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  ليبيا في للدعم المتحدة األمم بعثة  
  

 العام األمين تقرير  
 

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

 األنشـــط  ويســـت ر  البلد يف اإلنســـان   واحلال  اإلنســـا  حقوق حال  عن عام  حمل  ويقدم ل ب ا يف واألمن  
 مايو/أيار 7 يف الســـــاب  تقريري صـــــدور منذ )الب ث ( ل ب ا يف للدعم املتحدة األمم ب ث  هبا اضـــــطل   اليت

20١٨ (S/2018/429). 
  

 واألمنية السياسية التطورات - ثانيا 
 نائب  األمريك   املتحدة الواليات من ويل امز. يت  ـــــــــــــــت  اي ت  ني عن أعلن   ، يول ه/متوز 2 يف - 2

 . ال ور على منصبها مهام باشرت قدو . ل ب ا يف الس ا    للشؤو  ال ام لألمني اخلاص للممثل جديدة
 واإلقل م   الل ب   امل ن   اجلهات مع ت اونه اخلاص ممثلي واصــــــل، بالتقرير املشــــــمول  ال رتة وخلل - 3

 باخل ارات املت لق  املناقشــــــــات ت ســــــــر إىل جاهدا و ــــــــ ى. املتحدة األمم عمل خط  تن  ذ لدعم والدول  
 طلبه ما وحسب اخلط  يف عل ه املنصوص النحو على، 20١٨ عام يف الوطن   االنتخابات إلجراء املمكن 
 اجلهات بدعم حتظى املتحدة األمم عمل خط  ظل ، وعموما. (S/PRST/2018/11 )انظر األمن جملس

 . الل ب   األزم  حلل و  ل  باعتبارها املصلح  صاحب 
 الن ط   املنشـــ ت على اال ـــت لء حماوالت وأدت. متقلب  األمن   احلال  ظل ، ذلك غضـــو  ويف - ٤

 لله اكل وتدمر األرواح يف خســــــــــائر إىل، يون ه/حزيرا  منتصــــــــــ  يف، الن طي اهللل منطق  يف الرئ ســــــــــ  
، اإلنســا  حقوق انتهاكات عن البلغات من كبر  كم  عن أ ــ ر عســكري هجوم أعقاب ويف. األ ــا ــ  

 هناي  يف الشــــرق   املنطق  يف الواق   درن  مدين  على الكامل   ــــ طرته إحكام عن الل يب الوطين اجل ش أعلن
. ال اصــم  على الســ طرة أجل من الدائر القتال خل    على التوتر حدة زادت، طرابلس ويف. يون ه/حزيرا 
 مقتل عن  بها يف إل نا قل   يف املسلح  االشتباكات أ  رت ح ث، ل ب ا جنوب يف القبلي النزاع وا تمر

 . أشخاص عدة

https://undocs.org/ar/S/RES/2376%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2018/429
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/11
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 الليبي السياسي االتفاق تنفيذ  

 مناقشــــــــ  للدول  األعلى واجمللس النواب جملس أعضــــــــاء واصــــــــل، بالتقرير املشــــــــمول  ال رتة خلل - ٥
 وج لها التن  ذي  الســــلط  إصــــلح هبدف الل يب الســــ ا ــــي االت اق على حمدودة ت ديلت إدخال مســــ ل 

 .املقرتحات هذه بش   آراء تواف  إىل التوصل يتم مل، ذلك ومع. مشوال أكثر
 ال مل   يف الوا ـــ   املشـــارك  حت  ز إىل الرام   جهودها املتحدة األمم واصـــل ، ن ســـه الوق  ويف - 6

 النســـــــــاء من، ل ب ا مواطين من 7 000 بني الوطين امللتقى عمل   مج  ، الصـــــــــدد هذا ويف. الســـــــــ ا ـــــــــ  
 للت بر فرصـــــــ  للناس املشـــــــاورات هذه ووفرت. البلد أحناء مج ع يف ومدين  بلدة ٤0 من أكثر يف، والرجال

ا ـــتشـــارهتم بلهناء ال رتة االنتقال  . وأكدوا احلاج  عن تطل اهتم وشـــواغلهم. وقد طالب الل ب و  الذي جرت 
إىل توح د املؤ ــــســــات احلكوم   من خلل إجراء االنتخابات. وشــــددوا على ضــــرورة ااي  يروة ل ب ا الوطن   

 وحتسني توزيع املوارد. ون ظم  أيضا ف ال ات خاص  للنساء والشباب واألشخاص املشردين داخل ا.
 

 قليميةواإل الدولية الجهود  
 للمصـــاحل  اجتماعا داكار يف الســـن ال حكوم  ا ـــتضـــاف ، مايو/أيار ١3 إىل ١١ من ال رتة يف - 7

 رئ سي االجتماع وضم. بل ب ا امل ن   األفريقي للحتاد املستوى الرف    اللجن  اجتماع إطار يف، الل ب ني بني
 إىل املشــــــاركو  ودعا. وم ارضــــــ هم الســــــاب  للنظام موالني ل ب ني ممثلني إىل باإلضــــــاف ، والكون و الســــــن ال

 إىل الرام   اجلهود يف األفريقي االحتاد دور زيادة إىل أيضــــــــــا ودعوا. املقرتح الد ــــــــــتور على ا ــــــــــت تاء إجراء
 . الل ب   األزم  م اجل 

 واجلزائر تونس خارج   وزراء بني يلي ا اجتماعا اجلزائر ا ـــــــــــــــتضـــــــــــــــاف ، مايو/أيار يف 2١ ويف - ٨
 يف لألزم   ـــــ ا ـــــي حل إىل وللتوصـــــل املتحدة األمم عمل خلط  دعمهم جديد من الوزراء وأكد. ومصـــــر

 واململك ، وكندا، وفرنسا، وإيطال ا، )أملان ا السب   جمموع  قادة جديد من أكد، يون ه/حزيرا  ٩ ويف. ل ب ا
 خط  لتن  ذ دعمهم وال ابا (، األمريك   املتحدة والواليات، الشــــــــــــــمال   وأيرلندا ال ظمى لربيطان ا املتحدة

 . ل ب ا يف والدميقراط   اال تقرار ت زيز أجل من املتحدة األمم عمل
. املتحدة األمم برعاي ، باريس يف رئ ســــــــ   فاعل  ل ب   أطراف أرب   اجتم  ، مايو/أيار 2٩ ويف - ٩

، الوزراء رئ س يف ممثل ا  - الل ب   األطراف هذه والتزم . ماكرو  إميانويل، فرنســــا رئ س اللقاء وا ــــتضــــاف
 خالد، للدول  األعلى اجمللس ورئ س، قويدر ع ســـــــــــى صـــــــــــاح عق ل ، النواب جملس ورئ س، الســـــــــــرا  فايز

 على املتحدة األمم مع بناءة بصــــــــــــــورة بال مل - الل يب الوطين اجل ش من، ح رت خل    واللواء، املشــــــــــــــري
 نتائج وباحرتام، 20١٨ ديســــــمرب/األول كانو   ١0 حبلول آمن  أجواء يف ورئا ــــــ   برملان   انتخابات إجراء

 للمشــاورات ت ي دها عن وأعرب . للنتخابات د ــتوري أ ــاس وضــع ب مه   األطراف وأقرت. االنتخابات
. لذلك الزمين وباجلدول د ــتور باعتماد يتصــل اقرتاح بشــ   الل ب   الســلطات مع اخلاص ممثلي جيريها اليت

 مؤمتر ولـّـده الــذي اإلجيــاي وبــالزخم الل ب ــ  األطراف هــذه عنــه أعربــ  الــذي بــااللتزام األمن جملس ورحــب
 .باالجتماع كذلك  أنا رحب    وقد. (S/PRST/2018/11 )انظر باريس
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 الغربية المنطقة في الحالة  
 تصاعدت فقد. مستقرة غر ال رب   املنطق  يف األمن   احلال  ظل ، بالتقرير املشمول  ال رتة خلل - ١0
 اهللل يف الدائرة القتال   واألعمال ال اصـــــــــم  على األمن   الســـــــــ طرة مســـــــــ ل  بســـــــــبب التوترات حدة ف ها

 انــدل ــ ، (2١ ال قرة )انظر 20١7 ل ــام للــدولــ  التــابع احملــا ـــــــــــــــبــ  ديوا  تقرير صــــــــــــــــدور وإير. الن طي
 عناصـــــر طردت، مايو/أيار 26 و 2٥ ويف. طرابلس يف املتناحرة القوات بني مايو/أيار 2٤ يف اشـــــتباكات

 وقام  مواق ها من الرئا ــــــــــــــي احلرس وحدات املســــــــــــــلح   ــــــــــــــل م أبو مجاع  ومن طرابلس يوار كت ب   من
 خل  ــ  على طرابلس يف التوترات حــدة وتصـــــــــــــــــاعــدت. وج زة ل رتة النــاكوع جنمي احلرس آمر بــاحتجــاز
 حلكوم  التاب   املســـلح  اجلماعات لطرد ختطط اجملاورة املد  من املســـلح  اجلماعات أ  م ادها شـــائ ات

 خلل   ما ال، مصرات  يف خاص ، اجلماعات تلك مع ال مل الب ث  وواصل . طرابلس يف الوطين الوفاق
 . والتهدئ  احلوار لتشج ع مايو/أيار ١3 يف عقد اجتماع

. اختطاف وعمل ات واشــــــــــتباكات وهجمات  ــــــــــرقات وقوع عن تقارير ورود أيضــــــــــا وتواصــــــــــل - ١١
 إىل الن ط   املراف  تســــــــل م الل يب الوطين اجل ش قرار يؤيد ب ا  صــــــــدور أعقاب ويف، يون ه/حزيرا  26 ويف
 وجنا. اجملربي فتحي، الرئا ـــــــــــي اجمللس رئ س نائب جمهول  مســـــــــــلح  جمموع  هامج ، “املؤقت  احلكوم ”

 املســتمر التنافس ت اقم، الزنتا  ويف. يول ه/متوز 20 يف ا ــتقال لكنه، ب ذى يصــاب أ  دو  الرئ س نائب
 إىل ل تحول، بالبشـــــــــــــر واالجتار الوقود بتهريب ال الب يف يت ل  الذي، املتناحرة املســـــــــــــلح  اجلماعات بني

 ل رتة املدن ني ب ض مســـــــلح  مجاع  احتجزت، الصـــــــدد هذا ويف. مايو/أيار 2١ يف مســـــــلح  اشـــــــتباكات
 اقتتال وقع، مايو/أيار ١٩ ويف. منافســــ  مســــلح  مجاع  صــــادرهتا وقود بشــــاحنات مبادلتهم هبدف وج زة
. القانون   غر األنشـــــــــــــط  من املت ت   اإليرادات على املســـــــــــــلح  اجلماعات بني ال ج لت مدين  يف عن  

، مايو/أيار 23 ويف. قصــد غر عن حب اته أودى مما طائشــ  برصــاصــ  املدن ني أحد أصــ ب، لذلك ونت ج 
 عل هم النار املهربني إطلق نت ج  إلصـــــــــــــــابات ال رار حماولتهم أيناء يف شـــــــــــــــرعي غر مهاجرا 23 ت ر 

 بتقدمي يتصــل ف ما طرابلس يف ن ظم   ــلم   تظاهرات عن أنباء كذلك  ووردت .ول د بين يف مســتودع يف
 .األ ا    اخلدمات

 
 الشرقية المنطقة في الحالة  

 درن  مدين  على الل يب الوطين اجل ش ضربه الذي ال سكري احلصار أعقاب ويف، مايو/أيار 7 يف - ١2
ن ،  ــــنتني ملدة  ن ســــه اجمللس حل، اهلجوم وقب ل. درن  جماهدي شــــورى جملس على عســــكري  عمل   شــــ 

