مصراتة .وﰎ اﻹفراج عن  51رجﻼ آخرين ﰲ تبادل

لﻸسرى بﲔ الزاوية وورشفانة وأبو سليم ﰲ تشرين الثاﱐ/نوفمﱪ.
الفئات اﳌعرضة للخطر

 -٤٥ظ ـ ــل اﳌ ــدافعون عـ ــن حق ــوق اﻹنسـ ـ ــان عرض ـ ـ ــة ﳋط ـ ــر العنــف والتخويــف .فف ــي
آب/أغس ــطس ،عقـدت البعثـة اجتماعــا مدتـه يومـان ض ــم مـدافعﲔ عــن حقـوق اﻹنس ــان
وجه ــات فاعلــة ﰲ ا تم ــع اﳌــدﱐ ــدف تعــزيز دوره ــم ﰲ اﳊـ ــوار السياسـ ــي الـليﱯ وﰲ

جهود بناء السﻼم.

 -٤٦وظـل اﳌهاجرون وملتمسـو اللجـوء والﻼجئون معرضـﲔ ﳋطـر اﻻحتجـاز اﳌطـول
ﰲ ظــروف غــﲑ ﻻئقـة ،والتعـذيب ،واﳍجمــات العنيفـة ،والعمــل القس ــري ،واﻻغتص ــاب
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والعن ــف اﳉنس ـ ـ ـ ــي واﳉنس ـ ـ ـ ــاﱐ ،واﻻس ـ ـ ـ ــتغﻼل عل ــى أي ــدي أفـ ــراد اﳉماعـ ـ ــات اﳌس ـ ـ ـ ــلحة
والعصـا ت اﻹجرامية وأفراد الشـرطة .وتلقت البعثة تقارير عن وقوع جـرﳝﱵ اغتصـاب
ﲨـ ــاعي لنس ــاء مهــاجرات ﰲ غــرب ليبيـا ﰲ تش ــرين الثـاﱐ /نـوفمﱪ .وظ ــل آﻻف الرعــا
اﻷجانب رهـن اﻻحتجــاز ﻻرتكـا م ﳐالفـات تتعلق ﳍجــرة دون أن يتســﲎ ﳍـم اللجــوء

إﱃ القضـ ـ ــاء ،وذلـك ﰲ م ــرافق خاضـ ـ ــعة لس ـ ــلطة وزارة الداخليــة أو تق ــع مباش ـ ــرة ﲢ ـ ــت
سـ ــيطرة ﲨاع ــات مسـ ــلحة ﰲ ظ ــروف يـرثى ﳍ ــا .وﰲ شـ ــراكة مــع اﳍيئـة الطبيـة الدوليـة،
قامت مفوضـية اﻷمم اﳌتحـدة لشـؤون الﻼجئﲔ بوضـع نظام للوصـول إﱃ ﲦانية من أصـل
 18مركزا من مراكز اﻻحتجاز الﱵ تديرها الدولة ،ولرصد تلك اﳌراكز أسبوعياً.
 -٤٧وما زال ﳓـو  435 000شـخص من اﳌشـردين داخليا نتيجـة للنزاع الدائر منذ
منتصــف عـام  2014وﻻسـتمرار انعـدام اﻷمـن .وﰲ  9كـانون الثاﱐ/يناير ،تعـرض ﳐيم
اﳌشـردين داخليا من أهاﱄ ورغاء ﰲ مركـب اﻷلعاب الر ضـية ﲟدينة بنغازي للقصـف

مرتﲔ ،ﳑا أسفر عن مقتل شخصﲔ وجرح ستة آخرين من بﲔ سكان اﳌخيم.

 -٤٨وﰲ طـرابلس ،قام اﳌؤﲤـر الوطﲏ العـام بتعـديل أحكـام قانون اﻷحـوال الشخصــية
)لعـام  (1984اﳌتعلقـة ﲝقـوق اﳌـرأة .وبينمـا تثﲑ هـذه اﳌبادرة تســاؤﻻت قانونية لنظــر
إﱃ وضع اﳌؤﲤر الوطﲏ العام ،فمن شأ ا أن تقيِّد بشكل خاص حقوق اﳌرأة ﰲ مسائل

الطﻼق وتعدد الزوجات ،وأن ﲤهد الطريق لزواج اﻷطفال.

 -٤٩وتعرض الصـحافيون وغﲑهـم من العاملﲔ ﰲ وسـائط اﻹعـﻼم ﻻعتداءات ﴰلت
اﻻختطــاف والتعـذيب واﻻعتداءات العنيفـة والتهديدات اﳌوجهـة ضــدهم وضــد أقـار م.
وأفاد عدد من الصـحفيﲔ الذين أفرج عنهم ﰲ وقت ﻻحـق
وانتماءا م السياسية وعﻼقا م مع اﳌنظمات الدولية.

م اسـتجوبوا عن عملهم

 -٥٠و لشـ ــراكة مــع وزارة الشـ ــؤون اﳋارجيـة والتعــاون ﰲ إسـ ــبانيا ،عقــدت منظم ــة
اﻷمم اﳌتحدة للﱰبية والعلم والثقافة )اليونيسكو( حلقة عمل لكبار اﳌديرين ﰲ عدد من
اﳌنافـذ اﻹعﻼميـة الليبيـة ﳌناقشـ ــة تزايـد العنـف ض ـ ــد الص ـ ــحفيﲔ واﻹع ــﻼميﲔ .واختتم ــت
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حلقــة العمــل عــﻼن رفـض خط ــاب الكراهيـة واﻻلـتزام بتنفيـذ اﳌعــايﲑ اﻷخﻼقيـة واﳌهنيـة
اﻷساسية.
العدالة اﻻنتقالية

 -٥١بنـاء علـى اﻻلتزامــات الس ــابقة الـﱵ قطعتهــا بلـديتا مصـ ــراتة و ورغــاء ،اجتمعــت
ﳉنة مشـﱰكة عـدة مـرات خـﻼل الفﱰة اﳌشـمولة لتقـرير ﳌناقشـة طـرائق عـودة اﳌشـردين
داخليـا مــن أهــاﱄ ورغــاء إﱃ د رهــم .وبفضـ ــل جهــود التيسـ ــﲑ الـﱵ بـذلتها بعثـة اﻷمــم

اﳌتحـ ــدة للـدعم ﰲ ليبيـا ،اتفــق اﳉانبـان علـى خريط ــة ط ــريق تتض ـ ــمن اﳋط ــوط العريض ـ ــة
ﻷحكـ ــام العــودة الطوعيـة واﻵمنـة للمشـ ــردين مــن أه ــاﱄ ورغ ــاء .كم ــا نص ـ ــت الوثيقــة
اﳌؤرخـة  18كـانون اﻷول/ديسـمﱪ على التدابﲑ اﳌتعلقـة ﲜـﱪ ضــحا انتهاكـات حقـوق

اﻹنسان ومساءلة اﳉناة ،واﻷحكام اﳌتعلقة ﻷمن ،وإعادة إعمار ورغاء واﳌناطق الﱵ
ﳊقها الدمار ﰲ مصراتة.

 -٥٢وبـدأت ﰲ تش ــرين الثـاﱐ/نـوفمﱪ ﳏاكمــة الس ــاعدي القـذاﰲ ،الذي ا ُم ص ــدار
أمر بقتل ﻻعب كرة القدم بشﲑ الر ﱐ ﰲ عام  .2006وأظهر تسجيل فيديو صدر ﰲ

آب/أغسطس السيد القذاﰲ ﰲ سجن اﳍضبة وهو يتعرض ﻻعتداء جسدي ويُرغَم على
مش ــاهدة اثنـﲔ مــن اﶈتج ــزين أثنـاء تعرضـ ــهما للضـ ــرب فيمــا يبـدو .وأعلـن اﻻدعــاء عــن
إجـ ــراء ﲢقيـق ،وأكـ ــد ﰲ معــرض رده علـى تعقيـب البعثـة وقــوع اعتقــاﻻت ،دون تقــدﱘ
مزيد من التفاصيل.

