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 بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا  
  

 تقرير األمين العام  
  

 مقدمة - أولا  
، التطورات الســــــــــــــ ا ــــــــــــــ   (20١7) 2376يتناول هذا التقرير، املقّدم عمالً بقرار جملس األمن  - ١

واألمن   يف ل ب ا، ويقّدم حمل  عام  عن حال  حقوق اإلنســـــــــــــــاي وا ال  اإلنســـــــــــــــان   يف البلد، ويبّ  ب  ا  
نشـــــــــــــــطـ  ال  امـــــــــــــــطللـب اا بل ـ  األمم املتحـدة للـدعم يف ل ب ـا منـذ  ــــــــــــــــدور  قرير  الســــــــــــــــاب  يف األ

 (.S/2018/140) 20١٨شباط/فرباير  ١2
  

 التطورات السياسية واألمنية -ثانياا  
بذل جهوده يف إطار خط  عمل األمم املتحدة لدعم لل ب ا، غساي  الم ، وا ل مم لي اخلاص  - 2

. وا ــتمرت املشــاورات ب  البلدعمل    ــ ا ــ   شــامل  للنم    نهي اللمل   اينتقال   ال  طال يفمدها يف 
بغرض التو ـل إ  ا ياق مم لي جملس النواب واجمللس األعلى للدول  بشـني  شـل ل  ـلط   ني ذي  جديدة 

اي ياق الســـ ا ـــي الل ا. و وا اة ُلد، علقدت  ـــلســـل  من ايجتماعات يف  علىعلى  نق حات حمدودة 
مج   يفحناء البلد لبناء الزخم الال م لتنظ م املؤمتر الوطين من خالل التشــن   على ا وار واملشــارل  الوا ــل  

مل   الســـ ا ـــ  ، يف اللمل   الســـ ا ـــ  . وعدل اللمل   إ  اي ـــتناب  إ  اهتمام الل ب   باملشـــارل  يف الل
يفلحر   قدم قد . و اينتخابات نتائجبلقبول ايف اللمل ات اينتخاب   املقبل ، و  بقوةو وفري يف ــــام للمشــــارل  

 ــــــوب إجراء انتخابات وطن   برملان   ورئا ــــــ   عن طري  اينتهاء من نديب  ــــــنالت الناخب ، داخل 
 ل ب ا وخارجها. 

األ ـــــــباب   مللاجلالقبائل خمتلف ألمم املتحدة اللمل م  ودعماً لللمل   الســـــــ ا ـــــــ  ، وا ـــــــلب ا - 3
اجلذري  ملظاملها من خالل عمل   املصا   احملل  . ويف همب هذه املبادرات يف جتديد اي صايت واإل هام 

ا ياقات مصــا   يف جنوب وغرب ل ب ا. وجتدر اإلشــارة إ  يفي مم ل  عن مصــرا   والزنتاي التو ــل إ  يف 
ماً  ـــــوب املصـــــا  ، إُ ا يقوا يف ماي  عُار/مارم على مـــــرورة نق   مصـــــا   وطن   شـــــامل  يفحر وا  قد

والتداول الســــلمي للســــلط  يف ل ب ا. والتزموا باللمل من يفجل  وح د املؤ ــــســــات اللســــلري  واألمن  . وم  
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ت وجمالس ، اجتم  رؤ ــــاء بلديا20١٨  ــــري األعمال التح ــــريي  إلجراء اينتخابات البلدي  خالل عام
ادة جملس النواب واجمللس  حمل   مي ّلوي مناط  البلد لاف  للمرة ال ان   منذ بداي  اللام. وحّب اجملتملوي ق

 األعلى للدول  على اي ياق على  شل ل حلوم  جديدة.
وظلب الب ئ  األمن   مـــــــــــــــل ي  عموماً. إُ شـــــــــــــــهد جنوب ل ب ا  صـــــــــــــــاعداً يف التو رات يف يفوائل  - ٤

ب  امل ل ش ات القبل   املتنا ع . وظل القتال املتقط  يف مدين   بها وحوهلا يسقط محايا من عُار/مارم 
املدن   ويشــــــــــــــرد اريل منهم. ويف طرابلس ومــــــــــــــواح ها، وقلب  ــــــــــــــلســــــــــــــل  من عمل ات ايختطال 

نَّب هنمات مم ت  باملتينرات على نقاط  يت ش يفمن  ، يفعلن املسؤول   عن  ها بل لشخص ات بار ة. وشل
  نظ م الدول  اإل الم   يف اللراق والشام، يف و ط وشرق ل ب ا. 

 
 تنفيذ التفاق السياسي الليبي  

خالل اليرتة ق د اي ـــــــــــــــتلراض،  اد التياعل ب  يفع ـــــــــــــــاء جملس النواب واجمللس األعلى للدول   - ٥
من  ٥٤يف ــــــدر  يي منتصــــــف شــــــباط/فرباير،فلال ياق على عل   مملن  ينتخاب  ــــــلط   ني ذي  جديدة. 

يفع ـــــــــــــــاء اجمللس األعلى للدول  ب اناً دعوا ف   جملس النواب إ  امل ـــــــــــــــي قدماً يف اللمل   ال  بديفت يف 
ع ـــــــــــــواً يف جملس النواب، يف يفواخر عُار/مارم، إ   ٤٩. ورداً على ُلد، دعا 20١7يفيلول/ ـــــــــــــبتمرب 

وبديفت املباح ات للقد اجتماع   وث   التلاوي ب  اجمللســــــ  من يفجل اي ياق على جملس رئا ــــــي جديد.
مشـــــــرتح ب  يف ـــــــحاب املبادرة من لال اجمللســـــــ . ويف يفعقاب جول  ثان   من انتخابات داخل   جرت يف 

 ن ساي/يفبريل، انتلخب خالد املشر  خليا للبد الرمحن السوحيلي يف رئا   اجمللس األعلى للدول .  ٨
. ويفّدت عمل   20١٨ راء اينتخابات يف عامويفلحر   قدم على  ـــــــل د التح ـــــــريات التقن   إلج - 6

 واختلتمب يف ماي  عُار/ 20١7لانوي األول/ديســـــــــــــــمرب   6نديب  ـــــــــــــــنالت الناخب  ال  بديفت يف 
 إ  إماف  حوايل مل وي ناخب جديد إ  السنالت. 20١٨ مارم

 
 الدولية واإلقليمية الجهود  

   بذهلا األمم املتحدة ملواجه  األ م  يف ل ب ا. جلهود ال دعم ااإلقل م   والدول    اجلهودظلب  - 7
فقد وا ـــــلب فرق  اللمل ال    ـــــم ايناد األفريقي وايناد األوروت واألمم املتحدة بذل اجلهود ملواجه  

اهلنرة. إُ عقدت فرق  اللمل ال الث   عدة اجتماعات  ــــــــ ا ــــــــ   و قن   خالل اليرتة املشــــــــمول   شــــــــلل م
شباط/فرباير ي تلراض التقدم احملر  يف نق    2١بل َ   ق  م مشرتل  إ  ل ب ا يف ليرق  ابالتقرير. ويفوفدت 

اللودة الطوع   للمهاجرين وإجالء الالجئ  وملتمســـــــــــي اللنوء إ  خارو ل ب ا. ويفوفدت يفي ـــــــــــاً بل   إ  
   ومســــــــؤول  إحدى مراف  ايحتنا  واجتملب بو ير اخلارجخالهلا شــــــــباط/فرباير  ارت  22طرابلس يف 

عخرين. وشـــــــنلب فرق  اللمل ا لوم  على إغالق مراف  ايحتنا  ونســـــــ  عمل   اإلعادة إ  الوطن، 
اخلل   ظلب و ، اللا م  وقف اللمل بتنشريات اخلروو. ويفنشنت يفي اً خل    ني ذي  يف  ونسبيف ُلد   ا

ي  فرق  اللمل، ال   نتهي يف يفيار/مايو  زال املناقشــــات جاري  بشــــني إملان   متديد وي جتتم  بانتظام. وي
20١٨. 

 ب بلداً يف ـــــــــــــــل اً  2٩مهاجراً إ   ١١ ٨٥٩ومن يفبر  اإلجنا ات ال  حققتها فرق  اللمل إعادة  - ٨
، عن طري  برنامج اللودة الطوع   أل ــباب 20١٨ن ســاي/يفبريل  ١٤ و 20١7 شــرين ال ان/نوفمرب  2٨

 .ال   للهنرة، بدعم من ايناد األفريقي وايناد األوروت وحلوم  ل ب إنسان   الذ   نيذه املنظم  الدو 
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عُار/مارم، شــــــارلب بل   األمم املتحدة واملنظم  الدول   للهنرة يف الدورة الســــــاد ــــــ   ١٥ويف  - ٩
للمنتدى الو ار  لتنس   اي رتا  ن ات املتللق   نطق  الساحل الذ  ا ت افت  حلوم   شاد يف اجنم نا. 

ن ســــــاي/يفبريل ا يقب  شــــــاد  3ناقش املنتدى للمرة األو   نثري ا ال  يف ل ب ا على منطق  الســــــاحل. ويف و 
والســــــوداي ول ب ا والن نر يف ن امي على إنشــــــاء عل   للتلاوي يف جمايَل يفمن ا دود وملافح  اجلرمي  املنظم  

 عرب الوطن  . 
امللقود الرف ل  املستوى امللن   بل ب ا املخصص  ريقي وح ر مم لي اخلاص اجتماع جلن  ايناد األف - ١0

ن ســــاي/يفبريل، ولاي ايجتماع فر ــــ  لتنديد الشــــرال  ب  ايناد األفريقي واألمم  ١7يف يفديس يفبابا يوم 
املتحدة بشـني املسـائل املتللق  بل ب ا. وباإلمـاف  إ  ُلد، عقدت اجملموع  الرباع   امللن   بل ب ا اجتماعها 

األع ــاء  ن ســاي/يفبريل. وناقشــب املنظمات األرب  30مس يف مقر جامل  الدول اللرب   يف القاهرة يف اخلا
، وهي ايناد األفريقي وايناد األوروت وجامل  الدول اللرب   واألمم املتحدة، ا ال  يف اجملموع  الرباع  

 يف البلد وجددت  ني دها خلط  عمل األمم املتحدة. 
 

 المنطقة الغربية الحالة في  
ظلب ا ال  األمن   يف املنطق  الغرب   غري مســـتقرة خالل اليرتة املشـــمول  بالتقرير، ح ب اندللب  - ١١

شـــــــــــباط/فرباير، داهم يففراد من  2١نزاعات حمل   حمدودة النطاق ب  مجاعات مســـــــــــلح  متنافســـــــــــ . فيي 
إلقاء القبض على يففراد  ما ادعوا يفن قا ــــدين م ل شــــ ا قوة الردع اخلا ــــ  مصــــرل الصــــحار  يف ورشــــيان  

النار بصـــــورة عشـــــوائ   إ  مصـــــرع قائد اجلماع  القوة عصـــــاب  إجرام  . وخالل املداد ، يفدى إطالق يففراد 
يقل عن يفرب  مــحايا من املدن  . و وا ــلب ايشــتبالات يف املنطق  ب  قوة الردع اخلا ــ   و ــقوط ما ي

 ســـــــبب يف قط  جزء من الطري  الســـــــاحلي املؤد  إ  األمر الذ  واجلماع  املســـــــلح  على مدى يوم ، 
. ومنذ ُلد ا  ،  تو  قوات اللمل ات اخلا ـــ ، اخلامـــل  لســـ طرة قائد من الزمن ورشـــيان  ليرتة حمدودة

الغرب   التاب  للمنلس الرئا ـــــــــي،  نم  الطري  الســـــــــاحلي الذ  يربط ورشـــــــــيان   رلز اللســـــــــلري  ملنطق  ا
يفيار/مايو، يفعلن  نظ م الدول  اإل ــــــــــالم   يف  2ويف  نطق  القريب  من مطار طرابلس الدويل.اللا ــــــــــم  وامل

اللراق والشــــام مســــؤول ت  عن هنوم  لرمــــب ل  امليومــــ   الوطن   اللل ا لالنتخابات يف طرابلس وقلتل ف   
 شخصا. ١٥يف يد من 

يعتداءات وعمل ات اختطال و وا رت التقارير عن حدوث يفعمال الســــرق  و ــــرق  الســــ ارات وا - ١2
األشخاص خالل اليرتة املشمول  بالتقرير. ح ب وقلب عدة عمل ات اختطال طالب شخص ات بار ة. 