 ال ســـــكري  ال مل   يف وا ـــــت خدم . درن  ااي  قوة م ها وشـــــكل األخرى املســـــلح  ال ناصـــــر مع وحتال 
 عن ال مل   وأ  رت. متطورة جوي  مساندة مع مكث ا  مدف ي وقص  جوي قص  يساندها بري  قوات
 مقتل إىل الواردة التقارير أشـــــــــــــــارت وب نما. جبراح آخرين 30 وإصـــــــــــــــاب  مدن ا 27 عن يقل ال ما مقتل
 وجنمـــ . م روف غر درنـــ  اـــايـــ  قوة أفراد من القتلى عـــدد فـــل  ،الل يب الوطين اجل ش أفراد من ١٤0
 وعن عشــــــــــوائي بشــــــــــكل للنرا  الل يب الوطين اجل ش إطلق عن املدن ني صــــــــــ وف يف اإلصــــــــــابات م ظم

 إىل باإلضاف ، املكتظ  السكن   املناط  يف، اهلاو  وقذائ  املدف    مثل، املوجه  غر لأل لح  ا تخدامه
 على امل روضــــــ  الق ود خ     وعندما. رباحل خمل ات وان جار املتبادل  النرا  مرمى يف األشــــــخاص وقوع
 يف حماصــــــــــرين آخرو  مدن و  وظل. لألما  طلبا األ ــــــــــر من اآلالف فر، مايو/أيار 2٩ يف املدن ني حرك 

 ال ل  على للحصـــــــــول إمكان   أو املاء أو ال ذاء من كاف    كم ات  هلم تتوفر أ  دو  القائم النزاع مناط 
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 ال مل ات تواصل ، أغسطس/آب ٥ ويف. درن  “حترير” ح رت اللواء أعلن، يون ه/حزيرا  2٨ ويف. الطيب
 . القدمي  البلدة يف درن  ااي  قوة عناصر ضد الل يب الوطين للج ش املتقط  

 عن الدفاع و ــــــــرايا الســــــــاب  الن ط   املنشــــــــ ت حرس من أعضــــــــاء شــــــــن، يون ه/حزيرا  ١٤ ويف - ١3
 ومراف  النوف راس على وا ــتولوا الل يب الوطين اجل ش على هجوماا ، أجنب   عناصــر إىل باإلضــاف ، بن ازي

 مؤكد غر عدد وقوع عن أ ــــ رت، املســــلح  االشــــتباكات من أيام وب د. الن طي اهللل يف الســــدرة م ناء
 يف الن ط ــــ  املنشــــــــــــــــــ ت على الســـــــــــــــ طرة ا ـــــــــــــــت ــــادة يف الل يب الوطين اجل ش جنح، واجلرحى القتلى من
 تســـــــــــــــل م، يون ه/حزيرا  2٥ يف، الل يب الوطين اجل ش أعلن، مســـــــــــــــبوق  غر خطوة ويف. يون ه/حزيرا  2١

 الوطن   املؤ ــــــســــــ  إىل لســــــ طرته اخلاضــــــ   األخرى املناط  ويف الن طي اهللل يف الواق   الن ط   املنشــــــ ت
ــــــــــ املرتبط  للن ط ، يول ه/متوز ١١ يف، واف  الل يب الوطين اجل ش أ  غر. ل ب ا شرق يف “املؤقت  احلكوم ” بـ

 املال   احلسـابات ملراج   دول   تقن   جلن  ينشـ  أ  األمن جملس إىل السـرا  الوزراء رئ س طلب أعقاب يف
 ب ا  ويف. طرابلس يف املوجودة للن ط الوطن   املؤ س    طرة إىل الن طي اهللل مراف  تسل م على، الل ب  

 األمن جملس رحب، (www.un.org/press/en/2018/sc13429.doc.htm) يول ه/متوز ١٩ مؤرخ صــــــــح ي
 على الل ب ني القادة وشـــجع، الل ب ني مج ع لصـــاح ل ملها للن ط الوطن   املؤ ـــســـ  ا ـــتفناف عن باإلعل 

 .الل يب الس ا ي االت اق إطار يف ل ب ا مؤ سات توح د على ال مل
 

 الجنوبية المنطقة في الحالة  
 املواجهات تزايد وإير. اجلنوب يف احلال  على يه من  ل ما  وأوالد التبو قب ليت بني النزاع يزال ال - ١٤

 اال رتات ج   إل نا قل   على مايو/أيار ١2 يف التبو قوات ا تول ، ص ر نطاق على القناصني وهجمات
 أشـــــخاص ١0 حوايل مقتل عن تقارير ووردت.  ـــــل ما  ألوالد التابع الســـــادس اللواء لق ادة اجملاور واملقر

 بتدمر قام  أ  ب د، ذلك إير التبو قوات انســـــــــــــــحب  وقد. اهلجوم خلل جبروح آخرين ٤٥ وإصـــــــــــــــاب 
 بني النزاع حلل اآل  حىت املبذول  اجلهود أخ ق  وقد. مســــــتح ل أمرا عنه الدفاع وج ل املوقع حتصــــــ نات

 على امل روضــــــ  الق ود تزال ال، ذلك غضــــــو  ويف. الرئا ــــــي اجمللس بذهلا اليت اجلهود ذلك يف مبا، اجلانبني
 .خمتل   أماكن يف قائم  القبلي االنتماء أ اس على األ ا    اخلدمات إىل الوصول إمكان  

 اليت اجلوي  متنهن  قاعدة الن ط   املنشـــــــــــــــ ت حبرس مرتبط  قوات هامج ، مايو/أيار 3١ ويف - ١٥
 الل يب الوطين اجل ش وواصــــــــــل. أفراده من أرب   مقتل عن أ ــــــــــ ر مما، الل يب الوطين اجل ش عل ها يســــــــــ طر
 على الواق   األرانب أم على شــنها هجمات ذلك ومشل، التشــادي  امل ارضــ  مجاعات ضــد الدوري  عمل اته

 عن التقارير ورود وتواصـــــــــل .يون ه/حزيرا  3 و 2 ويف مايو/أيار 2٨ يف،  ـــــــــبها جنوب ك لومرتا  ٩0 ب د
 مهند ـــــــني يلي   ـــــــراح أ طل ، يون ه/حزيرا  23 ويف. اجلنوب يف األمن ان دام وعن االختطاف عمل ات

 . أوباري يف اختطافهم ب د األ ر يف يوما 233 أمضوا أتراك
 

 ليبيا في والشام العراق في اإلسالمية الدولة تنظيم  
 وكذلك، الساب  م قله،  رت حم ط يف أنشطته والشام ال راق يف اإل لم   الدول  تنظ م واصل - ١6

 بوا ــــــــط  ن  ذ انتحاري هجوم عن مســــــــؤول ته التنظ م أعلن، مايو/أيار 23 ويف .ل ب ا من أخرى مناط  يف
 تاب   ت ت ش نقط  من مقرب  على الســـــــــــــاب  ال وم يف ان جرت الصـــــــــــــنع ال دوي  باألجهزة م خخ   ـــــــــــــ ارة
 هجوم عن مسؤول ته أيضا اإل لم   الدول  تنظ م وأعلن. أجداب ا شرق جنوب يف، الل يب الوطين للج ش
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 ا ـــــــــتهدف، يون ه/حزيرا  2 ويف. أوجل  مشال الل يب الوطين للج ش تاب   أخرى ت ت ش نقط  على متزامن
 واحد مدي مقتل يف تســـــبب مما، أجداب ا شـــــرق جنوب، القنا  يف للشـــــرط  مركزا اإل ـــــلم   الدول  تنظ م

 أيناء الل يب الوطين اجل ش من اينني قتلوا مقاتل ه أ  ف ه ادعى ب انا التنظ م ونشــــــر. آخرين مخســــــ  وإصــــــاب 
 .يون ه/حزيرا  6 يف اجل رة منطق  يف ت ت ش نقط  يف وق   اليت االشتباكات

ن ســـــــــــــــا /أبريل، ألقي القبض يف ويف إطار عمل   عســــــــــــــكري  شــــــــــــــنها اجمللس الرئا ــــــــــــــي يف أوائل  - ١7
حزيرا /يون ه، يف منطق  السدادة قرب بين ول د، على أرب   أشخاص ي شتبه يف انتمائهم إىل مقاتلي تنظ م  ٩

 حزيرا / ١3و  ٥الدول  اإل ــــــــــــــلم  ، وذلك يف أعقاب ورود تقارير حمل   عن وجود حتركات للتنظ م. ويف 
فريق ا أهنا ن ذت ضربات جوي ، بالتنس   مع حكوم  الوفاق الوطين، يون ه، أعلن  ق ادة الواليات املتحدة أل

ضــد أعضــاء تنظ م الدول  اإل ــلم   املزعومني، جنوب شــرق مدين  بين ول د، مما أ ــ ر عن مقتل مخســ  من 
األشــخاص املشــتبه يف انتمائهم إىل مقاتلي التنظ م، منهم عبد ال اطي الشــت وي وهو من الكوادر الق ادي  يف 

متوز/يول ه، أعلن التنظ م مســــــــــؤول ته عن مقتل اينني من أفراد  2٤نظ م الدول  اإل ــــــــــلم   يف  ــــــــــرت. ويف ت
اجل ش الوطين الل يب أينـــاء هجوم على نقطـــ  ت ت ش تـــاب ـــ  للج ش يف مـــدينـــ  ال ق لـــ  غري أجـــداب ـــا. ولقي 

 ليت تل  اهلجوم.عنصراا من عناصر تنظ م الدول  اإل لم   مصرعهم يف عمل   املطاردة ا ١١
 

 االقتصادية الحالة  
 عام م زان   بشـــــــ   ات اق إىل املركزي ل ب ا ومصـــــــرف الرئا ـــــــي اجمللس توصـــــــل، مايو/أيار ١2 يف - ١٨

 دوالر( بل و  3١) ل يب دينار بل و  ٤2.٥ ق متها بل   عام  ن قات اجلديدة امل زان   ومشل . 20١٨
 دمج الن قــات زيــادة وعكســـــــــــــــــ . 20١7 ل ــام دوالر( بل و  27.٤) ل يب دينــار بل و  37.٥ مقــابــل

 امل رتف غر “املؤقت  احلكوم ”  ابقا تدف ها كان   اليت، ل ب ا شرق يف املسؤولني برواتب املت لق  الن قات
، امل زان   من الرئ ســـي اجلزء الرواتب وتشـــكل. األمن   للجهات الرواتب مدفوعات زيادة عكســـ  كما،  هبا

 عجز ويبلغ. شخص مل و  ١.7٨ يقارب مبا ال ام  املرتبات كش   يف املدرجني الل ب ني عدد يقدر ح ث
 .دوالر( بليني 7.3) ل يب دينار بليني ١0 قراب  امل زان  

 ووفقا. الن ط صـــــــادرات عن الناجت  ال ام  اإليرادات توق ات إىل عل ها املت   امل زان   وا ـــــــتندت - ١٩
 ول ــايــ  الســـــــــــــــنــ  بــدايــ  منــذ التوق ــات وال ــاز الن ط تصــــــــــــــــدير عــائــدات جتــاوزت فقــد، املــال ــ  وزارة ألرقــام

 إنتا  متو ــــط بلغ حني ويف. دوالر( بليني ٩.7) ل يب دينار بل و  ١3.3٤ بل   ح ث، مايو/أيار 3١
 الن ط   املنشــــــــــــ ت على مؤخرا وقع الذي اهلجوم أدى فقد، ال رتة تلك خلل ال وم يف برم ل مل و  الن ط

 اإلنتا  ذلك اخن ض إذ، كبر  بشـــــــــــــكل الن طي اإلنتا  ت ط ل إىل أحداث من تله وما الن طي اهللل يف
 .ال وم يف برم ل 3١٥ 000 إىل

. يون ه/حزيرا  ٥ يف، ال اصــــــــــــم  تونس يف الل يب االقتصــــــــــــادي للحوار الثامن  اجللســــــــــــ  وع قدت - 20
 الوطن   واملؤ ـــــــســـــــ ، املركزي وللمصـــــــرف، الوطين الوفاق حلكوم  ممثلني ضـــــــم  اليت، اجللســـــــ  واخت تم 