 -٥٣أمــا قضـ ــية  32مــن اﳌس ــؤولﲔ الس ــابقﲔ ﰲ نظ ــام القــذاﰲ الـذين أدانتهــم ﳏكمــة
اﳉنــا ت ﰲ طـ ـ ــرابلس ﰲ ﲤـ ــوز/يوليــه  2015ﰲ إج ـ ـ ــراءات ﱂ تــرق إﱃ اﳌعـ ــايﲑ الدوليــة
للمحاكمـة العادلة ،فهـي ﻻ تزال معروضــة علـى ﳏكمـة النقـض بعـد الطعـون الﱵ قـدمها

ﳏــامو هـؤﻻء اﳌســؤولﲔ .وحــوكم ســيف اﻹســﻼم القـذاﰲ ،ﳒــل معمــر القـذاﰲ ،وحُكــم
عليـه ﻹعــدام غيابيـا بينمــا كــان ﻻ يـزال معتقـﻼ مـن قبـل إحــدى اﳉماعــات اﳌس ــلحة ﰲ
الزنتان .وواصل اﳌدعي العام للمحكمة اﳉنائية الدولية اﳊث على تسليمه إﱃ اﶈكمة.
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النظام القضائي واﳉنائي

 -٥٤لقد ظل استمرار القتال وانعدام اﻷمن يعيق اﶈكمة ﰲ أداء مهامها ،ﻻ سيما ﰲ
سـرت ودرنة وبنغـازي .ففـي  29كـانون اﻷول/ديســمﱪ ،أعلنت النيابة العامـة ﰲ مدينة
شـ ــحات تعليـق مهامه ــا عقــب هجـ ــوم علـى مبانيه ــا مــن قبـل رجـ ــال مسـ ــلحﲔ .وظلـت
اﻻغتيـاﻻت وعمليـات اﻻختط ــاف وغــﲑ ذلـك مــن اﳍجمــات العنيفــة تس ــتهدف موظفــي
القضاء.
 -٥٥وﰲ مبـادرة اعتُﱪت إﱃ حــد كبـﲑ ﳏاولةً لتســييس الســلطة القض ــائية ،قـام اﳌؤﲤـر
الـوطﲏ الع ــام بتـعيﲔ  36م ــن القضـ ـ ــاة اﳉ ـ ــدد ﰲ اﶈكمـ ــة العليـا .وه ــذا أكـ ــﱪ ع ــدد م ــن
التعيينات ﰲ هذه اﶈكمة منذ عام .2011

 -٥٦وﲪلـت اﻻشـ ــتباكات الـﱵ وقعــت بـﲔ اﳉماع ــات اﳌسـ ــلحة ﰲ جـ ــوراء ﰲ 14
كانون اﻷول/ديسمﱪ موظفي السجن ء ﰲ جوراء على إجﻼء  364سجينا حفاظاً
على سـﻼمتهم .وقد فر العديد منهـم أثناء عملية اﻹجـﻼء ،وﻻ يزال  226من السـجناء
طلقاء .وﱂ يعد مبﲎ السجن نفسه صاﳊا لﻼستعمال.
 -٥٧وﰲ تش ـ ــرين الثـاﱐ /نـوفمﱪ ،نظم ــت البعثـة اجتماعـ ـاً ﳌــديري الس ـ ــجون الليبيـة ﰲ
تــونس .وضـ ـ ـ ــم اﻻجتم ـ ــاع  14مـ ــن مـ ــديري السـ ـ ـ ــجون ﰲ ﲨيــع أﳓ ـ ـ ــاء ليبيــا ،واعتم ـ ــد
اﳊاض ـ ـ ــرون مدونــة لﻸخـ ـ ــﻼق والس ـ ـ ــلوك .وﰲ كـ ـ ــانون اﻷول/ديس ـ ـ ــمﱪ ،نظم ـ ــت البعثــة

ومكتـب اﻷمـم اﳌتح ــدة اﳌـعﲏ ﳌخ ــدرات واﳉرﳝـة حلقـة عمــل ﰲ عَمّان لفائـدة موظفـي
السجون الليبية دف تعزيز مبادئ حقوق اﻹنسان وسيادة القانون.
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جيم-

قطاع اﻷمن

الدعم اﳌقدم للتخطيط الليﱯ للﱰتيبات اﻷمنية اﳌؤقتة

 -٥٨م ــن ا ـ ــاﻻت الرئيس ـ ــية الـﱵ ينصـ ـ ــب عليه ــا تركـ ــيز مش ـ ــاركة البعثـة فيم ــا يتعلــق
ﳌس ــائل اﻷمنيـة وض ــع خطــة لتنفيـذ الﱰتيبـات اﻷمنيـة اﳌبينـة ﰲ اﻻتفـاق السياســي الـليﱯ.
ومـن عناصــر ذلك تقـدﱘ اﳌشــورة بشــأن وضــع خطــة أمنية لطــرابلس ،ﲟـا فيهـا اﳋيارات
اﳌتاحـة فيما ﳜـص انسـحاب اﳉماعات اﳌسـلحة وإعادة تفعيل اﳉيش الليﱯ واﳌؤسسـات
اﻷمنية؛ ووضــع خطــة شــاملة ﻹشــراك طائفـة واســعة مـن اﳉهـات اﻷمنية الليبية؛ ووضــع
فه ــم مشـ ــﱰك للمسـ ــار اﻷمــﲏ ﰲ اﳊـ ــوار السياسـ ــي الـذي يـديره ا تم ــع الـدوﱄ؛ وتقــدﱘ
اﳌشورة إﱃ ﳎلس الر سة بشأن وضع اﳌسار اﻷمﲏ؛ وتقدﱘ اﳌشورة بشأن إعادة تنظيم
اﳉيش الليﱯ وﲢديثه .

 -٥٩وش ـ ــكل تــعيﲔ ﳎلــس ر س ـ ــة اللجنــة اﻷمنيــة اﳌؤقتــة ﰲ  13ك ـ ــانون الثــاﱐ/ينــاير
معلمـا هامـا .وﲟســاعدة مـن البعثة ،يتوقـع أن تضــع اللجنة خطــة مفصــلة لتحقيق اﳍـدف
اﻻس ــﱰاتيجي اﳌتمثـل ﰲ إقامــة حكومــة الوفـاق الـوطﲏ ﰲ ط ــرابلس .ويـعتﱪ ذلـك خط ــوة

أوﱃ ﳓـ ــو التص ـ ــدي بفعاليـة للقض ـ ــا اﻷساسـ ــية اﻷخـ ــرى الـﱵ تتص ـ ــل ﳊالـة ﰲ بنغــازي
واﳉهود الرامية إﱃ مكافحة تنظيم الدولة اﻹسﻼمية ﰲ العراق والشام.

 -٦٠وأج ــرت البعثـة ،وفقــا ﻻ س ــﱰاتيجية اﳌش ــاركة الـﱵ وضـ ــعتها ﰲ وقـت س ــابق مــن
عام  ،2015اتصـاﻻت مع طائفة واسـعة من اﳉماعات اﳌسـلحة الليبية بشـأن الﱰتيبات

اﻷمنية اﳌؤقتة .وركزت اﳌناقشات على أربع مسائل رئيسية ،أﻻ وهي كفالة التزام قوي
لﱰتيبـات اﻷمنيـة اﳌؤقتـة وتفعيلهــا ع ــن ط ــريق اللجنـة اﻷمنيـة اﳌؤقتـة ،وﲡميـع اﻷس ــلحة،
وتناول دور اﳉماعات اﳌسلحة ﰲ اﳌستقبل ،وإعادة تنظيم اﳉيش الليﱯ وﲢديثه.

 -٦١وﰲ مــوازاة ذلـك ،قـدمت البعثـة إﱃ ﳎلـس الر س ــة الـدعم التـقﲏ واﳌش ــورة فيمــا
يتعلــق ﳌسـ ـ ــار اﻷم ــﲏ ﰲ اﳊـ ـ ــوار السياسـ ـ ــي .وتــركز ذلــك ﰲ اﳌق ــام اﻷول علــى تطويــر
وتطبيــق مفهـ ــوم اﻷم ــن الــذي تــرتكز عليــه الﱰتيبــات اﻷمنيــة اﳌؤقتــة ،وتنسـ ـ ــيق اﳌسـ ـ ــاعدة
الدولية بشأن اﳌسائل اﻷمنية.
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 -٦٢ومـن اﳌس ــائل الرئيس ــية الﱵ اســتهدفتها جهــود البعثـة مش ــاركة ا تمــع الدوﱄ ﰲ
اﳌسـار اﻷمﲏ .وقد اضـطُلع ذه اﳌهمة بفضـل اﳌشـاركة اﳌسـتمرة ﳌمثلي ا تمع الدوﱄ،
بوس ـ ـ ــائل منه ـ ــا التخطيــط اﳌش ـ ـ ــﱰك وتبــادل اﳋ ـ ـ ــﱪات وأفضـ ـ ـ ــل اﳌمارس ـ ـ ــات .وأ ح ـ ـ ــت
اﻻجتماعـ ــات الدوليــة الــﱵ عق ــدت ﰲ روم ــا يوم ــي  12و  13ك ـ ــانون اﻷول/ديسـ ـ ــمﱪ

ويومــي  18و  19كـ ــانون الثـاﱐ/ينـاير منـﱪا ﲤ ــس اﳊاجـ ــة إليـه مــن أجـ ــل التأكيـد علـى
اﳊاجـ ــة اﳌلحـ ــة إﱃ تنسـ ــيق الـدعم الـدوﱄ وتعديلـه ﲟــا يـلﱯ اﻻحتياجـ ــات اﻷمنيـة العاجلـة
ﳊكومة الوفاق الوطﲏ.