طري  العُار/مارم،  لّرض مولب رئ س اجمللس األعلى للدول  هلنوم يف حمافظ  غوال ش وهو يف  ١٤فيي 
. وقد يفدانب بل   األمم املتحدة اهلنوم، راف ً  من املرافق اثناي  ويفل  ب يف ا ادث ؛من غرياي إ  ييري

عُار/مارم، اختطيب مجاعات مســـــلح  جمهول  يف  ١٥ا ـــــتخدام اللنف لتحق   يفهدال  ـــــ ا ـــــ  . ويف 
عُار/مارم، اختلطف عمدة  2٨طرابلس املدعي اللام اللســــــــــلر ، اللواء مســــــــــلود ارحوم  الرجبان. ويف 

على يـــد لواء موالو لو ارة  من املـــدينـــ  القـــدميـــ  بطرابلس ال،بلـــديـــ  طرابلس املرلز، عبـــد الرؤول ب ـــب املـــ
 الداخل  ، للن يفلفرو عن  يف وقب يح . 

ووقلب يفي ــــــــاً خالل اليرتة املشــــــــمول  بالتقرير احتناجات شــــــــلب    ــــــــغرية ا نم    رو عن  - ١3
بتحســـــــــــ  الظرول عُار/مارم، نلظِّمب مظاهرة يف م داي اجلزائر بطرابلس للمطالب   ١0الســـــــــــ طرة. فيي 

عُار/مارم، شــــّلل جتم  اي ــــتيتاء يفوًي،  30املل شــــ   وحما ــــب  املســــؤول  املتهم  باليســــاد املايل. ويف 
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ونظّم  “مارم 30”جتّم  ي ــــــــــم عددا من املنظمات غري ا لوم   ومنظمات اجملتم  املدن، حراح  وهو
 اقتصادي .مظاهرات يف  اح  الشهداء بطرابلس على خلي   مطالب   ا    و 

 
 الحالة في المنطقة الشرقية   

يف درن ، ا ــــتمر ا صــــار الذ  ييرمــــ  اجل ش الوطين الل ا، األمر الذ  يفثّر  ــــلباً على إيصــــال  - ١٤
الرعاي  الصــــح   املنا ــــب . ويففادت التقارير يفي اجل ش من الســــلاي  ا ــــتيادةاإلنســــان   وعلى  اتاملســــاعد

ف وإطالق نرياي املــدفل ــ  ال ق لــ  مرات عــديــدة يف عُار/مــارم، من عمل ــات القصـــــــــــــــالوطين الل ا ل ف 
عُار/مارم،  ٤عدة إ ابات يف  يول املدن  . فيي  ويفوق  بذلدمستهدفاً األجزاء الشرق   من املدين ، 

اجل ش. ويف يرت األنشط  ال  قام اا اجل ش بلد ُلد  منقصف  ما قالب التقارير إن  يف  ب مدن اي يف
عُار/مارم عن مقتل  ١٩ و ١١ و ٨تقام   ال  نيذها جملس شورى اجملاهدين يف درن  يف واهلنمات اين

شـــــخصـــــ  وإ ـــــاب   ســـــل  عخرين من لال اجلانب . ويفعلن اجل ش يف منا ـــــبات عديدة يفن   ـــــ شـــــّن محل  
 عسلري  يف درن ، للن    ينّيذها بلد.

 
 الحالة في المنطقة الجنوبية  

تلراض،  ادت النزاعات القبل   داخل مدين   ــــــبها وحوهلا ب  اجلماعات خالل اليرتة ق د اي ــــــ - ١٥
املســـــــــــــــلحــ  القبل ــ /املل شـــــــــــــــ ــات، وقــام اجل ش الوطين الل ا بنقــل ملــدات عســـــــــــــــلريــ  إ  املنطقــ . ويف 

عُار/مارم، بلد يف ـــــاب   من ايشـــــتبالات املتيرق ،  صـــــاعدت يفعمال اللنف يف  ـــــبها ب  اجلماعات  6
 التبو ويفويد  ــل ماي. وخالل شــهر عُار/مارم، يف ــيرت ايشــتبالات عن مقتل  ــبل  املســلح  من قب لَ  

. إ  النزوح يف ــــرة 720 امــــطر حنوو  .يفشــــخاص وإ ــــاب  يفل ر من عشــــرين عخرين، ملظمهم من املدن  
 القتال. يفعمال  بسببيف رة  ١ ٥00  اد عدد األ ر النا ح  عنوحبلول يفوائل ن ساي/يفبريل، 

األجنب    املســــلح شــــباط/فرباير، يف ــــدر اجل ش الوطين الل ا إنذاراً مائ اً إ  اجلماعات  ١7ويف  - ١6
املوجودة يف األرامـــــــــــــــي الل ب ـــــ  بـــــالرح ـــــل إ  بلـــــدامـــــا، مهـــــددًا بـــــاللنوء إ  القوة اجلويـــــ  والربيـــــ . ويف 

نهنب اجلوي  )على بلد عُار/مارم، يفر ـــــــــــــــل اجل ش املزيد من القوات واللربات املدرع  إ  قاعدة مت 23
ل لومرت إ    ١00قاعدة براح الشـــاطجل اجلوي  )على بلد إ  ل لومرتاً إ  الشـــمال من  ـــبها( و   30حوايل 

 الشمال الغرت من  بها( من يفجل  لزيز وجودها يف املنطق . 
  شـــخصـــاً يلشـــتب  يف يفمم يفع ـــاء يف جبه ١6عُار/مارم، يفللقي القبض يف الليرة على  ١6ويف  - ١7

عُار/مارم، قلتل شــخصــاي ق ل  2٤النصــرة بلد ورود  قارير  ي د بنمم دخلوا إ  ل ب ا من الســوداي. ويف 
إمما ينتســـــــباي إ   نظ م القاعدة يف بالد املغرب اإل ـــــــالمي يف مدين  يفوبار  يف غارة بطائرة مســـــــرية عن 

   م  حلوم  الوفاق الوطين.بلد نّيذعا قوات  ابل  لق ادة الوييات املتحدة ألفريق ا بالتنس 
 

 تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام في ليبيا  
وا ل  نظ م الدول  اإل الم   يف اللراق والشام يفنشطت  يف حم ط  رت، ملقل  الساب ، ولذلد  - ١٨

 شـــــــــباط/فرباير، يفعلن  نظ م الدول  اإل ـــــــــالم   مســـــــــؤول ت  عن  ينري 2١يف مناط  يفخرى من ل ب ا. فيي 
مرلب  ميخخ  بنجهزة  ينري يدوي  الصـــن  يف نقط   يت ش  ابل  للن ش الوطين الل ا على الطري  املؤدي  

عُار/مارم،  3إ  مدين  اجليرة. ونت ن  لذلد، قلتل مخســـــــــــ  من يففراد اجل ش وجرح  ـــــــــــبل  عخروي. ويف 
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 م الدول  اإل ــــالم   يف يفلقب قوة الردع اخلا ــــ  القبض على مخســــ  يفشــــخاص يشــــتب  يف انتمائهم إ   نظ
القره بوللي و ل نت. ويف وقب يح ، يفشـــــــارت ب انات منشـــــــورة إ  وجود خاليا نائم   ابل  لتنظ م قصـــــــر 

عُار/مارم، ا ــــتهدل هنوم انتحار  بوا ــــط   ٩الدول  اإل ــــالم   يف طرابلس واملناط  احمل ط  اا. ويف 
( جنوب يفجـداب ا، 60 ـابلـ  للن ش )البوابـ  مرلبـ  ميخخـ  بـنجهزة  ينري يـدويـ  الصـــــــــــــــن  نقطـ   يت ش 

ويف ــــير عن إ ــــاب  ثالث  من يففراد اجل ش. وانينرت مرلب  ميخخ  بنجهزة  ينري يدوي  الصــــن  يفي ــــا يف 
عن مقتل  ـــت  ا ادث يف ـــير و عُار/مارم يف يفجداب ا عند البواب  األمن   الشـــرق   ال  يديرها اجل ش،  2٩

من مـــــــــــمنهم واحد من املدن  . ويف لال ا ادث ، يفوردت  قارير  عخرين، ١0من يففراد اجل ش وإ ـــــــــــاب  
 يفعلن مسؤول ت .  الدول  اإل الم   نظ م إعالم   يفي 

ن ســـــــــاي/يفبريل، اعرتمـــــــــب قوات ملافح  اإلرهاب قافل   ابل  لتنظ م الدول  اإل ـــــــــالم    2ويف  - ١٩
  من املرلبات ب نما هربب مؤلي  من  ــــــــب مرلبات مســــــــلح ، وق ل إي  لد القوات ا ــــــــتولب على اثنت

ن ســـــــاي/يفبريل عمل    2املرلبات األرب  األخرى يف منطق  ب   ل نت وبين ول د. ويفطل  اجمللس الرئا ـــــــي يف 
يف املنطق  الواقل  ب  مصـــــرا   يف الشـــــرق، وبين ول د يف اجلنوب، الدول  اإل ـــــالم   عســـــلري  مـــــد  نظ م 

س و ل نت   يف الشمال.و رهون  ومسال   يف الغرب، ومخل
 

 الحالة القتصادية  
خالل اليرتة املشـــمول  بالتقرير، ا ـــتمر إنتاو النيط بنل ر من مل وي برم ل يف ال وم، مما يفدى إ   - 20

املزيد من التياؤل بشـــــــــــــني عفاق ايقتصـــــــــــــاد الل ا بايقرتاي م  ار ياع يف ـــــــــــــلار النيط الدول  . وم  ُلد، 
تاو النيط عقبات مت لب يف عدم لياي  املوارد املال   الال م  من يفجل واجهب اجلهود الرام   إ   يادة إن

 ـــ ان  املنشـــفت النيط   واي ـــت مار ف ها، وا صـــار الذ   يرمـــ  امل ل شـــ ات املســـلح  واجملتملات احملل  . 
  مم ل  وي يزال حقل الي ل النيطي يف املنطق  اجلنوب   الغرب   مغلقا، على الرغم من املياومــات اجلاري  ب

عن املؤ س  الوطن   للنيط ومم ل  عن فلول قوات حرم املنشفت النيط   بشني التنخر يف دف  الروا ب، 
 مما يف ير عن خسائر مال   لبرية.