 التدابر بشـــــ   ات اق بلبرام، للدول  التابع احملا ـــــب  وديوا ، للدول  األعلى واجمللس، النواب وجملس، للن ط
 وخ ض، الســــ ول  وزيادة، املباشــــرة النقدي  والتحويلت، اإلعانات نظام إصــــلح ذلك يف مبا، االقتصــــادي 

 الت املت على ضـــــــــــــــرييب بنظام ال مل بدء عن املركزي البنك أعلن، يون ه/حزيرا  ١0 ويف. ال مل  ق م 
 ف ي. الســــــــــــــوداء والســــــــــــــوق الرمس   الســــــــــــــوق يف الصــــــــــــــرف  ــــــــــــــ ر بني ال جوة لتقل ص األجنب   بال مل 

 من الواحد للدوالر ل ب   دنانر 6.٨٥ املوازي  الســـــــوق يف الســـــــائد الصـــــــرف  ـــــــ ر بلغ، يون ه/حزيرا  27
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 دوالرات من الواحد للدوالر ل يب دينار ١.3٨ هو الرمسي الســـــــــ ر أ  حني يف، املتحدة الواليات دوالرات
 .املتحدة الواليات

 ال ام اإلن اق إمجايل ف ه قّدر مايو/أيار 23 يف تقريرا للدول  التابع احملا ـــــــــــــــب  ديوا  وأصـــــــــــــــدر - 2١
 ال ام الدين قّدر كما،  20١7 و 20١2 عامي بني دوالر( بل و  202) ل يب دينار بل و  277 ق مته مبا
 مزاعم من جمموع  التقرير وتضــــــــــــــّمن. ال رتة تلك خلل دوالر( بل و  ٤2) ل يب دينار بل و  ٥٨ ق مته مبا

 يف الزيادة أ  إىل أيضـــا التقرير وأشـــار. الل ب ني أو ـــا  يف االحتجا  تثر اليت املال   اإلدارة و ـــوء ال ســـاد
 جملس إىل موجه  ر ــال  ويف. االقتصــادي الوضــع يف حتســن إىل ترتجم مل 20١7 عام يف ال ام  اإليرادات

 الرتت بات ال ــــت را  دول   تقن   جلن  ت نشــــ  أ ، الســــرّا ، الوزراء رئ س اقرتح، يول ه/متوز ١0 مؤرخ  األمن
 .البلد شرق يف املوازي املصرف ويف، دول ا به امل رتف املركزي املصرف يف املّتب   املال  

  
 الدستور إعداد عملية - ثالثا 

 د ــــــــــتوري إطار بوضــــــــــع االلتزام على، أعله( ٩ ال قرة )انظر باريس مؤمتر خلل، الت ك د أ ع د - 22
 أجرهتا مشـــاورات منها بو ـــائل، الصـــدد هذا يف املبذول  اجلهود وا ـــتمرت. البلد يف االنتقال   ال رتة إلهناء
 قبل د ـــــــتوري إطار وضـــــــع بشـــــــ   والدول   الوطن   الشـــــــريك  واجلهات الل ب ني القانون ني اخلرباء مع الب ث 
 إلجراء اللزم التشـــــــريع بشـــــــ   مناقشـــــــاته النواب جملس وا ـــــــت ن . والرئا ـــــــ   الربملان   االنتخابات إجراء

 منها بسـبل، الد ـتور مقرتح بشـ   التوعوي  جهودها الد ـتور لصـ اغ  الت  ـ سـ   اهل ف  وواصـل ، ا ـت تاء
 اهل فــ  رئ س، الســـــــــــــــ ـــد عبـــد نوح أعلن، يول ـــه/متوز 2٩ ويف. الــدويل للمجتمع إعلم ـــ  إحــاطــات تقـــدمي

 /متوز 3١ و 30 يومي عقدت اليت النواب جملس جلس  واخت تم . ا تقالته، الد تور لص اغ  الت   س  
 /آب ١3 يف ع قدت أخرى جلس  وب د. تصوي  دو   ، الد توري اال ت تاء قانو  مشروع ملناقش  يول ه

 .أخرى مرة التصوي  أ رج ، أغسطس
  

 ليبيا في للدعم المتحدة األمم بعثة بها قامت التي األخرى األنشطة - رابعا 
 االنتخابي الدعم - ألف 

 ال ل ـــا الوطن ـــ  امل وضـــــــــــــــ ـــ  مقر على مـــايو/أيـــار 2 يف وقع الـــذي اإلرهـــاي اهلجوم أعقـــاب يف - 23
، املباي من أجزاء تدمر وعن شخصا ١3 عن يقل ال ما مقتل عن أ  ر والذي، طرابلس يف للنتخابات

 امل وض   إلصلح الطوارئ متويل من دوالر( مل و  ١.٥) ل يب دينار مل وي الوطين الوفاق حكوم  قدم 
 خلل من اإلصــــــلح أعمال متويل على الدول   الشــــــريك  اجلهات وافق ، ذلك إىل وإضــــــاف . ال ور على

 املمول، “الل يب الش ب انتخابات ت زيز” مسّمى حت  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج ين ذه الذي املشروع
 .وهولندا املتحدة واململك  وفرنسا و ويسرا وإيطال ا وأملان ا األوروي االحتاد من حال ا
 طرابلس يف جمّم ا للنتخابات ال ل ا الوطن   امل وضـــــــــــــــ   احلكوم  منح ، يون ه/حزيرا  ١2 ويف - 2٤

 ب ذل ، ال ام  لألمان  التاب   واألمن الســـــــــــلم  شـــــــــــؤو  إدارة أجرته تق  م وعقب. اجلديد مقرها إلنشـــــــــــاء
 بالت او ، اإلمنائي والربنامج الب ث  وقام . اإلدارة توصـــ ات مع يتماشـــى مبا، اجملّمع ذلك إلصـــلح جهود

 للم وضـــــــ   الدعم بتقدمي، املتحدة للواليات التاب    الدول  التنم   وكال  من ممول  من ذة شــــــــريك  جه  مع
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 مقر إنشاء إعادة الضروري فمن. اجلديد املوقع يف اهلند    واألعمال اإلصلح أعمال وتنس   ختط ط يف
 .20١٨ عام يف اقرتاعات أي إجراء أجل من منه املرجوة املهام يؤدي للم وض  

 واصـــل، للنتخابات ال ل ا الوطن   امل وضـــ   على اهلجوم أعقب  اليت التحديات من الرغم وعلى - 2٥
 بذل، اإلمنائي الربنامج من قدرات يضــــــــــــم والذي، الب ث  تقوده الذي املتكامل االنتخاب   املســــــــــــاعدة فري 

 األمم عمل خط  يف املتوخى النحو على، 20١٨ عام القرتاعات التحضر أعمال دعم إىل الرام   جهوده
 ال مل ات بش   املشورة وق دم . أعله( ٩ ال قرة )انظر باريس مؤمتر يف عل ه ات    ما حنو وعلى، املتحدة

 وإدارة، امل لومات تكنولوج ا وبشـــــــــــــــ  ، االنتخاب   التشـــــــــــــــري ات ت  تمد ريثما الزمن   وجداوهلا االنتخاب  
 إىل وإضـــاف . امل دان   وال مل ات، اخلار  يف والتصـــوي ، واللوجســـت ات، االنتخاب   املواد وشـــراء، الب انات

 النتخابات املركزي  اللجن  إىل حمدودة بصــــــورة امل لومات تكنولوج ا وم دات التقن   املشــــــورة ق دم ، ذلك
 مشاورات يف أيضا الب ث  وشارك . 20١٨ عام يف  تجري اليت احملل   للنتخابات حتضرا البلدي  اجملالس

اجلهاز املسؤول عن شؤو  االنتخابات يف احلكوم ، وهو املكتب  مع امل وض   الوطن   ال ل ا للنتخابات ومع
اجلديد التابع لوزارة الداخل   واملســــــّمى مكتب شــــــؤو  االنتخابات، بشــــــ   ضــــــرورة إنشــــــاء آل ات ف ال ، مع 

 تقس م ال مل بوضوح ف ما بني قوات الدفاع وقوات األمن الداخلي من أجل ت مني االنتخابات.
 

 القانون وسيادة االنتقالية والعدالة اإلنسان حقوق - باء 
 ارتكاب ل ب ا أحناء مج ع يف املســـــــــــــــلح  اجلماعات واصـــــــــــــــل ، بالتقرير املشـــــــــــــــمول  ال رتة خلل - 26

 .ال قاب من اإلفلت تواصل ظل يف، اإلنسا  حلقوق الدويل والقانو  اإلنساي الدويل للقانو  انتهاكات
. وال ن  القتال أعمال تصـــاعد وط ة حت  يفنو ، األط ال ف هم مبن، املدن و  الســـكا  يزال وال - 27

 شخصا ٩٩ عددهم بلغ املدن ني ص وف يف ضحايا  قو  الب ث  ويّق ، بالتقرير املشمول  ال رتة فخلل
 من واملت جرات، املدف ي القصـــــــ  وكا . الســـــــابق  ال رتات على زيادة ميثل مما، جرحيا( ٥٥ و قت ل ٤٤)

 لسقو  الرئ س   األ باب ضمن، اجلوي والقص ، امل خخ  والس ارات، الناري  ةواألعر ، احلرب خمل ات
 .املدن ني السكا  بني ضحايا

 حقوق انتهــاكــات عن البلغــات من هــائــل كم  ورود إىل درنــ  يف النزاع حــدة تصــــــــــــــــاعــد وأدى - 2٨
 فقد، أ ف د ما وحبســــــــــب. املدن ني للســــــــــكا  احلماي  بت مني الل يب الوطين اجل ش ق ام عدم وعن اإلنســــــــــا 

 إىل الدخول من املدن و  الســــكا  يتمكن ومل، بالســــكا  م هول  مناط  يف عشــــوائ   أ ــــلح  ا ــــت خدم 
 من ال ــديــد يف خــاصــــــــــــــــ  منــازل الل يب الوطين اجل ش مقــاتلو هنــب وقــد. وأمــا  حبرّيــ  منهــا اخلرو  أو درنــ 

 حي األح اء تلك ومشل ، عل ها واال ــــت لء وتدمرها بتخريبها وقاموا  ــــ طرهتم حت  وق   اليت األح اء
 ممتلكات ا ــــــتهداف، يبدو ما على، مت، احلاالت ب ض ويف. الشــــــرقي الســــــاحل وحي امبخ وحي شــــــ حا

 ال ام املســتشــ ى أغل ، يون ه/حزيرا  ٥ ويف. وأل ــرهم درن  ااي  قوة من مقاتلني بكوهنم ي شــك ملن ت ود
. جواره يف الدائر القتال وبسبب الطب   اإلمدادات ونقص القص  بسبب أبوابه املدين  يف ال امل الرئ سي

 فقد، الل يب الوطين اجل ش  ــــ طرة حت  الواق   درن  أح اء يف تدرجي ا الطب   اخلدمات ا ــــتؤن   حني ويف
 ال ل  على الدائر القتال مناط  يف احملاصــــــرين األشــــــخاص حصــــــول إمكان   عدم بشــــــ   شــــــواغل بق  
 من األقــل على وف ــات أربع عن الطيب اجملــال يف عــاملو  أبلغ، بــالتقرير املشـــــــــــــــمولــ  ال رتة وخلل. الطيب

 إىل الوصول إمكان   عدم عن أو الطب   اإلمدادات ان دام عن وجنم ، توق ها ميكن كا   املدن ني السكا 
 .آمن بشكل الطيب ال ل 
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 المشروعة غير والتعذيب واالحتجاز الحرية من الحرمان أعمال  
 بصــــــــور حريتهم من مدن ني أشــــــــخاص حرما  أو رهائن احتجاز املســــــــلح  اجلماعات واصــــــــل  - 2٩

 أصـــــلهم أ ـــــاس على أو،  ـــــ ا ـــــ   أو مال   مكا ـــــب لتحق   املدن و  وا ـــــت هدف. مشـــــروع  غر أخرى
 .الس ا    وآراؤهم انتماءاهتم أنه ي تصور ما بسبب أو، أ رهم هوي  أو القبلي