 -٦٣وخـﻼل الفﱰة اﳌشـمولة لتقرير ،أعربت البعثة عن ترحيبها بعزم ﳎلس الر سـة
علـى معاﳉ ــة اﳌس ــائل اﳌتعلقــة عــادة تنظيـم اﳉيـش الـليﱯ وﲢديثـه ،وعــن ييـدها لـذلك.
وقد أحـرز ﳎلس الر سـة على وجـه اﳋصـوص تقدما ﰲ وضـع مفهـوم النهـج التدرﳚي،
الــذي ينظ ـ ــر أوﻻ إﱃ الﱰكـ ـ ــيز علــى الﱰتيبــات اﻷمنيــة اﻻنتقاليــة ،ﰒ إعـ ــادة تنظيــم اﳉيــش

الليﱯ ،وأخــﲑا ﲢديثه ﰲ اية اﳌطــاف .ومـع مـرور الوقـت ،ســوف تتطلـب إعـادة تنظيم
اﳉيـش الـليﱯ وﲢديثـه قـدرا كبـﲑا مــن الـدعم مــن جانـب البعثـة وا تم ــع الـدوﱄ ،ونفــس
الشيء ينطبق على تعزيز قوات اﻷمن الداخلي ،ﲟا ﰲ ذلك الشرطة.
إدارة اﻷسلحة والذخﲑة

 -٦٤لقد قامت دائرة اﻷمم اﳌتحدة لﻺجراءات اﳌتعلقة ﻷلغام بتيسﲑ اﳌناقشات بﲔ
اﳍيئـة الوطنيـة ﳌكافحـ ــة اﻷلغــام وع ــدد مــن ا ـ ــالس البلديـة الليبيـة مــن أجـ ــل الشـ ــروع ﰲ
إجراء دراسات استقصائية غﲑ تقنية لتقييم العمل اﳌطلوب ﻹ حة عودة أهاﱄ القواليش
و ورغــاء كــل إﱃ موطنـه اﻷص ــلي .و ﻹض ــافة إﱃ ذلـك ،قـدمت الـدائرة ثـﻼث دورات
تدريبية متقدمـة بشــأن التخلـص مـن الذخائر اﳌتفجــرة لفائدة  50فـردا ﰲ هيئة الســﻼمة

الوطنيـة ،وواص ــلت التوعيـة ﻷخطــار للحــد مـن اﳋطــر الذي يتعـرض له اﳌـدنيون الذين
يعيشون ﰲ اﳌناطق اﳌلوثة ﳌتفجرات من ﳐلفات اﳊرب.
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 -٦٥وتقــوم دائـرة اﻹج ــراءات اﳌتعلقــة ﻷلغــام أيضـ ــا بتنفيـذ مش ــروع ﲡ ــريﱯ للﱰويـج
لنه ـ ــج متــوازن بــﲔ اﳉنس ـ ـ ــﲔ إزاء مراقبــة اﻷس ـ ـ ــلحة الص ـ ـ ـ ــغﲑة ،تــركز فيــه عل ــى التوعيــة
والتثقيف ﰲ ﳎال خفض اﳌخاطر .وﰲ ضوء اﻻنتشار الواسع النطاق لﻸسلحة الصغﲑة
واﻷســلحة اﳋفيفـة ﰲ اﳌنطقـة ،ســيبﲏ اﳌشــروع قـدرة اﳌـرأة الليبيـة علـى التوعيـة ﳌخــاطر
الـكبﲑة اﳌرتبط ــة ــذه اﻷسـ ــلحة والـذخائر داخـ ــل ﳎتمعا ــا اﶈليـة .وﳚـ ــري اﻻض ـ ــطﻼع
ﳌبادرة لتعاون مع معهد اﻷمم اﳌتحدة لبحوث نزع السﻼح.

دال-

ﲤكﲔ اﳌرأة

 -٦٦واص ـ ــلت البعثـة أيضـ ـ ــا تنفيـذ ودع ــم أنش ـ ــطة تـرمي إﱃ تع ــزيز مش ـ ــاركة اﳌــرأة ﰲ
العمليــة السياس ـ ـ ــية .وﰲ الــفﱰة مـ ــن  26إﱃ  28آب/أغسـ ـ ـ ــطس ،يسـ ـ ـ ــرت البعثــة عقـ ــد
اجتمـاع ﰲ تونس لنســاء ليبيات مـن ﳐتلـف اﻻنتمـاءات السياســية واﳌناطق وا موعـات
الثقافيــة والعرقيــة ﰲ البلــد .واتفق ــت اﳌش ـ ــاركات علــى توصـ ـ ــيات بش ـ ــأن إدراج أحك ـ ــام
جنسانية ﰲ اﻻتفاق السياسي الليﱯ .وﰲ تشرين الثاﱐ/نوفمﱪ ،ﰲ جنيف ،يسرت البعثة
عقـد اجتمـاع ﳌمثﻼت اﳌرأة الليبية ـدف وضــع خطـة سـﻼم لليبيا .وكـان ﳑثلي اﳋـاص
يتواصـ ـ ــل س ـ ــتمرار م ــع اﳌش ـ ــاركﲔ ﰲ العمليــة السياس ـ ــية للتش ـ ــجيع علــى ﲢس ـ ــﲔ ﲤثيــل

اﳉنس ـ ـ ــﲔ .وﰲ  11كـ ـ ــانون الثــاﱐ/ينــاير ،أعلــن دعم ـ ــه القـ ــوي لــدعوة أطلقتهـ ــا قيــادات
اﳉماعـات النسـائية والناشـطات ا تمعات ﰲ مدينة تونس لتحديد حصـة للمـرأة نسـبتها
 30ﰲ اﳌائة ﰲ حكومة الوفاق الوطﲏ.
هاء-

تنسيق اﳌساعدة الدولية

 -٦٧اقﱰحت البعثة هيكﻼ جديدا لتنسيق اﳌساعدة الدولية اﳌقدمة إﱃ ليبيا ،من شأنه
أن يعكس أولو ت حكومة الوفاق الوطﲏ على النحو اﳌبﲔ ﰲ اﻻتفاق السياسي الليﱯ.
ووضـع اﳌقﱰح لتشـاور الوثيق مع ا تمع الدوﱄ وأصـحاب اﳌصـلحة الليبيﲔ .وبعدئذ،
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قـدم اﳌــقﱰح ،إﱃ جانـب مص ـ ــفوفة منفص ـ ــلة تبـﲔ ع ــروض اﳌسـ ــاعدة الـﱵ جـ ــرى التعه ــد
بتقدﳝها ،إﱃ ﳎلس الر سة لينظر فيه.

 -٦٨ووفـر التقــدم اﶈ ــرز ﰲ عمليـة اﳊ ــوار السياس ــي الـليﱯ وتوقيـع اﻻتفــاق السياس ــي
الليﱯ الذي تﻼ ذلك زﲬــا متجــددا للجهـود الﱵ تبذﳍا اﻷمـم اﳌتحــدة واﳉهـات الدولية

اﻷخــرى والﱵ تﱰكــز على اﻹنعـاش وعملية اﻻنتقـال بعـد انتهـاء النزاع ﰲ ليبيا .وخــﻼل
الفﱰة اﳌشــمولة لتقـرير ،تشــاركت البعثة ،وبر مج اﻷمـم اﳌتحــدة اﻹﳕـائي ،وﳉنة اﻷمـم
اﳌتحدة اﻻقتصادية واﻻجتماعية لغرﰊ آسيا ،وصندوق النقد الدوﱄ ،والبنك الدوﱄ ،ﰲ
إنشـ ــاء منتـدى اﳋـ ــﱪاء الـليﱯ للتعــاون اﻹﳕ ــائي .ومــن اﳌتوقــع أن يشـ ــكل اﳌنتـدى منطلقــا

للعمل اﳌركز اﳌتعلق ﳌسائل ذات اﻷولوية الﱵ تؤثر ﰲ أداء وظائف اﳊكومة واﻹنعاش
وعمليـة اﻻنتقــال بعــد انته ــاء الـنزاع .وع ــﻼوة علـى ذلـك ،سيسـ ــاعد اﳌنتـدى ﰲ إض ـ ــفاء
الطــابع اﳌؤسســي علـى اﳊــوار اﳌتعلـق لتنمية الوطنية ﰲ مرحلـة مـا بعـد انتهـاء النزاع ﰲ

ليبيــا وﰲ اقــﱰاح خيــارات واسـ ـ ــﱰاتيجيات للسياسـ ـ ــات اﻻجتماعيــة -اﻻقتص ـ ـ ــادية تــدعم
صــياغة خطـة التنمية اﳌتكاملة الوطنية طويلة اﻷجــل لليبيا .وعقـد اﳌنتدى اجتماعـات ﰲ
تشرين اﻷول/أكتوبر وكانون اﻷول/ديسمﱪ ﰲ مدينة تونس.
واو-

