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 تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا  
  

 مقدمة - أوال 
 آذا / 15املــخ     (2016) 2273يقــدم اــلا التقريــر عاــجم بقــرا  جملــس األمــن        - 1

. ويتناول التطو ات السياسية واألمنيـة الرييسـية يف ليبيـاي ويقـدم اـة عامـة عـن        2016 ما س
نية يف البلـدي ويسـتعرا األنةـطة الـط اتـطلعب ثـا بعثـة        حالة حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسا

 2016شـــبارب/يراير   25األمـــم املتحـــدة للـــدعم يف ليبيـــا منـــل رـــدو  تقريـــر  املـــخ          
(S/2016/182.) 
  

 التطو ات السياسية واألمنية - ثانيا 
الليبية إحراز التقدمي  غـم بعـا التـ، يفي يف تنفيـل      وارلب اجلهات الفاعلة السياسية - 2

يف الصــايفات   2015كــانون األول/سيســار   17االتفــاق السياســل اللــي  الــل  و  ــ  يف     
التنفيـل. ويف  تلـ  اجلهـوس املبلولـة يف جمـال     جهوس األمم املتحدة على سعم   كزت باملغرب. و

سلاية ومنظاةي نصب جملـس  ياسـة    طوة مهاة أوىل روب تسليم السلطة التنفيلية بصو ة 
آذا /مــا س. وسلــب احلالــة األمنيــة ا اسيــة   30حكومــة الويــاق الــوه  نفســل يف هــرابلس يف  

نسبياي وكلل  بيانات الت،ييد الصاس ة من اجملالس البلدية يف منطقة هرابلس الكرى وجهـات  
الرياسـة مـن األمـم    معنية أ رىي على ت،ييد شع  واس  النطاق لقدوم اجمللـس. وهلـب جملـس    

املتحــدة التعليــر بء ســا  وجــوس  ــا يف هــرابلس وشــل  الــدول األعفــا  علــى إعــاسة إيفــاس     
البعثات الدبلوماسية سعاا للعالية السياسية. ووارلب بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيـا سعـم   

ويـاق  اجلهوس الط يبل ا أعفا  جملس النواب إلجـرا  تصـويب   ـل علـى تةـكيلة حكومـة ال      
 الوه  املقترحة وتعدير اإلعجمن الدستو  ي ويقا لجمتفاق السياسل اللي .

http://undocs.org/ar/S/RES/2273(2016)
http://undocs.org/ar/S/2016/182
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توسـي   اعـدة الـدعم مـن أجـر تنفيـل االتفـاق        لالقيـام ب،عاـال اامـة    لـزم  ي ظرغر أنل  - 3
السياســل اللــي ي وسعــم املخسســات االنتقاليــة اجلديــدة يف القيــام بواجبا ــا. وعلــى الــرغم مــن   

ســاس يف هـرابلس عقــب ورــول جملــس الرياسـةي ظــر عــدس مــن اجلهــات    ا ـدو  النســ  الــل  
الفاعلـة السياسـية يعــا ا تنفيـل االتفـاق. وباإلتــاية إىل ذلـ ي ظلـب احلالــة األمنيـة اةــة يف        
العاراة ويف مجي  أ جا  البلد على حد سوا . وانتقـدت ورـولجم جملـس الرياسـة  يـاسة املـخ ر       

أربح يف عزلة متزايدة عقب اخلطـوة الـط اهتـل ا أغلبيـة     الل   يالوه  العام وجهازه التنفيل 
نيسـان/أبرير مـن أجـر تةـكير جملـس الدولـة. ويف الو ـب نفسـلي  امـب           5أعفا  املـخ ر يف  

العنارــر املنتســبة إىل تنظــيم الدولــة اإلســجممية يف العــراق والةــام تحــاوالت جديــدة لتوســي     
ويف أمـاكن أ ـرى يف تفـا م  نـة السـكان       نطاق سيطر اي وسـاام الـعاا املسـلح يف بنغـاز     

 املدنيني.
 

 تنفيل االتفاق السياسل اللي   
ــة السياســية       - 4 ــالتقريري وارــر جملــس الرياســة واجلهــات املعني ــرة املةــاولة ب  ــجمل الفت

الراميــة إىل تنفيــل االتفــاق السياســل اللــي ي تــا يف ذلــ  الســعل إىل إنةــا  حكومــة    امجهــوس
بترتيبـات أمنيـةي وذلـ  مـن أجـر إلـا  الـعاا املسـلح وتوحيـد ا ياكـر           وياق وهـ  مدعومـة   

شبارب/يراير الـط   23اإلسا ية املةتتة. ويف األسابي  الط تلب جلسة جملس النواب املعقوسة يف 
تفا إىل التصويب على جملس الوز ا  املقترح حلكومـة الويـاق الـوه ي أـا أسى إىل تو يـ        مل

م ذل  اجمللسي مل يتاكن جملس النـواب مـن اسـتيفا  النصـاب القـانو       األعفا  على بيان يدع
ي يســرت األمــم املتحــدة عقــد اجتاــاا ألعفــا  احلــوا   بالتــايالــجمزم لعقــد جلســة جديــدة. و

ــونس العارــاة يف    ــي  يف ت ــا س. وأكــد أعفــا  احلــوا  اال تصــا      10السياســل الل آذا /م
الــوه  املقترحــةي وسعــوا اجمللــس إىل الويــا   األساســل جمللــس النــواب بــء را  حكومــة الويــاق   

تسخولياتل يف ما يتعلق بتنفيل االتفاق السياسل اللي . ويف الو ب نفسـلي حـأ أعفـا  احلـوا      
جملس الرياسة على اإلسراا ببد  العار من هرابلسي وسعوا مجي  ا يئات العامةي تـا يف ذلـ    

ــات الجم   ــ  الترتيب ــةي إىل وتــ  مجي ــة علــى الفــو    املخسســات املالي زمــة لتســليم الســلطة التنفيلي
 وبةكر منظم وسلال.

ــب - 5 ــس  ياســة وأعلن ــا س 12 يف الحــق و ــب يف اجملل ــا آذا /م  أعاــال يف ستةــرا أل
 مــن ســبعة البحــر هريــق عــن آذا /مــا س 30 يف هــرابلس إىل وورــر الــوه . الويــاق حكومــة
 ترتيبـات  وتـعب  الـط  املخ تـةي  األمنية الللنة ورو م يسرت و د التسعة. الرياسة جملس أعفا 
ــة اجلــي  مــن  ــوات علــى تنطــو  أمنيــة  اجلااعــات مــ  اتصــاالت وأجــرت والةــرهة والبحري

 الصدس. الا يف الرياسة وجملس الللنة إىل االستةا   الدعم البعثة و دمب املسلحة.
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الرياسـة يف  وبعد التاركز مخ تا يف القاعـدة البحريـة يف وسـر هـرابلسي شـرا جملـس        - 6
االجتاــاا بعــدس املعنــينيي تــن يــيهم أثلــو البلــديات واملخسســات العامــة واجملتاــ  املــد ي ويف   

ــة. ويف   ــرا ات التنفيليـ ــدا  القـ ــ،ن    3إرـ ــرا ات بةـ ــة  ـ ــد  جملـــس الرياسـ ــان/أبريري أرـ نيسـ
علــى ماليــة الدولــةي يقــر  بايــد حســابات الكيانــات العامــة مخ تــاي وإنةــا  جلنــة            الر ابــة
 تللــس الرياســة يف هــرابلس لليبيــا هتصــيا األمــوال. واجتاــ  أثلــل اخلــا   علــى افلإلشــر
ــم        17و  5يف  ــن األم ــدم م ــدعم املق ــة بال ــات املتعلق ــا ات واألولوي نيســان/أبرير ملنا ةــة اخلي

 املتحدة إىل العالية االنتقالية املست،نفة.
عقـد سو ة للاللـس    ووارلب البعثة العار م   ياسة جملس النواب وأعفايل من أجر - 7

إل را  حكومة الوياق الوه    يا وتعدير اإلعجمن الدستو  . وعقب  اوالت ياشلة لعقـد  
نيســان/أبريري جلــ، أعفــا  جملــس النــواب الــلين ســاندوا   21و  19و  18سو ة يف هــرق يف 

ب حكومة الويـاق الـوه  إىل تو يـ  بيـان يخيـد جملـس الـوز ا  ويـدعو إىل انعقـاس جملـس النـوا           
  ا ج هرق كل تخس  احلكومة القسم.

ــاسة    - 8 ــب  ي ــوه  ”ويف الو ــب نفســلي ظل ــاذ ال ــة اإلنق املتاركــزة يف هــرابلس   “حكوم
تعــا ا  ــدوم جملــس الرياســةي ي،علنــب حالــة الطــوا س  بــر ورــول اجمللــس إىل هــرابلس          
وأرد ت يف و ب الحق بيانات متفـا بة بةـ،ن مـا إذا كانـب علـى اسـتعداس لنقـر السـلطة.         
وم  ذل ي توىل جملس الرياسة الر ابة على العديد من الوزا ات احلكومية. وتعزل عـن ذلـ ي   

آذا /ما س احلكومة املخ تة املتاركزة يف شرق البلد ألا لن تتنحى عـن السـلطة    29أعلنب يف 
 إال بعد إ را  حكومة الوياق الوه    يا من جانب جملس النواب.

لبيـــة مـــن أعفـــا  املـــخ ر الـــوه  العـــام يف هـــرابلس   ويف الو ـــب نفســـلي عقـــدت أغ - 9
آذا /ما س بة،ن إنةـا  جملـس الدولـةي ا يئـة الرييسـية الثالثـة املنبثقـة         يفاجتااعات استةا ية 

نيســان/أبريري رــوتوا علــى تعــدير اإلعــجمن الدســتو    5عــن االتفــاق السياســل اللــي . ويف 
تقد أعفا  جملس النواب اخلطـوة الـط  ـام    وأعاسوا تنصيب أنفسهم بورفهم جملس الدولة. وان

ــى          ــديا علـ ــ  تعـ ــ  ذلـ ــتو  ي بورـ ــجمن الدسـ ــدير اإلعـ ــاس تعـ ــة يف اعتاـ ــخ ر املتاثلـ ــا املـ ثـ
 ا تصارا مي وشككوا يف مةروعية انعقاس جملس الدولة.

 
 املةا كة اإل لياية والدولية  

ــاق ا      - 10 ــل االتف ــا يف سعــم تنفي ــخس  سو ا مها ــدان اجملــاو ة ت ــب البل ــي .  ظل لسياســل الل
ــا       ــدان اجملــاو ة لليبي ــة البل ــاا وز ا   ا جي ــل اخلــا  اجتا ــوس وحفــر أثل ــونس يف املعق يف ت

ــا يف         22 ــر ليبي ــس بورــفها أث ــدان اجملــاو ة تةــا كة  ياســة اجملل ــب البل ــا س. و حب آذا /م
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آذا /مــا سي حفــر أثلــل اخلــا  االجتاــاا اخلــامس لــوز ا  الــدياا يف   24االجتاــاا. ويف 
يف مصـر. و ـد أتـاح اـلا االجتاـاا يررـة للنظـر يف         ي املعقـوس ا  السـاحر والصـحرا   سول ب

 اجلوانب األمنية اإل لياية لعدم االستقرا  السايد يف ليبيا.
وظلب املةا كة اإل لياية والدوليـة الواسـعة النطـاق تـوير سعاـا بـالة األعيـة للعاليـة          - 11

م  أثلل االحتـاس األيريقـل واالحتـاس األو و     السياسية. ووارر أثلل اخلا  العار عن كثب 
وجامعة الدول العربية. وساعد الا التعاون على تاان تقـد  سعـم منسـق وموحـد مـن أجـر       

 تنفيل االتفاق السياسل اللي .
 