 الت ت ش نقــــا  عنــــد درنــــ  من مــــدن ني رجــــاال احتجزوا الل يب الوطين اجل ش مقــــاتلي أ  وذ كر - 30
 وعاملني، دين   وشــــخصــــ ات، املدي اجملتمع يف ناشــــطني احملتجزو  األشــــخاص أولفك وضــــمّ . منازهلم ويف
 ملمار ــتهم إالّ  لشــيء ال، يبدو ما على، ا ــت هدف قد ب ضــهم إ  ح ث، حمل   وزعامات، الطيب اجملال يف

 مراف  من وغرهــا الســـــــــــــــجو  زيــارة من الب ثــ  تتمكن مل، املتكررة الطلبــات ورغم. الت بر حريــ  يف حلقهم
 .20١٤ عام منذ الل يب الوطين اجل ش أو ال سكري  الشرط  لس طرة اخلاض   ل ب ا شرق يف االحتجاز

 قراب  احت جز فقد. البلد أحناء مج ع يف مت شــــــــــ     والت ذيب الت ســــــــــ ي االحتجاز أعمال تزال وال - 3١
 املائ  يف ٨0 إىل 7٥ نسبته ما أ  ويقدر، ال دل وزارة إشراف حت  رمس ا  جنا 26 يف شخص 6 ٤00
 لســـــــ طرة امس ا ختضـــــــع مراف  يف آخرو  آالف احت جز كما.  للمحاكم  الســـــــاب  االحتجاز رهن هم منهم
 احملتجزين أمام يكن ومل. مســـلح  مجاعات مباشـــرة تديرها مراف  يف وكذلك، الدفاع وزارة أو الداخل   وزارة

 .هلا ت رضوا اليت االنتهاكات عن اإلنصاف اللتماس أو احتجازهم قانون   يف للط ن ت ذكر فرص 
 من حــــاالت وقوع عن مويوقــــ  تقــــارير تتلقى الب ثــــ  زالــــ  مــــا، االحتجــــاز مبراف  يت ل  وف مــــا - 32

، قســـري اخت اء وحاالت، امل امل   ـــوء ضـــروب من وغره ت ذيب وحاالت، والت ســـ ي املطول االحتجاز
 فخلل. واحملامني األ ــــــــــــر زيارات من واحلرما ، الطيب اإلمهال وعن، االحتجاز يف األوضــــــــــــاع تردي وعن
 يف امل امل   ــوء ضــروب من وغره الت ذيب بشــ   مويوق  م لومات الب ث  مج  ، بالتقرير املشــمول  ال رتة
 مجاع /املركزي األمن جهاز يديرها مراف  ويف، اخلاص  الردع قوة عل ه تس طر الذي للحتجاز م  ت ق  مركز
 وغرف ، طرابلس يف ال ام  املباحث وجهاز،  ـــــــل م أبو يف اإلرهاب مكافح  ووحدة، املســـــــلح   ـــــــل م أبو

 ا تمر، املتكررة الطلبات نم وبالرغم. ل ب ا شرق يف ال ام  املباحث وجهاز، مصرات  يف املشرتك  ال مل ات
ـــــــــــــــــــــــ يقدر ما أ  ي تقد ح ث، م  ت ق   ـــــــــجن إىل الوصـــــــــول من الب ث  منع  وط ل وامرأة رجل 2 600 بـ

 .حماكم  أو هتم  دو  م ظمهم، هناك حمتجزو 
 أحكام ومبوجب. 20١٨ ل ام ٥٥٥ رقم املر ـــــــــــــــوم الرئا ـــــــــــــــي اجمللس اعتمد، مايو/أيار 7 ويف - 33

 وم نح، “واإلرهاب املنظم  اجلرمي  ملكافح  الردع جهاز” ل صـــــــبح اخلاصـــــــ  الردع قوة ا ـــــــم ت ر، املر ـــــــوم
 واالحتجاز االعتقال ذلك يف مبا، وا ـــ   و ـــلطات مســـتقل  وم زان  ، البلد نطاق على صـــلح ات اجلهاز
 املر ــوم، الســرا ، الوزراء رئ س أحال، ودول   وطن   مصــلح  صــاحب  جهات أيارهتا خماوف وب د. واملراقب 

 .للمراج   الداخل   وزارة إىل
 

 موجزة بإجراءات اإلعدام  
 مقاتلني ق ام يصــــور االجتماعي التواصــــل و ــــائل على ف ديو شــــريط ظهر، يون ه/حزيرا  ١2 يف - 3٤

 الســــــــاحل منطق  يف، موجزة بلجراءات وإعدامه أ ــــــــر رجل بضــــــــرب الل يب الوطين باجل ش ارتباطهم ي زعم
 ت تح مل ولكن، ال  ديو حول حتق قات إجراء عن الل يب الوطين اجل ش أعلن، التايل ال وم ويف. بدرن  الشرقي

 أهنا ي زعم ف ما بالتحق   قبل من صـــــــــــــــدرت اليت الوعود أما. نتائجه أو التحق    ـــــــــــــــر عن م لومات أي



S/2018/780 
 

 

18-13987 9/19 

 

 اجل ش إىل منتمو  مقاتلو  يرتكبها اليت احملتمل  احلرب جرائم من وغرها موجزة بلجراءات إعدام عمل ات
 .قضائ   ملحقات إىل تؤد فلم، الل يب الوطين

 يف م داي قائد والورفلي، ومكانه الورفلي حملمود الدق   القانوي الوضـــــــــــع يل  ال مو  يزال وال - 3٥
 20١7 أغســـطس/آب ١٥ يف توق   مذكرتا حبقه صـــدرت، الل يب الوطين للج ش التاب   اخلاصـــ  القوات

 مشــــــاركته بســــــبب وذلك، القتل جرمي  ارتكاب بتهم  الدول   اجلنائ   احملكم  من، 20١٨ يول ه/متوز ٤ و
 باعتقال أمرا ح رت اللواء أصـــــــــــــــدر، يول ه/متوز ١١ ويف. موجزة بلجراءات مت  إعدام عمل ات يف املزعوم 

 .الورفلي حممود
 

 هشة أوضاعا   تعيش التي الفئات  
 املهاجرو   

 يف الت ســــــــ ي وللحتجاز، احلري  من القانوي غر للحرما  عرضــــــــ  واللجفو  املهاجرو  يزال ال - 36
 االختطــاف وكــذلــك؛ اجلنســـــــــــــــي ال ن  ذلــك يف مبــا، وللت ــذيــب؛ الرمس ــ  وغر الرمس ــ  االحتجــاز أمــاكن

 احملتجزين عدد زاد وقد. القانون   غر القتل وأعمال، القســــــــــــــري وال مل، واالبتزاز، فدي  على للحصــــــــــــــول
. م ادرهتم دو  حيول مما، املهاجرين أمام البحري  الطرق وإغلق البحر يف االعرتا  عمل ات زيادة بسبب

 .إجرام   وعصابات بالبشر ومتَّجرو  ومهرّبو  مسلح  ومجاعات حكوم و  مسؤولو  اجلناة بني وكا 
 وغره والت ذيب االحتجاز ظروف عن م لومات الب ث  مج  ، بالتقرير املشـــــــــــمول  ال رتة وخلل - 37
 ويف. الشرع   غر اهلجرة مكافح  جهاز عل ه يشرف الذي زوارة احتجاز مركز يف املرتكب  االنتهاكات من
 بزيارات الق ام من الب ث  تتمكن ومل. املرف  إىل الوصـــــــــــــــول من الب ث  زوارة بلدي  عم د منع، مايو/أيار ١6

 غر اهلجرة مكافح  جهاز لســـــــ طرة اخلاضـــــــ   االحتجاز مراف  من مرف  أي إىل اإلنســـــــا  حقوق لرصـــــــد
 والت او  ال لقات وإدارة اخلارج   بوزارة املرا ـــــم إدارة ت رضـــــها اليت البروقراط   ال قبات بســـــبب الشـــــرع  

 .الداخل   بوزارة
 ال امل أحناء يف الســـــــ ر وحظر األصـــــــول جتم د إجراءات األمن جملس فر ، يون ه/حزيرا  7 ويف - 3٨
 ومن. إريرتيا مواطين من واينا  ل ب و  مواطنو  منهم أرب  ، بالبشــــر االجتار شــــبكات زعماء من  ــــت  على

 أ وق  الذي، الزاوي  يف الل يب السواحل خل ر الساب  الرئ س وهو، بب جا( )امللقب م لد الران عبد ب نهم
 .يون ه/حزيرا  22 يف منصبه مهام ممار   عن
 

 النساء وال ت ات  
 أ ـــــاس على األح ا  ب ض يف ذلك وكا ، الت ســـــ ي للحتجاز وال ت ات النســـــاء ت رضـــــ  لقد - 3٩

. الزوا  إطار خار  بالرتاضــي جنســ   علقات إقام  مثل، “أخلق   جرائم” بســبب أو األ ــري انتمائهن
 وجهاز  ـــــــــل م أبو/املركزي األمن ومراف ، اجلوي  و ـــــــــجن، م  ت ق  احتجاز مركز يف منهن ال ديد واحت جز
. اجلنســــــي للعتداء ت رضــــــهن خطر من يزيد مما، حار ــــــات تضــــــم ال اليت، الشــــــرع   غر اهلجرة مكافح 

 ت ر  كما،  أمامهم أو الرجال من حراس أيدي على امللبس من بتجريدهن للت ت ش النســــــــاء وت رضــــــــ 
 خاص بوجه املهاجرات وال ت ات النســــــاء وت رضــــــ . أجســــــادهن من حســــــا ــــــ  مناط  لت ت ش ب ضــــــهن

 .اجلنسي ال ن  أشكال من ذلك وغر القسري والب اء للغتصاب
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 اخلاصــــــ  الردع قوة أفراد كا   فقد. خاص قل  مصــــــدر للنســــــاء اجلديدة  ــــــجن يف احلال  وظل  - ٤0
 طويل  ل رتات االن رادي احلبس يف ويض وهنن، البنادق وأعقاب امل اه ب ناب ب ذلك يف مبا، النساء يضربو 

 بشـــــــــ   خماوف يثر مما، الســـــــــجن ممرات يف تصـــــــــوير آالت ترك ب متّ  كذلك.  الزيارة حقوق يف ويتدخلو 
 ب مر م  ت ق   ـــجن إىل للنســـاء اجلديدة  ـــجن من أبريل/ن ســـا  يف حمتجزات يلث ون قل . اخلصـــوصـــ  

، م  ت ق  يف حمتجزات وظللن، اخلاصــ  الردع قوة من ضــ ط حت  مت ذلك أ  ذ كر ح ث، ال ام  الن اب  من
 .األ ري  الزيارات إمكان   تق  د مع
 

 الصح  و  والنشطاء  
 وحاالت ختوي  وأعمال العتداءات ضــــــــحايا اإلعلم ني من وغرهم وصــــــــح  و  نشــــــــطاء وقع - ٤١

 على ت مل صـــــــــح    البلد من فّرت، التقرير هذا ي ط ها اليت ال رتة فخلل. بالذات تســـــــــتهدفهم احتجاز
 بالقتل هتديدات تلق ها ب د وذلك، املســــــــــلح  اجلماعات ترتكبها اليت والتجاوزات اهلجرة مواضــــــــــ ع ت ط  

 .مباشرة اهلات  خلل ومن هبا اخلاص  االجتماعي التواصل و ائل حسابات عرب
 ومنظما  بارزتا  إعلم تا  شــــــخصــــــ تا  ومها، ي قوي وحممد قشــــــو   ــــــل ما  من كل  زال وما - ٤2

 مذكرة دو  من اعتقاهلما منذ م  ت ق  احتجاز  جن يف الت س ي االحتجاز ق د، لإلعلم ني  نوي  جلائزة
 .القضائ   السلطات على ب د   ي  رضا ومل. 20١٨ أبريل/ن سا  2٩ يف توق  

 يف اعتقاله منذ حماكم  أو هتم  دو  اإلنســـــــا  حقوق جمال يف النشـــــــطاء أحد احتجاز وا ـــــــتمر - ٤3
 يف ال ام األمن جهاز احتجاز مرف  من يبدو ما على ن قل، يون ه/حزيرا  منتصـــــــــــــــ  ويف. مايو/أيار ١٥
 وب د. واضــــــــــــح  غر اعتقاله وراء احلق ق   األ ــــــــــــباب تزال وال. )ب( زارة عني  ــــــــــــجن إىل تاجوراء باب

 .احملمول  وحوا  به مستنداته جمهولو  مسلحو  صادر، اعتقاله

 العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية  
خلل الشــــهور الثمان   عشــــر املاضــــ  ، مت من خلل املشــــروع الذي تقوده الب ث  وميوله صــــندوق  - ٤٤

بناء الســــــلم ويدعمه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ت زيز احلوار احمللي وأ ــــــهم املشــــــروع يف توق ع ات اقات 
رار عمل ات احلوار للمصــــــــاحل  يف مج ع أحناء ل ب ا. و ــــــــ   الب ث  إىل مجع أموال جديدة لضــــــــما  ا ــــــــتم

اجلاري  على الصــــ  د احمللي وتو ــــ ع نطاقها دعماا لل مل   الســــ ا ــــ   وال دال  االنتقال   يف ل ب ا. والتزم كل 
 من حكوميت إيطال ا والواليات املتحدة بتقدمي دعم مايل يك ل ا تمرار برنامج املصاحل  الشامل .

