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  ليبياتقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة للدعم يف     
    

  مقدمة  - أوال   
 حزيـران/  ١٣املـؤرخ   )٢٠١٦( ٢٢٩١يقدم هـذا التقريـر عمـال بقـرار جملـس األمـن         - ١

. ويتناول التقرير التطورات السياسية واألمنية الرئيسية يف ليبيا، ويقـدم حملـة عامـة    ٢٠١٦يونيه 
سان واحلالـة اإلنسـانية يف البلـد، ويسـتعرض األنشـطة الـيت اضـطلعت ـا         عن حالة حقوق اإلن

ــا منـــذ صـــدور تقريـــري املـــؤرخ     ــة األمـــم املتحـــدة للـــدعم يف ليبيـ ــايو  ١٦بعثـ  ٢٠١٦أيار/مـ
)S/2016/452  .(  
    

  التطورات السياسية واألمنية  - ثانيا   
 د املبذولــة لتنفيــذ االتفـــاق السياســي اللــييب املــؤرخ كـــانون األول/     اســتمرت اجلهــو    - ٢

، على الرغم من الظـروف السياسـية واألمنيـة البالغـة الصـعوبة. وعمـل الـس        ٢٠١٥ديسمرب 
زال يواجه عددا مـن االنتكاسـات.    الرئاسي على توسيع سلطته وقدرته على التحكم، لكنه ما

ملناقشـة االقتـراح املتعلــق بإنشـاء حكومـة وفــاق     آب/أغســطس  ٢٢واجتمـع جملـس النـواب يف    
الســراج، وهــو االقتــراح الــذي رفضــه أغلــب   فــايز وطــين جديــدة الــذي قدمــه رئــيس الــوزراء 

املصوتني عليه. وال تزال هناك عناصر أخـرى مل تنفـذ بعـد يف االتفـاق، مبـا يف ذلـك الترتيبـات        
يــة بالغــة الصــعوبة. وأعاقــت حمدوديــة  حلالــة األمنال تــزال ااألمنيــة يف فتــرة االنتقــال، يف حــني  

  الوصول إىل املوارد املالية قدرة الس الرئاسي على تقدمي اخلدمات األساسية.
وبعد أن صـوت جملـس النـواب بـرفض احلكومـة املقترحـة، شـرع الـس الرئاسـي يف            - ٣

. ويعد تشكيل حكومة جديدة واحـدا مـن العديـد مـن القضـايا      جديد مشاورات بشأن مقترح
اخلالفية اليت تتطلب اختاذ قرار بشـأا. وهنـاك خالفـات خطـرية بـني مؤيـدي الـس الرئاسـي         
وقيادة جملس النواب حول تشكيل ومهام الـس الرئاسـي نفسـه. ومـن بـني املسـائل الرئيسـية        
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ــة يف املناصــب       ــات العســكرية واملدني ــة والتعيين ــادة القــوات املســلحة الليبي األخــرى هيكــل وقي
  لعليا.  القيادية ا

  
  تنفيذ االتفاق السياسي اللييب    

مــن أجــل قــرار التعــديل الدســتوري  إلال يــزال جملــس النــواب عــاجزا عــن االجتمــاع     - ٤
الطابع الدستوري على املؤسسـات املنبثقـة عـن االتفـاق السياسـي اللـييب. وعـالوة علـى         إضفاء 

ذلك، فإن عدم وجود موافقة من جانب جملس النواب علـى حكومـة الوفـاق الـوطين املقترحـة      
حدت بالس الرئاسي إىل إصـدار تعليمـات إىل الـوزراء املعيـنني مبواصـلة أداء مهـامهم بصـفة        

  كومة جديدة.  مؤقتة حلني تشكيل ح
وال تزال املؤسسات املوازية قائمة وحتـاول تأكيـد سـلطتها، علـى الـرغم مـن افتقارهـا          - ٥

الـيت يوجـد    “احلكومـة املؤقتـة  ”إىل املركز القانوين مبوجب االتفاق السياسي اللـييب. ورفضـت   
رق مقرها يف حمافظة البيضاء االعتراف بالس الرئاسـي، واسـتمرت يف ممارسـة سـلطتها يف شـ     

البلد، والتشجيع على وجود مؤسسات موازية، مبا يف ذلك فرع ملصرف ليبيا املركـزي يوجـد   
 السـابقة إىل العـودة يف تشـرين األول/    “حكومة اإلنقاذ الـوطين ”مقره يف بنغازي. وقد سعت 

أكتوبر من خالل السـيطرة علـى مـبىن املـؤمتر الـوطين العـام يف طـرابلس الـذي كـان يسـتخدمه           
لـى للدولـة. وأدى إقصـاء الـس األعلــى للدولـة إىل نشـوء عـدد مـن استعراضــات         الـس األع 

  القوة واالشتباكات بني اجلماعات املسلحة يف املدينة.  
وواصــل الــس األعلــى للدولــة، رغــم االعتــراض علــى شــرعيته، عقــد اجتماعاتــه يف      - ٦

وطين، أعلـن الـس   طرابلس. وردا على االستمرار يف عدم التصـويت علـى حكومـة الوفـاق الـ     
أيلول/ســبتمرب، أنــه ســيمارس مجيــع الســلطات املخولــة لــه يف االتفــاق   ٢١األعلــى للدولــة، يف 

السياسي اللييب حلني انعقاد جملـس النـواب. واعتـرب البيـان مـن قبـل عامـة اجلمهـور بأنـه حماولـة           
ألعلـى للدولـة   لتقويض سلطة وشرعية جملس النواب، مما أثار ردود فعل قوية. بيـد أن الـس ا  

  مل يتخذ أي خطوات يف هذا االجتاه منذ صدور اإلعالن.
وواصلت البعثة العمل على حنو وثيق مع القيـادة وكبـار أعضـاء جملـس النـواب حلـثهم         - ٧

ــييب       ــي اللـ ــوار السياسـ ــات احلـ ــة اجتماعـ ــدت البعثـ ــا عقـ ــريعية. كمـ ــدورة التشـ ــد الـ ــى عقـ علـ
أيلول/ســبتمرب يف تــونس، ويف   ٦و  ٥يــومي متوز/يوليــه ويف  ١٨إىل  ١٦الفتــرة مــن   خــالل

تشرين الثاين/نوفمرب يف مالطة بناء على طلب مـن الـس الرئاسـي للتشـاور بشـأن       ١١ و ١٠
تشكيل حكومة توافق تتمتع بالكفاءة التقنية وشاملة للجميع. وكـرر أعضـاء احلـوار السياسـي     

الرئاسي، وأوصوا باختـاذ تـدابري    اللييب اإلعراب عن تأييدهم لالتفاق السياسي اللييب وللمجلس
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ملعاجلــة التحــديات اجلاريــة والــدفع قــدما بتنفيــذ االتفــاق مؤكــدين علــى أمهيــة التعجيــل بتــوفري   
  اخلدمات األساسية.  

وخــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، واصــلت البعثــة اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز الوحــدة     - ٨
ــا ــني  فيم ــس ال  ب ــع األعضــاء التســعة يف ال ــة  رئاســيمجي تشــرين  ٨. ويف ومشــاركتهم الكامل

 األول/أكتوبر، عقـد الـس الرئاسـي أول جلسـة كاملـة حبضـور أعضـائه التسـعة منـذ شـباط/          
  فرباير ملناقشة تشكيل حكومة جديدة.

وأنشأ الس الرئاسي، بصفته القائد األعلى للقوات املسـلحة الليبيـة، غـرف عمليـات       - ٩
ليــات ضــد تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام (داعــش).  إقليميــة لقيــادة وتنســيق العم

متوز/يوليـه   ١٨و  ١٧وساعدت البعثة الس الرئاسي يف عقـد اجتمـاع رفيـع املسـتوى يـومي      
الشـرطة، واجلهـات الفاعلـة    قـوات  يف تونس العاصمة بشأن األمن، وضـم ممـثلني عـن اجلـيش و    

األمنية اليت ينص عليهـا االتفـاق السياسـي اللـييب.     األمنية األخرى بغرض تعزيز تنفيذ الترتيبات 
االجتماع الـس الرئاسـي بالتوجيـه بشـأن إنشـاء اهلياكـل األمنيـة املؤقتـة، والتعامـل مـع            وزود

  اجلماعات املسلحة، وتشكيل احلرس الرئاسي.
  

  املشاركة اإلقليمية والدولية    

بشـأن   في اجتمـاع وزاري ف. مي ودويلحتظى بدعم إقلي العملية السياسية الليبيةال تزال   - ١٠
أيار/مايو، أعربت الدول األعضـاء واملنظمـات اإلقليميـة املشـاركة عـن       ١٦عقد يف فيينا يف  ليبيا

تأييدها لالتفاق السياسي اللييب وحلكومة الوفاق الوطين بوصفها املمثل الشرعي الوحيد للشعب 
عقـد بشـأن ليبيـا علـى هـامش      مـاع وزاري  اللييب. وجرى التأكيد جمددا على هذا التأييـد يف اجت 

أيلول/سبتمرب حيث رحب املشاركون بالدور  ٢٢يف نيويورك يف املناقشة العامة للجمعية العامة 
يف مكافحـة اإلرهـاب، وسـلموا باحلاجـة إىل ضـمان       الـس الرئاسـي  القيادي الـذي يضـطلع بـه    

  حوار بشأن األمن يشمل اجلميع. 
يف الــذي عقدتــه جامعــة الــدول العربيــة  مــاع مــؤمتر القمــة  اخلــاص اجت يوحضــر ممثلــ  - ١١

واالجتماع الوزاري التاسع لبلدان اجلوار اللييب املعقـود يف نيـامي    متوز/يوليه ٢٥يف  نواكشوط
تشرين األول/أكتوبر، اجتمع ممثلي اخلـاص مـع األمـني     ٢٥تشرين األول/أكتوبر. ويف  ١٧يف 

سابق جاكايا كيكوييت، املمثـل األعلـى لالحتـاد األفريقـي     العام جلامعة الدول العربية والرئيس ال
للتشــاور بشــأن احلالــة يف ليبيــا والــدفع قــدما    “جلنــة ثالثيــة”إىل ليبيــا، لإلعــالن عــن تشــكيل  

تشــرين الثــاين/نوفمرب، قــدم ممثلــي اخلــاص إحاطــة إىل جلنــة االحتــاد    ٧بالعمليــة السياســية. ويف 
  بيا يف أديس أبابا.األفريقي الرفيعة املستوى املعنية بلي
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  احلالة يف الغرب     

ال تــزال احلالــة األمنيــة يف طــرابلس هشــة. وانتقــل الــس الرئاســي جزئيــا مــن قاعــدة     - ١٢
يف وسط املدينة، ووطد نفسه يف عدد مـن الـوزارات    لسستة البحرية إىل مكتب رئيس ا أبو

نفيذ واليته املتعلقـة بـاحلكم. ويف   لس عقبات خطرية يف تاواملباين احلكومية األخرى. وواجه 
ــوات أمــن حتــت     لظــل الســيطرة احملــدودة   ــالنظر إىل عــدم وجــود ق ــى األرض، وب لمجلــس عل

ــاق         ــا باالتف ــت التزامه ــيت أعلن ــى اجلماعــات املســلحة ال ــاد عل ــد اضــطر إىل االعتم تصــرفه، فق
رئاسـي والقـوى   السياسي اللييب لتأمني نفسه. وانقسم موظفـو اخلدمـة املدنيـة مـا بـني الـس ال      

املناهضة له، مما زاد من تعقيد اجلهـود الراميـة إىل حتسـني تقـدمي اخلـدمات. وتـدهورت أحـوال        
تقدمي اخلدمات العامة يف العاصمة، مبا يف ذلك خدمات امليـاه والكهربـاء، ممـا أدى إىل نشـوب     

  احتجاجات عامة.
ة ذات األجنـدات  وال تزال طرابلس تعيش حتت سيطرة خليط مـن اجلماعـات املسـلح     - ١٣

والــوالءات املتباينــة، ســواء مــن طــرابلس أو املنــاطق احمليطــة ــا، مبــا يف ذلــك مصــراته. وكــثريا  
يــؤدي التنــافس علــى التمويــل والســيطرة علــى األراضــي إىل نشــوب االشــتباكات بصــورة    مــا

 يربكــصــالح ال كتيبــةمنتظمــة. ويف حزيران/يونيــه وأيلول/ســبتمرب، اشــتبكت عناصــر مــن      
قتلــى علــى األقــل.  عشــرةومجاعــة أبــو ســليم املســلحة يف وســط طــرابلس ممــا أدى إىل ســقوط 

ووقعت اشتباكات أخرى يف تشرين األول/أكتوبر قرب مطار معيتيقة يف طـرابلس بـني كتيبـة    
  ثوار طرابلس وكتيبة يوسف البوين، وتسببت يف وقوع وفيات.