 احلالة يف الغرب  
جملـس   ورـول ظلب احلالة األمنيـة يف العارـاة وتـواحيها ااسيـة إىل حـد كـبيف بعـد         - 12

الرياسة إىل هرابلس. واهتل جملس الرياسة من القاعدة البحريـة يف وسـر مدينـة هـرابلس مقـرا      
مخ تا للي حتب محاية اجلي  اللي  ووحدات الةرهة بقيـاسة الللنـة األمنيـة املخ تـةي يفـجم عـن       

ني مجاعات مسلحة تابعة ا يا لوزا ة الدا لية. غيف أنل و عب بف  اشتباكات هفيفـة بـ  محاية 
 وات األمن ومجاعات مسلحة معا تة. يفـل حـاسم مـن اـله احلـواسم يـوم ورـول جملـس         
ــزة أيــراس إحــدى اجملاوعــات ســاحة الةــهدا  يف وســر هــرابلسي      الرياســةي احتــر لفتــرة وجي

 نيسـان/  3ولكنهم سرعان ما انسحبوا عنـدما واجهتـهم القـوات املواليـة جمللـس الرياسـة. ويف       
ل مكاتب  طة النب، التلفزيونيةي وال من املنايـل اإلعجمميـة الـط    أبريري اندلعب اشتباكات حو

 تعتر إىل حد كبيف معا تة لجمتفاق السياسل اللي .
وعلــى الــرغم مــن ا ــدو  النســ ي اســتارت التــوترات يف العارــاة. وظلــب هــرابلس   - 13

مـن العارـاة   مجاعة من اجلااعات املسلحة املتنـاحرة اتتيـة    40 اتعة لسيطرة ما يزيد على 
آذا /ما سي اندلعب اشتباكات يف حـل  رجـل يف هـرابلس     28واملدن واملناهق اجملاو ة. ويف 

بني مجاعـة مسـلحة  ليـة والقـوة الوهنيـة املتنقلـة الـط يهـيان عليهـا األمـازية بعـد مقتـر أحـد              
اشـتبا    أسفر عن مقتر اثـنني مـن أيـراس القـوة الوهنيـة املتنقلـة       ينيسان/أبرير 16 يفأيراساا. و
و ـ  يف وسـر هـرابلس بـالقرب مـن مـعل أحـد أعفـا           يييل أيفا اله القـوة  شا كبالحق 
 الرياسة. جملس
و غم أن احلالة األمنية يف املنطقـة الغربيـة الكـرى ظلـب اةـةي يـءن الترتيبـات االيـة          - 14

ذلـ ي يف  لو   إهجمق النا  كانب مرنة تا ييل الكايية ملن  و ـوا تصـعيد يف احلـواسم. ومـ      
آذا /ما سي اندل  القتال بني مجاعـات مسـلحة متنـاحرة مـن و شـاينة والزاويـةي أـا أسى         23
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شاصا. وبعد عـدة أيـام مـن االشـتباكاتي تو ـ  القتـال بففـر         15إىل مقتر ما ال يقر عن 
 وساهة  ام ثا شيو   باير ومجاعات مسلحة أ رى.

 
 احلالة يف الةرق  

 لحة يف شــرق ليبيــا  ــجمل الفتــرة املةــاولة بــالتقرير. يفــل  اســتارت املواجهــات املســ - 15
بنغاز ي تصاعدت أعاال القتال بني القوات املواليـة للـوا   ليفـة حفتـر وجملـس شـو ى ثـوا         

 شـبارب/  20بنغاز ي واو ايتجمف جلااعات إسـجممية مسـلحة وتنظـيم الدولـة اإلسـجممية. ويف      
يــل املعلــن اــو إ ــراج جملــس الةــو ى  يرايــري شــن اللــوا  حفتــر الومــا عســكريا جديــدا اد 

وحلفايل من املدينة. وحققب يف البدايـة القـوات املواليـة للـوا  حفتـر مكاسـب إ ليايـة كـبيفةي         
ــنطق      إذ ــن م ــة اإلســجممية م ــس الةــو ى وتنظــيم الدول ــل وشــر ل    طأ رجــب جمل وســر الليث

 ــر بـوعط ي وكـلل  مـن معظـم جنـو  حـل ا ــوا  . وكانـب اـله اـل أول مـرة منـل أوا           
حتقق ييها  وات اللـوا  حفتـر تقـدما ملاوسـا علـى أ ا الوا ـ ي وسـاعداا علـى          2014 عام

 ذل  زياسة التلنيد وتو يد املزيد من األسلحة والل اير.
ــال يف بنغــاز  يف          - 16 ــةي  فــب حــدة القت ــتباكات الكثيف ــابي  مــن االش ــة أس ــد ثجمث وبع

ــد     ســاير كــبيفةي حــاي  جملــس   منتصــ  آذا /مــا س واســتار يف مســتوى أست. و غــم تكب
وحلفـاههي بففـر التعزيـزات اإلتـايية مـن األسـلحة والـل اير واملقـاتلني          بنغاز  ثوا شو ى 

الط حصر عليها عن هريـق البحـر مـن حلفايـل يف غـرب ليبيـاي علـى سـيطرتل علـى موا عـل يف           
ملوا ـ .  يونس ومنطقط القوا شة و نفوسة ويف مشاي منطقة رر  وساي  عن تل  ا جنو   ا 

وتةــكر منطقــة مشــاي رــر  معقــجم مــن معا ــر تنظــيم الدولــة اإلســجممية. ويف منتصـــ            
نيسـان/أبريري ســيطرت  ــوات اللــوا  حفتـري بــدعم مــن غــا ات جويـة مســتارةي علــى مصــن     
األ نب الوا   يف منطقة ا وا   وعلى جامعة بنغاز  يف  ا  يونسي وعا مو عني كانا حتـب  

 دة هويلة.سيطرة جملس الةو ى مل
 400ويف س نةي انسـحب تنظـيم الدولـة اإلسـجممية مـن آ ـر موا ـ  لـل يف احلـل   ـم            - 17

ويف منطقة الفتايح جنوب املدينة عقب اشتباكات و عب يف منتص  نيسـان/أبرير مـ  جملـس    
شو ى جمااـد  س نـة وعنارـر اجلـي  املواليـة لـل. وأعلـن جملـس الةـو ى الحقـاد أنـل مل يعـد             

 ة اإلسجممية وجوس يف املدينة.لتنظيم الدول
 

 احلالة يف اجلنوب  
 تةـرين الثـا /   22يف أوبا  ي استار تنفيل اتفاق و   إهجمق النـا ي الـل  أربـرم يف     - 18

الطوا ق والتبوي من سون و ـوا حـواسم كـبيفة  ـجمل الفتـرة       بيلط نويار يف  طر بني أثلل 
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انسحبب كايـة اجلااعـات املسـلحة مـن املدينـة وأرهلـق       املةاولة بالتقرير. وويقاد  لا االتفاقي 
 تلزاد عقب عالية لتباسل السلنا . وأسهاب إعـاسة يـتح مطـا  أوبـا   واملسـا        44سراح 

ــربر أوبــا   بالةــاال الةــر ل يف تيســيف تــديق الســل  وتنقــر األشــاا ي      الرييســل الــل  ي
 باإلتاية إىل حتقيق استقرا  تد جيل للحالة بصفة عامة.

ويف سبهاي استارت التوترات القبليـة يف التـ،ثيف علـى احلالـة األمنيـة عاومـادي إذ جـرى         - 19
أوالس سـلياان مـن جهـةي و بـيلط القلاذيـة والتبـو مـن         بيلـة  اإلبجمغ عن اغتياالت انتقامية بني 

 أ رى. جهة
ويف الكفــرة بــاجلنوب الةــر لي أســهم يف حتســن هفيــ  للحالــة األمنيــة  يــ  جزيــل     - 20

 ا  الل  تفربل امليليةيات املسلحة التابعة ألزوية على أحيا  التبو.للحص
 

 يف العراق والةام  وجوس تنظيم الدولة اإلسجممية  
 علــى ســيطرتل بســر اإلســجممية الدولــة تنظــيم وارــر بــالتقريري املةــاولة الفتــرة  ــجمل - 21

 بطـول  شـرير  علـى  الفعليـة  سـيطرتل  يع  ما واو ليبياي وسر يف بسرت اايطة الساحلية املنطقة
 بنغــاز ي يف رــغيفة منطقــة علــى أيفــاد ســيطرتل بســر التنظــيم ووارــر كيلــومتراد. 250 ينــااز
 اإل ليايـة   اعدتـل  يقـد  أن بعـد  التنظـيم  شوكة أرتع  الغربي ويف مناوية. بقوات  اهة ولكنها
 ليبيا. يف لل  اعدة أول ي عتر كان ما س نة يف التنظيم يقد الةرقي ويف رراتة. يف الرييسية
ــة اإلســجممية يف رــراتة يف أعقــاب          - 22 ــيم الدول ــط تلقااــا تنظ ــله الفــربة ال وجــا ت ا

اشتباكات و عب يف أوا ـر شـبارب/يراير بـني مقاتليـل ومجاعـات مسـلحة و ـوات أمـن  ليـةي          
تســببب يف انــدالعها عاليــة اعتقــال  ليــة احتــر بعــداا التنظــيم لفتــرة وجيــزة مبــا  الةــرهة    

شاصـاد. وم ـ  الحقـاد با زمـة مقـاتلو التنظـيم        17والبلدية يف وسر املدينةي أا أسى إىل مقتر 
ي وكثيف منهم حيالون اجلنسية التونسيةي بعـد عـدة أيـام    250يف املنطقةي املقد  عدسام حبواي 

يف  من اال تتال. و جمل االشتباكاتي جرى حتريـر اثـنني مـن الرعايـا اإليطـاليني كانـا  اينـتني       
 يد التنظيمي بيناا  رتر آ ران.