اﳌساعدة اﻹنسانية

 -٦٩إدراكـا لضـرورة ز دة حجـم اﻻسـتجابة اﻹنسـانية ﰲ ليبيا ،أطلق الفريق القطري
للعمـ ــل اﻹنسـ ـ ــاﱐ ﰲ تشـ ـ ــرين الثــاﱐ/نــوفمﱪ خط ـ ــة اﻻس ـ ــتجابة اﻹنسـ ـ ــانية لع ــام .2016
و ــدف الوثيقـة إﱃ التكيف مـع بيئة عمــل غـﲑ مســتقرة ومتقلبة وتعبئة اســتجابة تص ــمم

ﻹيصال اﳌساعدة إﱃ اﻷماكن ذات اﻻحتياجات اﻷكﱪ وحيث يكون التأثﲑ ﰲ أقصاه.
وم ـ ــن أصـ ـ ـ ـ ــل احتياجـ ـ ـ ــات التموي ــل البالغ ـ ــة  165 600 000دوﻻر ،ﻻ ﲤـ ـ ـوﱠل اﳋ ط ـ ـ ــة
إﻻ بنسـبة  2.2ﰲ اﳌائة .وحـدد ما يقرب من  2.44مليون شـخص عتبارهم ﳏتاجﲔ

إﱃ اﳊماية وإﱃ شكل من أشكال اﳌساعدة اﻹنسانية.
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 -٧٠وتشـﲑ اﻷرقام الواردة مـن مفوضــية اﻷمـم اﳌتحـدة لشـؤون الﻼجئﲔ إﱃ أن عـدد
اﳌشـ ــردين داخليـا ﰲ ليبيـا قــد ازداد إﱃ قرابـة  435 000شـ ــخص ،منه ــم 290 000
مـن النســاء واﻷطفـال .ومـن بﲔ هـؤﻻء اﳌشــردين داخليا ،يوجــد  146 275شخصــا ﰲ
ش ــرق ليبيـا ) 275 117شخصـ ــا ﰲ بنغــازي فقــط( ،ﰲ ح ــﲔ يوج ــد البـاقون ،وعــددهم

 288 725شخصــا ،ﰲ اﳉـزء الغـرﰊ واﳉـزء اﳉنوﰊ الغـرﰊ مـن ليبيا ،وذلك أساسـا ﰲ
طــرابلس وحوﳍــا .وقـد أفض ــى توســيع نطــاق ســيطرة تنظيـم الدولة اﻹســﻼمية ﰲ العـراق
والشـام والعمليات العسـكرية ﰲ أجـدابيا إﱃ نشـوء ﳕط من التشـرد الداخلي اﳌتكـرر من
ســرت وبـن ج ــواد وأج ــدابيا إﱃ منـاطق أخ ــرى ،ﻻ ســيما طــرابلس ومص ــراتة وبـﲏ وليـد
وترهونة.

 -٧١وﰲ تش ــرين اﻷول/أكتوبـر ،اســتأنفت مفوض ــية اﻷمـم اﳌتح ــدة لش ــؤون الـﻼجئﲔ
أنشطة تسجيل طالﱯ اللجوء اﳉدد ﰲ ﲨيع أﳓاء ليبيا .وتستضيف ليبيا حاليا ما يقرب
من  000 100من الﻼجئﲔ وطالﱯ اللجوء ،منهم  36 868شخصا سجلوا أنفسهم
لدى اﳌفوضية.

 -٧٢وخ ــﻼل الـفﱰة اﳌش ــمولة لتقـرير ،قـدمت اﳌنظمــة الدوليـة للهج ــرة اﳌس ــاعدة إﱃ
 167 2أسرة مشردة داخليا و  5 206مهاجرين ﳑن أنقذوا ﰲ البحر أو احتجزوا أو
من اﳌقيمﲔ بشـكل غﲑ نظامي ﰲ ليبيا .و ﻹضـافة إﱃ ذلك ،اسـتفاد  439مهاجرا من
 12بلدا ﳐتلفا من اﳌساعدة اﻹنسانية للعودة إﱃ بلدا م اﻷصلية.

 -٧٣ووصـ ــل مــا ﳎموع ــه  37 695مــن الـﻼجئﲔ واﳌهــاجرين إﱃ إيطاليـا لقــوارب
مـن القـارة اﻷفريقية بﲔ أيلول /ســبتمﱪ وكــانون اﻷول/ديســمﱪ ،معظمهـم مـن الشــواطئ
الليبيــة .وﰲ الــفﱰة م ــن أواخـ ـ ــر آب /أغسـ ـ ــطس إﱃ كـ ـ ــانون اﻷول/ديسـ ـ ــمﱪ ،قــام خف ــر
السـواحل الليﱯ عﱰاض أو إنقاذ أكـثر من  600 7شـخص ،منهم  434امرأة و 70
طفﻼ .وأُبلغ عـن موت حـواﱄ  3 700شـخص أو فقدا م ﰲ البحـر اﻷبيض اﳌتوسـط.

وأنشـئت آلية ليبية مشـﱰكة بﲔ الوزارات لتبادل اﳌعلومات ،ضـمت أيضـا اﳍﻼل اﻷﲪـر
الليﱯ ،لتحسﲔ استجابة ليبيا للقوارب الﱵ تواجه ﳏنا قبالة سواحلها.
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 -٧٤وﻻ تـزال ليبيـا بلـدا للمــرور العــابر للمهــاجرين ومقصـ ــدا ﳍــم ﰲ آن واح ــد ،علـى
الرغم مـن اﳊالة اﻷمنية الص ــعبة .ووفقـا ﻷرقـام اﳌنظمـة الدولية للهجــرة ،تستض ــيف ليبيا
حاليـا مــا يقــرب مــن مليـون مهــاجر ،معظمهــم مــن بنغﻼديـش والسـ ــودان ومــاﱄ ومصـ ــر
والنيج ــر ونيـجﲑ وغﲑهــا مـن بلـدان جنـوب الص ــحراء الـكﱪى وغــرب أفريقيـا .ويض ــع

الوجـود الواسـع النطـاق للمهاجرين واﳌشـردين داخليا ﰲ ليبيا نتيجـة للنزاع اﳉـاري عبئا
كبﲑا على ا تمعات اﶈلية اﳌضيفة.

 -٧٥ويقدر أن  682 000من الليبيﲔ ،معظمهم من اﳌشردين داخليا ،يفتقرون إﱃ
س ــبل الوصـ ــول الكافيـة إﱃ ميـاه الش ــرب اﳌأمونـة والنظافـة الصـ ــحية وخ ــدمات الصـ ــرف

الص ــحي ،وهـو مـا يتســبب ﰲ نشــوء ﳐــاطر ص ــحية جســيمة .ووفـرت اليونيســيف ســبل
اﳊصول على خدمات الصرف الصحي إﱃ حواﱄ  1 700أسرة مشردة.

 -٧٦وﻻ يـزال قط ــاع الص ـ ــحة يتـأثر بشـ ــدة مــن جـ ــراء ﳏدوديـة اﳌــوارد اﳌاليـة وانعــدام
إمكانيـة الوص ـ ــول إﱃ اﳌستشـ ــفيات واﳌــرافق الص ـ ــحية وإغﻼقه ــا ،ﻹض ـ ــافة إﱃ حـ ــاﻻت
النقـص اﳊــاد ﰲ اﻷدوية اﳌنقـذة للحياة .وقـدمت منظمـة الص ــحة العاﳌية شــحنات كبﲑة
ج ـ ــدا م ــن اﻷدويــة واللــوازم اﳌنق ــذة للحيــاة إﱃ ط ـ ــرابلس والبيض ـ ـ ــاء وزليط ـ ــن وبنغ ــازي.
وأرس ـ ــلت ﳎموعـ ــات م ــواد إس ـ ــعاف اﳌص ـ ـ ــابﲔ وﳎموعـ ــات اللــوازم الص ـ ـ ــحية ﳊـ ـ ــاﻻت
الطوارئ إﱃ زليطن بعد اﳍجوم لقنابل الذي وقع ﰲ كانون الثاﱐ/يناير .و لتعاون مع
منظمـة اﻷمـم اﳌتحـدة للطفولة وصــندوق اﻷمـم اﳌتحـدة للسـكان ،قدمت منظمـة الصــحة
العاﳌية الدعم لوضع اسﱰاتيجية وطنية بشأن الصحة اﻹﳒابية وصحة اﻷمهات واﻷطفال

وحديثي الوﻻدة واﳌراهقﲔ.