اقات وقـف إطـالق النـار الـيت أبرمـت بـني       ويف املنطقة الغربية األوسع نطاقا، ظلت اتف  - ١٤
ســارية إىل حــد كــبري. ومــع ذلــك، فقــد تســببت اشــتباكات   ٢٠١٥اتمعــات احملليــة يف عــام 

وقعـــت يف صـــرباته يف أربـــع وفيـــات أخـــرى علـــى األقـــل يف حزيران/يونيـــه. ويف الفتـــرة بـــني 
تمعـات احملليــة  متوز/يوليـه وتشـرين األول/أكتــوبر، وقعـت اشــتباكات وأعمـال انتقاميـة بــني ا     

املتنافسة يف منطقة الزاويـة، وأسـفرت حسـبما أفـادت بـه التقـارير عـن العديـد مـن اخلسـائر يف           
األرواح قبــل أن تتوصــل األطــراف إىل اتفــاق لوقــف إطــالق النــار أول تشــرين الثــاين/نوفمرب.  

ذي وخــالل معظــم الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، ظلــت أجــزاء مــن الطريــق الرئيســي الســاحلي الــ 
  يربط طرابلس باجلزء الغريب من البلد وبتونس مغلقة من جانب اجلماعات املسلحة املتناحرة.

  
  احلالة يف الشرق    

ــواب           - ١٥ ــس الن ــة ل ــييب املوالي ــوطين الل ــوات اجلــيش ال ــني ق ــازي ب ــال يف بنغ اســتمر القت
ثــوار  واجلماعــات املســلحة، مبــا يف ذلــك تنظــيم الدولــة اإلســالمية (داعــش)، وجملــس شــورى  
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وهو ائتالف مكون من مجاعات مسلحة إسالمية تضم أنصار الشـريعة، وهـي أحـد     -بنغازي 
الكيانـــات الـــيت حـــددها جملـــس األمـــن باعتبارهـــا مرتبطـــة بتنظـــيم القاعـــدة يف بـــالد املغـــرب  

نفـودة، وأحـرزت قـوات    قوارشـة، و قاإلسالمي. وتركز القتال على منـاطق سـوق احلـوت، وال   
تقدما حمـدودا بسـبب مـا واجهتـه مـن مقاومـة شـديدة واسـتخدام مكثـف          اجليش الوطين اللييب 

ــبب         ــا بسـ ــاك أيضـ ــة هنـ ــد احلالـ ــف التعقيـ ــة. ويكتنـ ــات االنتحاريـ ــية واهلجمـ ــام األرضـ لأللغـ
  مدنيني.    وجود

ويف حزيران/يونيه، انـدلع القتـال يف أجـدابيا بـني قـوات اجلـيش الـوطين اللـييب وسـرايا            - ١٦
حزيران/يونيه مـن املقـاتلني واجلماعـات املسـلحة الـذين       ١ت يف الدفاع عن بنغازي، اليت أنشئ

سعوا إىل النأي بأنفسـهم عـن الكيـانني اإلرهـابيني أنصـار الشـريعة وتنظـيم الدولـة اإلسـالمية.          
سـرايا قـوات اجلـيش الـوطين اللـييب الـيت تقـوم علـى حراسـة          الحزيران/يونيه، هامجـت   ١٨ويف 

متوز/يوليـــه، أفـــادت التقـــارير مبقتـــل  ٢٠ا. ويف مشـــروع النـــهر الصـــناعي يف جنـــوب أجـــدابي
ســرايا بإســقاط مروحيــة كــانوا يســتقلوا يف     الضــباط عســكريني فرنســيني إثــر قيــام      ثالثــة

  بنغازي.  جنوب
ويف درنــة، شــنت قــوات اجلــيش الــوطين اللــييب غــارات جويــة طــوال الفتــرة املشــمولة     - ١٧

مـن اجلماعـات املسـلحة اإلسـالمية     بالتقرير على جملـس شـورى جماهـدي درنـة، وهـو ائـتالف       
من املدينة، سعى هذا الس وقـوات اجلـيش الـوطين     تنظيم الدولة اإلسالميةاحمللية. ومنذ طرد 

اللــييب إىل تشــديد قبضــتهما علــى درنــه مــن خــالل احلــد مــن أنشــطة النقــل مــن املدينــة وإليهــا   
واد الغذائيــــة، وأفــــادت التقــــارير بــــأن املدينــــة تعــــاين مــــن حــــاالت نقــــص متقطعــــة يف املــــ 

  والنقدية.  واألدوية
ــة       ٢٨ويف   - ١٨ ــادة جهــاز حراســة املنشــآت النفطي ــس الرئاســي وقي ــع ال ــه، وق متوز/يولي

بـراهيم اجلضـران اتفاقـا يقضـي بإعـادة فـتح مـوانئ حتميـل الـنفط اخلاضـعة للجهـاز يف            إبرئاسة 
أيلول/ســبتمرب، هامجــت قــوات اجلــيش الــوطين اللــييب جهــاز   ١١والســدرة. ويف  النــوف راس
راســة يف منطقــة اهلــالل النفطــي واســتولت ســريعا علــى املــوانئ النفطيــة يف الســدرة، وراس   احل

النوف، وبرقة، والزويتينه بدعم مـن زعمـاء القبائـل. وأفـادت التقـارير بـأن املواجهـة أسـفرت         
راســة وإصــابة العديــد جبــراح. ودعــا اجلــيش الــوطين اللــييب   عــن مقتــل أحــد أعضــاء جهــاز احل 

أيلول/سـبتمرب، قـام رئـيس املؤسسـة      ١٥املؤسسة الوطنية للنفط إىل تـوىل إدارة املنشـآت، ويف   
أيلول/ســبتمرب،  ١٨الوطنيــة للــنفط مصــطفى صــنع اهللا بزيــارة إىل منطقــة اهلــالل النفطــي. ويف 

لييب يف السدرة وراس النـوف يف حماولـة السـتعادة    قوات اجليش الوطين الاحلراسة هاجم جهاز 
السيطرة على املنطقة، لكن القوات صـدم بـدعم مـن الضـربات اجلويـة. ويف تطـور منفصـل،        
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وسعت قوات اجليش الوطين اللييب من نطاق املنطقة اخلاضـعة لسـيطرا    ،أيلول/سبتمرب ١٩يف 
  من خالل االستيالء على بلديت بن جواد وهراوة.  

وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، أقـال اجلنـرال عبـد الـرزاق الناضـوري، احلـاكم العسـكري           -  ١٩
للمنطقة الواقعة بني بن جواد ودرنه، رؤساء البلديات املنتخـبني يف أبيـار وأجـدابيا وبنغـازي والكفـرة      

  وشحات والسدرة. وحل حمل رؤساء البلديات ضباط عسكريون يف أربع من هذه املناطق.
  

  حلالة يف اجلنوبا    

يف سبها، استمرت حاالت االختطاف والقتـل يف أوسـاط اتمعـات القبليـة، ممـا أدى        - ٢٠
قتيال. وال تزال املخاوف من احتمال امتداد التصـعيد العسـكري    ١٨إىل وقوع ما ال يقل عن 

إىل الشــرق وإمكانيــة حــدوث مواجهــة يف اجلنــوب بــني قــوات اجلــيش الــوطين اللــييب والقــوة     
  ثالثة، اليت تتألف غالبا من مقاتلني من مصراتة، تؤثر على احلالة األمنية عموماً.ال

ــت عناصــر        - ٢١ ــوب، وحاول ــوذه يف اجلن ــييب توســيع نطــاق نف ــوطين الل وحــاول اجلــيش ال
ــوتر يف ســبها يف       تشــرين  ٩عســكرية مرتبطــة بالنظــام الســابق إعــادة تنظــيم نفســها. وزاد الت

ملدينةَ قوةٌ تابعـة للجـيش الـوطين اللـييب. ويف الكفـرة، اسـتمرت       األول/أكتوبر عندما اقتحمت ا
  التوترات بني أعضاء مجاعة التبو وعناصر مسلحة من الزواية.

  
  وجود تنظيم الدولة اإلسالمية    

تكبد تنظيم الدولة اإلسالمية، يف سرت، هزمية نكراء على يد قوات مواليـة للمجلـس     - ٢٢
كيلــومتر تقريبــا مــن األراضــي الــيت يســيطر عليهــا يف املنطقــة.    ٣٠٠الرئاســي، خســر بســببها 

 ، بـدعم مـن الغـارات اجلويـة للواليـات املتحـدة      البنيـان املرصـوص  القوات يف عملية شاركت و
مكاســب تنظــيم الدولــة اإلســالمية علــى مــدى فتــرة ســتة     وجنحــت يف اســترجاع، األمريكيــة

فـرد. ويف ايـة الفتـرة     ٢ ٠٠٠ر مـن  فردا وجرح أكث ٦٥٠أشهر، مما أسفر عن قتل أكثر من 
املشمولة بالتقرير، اقتصر وجود تنظيم الدولة اإلسالمية يف سرت علـى جيـب صـغري يف مركـز     

  املدينة. وال يعرف عدد وفيات تنظيم الدولة اإلسالمية.
ــه،       - ٢٣ ــايو إىل منتصــف حزيران/يوني ــل أيار/م ــيت اســتمرت مــن أوائ ــة األوىل ال ويف املرحل

تنظــيم الدولــة اإلســالمية شــرقا إىل ضــواحي ســرت،    البنيــان املرصــوصعمليــة دفعــت قــوات 
 اعمليــة يف معظمهــت الوأعــادت ســيطرا علــى منــاطق أبــو قــرين وأبــو جنــيم ووشــكا. وضــم  

مقــاتلني مــن مصــراتة ووحــدات أصــغر حجمــا مــن مــدن أخــرى مبــا يف ذلــك اجلفــرة وســبها     
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شـآت النفطيـة وغريهـا مـن الوحـدات      املن ةسـ اوطرابلس. ويف الوقت نفسه، تقدمت قـوات حر 
  احمللية من الشرق، وطردت تنظيم الدولة اإلسالمية من بلدات بن جواد والنوفلية وهراوة.  

تـدرجييا علـى ضــواحي   عمليـة البنيـان املرصــوص    ويف املرحلـة الثانيـة، سـيطرت قــوات     - ٢٤
ــة ا      إلســالمية، ســرت الرئيســية واســتولت علــى هياكــل أساســية اســتراتيجية مــن تنظــيم الدول

ذلك قاعدة القرضابية اجلوية وجممع مـؤمترات واغـادوغو وجامعـة سـرت واملينـاء. وبنـاء        يف مبا
آب/أغســطس،  ٢، يف األمريكيــة علــى طلــب مــن الــس الرئاســي، بــدأت الواليــات املتحــدة 

عملية صاعقة أوديسا، وهي سلسلة من الغارات اجلوية ضـد أهـداف تنظـيم الدولـة اإلسـالمية      
    سرت.  يف

سرت آخر مركز سـكاين كـبري خيضـع لسـيطرة تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف        شكلت و  - ٢٥
ليبيا، ويقتصر وجود تنظيم الدولة اإلسـالمية حاليـا علـى جيـوب صـغرية يف سـرت وبنغـازي.        
ــة        ــة مــع جلن ــد. وتعمــل البعث ــع أحنــاء البل ــا األصــغر نشــطة يف مجي ــزال اجلماعــات واخلالي وال ت

اليت عينها الس الرئاسي والشركاء الدوليني لتنسيق التخطيط خلطـة  لتحقيق االستقرار  سرت
  إعادة إعمار شاملة ملدينة سرت.  