ــة        - 23 ــد ســيطرة تنظــيم الدول ــب ترمــل إىل توهي ــن الواتــح ألــا كان ويف إهــا  جهــوس م
اإلسجممية على السكان االينيي أرييد ب،ن التنظيم يرا جماوعـة مـن األنظاـة اجلديـدةي مشلـب      

 20أعاـا ام مـا بـني     مديوعات تريبية إتايية وس وساد سينية إجبا ية على اللكو  املتراوحـة 
 عاماد. ووارر التنظيم أيفاد تنفيل أحكام اإلعدام والعقوبة البدنية القاسية. 50و 
 انطجم اد وشر ادي وغرباد جنوباد اااذية املناهق على غا اتل اإلسجممية الدولة تنظيم ووارر - 24
 اخلاتـعة  املنطقـة  سـي  تو وكـلل   واإليـراسات  الغنـايم  إىل سـعياد  والنويليةي سرت يف  اعدتيل من
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 حنـو  بعـد  علـى  تقـ   غريـاني  جنـوب  تفتـي   نقطـة  التنظـيم  ااجم آذا /ما سي 9 يفل لسيطرتل.
 م  اشتباكات و وا إىل ذل  وأسى الةرهة. أيراس أحد وا تط  سرتي شرق كيلومتر 300

 اخلسـاير.  مـن  عـدس  و ـوا  عـن  أسـفر  أـا  سـي ي  أ  وأوالس الزنتـان   بيلط من مسلحة مجاعات
 حـواي  بعـد  علـى  تقـ   الـط   ـريني  وأبـ  يف تفتـي   نقطـة  التنظـيم  ااجم أيفادي آذا /ما س 9 ويف
 املصراتيني. املقاتلني من أ بعة مقتر عن أسفر أا مصراتةي جنوب كيلومترات 110
آذا /مـا س   14وبعيدا يف اباه الةرق واجلنوبي اـاجم تنظـيم الدولـة اإلسـجممية يف      - 25

الكهربـا  القريبــة مــن حقــر الـنفر الســريري الــل  يقـ  علــى بعــد حــواي      طـة الســرير لتوليــد 
كيلومتراد جنوب أجـدابياي حيـأ اشـتب  مـ  وحـدات حـرس املنةـطت النفطيـة االيـة.           350
 250ي الوا ـ  علـى بعـد حـواي     47نيسان/أبريري ااجم التنظيم حقـر الـنفر البيفـا      2ويف 

ن اال تتال م  القـوات االيـة عـن مقتـر  سـة      كيلومتراد جنوب  أس النوف. وأسفرت أيام م
نيسان/أبريري أغا  تنظـيم الدولـة اإلسـجممية علـى      4مقاتلني  ليني وإرابة سبعة آ رين. ويف 

كيلومتراد جنوب سـرتي أـا أسـفر عـن مقتـر جنـد         160نقطة تفتي  تق  على بعد حواي 
ن بسـر سـيطر ا علـى املنطقـةي     وإرابة اثنني. ويياا بعدي أعاست  وات  لية من سوكنة واو

 و تلب ستة من مقاتلل تنظيم الدولة اإلسجممية.
ــة        - 26 ــة تــد أاــداف تنظــيم الدول ــة مــن مصــراتة تــربا ا اجلوي ووارــلب القــوات الليبي

مـن مقـاتلل    15آذا /مـا سي أرييـد بـ،ن مـا ال يقـر عـن        6اإلسجممية يف سـرت وحو ـا. يفـل    
ب  ـوات مـن مصـراتة وغيفاـا مـن املـدن يف غـرب ليبيـا         التنظيم  رتلوا يف تربات جويـة. وظلـ  

تسيطر على الطريق الرابطـة بـني مصـراتة ووساني معيقـة بـلل  تقـدم تنظـيم الدولـة اإلسـجممية          
ــة عر لــة توســ  التنظــيم شــر اد. ويف           ــاد وجنوبــادي يف حــني وارــر حــرس املنةــطت النفطي غرب

مقاتلل التنظيم جنـوب الريقـة.    نيسان/أبريري اعترا حرس املنةطت النفطية جماوعة من 23
 وأسفرت االشتباكات الط تلب ذل  عن  ساير يف كجم اجلانبني.

  
 عالية رياغة الدستو  -ثالثا  

ــة عقــب نةــر أول مةــروا للدســتو  يف         - 27 ــن التورــيات املقدم ــدس م ــد النظــر يف ع بع
ة رـياغة  عفـوادي تابعـة جلاعيـ    12ي وتعب جلنـة تتكـون مـن    2015تةرين األول/أكتوبر  6

ــ           ــو احلــال م ــا ا ــبارب/يراير. وكا ــر ش ــا  ونةــرتل يف أواي ــتو  الث ــتو ي مةــروا الدس الدس
املةروا األولي َتبّين أن األحكام الرييسية مثيفة لللدل وتعكس استارا  اخلجميـات يياـا بـني    
أعفــا  مجعيــة رــياغة الدســتو . وتتعلــق اــله اخلجميــات يف املقــام األول بــدو  الغريــة الثانيــة    
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ملــاني وحقـــوق املـــرأة واأل ليــاتي والعارـــاة الوهنيـــةي واالنتاابــات الرياســـيةي واجلهـــاز    للر
 القفايلي والجممركزيةي واحلكم االل.

وسعياد ملساعدة اجلاعية على إحـراز مزيـد مـن التقـدم رـوب حتقيـق توايـق يف ات ا ي         - 28
عفــوادي  56 مــن أعفــا  اجلاعيــة البــالة جماــوعهم     32استفــايب حكومــة ع اــان بســاا     

يـــيهم أثلـــو األ ليـــاتي يف معتكـــ  يف عقـــد يف رـــجملة ملـــدة ثجمثـــة أســـابي  ابتـــدا   مـــن  تـــن
آذا /ما س. و دمب البعثة وبرنامج األمم املتحـدة اإلاـايل املسـاعدة يف تنظـيم املعتكـ ي       18

ــاه       ــد   ــة  ييعــة املســتوى لتيســيف املنا ةــات. و  ــة   11و ــدما  ــرة سولي عفــواد مــن اجلاعي
نا ةات يف ع ااني بعد أن أعربـوا يف و ـب سـابق عـن اعتراتـات علـى مةـروَعل الدسـتو          امل

 وعلى الطريقة الط بر  ثا اجلاعية عالها.
ومت التورــر إىل توايـــق يف ات ا  بةـــ،ن املســاير املعلقـــة يياـــا بــني معظـــم األعفـــا      - 29

وّ   مجي  أعفـا  مجعيـة    نيسان/أبريري 6احلاترين يف رجملةي تن ييهم عنصر الطوا ق. ويف 
ــواس          ــة تعكــس امل ــة توايقي ــوي وثيق ــل التب ــن أثل ــنني م رــياغة الدســتو  احلاتــريني باســتثنا  اث

 عليها. املتفق
نيسـان/أبرير مـن    10وعقدت مجعيـة رـياغة الدسـتو  جلسـة جديـدة يف البيفـا  يف        - 30

انو  وإجــرا ات النصــاب القــســاير أجــر تعــدير نظامهــا الــدا للي وال ســياا يف مــا يتعلــق ت  
التصــويب علــى مةــروا سســتو  جديــد. ومــ  أن بعــا أعفــا  اجلاعيــة وارــلوا مقاهعتــهم    

 نيسان/أبرير على مةروا سستو  جديد. 19للعاليةي يءن األغلبية روتب يف 
  

 األنةطة األ رى لبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا - ابعا  
 الدعم االنتاا  -أل   

املةاولة بـالتقريري وارـر يريـق األمـم املتحـدة للـدعم االنتاـا ي الـل           جمل الفترة  - 31
تديره البعثة بصو ة مةتركة م  برنـامج األمـم املتحـدة اإلاـايلي العاـر مـ  املفوتـية الوهنيـة         
العليا لجمنتاابات يف أنةطة التاطير الط تركـز بالد جـة األوىل علـى تعزيـز القـد ات التقنيـة       

ــق اــل  ــةي والتثقيــ     للافوتــية. وتتعل ــة املقبل ه األنةــطة أساســاد بالتحفــيف لانةــطة االنتاابي
والتوعيــة باملســاير االنتاابيــة يف أوســارب رــانعل القــرا ات الرييســيني. ووارــر الفريــق تيســيف 
ــة        ــةي وتنســيق اجلهــوس االنتاابي ــة العربي ــنظيفة يف املنطق ــات ال ــني املفوتــية وا يئ االتصــاالت ب

أســدى الفريــق املةــو ة التقنيــة يف املنا ةــات الــط تيســراا األمــم  الدوليــة. وإتــاية إىل ذلــ ي 
 املتحدة بة،ن رياغة الدستو .
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 حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية وسياسة القانون -با   
ــدوي اإلنســا        - 32 ــانون ال ــهاكات للق ــا ا تكــاب انت ــعاا يف ليبي ــ  أهــراف ال وارــر مجي

اكات حلقـوق اإلنسـاني بعفـها  ـد ير ـى إىل مسـتوى       والقانون الدوي حلقوق اإلنساني وانته
جــرايم احلــربي بيناــا ظــر املــدنيون يتحالــون وز  اال تتــال الــل  هــال أمــده واالنتــهاكات     
النامجة عن تقوا القانون والنظام. و جمل الفترة املةاولة بالتقريري وّثقب البعثة أعاـال  تـر   

 ؛ا تفـــا   ســـر  وتعـــليبوحـــاالت  ؛وعاليـــات ا تطـــاف وأ ـــل  اـــاين ؛غـــيف مةـــروعة
ــى شــبكة        ــى الصــحفيني واملــدونني عل ــوق اإلنســاني وعل ــدايعني عــن حق ــى امل ــدا ات عل واعت

 الاات عةوايية على املدنيني. تا و ؛اإلنترنب
 حلقــوق املتحـدة  األمـم  فوتـية التابعـة مل  التحقيــقإىل بعثـة   الـدعم  أيفـاد  البعثـة  و ـدمب  - 33

 عــن املنبثــق التقريــر وورــ  .28/30 اإلنســان وقحقــ جملــس بقــرا  عاــجمداملنةــ،ة  اإلنســان
ــى ع ـــرا الـــل  ي(1)التحقيـــق ــا سي يف لـــساجمل علـ ــة آذا /مـ ــعة هايفـ ــن واسـ ــهاكات مـ  االنتـ

 التركيـز  مـ   التورـياتي  مـن  عـدساد  و ـدم  العااي يف األهراف مجي  ا تكبتها الط والتلاوزات
 ليبيا. يف القفا  نظام إ سا  وإعاسة املسا لة على  ارة بصفة
ــات       - 34 ــة أيفــاد مةــروعاد إلرــدا  بيان ــالتقريري اســتهلب البعث ــرة املةــاولة ب و ــجمل الفت

شهرية عن اخلساير يف رفوف املدنيني. وكانب غالبية احلاالت الـط وثقتـها البعثـة  ـد و عـب      
توثيــق الاــات ش ــنب علــى أاــداف  ايــة   نتيلــة للقصــ  وإهــجمق الــنيفان. وجــرى أيفــاد   

توجب القانون الدوي اإلنسا . ويف الا الصدسي  تر ما ال يقر عن سـب مـدنيني أو أرـيبوا    
آذا /مــا سي أرــيبب أرتــة أثنــا  تبــاسل إلهــجمق النــا  يف  اعــة         23يف مستةــفيات. ويف 

ــن        ــالة م ــها الب ــب أرتــة وابن ــاز  الطــ ي يف حــني  تل ــامنيي يف  االنتظــا  تركــز بنغ العاــر ع
ــفرت         24 ــة. وأسـ ــفى الزاويـ ــ  مستةـ ــقتهاا تلاـ ــاياني يف شـ ــا نـ ــا كانـ ــا سي بيناـ آذا /مـ

االشــتباكات الــط و عــب بــني اجلااعــات املســلحة املتنــاحرة بــالقرب مــن مستةــفى ســبها يف    
أحـــد حـــراس املستةـــفى ونيســـان/أبرير عـــن مصـــرا ثجمثـــة مـــدنينيي   3 آذا /مـــا س و 31
 املقاتلني. وأحد
س لر أعلى عدس من اخلساير يف رـفوف املـدنيني يف بنغـاز . وكـان مـن الةـواغر       و - 35