، وخريط  طري  املصـــــــــــــــاحل  املت   20١٨ /فرباير وبناء على االجتماع األويل امل قود يف شـــــــــــــــبا - ٤٥
عل ها، حضـــــــرت وفود من غدامس وقبائل الطوارق املشـــــــردة يف أوال دورة تدريب   ا ـــــــت رق  يلي  أيام يف 
تونس ال ــاصـــــــــــــــمــ  يف أيــار/مــايو. وكــا  اهلــدف من الــدورة التــدريب ــ  ت زيز قــدرهتم على توي   االنتهــاكـات 

تكبها كل اجلانبني، وحتديد األضــــرار وآل ات الت ويض املنا ــــب . وال يزال اجلســــ م  حلقوق اإلنســــا  اليت ير 
 أ رة مشردة بسبب النزاع. 220هناك حوايل 

ومبوجب مر ــوم صــادر يف أيار/مايو، أنشــ  اجمللس الرئا ــي ه ف  مســتقل  للبحث عن امل قودين،  - ٤6
ولفن كا  هذا القرار إجياب ا من ح ث املبدأ، ا تنادا إىل التشري ات السابق  وإىل االت اق الس ا ي الل يب. 

فقد أيرت خماوف من أال يك ل املر ـــوم لله ف  املقبل  احلماي  املنا ـــب  من التدخل الســـ ا ـــي وأال ي كس 
أيار/مايو، عقد  ١١أفضل املمار ات الدول   املت لق  حبماي  مج ع األشخاص من االخت اء القسري. ويف 
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 والدول ني املتخصــــــــصــــــــني يف القانو  والد ــــــــتور واألدل  اجلنائ   اجتماعا يف تونس فري  من اخلرباء الل ب ني
 ال اصم  القرتاح ت ديلت على املر وم، بالشراك  مع اللجن  الدول   امل ن   بامل قودين. 

حزيرا /يون ه، وقع مسؤولو  حمل و  من مصرات  وتاورغاء م ثاقا للمصاحل ، كا  ب  دا كل  3ويف  - ٤7
 د عن ا ــــــت  اء امل اير الدول   حلقوق اإلنســــــا . فلم يك ل امل ثاق ال ودة اآلمن  وغر املشــــــروط  لنحو الب

. وتقدم ديباج  20١١من  ــكا  تاورغاء الذين مت تشــريدهم قســرا منذ نشــوب النزاع يف عام  ٤0 000
ي زعم أ  قبائل تاورغاء قد امل ثاق وجه  نظر متح زة ت ر  النزاع من جانب واحد، وتشر إىل اجلرائم اليت 

ارتكبتها. ويزيد امل ثاق من تقويض حقوق  ــــــــــــــكا  تاورغاء يف حري  الت بر وتكوين اجلم  ات، ويضــــــــــــــع 
ال ودة واألمن حت   ـ طرة اجلماعات املسـلح  من مصـرات ، وحيرم جمموع  من  ـكا  تاورغاء من إمكان   

اء وغره من أعضــــاء اجملتمع املدي على الشــــرو  ال ودة إىل بلدهتم األصــــل  . واعرت  جملس شــــورى تاورغ
اليت حددها امل ثاق. ويف حماول  واضـــــــــــــــح  إلرغام منتقدي امل ثاق على إخلء امل وى املؤق  يف خم م قرارة 
القط  ببين ول د،  ـــــــــــــــحب جملس تاورغاء احمللي ال  ادة الطب   املتنقل  واملولد الكهربائي وخزانات امل اه 

 ١٥داخــــل تــــاورغــــاء ت ســـــــــــــــتخــــدم إليواء ال ــــائــــدين إىل املــــدينــــ . ويف ال رتة بني ونقلهــــا إىل مــــدر ــــــــــــــــــ  
حزيرا /يون ه، أنشــ ت مجاعات مصــرات  املســلح  نقط  ت ت ش بالقرب من مدخل تاورغاء، ل حص  20 و

وحتديد هويات املشــــــــردين داخل ا املنتمني إىل تاورغاء ال ائدين للحت ال ب  د ال طر يف بلدهتم األصــــــــل  . 
 د التقارير ب   بطاقات هوي  ب ض املشــــــــــــردين داخل ا قد صــــــــــــودرت، ومل ت ردَّ إل هم إال ب د أ  غادروا وت 

 املدين . 
 

 دعم المنظمات غير الحكومية الوطنية وبناء قدراتها   
أيار/مايو، نظم  الب ث   ــــلســــل  من حلقات ال مل يف طرابلس لتدريب  ١0و  7يف ال رتة بني  - ٤٨

قوق اإلنســـــــــــــــــا  واحملــامني. وكــا  ال ر  من هــذه االجتمــاعــات ت زيز امل رفــ  واخلربة يف املــداف ني عن ح
اجملاالت املت لق  ب  ـــــــال ب رصـــــــد حقوق اإلنســـــــا  واإلبلي بشـــــــ هنا؛ وا ـــــــتخدام اآلل ات الدول   حلقوق 

حلقوق اإلنســـا ، مبا يف ذلك اإلجراءات اخلاصـــ  القائم  يف إطار جملس حقوق اإلنســـا ؛ والقانو  الدويل 
  اإلنسا  والقانو  الدويل اإلنساي.

أيار/مايو، يســـــــرت الب ث  عقد حلق  عمل ا ـــــــتشـــــــاري  رام   إىل حتســـــــني التنســـــــ   بني  ١2ويف  - ٤٩
منظمات اجملتمع املدي الوطن   ال امل  يف جمال حقوق اإلنسا  للمهاجرين، وتو  ع نطاق عملها ل شمل 

جتماع عن إنشـــــاء ائتلف من املنظمات، يهدف إىل حتســـــني رصـــــد املواقع النائ   داخل ل ب ا. ومتخض اال
حقوق اإلنســــــــــــــــا  يف مراف  االحتجــاز، وإذكــاء وعي اجملتم ــات احملل ــ ، وت زيز القــدرات املؤ ـــــــــــــــســـــــــــــــ ــ  

 املدي. للمجتمع
 

 سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق اإلنسان  
يف تن  ذ  ـــــــــ ا ـــــــــ  األمم املتحدة لبذل ال ناي   واصـــــــــل  منظوم  األمم املتحدة يف ل ب ا جهودها - ٥0

املرف (. وي  ىن كــــل من الب ثــــ  وفري   ،A/67/775-S/2013/110الواجبــــ  يف مراعــــاة حقوق اإلنســــــــــــــــــا  )
ن الل ب  ، ب ر  التخ    من املتحدة القطري حال ا با ــــــــت را  الدعم الذي يقدمه إىل قوات األم األمم

املخاطر اليت يرى أهنا هتدد بوقوع انتهاكات جســــــــــ م  للقانو  الدويل اإلنســــــــــاي أو القانو  الدويل حلقوق 

https://undocs.org/ar/A/67/775-S/2013/110،
https://undocs.org/ar/A/67/775-S/2013/110،
https://undocs.org/ar/A/67/775-S/2013/110،
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اإلنســـــــا  أو القانو  الدويل للجفني على يد قوات األمن غر التاب   لألمم املتحدة املســـــــت  دة من الدعم 
 الذي تقدمه املنظم . 

حــال ــا النظر يف إجراء تق  م للمخــاطر املت لقــ  بــالــدعم الــذي تقــدمــه األمم املتحــدة إىل وجيري  - ٥١
جهاز مكافح  اهلجرة غر الشــــــــرع   ووضــــــــع تدابر للتخ    منها. ومن هذه التدابر زيادة رصــــــــد امتثال 

إلنســــا ، اجلهات املســــت  دة من الدعم للقانو  الدويل حلقوق اإلنســــا ، وفحص الســــواب  املت لق  حبقوق ا
 وت زيز املساءل .

 
 قطاع األمن -جيم  

 دعم ليبيا في التخطيط للترتيبات األمنية المؤقتة وتوحيد قوات األمن   
واصـــــــــل  الب ث ، بالتشـــــــــاور مع الســـــــــلطات الل ب   وشـــــــــركائها الدول ني، وضـــــــــع إطار أمن لدعم  - ٥2

مســــاءل ، ميثل مج ع الل ب ني ويليب الســــلطات الوطن   يف إنشــــاء جهاز أمن موحد، يكو  ف اال وخاضــــ ا لل
احت اجاهتم ويكو  حت  الســـ طرة املدن  . ويســـتند هذا النهج إىل يلي  مســـتويات متداعم ، وهي  توح د 
اجل ش والشــــــرط  على املســــــتوى اال ــــــرتات جي، وبناء القدرات املؤ ــــــســــــ  ، ووضــــــع خطط لتحق   األمن 

 اجملتم ي وتن  ذها.
الب ث  رصد اجلهود الرام   إىل بناء تواف  يف اآلراء بني اجلهات ال اعل   وإضاف  إىل ذلك، واصل  - ٥3

الل ب   والدول   امل ن   ب مل   توح د اجل ش. وواصـــــــــل ممثلي اخلاص رصـــــــــد التطورات الناشـــــــــف  يف حماديات 
القاهرة بشـــ   توح د اجل ش وتكاملها مع خط  عمل األمم املتحدة. وشـــارك ضـــبا  ل ب و  عســـكريو  يف 

 ،S/2018/429   جلســــــــــات بشــــــــــ   اخل ارات املتاح  لتوح د القوات املســــــــــلح  وت زيز قدراهتا )انظر ــــــــــ
(. وواصـــــــل  الب ث  التشـــــــج ع على ا ـــــــتخدام املؤ ـــــــســـــــات األمن   املشـــــــروع  للدول  بدال من 62 ال قرة

 اجلماعات املسلح  غر احلكوم   أو شبه احلكوم  . 
ويف هذا النهج اإلطاري، ت ك  الب ث  على وضــــــع ا ــــــرتات ج   ملســــــاعدة الســــــلطات الوطن   يف  - ٥٤

طار هذه ال مل  ، أجرت الب ث  درا ـــ  ال ـــتقصـــاء تصـــورات الت امل مع اجلماعات املســـلح  الل ب  . ويف إ
مجاع  مســـــــــــلح  وقادهتا يف مج ع أحناء ل ب ا. وأجري  الدرا ـــــــــــ  اال ـــــــــــتقصـــــــــــائ   عن طري   ٤0أكثر من 

مقابلت ينائ  ، وجلســـــــــــات جملموعات ترك ز، وحلقات عمل، بالت او  مع املنظمات غر احلكوم   احملل   
وأتاح هذا التحاور مع اجلماعات املســــــــلح  ت زيز دعمها خلط   لس الرئا ــــــــي.والدول   وبالتنســــــــ   مع اجمل