  
  احلالة االقتصادية    

ــة يف اهلــالل          - ٢٦ ــق النفطي ــتح املراف ــادة ف ــد إع ــنفط بع ــاج ال ــادة ملحوظــة يف إنت طــرأت زي
طفى صــنع اهللا أن أيلول/ســبتمرب، ذكــر رئــيس املؤسســة الوطنيــة للــنفط مصــ ١٥النفطــي. ويف 

برميـل يوميـا حبلـول ايـة      ٩٠٠ ٠٠٠برميـل إىل   ٢٠٠ ٠٠٠الصادرات الوطنية سـترتفع مـن   
أيلول/سبتمرب، رفع رئيس املؤسسة صنع اهللا شرط القوة القاهرة، الـذي عرقـل    ١٥السنة. ويف 

التصـدير.  نشـاط  عدد من نـاقالت الـنفط    استأنفصادرات النفط من منطقة اهلالل النفطي، و
مليـون   ٣٠٠بعد مناقشات مع أعضاء الس الرئاسي، أكد صنع اهللا أن املؤسسـة قـد تلقـت    و

مليـون دينـار لالسـتثمار يف إصـالح      ٣٠٠دينار، والتزم الـس الرئاسـي بتمويـل إضـايف قـدره      
أكتـوبر، ازداد اإلنتـاج    وصيانة البنية التحتيـة الوطنيـة للـنفط. وحبلـول منتصـف تشـرين األول/      

  برميل يوميا.   ٥٧٠ ٠٠٠إىل 
نسـبة   ٢٠١٦ومع اخنفاض إيرادات الـنفط، مـن املتوقـع أن يبلـغ العجـز املـايل يف عـام          - ٢٧
 أشـارت تقـديرات   يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل. ومع استمرار فقدان الـدينار لقيمتـه،   ٦٩

 حزيــران/ يف املنتهيــةيف املائــة يف الســنة  ٢٥نســبة بلــع  التضــخم إىل أن مصــرف ليبيــا املركــزي
. ويف حني وفرت الزيادة يف إنتـاج الـنفط أرباحـاً بالعملـة األجنبيـة ملصـرف ليبيـا        ٢٠١٦يونيه 

ــة       ــى احلالـ ــن علـ ــرأ حتسـ ــة، مل يطـ ــات الوطنيـ ــتنفاد االحتياطيـ ــاطؤ اسـ ــزي، وأدت إىل تبـ املركـ
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االقتصادية. ويف مجيع أحنـاء البلـد، تعـاين املصـارف مـن نقـص النقديـة. وكانـت مسـألة إفـراج           
عناصـر املناقشـة الـيت جـرت      أحـد تقدمي اخلدمات األساسـية  من تمكني لصرف عن األموال لامل

  تشرين األول/أكتوبر، دعما القتصاد ليبيا. ٣١يف  يف لندن املعقوداالجتماع يف 
ــس        ١٥ويف   - ٢٨ ــني ال ــة لالســتثمار، وع ــيس املؤسســة الليبي ــتقال رئ آب/أغســطس، اس

إلدارة عمليـة التقاضـي باسـم املؤسسـة ولكـن لـيس للتصـرف يف        الرئاسي جلنة توجيهية مؤقتـة  
األصول أو نقلها. ويف أيلول/سبتمرب، كسبت املؤسسة قضيتني رئيسـيتني ضـد شـركات إدارة    

مليون دوالر. ومـع ذلـك، خسـرت     ١٢٠االستثمارات األجنبية ما أدى إىل استعادة أكثر من 
أكتــوبر قضــية ضــد بنــك اســتثمار أمريكــي   تشــرين األول/ ١٤املؤسســة الليبيــة لالســتثمار يف 

  بليون دوالر. ١,٢للفشل يف استثمار 
    

  عملية صياغة الدستور  - ثالثا   
استمرت اخلالفات العميقـة يف الـرأي بشـأن مضـمون مشـروع الدسـتور الصـادر عـن           - ٢٩

يف وقـت سـابق مـن هـذا     ، عمـان،  أعضاء مجعية الصـياغة التأسيسـية الـذين اجتمعـوا يف صـاللة     
يف نيسان/أبريل يف جلسـة الحقـة يف البيضـاء. وواصـل     مشروع الدستور العام، وصوتوا بشأن 

األعضاء الذين مل حيضروا اجتماع صـاللة إلقـاء الضـوء علـى اخلالفـات حـول املسـائل املتعلقـة         
ــل،        ــي: التمثي ــا يل ــك بشــأن م ــا يف ذل ــة ومضــمون مشــروع الدســتور، مب ــاإلجراءات الداخلي  ب

  وحقوق األقليات، ودور جملس الشيوخ والس الرئاسي وتكوينهما.  
وخــالل الفتـــرة املشــمولة بـــالتقرير، أقـــام أعضــاء مجعيـــة الصــياغة التأسيســـية الـــذين       - ٣٠
حيضــروا معتكــف صــاللة دعــوى ضــد مشــروعية التغــيريات املدخلــة علــى الالئحــة الداخليــة  مل
ء. وتعتـرض الـدعوى علـى مشـروعية التصـويت الـذي       لجمعية أمام احملكمة اإلدارية يف البيضال

  نيسان/أبريل.   ١٩أقره املوقعون على مشروع الدستور يف 
    

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

وفري بنـاء  لدعم االنتخايب تـ األمم املتحدة ل خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصل فريق  - ٣١
لتحضـري لالنتخابـات   ـدف ا القدرات واملساعدة التقنية للمفوضية الوطنيـة العليـا لالنتخابـات    

املقبلــة. ومشــل الــدعم املقــدم مــن األمــم املتحــدة تنظــيم وتنفيــذ جمموعــة مــن حلقــات العمــل،     
ة لمفوضــية واجلهــات املعنيــلوالــدورات التدريبيــة، وتبــادل الزيــارات، وبــرامج تنميــة القــدرات 
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صاحبة املصلحة. ويتمثل اهلدف من هذه األنشطة يف تنـاول املواضـيع التقنيـة وبنـاء الشـبكات      
  .  األوسع نطاقا وتيسري عمليات التبادل مع النظراء يف ليبيا واملنطقة العربية

العليـا لالنتخابـات يف وضـع     الوطنيـة  وساعد فريق األمم املتحدة للدعم االنتخايب املفوضية  -  ٣٢
حتديـد القضـايا اجلنسـانية،    ”لنهائية على وثيقة شاملة لتحديد املسائل اجلنسانية بعنـوان:  اللمسات ا

ملساعدة صناع القرار يف ختطـي   “٢٠١٤- ٢٠١٢ومشاركة املرأة يف االنتخابات الوطنية يف ليبيا، 
  احلواجز والتقليل إىل أدىن حد من العوامل اليت تثين املرأة عن املشاركة يف االنتخابات.

  
  حقوق اإلنسان، والعدالة االنتقالية، وسيادة القانون  -باء   

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت كل اجلماعـات ارتكاـا النتـهاكات القـانون       - ٣٣
الدويل حلقوق اإلنسـان والقـانون الـدويل اإلنسـاين، ومعظمهـا يف ظـل حالـة مـن اإلفـالت مـن           
ــاء القســري،        ــائن، واالختف ــات االختطــاف، وأخــذ الره ــهاكات عملي ــت االنت ــاب. ومشل العق

  ب، والقتل غري املشروع، واالعتداءات على املدنيني.  واالحتجاز التعسفي، والتعذي
ووقع املدنيون يف مرمى النريان املتبادلة يف سياق الـرتاع املسـتمر يف مجيـع أحنـاء البلـد.        - ٣٤

ــة مــا جمموعــه    ١٢أيار/مــايو إىل  ١٧وخــالل الفتــرة مــن   تشــرين األول/أكتــوبر، وثقــت البعث
جرحيـا. وتسـببت الغـارات اجلويـة يف      ١٣٢تـيال و  ق ٩٤إصابة بني املدنيني، مبا يف ذلك  ٢٤٦

معظم الوفيات واإلصابات، وجنم عـن القصـف ثـاين أعلـى عـدد مـن الضـحايا. وسـجل أعلـى          
  عدد من اخلسائر يف صفوف املدنيني يف بنغازي.

هجمات على املرافق الطبية، مبا يف ذلك قصـف املركـز الطـيب     ٦ووثقت البعثة وقوع   - ٣٥
ر/مــايو وحزيران/يونيــه، وهجــوم بســيارة مفخخــة علــى مستشــفى اجلــالء يف  يف بنغــازي يف أيا

شخصــا، مــن  ١٣حزيران/يونيــه ممــا أدى إىل مقتــل مخســة أشــخاص وجــرح    ٢٤بنغــازي يف 
أيلول/سبتمرب، اقتحمت جمموعـة مسـلحة جمهولـة اهلويـة وحـدة العنايـة        ١٩بينهم طفالن. ويف 

  املركزة يف مستشفى الزاوية التعليمي.  
وال يــزال املــدنيون حماصــرين يف ضــاحية قنفــودة يف بنغــازي، ويتعرضــون لعمليــات          - ٣٦

القصف ويعانون من نقص الغذاء واملاء والرعايـة الطبيـة. وضـمن احملاصـرين عمـال مهـاجرون       
وســجناء ســابقون مــن ســجن بوهدميــة العســكري يف بنغــازي. ورغــم جهــود الوســاطة احملليــة   

توصل بعد جملـس شـورى ثـوار بنغـازي واجلـيش الـوطين اللـييب        املكثفة اليت تدعمها البعثة، مل ي
  إىل اتفاق بشأن طرائق إجالء املدنيني.  
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  عمليات االختطاف والقتل    

ــد        - ٣٧ ــهم. وق ــدنيني وقتل ــع األطــراف اختطــاف امل واصــلت اجلماعــات املســلحة مــن مجي
ــرية       ــة األس ــية أو اهلوي ــاءات السياس ــراد بســبب اآلراء واالنتم ــتهدف األف ــة. وعــادة  أُس والقبلي

  تقوم اجلماعات املسلحة أيضا باختطاف األشخاص طلبا للفدية أو لتبادل األسرى.    ما
شخصا يف مكب للقمامـة يف ضـاحية الليثـي     ١٤متوز/يوليه، عثر على جثث  ٢١ويف   - ٣٨

يف بنغازي. وأفادت التقارير بـأن املـدعي العـام العسـكري يف بنغـازي فـتح حتقيقـا يف عمليـات         
ل، لكنه مل يعلن أي نتائج. وشنت أيضا هجمات علـى مسـؤولني يف قطـاع العدالـة وعلـى      القت

متوز/يوليـه، اختطفـت جمموعـة مسـلحة جمهولـة اهلويـة حممـد فـرج          ٢٢مسؤولني آخـرين. ويف  
ــيس حمكمــة مشــال طــرابلس. ويف    أبــو ــو   ٢٥عميــد، رئ ــه، اختطــف مســلحون جمهول متوز/يولي

سـجل املـدين يف مـوزورك، وعثـر علـى جثتيهمـا بعـد ذلـك         اهلوية موظفني اثـنني مـن مكتـب ال   
بوقت قصـري يف سـبها. واختطفـت شخصـيات دينيـة هامـة وأعضـاء بـارزون يف اتمـع املـدين           

تشرين األول/أكتـوبر، اختطـف مهـامجون جمهولـون يف      ٦أيضا ألسباب مالية أو سياسية. ويف 
تشـرين األول/أكتـوبر،    ١٩فتاء. ويف طرابلس الشيخ نادر العمراين، وهو عضو بارز يف دار اال

أربعة أشـخاص وجـرح    ما جمموعه اختطف أيضا الرئيس السابق للخطوط اجلوية الليبية. وقتل
تشــرين األول/أكتــوبر. ومــن  ٢٩شخصـا جــراء انفجــار يف ســاحة الكـيش يف بنغــازي يف    ١٨

  بني القتلى املدنيني حممد بوقعيقيص، الناشط يف جمال مكافحة الفساد.
  

  االحتجاز والتعذيب والوفيات أثناء احلجز     

ال يزال االحتجاز التعسفي ميثل مشكلة واسعة االنتشار يف كل من مراكـز االحتجـاز     - ٣٩
الرمسيــة ومرافــق االحتجــاز الــيت تــديرها اجلماعــات املســلحة يف مجيــع منــاطق البلــد. ومل حيــرز   

شـخاص احملتجـزين إمـا جـرت     سوى تقدم ضئيل يف استعراض حاالت فردية للتأكد من أن األ
  حماكمتهم أو أطلق سراحهم، وفقا للقانون اللييب.  