وبلد مرور يفربل  يفشهر من السن  املال   اجلديدة،    واف  السلطات الل ب   بلد على إطار امل زان    - 2١
ات فوق املســـــــــــــــتوى املقرتح، ملـــــداويت جـــــاريـــــ  بشـــــــــــــــــــني  يـــــادة إمجـــــايل النيقـــــ. وي  زال ا20١٨للـــــام 

البالغ   20١7، باملقارن  م  امل زان   املقرتح  للام بل وي دوير( 3١.٨)حوايل  بل وي دينار ل ا ٤2.٥ يف 
. وعلى الرغم من التوقلات املتيائل  بشـــــــــــــــني عائدات بل وي دوير( 2٨)حوايل  بل وي دينار ل ا ٥.37

 بالي  دينار ل ا ١0نيط، ف ي اإلفراط يف النيقات اللام  من شـــــنن  يفي يؤد  إ  عنز مايل يزيد على ال
الل ا . و وقيب عمل   إعداد امل زان   بســـــــــــبب  لل   موافق  املصـــــــــــرل املرلز  بالي  دوير( 7.٥)حوايل 

، واجلهود الرام   إ  إدراو على متويل اللنز املايل من خالل عمل ات الســـحب من ايحت اط ات األجنب  
 .   نطق  الشرقامليف  “ا لوم  املؤقت ”النيقات اللام  لـــ 

 يادة مياجئ  يف ق م  الدينار الل ا يف السوق املوا ي  يف لانوي ال ان/يناير، اخني ب ق م   بلدو  - 22
ن ســاي/يفبريل،  ٥ت املتحدة يف دنانري ل ب   للل دوير من دويرات الوييا 6.2٥الدينار الل ا لتصــل إ  

دينـار ل ا للـل دوير من دويرات الوييات  ١.3٩حوايل باملقـارن  م   ـــــــــــــــلر الصـــــــــــــــرل الر ي البـال  
دنانري  6.60-6.00املتحدة. وم  ُلد، ا ـــــــتقرت ق م  الدينار الل ا يف الســـــــوق الســـــــوداء عند حوايل 

 ل ب   للل دوير من دويرات الوييات املتحدة. 
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وللتغلب على يف م  الســـــــــ ول ، اعتمدت املريفة الل ب   ا ـــــــــرتا  ن ات للتل ف، م ل ب   اجملوهرات،  - 23
وا ـــــتخدام املدخرات، وايعتماد على الشـــــبلات ايجتماع  . وم  ُلد، ما  الب املريفة  واج   ـــــلوبات 

 لال ف اإلنتاو  يف موا ل   شغ ل املؤ سات الصغرية واملتو ط  ا نم، وهو ما يلزى يف ا ا إ  ار ياع
 واخنياض القوة الشرائ  .

وقد قابل التحســـــن النســـــا يف ا ـــــتقرار ايقتصـــــاد الللي ظهور  قارير  ي د بتيشـــــي  ـــــوء إدارة  - 2٤
عُار/مارم، بني  ١3األموال اللام . فللى  ــــب ل امل ال، يففاد ملتب املدعي اللام، يف  قارير  ــــدرت يف 

مل وي  7٥0لى مدى الســــنوات ال الث املامــــ   بلغب ما يقدر بــــــــــــــــــــ يفرباح التهريب غري القانون للوقود ع
دوير. ويفشــارت  قارير يفخرى إ  يفي اليســاد املتلل  ب  ــدار خطابات ايعتماد  ــاهم يف متويل مجاعات 

 امل ل ش ات املسلح .
  

 الدستور إعدادعملية  -ثالثا  
يي رحل  اينتقال   يف البلد. ف وا ـــــــــــــــلب اجلهود الرام   إ  ومـــــــــــــــ  إطار د ـــــــــــــــتور  لنهاي  امل - 26
شـــــباط/فرباير، يفر ـــــب احمللم  اللل ا مبديف قانون ا  ـــــ  ســـــر إماء الطلوي الق ـــــائ   املرفوع  يف احملالم  ١٤

اإلداري  مد اهل ئ  التن  س   لص اغ  مشروع الد تور، لتزيل بذلد فلل ا اللقبات القانون   ال  نول دوي 
. وبديف يفع ـــــاء جملس النواب 20١7متو /يول    2٩ر املقرتح امللتمد يف إجراء ا ـــــتيتاء وطين على الد ـــــتو 

مناقشـــ  التشـــريلات الال م  إلجراء اي ـــتيتاء. ومنذ ُلد ا  ، ل يب اهل ئ  التن ـــ ســـ   لصـــ اغ  مشـــروع 
الد تور يفنشط  التوا ل بشني الد تور املقرتح، و لاونب م  املؤ سات الل ب   الرئ س   األخرى للتشن   

 ى إجراء ا تيتاء قبل اينتخابات الربملان   والرئا   . عل
  

 بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبياتي قامت بها لااألنشطة األخرى  -رابعا  
 دعم النتخابيال -ألف  

وا ـــــلب البل   وبرنامج األمم املتحدة اإلتائي  قدو املشـــــورة والدعم إ  امليومـــــ   الوطن   اللل ا  - 26
 ــــــنل الناخب ، و ــــــل اللدد اللل ا بات وإ  غريها من األطرال الل ب  . وبلد نديب امليومــــــ   لالنتخا

 6 630من النســــــــاء، و  ١ 033 777ناخبا، من ب نهم  2 ٤3٤ 6٥٤اإلمجايل لل ب   املســــــــنل  إ  
 من الناخب  املق م  خارو البالد.

 نهبها لالقرتاعات املقبل  من خالل  قدو  يف  لزيزاللل ا و رلزت اجلهود على دعم امليومـــــــــــــــ    - 27
املرشــــح   ســــم  املشــــورة واملســــاعدة يف جمايت اإلدارة اللام ، وإدارة الب انات، والتدريب واإلجراءات، و 

والل انات الســـ ا ـــ  ، واللوجســـت ات، واللمل ات امل دان  ،  ا يف ُلد الدعم املقدم من املقر. وباإلمـــاف  
بلض املســـــــــــــــاعدة التقن   والدعم إ  اللنن  املرلزي  ينتخابات اجملالس البلدي  يف  إ  ُلد،  ر   قدو

 .20١٨يفعماهلا التح ريي  لالنتخابات احملل   للام 
، ق ادة اجلهود الرام   20١7و ولب ثالث  يففرق  عامل ، يفنشــــــــنعا البل   يف  شــــــــرين األول/يفلتوبر  - 2٨

نســــــــ   الدعم الدويل من يفجل  ســــــــن ل الناخب  و وع   اجلمهور إ   قدو املســــــــاعدة اينتخاب   ادل  
والتشــريلات اينتخاب  . وباإلمــاف  إ   ــلســل  من حلقات اللمل ال  عقدت م  خرباء دول   يف لانوي 

، ولمــــــلب ثالث جمموعات من التو ــــــ ات لدعم إجراء ا ــــــتيتاء على 20١٨ال ان/يناير وشــــــباط/فرباير 
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ب يفو  حلقات اللمل افتلتحالنتخابات الرئا ــــ   والربملان  . و لإ  إطار قانون مشــــروع د ــــتور، باإلمــــاف  
عُار/مارم م  يفع ـــــاء اللنن  التشـــــريل   يف جملس النواب لتشـــــن   املناقشـــــات  2٩على مدى يوم  يف 

 بشني التشريلات املتللق  باي تيتاء. 
ت وم  البل  ، ومـــــــــــ  مشـــــــــــروع  قدو اللل ا لالنتخاباالوطن   ويف  شـــــــــــاور وث   م  امليومـــــــــــ    - 2٩

 “ لزيز انتخابات الشـــــــــــــــلب الل ا”املســـــــــــــــاعدة اينتخاب   التاب  لربنامج األمم املتحدة اإلتائي وامللنوي 
اللمســــاتخ األخرية على خط  عمل ، وبديف  ني ذ نشــــاطا   يف ل ب ا. و لقى املشــــروع مســــادات  قدر بنحو 

لربيطان ا اللظمى ويفيرلندا الشـمال    ـويسـرا وفرنسـا واململل  املتحدة مالي  دوير من يفملان ا وإيطال ا و  ١0
 وايناد األوروت. 

عُار/مارم،  لقب البل   طلبا من اللنن  املرلزي  ينتخابات اجملالس البلدي  لتقدو الدعم  7ويف  - 30
ال  جرى  ٩2دي  الــــــــــــــــــــ جملســـــا بلديا من اجملالس البل 7٥. ف ي 20١٨يف انتخابات اجملالس البلدي  للام 

وييتها احملددة يف يفرب   ـــــنوات. ويف مــــوء  20١٨ ـــــتنتهي يف عام  20١٥و  20١٤انتخااا يف عامي 
يفبريل/ن ســـــــــــاي، قدمب البل   الدعم إ  اللنن  املرلزي   2٨اينتخابات البلدي  املقرر إجراؤها يف الزاوي  يف 

خالل اليرتة املشـــــــــــــــمولــ  بــالتقرير، ووافقــب على  ،من خالل جهود التوع ــ  ،ينتخــابــات اجملــالس البلــديــ 
ا ــــتمرار  قدو الدعم من خالل ومــــ  مشــــروع لالنتخابات احملل  ، ينيَّذ من خالل برنامج األمم املتحدة 

 اإلتائي، و  وقَّ  املشروع قريبا. 
 

 حقوق اإلنسان والعدالة النتقالية وسيادة القانون -باء  
انتهالات للقانوي الدويل  قوق مج   األطرال املتنا ع  ار لبب راض، خالل اليرتة ق د اي ـــــــتل - 3١

 لقانوي الدويل اإلنسان. وا اإلنساي
وظل القتال املســـتمر يوق  مـــحايا يف  ـــيول املدن  . فقد وثّقب البل   خالل اليرتة املشـــمول   - 32

، ف هم جرحيا 27و  يفطيال، ، ف هم ثالث قت ال ١6 :ن املدن  ممــــــــح    ٤3بالتقرير  ــــــــقوط ما جمموع  
املدن   املتينرات من خمليات ا رب وإطالق من . ومن األ ــباب الرئ ســ   لســقوط مــحايا  ســل  يفطيال

 باألجهزة املتينرة ال دوي  الصن . امليخخ  رلباتالنار والقصف املدفلي وامل
ات املســـلح  لقب ل  يفويد املتقطل  يف جنوب ل ب ا ب  اجلماع ايشـــتبالاتونمل املدن وي وطنة  - 33

لشــوائ   يف مناط  ملتظ  بالســلاي إ  وقوع خســائر ب ــل ماي والتبو وحليائهما. ويفدى ا ــتخدام النرياي 
ب  املدن  ، يف ح  يبدو يفي القنا ــــ  يفي ــــا ا ــــتهدفوا املدن   واملرلبات املدن  . ولاي من ب  ال ــــحايا 

قد يف ـــرة، و  ١ ٥00. ويفدى القتال إ   شـــريد ما يقدر بنحو مدن وي من يف ـــول عرب   ومن التبو والطوارق
األقارب واجملتملات امل ـــ ي  يف بلدو يفوبار  ومر ق، ف ـــال عن عوت إ  املدارم يفو يُت هذه األ ـــر ب
 مناط  النزاع. من يفح اء  بها بل دا 

ى دخول ووا ـــــــــــــل اجل ش الوطين الل ا فرض الق ود على حري   نقل  ـــــــــــــلاي درن ، ولذلد عل - 3٤
 بلض السل  احملظورة إ  املدين ، م ل الوقود، ف ال عن امللون  اإلنسان  ، م ل اللوا م الطب  . 
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 الختطاف والحرمان التعسفي من الحريةأعمال   
اختطال الرهائن يفو حرماي املدن  ،  ن ف هم من مج   األطرال وا ـــــلب اجلماعات املســـــلح   - 3٥

خرى غري مشروع . وا تلهدل املدن وي لتحق   ملا ب مال   يفو   ا   ، األطيال، من حريتهم بصور يف
 يفو على يف ام يف لهم القبلي يفو هوي  يف رهم، يفو بسبب ما يلتصور يفن  انتماءاعم وعرائهم الس ا   .