عمل األمم املتحدة. وانصـــب  نتائج هذه ال مل   اليت جرت من القاعدة إىل القم  يف مشـــروع ا ـــرتات ج   
 أعدته الب ث  بشــــ   اجلماعات املســــلح ، حتدد ف ه إطارا طويل األجل لدعم اال ــــتقرار وتدابر اإلدما  يف

 ل ب ا. ويف الوق  ن سه، تتواصل املشاورات مع السلطات الل ب   واجلماعات املسلح  واجملتمع الدويل. 
وواصــــــل  الب ث  عقد اجتماعات متنظم  لألفرق  ال امل  الدول   اخلاصــــــ  بالقطاع األمين، وت قد  - ٥٥

من الدول األعضــــاء  3٥هذه االجتماعات اآل  بشــــكل متزامن يف طرابلس وتونس، وتضــــم ما يصــــل إىل 
واملنظمات الدول  ، مما ي ســــــر اإلمجاع الدويل يف هذا القطاع ويف قطاعات أخرى بصــــــ   أعم. وبلغ إعداد 

وبدأت الب ث  ال مل على  اخلطط الرام   إىل إعادة تنش ط املسؤول   الوطن   عن هذه اآلل   مرحل  متقدم .
د. وتشـــــــــــــــجع الب ث  احلوار ف ما بني مج ع اجلهات ال اعل  ت زيز الرتت بات األمن   يف مناط  أخرى من البل

الرئ ســـــــــــــــ   يف قطاع األمن يف بن ازي ومصـــــــــــــــرات . وت مل الب ث  يف ت او  وي   مع برنامج األمم املتحدة 

https://undocs.org/ar/S/2018/429،
https://undocs.org/ar/S/2018/429،
https://undocs.org/ar/S/2018/429،
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اإلمنائي من خلل الربنامج املشــــــــرتك ألعمال الشــــــــرط  واألمن، هبدف تقدمي املشــــــــورة والدعم التقن ني إىل 
وتوع   اجلهات ال اعل  األمن   يف طرابلس مبقتض ات   ا   بذل ال ناي  الواجب  يف مراعاة وزارة الداخل  ، 

يف منطقــ  حي ‘ مركز شـــــــــــــــرطــ  منوذجي’حقوق اإلنســــــــــــــــا ؛ وبنــاء اخل ــارة اجملتم  ــ  عن طري  إنشــــــــــــــــاء 
 بطرابلس.  األندلس

، وت  ني 20١7بتمرب أيلول/  7وقد أحرز تقدم منذ إنشاء مركز ال مل ات املشرتك  للج ش يف  - ٥6
. وأ جري، حت  رعاي  رئ س األركا ، ا ــت را  لله اكل 20١7آب/أغســطس  30رئ س أركا  اجل ش يف

، تقرر إزالتها من ه كل “شــــــبح  ”كت ب    30ال ســــــكري  يف طرابلس، وحدد ذلك اال ــــــت را  أكثر من 
. وعلى الرغم 20١٨ار/مايو أي 7امل تمد يف  ٥٥٥األمن الوطين، من خلل مر ــــوم اجمللس الرئا ــــي رقم 

من هذا التقدم، ال يزال قطاع األمن بوجه عام ي اي من ان دام اإلرادة الســـ ا ـــ   والدعم املايل احلكومي، 
ومن إنشـــاء القوات وآل ات التنســـ   املوازي ، وا ـــتمرار اعتماد احلكوم  على جمموع  خمتارة من اجلماعات 

 . ٥٥٥قم املسلح  كما يتضح من اعتماد املر وم ر 
 

 إدارة األسلحة والذخيرة  
واصــــل  دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املت لق  باألل ام مســــاعدة الســــلطات الل ب   يف جهودها  - ٥7

ويف حزيرا /يون ه، ق دم الدعم التقين إىل  الرام   إىل التصــــــدي النتشــــــار األ ــــــلح  والذخرة دو  ضــــــوابط.
وأجري تق  م لألما  يف موقع غريا  لتخزين  األ ــــــــــلح  والذخرة. الســــــــــلطات األمن   الل ب   بشــــــــــ   إدارة

ورهنا بتوافر التمويل،  تقوم الدائرة بت مني  القذائ ، إعدادا للتخلص من الوقود السائل الدا ر للقذائ .
املوقع واإلعداد للتخلص من الوقود. وال تزال الدائرة تواجه صــــــــ وبات يف التبادل املنهجي للم لومات بني 

 جلهات ال اعل  الوطن  ، مما ي  ق د اتباع هنج منس  ملواجه  التحديات اليت تشكلها أخطار املت جرات. ا
 

 تمكين المرأة -دال  
منــذ إطلق خطــ  عمــل األمم املتحــدة، جيري إشـــــــــــــــراك املرأة الل ب ــ  من خلل احلركــات املــدن ــ   - ٥٨

حزيرا /يون ه، عقدت  23ة يف احل اة الســــــــــ ا ــــــــــ  . ويف واملنتديات املختل   الرام   إىل ت زيز مشــــــــــارك  املرأ
شــبك  متكني املرأة، بدعم من الب ث ، اجتماعا ملناقشــ  اإلجراءات اليت يت ني أ  تتخذها النســاء للمســامه  
يف إر ــاء أ ــاس د ــتوري للنتخابات. وات   املشــاركو  واملشــاركات على مواصــل  املناقشــات مع جمموع  

من نساء ل ب ا بش   األ اس الد توري للنتخابات وال رص والتحديات املستقبل  ، شامل  وا    النطاق 
 يف إطار االجتماع املقبل الذي    قد يف منتص  متوز/يول ه. 

امرأة من األحزاب الســـــــ ا ـــــــ   الل ب   واحلركات  2٤ويف أيار/مايو، عقدت الب ث  اجتماعا ضـــــــم  - ٥٩
ص اليت ميكن أ  تت حها األحزاب الســـــ ا ـــــ   لت زيز الدور الق ادي الســـــ ا ـــــ   املنشـــــ ة حديثا ملناقشـــــ  ال ر 

للمرأة يف االنتخابات املقررة. ويف وق  الح ، شــــكل  املشــــاركات يف االجتماع شــــبك  لتشــــج ع ترشـــ ح 
النســـــــــــــــاء يف االنتخابات. ومنذ ذلك احلني، أ ـــــــــــــــند كل من حزب اجلبه  الوطن   وحتال  القوى الوطن   

 النساء، مبا يف ذلك منصب نائب  الرئ س واألم ن  ال ام . مناصب تن  ذي  إىل 
يف املائ . ون ظم  جلســـــــــات  30وتقدَّر مشـــــــــارك  املرأة عموما يف عمل   امللتقى الوطين بنســـــــــب   - 60

خمصـــــــصـــــــ  للمرأة تشـــــــج  اا لزيادة مشـــــــارك  املرأة جبم ع أحناء ل ب ا يف هذه ال مل  . وقدم  الب ث  املشـــــــورة 
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 ســـــــــــــري هذه اجللســـــــــــــات، مبا يف ذلك املشـــــــــــــورة املت لق  مبنهج   اإلبلي على مســـــــــــــتوى والتدريب إىل م
 احمللي.  اجملتمع

 
 الشباب والسالم واألمن  -هاء  

أجرى كل من صــــــــــــــندوق األمم املتحدة للســــــــــــــكا  ومنظم  األمم املتحدة للرتب   وال لم والثقاف   - 6١
ومصــــرات ، يف شــــراك  مع منظم  صــــوت الشــــباب مدر ــــ  يف  ــــرت  ١2مقابلت مع الشــــباب الل يب يف 

الل يب، من أجل حتديد الق م األ ــــا ــــ   لبناء الســــلم. و ــــوف ي ســــرتشــــد بذلك يف أنشــــط  األمم املتحدة 
 ملت لق  بالشباب والسلم واألمن.املقبل  ا

 
 تنسيق المساعدة الدولية -واو  

األمم املتحدة اال ـــــــــــــــرتات جي لل رتة  لقد أحرز تقدم كبر حنو وضـــــــــــــــع الصـــــــــــــــ    النهائ   إلطار - 62
حزيرا /يون ــه، قــدم برنــامج األمم املتحــدة اإلمنــائي وصـــــــــــــــنــدوق األمم املتحــدة  7. ويف 2020-20١٩

، اليت  ـــــــ نظر ف ها 2020-20١٩للســـــــكا  وال ون ســـــــ   الصـــــــ    النهائ   لويائ  الربامج القطري  لل رتة 
أيار/مايو، بدأت أعمال ال ري  ال امل  ١٥. ويف 20١٨اجمللس التن  ذي لكل منها يف أيلول/ ـــــــــــــــبتمرب 

امل ين حبقوق اإلنســا ، الذي تشــرتك يف رئا ــته وزارة ال دل والب ث ، ضــمن إطار تنســ   املســاعدة الدول  . 
وبناء على طلب وزارة التخط ط، ومبســــــــــــاعدة مال   من اململك  املتحدة، وضــــــــــــ   قاعدة ب انات جديدة 

 رات عن ب ن ، وتستخدم يف دعم تنس   املساعدة الدول  .ي سرتشد هبا يف اختاذ القرا
 

 تقديم المساعدة اإلنسانية والمساعدة في تحقيق االستقرار والتنمية - زاي 
ظل  احلال  اإلنســـــــان   هشـــــــ  بســـــــبب النزاع الســـــــ ا ـــــــي الذي طال أمده وبســـــــبب الصـــــــ وبات  - 63

ن بوترة متزايدة، مما أدى إىل النزوح، ب نما االقتصـــــادي . وتصـــــاعد النزاع املســـــلح على فرتات متقط  ، ولك
واجهـــ  اجلهـــات ال ـــاعلـــ  يف جمـــال ال مـــل اإلنســــــــــــــــــاي يف كثر من األح ـــا  حتـــديـــات أو ق وداا ت وق 

 الوصول. إمكان  
مل تتجاوز  ثح ناقصـــــــــــــ  التمويل،  20١٨يف ل ب ا ل ام وظل  خط  اال ـــــــــــــتجاب  اإلنســـــــــــــان    - 6٤

من دوالرات الواليات املتحدة.  ل و  دوالرم 3١3وقدره  ،املبلغ املطلوبمن املائ  يف  ١٩املســـــــــــــــامهات 
وتواجه أنشـــــــط  احلماي  والرعاي  الصـــــــح   نقصـــــــا شـــــــديدا يف التمويل. وظل  زيادة احرتام القانو  الدويل 
اإلنســـــــــــــــاي والقانو  الدويل حلقوق اإلنســـــــــــــــا  على رأس األولويات، مما تطلب تن  ذ طائ   وا ـــــــــــــــ   من 

ماي  لصــــاح مج ع ال فات الضــــ    . ويكتســــي دعم ال ودة الكرمي  واآلمن  للمشــــردين داخل اا تدخلت احل
النزاع القائم، مثل درن   مناط أمه   حموري  أيضـــــــاا، وهو أمر متوق  على زيادة  ـــــــبل الوصـــــــول املتاح  إىل 

 وجنوب ل ب ا، بصورة عاجل  ومنهج  .
   إىل درن  حمدودة لل اي . وقام اهللل األار يف ل ب ا، وكان  إمكان   إيصال املساعدات اإلنسان - 6٥

بدعم من جهات دول  ، منها منظم  الصــــح  ال امل   واملنظم  الدول   للهجرة، بت ط   غالب   االحت اجات 
هبا. ويف وق  الح ، لب  ال ون ســــــــــ    الطارئ  األول   للمشــــــــــرين داخل اا داخل املدين  ويف املناط  احمل ط

من ال ت ا  وال ت ات املشـــردين، ب نما مت ت زيز جهود اال ـــتجاب  للســـكا  على صـــ  د  ١000ت احت اجا
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من أط ال املدارس الذين  36 000 أ ــــرة إضــــاف   و ١ 000مت دد القطاعات، هبدف تلب   احت اجات 
 . 20١٨كانوا يتلقو  املساعدة يف أوائل عام 