 -٧٧وعلى الرغم من التمويل اﶈـدود ،واصـل بر مج اﻷغذية العاﳌي تقدﱘ اﳌسـاعدة
الغذائية الﱵ ﲤس اﳊاجة إليها إﱃ أشد فئات السكان ضعفا والسكان الذين يعانون من
انعـ ــدام اﻷمـ ــن الغـ ــذائي ﰲ ليبيــا .ومنــذ ك ـ ـ ــانون اﻷول/ديسـ ـ ـ ــمﱪ  ،2015وزع بــر مج
اﻷغذيــة الع ــاﳌي أغذيــة إﱃ  102 000شـ ـ ــخص ﰲ غـ ــرب وجنــوب ليبيــا وإﱃ حـ ـ ــواﱄ
 78 000مستفيد ﰲ بنغازي وحوﳍا.
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 -٧٨واسـ ـ ـ ـ ـ ــتنادا إﱃ تقييـ ــم أجرتـ ــه منظمـ ـ ـ ـ ــة اﻷغذيـ ــة والزراع ـ ـ ـ ــة لﻸم ـ ـ ــم اﳌتحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ﰲ
أيلــول /س ـ ــبتمﱪ ،يــﱪز تــدهور اﳋ ـ ــدمات البيطريــة خط ـ ــر تفش ـ ــي أم ــراض اﳊيــوان الع ــابرة
للح ــدود .وﰲ ك ــانون اﻷول/ديس ــمﱪ ،بـدأت منظمــة اﻷغذيـة والزراعــة تقـدﱘ اﳌس ــاعدة
ﻻس ــتجابة الس ــلطة الزراعيـة الليبيـة لتفش ــي حالـة إنفلونـزا طيـور كش ــف عنهــا ﰲ أواخ ــر

أيلول/سبتمﱪ.

 -٧٩وخلــص تقييــم متعمـ ــق أجـ ـ ــري بــدعم م ــن اليونيسـ ـ ــيف إﱃ أن  65ﰲ اﳌائــة م ــن
اﻷطفــال الـ  1 600الـذين ﴰله ــم التقييـم ﰲ ﳐيم ــات للمشـ ــردين داخليـا أبـدوا أعراضـ ــا
متوســطة وشــديدة ﳌـا بعـد اﻹجهـاد ،نظــرا ﻷن الكثﲑين شــردوا قســرا وهـم يقاســون مـن

جـراء دمار اﳍياكـل اﻷساسـية أو فقدان أفراد اﻷسـرة أو اﻷصـدقاء .وقدمت اليونيسـيف
وشـ ــركاؤها دعم ــا نفسـ ــيا اجتماعيـا إﱃ  6 000مــن الفتيـات والفتيـان ﰲ ﲦانيـة أمــاكن
مﻼئم ــة لﻸطف ــال .وتزايـدت الش ـ ــواغل اﳌتعلق ــة ﲝمايـة الطف ــل ز دة كبـﲑة منـذ تصـ ـ ــعيد

النزاع ﰲ ليبيا ﰲ عام .2014

 -٨٠وبينما تكثف اليونسكو وغﲑها من الشركاء الدوليﲔ الدعم والتدريب اﳌقدمﲔ
فيما يتعلق دارة حـاﻻت الطـوارئ اﳌتعلقة ﳌتاحف واﻷصـول الثقافية وﲪايتها ،تتزايد
إعاقة قدرة اﳌؤسسات الوطنية اﳌعنية وشركائها على اﻻستجابة بفعالية من جراء انتشار

عدم اﻻستقرار وانعدام اﳊوكمة الفعالة على نطاق واسع.
خامسا-

نشر بعثة اﻷمم اﳌتحدة للدعم ﰲ ليبيا

 -٨١بسـبب الظروف اﻷمنية ﰲ ليبيا ،ﻻ يزال أغلب موظفي البعثة الدوليﲔ منتشـرين
ﰲ مدينة تونس ،حيث أنشأت البعثة مقرا مؤقتا .وﰲ  31كانون اﻷول /ديسمﱪ ،كان
ينشـر مـا ﳎموعـه  169مـن موظفـي البعثة الدوليﲔ والوطنيﲔ ومـن اﻷفراد اﳌقـدمﲔ مـن
اﳊكومــات ﰲ مدينـة تـونس .و ﻹض ـ ــافة إﱃ ذلـك ،كـ ــان لـدى البعثـة ثﻼثـة مــوظفﲔ ﰲ

اﳌقر و  11موظفا ﰲ قاعدة اﻷمم اﳌتحدة للوجستيات ﰲ برينديزي ،إيطاليا.
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 -٨٢وفيم ــا يتعلــق بوج ـ ــود البعثـة ﰲ تـونس ،أبرم ــت اﻷم ــم اﳌتح ـ ــدة وحكوم ــة تـونس
اتفاقا بشـأن النقل اﳌؤقت للبعثة ﰲ حاﻻت الطوارئ إﱃ البلد ،لضـمان أن تتمكن البعثة
من اﻻستمرار ﰲ اﻻضطﻼع بوﻻيتها من هناك .

 -٨٣وﰲ الفﱰة مـن  11إﱃ  16كــانون الثـاﱐ/ينـاير ،قامـت بعثـة لتقييـم اﻻحتياجــات
بـز رة مدينـة تـونس وطــرابلس .وطُلـب إﱃ بعثـة تقييـم اﻻحتياج ــات أن تنظــر علـى وج ــه
التحديد ﰲ شــروط خدمـة موظفـي البعثة وســﻼمتهم ﰲ مدينة تونس واحتيا جــات البعثة
ﰲ ﳎــال الطﲑان واﳋيارات اﳌتعلقـة عـادة إنشــاء وجــود دائم صــغﲑ للبعثة ﰲ طـرابلس.
وتض ـ ــمنت التوصـ ــيات الرئيسـ ــية الـﱵ خرجـ ــت ــا بعثـة تقييـم اﻻحتيا جـ ــات إع ــادة تقييـم

الﱰتيبـات اﳌتعلقــة ﳌـوظفﲔ؛ وتطبيـق تـدابﲑ مــن أج ــل ﲢس ــﲔ أمــن اﳌنطقــة اﶈيط ــة ببنـاء
البعثــة ﰲ مدينــة تــونس ومواص ـ ـ ــلة البحـ ـ ــث عـ ــن م ــرافق أخـ ـ ــرى؛ وتنفيــذ أحـ ـ ــد اﳋيــارين
اﳌقﱰحﲔ لز دة الدعم اﳉوي؛ وإجراء استعراض لوحدة خدمات اﳊماية .وقامت بعثة

تقييـم اﻻحتياجـ ــات أيضـ ــا بتقييـم اﳌواقـع اﳌمكنـة ﰲ ط ــرابلس وقـدمت تقييمهــا لﻸخط ــار
واﳌنافع اﳌتعلقة بكـل خيار ،وأوصـت ن تتبع البعثة جـا تدرﳚيا بشـأن عـودة اﳌوظفﲔ
إﱃ ط ــرابلس :نشـ ــر أوﱄ لفــريق فـﲏ ص ـ ــغﲑ ترافقــه عناص ـ ــر دع ــم وأفـراد أمــن مسـ ــلحون
بعـون لﻸمـم اﳌتح ــدة ،ومرحلـة نيـة تش ــمل وج ــود اﳌمثـل اﳋ ــاص لـﻸمﲔ العـام وكبـار
مس ـ ــؤوﱄ اﻷمــم اﳌتح ـ ــدة .وحـ ــذرت بعثـة تقييـم اﻻحتيا جـ ــات مــن أن اتبـاع ه ــذا النه ــج
س ــيكون مشـ ــروطا بنشـ ــر وح ــدة حراس ــة بعــة لﻸمــم اﳌتحـ ــدة ،واقﱰح ــت البـدء ﲣ ــاذ
إجـراءات فورية ﻹنشـاء وحـدة حراسـة ،ﲟا يشـمل ،على وجـه اﻻسـتعجال ،إجـراء تقييم

للمخاطر اﻷمنية بقيادة مستشار اﻷمن اﻷول.
سادسا -السﻼمة واﻷمن

 -٨٤ظلت اﳊالة اﻷمنية العامـة ﰲ ﲨيع أﳓـاء ليبيا شـديدة التقلب وأفسـدها عـدد مـن

اﳊـ ـ ــوادث الــكبﲑة خـ ـ ــﻼل الــفﱰة اﳌشـ ـ ــمولة لتق ــرير .وظلــت ﲢ ـ ــدث هجمـ ــات إرهابيــة
وعمليات اختطاف وحـوادث أمنية أخـرى ضـد اﻷجانب بشـكل عام ،مسـتهدفة ا تمع
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الدوﱄ على وجـه التحديد .وقام مقـاتلون سـتهداف واختطـاف دبلوماسـيﲔ ومـواطنﲔ
أجانــب مـ ــن أج ـ ـ ــل اﳊصـ ـ ـ ــول عل ــى فديــة أو اﳌطالبــة ﻹف ــراج ع ـ ــن مقـ ــاتلﲔ ﲢتجـ ـ ـ ــزهم
حكومات أجنبية .وقامت ﲨاعات متطرفة عنيفة أو عصـا ت إجرامية عدام عدد من
اﳌواطنﲔ اﻷجانب أو اختطافهم من أجل اﳊصول على مكافأة مالية.