وخالل اليرتة املشــمول  بالتقرير، شــهدت طرابلس ار ياعا يف حايت ا رماي التلســيي من ا ري   - 36
ا لوم   وغريهم من الشـــــــــــخصـــــــــــ ات البار ة. وي يزال مصـــــــــــري وملاي وجود املدعي اللام  للمســـــــــــؤول 

مارم/عُار.  ١٥اللسلر ، مسلود ارحوم ، و ائق  وحار   األمين جمهوي بلد اختيائهم من طرابلس يف 
عُار/مارم، اختطف مســـلحوي جمهولوي يف طرابلس ع ـــوا عخر من يفع ـــاء الســـلط  الق ـــائ  .  ١7ويف 
    راح  بلد ثالث  يفيام دوي  وج   اعام يفو إحال  األمر إ  اهل ئات الق ائ  .ويفطل
ال  يفلغلقب قناة اللا م  التليزيون  ، املالد الساب  لمارم/عُار، اقت د مجل  األ طى،  20ويف  - 37

ابلس. من منزل  على يفيد  رجال مســـلح  ينتموي إ  لت ب  ثوار طر  ،وثالث  من يفشـــقائ ، 20١٤يف عام 
عُار/مارم يف ملاي  26حىت  حمتنزامت اإلفراو عن إخو   بلد ب    اعات، ظل مجل  األ طى  ب نماو 
 طرابلس. ثوارلت ب  س طر عل     

 
 الحتجاز والتعذيب أعمال   

،  ـــواء يف الســـنوي ي يزال ايحتنا  التلســـيي والتلذيب وا ـــلي اينتشـــار يف مج   يفحناء البلد - 3٨
 ـــنناً ر  اً  ابلا لو ارة  26شـــخ  يف  6 ٤00 ح ب و ـــل عدد احملتنزين إ  ايحتنا ،يفو يف مراف  

عيل عخروي يف يوجد رهن ايحتنا  الســــــاب  للمحالم . و يوجدوي  هميف املائ  من ٨0إ   7٥اللدل، 
ات الدفاع، ف ــــــــــالً عن مراف   ديرها مباشــــــــــرة مجاعو ارة الداخل   يفو  ةمراف    ــــــــــ  ا  ا لســــــــــ طرة و ار 

مســــــــــــلح . و  يلن يفمام احملتنزين فر ــــــــــــ   ذلر للطلن يف قانون   احتنا هم يفو التمام اإلنصــــــــــــال عن 
 اينتهالات ال   لرموا هلا.

غرياي يف ويفجرت البل   مثان  يارات إ  الســــــــــنوي ومراف  ايحتنا  يف غرب ل ب ا،  ا يف ُلد  - 3٩
الرغم من طلباعا املتلررة، من  يارة مرلز ايحتنا  يف  ومصرا   و رهون  وطرابلس. و   تملن البل  ، على

 2 600 عدد احملتنزين ف   يصــــــل إ  حنو يلقال إيمل ت ق  الذ   ســــــ طر عل   قوة الردع اخلا ــــــ ، ح ب 
عُار/مارم،   يلســـــم   2٩شـــــباط/فرباير و  2٨دوي عم  يفو حمالم . ويف حمتنزوي شـــــخ ، ملظمهم 

حملتنزات على انيراد يف مرف  احتنا  خي ــــ  لســــ طرة مجاع  يفبو  ــــل م املســــلح  للبل    قابل  احملتنزين وا
 التابل  لألمن املرلز . 

وف ما يتلل   راف  ايحتنا ، ظلب البل    تلقى  قارير موثوق  عن وقوع حايت من ايحتنا   - ٤0
 ، و ـــــــوء ظرول املطول والتلســـــــيي والتلذيب وغري ُلد من مـــــــروب  ـــــــوء امللامل ، وايختياء القســـــــر 

ايحتنــا ، واإلدــال الطا، وا رمــاي من  يــارات اللــائالت واحملــام . وخالل اليرتة املشـــــــــــــــمولــ  بــالتقرير، 
مجلب البل   مللومات موثوق  عن التلذيب وغريه من مــروب  ــوء امللامل  يف عدد من الســنوي الر   ، 

 وث   حــايت من التلــذيــب يف مراف    ـــــــــــــــنوي ع   ارة واجلويــ  واجلــديــدة واللويي ــ . ومت يفي ــــــــــــــــامنهــا 
يفبو  ـــــــــــــــل م، /األمن املرلز لت بـــ  ايحتنـــا  ال   ـــديرهـــا قوات الردع اخلـــا ـــــــــــــــــ ، ولت بـــ  ثوار طرابلس، و 
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ها  املباحب اجلنائ   )امللروف  جل واليرع املرلز واجلماعتاي املسلحتاي النوا ي وفر اي جنزور يف طرابلس، 
 ( يف مصرا  .  ابقا با م إدارة ملافح  اجلرمي 

ومن األم ل  البار ة على ُلد، وا ـــــــــــــلب قوة الردع اخلا ـــــــــــــ  احتنا   وج  ويفطياهلما ال الث ،  - ٤١
شــباط/فرباير. وقد ظهر األب  3الذين  رتاوح يفعمارهم ب  عام  ومخســ  يفعوام، مت اعتقاهلم من  ل نت يف 

 “يلرتل”عُار/مارم وهو  2يف  قوة الردع اخلا ــــــ  يف الي ســــــبوح ــــــيح  يف  ســــــن ل ف ديو نلشــــــر على 
 بار لاب يفعمال إرهاب  .

 ـــــــــن ،  70ويف شـــــــــرق ل ب ا، وثّقب البل   يفي مهن   طب  ، رجايً ونســـــــــاء،  زيد يفعمارهم عن  - ٤2
يوجدوي من ب  احملتنزين يف  نين قرنادة واللويي  ، يفو مباشرة على يفيد  اجلماعات املسلح  املتحالي  

عدم بدعوى  بســـــبب ار باطهم اللائلي  نلس شـــــورى ثوار بنغا   وحليائهم، يفو م  اجل ش الوطين الل ا
 دعمهم للن ش الوطين الل ا. 

 
 الفئات التي تعيش أوضاعاا هشة  
 املهاجروي  

ي يزال املهــاجروي،  ن ف هم األطيــال، عرمــــــــــــــــ  للحرمــاي غري القــانون من ا ريــ ، ولالحتنــا   - ٤3
 ،وايبتزا  ،وايختطال للحصول على فدي  ،والتلذيب ،الر    وغري الر    التلسيي يف يفمالن ايحتنا 

واللمل القســـر  ويفعمال القتل غري القانون  . ومن اجلناة مســـؤولوي حلوم وي ومجاعات مســـلح  ومهربوي 
 ومتنِّروي بالبشر وعصابات إجرام  . 

رالز ايحتنا  يشــــــــــــــرل عل ها جها  وخالل اليرتة املشــــــــــــــمول  بالتقرير،  ارت البل   ثالث  من م - ٤٤
ملافح  اهلنرة غري الشـــــــــرع  . واحتنز املهاجروي امللتقلوي يف ظرول  ـــــــــ ئ ،  تســـــــــم بايلتظا  ورداءة 
اإلمـــــــــــــاءة والتهوي . ويف بلض مرالز ايحتنا ،   يلن احملتنزوي  لرتح هلم فر ـــــــــــــ  للخروو إ  يفشــــــــــــل  

ة لذلد، وحلرموا من اي صـــــــال بلائالعم. و لرض الشـــــــمس واهلواء الطل  يفو لانب  للطاهم فر ـــــــ  حمدود
لنوا من ا صـــــول على  احملتنزوي،  ن ف هم الناجوي من ايجتار وايغتصـــــاب، ملزيد من اينتهالات و  ميل

 الدعم النيسي ايجتماعي. ويفاملساعدة القانون   والرعاي  الطب   والصح  اللقل   
من يفوامر القبض  20٥قات يف ملتب املدعي اللام يفي عُار/مارم، يفعلن رئ س التحق  ١٤ويف  - ٤٥

 ــــــــــدرت ف ما يتلل  بالتهريب واينتهالات املر لب  مــــــــــد املهاجرين. و   رد  يا ــــــــــ ل إمــــــــــاف   يف هذا 
 الصدد. 

 
 النساء واليت ات  

لقد  لرمــــــب النســــــاء واليت ات لالحتنا  التلســــــيي، ويف بلض األح اي على يف ــــــام انتمائهن  - ٤6
، م ل إقام  عالقات جنســـــ   بالرتامـــــي خارو إطار الزواو. واحتلنز “جرائم يفخالق  ”بســـــبب  اللائلي يفو

اللديد منهن يف مراف  ي يوجد اا إناث مـــــــــــــمن فرق ا را ـــــــــــــ ، مما يزيد من خطر  لرمـــــــــــــهن لالعتداء 
اجلنســــــــــــي. وفلتشــــــــــــب النســــــــــــاء بتنريدهن من املالبس على يفيد  حرام من الرجال يفو يفمامهم، و لرض 

لتيت ش مناط  حســــــا ــــــ  من يفجســــــادهن. و لرمــــــب النســــــاء واليت ات املهاجرات بوج  خاص  بل ــــــهن
على يفيد  موظي   ابل  للدول   لالغتصـــــــاب والبغاء القســـــــر  وغري ُلد من يفشـــــــلال اللنف اجلنســـــــي
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. و دهورت ا ال  يف  ـــنن اجلديدة للنســـاء ويفع ـــاء يف اجلماعات املســـلح ، ومهرب ، ومتاجرين بالبشـــر
من جانب قوة الردع اخلا  ،  تنا زنزانات السنلخالل عمل ات  يت ش فليرتة املشمول  بالتقرير. خالل ا

ال ـــــرب على النســـــاء، القوة ، مارم يففراد 20١7املللي  بتنم  حم ط الســـــنن منذ  شـــــرين ال ان/نوفمرب 
ليرتات طويل . البنادق، وومـــــــــــــلوهن يف ا بس اينيراد   يفعقابيف ُلد با ـــــــــــــتخدام خراط م امل اه و   ا

و شــــلر البل   بالقل  يفي ــــاً إ اء التقارير ال   شــــري إ  يفي مدير الســــنن بالن اب ، وهو من مــــباط الشــــرط  
 الق ائ  ، مال  بصورة مباشرة يف عمل ات مرب احملتنزين. 

 
 العدالة النتقالية والمصالحة الوطنية  

مج شـــــــــامل وجام   ســـــــــاعدة مقدم  من وا ـــــــــلب البل   دعم املصـــــــــا   الوطن   من خالل برنا - ٤7
 ــــندوق بناء الســــالم وبرنامج األمم املتحدة اإلتائي. يف يفوائل شــــباط/فرباير، اجتملب للمرة األو ، منذ 
نزوح جمموعــات من الطوارق من غــدامس، وفود من غــدامس والطوارق النــا ح  يف يفوال. وا يقــب  لــد 

س،   ـــمنب  دابري لتوث   انتهالات حقوق اإلنســـاي الوفود على ومـــ  خريط  طري  للمصـــا   يف غدام
املر لب  يفثناء النزاع، و ق  م ما    املمتللات واملنا ل من دمار، ادل   ســـــــري ما قد يلوي يف املســـــــتقبل 
من عل ات للمســـاءل  واإلنصـــال. ويفنشـــئب جلنتاي للمتابل  من يفجل ممار ـــ  اإلشـــرال والر ـــد على  ني ذ 

 خريط  الطري . 
شـــــــــباط/فرباير، وق  مم لوي من قب ل  التبو والزوي   حافظ  الليرة على ا ياق مصـــــــــا    2١ ويف - ٤٨

بلد اجتماع ملدة يوم  يف  ونس اللا ــــــــم . وحيدد اي ياق املبادة األ ــــــــا ــــــــ   للمصــــــــا  ، ومنها حري  
ووافقب قب لتا التبو  التنقل، واملســـاءل  اليردي  عن اجلرائم، واملســـاواة يف ا صـــول على اخلدمات دوي مت  ز.

والزوي  على  شل ل جلن  عل ا للسالم واملصا   يف الليرة، و تتلقى اللنن ،  نرد إنشائها، الدعم التقين 
 من البل  .