الرييســية الزيــاسة يف عــدس اخلســاير النابــة عــن نلفــات احلــرب مــن املتفلــراتي وال ســياا يف   
رفوف املةرسين سا ليادي تن ييهم األهفالي الـلين كـانون بصـدس العـوسة إىل سيـا ام. وأيـاس       

ات متعادة على أتلكا مي من جانب كر من جملـس شـو ى ثـوا     مدنيون أيفاد بو وا الا
_________________ 

 (1) A/HRC/31/CRP.3.ي متاح على املو   الةبكل جمللس حقوق اإلنسان 

http://undocs.org/ar/A/RES/28/30
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/CRP.3
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بنغاز  وعالية الكرامةي ومشلب علـى وجـل اخلصـو  حـرق ولـب املنـازل. وبقـل عـدس مـن          
املـــدنيني  ارـــرين يف املنـــاهق املتفـــر ة يف بنغـــاز ي ومـــن بينـــها أحيـــا   نفـــوسة والقوا شـــة 

اتمـن والطـوعل  ـخال  املـدنيني إىل     وما يسا. وأسى  يا أهـراف الـعاا السـااح بـاإلججم      
ــد أر س     ــاد      3تعريفــهم خلطــر شــديد. و  ــن باكســتان  مي ــنغجمسي  وآ ــر م ــن ب ــواهنني م م

 آذا /ما س بيناا كانوا حياولون الفرا  من حل القوا شة. 25بالررا  يف 
ويف آذا /مــا سي أسى اشــتداس القتــال يف الزاويــة إىل مقتــر  ســة مــدنينيي مــن بينــهم  - 36
ثة أهفال. و د اتـطر املئـات مـن األسـر إىل الـر منـاز م حبثـاد عـن مـجمذ يف منـاهق أكثـر            ثجم

ــة أو تفــر تي نتيلــة          ــازل واملاتلكــات واملخسســات التلا ي ــن املن ــد م ــرت العدي ــاد. وس م أمن
 لجم تتال أو بسبب اجلااعات املسلحة الط تستهدف  صومها.

عالية إعـدام ألسـرى.    18لبعثة أيفاد و وا و جمل الفترة املةاولة بالتقريري وّثقب ا - 37
آذا /ما سي وعقب حكم راس  عن  كاة من  ـاكم الةـريعة الـط نصـبب نفسـها       20ويف 

بنفسها يف س نةي أعدم جملس شو ى جمااد  س نة مثانية  جال اشـت بل يف ألـم كـانوا يـدعاون     
ب مجاعـات مسـلحة مـن    آذا /مـا سي  امـ   24مجاعات مرتبطة بتنظيم الدولة اإلسجممية. ويف 

و شفانة با تطاف سـتة  جـال مـن منـاز م يف الطويبيـة  بـر أن ت عـدمهم. و ـد ظهـرت علـى           
آذا /مـــا سي أعـــدمب  28و  25جثتـــهم آثـــا  التعـــليب. ويف ســـرتي ويف الفتـــرة مـــا بـــني  

مجاعــات مرتبطــة بتنظــيم الدولــة اإلســجممية مــا ال يقــر عــن  ســة  جــالي أرييــد بــ،ن التهاــة      
 ليهم كانب ال اخليانة.املنسوبة إ

 
 عاليات اال تطاف والتعليب  

ــت هدف        - 38 ــدنيني. واس ــا ا تطــاف امل ــا  ليبي ــ  أحن ــات املســلحة يف نتل وارــلب اجلااع
األشاا  على أساس انتاا ا م األسرية أو القبليةي وكلل  على أساس انتاـا ا م السياسـية.   

 باسل لاسرى.  وا ت ط  آ رون ألغراا احلصول على يدية أو إجرا  ت
 أهفـــال مـــن إحـــدى األســـر يف رـــرمان أوايـــر كـــانون األول/       3و ـــد ا ت طـــ    - 39

 ي وال يزالون  يد االحتلاز. ويف حالة أ رىي ع ثر يف هـرابلس أوا ـر شـبارب/   2015 سيسار
آثـا  للتعـليب بعـد أن ا تطفتـل مجاعـة       اعامـاد وعليهـ   11يراير على جثة هفر يبلة من العار 

 ر إن أسرة الطفر مل تتاكن من سي  الفدية املطلوبة.مسلحة. و د  ي
ووثقب البعثة أيفا حاالت تنطو  على احلرمان من احلرية والتعـليب يف مجيـ  أحنـا      - 40

البلـدي تــا يف ذلــ  يف أ ســام مــن مريــق احتلــاز معيتيقــة يف هــرابلس الــل  تســيطر عليــل  ــوة  
يق االحتلاز اخلاتـعة لسـيطرة مجاعـات    مركز احتلاز أبو سليمي ويف مرايف الرسا اخلارةي و
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مســلحة أ ــرى يف هـــرابلس. وســللب انتـــهاكات واعتــدا ات أاثلـــة يف مرايــق االحتلـــاز      
 بالبيفا ي وب  وليدي وبنغاز ي واخلاسي واملرجي وو شاينةي والزنتان.

وكثيفا ما حيرم ااتلزون مـن زيـا ات أيـراس األسـرة وااـامنيي ويتعرتـون للتعـليب         - 41
غيفه من تـروب سـو  املعاملـة. ووثقـب البعثـة أ بـ  حـاالت مسـتقلة مـن الوييـات عقـب             أو

اال تطاف على أيد  مجاعات مسلحة يف ب  وليدي واخلاسي وهرابلسي والزنتـان. ويف كـر   
حالةي كانب جثأ الفحايا حتار عجممـات تـدل علـى التعـليب. ويف حالـة هـرابلسي بـدا أن        

اويتها العر ية والقبليـة. وذكـر أن مجاعـات مسـلحة مـن      الفحية كانب مستهدية على أساس 
مصــراتة تتاركــز يف  لــة الفرجــان يف هــرابلس ا تطفــب  جــجم مــن تاو غــا  يبلــة مــن العاــر 

آذا /ما س. وع ثـر يياـا بعـد علـى جثتـل يف مسـتوسا اجلثـأ بطـرابلس و ـد           21عاما يف  26
 غطتها كدمات و توا.

ســا  أيفــا. يفــل بنغــاز ي ال تــزال امــرأة عاراــا  واســتهديب اجملاوعــات املســلحة الن - 42
شهراي بسبب رـجمت مزعومـة ألوالساـا مـ  جملـس       11سنة  يد االحتلاز التعسفل منل  65

 .بعد شو ى ثوا  بنغاز . ومل توجل إليها أ   اة
 

 الفئات املعرتة للاطر  
االنتـهاكاتي  ما زال املهاجرون وملتاسو الللـو  والجمجئـون يواجهـون جماوعـة مـن       - 43

ــرة        ــديراا ساي ــط ت ــة يف أمــاكن االحتلــاز ال ــها التعــليب أو غــيفه مــن تــروب ســو  املعامل من
مكايحة ا لرة غيف القانونيةي أو على يـد اجلااعـات املسـلحة. ويعـا  العديـد مـن ااتلـزيني        
الــلين كــثيفا مــا يقبعــون يف زنزانــات مكتظــة سون مــا يكفــل مــن ا ــوا  النقــل أو اإلرــحاح     

 الفراش أو الغلا  أو الرعاية الطبيةي من الفرب ويتعرتون للسارة. أو
ــاف      - 44 ــانوني واال تطـ ــاق القـ ــا ج نطـ ــر  ـ ــات القتـ ــون لعاليـ ــال يتعرتـ ــر األهفـ وظـ

واالحتلاز التعسفلي وكانوا أيفا من بني الفحايا املدنيني  ـجمل أعاـال القتـال. ويف غالـب     
كاـا يقتفـيل القـانون     س يف أمـاكن مسـتقلة  األحياني كان األهفال  تلـزين مـ  الكبـا ي ولـي    

الدوي حلقوق اإلنسـان. وكانـب اجلااعـات املسـلحة يف كـثيف مـن األحيـان تسـتهدف النسـا           
ال تطايهن واحتلـازان تعسـفا بسـبب انتاـا ات أيـراس أسـران. وغالبـا مـا حتتلـز النسـا  يف           

 مرايق ال توجد ييها حا سات.
ات العنيفة تـد الناشـطني االجتاـاعيني  ـجمل     واستارت عاليات اال تطاف وا لا - 45

آذا /ما سي ا تط  ناشر سياسـل يف بنغـاز ي واسـتلوب     8الفترة املةاولة بالتقرير. يفل 
آذا /مـا سي اغتيـر مـداي      17و ير إنل تعـرا للفـرب  بـر اإليـراج عنـل بعـد أسـبوا. ويف        
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فلــر يــدو    بــا ز عــن حقــوق اإلنســاني اــو عبــد الباســر بــو ذاــبي يف س نــة  هــاز مت          
ــة مــدونني ا تطفــوا يف بنغــاز  يف       الصــن  ــزال ي لهــر مصــيف ثجمث و تــ  حتــب ســيا تل. وال ي
ــد مجــاعتني         28 ــى ي ــدونني عل ــرابلسي ا تطــ  أحــد امل ــا س. ويف ســياق آ ــر يف ه آذا /م

علــى يــد  آذا /مــا س واحتلــز ملــدة أ بعــة أيــام. و يــر إنــل تعــرا للتعــليب 30مســلحتني يف 
 تسلير كلب عليل ليادشل. ي ب،ساليب منهانتطفيل
ــاجم   30ويف  - 46 ــا سي ا ــة.      12آذا /م ــ، التلفزيوني ــة النب ــدجلا بالســجمح  ط  جــجم م

يهــدسوا املــوظفني وتــربوا واحــدا منــهم علــى األ ــري وهــالبوا بــءغجمق  طــة التلفزيــون. ويف    
ن نيسان/أبريري أسفر الوم ثان تعرتب لل ااطـة باسـتادام املتفلـرات وإهـجمق النـا  عـ       3

 إحلاق أترا  جسياة باملبىن. غيف أن ااطة است،نفب البأ منل ذل  احلني.
 

 العدالة االنتقالية  
املةـتركة بـني مصـراتة وتاو غـا  لتنفيـل وثيقـة       احلـوا   يف إها  اجلهوس الط تبل ا جلنـة   - 47

ــدمب البعثــة وبرنــامج األمــم املتحــدة     2015كــانون األول/سيســار   18 ا هــة هريــق   ي  
ايل الــدعم إىل أعفــا  الللنــة لجمجتاــاا مــرتني  ــجمل الفتــرة املةــاولة بــالتقرير. وأحــرز اإلاــ
س اســة استقصــايية غــيف تقنيــة لتقيــيم مســتويات التلــوم باأللغــام واملتفلــرات     يف إجنــازتقــدم 

األ رى من نلفات احلرب يف هاينةي والكرزازي والكرا  ي وتاو غا . إال أن أعاـال التقيـيم   
  تو فب يف أواير آذا /ما س بعـد  يـا اجلااعـات املسـلحة املصـراتية تـوييف مزيـد        يف تاو غا

بـرامج  إهـا   يف املسـتادمة  من األمن. ونا   اجتااا ثان لللنة املةتركة املاا سـات اجليـدة   
 التعويا على الصعيد العامللي وبدأ تناول تفارير برنامج الللنة نفسها.  