 -٨٥وﰲ  31آب/أغســطس ،ﰲ طـرابلس ،انفجــر جهـاز متفجــر مرﲡـل ﳏمـول على
مركبـة خـ ــارج مبـاﱐ شـ ــركة مليتـة للنفــط والغــاز .وﰲ  8أيلـول /سـ ــبتمﱪ ،ﰲ طـ ــرابلس،
اعتدى أفراد مـن اﳌيليشـيات بدنيا على أحـد اﳌوظفﲔ اﶈـليﲔ ﰲ مفوضــية اﻷمـم اﳌتحـدة
لشـ ـ ــؤون الــﻼجئﲔ ﻷسـ ـ ــباب تتعلــق ﲝ ـ ــادث سـ ـ ــيارة .وﰲ  1تشـ ـ ــرين اﻷول/أكتوبــر ،ﰲ
مصــراتة ،انفجـر جهـاز متفجـر ﰲ القنصــلية الﱰكية .ووقع انفجـار آخـر ﰲ نفـس اﳌكـان
بعـد بضــعة أ م .وﰲ  8تشــرين الثاﱐ /نوفمﱪ ،اختُطـف مســؤوﻻن ﰲ الســفارة الصــربية
أثناء هجــوم علـى قـافلتهم الﱵ كانت ﰲ طريقهـا إﱃ اﳊــدود التونســية .وﰲ  14كــانون

اﻷول/ديسمﱪ ،ﰲ طرابلس ،اختطف مهاﲨون ﳎهولو اﳍوية مدير مستشفى من مالطة.
وﰲ  12ك ــانون الثـاﱐ/ينـاير ،ﰲ زوارة ،هاﲨـ ــت ﳎموع ــة مسـ ــلحة ﳎهولـة اﳍويـة ﳎم ــع
شركة مليتة للنفط والغاز.
سابعا-

منا-
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اﳉوانب اﳌالية

 -٨٦بلـ ــغ ﳎمـ ـ ـ ــوع اﳌ ـ ــوارد اﳌعتمـ ـ ـ ــدة للبعثـ ــة للـ ــفﱰة مـ ـ ــن  1ك ـ ـ ـ ــانون الثـ ــاﱐ/ينـ ــاير إﱃ
 31كـ ـ ـ ــانون اﻷول/ديس ـ ـ ـ ــمﱪ  2016م ـ ــا قـ ــدره  41 181 500دوﻻر ،وهـ ـ ــو مبل ــغ
وافقت عليه اﳉمعية العامة ﰲ قرارها  70/249ألف-جيم.
مﻼحظات وتوصيات

 -٨٧شـكل توقيع اﻻتفاق السياسـي الليﱯ ﰲ  17كـانون اﻷول/ديسـمﱪ خطـوة هامة
إﱃ اﻷمام ﰲ اﳊـوار السياسـي الليﱯ ،وﰲ سـياق اﳉهـود الﱵ يبذﳍا ا تمـع الدوﱄ لوضـع
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حـ ــد لﻸزمــة اﳌؤسسـ ــية والـنزاع العسـ ــكري اللـذين أﳊقــا دمــارا بليبيـا وبشـ ــعبها .ويعــود
الفضل ﰲ ﳒاح عملية اﳊوار ﰲ جزء كبﲑ منه إﱃ ما ﲢلى به ﲨيع اﳌشاركﲔ ﰲ اﳊوار
السياسـ ــي الـليﱯ مــن شـ ــجاعة والـتزام وتص ـ ــميم مــن أجـ ــل إع ــادة توحيـد بلـدهم وﲡنيـب
مــواطنيهم اﳌزيـد مــن إراقـة الـدماء واﳌعــا ة .ويتيـح اﻻتفــاق السياسـ ــي الـليﱯ إط ــار عم ــل

للشـعب الليﱯ مـن أجـل ﲢقيق الفـرص الﱵ أ حتهـا الثورة الليبية لعـام  ،2011ﻻ سـيما
فيما ﳜص بناء دولة دﳝقراطية تقوم على سيادة القانون واحﱰام حقوق اﻹنسان.

 -٨٨وإنـﲏ أشــعر لتفـاؤل إزاء القـرار الذي اﲣــذه ﳎلـس النـواب للموافقـة مـن حيـث
اﳌبـدأ علـى اﻻتفـاق السياســي الليﱯ وا لـس الر ســي اﳌنبثـق عنـه .وإﱃ جانـب اﳋطــوات

اﳌتبعـة ﳌعاﳉــة اﻻنقس ــامات الداخليـة ﰲ اﳍيئـة التش ــريعية ،أ ن اﳌمثلـون اﳌنتخبـون ﰲ ليبيـا
عـن عـزم كبﲑ على اﳌضــي ﰲ سـبيل الوفاء ﲟسـؤوليا م ﲡـاه بلدهم وشـعبهم بعـد شـهور
مــن الغم ــوض السياسـ ــي .وقـد شـ ــكل أيض ـ ــا قيـام ا لـس الر سـ ــي ﰲ  14شـ ــباط/فﱪايـر

بﱰشــيح قائمـة جديدة مـن الوزراء لتعيينهـم ﰲ حكومـة الوفـاق الوطﲏ خطــوة إﳚابية إﱃ
اﻷمـام .وأغتنم هـذه الفرصــة لكـي أُذكِّر ﲨيع اﻷطـراف ن قدرة ليبيا على فتح صــفحة
جديدة ﰲ انتقاﳍا إﱃ مزيد من اﻻستقرار واﻷمن يتطلب اﻻلتزام بدعم اﻻتفاق السياسي
الـليﱯ ش ـ ــكﻼ ومضـ ـ ــمو  .وﲤش ـ ــيا م ــع قــرار ﳎلــس اﻷم ــن  ،(2015) 2259س ـ ــيؤدي
التنفيـذ الكامــل ﳉميـع اﻷحك ــام ذات الصـ ــلة مــن هــذا اﻻتفــاق الـذي وقعــه اﻷط ــراف ﰲ
الصخﲑات ﰲ  17كانون اﻷول/ديسمﱪ دورا أساسيا ﰲ هذا الصدد .

 -٨٩وعلــى الـرغم م ــن إح ـ ــراز تق ــدم ملمـ ــوس ،ﻻ يـزال الـكثﲑ م ــن الغمـ ــوض يكتنـف
اﳌستقبلَ السياسي ﰲ ليبيا .وﻻ يزال العديد من القادة السياسيﲔ والعسكريﲔ يعﱰضون
علـى اﳉهــود اﳌبذولـة مــن أج ــل اﳌضـ ــي لبلـد إﱃ اﳌرحلـة التاليـة مــن انتقالـه الـدﳝقراطي.
وﳚـ ــب أن يظ ــل البـاب مفتوحـ ــا أمــام ﲨيـع اﻷط ــراف لﻼنض ـ ــمام إﱃ العمليـة السياسـ ــية.
ويتطلـب الطــريق إﱃ ﲢقيـق الس ــﻼم واﻷمـن واﻻزدهــار علـى ﳓ ــو دائـم ومس ــتدام تض ــافر
جهـود ﲨيع اﻷطـراف والتزامهـا بشــكل ﲨــاعي بوضــع اﳌصــاﱀ الوطنية الليبية فوق كـل
اﻻعتبـارات اﻷخ ــرى .وﳚــب علـى القـادة السياســيﲔ ﰲ ليبيـا أن يتحملـوا اﳌس ــؤولية عــن
مس ــتقبل بلـدهم .وﳚــب عليهــم أيض ــا أن يوض ــحوا ﳉميـع اﳉهــات الفاعلـة ﰲ اﳌيـدان أن
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اس ــتمرار أعمــال العنـف واﻻختطــاف وإص ــدار بيـا ت س ــافرة لتخويـف مـن يس ــعون إﱃ
اﳌضي قدما ﻻتفاق السياسي الليﱯ أمر غﲑ مقبول .
 -٩٠ويشـ ــكل أيضـ ــا التقــدم اﶈ ــرز ﳓ ــو اس ــتئناف اﻻنتقــال الـدﳝقراطي ﰲ ليبيـا عــامﻼ
حاﲰـا ﰲ اﳌعركـة ضـد قوى اﻹرهاب والتطـرف اﳌصـحوب لعنف .ومن دواعي القلق

البالغ ﲤكﱡن ﲨاعـات مـن قبيل تنظيم داعـش بسـهولة نسـبية مـن توسـيع ﳎـاﻻت سـيطر ا
و ثﲑهـا علـى مـدى اﻷشــهر القليلـة اﳌاضــية .وإنﲏ أحــث ﲨيع اﻷطــراف علـى مض ــاعفة
جهودها من أجـل إزالة الفراغ السياسـي واﻷمﲏ الناشـئ عن غياب مؤسسـات حكومية
موحـ ــدة ،اﻷمــر الـذي يسـ ــمح للجماع ــات اﻹرهابيـة بتوطيـد وجوده ــا وبتشـ ــكيل خط ــر

مباش ـ ــر بش ـ ــكل متزايـد علــى ليبيـا واﳌنطق ــة .والتطـ ــورات اﳉاريـة ﰲ أم ــاكن أخ ـ ــرى م ــن
اﳌنطقـة هـي تذكﲑ واضــح ﳘية عامـل الوقت ،و نه مـا ﱂ ﳛُرَز تقـدم ســريع ﰲ تشــكيل
جبهـة سياسـية وأمنية موحـدة ﰲ ظـل سـلطةِ دولةٍ ليبية موحـدة ،قد تكـون اﳌعركـة ضــد

اﻹرهـاب معركــة خاســرة .وتقـع على عـاتق القـادة الليبيﲔ مـن ﲨيع اﻷطـراف مســؤولية
إنقاذ بلدهم واﻷجيال اﳌقبلة من ويﻼت اﻹرهاب والتطرف اﳌصحوب لعنف.