و ارات و عُار/مارم، ا ي  خرباء فن وي ومم لوي هل ئ  رعاي  يف ــــــــر الشــــــــهداء وامليقودين،  ١٤ويف  - ٤٩
وملتب النائب اللام، واأل ـــــــــــــــر ومنظمات اجملتم  املدن على  ،  اللدل والداخل   والشـــــــــــــــؤوي ايجتماع

ملصا   ا من متطلباتاألشخاص امليقودين باعتبار ُلد حايت نل   سن ل سجمموع   و  ات مللاجل  م
الوطن   يف ل ب ا. وناقش املشــارلوي الســبل اللي ل  ب نشــاء ه ئ  وطن    للخ باألشــخاص امليقودين ومــماي 

واملايل من  تقينعن يف  انقســامات  ــ ا ــ   يفو مؤ ــســا   . وطلبوا يفي ــا مزيًدا من الدعم ال اهل ئ  ا ــتقالل
 .20١٤من ل ب ا يف عام  ملظم هذه املنظماتانسحب قد املنظمات الدول   املتخصص ، و 

ووا ــلب البل   اللمل م  يفهايل مصــرا   و اورغاء. وا ــتمرت اجلماعات املســلح  من مصــرا   يف  - ٥0
نســـــــــــم ، على الرغم من  ٤0 000عاق  عودة املشـــــــــــردين من يفهايل  اورغاء، الذين يقدر عددهم حبوايل إ

شـــــباط/فرباير. وي يزال  ١إعالي اجمللس الرئا ـــــي يفمم  ـــــ تملنوي من الشـــــروع يف اللودة إ  مدينتهم يف 
القطف ويف يفمالن  شباط/فرباير يف خم م مؤقب يفق م يف  حراء قرارة ١اللودة يف  بحاول يف رة ٤٥0حنو 

عُار/مارم، وافقب اللنن  الين   ملشـــــروع  27إيواء مؤقت  يف بلدة هوارة، يف ظرول مل شـــــ    ـــــلب . ويف 
، ال   ــدعمهــا البل ــ ، و تــنلف من يففراد من يفهــايل اجلــانب  وو ير الــدولـ  “حنو نق   مصــــــــــــــــا ــ  وطن ــ ”

اجلمود يف  ني ذ اي ياق املربم ب  مصـــــــــــــــرا   لشـــــــــــــــؤوي النا ح  داخل اً، على خط  من مثان نقاط إلماء 
. و  منب اخلط  20١6عب/يفغسطس  3١ لويض املت ررين، املوق  يف و و اورغاء بشني عودة النا ح  



S/2018/429 
 

 

18-06813 11/19 

 

جتديد ايلتزام بايمت ال لال ياق املربم ب  مصــــــــــــرا   و اورغاء، ووجهب دعوة إ  اجمللس الرئا ــــــــــــي ي اُ 
 قسرا من اللودة.  واشردمن   التدابري األمن   الال م  لتمل

وعلى الصل د الوطين،   يتم بلد  يل ل اللنن  التح ريي  للمصا   الوطن   ال  يفنشئب  ر وم  - ٥١
. و  يتم لذلد  يل ل الصـــندوق الوطين لتلوي ـــات مـــحايا 20١7يفيار/مايو  ١٤للمنلس الرئا ـــي يف 

 . 20١7األول/يفلتوبر  الذ   قرر إنشاؤه يف  شرين 20١١النزاعات منذ عام 
 

 نظام الجزاءاتالنظام القضائي و   
ي يزال املدعوي اللاموي والق ـــــاة وغريهم من املوظي  الق ـــــائ   يلملوي يف ب ئ  يفمن    لتنيها  - ٥2

عُار/مارم، نظم املدعوي اللســــــــــــــلريوي  ١٥الصــــــــــــــلوبات. فبلد اختطال املدعي اللام اللســــــــــــــلر  يف 
اللمل إ  احتناًجا مد اهلنمات ال   ستهدل يفع اء السلط  الق ائ  ، ودعوا اجمللس الرئا ي والبل   

 . املختطف إطالق  راح املدعي اللام اللسلر  على
وورد خالل اليرتة املشمول  بالتقرير يفي ملتب املدعي اللام واف  على إنشاء حملم  داخل جمم   - ٥3

ايحتنا  يف مل ت ق ، اخلامـــ  لســـ طرة قوة الردع اخلا ـــ ، و ـــط خماول بشـــني األثر احملتمل هلذا اإلجراء 
 ئ  الق ـــــاء ومـــــمانات احملالم  اللادل . و ر  إعداد خطط إلعادة فت  مرف  لألطيال على ا ـــــتقالل ه

احملتنزين يف طرابلس، نــب إشـــــــــــــــرال و ارة الشـــــــــــــــؤوي ايجتمــاع ــ . وي يزال األطيــال يف ل ب ــا حيتنزوي 
 اللبار.  م 

وا ـــــــتمرت حال  وار للبب انتهالات للقانوي الدويل  قوق اإلنســـــــاي والقانوي الدويل اإلنســـــــان  - ٥٤
من قبل اجمللس الرئا ــــــــــــي واجل ش الوطين الل ا  تلررةاإلفالت من اللقاب. وعلى الرغم من اإلعالنات امل

  مجــاعــيف  جرائم حرب وانتهــالــات يفخرى،   يلقــدم يف  فرد من ادعــاءات وقوع عن إجراء نق قــات يف 
 علم البل  . ويف يفحد األم ل  األخرية مسلح  لللدال  ير لاب  يفعماي  رمها القانوي الدويل، حسب ما يف

للتلذيب  لرمـــ  لانوي ال ان/يناير يفحد احملتنزين يف  ـــنن ع   ارة )باء( نت ن   ١على ُلد،  ـلوليف يف 
يف يفعقاب إمــــــــــــراب عن الطلام قام ب  حمتنزوي احتناجا على ظرول ايعتقال وحايت حســــــــــــبما ق ل 

ض يف  مســــــؤول للمســــــاءل  ري ما  نتهي التحق قات املتللق  اذا يتلر  التنخري يف اإلجراءات الق ــــــائ  . و 
 ا ادث. 

وي يزال الغموض يلف الومـــــــ  القانون الدق   وملاي وجود قائد م دان لدى القوات اخلا ـــــــ   - ٥٥
 20١7عب/يفغســطس  ١٥التابل  للن ش الوطين الل ا، حممود الورفلي، الذ   ــدر حبق  يفمر اعتقال يف 

نائ   الدول   بتهم  ار لاب جرمي  القتل بســــــــبب مشــــــــارلت  املزعوم  يف عمل ات إعدام متب من احمللم  اجل
 ب جراءات موجزة. 

دارة إلونظم ملتــب األمم املتحــدة امللين بــاملخــدرات واجلرميــ ، بــالتلــاوي م  مــدر ــــــــــــــــ  جزائريــ   - ٥6
  الق ـــــائ   الل ب  ، واختتم عنصـــــرا من الشـــــرط ١3ليائدة يف اجلزائر الســـــنوي،  دريباً ملمقاً ملدة شـــــهرين 

التدريب يف شـــــــباط/فرباير. ومت التدريب يف إطار مشـــــــروع الســـــــنوي اإلقل مي التاب  مللتب األمم املتحدة 
امللين باملخدرات واجلرمي  من يفجل  دع م إدارة الســــــــــــنوي، و لزيز إعادة إدماو اجملرم  يف اجملتم . وب نما 

ي ف ما ب  بلداي اجلنوب، فقد  لقى طلباً ر  اً من الشــــــــرط  يشــــــــن  امللتب من خالل هذا النهج التلاو 
 الق ائ   الل ب   ملوا ل  دعم  إل الح نظم السنوي يف ل ب ا بالشرال  م  اجلزائر.
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 سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق اإلنسان  
اللناي  الواجب  يف مراعاة وا ــــلب منظوم  األمم املتحدة يف ل ب ا جهودها يف  ني ذ  ــــ ا ــــ  بذل  - ٥7

-A/67/775) عنـد  قـدو دعم األمم املتحـدة إ  قوات يفمن ـ  غري  ـابلـ  لألمم املتحـدة حقوق اإلنســــــــــــــــاي

S/2013/110 الذ  عم (. و للف البل   وفري  األمم املتحدة القطر  حال ا على ا ـــــــــــــــتلراض الد، املرف
إ  قوات األمن الل ب  ، بغرض التخي ف من احتمايت وقوع انتهالات جســــــــ م  للقانوي الدويل يقدمان  

اإلنســـان والقانوي الدويل  قوق اإلنســـاي يفو القانوي الدويل لالجئ  على يد اجلهات املســـتي دة من دعم 
 األمم املتحدة. 

ر وومـــــــــــــــ   دابري التخي ف ف ما يتلل  بالدعم الذ  و ر  حال ا النظر يف إجراء  ق  م للمخاط - ٥٨
  قدم  األمم املتحدة إ  جها  ملافح  اهلنرة غري الشرع  .

 
 قطاع األمن -جيم  

 إلى ليبيا في التخطيط للترتيبات األمنية المؤقتةالمقدم الدعم   
وا ـــــلب البل   جهودها الرام   إ   قدو الدعم يف إنشـــــاء مؤ ـــــســـــات يفمن   ل ب   يفل ر متا ـــــلاً  - ٥٩

واناداً   ــــــ  ملراقب  الســــــلطات املدن  . فللى الصــــــل د املؤ ــــــســــــي، يفطلقب البل   وبرنامج األمم املتحدة 
إطار عمل   إمـــــياء الطاب  اإلتائي ر  اً برنامج الشـــــرط  واألمن بالتلاوي م  و ير  الداخل   واللدل. ويف 

مـــــــــــابط شـــــــــــرط  من طرابلس للمشـــــــــــارل  يف برنامج لتدريب  ١ ٥00املهين على جها  الشـــــــــــرط ، اختري 
املدرب . و دعم البل   يفي ـــــــــا و ارة الداخل   يف جهودها الرام   إ  التوا ـــــــــل م  اجلماعات املســـــــــلح  يف 

ململ   در  ا. وهذه اجلهود    الو ارةيز  ــــلطال   شــــلل نظرياً جزءا من الو ارة، يف  ــــب ل  لز و طرابلس، 
 مرلز طرابلس اللربى لللمل ات املشرتل .  الرام   إ   يل ل دنهو لل

ب د يفي اجلهود الرام   إ   لزيز القدرات املؤ ـــــــــــســـــــــــ    زداد  لق دا بســـــــــــبب التنافس اجلار  ب   - 60
ي اللواء عبد البا ـــــــــــط عمرًا جديداً ملنطق  اجلهات األمن  . ومن األم ل  على ُلد يفي َعّ  اجمللس الرئا ـــــــــــ

 ،اجلماعات املســـــــــلح  يف طرابلسيلقى ا ـــــــــتحســـــــــانا لدى عُار/مارم، وهو  ١3طرابلس اللســـــــــلري  يف 
 نظر إل   اجلماعات املســــــــــــــلح  يف الزنتاي بل  اير  اب،  ن ف هم عمر املنطق  اللســــــــــــــلري  الغرب  ،  ب نما

رابلس يف عُار/مارم للس طرة على النقاط اي رتا  ن   على الطري  اللواء اجلويلي، الذ  يفر ل قوة إ  ط
 حدة التو ر. األمر الذ  يفدى إ   صل د الساحلي غرب طرابلس، 

و لاملب البل   بشـــــــــــلل متزايد م  اجلهات الياعل  خارو طرابلس. فبنهاي  عُار/مارم، عقدت  - 6١
ملنطق  الشرق  ،  ا يف ُلد شرط  بنغا  ، لخطوة ايف البل    لسل  من ايجتماعات م  اجلهات األمن   

جي يف املنطق  الشـــرق  . ووا ـــلب البل   يفي ــا  يفو  حنو  ني ذ برنامج الشـــرط  واألمن ومرلز الشـــرط  النمُو
 اللمل م  ا رم الرئا ي ووحدة ملافح  اإلرهاب ال  يفنشنعا حلوم  الوفاق الوطين. 