 
 النظام القفايل واجلنايل  

ســلينا مــن الفــرا  مــن الســلن يف زلــيا بعــد الــوم رــا و ل و ــ  يف     24 كــن  - 48
جمرمــون و تلــزون ألســباب متصــلة بــالعااي أعيــد إلقــا   همآذا /مــا س. وكــان مــن بينــ 16

القبا على سبعة منهم الحقا. ولـزم إغـجمق املريـق ونقـر بقيـة ااتلـزين إىل مصـراتة بسـبب         
 األترا  اجلسياة الط حلقب بل.

 تلـزين مـن مريـق احتلـاز      4نيسان/أبرير يف الزاويـةي  تـر  ميـا بالررـا       1ويف  - 49
ــيف القانونيــةي وأرــيب         ــديره سايــرة مكايحــة ا لــرة غ آ ــرون  ــروح   20النصــري الــل  ت

 اولة اروب على مـا يبـدو. وأرـيب أحـد احلـراس أيفـا. وأبـرزت اـله احلالـة اسـتارا             إثر
الط يعا  منها املهاجرون وملتاسو الللو  والجمجئـون يف ليبيـاي    القلق البالة من احلالة العسيفة

 تا يف ذل  ظروف معاملتهم واحتلازام لفترات هويلة.  
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وظر استارا  القتـال وانعـدام األمـن يعيقـان أسا  مهـام ااـاكمي ال سـياا يف بنغـاز ي          - 50
 وس نةي وسرت.

 
  طاا األمن -جيم  

 التاطير للترتيبات األمنية املخ تةالدعم املقدم لليبيا يف   
ظر أحد  او  التركيز األساسية يف عار البعثـة يياـا يتعلـق تسـاير األمـن اـو تقـد          - 51

الــدعم لللنــة األمنيــة املخ تــة يف التاطــير لتنفيــل الترتيبــات األمنيــة املخ تــة الــوا سة يف االتفــاق  
تيسيف س ـول جملـس الرياسـة الليبيـة     السياسل اللي . وتةار العنارر وت   طة عار شاملة ل

إىل هرابلس؛ والدعم الدوي للاخسسات األمنية الليبية؛ وتعزيز و   إهجمق النا  علـى نطـاق   
 البلدي تا يف ذل  يف بنغاز .

وويقا الستراتيلية العار يف ما يتعلق بالترتيبات األمنية املخ تةي وبالتعـاون مـ  الللنـة     - 52
تةاو ت البعثة م  هايفة واسعة مـن اجلهـات الفاعلـة األمنيـة الليبيـة. و كـزت       األمنية املخ تةي 

املنا ةات على مجلة أمو  منها وت  مدونة لقواعد السلو  تنظم سلو  اجلااعـات املسـلحة؛   
وحصر وحدات الةرهة واجلي  القاس ة على تـوييف احلاايـة جمللـس الرياسـة وحكومـة الويـاق       

إنةا  حرس  ياسـل. ويف أعقـاب ورـول جملـس الرياسـة إىل      الوه ؛ ووت  مفهوم من أجر 
هرابلسي  دمب البعثة املةو ة االسـتراتيلية بةـ،ن اياكـر القيـاسة والـتحكم وتسلسـر تنفيـل        

 الترتيبات األمنية املخ تة.
وتوازاة ذلـ ي عالـب البعثـة مـ  اجملتاـ  الـدوي علـى حتديـد  يـا ات لتقـد  الـدعم             - 53

ي شـا كب البعثـة يف مـخ ر عقـد يف  ومـا يـوم       الصدسالليبية. ويف الا  الدوي ملخسسات األمن
آذا /ما س إلجرا  منا ةات بة،ن إمكانية توييف التد يب والتوجيل الدوليني يف املسـتقبر   15

للةرهة واجلي  الليبينيي إذا هلبب السلطات الليبية ذل . وستوارـر البعثـة تقـد  الـدعم إىل     
وجملس الرياسة يف اجلهـوس الراميـة إىل وتـ   اياـة مفصـلة باالحتياجـات       الللنة األمنية املخ تة 

 احليوية لعرتها على الفو  على اجملتا  الدوي للنظر ييها.
نيسـان/أبرير ملنا ةـة   يف و ام يريق رغيف تاب  للبعثة بعـدس مـن الزيـا ات إىل هـرابلس      - 54

لس مـ  أعفـا  جملـس الرياسـة والللنـة      متطلبات زياسة تطوير الترتيبات األمنية املخ تة يف هـراب 
األمنيــة املخ تــة. ومــن اــله املتطلبــات اعتاــاس آليــة لررــد ويــا  اجلااعــات املســلحة بالتزاما ــا   
توجب االتفاق السياسل اللي  ووت  وتنفيل  طة لتـوييف األمـن للـوزا ات الرييسـية واملوا ـ       

 النظامية. االستراتيلية األ رى بواسطة وحدات الةرهة وواحدت اجلي 
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 إسا ة األسلحة والل يفة  

يف إها  اجلهوس الرامية إىل معاجلة املةكلة اخلطيفة املتاثلة يف األسـلحة والـل اير غـيف     - 55
انتةـا ااي أكالـب سايـرة األمـم      نتيلـة املخمنة يف مجي  أحنا  ليبيا وت،ثيفاا على منطقة الساحر 

بةـ،ن وثيقـة إها يـة إلسا ة األسـلحة والـل يفة       املتحدة لإلجرا ات املتعلقة باأللغام مقترحـات 
إىل حكومـة الويـاق الـوه  لتنظـر ييهـا. و ـجمل الفتـرة املةـاولة          هامتقـد مـن املقـر    يف ليبياي 
ــالتقريري  ــدايرة أيفــا   نفــلتب ــة تاــاهر    برناجمــا ال ــة يف جمــال التوعي ــرأة الليبي ــدة امل ــد يبا لفاي ت

 األسلحة الصغيفة واألسلحة اخلفيفة.
 

  كني املرأة - سال 
آذا /مـا سي نظاـب    10وارلب البعثة تعزيـز سو  املـرأة يف العاليـة السياسـية. يفـل       - 56

من النسـا  والرجـال الليبـيني ملنا ةـة      30البعثة حدثا تناسبة اليوم الدوي للارأة تم أكثر من 
 مس،لة النهوا باملرأةي ال سياا سو  املرأة يف تعزيز السجمم.

آذا /ما سي اشـتركب البعثـة والرنـامج اإلاـايل يف تقـد        25إىل  19ة من ويف الفتر - 57
لللنـة وتـ  املـرأة املعقـوسة يف     تني الدعم لسب من النسا  الليبيـات للاةـا كة يف الـدو ة السـ    

نيويـــو  . ومثلـــب املةـــا كات الليبيـــات جملـــس النـــوابي واملـــخ ر الـــوه  العـــامي واحلـــوا    
وبالتعاون م  سويسرا واولنداي نظاب البعثة نةـاها جانبيـا متعلقـا    السياسلي واجملتا  املد . 

شاصـا مـن بعثـات الـدول األعفـا ي وجامعـة        60آذا /ما س حفره أكثر مـن   23بليبيا يف 
 الدول العربيةي واالحتاس األيريقلي وكيانات األمم املتحدة.

 الدسـتو ي  مةروا يف اجلنسانية باملساير متعلقة أحكام إلس اج الترويج البعثة ووارلب - 58
 اـله  وأتاحـب  الدسـتو .  رـياغة  ايئـة  وأعفـا   ليبيا يف الناشطات بني لقا ات تيسيف منها بسبر

 احلصــا بــنظم يتعلــق مــا يف ذلــ  يف تــا إســهاماتي لتقــد  يررــة الليبيــة للاــرأة االجتااعــات
 .اأهفا إىل  اجنسيته نقر يف املتزوجة بةاا غيف لي  الليبية املرأة وحق االنتاابية

 
 تنسيق املساعدة الدولية -اا   

أسفر ورول جملس الرياسة إىل هـرابلس عـن توليـد ز ـم جديـد لللهـوس الـط تبـل ا          - 59
آذا /مـا سي   31األمم املتحدة يف مـا يتعلـق بتنسـيق املسـاعدة الدوليـة املقدمـة إىل ليبيـا. يفـل         

عقدت البعثـة يف تـونسي بةـراكة مـ  برنـامج األمـم املتحـدة اإلاـايل ورـندوق النقـد الـدوي            
تدى اخلرا  الليبيني الثالأ للتعاون اإلاايل. و كـزت املنا ةـات علـى سـبر     والبن  الدويي من

التصد  لبعا التحديات امللحة الـط تواجههـا ليبيـا؛ وتـد  مركـز املـرأة ووجوساـا يف احليـاة         
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العامــة؛ وتعزيــز اجملتاــ  املــد ؛ وتطــرف الةــباب؛ والعاليــات الراميــة إىل وتــ   طــة تنايــة    
 وهنية متكاملة لليبيا.

ــم املتحــدة واملالكــة املتحــدة      12ويف  - 60 ــدت األم ــا العظاــى  نيســان/أبريري عق لريطاني
اجتااعـا يف تـونس لكبـا  املسـخولني ملنا ةـة الـدعم الـدوي حلكومـة الويـاق          وأيرلندا الةاالية 

ــ  االجتاــااي مت   ــوه . ويف ذل ــرح لتنســيق       ال ــر ا يكــر املقت ــاق بةــ،ن تفعي التورــر إىل اتف
ليــة املقدمــة إىل ليبيــاي الــل  يعكــس الرهيــة الــط عرتــها جملــس  ياســة حكومــة  املســاعدة الدو

الوياق الوه ي ويف  آليـة للتعـاون علـى تقـد  الـدعم الـدوي يف الو ـب املناسـب اسـتناسا إىل          
األولويـات الوهنيـة. ومــن بـني اــله األولويـات اســتعاسة األمـن واالســتقرا ؛ والتسـريح ونــزا       

باعتبـا ه أولويـة أساسـية يف األجـر املتوسـر؛ واإلنعـاش اال تصـاس ي        السجمح وإعاسة اإلسمـاج  
تــا يف ذلــ  تعزيــز سو  القطــاا اخلــا ؛ واحلوكاــة الةــاملة لللايــ  علــى الصــعيدين الــوه  

 استعاسة اخلدمات األساسية.وواالل؛ 
نيســان/أبرير مةــروا مريــق حتقيــق االســتقرا  يف ليبيــا الــل  أعــده     12واســت هر يف  - 61
وأحــد كبــا   ينــامج اإلاــايل حبفــو  وزيــر التاطــير املعــني التــاب  حلكومــة الويــاق الــوه  الر

ــة  ــة األملاني ــل  ياملســخولني يف احلكوم ــة    47وأثل ــدول األعفــا  واملنظاــات الدولي ــة مــن ال  سول
. ويهـدف املةـروا إىل سعـم حكومـة الويـاق الـوه  يف توسـي   اعـدة الـدعم الـل            األ ـرى 

عـن هريـق تـد جمت سـريعة وملاوسـة. ويةـار ذلـ  إرـجمح الـبىن           حتظى بـل لـدى السـكان   
ــني          ــر ب ــز التعام ــلي وتعزي ــى املســتوى اال ــةي واســتعاسة اخلــدمات الرييســية عل ــة احليوي التحتي
احلكومة املركزية والبلديات. ومنل بد  املةرواي بلغب الترعات املعلنـة مـن الـدول األعفـا      