وسجلت البعثة حاالت احتجاز تعسفي وتعذيب يف مجيع أحناء البلـد، مبـا يف ذلـك يف      - ٤٠
يف مصـراتة، وسـجون أبـو سـامل      ةسجين غرناطة وكويفية يف بنغازي، وسـجين اجلاويـة وطمينـ   

يف طــرابلس. ومل تســفر بعــد ادعــاءات ســابقة بالتعــذيب    وفرســان جــرتور واهلضــبة ومعيتيقــة 
، عـن  ٢٠١٥قـدمت فيهـا أدلـة فيـديو، وأعلـن عنـها يف عـام         ،وسوء املعاملـة يف سـجن اهلضـبة   

مالحقات قضائية. ولوحظت أوضاع قاسية يف سجين معيتيقـة وسـبها. وتشـري االدعـاءات إىل     
مات الـواردة إىل وقـوع مـا ال يقـل عـن      انتهاج الغلظة يف التعذيب وسوء املعاملة. وتشري املعلو

ثالث وفيات أثناء االحتجاز جـراء التعـذيب الواقـع يف سـجن معيتيقـة خـالل الفتـرة املشـمولة         
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سـجينا   ١٩حزيران/يونيه، عقب إصدار مكتب املدعي العام أوامر إفراج عن  ٩بالتقرير. ويف 
يف طــرابلس مصــابة  مــن الســجناء يف مواقــع خمتلفــة ١٢مــن ســجن الروميــي، عثــر علــى جثــث 

بطلقات نارية. وكان مجيع املتوفني أعضاء يف نظام القذايف السابق، وال تزال الظـروف احمليطـة   
يكـن قـد    بعمليات القتل غري واضحة. وذكـر مكتـب املـدعي العـام أنـه فـتح حتقيقـا، ولكنـه مل        

 تشـــرين األول/أكتـــوبر، عثـــر علـــى ٢٧. ويف عنـــد نشـــر هـــذا التقريـــرعـــن أي نتـــائج أعلـــن 
جثــث مكتوفــة األيــدي ومصــابة بطلقــات ناريــة يف مكــب للقمامــة يف ضــاحية شــيبنة يف     ١٠

  بنغازي، اليت تقع حتت سيطرة قوات اجليش الوطين اللييب.
  

  الفئات املعرضة للخطر    

احتجز مهاجرون تعسفا يف مراكز االحتجاز اليت يديرها جهـاز مكافحـة اهلجـرة غـري       - ٤١
احتجـاز غـري رمسيـة أخـرى خاضـعة لسـيطرة اجلماعـات املسـلحة         الشرعية وكذلك يف أمـاكن  

والشــبكات اإلجراميــة املتخصصــة يف التــهريب واالجتــار. ومل خيضــع املهــاجرون احملتجــزون يف  
ــانوين، كمــا أن تلــك املراكــز ال   لاملراكــز التابعــة ل  ــة مــن   جهــاز ألي إجــراء ق ختضــع ألي رقاب

ز الإنســانية، فالنــاس يحتجــزون يف خمــازن  الســلطات القضــائية. وظــروف االحتجــاز يف املراكــ 
إىل اإلنــارة وامليــاه. ويف  صــحية مروعـة، كمــا أــا سـيئة التهويــة وتفتقــر كـثرياً    تشـهد أوضــاعاً 

بعض مراكز االحتجـاز، يعـاين املهـاجرون مـن سـوء التغذيـة احلـاد، كمـا تلقـت البعثـة تقـارير            
 ب والعنــف اجلنســي، والعمــل  ضــهم للتعــذيب، مبــا يف ذلــك الضــر  عديــدة ومتســاوقة عــن تعر

  اجلماعات املسلحة اليت تتمكن من الوصول إىل املراكز. يد  القسري على
٤٢ -       ــا تعر ــا م ــال مــن ضــحايا االختطــاف واالحتجــاز التعســفي، وغالب ضــوا وكــان األطف

ــدنيني       ــني امل ــالغني. ومشلــت اإلصــابات ب ــق دون فصــلهم عــن احملتجــزين الب لالحتجــاز يف مراف
ــالتقرير مــا ال يقــل عــن      طفــال يف األعمــال  ٢٤أطفــاال، حيــث قُتــل خــالل الفتــرة املشــمولة ب

ــها املالعــب واملنتزهــات الترفيهيــة. وتعرضــت النســاء أيضــاً لالحتجــاز      القتاليــة، يف أمــاكن من
بب انتماءات شخصية يف أحيان كـثرية. وكـان صـحفيون وغريهـم مـن العـاملني       التعسفي، بس

يف وســائط اإلعــالم واملــدونني ضــحايا أيضــا هلجمــات اســتهدفتهم عــن قصــد، حيــث تعرضــوا  
للقتل غري املشروع واالختطـاف واالحتجـاز التعسـفي. وأفـادت التقـارير بـأن ثالثـة صـحفيني         

ن يف وسائط اإلعالم جبراح يف منـاطق مـن بينـها    قتلوا برصاص القناصة وأصيب عاملون آخرو
سرت. وقُتـل صـحفي لـييب برصـاص قنـاص يف بنغـازي، فيمـا قُتـل صـحفيان آخـران، أحـدمها            

  مواطن لييب واآلخر هولندي، برصاص قناصة تابعني لتنظيم الدولة اإلسالمية يف سرت.  
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  العدالة االنتقالية واملصاحلة    

قدمت البعثة الدعم للجنة احلوار بني مصراتة وتاورغاء اليت عقـدت أربعـة اجتماعـات      - ٤٣
 كـانون األول/  ١٨يف الفترة املشمولة بـالتقرير يف إطـار تنفيـذ وثيقـة خارطـة الطريـق املؤرخـة        

آب/أغسطس، وقّع اجلانبان اتفاقا يتضمن أحكاما تتعلق جبرب ضـرر   ٣١. ويف ٢٠١٥ديسمرب 
وبعـودة املشـردين داخليـا إىل تاورغـاء. ويتـوخى أن حيظـى االتفـاق         ٢٠١١ضحايا نزاع عـام  

بتأييــد الــس البلــدي مصــراتة والــس احمللــي تاورغــاء، عــالوة علــى تأييــد حكومــة الوفــاق      
الوطين. وقد شجعت البعثة كال الطرفني واحلكومة علـى كفالـة أن يشـمل التنفيـذ إقـرار احلـق       

  دون شروط على حد سواء.يف جرب الضرر واحلق يف العودة 
أما على الصعيد احمللي فقد أُحرز تقدم يف جهود املصاحلة يف جبال نفوسـة وفيمـا بـني      - ٤٤

أهايل مصراتة وأهايل تاورغاء. ونظمت البعثة حلقة عمل بشأن املصاحلة الوطنية يف الفترة مـن  
نيـة واحملليـة القائمـة    أيلول/سبتمرب ابتغاء حتديد مبادرات املصاحلة الوط ٢آب/أغسطس إىل  ٣١

مــن الناشــطني واخلـرباء والسياســيني الليبــيني والرابطــات   ٧٥وتقييمهـا. ومجعــت حلقــة العمـل   
الليبية ملناقشة حتديات املصاحلة الوطنية يف ليبيا وفرص حتقيقها. واملشاورات جاريـة بـني البعثـة    

صـحاب املصـلحة الليبـيني    وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب دعم بناء السالم بغية دعـم أ 
  يف وضع استراتيجية للمصاحلة الوطنية.  

  
  النظام القضائي واجلنائي    

ــدخالت          - ٤٥ ــات القضــائية عــن الت ــى اســتقاللية اهليئ ــاظ عل ــوخى احلف ــود يت يف إطــار جمه
أيلول/سبتمرب كل من رئيس الس األعلى للقضـاء، حممـد احلـايف،     ٤السياسية، زار طربق يف 

ال النائــب العــام، القاضــي إبــراهيم مســعود، برفقــة أعضــاء آخــرين مــن الــس،   والقــائم بأعمــ
وذلك لعقد اجتماع مـع أعضـاء اهليئـات القضـائية يف املنطقـة الشـرقية. وأسـفر االجتمـاع عـن          
ــات القضــائية للســنة القضــائية         ــل أعضــاء اهليئ ــات ونق ــرارات متصــلة بالترقي ــس ق ــاد ال اعتم

اجتماعــات عمــل مــع أعضــاء اهليئــات القضــائية املمثلــة   . وعقــد الوفــد أيضــا  ٢٠١٧-٢٠١٦
ــازي و ــع ممــثلني         ألبنغ ــات م ــة عقــد اجتماع ــرج. وواصــلت البعث ــة والبيضــاء وامل جــدابيا ودرن

وحماورين ينتمون للنظام القضائي ونظام السجون بغرض مناقشة حالة احملتجـزين والتحقيـق يف   
  العامني.  اة واملدعنيانتهاكات حقوق اإلنسان وخطط تقدمي الدعم الفين للقض

ومن أجل تقدمي الدعم يف جمال نقل احملتجزين إىل مراكز االحتجاز اخلاضعة للسـيطرة    - ٤٦
الكاملة جلهاز الشرطة القضائية الذي تشرف عليـه وزارة العـدل، علـى النحـو املنصـوص عليـه       

 الفتــرة يف االتفــاق السياســي اللــييب، قامــت البعثــة بزيــارات إىل مخســة ســجون يف طــرابلس يف  
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ة ســوى يأيلول/ســبتمرب. وال خيضــع للمراقبــة الكاملــة جلهــاز الشــرطة القضــائ  ٢٩إىل  ٢٦ مــن
ثالثة مراكز احتجاز يف طرابلس، يف حني تدير اجلماعات املسلحة أربعة مراكز أخـرى وتقـوم   

  مبهام األمن فيها.
  

  قطاع األمن  -جيم   
  ة املؤقتةالدعم املقدم لليبيا يف التخطيط للترتيبات األمني    

واصلت البعثة العمل عن كثب مع الس الرئاسـي ووزاريت الداخليـة والـدفاع بشـأن       - ٤٧
تنفيذ الترتيبات األمنيـة املؤقتـة املنصـوص عليهـا يف االتفـاق السياسـي اللـييب. ومشلـت اـاالت          

 ؛سالرئيسية الـيت يقـدم فيهـا الـدعم مـا يلـي: عمليـات تقيـيم وختطـيط شـؤون األمـن يف طـرابل            
وتشــكيل حــرس رئاســي والتعامــل مــع اجلماعــات املســلحة؛ وتقــدمي الــدعم يف جمــال مكافحــة   

فات احلـرب مـن املتفجـرات؛ ومواصـلة قيـام مـوظفي البعثـة        أجهزة التفجري اليدوية الصنع وخملَّ
ــن األنشــطة           ــا م ــذه األنشــطة وغريه ــرابلس ومــدن أخــرى لتيســري ه ــة إىل ط ــارات منتظم بزي

  الصلة.  ذات
 ٢ة لعمل البعثة مع اللجنة األمنية املؤقتـة، أصـدر الـس الرئاسـي املرسـوم رقـم       ونتيج  - ٤٨

نشئ للحرس الرئاسي الذي سيضـم مزجيـا مـن أفـراد الشـرطة      مـوال ٢٠١٦أيار/مايو  ٩املؤرخ 
وأفراد اجليش. بيد أن جمال ونطاق املهام املسندة إىل احلرس الرئاسي جتاوزا ما اقترحتـه اللجنـة   

 آب/ ٣١ؤقتـة، ممـا أثـار بعـض القلـق لـدى طائفـة مـن اجلهـات الفاعلـة األمنيـة. ويف            األمنية امل
أغسطس، عين الس الرئاسي قائد احلرس الرئاسي ونائبني له. وتعمل البعثة بشكل وثيق مـع  

تواصـل   قائد احلرس الرئاسـي وتشـجعه علـى التركيـز علـى اسـتتباب األمـن يف طـرابلس. كمـا         
اعات املسلحة من أجل توسيع نطاق مؤيـدي االتفـاق السياسـي اللـييب،     البعثة التحاور مع اجلم