مارم، عقدت ا لوم  املصـــــري  يف القاهرة ايجتماع الســـــادم عُار/ 2١إ   ١٩ويف اليرتة من  - 62
لتوح د املؤ س  اللسلري  الل ب  . وح ر ايجتماَع وفود من مم ل  عسلري  ع نهم رئ س الو راء السراو 

. وعلقد ايجتماع ادل وم  الص غ  النهائ   ملشروع ا ياق ووم  قائد اجل ش الوطين الل ا واللواء حيرت
تني ذ. وم  ُلد، وعلى الرغم من وجود ا ياق عام على مــــــــرورة يفي خي ــــــــ  اجل ش للســــــــلطات عل ات لل

https://undocs.org/ar/A/67/775-S/2013/110
https://undocs.org/ar/A/67/775-S/2013/110
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املدن  ، ظهرت اللديد من اخلالفات اللالق  بشــني يفدوار ومســؤول ات الوظائف اللل ا، ف ــال عن ملارمــ  
 اجلهات الياعل  األمن   ال    يتم إشرالها يف احملادثات. 

 
 إدارة األسلحة والذخيرة  

ي يزال اينتشـــــــــار اللشـــــــــوائي لأل ـــــــــلح  والذخائر مي ل عديدا لال ـــــــــتقرار واألمن يف ل ب ا. وقد  - 63
وا ـــــلب البل  ، بالتلاوي م  دائرة األمم املتحدة لاجراءات املتللق  باأللغام،  قدو املســـــاعدة للســـــلطات 

 ـــــــــــــلح  والذخرية، والتلوث الل ب   يف جهودها الرام   إ  التصـــــــــــــد  للتهديدات ال   طرحها خمزونات األ
النا ج عن يفخطار املتينرات بســـبب النزاع. ويف مصـــرا  ، يفجنزت دائرة اإلجراءات املتللق  باأللغام مشـــروع 

طن من املتينرات من خمليــــات ا رب. وبــــديفت املرحلــــ  ال ــــان ــــ  من املشـــــــــــــــروع يف  200إ الــــ  و ــــدمري 
 طن إماف  .  200شباط/فرباير ادل إ ال  و دمري 

األمن   الوطن   يف التصــــد  للتهديد املتزايد الذ  نمل  األجهزة املتينرة  املؤ ــــســــاتوملســــاعدة  - 6٤
ال دوي  الصــن ، خالل اليرتة املشــمول  بالتقرير، يفلملب دائرة اإلجراءات املتللق  باأللغام ومــ  اإلجراءات 

 اللال  . التشغ ل   التقن   لللشف عن التهديدات الشديدة والتخل  من املخاطر 
ودخلب ح ز النياُ امللايريل الوطن   لاجراءات املتللق  باأللغام، ال  ولمــــــلب دعماً جلهود املرلز  - 6٥

الل ا لألعمال املتللق  باأللغام وخمليات ا روب. وألول مرة منذ يفرب   ــــــــنوات، ا ــــــــتطاعب البل   ودائرة 
للتوع   خبطر األلغام واملســـــــــاعدة يف اإلجراءات املتللق   اإلجراءات املتللق  باأللغام ايحتيال بال وم الدويل

 ن ساي/يفبريل يف ل ب ا، يف منا ب  نظمها املرلز الل ا لألعمال املتللق  باأللغام. ٤باأللغام يف 
 

 تمكين المرأة -دال  
يف  ،  ابقوة املشارل  اهلادف  للمريفة شن  البل   و منذ الشروع يف  ني ذ خط  عمل األمم املتحدة  - 66

ُلد يف اجملتملات احملافظ ، خالل مناقشاعا بشني اخلطوات املقبل  يف عمل   اينتقال الس ا ي. وبلذلب 
املؤمتر الوطين. ويف ال وم الدويل للمريفة، للقد جهود ملر ـــــ  لليال  مشـــــارل  املريفة يفثناء اللمل   التح ـــــريي  

املريفة يف  يــادة مت  ــل امريفة وشـــــــــــــــن  على  2٥0عُار/مــارم، يفلقى مم لي اخلــاص للمــ  يفمــام يفل ر من  ٨
 املنا ب الق ادي  ويف ه الل ا لم.

وبديف التوظ ف يف وحدة دعم ومتل  املريفة اجلديدة، ال   ـــــ لوي مقرها داخل اجمللس الرئا ـــــي.  - 67
ريفة يف وفور بدء عملها،  ـــــتلوي هذه الوحدة   اب  ه ئ  التنســـــ   لتلزيز املســـــاواة ب  اجلنســـــ  ومتل  امل

ل ب ا. وبتمويل من حلومات يفملان ا وهولندا و ــــــويســــــرا، يســــــرت البل  ، بالتلاوي م  برنامج األمم املتحدة 
اإلتائي، مشـــــــارل  مخس نســـــــاء ل ب ات من منظمات اجملتم  املدن واألو ـــــــاط األلادمي   يف الدورة ال ان   

. ونلظم نشاطاي جانب اي على 20١٨ار/مارم يف عُار/عُ يف ن ويورح ، امللقودةوالست  للنن  وم  املريفة
)ه ئ  األمم املتحدة ريفة مســــــــاواة ب  اجلنســــــــ  ومتل  املبالتلاوي م  ه ئ  األمم املتحدة لل ،هامش الدورة

 ووفد ايناد األوروت والبل   الدائم  لينلندا.للمريفة( 
 

 الشباب والسالم واألمن -هاء  
من الشــــباب الل ا يف  ــــلســــل  من حلقات اللمل  ١٨0خالل اليرتة املشــــمول  بالتقرير، شــــارح  - 6٨

برنامج اللودة الطوع   من خالل ، نظمتها منظم  األمم املتحدة للطيول  “الســـــــــــــــالم اإل ات” دعو إ  
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من حلوم   وملهد ايقتصــــــاد والســــــالم، بتمويلالذ   قوم عل   املنظم  الدول   هلنرة أل ــــــباب إنســــــان   
، إيطال ا. وطللب إ  املشـــارل  التيلري وومـــ  مشـــاري  مبتلرة للتنم   اجملتمل   نمل ق م الســـالم اإل ات

ي يلين غ اب اللنف فقط، بل هو يفي ــا جمموع  من املواقف واهل الل واملؤ ــســات ال   ســاعد على وهو 
ارلوي إ  جمتملاعم احملل   ملبَّئ  للشــروع يف إقام  اجملتملات الســلم   ونافع على ا ــتدامتها. وعاد املشــ

 محالت  رمي إ  التغلب على احملن ويف باب النزاع، وإ  بناء السالم الدائم.
 

 التنسيق والمساعدة الدولية -واو  
، الذ  2020-20١٩ا ــــــــتمرت املشــــــــاورات بشــــــــني إطار األمم املتحدة اي ــــــــرتا  ني لليرتة  - 6٩

 يف يفيار/مايوعقده للنن  اللل ا للس ا ات املقرر ايف الوقب احملدد. وقبل اجتماع  تلتمل   غت  النهائ   
 ،اهل ئ  اجلامل  إلطار  نســـــــــــــــ   التلاوي التقين الدويل م  حلوم  ل ب ا وهذه اللنن  هيحزيراي/يون  ، يفو 

اع على عُار/مارم. وشـــــدد ايجتم 27البل   وو ارة التخط ط يف رئا ـــــ  اجتماع يف طرابلس يف شـــــارلب 
يفد ــ  امل ـــــــــــــــي قــدمــا يف اللمــل على إجنــا  لــل فري  من األفرقــ  اللــاملــ  القطــاع ــ  لألولويــات الوطن ــ  ال  

 يتللف اا. 
 

 في تحقيق الستقرار والتنميةالمساعدة و  ةاإلنساني اتالمساعد -زاي  
النزاع الســــــــــ ا ــــــــــي والصــــــــــلوبات حال  طويل  األمد من   طبلها ،ظلب ا ال  اإلنســــــــــان   هشــــــــــ  - 70

يد الســـــــــلاي على نطاق حمدود، التصـــــــــل د املتلررة للنزاع املســـــــــل  إ   شـــــــــر موجات ايقتصـــــــــادي . ويفدت 
 يتل ر دعم حرلات اللودة بسبب  لذر و ول اجلهات الياعل  يف اجملال اإلنسان بصي  منهن  . ب نما
، إُ   يلت  هلا اللايف  يتقر إ  التمويل 20١٨وي  زال خط  اي ـتناب  اإلنسـان   يف ل ب ا للام  - 7١

مل وي دوير، األمر الذ  يهدد املســـــــــــــــاعدة  3١3يف املائ  من املبل  الذ  نتاو إل  ، وهو  2 ـــــــــــــــوى 
األ ـــــا ـــــ   واملنقذة للح اة ال  حيتاجها يفل ر من مل وي من الل ب   األل ر مـــــليا، وينذر بزيادة التو رات 

لى اخلدمات األ ـــا ـــ  . ومت ل  يادة فرص ا صـــول عاعي الرام   إ  نســـ  بســـبب  قويض املســـاألهل   
لد احرتام القانوي الدويل اإلنســان والقانوي الدويل  قوق اإلنســاي يفولوي  رئ ســ  ،  يتطلب  ني ذ طائي  ُو

 وا ل  من  دخالت ا ماي  جلم   اليئات ال ل ي .
يف املـائـ  من  ١١مهـاجر،  ن ف هم النســــــــــــــــاء ) 70٤ 000جتـاو  عـدد املهـاجرين يف ل ب ـا لقـد  - 72

من  شــــــــــــــاد  قريبا املهاجرين عدد نصــــــــــــــف قد جاء يف املائ (، و  ١0املهاجرين احملدَّد  اهلوي ( واألطيال )
 6 ١6١ن ســـــــــاي/يفبريل، و ـــــــــل إ  إيطال ا  3 لانوي ال ان/يناير و  ١ومصـــــــــر والن نر. ويف اليرتة ما ب  

مهاجراً إ  الســـواحل  3 ٤7٩ل اليرتة نيســـها، يفعاد خير الســـواحل الل ا مهاجراً قادم  من ل ب ا. وخال
نلب  ١ ٤١0د منهم  عيفالل ب  ،  يف البحر حال  وفاة  3٥٩مهاجرين خالل اليرتة املشــمول  بالتقرير. و ــل

اخلا ـــ  حبايت البحر األب ض املتو ـــط. وحصـــل ملظم املهاجرين الذين يفع دوا على املســـاعدة  و ـــطيف 
ن ســــــاي/يفبريل،  3حبلول من املنظم  الدول   للهنرة وميومــــــ   األمم املتحدة لشــــــؤوي الالجئ . و ة الطوار 

 ٥ 2٤0يف عمل ــات اللودة الطوع ــ  ملــا جمموعــ  قــد قــدمــب املســــــــــــــــاعــدة املنظمــ  الــدول ــ  للهنرة لــانــب 
 .20١٨ من بلداي املنشن منذ بداي  عام 2٨مهاجراً إ  

وطالا اللنوء املسنل  لدى ميوم   شؤوي الالجئ  يف ل ب ا. من الالجئ   ٥١ ٥١٩ويوجد  - 73
فرداً  ـــــــنلتهم يف شـــــــهر  2 ٤62فرداً، من ب نهم  6 ٨60،  ـــــــنلب امليومـــــــ   20١٨ومنذ بداي  عام 
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 يادة نســـــبتها هذا عُار/مارم فقط، وملظمهم من الســـــوري ، يل هم اليلســـــط ن وي و الســـــودان وي. ومي ل 
يرتة نيســـــــــــها من الســـــــــــن  املامـــــــــــ  . وعلى الرغم من يفي الغالب   اللظمى من هؤيء يف املائ  مقارن  بال 70

الالجئ  وطالا اللنوء املســنل  غريل حمتنزين يف ل ب ا، فقد يتلرمــوي لالحتنا  وايعتقال التلســيي يف 
 ظل الب ئ  السائدة يف البلد.