مهــــاجرا يف ل ب ــــا، من  6٩0 3٥١أكثر من  وخلل ال رتة املشـــــــــــــــمولــــ  بــــالتقرير، كــــا  هنــــاك - 66
يف املـــائـــ   ٤2يف املـــائـــ ( منهم  ٩يف املـــائـــ  من املهـــاجرين احملـــددي اهلويـــ ( وأط ـــال ) ٩نســـــــــــــــــاء ) ب نهم

يون ه، / حزيرا 2٨ أيار/مايو و ٨يف املائ  بصــــــحب  ذويهم. ويف ال رتة بني  ٥٨مصــــــحوبني بذويهم و  غر
حال  وفاة. ويف ن س الوق ،  276من ل ب ا، ب نما مت تســـج ل  مهاجرا إىل إيطال ا قادمني 6 ٨27وصـــل 

مهاجرا إىل شــــــــواط  ل ب ا. ويف نقا  النزول، وفرت م وضــــــــ   األمم  3 ٥٥7أعاد خ ر الســــــــواحل الل ب   
مســاعدات طب   وإنســان  .  رةاملتحدة لشــؤو  اللجفني واملنظم  الدول   للهجرة الدعم لألشــخاص يف صــو 

حزيرا /يون ه، قدم  املنظم  الدول   للهجرة املســـــــــــــــاعدة إىل  26نو  الثاي/يناير إىل كا  ١ويف ال رتة من 
بلدا من بلدا  املنشـــــــــ   23منهم على ال ودة إىل  2 23٥من املهاجرين، الذين مت  مســـــــــاعدة  ٨ 7١0

 من خلل برنامج ال ودة الطوع  . 
مم املتحدة لشــــــــــــؤو  اللجفني ومن بني اللجفني وطاليب اللجوء املســــــــــــجلني لدى م وضــــــــــــ   األ - 67

شـــــــــــــــخصــــــــــــــــا، بلغ عدد الذين  ـــــــــــــــجلوا خلل ال رتة املشـــــــــــــــمول  بالتقرير  ٥3 7١3ل ب ـا، وعددهم  يف
الج  وطالب جلوء حمتجزين حال اا يف ل ب ا، وفقاا  ٤ 000شخصا. وإضاف  إىل ذلك، هناك حنو  ١ ٤6٩

  إىل مراكز االحتجاز خلل ال رتة زيارة رصـــد قام  هبا امل وضـــ  ١٨3شـــؤو  اللجفني. وخلل  وضـــ  مل 
ا ـــــــــــــتشـــــــــــــارة طب   ودعماا مادياا للمهاجرين واللجفني. ومنذ كانو   3 ٩72املشـــــــــــــمول  بالتقرير، قدم  

إىل الن جر،  هممت إجلؤ  ١ ٥36الجفاا من ل ب ا ) ١ ٨٥٨، قام  امل وض   بلجلء 20١7الثاي/نوفمرب 
 الجفا جرى إجلؤهم خلل ال رتة املشمول  بالتقرير. ٥١6 إىل رومان ا(، منهم ١0 إىل إيطال ا و 3١2 و

مهاجر حمتجزين يف منشـ ت رمس  . وال يشـمل هذا الرقم مراكز  7 000وكا  هناك ما يزيد عن  - 6٨
من مراكز  2٥االحتجاز اليت تت هدها اجلماعات املســــلح . وحىت اآل ، أفادت الســــلطات الل ب   بلغلق 

باألط ال  ت لق ة مصـــــــــــلح  الط ل ال ضـــــــــــلى عند النظر يف القضـــــــــــايا القانون   املاالحتجاز. ولك ال  مراعا
املهاجرين غر املصـــــحوبني بذويهم، أنشـــــ ت ال ون ســـــ  واملنظم  الدول   للهجرة وم وضـــــ   األمم املتحدة 
لشـــــــؤو  اللجفني فريقا لتحديد املصـــــــلح  ال ضـــــــلى بصـــــــ   عاجل . ولتوج ه إعداد الربامج يف املســـــــتقبل، 

املهاجرين غر املصـــــــــــــــحوبني  ل  ال ون ســـــــــــــــ  على إعداد الصـــــــــــــــ    النهائ   لتق  م خاص باألط ات ك
 واملن صلني ا تناداا إىل الب انات األول   اليت يتم مج ها يف ل ب ا وإيطال ا.

وقام  منظم  الصــح  ال امل   بنشــر أفرق  طب   متنقل  يف مخســ  مراف  للرعاي  الصــح   يف  ــرت  - 6٩
ـــــــــــــــ لتوفر ال ا تشارة طب    ٥00شخص. ومت تقدمي أكثر من  ٤ 000رعاي  الصح   األول   واملتخصص  لـ

. وزاد ط للمشـــــــــــــــردين داخل ـــاا من تـــاورغـــاء يف ع ـــادة تـــدعمهـــا منظمـــ  الصـــــــــــــــحـــ  ال ـــامل ـــ  يف قرارة الق
ــــــــــــــــما برنامج  يصــل إىل األغذي  ال املي من مســاعداته تدرجي ا خلل ال رتة املشــمول  بالتقرير، فوفر ال ذاء لـ
 يف املائ  من الذكور.  ٤٨يف املائ  من اإلناث و  ٥2شخص من ال فات الض    ، منهم  7٩ 000

ولت زيز القدرات احملل   يف جمال الت امل مع املت جرات من خمل ات احلرب، مبا يف ذلك القدرات  - 70
اليت مت حتريرها من أيدي تنظ م املتاح  لدعم اجلهود اليت تقودها احلكوم  لتحق   اال ـــــــــــــــتقرار يف املناط  

يف ل ب ا  “منظم  حقول حرة” ل امالدول  اإل ــــــــــــلم  ، زودت دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املت لق  باأل
مب دات طب   وم دات للتخلص من الذخائر املت جرة ونســق  عمل ات تســل م امل دات املتصــل  بالتخلص 
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 الل ب ني ووحدات الشـــــرط  املتخصـــــصـــــ . ويف مصـــــرات ، من تلك الذخائر وتدريب املهند ـــــني ال ســـــكريني
من خمل ات احلرب ولت مني امل دا  للق ام  راتطن من املت ج 200واصـــــــــــــــل  الدائرة بذل اجلهود لتدمر 

ب عمال إنسان   أو ع نطاقا واالضطلع جبهود اإلن اش املبكر والتنم   املستدام . ب د أ  اجلهات ال اعل  
ملت لق  باألل ام مل تتمكن من االضـــطلع ب نشـــط  مكث   إلزال  األل ام يف تاورغاء يف يف جمال اإلجراءات ا

املشــــــــــردين داخل ا بصــــــــــورة آمن  وكرمي  ودائم ، نظرا ألهنا من   من الوصــــــــــول إىل  ودةإطار التحضــــــــــر ل 
 امل ن  . املناط 

  القابلت الل ب   واملركز ونّظم صندوق األمم املتحدة للسكا ، بالشراك  مع وزارة الصح  ومج   - 7١
الوطين ملكافح  األمرا ،  ــــــلســــــل  من األحداث يف ال وم الدويل للقابل ، مبا يف ذلك حلق  عمل شــــــارك 

ووضع توص ات للنهو   بال قابل  من مج ع أحناء ل ب ا ال ت را  اللوائح اخلاص  بالق ١00ف ها أكثر من 
 واجتماع ني يف مراكز الرعاي  الصـــح   األول   يف  ـــرت بالقبال  يف ل ب ا، ونشـــر كذلك إخصـــائ ني ن ســـ ني

واجل رة وبن ازي وطرابلس وصـــــبح  لتقدمي الدعم الن ســـــي االجتماعي لضـــــحايا ال ن  اجلنســـــاي والنســـــاء 
 اللوايت ي انني من مشاكل تت ل  بالصح  ال قل  .

مم املتحدة للمستوطنات حزيرا /يون ه، قدم صندوق األمم املتحدة للسكا  وبرنامج األ 2٥ويف  - 72
البشـــري ، بالشـــراك  مع جملس بلدي   ـــرت ومصـــلح  اإلحصـــاء والت داد ويف إطار من التنســـ   ال ام لوزارة 

النتائج األول    رالتخط ط، تقرير حال  عن مدين   ــــــــــــرت و ــــــــــــكاهنا إىل اجملتمع الدويل. ويتضــــــــــــمن التقري
داء الوظ  ي احلضــري وا ــت راضــا وحتل ل شــاملني ال ــتقصــاء مت دد القطاعات لأل ــر امل  شــ   وتق  ما لأل

ملصــــــــــــــادر الب انات األول   والثانوي . ويف أعقاب النزاع الذي طال أمده يف املدين  وحوهلا، يوفر هذا التقرير 
 التوج ه ل مل   وضع الربامج يف املستقبل.

 تقرار التابع لربنامج األمم وا تمر تن  ذ الربامج يف مج ع أحناء ل ب ا حت  إشراف مرف  حتق   اال - 73
أيار/مايو، يف تونس ال اصم ، شارك مكتب األمم املتحدة امل ين باملخدرات  ٨و  7املتحدة اإلمنائي. ويف 

مع الب ث ، يف تنظ م مائدة مستديرة مع   واجلرمي  واجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي يف ل ب ا، بالتنس 
  الل ب   ف ما يت ل  مبكافح  ال ســـــــــــاد وغســـــــــــ ل األموال. ووضـــــــــــع اخلرباء اخلرباء بشـــــــــــ   األولويات الوطن 

 توص ات ملساعدة الل ب ني على الوفاء بالتزاماهتم مبوجب ات اق   األمم املتحدة ملكافح  ال ساد.
  

 نشر بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا والترتيبات األمنية  - خامسا   
 العمليات والعودة إلى ليبيا مفهوم  

خلل ال رتة املشــــمول  بالتقرير، زادت ب ث  األمم املتحدة بشــــكل متواصــــل وتدرجيي من وجودها  - 7٤
يف طرابلس وأماكن أخرى يف ل ب ا. ومكن الوجود املو ـــــــــع للب ث  املوظ ني من تكث   التواصـــــــــل والت اعل 

الوطن ني، وال  ـــــــــ ما يف ال رتة  اءزيادة الدعم املقدم إىل النظر  مع احملاورين الل ب ني يف مج ع أحناء البلد ومن
الســــابق  لل مل ات االنتخاب  . وباإلضــــاف  إىل ذلك، رتب  الب ث  وجود موظ ني مؤقتني ل رتات قصــــرة يف 

 بن ازي وأجرت زيارات إىل مواقع أخرى يف مج ع أحناء البلد.
ن ذي قبل، يف زيادة وتكث   ت اعلها مع ،  ـــــــــــــــتســـــــــــــــتمر الب ث ، أكثر حىت م20١٩ويف عام  - 7٥

احملاورين والنظراء الوطن ني ويف دعمها هلم، إذا مسح  الظروف الســــــــــ ا ــــــــــ   واألمن   بذلك. وحتق قا هلذه 
االنتقال   على مراحل،   ال اي ، من املتوقع أ  ت زز الب ث  وجودها الدائم يف ل ب ا. و  تم تن  ذ هذه ال مل 
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يات التشـــــ  ل   املقررة ومع أخذ الظروف الســـــ ا ـــــ   واألمن   يف االعتبار. وختطط الب ث  ا ـــــتناداا إىل األولو 
لت زيز وجودها يف طرابلس على  ــــــــب ل األولوي ، وإعادة ت  ــــــــ س وجود مســــــــتقر يف الشــــــــرق، وحتديداا يف 

 ـــ ســـتمر بن ازي، واال ـــتمرار يف التواصـــل مع أجزاء أخرى من البلد بصـــورة دوري ، مبا يف ذلك اجلنوب. و 
ت ديل احت اجات الب ث  من املوظ ني على نطاق مج ع ال ناصـــر لضـــما  ال  ال   والك اءة يف تن  ذ الوالي  

 يف مج ع أحناء البلد.
 

 وسالمة الموظفين والعمليات أمن  
واصـــــــــــل موظ و األمم املتحدة يف ل ب ا ال مل يف ب ف  أمن   شـــــــــــديدة اخلطورة. وا ـــــــــــتمرت الق ود  - 76

على تنقلت املوظ ني يف البلد وعلى املوظ ني الدول ني املسافرين جواا إىل طرابلس وإىل الوجهات امل روض  
 األخرى داخل ل ب ا.