  كما أا مكَّنت للتنسيق الوثيق بني اجلهات الفاعلة األمنية يف طرابلس.
وتواصل البعثة، مبساعدة من خلية التخطيط واالتصال التابعة لالحتاد األورويب، رصـد    - ٤٩

األمنيــة احلالــة طــرابلس) بغــرض تقيــيم عمليــات نشــر وحــدات الشــرطة واجلــيش (ال ســيما يف 
وتنفيذ الترتيبات األمنية املؤقتة. وتواصل البعثة مشاركتها يف إصالح العمـل الشـرطي وتطـوير    

  األمن.    قطاع
  

  إدارة األسلحة والذخرية    

ما زال مثة خطـر كـبري يتمثـل يف وقـوع وفيـات وإصـابات نامجـة عـن املتفجـرات مـن             - ٥٠
املتفجـرة يف بنغـازي. وللتصـدي هلـذه املسـألة، نظمـت دائـرة األمـم         خملفات احلرب واألفخاخ 
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مــن أفــراد  ٣٠املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام دورة تدريبيــة يف تــونس العاصــمة لفائــدة  
ــة اجلنائيــة، واملهندســني      ــابعني هليئــة الســالمة الوطنيــة، ومــن شــرطة األدل املســح غــري الــتقين الت

ييم مناطق املدينة املعرضة ألخطار التلوث الناجم عن املتفجـرات  العسكريني إلتاحة إمكانية تق
إزالة األلغام. وقد دربت األفرقة اليت تتوىل هـذه املهـام أيضـا يف     على صعيد ولوياتحتديد األو

لسـالمتها.   جمال التعامل مع الصـدمات يف احلـاالت الطارئـة كمـا زودت مبعـدات طبيـة تعزيـزاً       
امر مهام املسح يف بنغازي مـن املركـز اللـييب لألعمـال املتعلقـة باأللغـام       أو وتتلقى األفرقة حالياً
  وخملفات احلروب.

  
  متكني املرأة  -دال   

 اقــراروفقــا ملــا يــنص عليــه واصــلت البعثــة النــهوض بــدور املــرأة يف العمليــة السياســية    - ٥١
  .)٢٠١٣( ٢١٢٢و  )٢٠٠٠( ١٣٢٥جملس األمن 

الدولـة   ةالشـؤون االجتماعيـة ووزيـر    ةوقدمت البعثة الدعم واملساعدة الفنية إىل وزيـر   - ٥٢
ــر   ــة ووزي ــة االجتماعي ــرأة والتنمي ــاق    ةلشــؤون امل ــة الوف ــة لإلصــالح املؤسســي يف حكوم الدول

أيلول/سـبتمرب، عقـدت    ٨متكـني املـرأة يف   دعم وشأ الس الرئاسي وحدة الوطين. وبعد أن أن
البعثة ثالثة اجتماعات موعة الدفاع عن املرأة من أجل دعم صياغة خطة للتوعية تسـتهدف  

يف املائـة مـن    ٣٠تخصص للنسـاء نسـبة   الس الرئاسي وجملس النواب. وطالبت الوحدة بأن 
  طين املقترحة اجلديدة.حكومة الوفاق الواملقاعد يف 

الــدعم الفــين  ىتشــرين األول/أكتــوبر، وبنــاًء علــى طلــب للحصــول علــ  ٣٠و  ٤ويف   - ٥٣
قدمته عضوات يف جملس النواب، قامت البعثة بزيـارة إىل جملـس النـواب يف طـربق. ويف وقـت      

تشــرين الثــاين/نوفمرب،  ١٢إىل  ١٠الحــق، عقــدت البعثــة، يف تــونس العاصــمة يف الفتــرة مــن   
  ؤمترا للربملانيات من ليبيا ومن بعض البلدان ااورة.م

للمســاواة بــني اجلنســني وبالشــراكة مــع املكتــب اإلقليمــي هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة   - ٥٤
للمنطقة العربية وبدعم مايلّ من حكومـة سويسـرا، نظمـت البعثـة ثـالث دورات      ومتكني املرأة 

حزيران/يونيـه وآب/أغسـطس، بشـأن قـرار جملـس      تدريبيـة، يف تـونس العاصـمة يف أيار/مـايو و    
ــن  ــات.     )٢٠٠٠( ١٣٢٥األم ــاوض وحــل الرتاع ــرأة، والتف ، وبشــأن املشــاركة السياســية للم

وبالشراكة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبدعم من حكومـات أملانيـا وهولنـدا وسويسـرا،     
، وهـو يرمـي   “األمـل ”آب/أغسطس مشروعا مدته سنتان سمي مشـروع   ١البعثة يف  أطلقت

  إىل تقدمي املساعدة الفنية للمرأة يف املؤسسات املنبثقة عن االتفاق السياسي اللييب.
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  الشباب  -هاء   
يكثّف كل من البعثـة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري اجلهـود الراميـة إىل الوصـول إىل           - ٥٥

لييب الذي ما فتئ يعاين مـن نقـص التمثيـل يف املؤسسـات االنتقاليـة. ونظمـت األمـم        الشباب ال
املتحدة نشاطني يف آب/أغسطس يف تونس العاصمة مجعا شـبابا ليبـيني لتبـادل وجهـات النظـر      
ــدويل        ــاليوم ال ــأزق السياســي احلــايل. ويف إطــار االحتفــال ب بشــأن دورهــم يف اخلــروج مــن امل

منظمـة مـن منظمـات اتمـع املـدين أنشــطة يف       ٣٠نظـم حنـو   آب/أغسـطس،   ١٢للشـباب يف  
بلديــة يف مجيــع أحنــاء ليبيــا، وذلــك بــدعم مــن صــندوق األمــم املتحــدة للســكان. ويف            ١١

األول/أكتوبر، عقد ممثلي اخلاص اجتماعا يف طرابلس مـع قـادة الشـباب املشـاركني يف      تشرين
  تدريب الشباب يف جمال احلوار واملصاحلة.

  
  نسيق املساعدة الدوليةت  -واو   

كــان مــن شــأن القــرار الــذي اختــذه الــس الرئاســي بتفــويض مســؤوليات وزاريــة إىل   - ٥٦
اهليئـات الفنيـة التابعـة للجنـة      وزراء معينني، واملشـاركة الفعالـة مـن جانـب وزارة التخطـيط يف     

األمـم املتحـدة.    لتنسـيق املسـاعدة الـيت تقـدمها     أنه أعطى زمخا متجـدداً  املشتركة التنسيق الفين
أيلول/سبتمرب، عقدت البعثة يف تونس العاصمة، بالشراكة مـع الربنـامج    ٢٩و  ٢٨ففي يومي 

اإلمنائي وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل، منتدى اخلرباء الليبيني الثالث للتعـاون اإلمنـائي.   
إىل تعزيـز أوجـه   وقام املنتدى، الذي سجل مؤخرا بوصفه منظمة غري حكومية يف ليبيـا تسـعى   

 اع القــرار يف احلكومــة، بتحليــل خيــارات السياســة التــآزر بــني األوســاط الفكريــة الليبيــة وصــن
العامة واإلجراءات واألولويـات الـيت سـتقترح علـى حكومـة الوفـاق الـوطين. وعقـدت اللجنـة          

ل وطنـيني خـال   ممـثلني املشتركة للتنسيق الفـين، الـيت دأبـت علـى االجتمـاع بشـكل منـتظم مـع         
تشرين األول/أكتوبر يف طـرابلس شـكَّل أحـد أوائـل      ١٢الفترة املشمولة بالتقرير، اجتماعا يف 

االجتماعات املتعددة األطراف مـع الوجـود الـدويل املوسـع الـيت تعقـد يف العاصـمة الليبيـة منـذ          
  .٢٠١٤منتصف عام 

ــى   - ٥٧ ــروع وتلقّـ ــتقرار مشـ ــق االسـ ــق حتقيـ ــا مرفـ ــائي يف   لليبيـ ــامج اإلمنـ ــأه الربنـ ــذي أنشـ الـ
ــدفع        ٢٠١٦نيســان/أبريل  ــدول األعضــاء ب ــن ال ــدات م ــدويل تعه ــع ال ــة واتم ــن البعث ــدعم م ب

ــون دوالر، كمــا  ٣٠ ــغ يضــاهيه. واســتنادا إىل       ملي ــدفع مبل ــوطين ب ــاق ال ــة الوف تعهــدت حكوم
لـى دعـم اسـتقرار    استعراض دقيق ملعـايري االختيـار، وافـق جملـس إدارة مرفـق حتقيـق االسـتقرار ع       

ــازي ــا،  بنغ ــة يف شــرق ليبي ــا،  وككل ــرب ليبي ــاري  يف غ ــا يف  وســبها وأوب ــوب ليبي وتشــمل . جن
جمموعـــات بـــرامج املســـاعدة تـــوفري املعـــدات األساســـية للمستشـــفيات والعيـــادات واملـــدارس،   
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النفايات ومعاجلة مياه الصرف الصحي، وإعادة تأهيل الـبىن التحتيـة    وخدمات الطوارئ، وإدارة
  صغرى اليت تضررت يف القتال. وقد بدأ تقدمي املساعدة يف أوائل تشرين األول/أكتوبر.ال
  

  املساعدة اإلنسانية    - زاي  
 ، الــيت أُطلقــت يف تشــرين الثــاين/   ٢٠١٦مل تتلــق خطــة االســتجابة اإلنســانية لعــام       - ٥٨

ــوفمرب ــة       ٣٠، إال نســبة ٢٠١٥ ن ــرة لغاي ــل املطلــوب يف الفت ــن التموي تشــرين  ٣١يف املائــة م
مليون دوالر. وأدى الـنقص يف التمويـل إىل احلـد مـن      ٥١,٧ما جمموعه بلغت األول/أكتوبر، 

قدرة األمم املتحدة وشركائها على تقدمي املساعدة الالزمـة إلنقـاذ حيـاة األفـراد األشـد ضـعفاً       
ة مليـون شـخص. ويف إطـار التحضـري خلطـ      ١,٣من بني املستفيدين املستهدفني البـالغ عـددهم   

، أجــرى الفريــق القُطــري للعمــل اإلنســاين استعراضــاً عامــاً   ٢٠١٧االســتجابة اإلنســانية لعــام 
 تشـرين األول/  ١١ و ١٠لالحتياجات اإلنسانية، وعقد حلقة عمل يف تونس العاصمة يـومي  

أكتــوبر ملمــثلني عــن الســلطات الوطنيــة واحملليــة إىل جانــب اتمــع الــدويل، مــن أجــل حتديــد     
 . ويف أيلـول/ ٢٠١٧أشد الفئـات ضـعفاً وأنشـطة التصـدي ذات األولويـة لعـام       االحتياجات و

، أصـــدر الفريـــق القُطـــري للعمـــل اإلنســـاين نـــداًء عـــاجالً طلـــب فيـــه مبلـــغ    ٢٠١٦ســـبتمرب 
مــن املشــردين  ٧٩ ٤٠٠ماليــني دوالر مــن أجــل تقــدمي مســاعدة عاجلــة إلنقــاذ حيــاة  ١٠,٧

من املشـردين   ٥٣ ٠٠٠ى الرغم من أن أكثر من داخلياً من املتوقع أن يعودوا إىل سرت. وعل
 أي متويــل حــىتيكــن قــد اســتدر  داخليـاً عــادوا بالفعــل منــذ أيلول/ســبتمرب، فالنــداء العاجـل مل  

  .تاريخ كتابة هذا التقرير
من آليـة تتبـع التشـرد التابعـة للمنظمـة الدوليـة للـهجرة إىل أن         ملستمدةوتشري األرقام ا  - ٥٩

شخصـاً يف تشـرين األول/أكتـوبر،     ٣١٣ ٢٣٦داخليـاً يف ليبيـا بلـغ     املشرديناألشخاص عدد 
مما يشكل اخنفاضا عن معدالت األشهر السابقة. ويف بنغـازي علـى وجـه اخلصـوص، أسـفرت      

ــاً مــن   األشــخاص حــاالت العــودة عــن خفــض عــدد   شــخص يف  ١١٥ ٠٠٠املشــردين داخلي
  شخصاً يف أيلول/سبتمرب.   ٥١  ٧٣٠حزيران/يونيه إىل 