 -٩١ويتواصـ ــل الـنزاع العسـ ــكري بـﻼ ه ــوادة ﰲ ﳐتلـف أﳓ ــاء البلـد ،وﻻ يـزال مئـات
اﻵﻻف مـن اﳌـواطنﲔ الليبيﲔ العـاديﲔ يتحملون العواقب اﳌروعـة لﻸزمـة اﻹنســانية .وقد
تشـرد زهاء نصـف مليون شـخص ،ويعاﱐ العديد منهم من ﳕط التشـرد اﳌتكـرر .ويفتقر
مئـات اﻵﻻف مــن الـليبيﲔ إﱃ اﳌـرافق اﻷساس ــية ،ﲟــا ﰲ ذلـك الفــرص الكافيـة للحصـ ــول
على مياه الشـرب اﳌأمونة والنظافة الصـحية وخدمات الصـرف الصـحي .وأ شد ا تمع

الـدوﱄ ،س ــم الفئـات اﻷض ــعف ﰲ ليبيـا ،القيـام علـى وج ــه الس ــرعة بتـوفﲑ مـوارد ﳋطــة
اﻻس ــتجابة اﻹنسـ ــانية الـﱵ تعــاﱐ نقص ـ ـاً ﰲ التمويـل ،لك ــي يتسـ ــﲎ تقــدﱘ اﻹغاثـة إﱃ ﳓ ــو
 2.44مليون شخص ﳑن يعدون ﲝاجة إﱃ اﳊماية واﳌساعدة اﻹنسانية.
 -٩٢وﱂ تلــق النــداءات اﳌتكـ ـ ــررة الــﱵ وجههـ ــا ﳑثلــي اﳋـ ـ ــاص والوك ـ ــاﻻت اﻹنسـ ـ ــانية
الدولية للتوصل إﱃ وقف ﻹطﻼق النار ﻷغراض إنسانية آذا صاغية ،ﻻ سيما ﰲ مدينة
بنغـازي ،الﱵ كابدت قـدرا مهـوﻻ مـن الدمار واﳋســائر ﰲ اﻷرواح .وببســاطة ،ﻻ مـﱪر
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ﳍــذا التمــادي ﰲ منـع حص ــول ا تمعـات اﶈليـة الـﱵ تعيـش ﰲ ظــروف ئس ــة علـى مـواد
اﻹغاثة الﱵ تشتد اﳊاجة إليها ﻷغراض إنسانية.

 -٩٣وع ــﻼوة علـى ذلـك ،ﻻ يـزال الـنزاع يتسـ ــم نتهاك ــات جسـ ــيمة للقــانون الـدوﱄ
اﻹنسـاﱐ والقانون الدوﱄ ﳊقوق اﻹنسـان .وإنﲏ أدعو السـلطات الليبية وكل من ﳛظى

بســيطرة فعلية على أرض الواقـع إﱃ وضــع حــد ﳍـذه التجــاوزات .كمـا أشــجع الزعمـاء
السياسـيﲔ والقادة العسـكريﲔ على أن يعلنوا للجمهـور أن كـل هـذه اﻷعمـال لن ﳚـري
التســامح معهـا مـن اﻵن فص ــاعدا وأن اﳌســؤولﲔ عنهـا سيخض ــعون للمســاءلة .وﰲ هـذا
الصــدد ،مـن اﻷﳘية ﲟكـان أن تقـوم اﳊكومـة الليبية اﳉديدة بتطوير قدرات نظـام العدالة

الوطﲏ علـى ســبيل اﻷولويـة .وأحــث أيض ــا ا تمــع الدوﱄ علـى تـوفﲑ اﳌـوارد الﱵ طلبهـا
اﳌــدعي الع ــام ﶈكمـ ــة اﳉنائيــة الدوليــة م ــن أج ـ ــل التحقيــق ﰲ ج ـ ــرائم اﳊ ـ ــرب واﳉ ـ ــرائم
اﻷخرى ﲟوجب القانون الدوﱄ ﰲ ليبيا .
 -٩٤وتـذكﱠر اﻷط ــراف اﳌش ــاركة ﰲ اﻷعمــال القتاليـة اﳉاريـة ــا تتحمــل اﳌس ــؤولية
عـن وضـع كافة التدابﲑ الﻼزمة لتفادي اﳋسـائر ﰲ أرواح اﳌدنيﲔ وﳌنع وقوع إصـا ت
ﰲ ص ــفوف اﳌـدنيﲔ وإﳊــاق أض ــرار ﳌنشــآت اﳌدنيـة .وﳚــب أن تكــف هــذه اﻷطــراف
على الفـور عـن ﲨيع اﳍجمـات العشــوائية واﳍجمـات اﳌباشـرة الﱵ تشــنها على اﳌـدنيﲔ،

وأن تكفل ﲪاية اﳌستشفيات واﳌرافق الطبية اﳌدنية واﻷفراد اﳌدنيﲔ ،وأن تضمن إيصال
اﳌســاعدات اﻹنســانية دون عوائـق إﱃ ا تمعـات اﶈليـة اﶈتاجــة .وعلـى نفـس اﳌنـوال ،ﻻ
ﳝك ــن إﳚــاد أي تﱪيـر ﻻختطــاف اﳌـدنيﲔ علـى أس ــاس اﻻنتمــاءات القبليـة أو اﻷس ــرية أو

السياسية .وﳚب اﻹفراج عن هؤﻻء فورا ودون قيد أو شرط.

 -٩٥وﻻ ﳝكـن قبول اسـتمرار التعذيب وغﲑ ذلك من أشـكال سـوء اﳌعاملة ﰲ مرافق
اﻻحتجـ ـ ــاز .وأود أن أذك ـ ــر ﲨيــع اﻷط ـ ــراف اﳌعنيــة بق ــوة لتزامهـ ــا لوفــاء ﲟسـ ـ ــؤوليا ا
ﲟوجـ ــب القــانون الـدوﱄ اﻹنسـ ــاﱐ والقــانون الـدوﱄ ﳊقــوق اﻹنسـ ــان .كم ــا أدع ــو تلـك
اﻷطـ ــراف إﱃ أن تكف ــل وضـ ـ ــع تـدابﲑ ﳌنـح ﲨيـع اﶈتج ـ ــزين الفرصـ ـ ــة الكافيـة لﻼتصـ ـ ــال
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ﻷقـارب واﶈــامﲔ ،وأن تكفـل تفعيـل مبـادئ اﶈاكمــة وفـق اﻷص ــول القانونيـة أو اﲣــاذ
اﳋطوات الﻼزمة ﻹطﻼق سراحهم.

 -٩٦وﻻ يــزال الــنزاع الــدائر ﰲ ليبيــا واسـ ـ ــتمرار غيــاب سـ ـ ــلطة فعليــة للدولــة يلحق ــان
خس ـ ـ ــائر فادح ـ ـ ــة تمعـ ــات اﶈليــة ﰲ جنــوب ليبيــا .وق ــد أدت س ـ ـ ــنوات مـ ــن اﻹﳘـ ـ ــال

والتهميـش اﳌنهــجيﲔ مــن جانـب الس ــلطات اﳌركزيـة إﱃ ز دة مس ــتو ت تـوطﱡن اﳉرﳝــة
وتنامي العنف السياسـي واسـتمرار التوتر ا تمعي والتنافس فيمـا بﲔ اﳉماعـات اﳌنافسـة
على اﳌوارد .وزاد من تفاقم اﳊالة الراهنة ضـعف وسـائل مراقبة اﳊـدود أو غيا ـا ﲤاما،
وهـو ما أ ح على ﳓـو غـﲑ مسـبوق تدفق أعـداد كبﲑة من اﳌهـاجرين ،ﳑـا شـكل ضـغطا

هـ ــائﻼ علــى ا تمع ــات اﶈليــة اﳌضـ ـ ــيفة ﰲ اﳉنــوب ،الـﱵ تك ـ ــافح أصـ ـ ــﻼ م ــن أ ج ـ ــل تلبيــة
اﻻحتياجات اﳋاصة ا.