  
 مالحظات - سادسا 

اختذت خطوات هام  للمضــــــــــي قدماا يف تن  ذ خط  عمل األمم املتحدة إلهناء املرحل  االنتقال    - 77
بات لتجديد واليات املؤ ـــــــــســـــــــات يف البلد وإنشـــــــــاء  ـــــــــلط  تن  ذي  يف ل ب ا. وب نما يت ني إجراء االنتخا

جديدة، فل  توافر الظروف املنا ــــــــب  ال يقل أمه   عن ذلك. وأحث األطراف الل ب   على تن  ذ التزاماهتا، 
ال  ـــــــ ما أعضـــــــاء جملس النواب واجمللس األعلى للدول ، ومها من بني اجلهات ال اعل  الل ب   األربع املمثل  

 أعله(.  ٩ؤمتر باريس )انظر ال قرة يف م
وقد هدد تصــــــ  د النزاع يف منطق  اهللل الن طي واإلجراءات اللحق  اليت اختذها اجل ش الوطين  - 7٨

الل يب بتقويض التقدم احملرز يف ال مل   الســــــــ ا ــــــــ  . وأكرر الت ك د على أمه   وضــــــــع مج ع املوارد الطب     
الســــــلطات الل ب   امل رتف هبا. ويف هذا الصــــــدد، أشــــــر إىل طلب جملس وإنتاجها وعائداهتا حت   ــــــ طرة 

، أ  تتم ااي   لم  ووحدة املؤ سات الوطن   امل رتف هبا دول ا (20١٥) 22٥٩األمن، الوارد يف قراره 
للن ط، واملؤ ـــــــســـــــ  الل ب   لل ـــــــتثمار. ويكتســـــــي حل  مبا يف ذلك املصـــــــرف املركزي، واملؤ ـــــــســـــــ  الوطن  

 املؤ سات املوازي  أمه   قصوى.
لقد طالب شـــــــــــــ ب ل ب ا ب غلب   كا ـــــــــــــح  بلجياد ج ش وشـــــــــــــرط  موحدين وحل دائم ملســـــــــــــ ل   - 7٩

اجلماعات املســـلح . فاحلاج  واضـــح  لبناء مؤ ـــســـات أمن   مهن   وموحدة وخاضـــ   للمســـاءل  يف مج ع 
 دول إنين أشـــــــــــــــجع الدول األعضـــــــــــــــاء على دعم اجلهود الل ب   الرام   للنتقال إىل احتكار الأحناء البلد. و 

ملؤ ـــســـات أمن شـــرع   تاب   هلا تتســـم بالك اءة، على أ  تســـتكمل هذه اجلهود بالتواصـــل مع اجلماعات 
 املتحدة.املسلح  لت زيز دعمها لل مل   االنتقال   وال مل   الس ا    احملددتني يف خط  عمل األمم 

ويلزم حتســـــــــــــــني احلــالــ  األمن ــ  على األر  من أجــل خل  منــاخ موات  للنتخــابــات. وأيين على  - ٨0
أيار/مايو على مقرها،  2امل وضــــــ   الوطن   ال ل ا للنتخابات ملا تبذله، منذ اهلجوم اإلرهاي الذي وقع يف 

يف ل ب ا. وأود أ   قراط   مل   الدميمن جهود هتدف إىل ك ال  اال ــــــــــت داد إلجراء االنتخابات وت ســــــــــر ال
 أذكر مج ع األطراف الل ب   بالتزامها امل لن بتحسني األجواء من أجل إجراء االنتخابات الوطن  . 

وتقر اآل  الســـــــــــــــلطـات الل ب ـ  املختل ـ  حبـاجتهـا إىل اختـاذ إجراءات حلمـايـ  يروة البلـد. ويف هـذا  - ٨١
ملســـاءل  يف املؤ ـــســـات االقتصـــادي  واملال   الل ب  . وأرحب بالطلب الصـــدد، أدعو إىل مزيد من الشـــ اف   وا
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املركزي امل رتف به دول ا   ب االذي قدمه رئ س الوزراء، السرا ، إىل جملس األمن ال ت را  حال  مصرف ل
يف طرابلس واملصــــــــرف املركزي يف الشــــــــرق. وقد طلب  إىل ممثلي اخلاص تقدمي مقرتحات مبكرة إىل جملس 

يف  ـــــــــــــ اق خط  عمل األمم املتحدة، واضـــــــــــــ ا يف االعتبار حواره مع مج ع األطراف الل ب  ، على األمن، 
متــــــــوز/يــــــــولـــــــ ـــــــه  ١٩الــــــــنــــــــحــــــــو املــــــــطــــــــلــــــــوب يف الــــــــبــــــــ ــــــــا  الصــــــــــــــــــــــحــــــــ ــــــــي لــــــــلــــــــمــــــــجــــــــلــــــــس املــــــــؤرخ 

(www.un.org/press/en/2018/sc13429.doc.htm .) 
لبلد ووحدته. فثم  أمه   ويســـــاوري قل  إزاء الوضـــــع االقتصـــــادي يف ل ب ا، الذي يهدد ا ـــــتقرار ا - ٨2

بال   لتحق   اال ــــــــتقرار االقتصــــــــادي والتنم   وت زيز النمو، وكذلك لق ام املؤ ــــــــســــــــات احلكوم   بتقدمي 
على االلتزام باالت اق    اخلدمات ال ام  للمواطنني الل ب ني. ويف هذا الصـــــدد، أحث مج ع الســـــلطات الل ب

ب طويل  األجل لصــــاح الشــــ ب الل يب، على النحو على إجراء إصــــلحات اقتصــــادي  عادل  حتق  مكا ــــ
الذي ات ق  عل ه اجلهات الل ب   الرئ ســــــــــ   ال اعل  أيناء احلوار االقتصــــــــــادي الذي عقد يف حزيرا /يون ه. 

االقتصـــــادي ، مبا يف ذلك اإلصـــــلحات  الرتت باتو ـــــتواصـــــل الب ث  دعم حكوم  الوفاق الوطين يف توط د 
 والس ا ات.

 تمرار املشارك  القوي  للمرأة الل ب   يف احل اة الس ا    وعمل ات بناء السلم واإلن اش وأرحب با - ٨3
واملصــــاحل . وأود أ  أشــــ د باجلهود املت ان   املبذول  لضــــما  مشــــاركتها يف عمل   امللتقى الوطين وأ  أشـــدد 

ني ومشــــارك  املرأة مشــــارك  بني اجلنســــ واةعلى ضــــرورة إشــــراك املرأة يف ال مل   الســــ ا ــــ  . فالنهو  باملســــا
كامل  وف ال  يف احل اة الســـــــ ا ـــــــ   واالقتصـــــــادي  يف ل ب ا أمر يصـــــــب يف مصـــــــلح  ل ب ا، وإنين أحث مج ع 

 على وجه اخلصوص.  (2000) ١32٥اجلهات ال اعل  على تن  ذ قرار جملس األمن 
القل  إزاء تدهور احلال  اإلنســـــــان   يف ب ض أحناء ل ب ا. وأشـــــــ د بالدول األعضـــــــاء ملا ويســـــــاوري  - ٨٤

قدمته من مســــــــامهات لصــــــــندوق حتق   اال ــــــــتقرار يف ل ب ا، وأشــــــــجع على تقدمي املزيد من التمويل خلط  
املســــــــــاعدة،  مل و  شــــــــــخص ممن حيتاجو  إىل ١،١اال ــــــــــتجاب  اإلنســــــــــان   يف ل ب ا اليت هتدف إىل دعم 

   ما توفر احلماي  والتدخلت الصح   للمجتم ات احملل   الل ب   امل رض  للخطر. ال
ويســـــاوري القل  إزاء ارت اع اخلســـــائر يف صـــــ وف املدن ني، يف خضـــــم تصـــــاعد النزاع وال ن  يف  - ٨٥

القانو  مدين  درن  الواق   يف الشـــــــــــــــرق، ويف منطق  اهللل الن طي. وأدعو مج ع أطراف النزاع إىل احرتام 
الـدويل اإلنســــــــــــــــاي احرتامـاا تـامـاا، مبـا يف ذلـك عن طري  اختـاذ مج ع االحت ـاطـات املمكنـ  حلمـايـ  املـدن ني 

 -من املدن ني واملشـــــــــــــــاركني يف األعمال ال دائ    -وضـــــــــــــــما  تقدمي الرعاي  اللزم  للجرحى واملرضـــــــــــــــى 
ذلك عرب اإلجلء الطيب. كذلك ينب ي ألطراف النزاع تســـــــــــــــه ل املرور اآلمن للمدن ني الراغبني يف  يف مبا

 م ادرة مناط  النزاع القائم. 
زال يســــــــاوري قل  إزاء انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنســــــــا  املرتكب  يف  ــــــــ اق االحتجاز،  وما - ٨6

ســــــــاء واألط ال دو  مراعاة األصــــــــول القانون  . وإزاء االحتجاز الت ســــــــ ي املطول للالف من الرجال والن
على  بزلــ  أنــادي بــلغلق مراكز االحتجــاز واحرتام حقوق اإلنســـــــــــــــــا  الواجبــ  للمحتجزين. وجيــ ومــا

الســـلطات إعطاء األولوي  إلطلق  ـــراح مج ع احملتجزين بشـــكل ت ســـ ي، وإضـــ اء الطابع اإلنســـاي على 
ف احتجازهم، وضــما  حقوق احملاكم  وف  األصــول القانون   م امل  احملتجزين يف إطار قانوي وعلى ظرو 

تتبع   ا   عدم التسامح   للجم ع. ولكي يبىن البلد على أ اس   ادة القانو ، يت ني على السلطات أ
مطلقاا مع الت ذيب واإلعدام بلجراءات موجزة والقتل غر القانوي يف احلجز وأ  تســـــ ى إىل املســـــاءل  عن 
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بق  املزعوم . ويت ني عل ها أيضــــا ت ل   مج ع القرارات اليت تدمج اجلماعات املســــلح  يف االنتهاكات الســــا
األشــــخاص الذين ي قل االشــــتباه يف ق امهم بارتكاب  ب ادمؤ ــــســــات الدول  دو  أي  عمل   تدق   ال ــــت

صـــــــــاحل ، انتهاكات ضـــــــــد حقوق اإلنســـــــــا . ونظراا للدور اهلام الذي يؤديه البحث عن احلق ق  يف ت زيز امل
 يكتسي وجود إطار قانوي منا ب ل مل   مستقل  لتحديد هوي  الرفات البشري  أمه   بال  .

وإنين أرحب بقرار جملس األمن فر  جزاءات على  ـــــ  من زعماء شـــــبكات االجتار بالبشـــــر.  - ٨7
اجلرائم وأشــــــجع الســــــلطات الل ب   على الق ام باملزيد من أجل حتديد ومقاضــــــاة مج ع املســــــؤولني عن هذه 

البشـــــــــــــــ   واالنتهاكات واالعتداءات األخرى املرتكب  ضـــــــــــــــد املهاجرين وطاليب اللجوء واللجفني يف ل ب ا. 
وأشــــجع أيضــــا الســــلطات الل ب   على الت او  الكامل مع احملكم  اجلنائ   الدول  ، وفقا لقرار جملس األمن 

 جلرائم يف ل ب ا مبوجب القانو  الدويل.، للمساعدة يف إقام  ال دل وت   ل املساءل  عن ا(20١١) ١٩70
وأود أ  أكرر اإلعراب عن خالص تقديري حلكوم  ن بال على تقدميها أفراد وحدة حرا ــ  األمم  - ٨٨

املتحدة. وأود أيضــــــــا أ  أعرب عن امتناي ملمثلي اخلاص لل ب ا، غســــــــا   ــــــــلم ، وملوظ ي منظوم  األمم 
 يف ل ب ا. النتقال  لدؤوب دعما إلجياد هناي   لم   للمرحل  ااملتحدة يف ل ب ا على ت ان هم وعملهم ا
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