 .يترة سنتنيتغطل مليون سوال   30
يف إها  اجلهوس املبلولـة لتعزيـز  ـد ات منظاـات اجملتاـ  املـد  يف       ي شبارب/يراير يفو - 62

ــاس ة      ــة إىل مب ــامج اإلاــايل املســاعدة التقني ــاي  ــدم الرن جمــال سعــم التحــول الــدمقراهل يف ليبي
ليبيـة لتكـون تثابـة منـر إلجنـاز حتلـيجمت        “جماوعة  ياسية”للتوعية بالعاعات  دف إىل إنةا  

ةتركة للعاعات تسترشد األمم املتحدة واجملتا  الدوي ثـا يف عالـهاا يف ليبيـا يف مـا يتعلـق      م
ــد          ــة بع ــة االنتقالي ــاشي واملرحل ــاي وباإلنع ــى أسا  مهامه ــة عل ــد ة احلكوم ــة بق باملســاير املرتبط

 العاا. انتها 
 

 املساعدة اإلنسانية -واو  
بيــا تعــا  مــن نقــا شــديد يف التاويــر.  طــة االســتلابة اإلنســانية اخلارــة بلي ظلــب - 63

ونتيلة لـلل ي مـا زالـب سوايـر العاـر اإلنسـا  عـاجزة عـن تلبيـة االحتياجـات يف ليبيـا تلبيـة             
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نيسـان/أبرير   30ي مل تتلـق حـ    2015تامة. يانل بد  تنفيل اخلطـة يف تةـرين الثـا /نويار    
سوال . وبلغــب مليــون  30 يف املايــة مــن التاويــر املطلــوبي البــالة يف اجملاــوا   18.2ســوى 

املاصصـــات املررـــوسة للصـــندوق املركـــز  ملواجهـــة الطـــوا س مـــن ذلـــ  املبلـــة مـــا  ـــد ه  
مةــروعا. وانعقــد يف مدينــة تــونس االجتاــاا الثــا  للةــركا    12سوال ي تغطــل مليــون  12

ــا يف      ــاملني يف ليبيـ ــا  العـ ــر اإلنسـ ــدوليني يف العاـ ــوهنيني والـ ــزت   30الـ ــا سي و كـ آذا /مـ
ةــات ييــل علــى الثغــرات والتحــديات املتعلقــة بتنفيــل  طــة االســتلابة اإلنســانيةي وعلــى    املنا 

 أسوات التنسيق الرييسيةي وتعزيز االستلابة من  جمل إ امة الةراكات.
وتةيف أ  ام مستقاة من املنظاة الدولية للهلرة إىل أن عدس املةرسين سا ليا يف ليبيـاي   - 64

ــة    ــاز ي بل ــدا و 150 362مةــرساي باإلتــاية إىل   331 622باســتثنا  بنغ  142 370 عاي
مهاجرا. وحسـب األ  ـام الر يـة الـط  دمتـها بلديـة بنغـاز ي يبلـة عـدس املةـرسين سا ليـا يف            

 مةرس. 180 000املدينة 
و غـم الـنقا يف التاويــري وارـلب وكــاالت األمـم املتحـدة تقــد   ـدمات اإلغاثــة        - 65

ل الفترة املةاولة بـالتقرير. يقـد  ـدم برنـامج األغليـة العـاملل       واملساعدة اإلنسانية العاجلة  جم
شااي معظاهم مةرسون سا ليا. وزّوست منظاـة الصـحة    59 100مساعدات غلايية إىل 

العاملية البيفاَ  وبنغاز  وهرابلس وزليا بةحنات كبيفة من األسوية واللوازم املنقلة للحيـاة.  
بني ولـوازم للعـجمج العاجـر تفـاسات الفيفوسـات      وس ّلاب جماوعات من مواس إسـعاف املصـا  

العكوسة بنا  على االحتياجات واأل  ام الط  دمتها وزا ة الصـحة الليبيـة. وإتـاية إىل ذلـ ي     
ــراا اإلســهالي       ــن مســتلزمات عــجمج أم ــة  ــس جماوعــات م ــدمب منظاــة الصــحة العاملي   

را  مـ  وكـاالت أ ـرىي    جماوعة من اللوازم الصحية حلاالت الطـوا س مقدمـة باالشـت    20و 
مـريا يف حالـة حرجـة.     27 000وثجمم جماوعات من مواس إسـعاف املصـابني لفايـدة حنـو     

يف كـيس سم   10 000 كـان و رـدمب عقـا يف مفـاسة للاجم يـا وأسويـة ملـرا الليةـاانياتي و       
بنغاز . وبالتعاون م  منظاة الصحة العاملية ووزا ة الصحةي سّلاب منظاـة  إىل  ةحنهو  ال
مليــون جرعـة مــن اللقاحـات تــد شــلر    1.5م املتحــدة للطفولـة )اليونيســي ( مـا عــدسه   األمـ 

نيســان/أبرير واســتهديب أكثــر مــن   16األهفــال  بــر انطــجمق محلــة التطعــيم الــط بــدأت يف   
 مليون هفر. 1.2
هفجم يف برامج جمتاعيـة منظماـة ومتوارـلة لتقـد       593وسعاب اليونيسي  مةا كة  - 66

احلااية والدعم النفسل إىل األهفال تعار انطجم ا من أماكن ثابتة أو متنقلة مجمياـة لاهفـال.   
وباإلتاية إىل ذل ي وّزا شركا  منفلون تدعا هم اليونيسي  جماوعات مـن املـواس الترييهيـة    

ــى  ــجم 453عل ــني        هف ــاق ب ــا. ومّت التورــر يف أوا ــر شــبارب/يراير إىل اتف ــا  ليبي ــ  أحن يف مجي
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اليونيســي  وجملــس بلديــة الزنتــان إلنةــا  جلنــة توجيهيــة مةــتركة لوتــ   طــة شــاملة تتعلــق  
 بتسريح األهفال املةا كني يف العاا املسلح وإعاسة ت،ايلهم وإعاسة إسماجهم.

ة األمم املتحدة لةخون الجمجـئني  ـد سـللب    نيسان/أبريري كانب مفوتي 13وح   - 67
ــا آ ــر منــل أوا ــر شــبارب/يرايري وبــلل  بلــة جماــوا الجمجــئني وهــال  الللــو       237 الجئ

الجئ وهالب جلو . ويقد  أن عدس الجمجئني وهـال  الللـو  املوجـوسين     37 000املسللني 
ون ســو يوني الجــئ وهالــب جلــو ي وي عتقــد أن نصــفهم مواهنــ   100 000يف ليبيــا يقــا ب 

 يتريـــون وغيفاـــم. ووارـــر شـــركا  اإلســـوسانيون والصـــوماليون والفلســـطينيون والويلـــيهم 
ليقــدموا  هــانواحيومفوتــية شــخون الجمجــئني زيــا ة مراكــز االحتلــاز املوجــوسة يف هــرابلس   

ــر مــن    ــة. وتلقــى أكث ــا س. ويف    1 500املســاعدة الطبي ــة يف آذا /م شــاا استةــا ات هبي
ــان/أبريري أنقــل    شاصــاي وأرنزلــوا يف الزاويــة    750فــر الســواحر الليبيــون أكثــر مــن     نيس

 وهرابلس حيأ  دم شركا  املفوتية املساعدة إليهم.
نيســـان/أبريري ســـللب املنظاـــة الدوليـــة   14شـــبارب/يراير إىل  26ويف الفتـــرة مـــن  - 68

ــهلرة ورــول   ــيا      15 082لل ــة عــر أــر وســر البحــر األب مهــاجرا إىل الســواحر األو وبي
مهــاجرا يف اجملاــوا حــتفهم أثنــا  عبــو ام. ويف إهــا  آ ــري يّســرت     735توســر. ولقــل امل

ــهلرة إعــاسة    ــة لل ــا ياســوي     347املنظاــة الدولي ــنغجمسي ي وبو كين ــاجرا إىل أوهــالم يف ب مه
ــب املنظاــة       ــا. وأكال ــةي وســيفاليوني ومــايي ونيليفي ــو الدمقراهي ــة الكونغ وتوغــوي ومجهو ي

جماوعات مـن لـوازم    1 904جماوعة من املواس غيف الغلايية و  1 838الدولية للهلرة توزي  
النظاية الصحية على املهاجرين املوجوسين يف مراكـز االحتلـاز وإىل آ ـرين أرنقـلوا يف عـرا      

 البحر وام  تلزون حاليا يف مراكز االحتلاز يف الزاوية وأبو سليم.
تنفيــل برناجمهــا للتصــد  العاجــر ووارــلب منظاــة األغليــة والز اعــة لامــم املتحــدة   - 69

منظاـة األغليـة    بلتفةل أنفلونزا الطيو  عن هريـق تعزيـز اخلـدمات البيطريـة يف ليبيـا. و ـدم      
ــة مل     ــة الليبي ــة الز اعي ــة إىل ا يئ ــة أيفــا املســاعدة الطا ي ــة والز اع ــامل مةــكلة تفةــل   واجه تن

 الناير. سوس
لترام الثقـايف وحفريـات غـيف مةـروعة     وملواجهة ما أربلة عنل من تر  وتدميف حلقا بـا  - 70

يف ليبياي وارلب منظاة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقاية )اليونسكو(ي بالتعاون مـ  معهـد   
األمم املتحدة للتـد يب والبحـأي التعـاون مـ  مصـلحة اتثـا  الليبيـة يف مرا بـة موا ـ  التـرام           

يفــا يف تنايــة  ــد ات املخسســات  العــاملل بواســطة التصــوير الســاتلل. وســاعدت اليونســكو أ  
الثقايية الليبية يف جمال الت،اب للاااهر واهتاذ التدابيف األمنية بة،ن املوا   واملتـاح  املعرتـة   

 للاااهر واملهدسة ثا.
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 نةر بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا والترتيبات األمنية - امسا  
سوال . وتغطـل   41 181 500جماوعـل   مـا  2016تبلة املوا س املعتادة للبعثـة لعـام    - 71

وظيفة ووظيفتني مـن وظـاي  متطـوعل األمـم      195امليزانية تكالي  مجم  وظيفل يت،ل  من 
املتحدة. ونظرا للظروف األمنية يف ليبياي ال يـزال موظفـو البعثـة الـدوليني موجـوسين يف مدينـة       

مـن   125ةر يف اجملاوا آذا /ما سي ن 31تونسي حيأ أنة،ت البعثة مقرا مخ تا  ا. وح  
مــن متطــوعل األمــم  2 مــن األيــراس املقــدمني مــن احلكومــات و  3 مــوظفل البعثــة الــدوليني و

يف ليبيـا. وإىل جانـب ذلـ ي يوجـد ثجمثـة      إتاييا موظفا وهنيا  29 وتونسي مدينة املتحدة يف 
 مــوظفني يف مركــز 4مــوظفني سولــيني وموظــ  مــن يئــة اخلــدمات العامــة يف املقــري ويوجــد    