 -٩٧وإنـﲏ أﻻحــظ ﲜــزع اﳋطــوات الﱵ اﲣــذ ا الســلطات الفعليـة ﰲ طــرابلس لتقييـد
اﳊـ ــر ت السياسـ ــية واﳌدنيـة ،فضـ ـ ــﻼ ع ــن اﳌنـع اﳌتكـ ــرر ﳌمثلــي اﳋـ ــاص وفريق ــه ﰲ ع ــدة
مناس ـ ــبات م ــن الوصـ ـ ــول إﱃ غـ ــرب ليبيــا .وﰲ هـ ــذا الصـ ـ ــدد ،أود أن أُذكِّر قيــادة اﳌؤﲤ ــر
الـوطﲏ العــام ﲟس ــؤولياته ﲟوج ــب الفقــرة  18مــن قـرار ﳎلـس اﻷمــن (2015) 2259
اﳌتمثلـة ﰲ التعــاون لكامــل مــع بعثـة اﻷمــم اﳌتح ـ ــدة للـدعم ﰲ ليبيـا ﰲ مــا تقــوم بـه مــن

أنشــطة ،ﲟـا ﰲ ذلك الســماح للبعثة لتفاعـل اﳊــر مـع كافة اﶈــاورين ،واﲣـاذ اﳋطـوات
الﻼزمـة لضــمان أمـن موظفـي اﻷمـم اﳌتحــدة واﻷفـراد اﳌـرتبطﲔ ـا وكفالة تنقلهـم بدون
عراقيل ووصوﳍم إﱃ مقاصدهم دون خﲑ .وقدرة موظفي اﻷمم اﳌتحدة وأفرادها على

التعام ــل ﲝريـة م ــع ﲨيـع اﳉه ــات اﳌعنيـة السياسـ ــية واﻷمنيـة دوﳕ ــا ديـد أو ﲣويـف أم ــر
أساسي للوفاء لوﻻية الﱵ عهد ا ﳎلس اﻷمن إﱃ البعثة.

 -٩٨وينص اﻻتفاق السياسي الليﱯ على خريطة طريق ﳍا مقومات البقاء لوضع حد
للـنزاع ﰲ ليبيـا وتيســﲑ اﻻنتقـال الدﳝقراطي ﰲ البلـد .وســتتوقف أمـور كثـﲑة علـى تنفيـذ
هـذا اﻻتفـاق ،فضــﻼ عـن حســن نية ﲨيع اﻷطـراف اﳌعنية والتزامهـا بتيســﲑ نقـل الســلطة
بصـ ـ ــورة س ـ ــلمية .ويــؤدي م ــدى اس ـ ــتطاعة حكوم ــة الوفــاق الـوطﲏ أن ﲤ ــارس س ـ ــلطتها
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التنفيذيـة بفعاليـة انطﻼقـا مـن العاص ــمة الليبيـة ،طــرابلس ،بـدعم مـن اﳌؤسســات اﳊكوميـة
الرئيسـ ـ ــية اﻷخـ ـ ــرى ،دورا حاﲰ ـ ـ ــا ﰲ ﲢديــد م ــدى ﳒـ ـ ــاح السـ ـ ــلطات الليبيــة ﰲ معاﳉـ ـ ــة
اﻷولو ت الرئيسـية اﻷخـرى ،ﲟا ﰲ ذلك اﳊالة ﰲ بنغازي والتهديد الذي يشـكله تنظيم
داعش وﲨاعات إرهابية أخرى.
 -٩٩وتطـ ـ ــرح الظـ ـ ــروف السياس ـ ـ ــية واﻷمنيــة الس ـ ـ ــائدة عل ــى أرض الواق ــع ع ـ ــددا مـ ــن
الصــعو ت للبعثة عند إﳒــاز عملهـا .وكلـي ثقـة ن ﳑثلـي اﳋــاص وموظفيه سيواصــلون
ﲝث نـُهُج خﻼقة ومبتكرة إزاء توفﲑ الدعم الﻼزم.

 - ١٠٠وﰲ ظل هذه اﳋلفية وردا على طلب البعثة بدء التحضﲑات ﻹعادة إنشائها ﰲ

ط ــرابلس ،قــام مقــر اﻷمــم اﳌتحـ ــدة ،بقيـادة إدارة الشـ ــؤون السياسـ ــية ،يفــاد بعثـة لتقييـم
اﻻحتياجـ ــات إﱃ بعثـة اﻷمــم اﳌتحـ ــدة للـدعم ﰲ ليبيـا ﰲ الـفﱰة مــن  11إﱃ  16كـ ــانون
الثـاﱐ /ينـاير .ومــن اﻷﳘيـة ﲟكـ ــان أن تكـ ــون البعثـة قـادرة علـى تـوفﲑ الـدعم الفــوري إﱃ

حكومـة الوفـاق الوطﲏ فـور إنشــائها ﰲ طــرابلس ،إﻻ أن بعثة تقييم اﻻحتياجــات قـررت
أن اﳊالـة اﻷمنيـة هنـاك ﻻ تـزال غــﲑ مسـ ــتقرة إﱃ ح ــد كبـﲑ ،ﻻ س ــيما لنظ ــر إﱃ غيـاب
ســلطة مركزيـة ﰲ الوقـت الراهن ومـا ينتـج عــن ذلك مـن ض ــعف اﳍياكــل اﻷمنيـة .وبنـاء
على ذلك ،وكتدبﲑ فوري ،أوصـت بعثة تقييم اﻻحتياجـات يفاد فريق فﲏ صـغﲑ ،إﱃ
جانـب عناصـ ــر للـدعم ووحـ ــدة للحراس ــة بعــة لﻸمــم اﳌتحـ ــدة .وﲡ ــرى حاليـا اﻷعم ــال
التحضﲑية لتنفيذ هذه التدابﲑ اﳌوصى ا.

 - ١٠١وﰲ هـذا السـياق ،ستواصـل اﻷمم اﳌتحـدة جهودهـا اﳌبذولة للمسـاعدة ﰲ تنفيذ

اﻻتفــاق السياس ــي الـليﱯ ،وتظ ــل علـى اس ــتعداد لـدعم ومسـ ــاعدة السـ ــلطات الليبيـة وفقــا
ﳌبـادئ تـوﱄ زمــام اﳌبـادرة علـى الصـ ــعيد الـوطﲏ .وﲦــة حاج ــة إﱃ بـذل جهــود متضـ ــافرة
لكفالة التنفيذ الكامـل لﻼتفـاق ،ولتوسـيع قاعـدة الدعم .وﲢقيقـا ﳍـذه الغاية ،أوصــي ن
ﳚـدد ﳎلس اﻷمن وﻻية بعثة اﻷمم اﳌتحـدة للدعم ﰲ ليبيا ﳌدة ثﻼثة أشـهر بوصـفها بعثة

سياس ــية خاص ــة ذات وﻻيـة متكاملـة ﰲ ا ــاﻻت اﳌنص ــوص عليهــا ﰲ قـرار ﳎلـس اﻷمـن
 .(2015) 2238فهـ ــذه الــفﱰة كفيلــة ن تتيــح للبعثــة مواص ـ ـ ــلة تق ــدﱘ اﳌسـ ـ ــاعدة إﱃ
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ﳎلــس الر س ـ ــة بفضـ ـ ــل عمليــة إنش ـ ــاء حكوم ــة الوفــاق الـوطﲏ ،وصـ ـ ــياغة خطـ ــة عمله ــا
وأولو ــا ،ووض ـ ــع الﱰتيبـات اﻷمنيـة الﻼزمــة لتيس ـ ــﲑ وجوده ــا ﰲ ليبيـا .وسـ ــوف يتيـح
تشـكيل حكومـة الوفاق الوطﲏ فرصــة أخـرى للتعامـل مـع السـلطات الليبية بشـأن وضــع
رؤيـة اســﱰاتيجية شــاملة للـدعم اﳌقـدم مـن اﻷمـم اﳌتحــدة ﰲ اﳌرحلـة الﻼحقـة مـن العمليـة

اﻻنتقالية.

 - ١٠٢وأود أن أعـرب عـن تقـديري لكــل مـن اﻻﲢــاد اﻷفـريقي وجامعـة الدول العربية
واﻻﲢـاد اﻷوروﰊ ،وﳉميع الدول اﻷعضـاء الﱵ رافقت هـذه العملية وقدمت ﳍا الدعم.
وأخــﲑا ،أود أن أعــرب عــن خــالص امتنـاﱐ ﳌوظفـي البعثـة ومنظومـة اﻷمـم اﳌتح ــدة علـى

جهـودهم الرامية إﱃ دعـم عملية اﻻنتقال ﰲ ليبيا ،وأشـيد ﲟمثلي اﳋـاص ،مارتن كوبلر،
ﳌـا أبـداه مـن قيـادة وﳌـا بذلـه مـن جهــود دؤوبـة ــدف مواص ــلة العمليـة السياســية وتنفيـذ
اﻻتفاق السياسي الليﱯ.
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