على الرغم من أوجـه الـنقص الـيت تعتـري عمليـة التمويـل، واصـلت وكـاالت األمـم          و  - ٦٠
ــالتقرير،       ــرة املشــمولة ب ــة خــالل الفت ــة واملســاعدة اإلنســانية العاجل املتحــدة تقــدمي مــواد اإلغاث

ذلك إىل حد كبري من خالل هيئات االستجابة الوطنيـة والنظـراء احلكـوميني. فقـد وفّـرت       ومت
ة جمموعـات مـواد إلنقـاذ احليـاة وأدويـةً ولـوازم، مبـا يف ذلـك جمموعـات          منظمـة الصـحة العامليـ   

اللوازم الطبية األساسية والتكميلية حلـاالت الطـوارئ؛ وجمموعـات مـواد ملعاجلـة الصـدمات يف       
حاالت الطوارئ؛ وأدوية ملعاجلة األمراض غري املعدية؛ وجمموعـات مـواد أخـرى السـتخدامها     

لالسـتجابة إلنقـاذ حيـاة سـكان مسـتهدفني يبلـغ عـددهم        الكافية  بالكمياتيف خمتلف املواقع، 
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ــة أشــهر. كمــا واصــلت منظمــة الصــحة العامليــة دعمهــا      ٦٠ ٠٠٠ ــاءشــخص، لفتــرة ثالث  لبن
قــدرات املؤسســات الوطنيــة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل تــوفري دورات تدريبيــة يف جمــال الصــحة   

واخلـدمات مـن قبيـل أنشـطة التحصـني      العقلية، وتقيـيم االحتياجـات الصـحية، وتـوفري اللـوازم      
مستشـفى خـالل الفتـرة     ٩٨ضد شلل األطفال. وأجرت املنظمة تقييماً وطنيـاً ملـا بلـغ عـددها     

بني أيار/مايو وتشـرين األول/أكتـوبر، وخلُصـت إىل أنّ أربـع مستشـفيات فقـط تعمـل بقـدرة         
يف  ٢٥ة دون نسـبة  مستشفى بقدرة تشـغيلي  ٢٧يف املائة، بينما تعمل  ٧٥تشغيلية تفوق نسبة 
مستشفى لتعرضها ألضرار متصلة بالرتاع. ومن أجـل ضـمان تشـغيل     ١٦املائة، يف حني أغلق 

املنشآت واملعدات الطبية احلرجـة يف خضـم االنقطـاع املتكـرر للتيـار الكهربـائي، وفّـر برنـامج         
  وسبها.  األمم املتحدة اإلمنائي تسع مستشفيات مزودة بألواح مشسية يف طرابلس وبنغازي 

شخصــاً، معظمهــم  ١١٣ ٤٨٥وقـدم برنــامج األغذيــة العــاملي مســاعدات غذائيــة إىل    - ٦١
. وأثّـرت التحـديات املتصـلة بتزايـد القتـال ونقـص       نيالجـئ الن داخليـاً و يشـرد من األشخاص امل

الســيولة النقديــة واخنفــاض قيمــة الــدينار مقابــل العمــالت الرئيســية تــأثرياً شــديداً علــى األمــن    
  .٢٠١٦ي يف ليبيا وعلى معيشة السكان، طيلة عام الغذائ
وقـدمت منظمــة األمـم املتحــدة للطفولــة (يونيسـيف) دعمــاً لـربامج املســاعدة النفســية       - ٦٢

طفالً، وخدمات متخصصـة حلمايـة الطفـل اسـتفاد منـها       ٢ ٥٣٧االجتماعية اليت استفاد منها 
اد مـن لـوازم النظافـة الصـحية إىل     طفالً. وقدم شركاء يونيسيف يف التنفيذ جمموعات مو ٦٥٦
طفـالً، يف أحنـاء خمتلفـة مـن البلــد. ويف      ٥ ١٣٨مـن املشـردين داخليـا، مبـا يف ذلــك      ١٢ ٨٤٦

طفـالً يف سـن الدراسـة مـن      ٨ ٩٤٢بنغازي وغريها من املناطق املتضـررة مـن الـرتاع، اسـتفاد     
قدمت يونيسـيف، بالشـراكة مـع    يف بنغازي أيضاً، يف حزيران/يونيه، توفّر أماكن تعلّم آمنة. و

يف سـن   طفـال  ٥ ٢٠١منظمات غري حكومية وطنية، دورات دراسية تعويضية ملا بلغ عددهم 
طفــالً مــن ســرت، لتمكينــهم مــن العــودة إىل مقاعــد الدراســة الرمسيــة.    ١٧٩الدراســة، منــهم 

ــيف   ــاعدت يونيسـ ــيم لأل  ٥ ٦٤١وسـ ــاً يف خمـ ــخاص املمقيمـ ــرابلس  شـ ــاً يف طـ ــردين داخليـ شـ
 أسـرة يف الزنتـان و   ١ ٥٠٠ويدهم بصهاريج للمياه ومواد كيميائيـة ملعاجلـة امليـاه؛ وتلقّـت     بتز

أسرة مشردة يف سـرت جمموعـات مـواد مـن لـوازم النظافـة الصـحية. وأعـرب جملـس           ١ ٣٠٠
ضني للخطـر املتضـررين مـن الـرتاع املسـلح،      بلدية صرباتة عن التزامه بدعم محاية األطفال املعر

  بإعادة إدماج األطفال الذين كانوا مرتبطني سابقاً جبماعات مسلحة.  ذلك   يف  مبا
تشـرين األول/أكتـوبر، سـجلت املنظمـة الدوليـة       ٢١ أيار/مـايو و  ١٧ويف الفترة بـني    - ٦٣

الجئــاً ومهــاجراً إىل إيطاليــا بــالقوارب مــن الشــواطئ األفريقيــة،   ١١٤ ١٥٢للــهجرة وصــول 
مــن قبــل خفــر   ٢٠١٦مهــاجر يف عــام  ١٤ ٠٠٠د علــى جلُّهــم مــن ليبيــا. ومت إنقــاذ مــا يزيــ  
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حالة وفاة يف املمر الرئيسي للبحر األبيض املتوسـط. ومـن    ٣ ١٥٦السواحل اللييب، وسجلت 
ــالغ عــددهم   ــهم     ٢٥٦ ٦٩٠بــني املهــاجرين الب ــة للــهجرة هويت ــذين حــددت املنظمــة الدولي ال

ــاز   يف ــا، مت احتجـ ــدي   ٣ ٦٢٤ليبيـ ــاز تـ ــز احتجـ ــاجراً يف مراكـ ــرة  مهـ ــة اهلجـ رها إدارة مكافحـ
 ٣٧ ٧٤٤الشرعية. وسـجلت مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني مـا بلـغ جمموعـه           غري

  من الالجئني وملتمسي اللجوء، معظمهم سوريون.
ــددهم           - ٦٤ ــغ ع ــا يبل ــة مل ــودةَ اآلمن ــهجرة الع ــة لل ــة الدولي ــرت املنظم ــايو، يس ــذ أيار/م ومن

بلــدان أصــلية خمتلفــة، وقــدمت املســاعدة إلعــادة إدمــاج  مهــاجراً مــن ليبيــا إىل تســعة  ٢ ٠١٦
شخصاً من أكثر العائـدين تعرضـاً للخطـر. كمـا وزعـت املنظمـة الدوليـة للـهجرة مـواد           ١٦٢

 األشـخاص  من ١٧ ٧٨٢غري غذائية، وجمموعات لوازم للنظافة الصحية، وسلعاً أساسية على 
ىل تقــدمي مســاعدة إنســانية فوريــة إىل باإلضــافة إ مــن الالجــئني، ٢١ ٤٧٤و  املشـردين داخليــاً 

مئات املهاجرين الذين أنقذهم خفر السواحل اللييب يف البحـر. وبالتنسـيق مـع خفـر السـواحل      
وأمن املرافئ الليبيني، أنشـأت املنظمـة الدوليـة للـهجرة ثـالث عيـادات طبيـة مؤثّثـة وجمهـزة يف          

ــوللي نقــاط الوصــول الرئيســية يف طــرابلس و   ــينت قصــر القــرة ب ــدمت مفوضــية األمــم  وزل . وق
املتحدة لشؤون الالجئني الرعايةَ الصحية األولية يف ثالثـة مراكـز للتنميـة اتمعيـة يف طـرابلس      

  وبنغازي، ويف مراكز احتجاز، ويف مخس نقاط وصول رئيسية.
وتوجـت املسـاعدة املقدمــة مـن جانــب منظمـة األمــم املتحـدة للتربيــة والعلـم والثقافــة         - ٦٥

ــا باملوافقــة علــى خطــة عمــل     ال( ــة واملؤسســات الثقافيــة يف ليبي ــار الليبي يونســكو) إىل إدارة اآلث
أولوية جديدة تعىن بالتـدخالت يف حـاالت الطـوارئ والقصـرية األجـل. وهـدفت اخلطـة         ذات

مشـاركاً مـن ليبيـا واتمـع الـدويل       ٨٠إىل صون التراث الثقايف للبلد، ووافق عليها أكثـر مـن   
  أيار/مايو.   ١١إىل  ٩، يف الفترة من العاصمة عقد يف تونس يف اجتماع

    
  نشر بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا والترتيبات األمنية    -خامساً   

 ٢٠١٦بلغ جمموع املوارد األصلية املعتمـدة لبعثـة األمـم املتحـدة للـدعم يف ليبيـا لعـام          - ٦٦
وظيفــة ثابتــة،  ١٩٥ني يتضــمن دوالر، مــع جــدول مــالك للمــوظف  ٤١ ١٨١ ٥٠٠قــدره  مــا

ووظيفتني مؤقتتني ملتطوعي األمم املتحدة. ونظرا للظروف األمنية يف ليبيا، بقي موظفـو البعثـة   
، الـيت اختـذت البعثـة فيهـا مقـرا مؤقتـاً هلـا. واعتبـاراً مـن          العاصـمة  الدوليون منتشرين يف تـونس 

مـوظفي البعثـة، وموظـف وطـين      موظفـاً دوليـاً مـن    ١٣٦أيلول/سبتمرب، نشـر مـا جمموعـه     ٣٠
تـونس  واحد، وأربعة أفراد مقدمني من احلكومات، ومتطوعان من متطوعي األمم املتحـدة يف  

موظفاً وطنياً إضافياً يف ليبيـا. كـذلك، أوفـد ثالثـة مـوظفني دولـيني        ٢٨، عالوةً على العاصمة



S/2016/1011 

 

16-20418 19/24 

 

ة مـوظفني وطنـيني إىل   وموظف واحد من فئـة اخلـدمات العامـة إىل مقـر األمـم املتحـدة، وثالثـ       
  مركز اخلدمات العاملي يف برينديزي.