 .بءيطاليا اخلدمات العاملل يف برينديز 
ي حباجـــة البعثـــة إىل إعـــاسة (2016) 2273و ـــد اعتـــرف جملـــس األمـــني يف  ـــرا ه   - 72

ي وهلـب إّي أن أ ـدم تقريـرا    يف اـلا الصـدس   وجوساا يف ليبياي واهتاذ الترتيبات األمنية الجمزمـة 
آذا /ما سي أ امب البعثة  حجمت جويـة منتظاـة مـن مدينـة تـونس       30الا الصدس. ومنل  يف

إىل هـرابلس ومـدن أ ـرى يف ليبيـا. ويسلـر ذلــ  إ سـا  وجـوس منـتظم ملـوظفني مـن البعثــة يف           
البلد يرّكز عالهم أساسا على سعم اجمللس الرياسل والللنة األمنية املخ تـة التابعـة لـل. ومـ  أن     

أساسل يف سعم اجمللس الرياسل وما يبللل مـن جهـوس لترسـيج وجـوسه يف العارـاة      الا العار 
ــها يف هــرابلس ونةــر       ــة إعــاسة إنةــا  مكتب ــةي مل تســتط  البعث ــة للدول ــدبيف الةــخون العاجل وت
املوظفني بةكر سايم يف امليدان. وال يزال احلال على ذل   غم الطلبـات املتكـر ة مـن اجمللـس     

 و ا إىل هرابلس.الرياسل بنقر البعثة ي
 ي ما زالب احلالـة األمنيـة علـى أ ا الوا ـ  غـيف مسـتقرة إىل حـد       أعجمهوكاا ذكرت  - 73

كبيفي إذ تةهد عـدسا كـبيفا مـن احلـواسم املرتبطـة بـالعاا املسـلح واإل اـاب. يباإلتـاية إىل          
نطقـة  شّن تنظيم الدولة اإلسجممية عدسا مـن الاـات الكـر والفـر علـى املنةـطت النفطيـة يف امل       

الوسطىي جلـ، التنظـيم يف اتونـة األ ـيفة إىل شـّن الاـات باسـتادام أجهـزة متفلـرة يدويـة           
الصــن  وأ ــرى انتحا يــة  ّالــة علــى مركبــات. ويــثيف النةــارب اإلجرامــل بــدو ه  لقــا بالغــاي   

ينطو  على حواسم ا تطاف السيا ات وعاليات اال تطاف هلبـا للفديـة. ويةـكر اـلا      إذ
ملوجوسين يف ليبيـاي ويطـرح   غيفام من األجانب ايهدس السكان االيني و الوت   طرا جسياا

 حتديات رعبة أمام عاليات األمم املتحدة على أ ا الوا  .
(ي أبلغــب جملــس S/2016/182) 2016شــبارب/يراير  25املــخ    الســابقويف تقريــر   - 74

إيفاس بعثة لتقييم االحتياجـات إىل بعثـة األمـم املتحـدة للـدعم يف ليبيـا يف الفتـرة مـن         األمن عن 
باهتــاذ ترتيبــات أمنيــة  ــدسة وتــرو ية ليتســىن  ى كــانون الثا /ينــاير. و ــد أورــ 16إىل  11

http://undocs.org/ar/S/RES/2273(2016)
http://undocs.org/ar/S/2016/182
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إعاسة ترسيج وجوس األمـم املتحـدة يف هـرابلس بصـو ة م،مونـة وآمنـة. ومـن األولويـات نةـر          
ليعـوس املاثـر اخلـا      اأساسـي  اشـره  بورـ  ذلـ   بيف يتب  لامم املتحدةي يريق أم  مسلح ك

 لامني العـامي وغـيفه مـن كبـا  مسـخوي األمـم املتحـدة وأير تـهمي عـوسة ساياـة إىل هـرابلس.           
وستحتاج أماكن عار البعثة يف هرابلس إىل تعزيـزات أمنيـة وعاليـات حتـديأ للـبىن التحتيـةي       

تعيـد  البةـرية يياـا يتعلـق تهـام سعـم البعثـة. وباإلتـاية إىل ذلـ ي         أا يستتب  زياسة يف املـوا س  
حتقيق أ صى  د  من الكفا ة يف استادام املوا س املتاحـةي مـ    بغية البعثة تنظيم جهازاا األم  

 تاان اإلسا ة امل،مونة للعاليات الدا لية الط تتزايد س جة تعقيداا ووتيف ا.
ــة    - 75 ــدمب البعثـ ــدسي  ـ ــلا الصـ ــواي      ويف اـ ــات حبـ ــد ول يف التزامـ ــاإلذن يف الـ ــا بـ هلبـ
مجميني سوال  كوسيلة للحصول على املوا س املطلوبة. ومـ  ذلـ ي لفـاان اسـتارا  اـله       10

اجلهوسي ستحتاج البعثة إىل زياسة كبيفة يف املوا س والـدعم اللوجسـط يف سـياق تسـا ا وتـيفة      
 العوسة إىل ليبيا.

لتيسـيف اإلسـراا بتنفيـل التورـيات الـط       ياملقـر  مـ   سـيق بالتن يهتطير عالية يف ش راو - 76
أرد  ا بعثة تقييم االحتياجاتي وسعم املرحلـة املقبلـة مـن عاـر األمـم املتحـدة يف ليبيـا علـى         

اـله  خس  رعيد كر من البعثة ويريق األمـم املتحـدة للعاـر اإلنسـا  والفريـق القطـر . وسـت       
سق وت،مني املوا س والدعم املطلوب لتيسـيف أعاـال   تاان اتباا لج منيف  اأساسيسو ا العالية 

 البعثة يف الفترة احلرجة القاسمة.
 االنتقــال عاليــة بنلــاح ت كاــر أن اــو ليبيــا يف املتحــدة لامــم الرييســل ا ــدف ويظــر - 77

 املتغيفة واألمنية السياسية األوتاا ظر ويف اللي . السياسل االتفاق تنفيل  جمل من الدمقراهل
 سـياا  وال واليتهاي إها  تان تقدمها أن جيب الط املساعدة استعراا البعثة ستوارر ليبياي يف
  هيـة  بلـو ة  احلسبان يف يخ ل أن أيفا وسيلزم األمنية. والترتيبات السياسية بالعالية يتعلق يياا

 زيــاسة وكــلل  العاعــات نةــوب ومنــ  الوهنيــة املصــاحلة تركيزاــا  ــر يكــون األجــري هويلــة
 املسـاعدة  بةـ،ن  املةو ة تقد  إىل الرامية اجلهوس وباأل ا األمنيةي الترتيبات سعم على التركيز
 اـله  ت، ـل  أن أيفـا  وسيلزم وتنسيقها. املساعدة تل  وسعم الليبية السلطات إىل املقدمة األمنية
ــا  يف الرهيـــة ــات إىل الـــدعم تقـــد  االعتبـ ــها الرييســـيةي املخسسـ ــية ومنـ ــة املفوتـ ــا الوهنيـ  العليـ

 تداو  إىل وبالنظر ذل ي إىل وباإلتاية الدستو . مةروا لصياغة الت،سيسية وا يئة لجمنتاابات
 حقـوق  حالـة   رـد  يف عالها البعثة توارر أن جيب اإلنسانيةي واألوتاا اإلنسان حقوق حالة

 الدولية. واإلاايية اإلنسانية املساعدة تنسيق ويف عنهاي واإلبجمغ اإلنسان
ولجمستارا  يف تلبية االحتياجات اخلارة يف ليبياي  د تقتفل الفرو ة تعـدير عنارـر    - 78

من الوالية بالتةاو  م  السلطات الليبية. وما ي حتار أن يد ر على الوالية من تعـديجمت  ـد   
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يستدعل أيفا إس ال تغييفات على ا يكر التنظيال واملجم  الوظيفل احلـاليني للبعثـة. وحتقيقـا    
 ـدما ب،عاـال   البعثـة  مفـل  غايةي س،وارر إهجما جملس األمن على مـا جيـر  يف سـياق     له ال

لــدعم الـل  سـتقدمل يف املرحلــة املقبلـة مـن عاليــة     ل هـا إعـاسة ترسـيج وجوساــا يف ليبيـا وتقييا   
 .للبلداالنتقال الدمقراهل 

  
 مجمحظات وتوريات - ساسسا 

ل اللي ي ما زالـب حتـديات سياسـية وأمنيـة      غم التقدم اارز يف تنفيل االتفاق السياس - 79
 طيفة تعوق تنفيله تنفيلا تاما. وم  ذل ي يـلكر  ـاسة ليبيـا بـ،ن االتفـاق الـل  انفـاوا إليـل         
 بر  سة أشهر ما زال يةكر اإلها  الوحيـد املتـاح إللـا  الـعاا وإحـجمل السـجمم إىل ليبيـاي        

لتطبيـق إلسا ة الفتـرة املتبقيـة مـن الفتـرة      واو يتـيح أيفـا يف الو ـب ذاتـل  ريطـة هريـق  ابلـة ل       
االنتقالية. وللل  ياهاة املفل  ـدما بالعاليـة السياسـية جيـب أن يفـطل  ثـا يف املقـام األول        
 اسة ليبيا. وإ  أشلعهم على إبدا  نفس مـا أظهـروه علـى مـدى عاليـة احلـوا  السياسـل مـن         

 املةرورب لجمتفاق السياسل اللي .   عزم وشلاعة وحسن نية بغية تيسيف التنفيل الكامر وغيف
ويف الا الصدسي أحأ مجي  املخسسات املنبثقة عـن االتفـاق السياسـل اللـي  علـى أن       - 80

تتال  طوات يو ية للويا  بالتزامات كـر منـها علـى النحـو املـبني يف االتفـاقي تـان األهـر         
ــر للتحقــق يف ت      ــجم مكــن أن يكــون مثــة أ  أمــر  اب ــة ااــدسة. ي ــل االتفــاق بنلــاحي  الزمني نفي

يترة انتقاليـة مكـن ييهـا معاجلـة التحـديات العاجلـة بفعاليـةي ويف إمكانيـة بـد  عاليـة بنـا              ويف
سولـــة سمقراهيـــة عصـــرية وحديثـــة ترتكـــز علـــى ســـياسة القـــانون واحتـــرام حقـــوق اإلنســـان   

 بالتاس  باملصاحل الوهنية العليا لليبيا من  جمل  وح الةاول واملصاحلة. إال
ويدل س ول جملس الرياسة بسجمم إىل هرابلس والترحيب الل  لقيل منل ذلـ  احلـني    - 81

على الرغبة القوية لدى الةعب اللي  يف السجمم واالستقرا ي ويف إحـراز تقـدم حنـو إلـا  حالـة      
االنقسام السياسل واملخسسل الط تعص  بالدولة الليبية. والةعب اللي  يتو ـ  مـن السـلطات    

لتحــر  بســرعة ويطالبــها بــلل  مــن أجــر حتقيــق تقــدم ملاــوس يياــا يتعلــق بتــوييف    اجلديــدة ا
األمني وبنا  املخسسات وإرجمحهاي وكلل  تقد  اخلدمات. وللل ي مـن الفـرو   أن مـد    
ــ  وأن يســرلا          ــاعني السياســل واألم ــة يف القط ــات الفاعل ــ  اجله ــده إىل مجي ــة ي ــس الرياس جمل

بيئــة مواتيــة  كنــل مــن االتــطجما تســخولياتلي ويقــا لجمتفــاق    اجلهــوس الراميــة إىل  يئــة وتــيفة
 السياسل اللي .  