  التلســــيي. ف ن  يوجد حال ا رهن وي يزال املهاجروي والالجئوي وطالبو اللنوء عرمــــ  لالحتنا - 7٤
من الالجئ  وطالا اللنوء. و شري هذه األرقام  2 000مهاجرا، منهم  ٤ ٤٤0ايحتنا  ما يقرب من 

إ  األفراد احملتنزين يف املراف  الر    وي  شـــــــــــــــمل مرالز ايحتنا  ال   ســـــــــــــــ طر عل ها امل ل شـــــــــــــــ ات. 
من مرالز ايحتنا . وي  زال األمم املتحدة  ناد   ١٨ق عُار/مارم، يففادت السلطات الل ب   ب غال ويف

 ب غالق مرالز ايحتنا  واحرتام حقوق اإلنساي لألشخاص احملتنزين.
وقــدمــب ولــايت األمم املتحــدة،  ــا ف هــا املنظمــ  الــدول ــ  للهنرة، و ـــــــــــــــنــدوق األمم املتحــدة  - 7٥

 ي ماغراض ا مســاعدة  شــمل اليح  أل للســلاي، وميومــ   شــؤوي الالجئ ، ومنظم  الصــح  اللامل  ،
  لتحق   امللايري الدن ا من  املل ش الظرولووا لب نس   .واملساعدة النيس   الطب   واملواد غري الغذائ  

مهاجراً من مرالز  3 0١2خالل  دخالت طويل  األجل. ويســـــــــــــــرت املنظم  الدول   للهنرة اإلفراو عن 
إنشـــــــــــــــاء الل ادات الطب   يف يفربل  من مرالز ايحتنا . وقدمب ولايت يف دعم قدمب الايحتنا ، و 

. ويفجرت الــذين مروا بــايحتنــا األمم املتحــدة املســــــــــــــــاعــدة الطب ــ  والــدعم املــاد  للمهــاجرين والالجئ  
من  يارات الر ـــد إ  مرالز ايحتنا  يف  33٥ميومـــ   شـــؤوي الالجئ  والشـــرلاء املنيذوي ما يزيد عن 

محل  الدعوة ال  قادعا امليومــــــــــ  . بلد يجئا  ٩٨0عن يفل ر من  20١٨ء ل ب ا. ويفلفرخو يف عام مج   يفحنا
ولانب الغالب   اللظمى من األشـــــــخاص الذين يفلفرو عنهم من األفراد الذين مت إجالؤهم إ  عل   اللبور يف 

 حايت الطوارة يف الن نر وإ  إيطال ا.
للودة يف يفوائل شـــــــــباط/فرباير، عملب دوائر اللمل اإلنســـــــــان على ويفمام من  يفهايل  اورغاء من ا - 76

امل اه وخدمات الصــــــرل الصــــــحي والنظاف  الصــــــح   وخدمات الصــــــح  والغذاء  قدو مســــــاعدات  تلل  ب
فرق  يتســـــن ألواملنوى للمشـــــردين داخل ا، للن الشـــــواغل املتللق  با ماي  وايحت اجات ي  زال قائم . و  

 ق م مدى التلوث باملتينرات من خمليات ا رب يف منطق   اورغاء، ي  ما بسبب  لذر  يفيإ ال  األلغام 
. ويلتســي إجراء  ق  م دق   ملدى التلوث يفد   يف اإلعداد لللودة ارمن  ال  نيع ا إ  مقا ــدهاو ــوهل

ئر اللمل اللرام . وا ــــــــــــــتنابً  لتصــــــــــــــاعد حدة النزاع يف اجلنوب يف مدين   ــــــــــــــبها وما حوهلا، قدمب دوا
 اإلنسان اخلدمات الصح   واملساعدات الغذائ   ومواد النظاف  الصح   واملواد غري الغذائ   لأل ر.

ودعمب منظم  الصــــــــح  اللامل   و ــــــــندوق األمم املتحدة للســــــــلاي يفي ــــــــا  دريب املمرمـــــــات  - 77
ســــــــــــلاي وملتب والقابالت من منطق   النس الريي   يف شــــــــــــرق ل ب ا. وعمل  ــــــــــــندوق األمم املتحدة لل

ل ب اً من املللي  بالتلداد بشـــــــني اإلطار املنهني ويفدوات مج   ١٥٤اإلحصـــــــاءات والتلداد على  دريب 
ال   ــــتنرى و لأل ــــر املل شــــ   املوجه  الب انات ن ــــرياً للدرا ــــ  اي ــــتقصــــائ   الل ب   املتلددة القطاعات 

ل شــ   من غري املشــردين، واملشــردوي داخل ا، ل شــ   ) ا ف ها األ ــر املامل ــر من األ 7 000قريباً و شــمل 
الدرا ــــ  ب انات عن يفثر األ م  على  ههذ ت  بنغا   و ــــبها و ــــرت. و ــــت ، هيمديعدة واللائدوي( يف 

يف التلامل م  الومـــــــــ . وو ع برنامج ال  يتبلها  ـــــــــرتا  ن ا   االشـــــــــلب الل ا واحت اجا   ُات األولوي  و 
شــــــــــــخصــــــــــــا من  6٥ ٤٨٨الغذاء على  ،20١٨يرتة املامــــــــــــ   من عام خالل ال ،األغذي  اللاملي يفي ــــــــــــا

 شخ  من يفهايل  اورغاء. 3 000 ن ف هم  ،احملتاج ، وي   ما من املشردين داخل ا
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وعلى الرغم من ا ال  الس ا    واألمن   اهلش ، ف ي مرف  نق   اي تقرار يف ل ب ا التاب  لربنامج  - 7٨
نتائج يف مج   مناط  البلد، ح ب و ــــــــــ  من نطاق عمل ا لوم  ل شــــــــــمل األمم املتحدة اإلتائي حق  

 بل  املواطن  يف مج   يفحنــاء ل ب ــا. وحبلول مــايــ  اليرتة املشـــــــــــــــمولــ  بــالتقرير،  لقى الربنــامج مســــــــــــــــادــات 
هم الربنامج يف  نه ل امل وي دوير، منها مخســــــــــــ  مالي  دوير من حلوم  الوفاق الوطين. و ــــــــــــ 7.٥١

من  ــــ ارات اإل ــــلال. وجرى  ١٤ملســــتشــــي ات،  ا يف ُلد املرالز الطب   اجلاهزة البناء، وقدم وجته ز ا
إ  إ الح  ب عشرة مدر   يفو يفلع د جته زها، وا تيادت البلديات من إعادة التنه ل وإعادة التنه ز، 

 اجملار .يفداء احملطات اللهربائ   اليرع   وحمطات مخ امل اه وشبل   ات علىنس ن جانب إدخال
ويف اجلنوب، وا ـــــــلب املنظم  الدول   للهنرة  قدو الدعم إ   ـــــــبها عن طري  البدء يف عمل    - 7٩

الصــرل لمزارع ، و قدو الدعم إ  شــرل  امل اه و ل و ــائل اللســب املتاح  لتحســ شــراء شــتالت الزيتوي 
 لألهايليف  بها عن طري   وفري اخلدمات األ ا    من امل اه والصرل الصحي والنظاف  الصح    الصحي
يف حي للصـــــــــرل الصـــــــــحي بناء  ـــــــــهريج يفي ـــــــــا ويفلملب املنظم  الدول   للهنرة  .من النزاع يناملت ـــــــــرر 

من املشــردين داخل اً وعال لســنوات من  2 ٥00الت ــامن، وهو حي مهمش من يفح اء  ــبها يســت ــ ف 
. وباإلمــــــــاف  إ  ُلد،  ــــــــلمب املنظم  الدول   للهنرة وحدة الرعاي  الصــــــــرل الصــــــــحيم اه  ات ســــــــرب

بلد  نه لها إ  ملتب الصـــح  احملل   يف  ـــبها دعماً جلهود نســـ  اخلدمات يف املنشـــ   الصـــح   األول   
احملل   على  قدو الصـــــــــــــــح  . ويلمل برنامج األمم املتحدة اإلتائي م  البلديات لتلزيز قدرة الســـــــــــــــلطات 

لـد عن طري   وفري امللـدات و ـنه ـل البخ التحت ـ  اللموم ـ  يف  ــــــــــــــــب بلـديـات بين ول د  :اخلـدمـات، ُو
 وبنغا   و بها والليرة و ربا   وطرابلس.

ونقلـــب اللـــديـــد من ولـــايت األمم املتحـــدة و ـــــــــــــــنـــاديقهـــا وبراجمهـــا مرالز عملهـــا خالل اليرتة  - ٨0
، 20١٨عُار/مارم  حبلولاللا م  إ  طرابلس، ووظيب مزيدا من األفراد. و  املشمول  بالتقرير من  ونس

  للقد يف طرابلس يف املقام األول.لألمم املتحدة ايجتماعات التنس ق    لانب
  

 بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا والترتيبات األمنية  انتشار - خامسا 
ط/فرباير، ا ــــــــتمر وجود األمم املتحدة ويفنشــــــــطتها يف شــــــــبا 7يف يف ل ب ا بلد رف  حال  اإلجالء  - ٨١

التو ـــــــــــــ   در  ا يف ل ب ا،  ا يف ُلد يف مواق  خارو طرابلس، ي  ـــــــــــــ ما يف بنغا  ، ح ب  لتزم األمم 
املتحدة إنشــــاء ملتب يف املســــتقبل القريب. لما انتهب ولايت األمم املتحدة من إبرام ا ياقات م  بل   

  ل ب ا بشني ا تخدام املبان املشرتل . األمم املتحدة للدعم يف
 

 أمن وسالمة الموظفين والعمليات  
ظل يففراد األمم املتحدة يف ل ب ا يلملوي يف ب ئ  يفمن   شـــــــــــــــديدة اخلطورة. فقد ا ـــــــــــــــتمرت الق ود  - ٨2

الوجهات امليروم  على  نقالت املوظي  يف البلد وعلى املوظي  الدول   املسافرين جواً إ  طرابلس وإ  
 األخرى داخل ل ب ا.
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 مالحظات -سادسا  
اخلروو يفرحب بالتقدم احملر  بشـــني اللنا ـــر الرئ ســـ   خلط  عمل األمم املتحدة الرام   إ    ســـري  - ٨3
 اللمل   اينتقال   ال  طال يفمدها يف ل ب ا.  من
اخب  ال  مت إجنا ها وإنين مســـــــتبشـــــــر خريا من املشـــــــارل  اللبرية يف عمل   نديب  ـــــــنالت الن - ٨٤

مؤخرًا، باعتبار ُلد مؤشرا قويا على رغب  الشلب الل ا يف املشارل  يف اللمل ات اينتخاب  . و بقى األمم 
املتحدة ملتزم   وا ــــــــل   قدو الدعم لللمل   اينتخاب  . ويفلرر التنل د على يفد   ع ئ  ب ئ  موا    إلجراء 

إلطار القانون املنا ـــــــــب. ويف هذا الصـــــــــدد، يفحب جملس النواب على ومـــــــــ  اباينتخابات،  ا يف ُلد 
اينتهاء من إعداد التشــري  اينتخات الال م على وج  الســرع ، بالتشــاور م  اجمللس األعلى للدول . ويفؤلد 

ينتخابات، وإماء وجود املؤ ـــــســــات جراء االال م  إلاألرمـــــ   يفد   ومـــــ  إطار د ـــــتور  من يفجل  وفري 
  ، وإنشاء ه لل وام  للحلم إلماء اليرتة اينتقال  .املوا ي
ويفرحــب بــ طالق عمل ــ  املؤمتر الوطين، من خالل  نظ م اللــديــد من اليلــال ــات يف خمتلف يفحنــاء  - ٨٥

 بداء يففلارهم وعرائهم يف املبادرة بتشـــــــــــــــن   املواطن  الل ب   على مهم لل ب ا. فهذه ايجتماعات عامل 
اجلهود يف ـــا ـــ   إلعادة إر ـــاء نظام حلم وطين موحد. و ـــول  ســـاعد ايجتماعات  اجملال اللام. وهذه

يف التح ـــــــــري ملنا ـــــــــب  لبرية للمؤمتر الوطين يف وقب يح  من هذا اللام، و ـــــــــول  ســـــــــهم يف ع ئ  ب ئ  
 لالنتخابات. موا   

الياعل  الل ب   يف مج   بق ادة اجلهات األهل   ويفرحب بالتقدم احملر  يف خمتلف مبادرات املصـا    - ٨6
و ل د اللحم  إ  نســ نها  ال ب يف هم يف  لزيز الوحدة الوطن   ايفحناء البلد. فلمل ات ا وار واملصــا    ســ

ل ب   دور حا ـــــــــــــــم يف التخي ف من حدة التو رات وجتنب يفطرال ايجتماعي. وهلذه اجلهود ال   قودها 
لد من خالل ا وار حول . واألمم املتحدة ثابت  األهل  األ ــــــــباب اجلذري  للخالفات  املزيد من النزاع، ُو

عن امتنان يف هذا الصــــدد ويفعرب  .تقدو الدعم من خالل مشــــروع  ــــندوق بناء الســــالمبعا اعلى التزام
 للنهات املاحن  ال  جتلل موا ل  هذا الدعم يفمرا مملنا. 