ــى النحـــــــــو املـــــــــبني يف القـــــــــرارات      - ٦٧  )٢٠١٦( ٢٢٧٣ و )٢٠١٥(٢٢٣٨وعلـــــــ
تعمل بعثة األمم املتحـدة للـدعم يف ليبيـا لتحقيـق وجـود دائـم هلـا يف ليبيـا          .)٢٠١٦( ٢٢٩١ و

جمــدداً، وذلــك بشــكل تــدرجيي، وعلــى وضــع الترتيبــات األمنيــة الالزمــة مــن أجــل حتقيــق هــذه    
آذار/مـارس، بـات    ٣٠ يفتـونس إىل ليبيـا    رحالت جوية منتظمة مـن مدينـة   إطالقالغاية. ومع 

، وحتديــدا موظفــو البعثــة قــادرين علــى الوصــول باســتمرار إىل الشــركاء الرئيســيني داخــل البلــد   
، معـــززين بـــذلك الـــدعم الشـــعيب حلكومـــة الوفـــاق الـــوطين   احملـــاورون السياســـيون واألمنيـــون

الت املنتظمـة تنفيـذ جمـاالت    ومساعدين يف حتقيق استقرار األوضاع األمنيـة. كمـا يسـرت الـرح    
أساسية أخرى مشمولة بالوالية، من خالل التمكني من إجـراء الزيـارات إىل مراكـز االحتجـاز،     
وعقــد االجتماعــات مــع الســلطات القضــائية، واملشــاركة يف أنشــطة متصــلة بالعدالــة االنتقاليــة،  

درة فريـق األمـم املتحـدة    زيـادة قـ  ووإجراء املناقشات مـع اموعـات النسـائية ومناصـري املـرأة،      
    املساعدة يف تلبية األولويات اإلنسانية. تعزيزالقُطري على الوصول إىل ليبيا، من أجل 

ــياً مــع اســتنتاجات بعثــة تقيــيم االحتياجــات املشــار إليهــا يف تقريــري          - ٦٨ الســابق ومتش
)S/2016/452 األمم املتحدة للـدعم يف ليبيـا يف حتديـد جممـعٍ يف طـرابلس ليكـون       )، جنحت بعثة

مبثابة مكان عملها. وباملثل، تواصـلت البعثـة عـن كثـب مـع شـركائها يف املقـر خـالل عملـهم          
لتحديــد أحــد البلــدان املســامهة بقــوات ليكــون مبثابــة وحــدة حراســة تابعــة لألمــم املتحــدة يف    

متوز/يوليه، أوفد البلد املساهم بقوات الـذي   ٣نيه إىل حزيران/يو ٢٥طرابلس. ويف الفترة من 
أويل لالحتياجـات األمنيـة    تقيـيم متّ انتقاؤه فريقاً إىل بعثة األمم املتحدة للـدعم يف ليبيـا إلجـراء    

يتصل بذلك من متطلبات إلتاحة النشر السريع إىل طرابلس. ويف وقت الحـق، انضـم إىل   وما 
تشـرين األول/أكتـوبر، فعمـل بشـكل وثيـق       ٣٠ /سـبتمرب إىل أيلول ٣٠البعثة فريق متقدم مـن  

إلدارة شـؤون السـالمة واألمـن، مـن     للبعثـة و  دعـم البعثـة ومـوظفي األمـن التـابعني     مكتـب  مع 
  أجل تنفيذ خطط انتشاره يف العاصمة الليبية.  

باإلضــافة إىل ذلــك، واصــلت بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف ليبيــا، بــدعم وثيــق مــن   و  - ٦٩
املقـر، العمـلَ علـى اموعـة املتنوعـة والكاملـة مـن التـدابري األمنيـة، مبـا يف ذلـك وضـع             جانب 

ترتيبات لتقدمي الدعم عنـد الضـرورة القصـوى يف حـال إجـالء املـوظفني إىل خـارج ليبيـا علـى          
حنــو طــارئ. ويف مــا يتعلــق باملســاعدة اإلنســانية، قــام شــركاء فريــق األمــم املتحــدة اإلنســاين     

  هم التشغيلية، دف زيادة إعداد الربامج للسكان املستهدفني.باستعراض خطط
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  .أمن وسالمة املوظفني والعمليات    

واصل موظفو األمم املتحدة يف ليبيا العملَ يف بيئة أمنية ذات درجة عالية من املخـاطر    - ٧٠
تحـدة  وتنفيذَ الربامج واألنشطة حبسب األمهية احليوية للربامج. وبقيت درجـة ضـعف األمـم امل   

وتعرضها للمخاطر خالل تنفيذ براجمها مرتفعةً، مما جعـل مـن الضـروري مبكـان االسـتمرار يف      
إدماج موارد إضـافية لألمـن يف براجمهـا الرئيسـية. وقـدرة مؤسسـات الدولـة علـى تـوفري األمـن           

لـد.  حمدودة، نظراً إىل انتشار املواجهات املسلحة واإلرهاب واجلرائم العنيفـة يف مجيـع أحنـاء الب   
ومنذ وصـول الـس الرئاسـي إىل طـرابلس يف آذار/مـارس، قامـت البعثـة بزيـادة العمليـات يف          
ليبيــا، وعملــت لتثبيــت وجــود دائــم ملــوظفي األمــن يف العاصــمة، علــى أســاس التنــاوب. ويف     
حادثني وقعتا يف حزيران/يونيه وأيلول/سبتمرب، قامت مجاعات مسـلحة بعرقلـة مـرور الشـرطة     

ثناء مرافقتها ملواكب البعثـة يف طـرابلس. وبقيـت املظـاهرات ضـد األمـم املتحـدة        الدبلوماسية أ
يف العاصــمة ويف مــدن رئيســية يف شــرق البلــد ســلميةً إىل حــد بعيــد، ولكــن احتمــال نشــوب    

. وقــد أوقفــت عمليــة البنيــان املرصــوص وجــود تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف  ظــل قائمــاالعنــف 
عناصـر مـن التنظـيم قـد تفرقـوا يف أجـزاء أخـرى مـن البلـد،          حيتمـل أن يكـون   . غـري أنـه   سرت

يشكل خطرا على عمليات األمم املتحدة ووجودها يف طرابلس. وقـد أعلـن تنظـيم داعـش      مما
مسؤوليته عن اهلجمات باألجهزة املتفجرة املرجتلة احملمولة على مركبات بالقرب مـن مكاتـب   

هـــذه االدعـــاءات تفتقـــر إىل املصـــداقية.  . بيـــد أن أيلول/ســـبتمرب ٨حكوميـــة يف طـــرابلس يف 
ــهم يف        ــرج عن ــب يف شــعبية غــات يف أيلول/ســبتمرب، وأُف ــا األجان ــن الرعاي ــة م واختطــف ثالث

  الحق.  وقت
    
  املالحظات والتوصيات  -  سادساً  

شـباط/فرباير وسـنة واحـدة علـى      ١٧بعد انقضاء أكثر من مخـس سـنوات علـى ثـورة       - ٧١
توقيــع االتفــاق السياســي اللــييب يف مدينــة الصــخريات، مــا يــزال الشــعب اللــييب يســعى جاهــداً  

يف للمضـــي قـــدما ببلـــده حنـــو االنتقـــال الـــدميقراطي. وقـــد أتيحـــت يل الفرصـــة لزيـــارة ليبيـــا   
بلـوغ  لرةً تزايد تطلعات شباب ليبيا ونسائها ورجاهلا مباش وشاهدت ٢٠١٤و  ٢٠١١ عامي

بلدهم وضعا ينعم فيه باالستقرار والدميقراطية واالزدهار والسالم. ومـن بواعـث تشـجيعي أن    
أرى أم ما برحوا يتمتعون بقوة التصميم وااللتزام على الرغم مما يواجه البلد مـن العديـد مـن    

  التحديات السياسية واألمنية.
ا يزال االتفاق السياسي اللييب يشكل عالمة فارقة هامـة علـى الطريـق حنـو التحـول      وم  - ٧٢

. ومن خالل مـا حيققـه االتفـاق مـن إجيـاد إطـار لتوحيـد املؤسسـات الليبيـة          البلدالدميقراطي يف 
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فرصــة فريــدة جلميــع الليبــيني لتســوية خالفــام  شــكل وتشــكيل حكومــة وفــاق وطــين، فإنــه ي 
حلكــم دميقراطــي وشــامل للجميــع. وأود أن أثــين علــى العديــد مــن    وإرســاء األســس الالزمــة  

ــييب        ــدين واملشــاركة يف احلــوار السياســي الل ــدان السياســي واتمــع امل ــة يف املي اجلهــات الفاعل
اللتزامها بدعم تنفيذ االتفاق ومؤسساته وملا أبدته من شجاعة يف جتاوز خالفاا حفاظـاً علـى   

ينبغـي أن   البلدل على استئناف عملية االنتقال الدميقراطي يف السالم. وهذا التصميم على العم
  يظل نفسه مبثابة قوة دافعة جلميع الليبيني.

أنــه يســاورين بــالغ القلــق إزاء بــطء وتــرية تنفيــذ االتفــاق واالســتقطاب السياســي   بيــد  - ٧٣
التفــاق اولــن يــنجح اخلطــري الــذي يــؤدي إىل تــدهور احلالــة األمنيــة واالقتصــادية واإلنســانية.   

، ت، إال إذا أدانتقاليــاً يف أداء الــدور املنــوط ــا، باعتبارهــا إطــاراً  السياســي اللــييب ومؤسســاته
بدعم من مجيع الليبيني ويف إطار زمـين معقـول، إىل اعتمـاد دسـتور جديـد وإنشـاء مؤسسـات        
منتخبة دميقراطيا. وإذا فشلت هذه اجلهـود، قـد يكـون مـن الضـروري اسـتعراض ـج اتمـع         

  .الدويل إزاء العملية االنتقالية الدميقراطية الليبية
إن نافذة الفرص اليت فتحها االتفاق السياسي اللييب ستغلق سـريعا. ولكـي يشـق البلـد       - ٧٤

، جيب على اجلهات الفاعلة الليبية أن تسعى جبدية لتحقيـق املصـاحلة الوطنيـة.    إىل األمام طريقه
لشعب اللييب على االلتـزام بعمليـة مصـاحلة علـى نطـاق البلـد       وحتقيقا هلذه الغاية، فإنين أشجع ا

الســلطات الليبيــة علــى  أيضــا أشــجعو توســع وتعــزز التســوية السياســية الــيت مت التوصــل إليهــا.
تكملة وتعزيز جهود املصاحلة اليت تضطلع ا اتمعات احمللية على الصعيد احمللي. وأثـين علـى   
العديــد مــن مبــادرات املصــاحلة احملليــة الــيت مت الشــروع فيهــا بالفعــل، وأشــجع األطــراف علــى   

أجــل تعزيــز اتفاقــات  ألمــم املتحــدة مــنااالســتفادة الكاملــة مــن املســاعي احلميــدة الــيت تبــذهلا  
  .املصاحلة احمللية والوطنية يف األشهر املقبلة

وأحث مجيع أصحاب املصلحة الليبـيني، وال سـيما أولئـك الـذين ال يشـاركون حاليـا         - ٧٥
مشاركةً كاملـة يف العمليـة، علـى العمـل مـع الـس الرئاسـي لتسـوية املسـائل املعلقـة وتركيـز            

نبغــي للمؤسســات املنبثقــة عــن االتفــاق السياســي اللــييب   جهــودهم علــى إعــادة بنــاء البلــد. وي 
ــرة       بشــكل عاجــل  تضــطلع أن ــة الفت ــاون يف إدارة بقي ــزم بالتع ــاق وأن تلت ــا لالتف ــا وفق مبهامه

قادة الـدوائر املعارضـة إىل تقـدمي مصـاحل بلـدهم واملشـاركة يف عمليـة         حتديدا االنتقالية. وأدعو
د يف إطـار االتفـاق السياسـي اللـييب. وأحـث جملـس       حـوار يعقـ   عـرب  البلـد االنتقال السياسي يف 

ــن أجــل تضــمني         ــديل اإلعــالن الدســتوري م ــة، بتع ــى ســبيل األولوي ــام، عل ــى القي ــواب عل الن
املؤسسات املنبثقة عن االتفاق السياسي اللييب يف الدستور، والتصـويت علـى تشـكيل حكومـة     

هامـه بطريقـة شـاملة ومسـؤولة     وفاق وطين. وأشجع أيضاً الس األعلى للدولة على ممارسة م
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وعـالوةً علـى ذلـك، يـتعني علـى مجعيـة صـياغة         بوصفه اجلمعية االستشارية األعلى يف الدولـة. 
الدستور أن تستأنف عملها الرامي إىل وضـع الصـيغة النهائيـة للعمليـة الدسـتورية الـيت سـتمهد        

ا يــنص عليــه االتفــاق الطريــق لالســتفتاء ويف ايــة املطــاف إلجــراء انتخابــات جديــدة وفقــاً ملــ  
  السياسي اللييب.