وكاا كان احلال م  اإلسا ات السابقةي من التحديات الرييسية الط تواجـل السـلطات    - 82
االنتقاليــة اجلديــدة يف ليبيــا احلاجــة املاســة إىل التصــد  النتةــا  األســلحة علــى نطــاق واســ      
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 يـا لسـلطة الدولـةي    إااعات املسلحة. ياـ  أن اـله اجلااعـات  اتـعة     والعدس الكبيف من اجل
ني. ومـن  تيءن غالبيتها ما زالـب تعاـر  ـا ج نطـاق السـيطرة الفعليـة للدولـة واحلكومـة الليبيـ         

احليـو  أن تفــ  السـلطات الليبيــة  طــة  ابلـة للتنفيــل  هـد الطريــق للدولــة مـن أجــر أا ســة      
على النحو املـبني يف األحكـام ذات الصـلة     يتادام القوةسيطرة مطلقة بةكر تد جيل على اس

من االتفاق السياسل اللي . والا يةار إنةا  مخسسات أمنية احترايية تابعة للدولةي وحتقيـق  
النلاح يف تسـريح املقـاتلني وإسمـاجهم أو إعـاسة إسمـاجهمي وتنفيـل بـرامج إرـجمحية يعالـة يف          

ل األعفــا  ملوارــلتها التقيــد بقــرا ات جملــس األمــن  جمــاي الــدياا والةــرهة. وإ  أــا للــدو 
الصــلة املتعلقــة حبظــر تو يــد األســلحة املفــروا علــى ليبيــاي وامتناعهــا عــن املةــا كة يف    ذات

أعاال القتال املسلحي الط مكن أن تغيف بةكر  طـيف مسـا  مـا أحـرز مـن تقـدم علـى اجلبهـة         
 السياسية وتقوا  ياسة جملس حكومة الوياق الوه .

وما زلب أشـعر  ـزا شـديد إزا  اخلطـر الـل  مـا زالـب تةـكلل اجلااعـات املتطريـة            - 83
واإل اابيةي ويف مقدمتها تنظيم الدولة اإلسجممية يف العـراق والةـامي علـى ليبيـا واملنطقـة. يقـد       
شـهدت الفتـرة املةــاولة بـالتقرير اسـتارا  جهــوس تنظـيم الدولـة اإلســجممية الراميـة إىل توهيــد        

 ليبياي مستفيدا يف ذل  مـن االنقسـامات السياسـية واملخسسـية املةـهوسة يف العـامني       وجوسه يف
املاتينيي وكلل  من تـع  مرا بـة احلـدوس وشـبكة اجلااعـات اإل اابيـة العاملـة يف البلـدان         
اجملــاو ة لليبيــا واملنطقــة بصــفة عامــة. و ــاوالت تنظــيم الدولــة اإلســجممية املتكــر ة للتوغــر يف  

ل النفطل  جمل الفترة املةاولة بالتقرير جيـب أن تكـون تثابـة تـلكيف باحلاجـة إىل      منطقة ا جم
اهتاذ إجرا  عاجر ومجاعل من جانـب جملـس  ياسـة حكومـة الويـاق الـوه  مـن أجـر  يـاسة          
اجلهوس املبلولة ملكايحة ذل  التهديد والقفا  عليل. واألمم املتحدة واجملتا  الدوي مسـتعدان  

الليبية وملتزمان بتقد  اله املساعدة يف مكايحة تل  اجلااعـات اإل اابيـة    ملساعدة السلطات
 الط سايعها او نةر ثقاية التطرف والعن  والدما .

ــة         - 84 ــاز  وس ن ــة يف بنغ ــات اإل اابي ــدم ااــرز يف مكايحــة اجلااع ــب بالتق ــ  الترحي وم
ة العسـكرية نتيلـة   ورراتلي أالح  احتاـال نةـوب أعاـال  تـال مسـلح بـني اجلهـات الفاعلـ        

عــدم وجــوس  يــاسة وايكــر عســكريني موحــدين. ويف اــلا الصــدسي ســيوير االلتــزام السياســل  
القو  من جانب جملس  ياسة حكومة الوياق الـوه ي إىل جانـب اتبـاا لـج منسـق وموحـد       
مــن جانــب اجملتاــ  الــدويي أيفــر يررــة ملنــ  نةــوب نــزاا مســلح كامــر النطــاق يف ليبيــاي    

 من العام يف مجي  أ جا  البلد ومكايحة اإل ااب.  واستعاسة األ
ويساو   القلق بةكر  ا  من اخلساير املدنية النامجـة عـن الـعاا الـداير يف البلـدي       - 85

واألنبا  الط تفيد بو وا الاـات تسـتهدف الـبىن التحتيـة املدنيـةي تـا يف ذلـ  املستةـفيات.         
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لقتال أن تتال مجيـ  التـدابيف الجمزمـة لتلنـب     وإن من مسخولية األهراف املةا كة يف أعاال ا
اخلساير يف رـفوف املـدنيني ومنـ  و ـوا إرـابات بينـهم وإحلـاق األتـرا  باملنةـطت املدنيـةي           

ســياا املستةــفيات وغيفاــا مــن املرايــق الطبيــةي وتــاان ورــول املســاعدة اإلنســانية سون   وال
 عوايق حيثاا كانب مثة حاجة إليها.

كايــة األهــراف إىل اهتــاذ  طــوات حا ــة إللــا  مجيــ  أشــكال        وإ  أسعــو أيفــا   - 86
اال تطاف بسبب االنتاا ات القبلية أو األسـرية أو السياسـيةي وتيسـيف اإليـراج الفـو   وغـيف       
املةرورب عن كر ااتلزين بنا  على تل  األسبابي م  كفالة معاملـة ااـرومني مـن حريتـهم     

يبيـة علـى التحـر  بسـرعة وحبـزم مـن أجـر إجـرا          معاملة إنسـانية. وأحـأ أيفـا السـلطات الل    
مجي  ااتلزين حاليا ح  يتسىن اإليـراج عانـن اـم  تلـزون بةـكر       حلاالت حيا  فايل 

عاسلة. وجيب سـحب سـلطة االعتقـال واالسـتلواب     روف غيف  انو  و اكاة ات رين يف ظ
 االتفاق السياسل اللي . واالحتلاز من اجلااعات املسلحة  ةيا م  األحكام ذات الصلة من

وما زال العن  وانعدام األمن يـخثران أثـرا مـدمرا علـى حيـاة السـكان املتفـر ين مـن          - 87
تسـببب التحركـات األ ـيفة الـط  ـام ثـا املةـرسون سا ليـا يف  اولـة           ـد  العاا سا ر ليبيا. و

ــات      ــكلل نلفـ ــل  تةـ ــر الـ ــدين إىل اخلطـ ــريا العايـ ــا ام يف تعـ ــوسة إىل سيـ ــن  للعـ ــرب مـ احلـ
املتفلراتي وال سياا يف منطقة بنغاز  الةديدة التلوم. وما زال  وير الرامج الـط تتصـدى   
 له املااهر غيف كاف إىل حد كبيف. ولـلل ي يـء  أحـأ اجملتاـ  الـدوي علـى التـرا خلطـة         

نــاس االســتلابة اإلنســانية يف ليبيــاي الــط تــوير إهــا ا للتافيــ  علــى الفــو  مــن  نــة مجميــني ال 
 ااتاجني إىل املساعدة يف ليبيا.

تزايد تديق املهـاجرين والجمجـئني الـلين يركبـون البحـر يف  حـجمت       استارا   يةكرو - 88
 فوية باملااهر عـر البحـر األبـيا املتوسـر مـن ليبيـا إىل أو وبـا تـلكيفا باحلاجـة امللحـة إىل           

ــزوم  ــا يف األ واح يف عــ    ــد ملنــ  و ــوا  ســاير ال ل را البحــر وحتســني الظــروف  بــلل املزي
االكتظـا   عـرف  املعيةية للاهاجرين يف ليبياي اللين حيتلز الكثيفون منهم يف مراكز استقبال ت

و لة املوظفني. ومن الفرو   للسـلطات الليبيـة واجملتاـ  الـدوي اهتـاذ إجـرا  يـو   ملقاتـاة         
 .املهربني واملتلرين بالبةر وسعم برامج احلااية اإلنسانية يف ليبيا

وللحفا  على الز م السياسل احلايي من احليو  أن تزوس بعثة األمم املتحدة للـدعم   - 89
ــاسة إ ســا  وجوساــا بالكامــر يف العارــاة الليبيــة           ــا بــاملوا س الجمزمــة لتــتاكن مــن إع يف ليبي
و ا جها. وجيب أن يسترشد النـهج الـل  تتبعـل ايئـات األمـم املتحـدة يف ليبيـاي يف جـوارهي         

وأولويات حكومة الوياق الـوه ي وأوىل اخلطـوات ترسـيج سـلطتها يف هـرابلس.       باحتياجات
ــم املتحــدة يف         ــل  تعتاــده األم ــوم الةــامر ال ــل أن يكــون املفه ــ ي ينبغ ــق ذل ويف ســياق حتق
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املستقبر متساا بالتلاوب واملرونـة. و ةـيا مـ  اـلا النـهجي إ  أعـول علـى الـدول األعفـا           
 ها من موا س مالية ولوجستية وأمنية.لتوارر تزويد البعثة تا يلزم

وحتقيقا  له الغايةي أورل ب،ن جيدس جملس األمن والية بعثـة األمـم املتحـدة للـدعم يف      - 90
ليبيــا ملــدة ســتة أشــهر بورــفها بعثــة سياســية  ارــة متكاملــة يف اجملــاالت املنصــو  عليهــا يف  

هـله الفتـرة سـتاكن البعثـة مـن      ي. (2016) 2273و  (2015) 2238 را   جملـس األمـن   
معهــا  للعاــريررــة  يحتت موارــلة سعــم الســلطات يف ســياق إ ســا  وجوساــا يف البلــد وســ       

أيفــا وتــ   هيــة هويلــة األجــر  ،ولويا ــا يف جمــال املســاعدة الدوليــة. وســتتيح  يتعلــق ب مــا يف
للــدعم املقــدم مــن األمــم املتحــدة ومةــا كتها يف عاليــة االنتقــال السياســل يف ليبيــا واســتارا  

 اجلهوس الط تبل ا البعثة إلعاسة إ سا  وجوساا يف ليبيا.
وأوس أن أعرب عن امتنا  للانظاات اإل لياية والـدول األعفـا  ملـا تقدمـل مـن سعـم        - 91

الط تبل ا األمم املتحدة يف ليبيـا مـن أجـر تنفيـل االتفـاق السياسـل اللـي . وأوس          و  لللهوس
أيفا أن أعرب عن  ـالا امتنـا  ملـوظفل البعثـة ومنظومـة األمـم املتحـدة علـى جهـوسام يف          
اله املرحلة احلرجةي وأشيد تاثلل اخلا ي ما تن كوبلري ملـا يبديـل مـن  يـاسة وملـا يبللـل مـن        

 عم الليبيني يف استئناف انتقا م الدمقراهل.جهوس سهوبة لد
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