لنواب واجمللس األعلى للــدولــ  من يفجــل التلــامــل املبــاشـــــــــــــــر ب  جملس ابنظرة إ ــاب ــ ،  ،ويفيحع - ٨7
اي ياق على عل   لتشـــل ل  ـــلط   ني ذي  جديدة. ف ي  شـــل ل  ـــلط   ني ذي  شـــامل  ومم ل  للنم   يفمر 

تشــــن   الو  ،بال  األد   من يفجل نســــ  الظرول ال وم   للشــــلب الل ا، والتح ــــري لالنتخابات الوطن  
 نتائنها. بل قبو على الاملشارل  يف اينتخابات و على 

يفع ــــــــــــــــاء اجملتملـات احملل ـ  من اللودة إ  النـا ح  من ويبقى من ال ـــــــــــــــرور  يفي يتملن مج    - ٨٨
مواطنهم األ ـــــــــــــــل   بطريق  طوع   وعمن  نيع لرامتهم. ويفشـــــــــــــــ د باجلهود ال  بذهلا مم لي اخلاص مللاجل  

للودة يفهــايل هــذه املنطقــ  ومج   عمل ــ  عودة يفهــايل  ــاورغــاء. و ــب يفي يلوي هنــاح املزيــد من التــنج ــل 
. ويفشـــــــدد على يفد    ويل اجلهات الل ب   لزمام األمور يف هذه املســـــــنل ، 20١١النا ح  ارخرين منذ عام 

ويفشـــــــــــن  اجلهود اإلمـــــــــــاف   ال   بذهلا حلوم  الوفاق الوطين لللمل بشـــــــــــلل ا ـــــــــــتباقي لتني ذ مبادرات 
 للمصا   من شنما يفي  سم  بلودة النا ح . 

إي املشــــارل  املســــتمرة واليلال  للمريفة الل ب   يف اللمل ات الســــ ا ــــ   وعمل ات املصــــا   الرئ ســـ    - ٨٩
عالم  مشـــنل  على النهوض باملســـاواة ب  اجلنســـ  ومشـــارل  املريفة يف ا  اة الســـ ا ـــ  . وإنين يفحب مرة 
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ى املشـــــــارل  بشـــــــلل لامل يفخرى مج   اجلهات الياعل  الل ب  ، الســـــــ ا ـــــــ   وايجتماع   وايقتصـــــــادي ، عل
 .(2000)١32٥ل ماي  ني ذ قرار جملس األمن 

املدن   منذ بداي  اللام؛ غري يفي القل  من ويف تبشر خريا من ايخنياض اللبري يف عدد ال حايا  - ٩0
مســــــتاء من التصــــــل د املتلرر  يفنا   يفحناء ل ب ا. و يزال يســــــاورن من انلدام األمن يف مناط  متيرق  يف مج ي

للتو رات واللنف يف مدين   ـــــــبها على وج  اخلصـــــــوص وحوهلا، األمر الذ  يفدى إ  يفمـــــــرار باريل يف 
وقف مج   احرتام القانوي الدويل، و  ـــــيول املدن  ، ب  قتلى ومشـــــردين. وإنين يفدعو مج   األطرال إ  

وار مللاجل  األ باب اجلذري  للمظا . وب نما  وجد يفي ا خماول متزايدة بشني وايلتزام با  ،يفعمال اللنف
ما يلقال إن  وجود ويفنشــــــط  لتنظ م الدول  اإل ــــــالم   واجلماعات اإلرهاب   األخرى يف اجلنوب، يفؤلد على 

ل املتحارب  ا اج  امللح  إ  إر ــــاء  ــــ ادة القانوي يف املنطق  ل ــــماي وقف األعمال اللدائ   ب  اليصــــائ
وا تحداث  بل يفل ر فلال   ملراقب  ا دود. ويساورن القل  يفي ا من حوادث اختطال شخص ات بار ة 
حدثب يف ا ا يف طرابلس خالل اليرتة املشمول  بالتقرير. وي بد يفي ا من ملاجل  مسنل  انتشار األ لح  

 ــــــــلط  جلهود بســــــــط نظام اللام و على نطاق وا ــــــــ  يف البلد، بســــــــبب التهديد الذ   شــــــــلل  للقانوي وال
الدول . ومن األمور البالغ  األد   يفي ا إ الح و وح د القوات اللسلري  واألمن   الل ب   نب ق ادة مدن   

 للي يستتب اي تقرار يف البلد.
يف  قدو اخلدمات على املستوى احمللي، ويفرحب   ل ب البلديات الويفنوه بالدور اهلام الذ   قوم ب   - ٩١

. واألمم املتحدة على يفهب  اي ــــــــــــــتلداد لتقدو 20١٨باجلهود املبذول  إلجراء اينتخابات البلدي  يف عام 
 مزيد من الدعم يف األمرين ملا للما دعب ال رورة.

على لدول األع ـــــاء ل دهور ا ال  اإلنســـــان   يف مج   يفحناء ل ب ا. ويفنا ممنت  منويســـــاورن القل   - ٩2
صـــــندوق إحالل اي ـــــتقرار يف ل ب ا، ويفشـــــن  على  قدو املزيد من التمويل خلط  ل قدمتهاال  ســـــادات امل

 . حيتاجوي إ  املساعدةن مممل وي شخ   ١,١اي تناب  اإلنسان   يف ل ب ا ال  عدل إ  دعم 
وما  ال القل  يســــــاورن من اينتهالات املســــــتمرة  قوق اإلنســــــاي ومن حايت إ ــــــاءة امللامل   - ٩3

يفثناء ايحتنا ، وايحتنا  التلسيي املطول دوي ا باع اإلجراءات القانون   الواجب . ف ي هذه اينتهالات 
رتم ف    ـــ ادة القانوي. و ب على الســـلطات إعطاء    ـــر باحملاويت الرام   إ  جلل ل ب ا بلدا مســـتقرا نل

بشلل  لسيي، وإمياء الطاب  اإلنسان  األولوي  إلطالق  راح مج   الرجال والنساء واألطيال احملتنزين
على ملامل  احملتنزين يف إطار قانون وعلى ظرول احتنا هم، ومـــــــــــماي حقوق احملالم  وف  األ ــــــــــول 
القانون   للنم  . ويفما احملتنزوي بصـــــــــورة غري قانون   ف ي اإلفراو عنهم  ـــــــــ لطي دفل  جلهود املصـــــــــا  ، 

الســـلطات الل ب   على التلاوي يفي ـــا نظام الســـنوي. ويفشـــن   ـــ حل املشـــالل اللمل   ال  يواجهها  لما
، للمســــــــــــــــاعـدة يف إقـام  (20١١) ١٩70اللـامـل م  احمللمـ  اجلنـائ ـ  الـدول ـ ، وفقـا لقرار جملس األمن 

 اللدل و يل ل املساءل  عن اجلرائم  وجب القانوي الدويل يف ل ب ا.
وإنين يفشــــلر بانزعاو بال  إ اء ما  تداول  التقارير با ــــتمرار عن ايجتار بالبشــــر يف ل ب ا. ويفشــــن   - ٩٤

الســـــلطات الل ب   على يفي  نلو جهدا يف نديد املســـــؤول  عن هذه اجلرائم الشـــــن ل  ومالحقتهم ق ـــــائ ا. 
 مر لا اجلرائم إ  اللدال  ودعم ويفدعو مج   اجلهات الياعل  إ  التلاوي م  الســـــــــــــــلطات الل ب   يف  قدو

جهودها يف هذا الصــــــــدد. وي  زال حمن  املهاجرين واينتهالات ال  يتلرمــــــــوي هلا يف ل ب ا ويفثناء حماولتهم 
عبور البحر األب ض املتو ــــط  ســــتدعي اللمل املشــــرتح واملت ــــافر واللاجل. وحيدون األمل يف يفي  ســــاعد 

https://undocs.org/ar/١٣٢٥(٢٠٠٠)
https://undocs.org/ar/١٩٧٠%20(٢٠١١)
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ناد األفريقي وايناد األوروت واألمم املتحدة يف ملاجل  مشــــــلل  اهلنرة اي منفرق  اللمل املنشــــــنة حدي ا 
على حنو شـــــــــامل. ويفشـــــــــ د باجلهود ال  بذلتها بلداي املنشـــــــــن يف ارون  األخرية مللاجل  احملن  ال  يل شـــــــــها 

إ   مواطنوها. ويفشـــــــــ د يفي ـــــــــا بالبلداي ال  وافقب على ا ـــــــــت ـــــــــاف  املهاجرين الذين يتلّذر عل هم اللودة
بلدامم األ ـــــل   وحيتاجوي إ  اللنوء. وم  ُلد، ي يزال هناح الل ري مما  ب عمل ، و ب  وفري املزيد 

 من ف اءات إعادة التوط  لل لياء من الالجئ  وطالا اللنوء. 
وي يزال يفمرا بال  األد   يفي يقف اجملتم  الدويل موقيا موحدا يف دعم  ســـــــــــــوي   ـــــــــــــلم   لأل م   - ٩٥

لل ب  . فيي األشـــــــهر املقبل ، هناح فر ـــــــ  ينبغي اغتنامها ملا ف   املصـــــــلح  اللل ا للشـــــــلب الل ا. ولذلد ا
ليرتة اينتقال   ال  طال يفمدها يف ليفحب على موا ــــــــــــــل  التلاوي اإل ات م  األمم املتحدة لومــــــــــــــ  حد 

اط   و ـــ ادة القانوي. ويفود ، واللمل ملاً إلنشـــاء مؤ ـــســـات موحدة جديدة  قوم على مبادة الدميقر البلد
ملم لي اخلاص، وللمنظمات اإلقل م   يفبد   يفي يفعرب عن امتنان للدول األع اء على الدعم القو  الذ  

ويفح هم مج لا على ا رص على يفي  بقى  ب . قامواوشــــــــــــــرلائنا من اجملموع  الرباع   على الدور اهلام الذ  
 الذ  يفملن بناؤه ط ل  األشهر املام  . األمم املتحدة قادرة على ايحتيا  با مام

 قدميها يففراد وحدة حرا ــ  األمم على ويفود يفي يفلرر اإلعراب عن خال   قدير   لوم  ن بال  - ٩6
، غســــــــاي  ــــــــالم ، وملوظيي منظوم  األمم لل ب ا املتحدة. ويفود يفي ــــــــا يفي يفعرب عن امتنان ملم لي اخلاص

يف  ــــــــــــــب ل إ اد ماي   ــــــــــــــلم   للمرحل  اينتقال   يف ل ب ا  لدؤوباملتحدة يف ل ب ا على  يان هم وعملهم ا
 .وإر اء دعائم إدارة مستقرة وفلال   ستن ب لتطللات الشلب الل ا املشروع 

 
 