وأشجع كذلك أعضاء الس الرئاسي على جتاوز خالفام والعمل كهيئـة متماسـكة     - ٧٦
وموحدة تليب احتياجات السـكان احلرجـة، مدعومـةً بترتيبـات ماليـة فعالـة وشـفافة. والتنسـيق         

ركزي من جهـة أخـرى   بني الس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطين من جهة ومصرف ليبيا امل
هو أمر أساسي لتمكني احلكومة من تقدمي اخلدمات. ويف هـذا الصـدد، أحـث األطـراف علـى      
أن تشــارك بصــورة بنــاءة يف معاجلــة املســائل القصــرية األجــل املتصــلة بالتمويــل والســيولة،          

  واملسائل اهليكلية الطويلة األجل.
ــدم يف     - ٧٧ ــة.   وكــذلك حــال االســتقطاب الشــديد دون إحــراز تق ــات األمني ترســيخ الترتيب

بــني خمتلــف الفصــائل وزاد اإلجــرام بصــورة أعمــال العنــف فيمــا ونتيجــة لــذلك، تكــرر انــدالع 
مقلقــة. ويعــاين املواطنــون الليبيــون مــن عواقــب تزايــد الفوضــى وحــوادث االختطــاف والســرقة   

تعزيـز للقـوة    مـن  ويساورين قلق شديد إزاء ما يشهده البلد مـؤخراً وتدهور اخلدمات األساسية. 
والتقيـد بالقـانون الـدويل     وأحث اجلهات األمنيـة الفاعلـة علـى ممارسـة ضـبط الـنفس      العسكرية. 

وأُذكرها بأنه لن يكون هناك حل عسكري لألزمة الليبية. وأدعوها أيضـاً إىل االلتـزام    اإلنساين.
دعم إنشاء قوات مسـلحة  باحلوار وإىل العمل البناء خلدمة املصلحة العليا للشعب اللييب من أجل 

والفعالية وختضع للمساءلة يف ظل إشراف ورقابـة مـدنيني   والشمول وقوات شرطة تتسم باملهنية 
كاملني. ويف هذا الصدد، أُرحب بقيام الس الرئاسي بإنشاء احلرس الرئاسي كخطـوة رئيسـية   

  ساءلة. للم أوىل يف عملية أطول أجال إلنشاء مؤسسات أمنية تتسم باملهنية وختضع
ــاء الســالم وعلــى  أثــين علــى النســاء الليبيــات ملشــاركتهن مــ  إنــين و  - ٧٨ ــادرات بن ة يف مب

أشــجع مجيــع الليبــيني علــى  كمــا لتعــيني رئــيس لوحــدة دعــم ومتكــني املــرأة.   الــس الرئاســي
الـس  بشأن املرأة والسالم واألمن، وأدعـو   )٢٠٠٠( ١٣٢٥مواصلة السعي إىل تنفيذ القرار 

  .لكفالة أن تكون املرأة ممثلة متثيال كافيا يف حكومة الوفاق الوطينالرئاسي 
واملتطرفـة   ومن بواعث تشجيعي ما أحرز مـن تقـدم يف مكافحـة اجلماعـات اإلرهابيـة       - ٧٩

يف ســرت وبنغــازي. وتكتســي ، وال ســيما تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام العنيفــة
النجاحات العسكرية اليت حتققـت ضـد تنظـيم الدولـة اإلسـالمية أمهيـة حامسـة يف القضـاء علـى          

. إنـين أُعـرب عـن خـالص مواسـايت وتعـاطفي مــع       هـذه اجلماعـات   التهديـد اخلطـري الـذي متثلـه    
قـى مـن   ضحايا اإلرهاب وإزاء األرواح العديـدة الـيت أهـدرت يف هـذا الكفـاح. علـى أن مـا تب       
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وجود لتنظيم الدولة اإلسـالمية يف ليبيـا ينبغـي أن يكـون مبثابـة تـذكري عاجـل بضـرورة اليقظـة          
الشــديدة والتعجيــل بإقامــة هياكــل أمنيــة موحــدة يف مجيــع أرجــاء البلــد. وإنــين أحــث الليبــيني  
مبختلـف انقسـامام السياســية واألمنيـة علــى أن يتحـدوا ويوحـدوا صــفوفهم يف الكفـاح ضــد       

  الدولة اإلسالمية خدمةً لبلدهم، ويف ظل قيادة موحدة.  تنظيم 
ــوق اإلنســان يف البلــد، وال ســيما            - ٨٠ ــاج شــديد مــن حالــة حق ــا زلــت أشــعر بانزع وم
يتعلق حباالت االختفاء القسري، واالحتجاز التعسفي، والتعذيب، والقتل غـري املشـروع،    فيما

 املراكــزاملدنيــة، وخباصــة املستشــفيات وواالعتــداءات علــى املــدنيني. وأُديــن اســتهداف املرافــق 
وأولئـك الـذين يتمتعـون بـالنفوذ علـى أرض الواقـع علـى         النــزاع  الطبية. وأحث مجيع أطـراف 

  احترام القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل.
ارة األبريــاء القــادمني مــن مجيــع أحنــاء القــ والالجــئني إن مئــات اآلالف مــن املهــاجرين  - ٨١

النــزاع والفقـر    قد غادروا ساحل ليبيا حبثاً عن مستقبل أفضل، هاربني منوخارجها األفريقية 
واالضطهاد. وفقد الكثري منهم أرواحهم يف رحلة األمـل تلـك، بينمـا احتجـز آخـرون يف ظـل       
ظروف ال إنسانية وغالبا ما تساء معاملتهم أو يتعرضون لألذى. ولـئن كانـت اجلهـود اجلاريـة     
لالســتجابة ألزمــة اهلجــرة هــي جهــود جــديرة بالثنــاء، إال أــا غــري كافيــة. وإنــين أدعــو مجيــع    

نسـانية وزيـادة قـدرة السـلطات الليبيـة علـى إدارة       م اإلالشركاء الدوليني إىل مضاعفة مساعد
  تدفقات اهلجرة يف ظل االحترام التام حلقوق اإلنسان وكرامته.

هور العــام للحالــة اإلنســانية النــاجم عــن اســتمرار      وأُالحــظ أيضــا مــع اجلــزع التــد      - ٨٢
مبـن فـيهم   ، املواجهات املسلحة يف أحناء خمتلفة من البلـد. وال يـزال مئـات اآلالف مـن الليبـيني     

يتحملــون العواقــب املروعــة لألزمــة اإلنســانية. ويفتقــر   ،وتكــراراً أولئــك الــذين شــردوا مــراراً 
ساسـية، مبـا يف ذلـك سـبل الوصـول الكافيـة إىل ميــاه       مئـات اآلالف مـن الليبـيني إىل املرافـق األ    

الشــرب املأمونــة والنظافــة الصــحية وخــدمات الصــرف الصــحي. وأدعــو الســلطات الليبيــة إىل  
لتقيـيم الـوطين الشـامل الـذي أُعـد      الـيت أبرزهـا ا   املقلقـة املسـائل  اختاذ إجراءات فوريـة ومعاجلـة   

  امج اخلاصة بأمراض معينة.  للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية والرب
ويســاورين القلــق بوجــه خــاص مــن انتشــار التلــوث النــاجم عــن أخطــار املتفجــرات،     - ٨٣
ــا ــع        يف مب ــث ترتف ــازي، حي ــنطقيت ســرت وبنغ ــة الصــنع، يف م ــك األجهــزة املتفجــرة اليدوي ذل

ة وطنيـة  معدالت خطر اإلصابة والوفاة بني املدنيني والعاملني يف امليدان اإلنساين. وهنـاك قـدر  
ــذلك        ــيت تضــطلع ــذه املهــام تقــوم ب ــة ال ــد كمــا أن األفرق حمــدودة علــى مواجهــة هــذا التهدي
مبجازفة شخصية كبرية. من جانب أفرادها. وإنين أحـث الـدول األعضـاء علـى متويـل أنشـطة       
إزالة األلغام يف أكثر املناطق تضرراً، وعلـى تـوفري التـدريب واملعـدات للجهـات الليبيـة الفاعلـة        

الـدول األعضـاء إىل التعجيـل    الس الرئاسي و تضطلع مبهام املسح والتطهري. وأدعو أيضاً اليت
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الــيت ينقصــها التمويــل، حبيــث  ٢٠١٦بتــوفري املــوارد الالزمــة خلطــة االســتجابة اإلنســانية لعــام  
  ميكن تقدمي اإلغاثة إىل أولئك الذين هم يف حاجة ماسة إىل احلماية واملساعدة اإلنسانية.

، فــإن األولويــة التشــغيلية  ٢٠١٧وفيمــا يتعلــق بــالنهج الــيت ســيجرى اتباعهــا يف عــام     - ٨٤
 مبـا يف ذلـك نشـر وحـدة حراسـة     ، نقل التدرجيي إىل طـرابلس الالرئيسية للبعثة ستظل تتمثل يف 

يئــة الظــروف هلــذه الغايــة، ستواصــل البعثــة تقيــيم احلالــة السياســية و  . وتابعــة لألمــم املتحــدة
من شأن إعادة إرساء وجـود لألمـم املتحـدة     .ألمنية احملددة وحتديد املعايري املرجعيةالسياسية وا

يف العاصـمة الليبيـة أن يفسـح اــال أمـام االتصـال بصـورة متســقة باجلهـات الرئيسـية صــاحبة         
أيضا إمكانية الوصول إىل املـدن  يعزز املصلحة وباملؤسسات الليبية. ومن شأن هذا الوجود أن 

بلد األخرى يف الشرق واجلنوب معاً. وتيسرياً هلذه العمليـة، سـتجري األمانـة العامـة     ومناطق ال
املتحـدة   ملواءمـة إعـادة إرسـاء وجـود األمـم      ٢٠١٧استعراضاً تقييمياً استراتيجياً يف أوائل عام 

  يف ليبيا مع احلقائق السياسية واألمنية والتشغيلية على أرض الواقع.  
ة، أُوصــي بــأن جيــدد جملــس األمــن واليــة البعثــة لفتــرة ســنة واحــدة وحتقيقــا هلــذه الغايــ  - ٨٥

ــه     ــا يف قراراتـ ــاالت املنصـــوص عليهـ ــة يف اـ ــة متكاملـ ــية خاصـ ــة سياسـ  ٢٢٣٨بوصـــفها بعثـ
، وأن تواصـــل البعثـــة )٢٠١٦( ٢٢٩١ و )٢٠١٦( ٢٢٧٣ و )٢٠١٥( ٢٢٥٩ و )٢٠١٥(

دعم تنفيذ االتفاق السياسي اللييب ومؤسساته. وستواصل البعثـة أيضـاً تـوفري املسـاعي احلميـدة      
الدسـتور. ويف هـذا اإلطـار، ستواصـل      صـياغة م يف تنفيذ الترتيبات األمنية وعملية وتقدمي الدع

ــة الرئيســية وتنســق الــدعم مــع الشــركاء       منظومــة األمــم املتحــدة العمــل مــع املؤسســات الليبي
  الدوليني لسد الثغرات اهلامة يف القدرات واملؤسسات اليت يواجهها البلد.  

مــن االحتــاد األفريقــي واالحتــاد األورويب وجامعــة  وأود أن أعــرب عــن تقــديري لكــل   - ٨٦
وقــد ســرين بشــكل  الــدول العربيــة والــدول األعضــاء لــدعمهم القــوي لألمــم املتحــدة يف ليبيــا.

خاص مـا أبدتـه اجلهـات الفاعلـة واملنظمـات اإلقليميـة، مبـا فيهـا جـريان ليبيـا، مـن التـزام جتـاه              
وأود يف ايـة املطـاف أن أعـرب عـن خـالص       .العملية السياسية الليبية وما قدمته من دعـم هلـا  

امتناين ملوظفي البعثة ومنظومة األمم املتحدة على تفـانيهم وعملـهم الشـاق سـعياً منـهم لـدعم       
عملية االنتقال يف ليبيا، وأُشيد مبمثلي اخلاص، مارتن كوبلر، على قيادته وملا بذلـه مـن جهـود    

  ق السياسي اللييب.دؤوبة ملواصلة العملية السياسية وتنفيذ االتفا
ومع انتهاء والييت يف األمم املتحدة، فإنين أحث مجيع أصحاب املصلحة الليبـيني علـى     - ٨٧

وأحـث   جتاوز خالفام السياسية والعمل معاً بصورة بناءة لتلبيـة التوقعـات املرجـوة للسـكان.    
للعمليــة أيضــاً الــدول األعضــاء علــى مواصــلة العمــل بشــأن اتبــاع ــج موحــد ومنســق، دعمــا  

 السياسية والحتياجات البلد من القدرات.


