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  تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا    
    

  مقدمة  - أوال   

كــانون  ١٣املــؤرخ  )٢٠١٦( ٢٣٢٣يقــدم هــذا التقريــر عمــال بقــرار جملــس األمــن      - ١
. ويتناول التطـورات السياسـية واألمنيـة يف ليبيـا، ويقـدم حملـة عامـة عـن         ٢٠١٦األول/ديسمرب 

حالة حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية يف البلد، ويبني بإجياز األنشـطة الـيت اضـطلعت ـا بعثـة      
ــؤرخ        ــابق املـ ــري السـ ــدور تقريـ ــذ صـ ــا منـ ــدعم يف ليبيـ ــدة للـ ــم املتحـ ــانون ا ١األمـ  ألول/كـ

  ). S/2016/1011( ٢٠١٦ ديسمرب
    

  التطورات السياسية واألمنية  -  ثانيا  

وبعد شـهور مـن اجلمـود     ،بعد مرور أكثر من سنة على توقيع االتفاق السياسي اللييب  - ٢
الس الرئاسـي  يعمل نفيذا فعاال. والسياسي، تتواصل اجلهود الرامية إىل تيسري تنفيذ االتفاق ت

لى توطيد سـلطته علـى الـرغم مـن االنقسـامات الداخليـة وصـعوبة السـياق األمـين. واختـذت           ع
كجـزء مـن جهـوده الراميـة إىل تفعيـل       ٢٠١٧خطوات إجيابية، مبا يف ذلك وضع إطار ميزانية 

. غـري أنـه يف   مصادر التمويل من أجـل تقـدمي اخلـدمات وضـمان سـري عمـل املؤسسـات العامـة        
كـوين معربـا عـن سـخطه     ال، استقال نائب رئيس الـوزراء موسـى   ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ٢

  . يلس الرئاساعلى عدم فعالية 

وتـــدهورت احلالـــة األمنيـــة العامـــة إىل حـــد كـــبري خـــالل الفتـــرة املشـــمولة بـــالتقرير     - ٣
لنفطـي وزادت التـوترات يف   تصاعدت االشتباكات يف طرابلس، والقتـال يف منطقـة اهلـالل ا    إذ

منطقــة ســبها. وبفضــل جهــود الوســاطة اجلاريــة الــيت تبــذهلا األمــم املتحــدة، بتعــاون وثيــق مــع  
الشركاء اإلقليمـيني والـدوليني، مـا زالـت األطـراف ملتزمـة وتـدعم العمليـة السياسـية إىل حـد           

ترية بطيئــة بشــأن . وتوافــق اآلراء آخــذ يف الظهــور بــوالسياســي اللــييب كــبري، يف إطــار االتفــاق
ــادة التصــعيد          ــال زي ــري أن احتم ــال السياســي. غ ــها الســتعادة االنتق ــزم معاجلت ــيت يل املســائل ال
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بسـبب املشـاكل السياسـية اهليكليـة الـيت مل حتـل إىل حـد كـبري وتعـدد           العسكري ما زال قائمـا 
  . العناصر املسلحة الفاعلة على أرض الواقع وما هلا من خمططات متضاربة

  
  االتفاق السياسي اللييبتنفيذ     

واصلت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا العمـل مـع اجلهـات الليبيـة املعنيـة مـن أجـل          - ٤
الـيت تعـوق   اخلالفية املسائل  بشأنإلحياء العملية السياسية وبدء حمادثات معينة حتديد خيارات 

اســتمرار التزامهــا  تنفيــذ االتفــاق السياســي اللــييب. وأعربــت األطــراف علــى صــعيد ليبيــا عــن   
. ومع ذلك، مثة توافق آراء واسع النطـاق علـى   البلدباالتفاق بوصفه إطار املرحلة االنتقالية يف 

  تنفيذه. ددة يف االتفاق حىت يتسىناحملعناصر بعض الضرورة تعديل 

، السياسـي اللـييب   وللمضي قدما بالعملية وحتديد الصعوبات اليت تعترض تنفيذ االتفاق  - ٥
، ممـثال ليبيـا   ٤٠جمموعة تتألف مـن   ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٢يف القاهرة يف  اجتمعت

ن يف الـس الـوطين االنتقـايل    والربملان والس األعلـى للدولـة، وأعضـاء سـابق    يف أعضاء منهم 
، دعـا  لـذلك االجتمـاع   ن يف النظام السابق وزعماء قبائل. ويف البيان اخلتـامي واللييب، ومسؤول

 ٨إىل إدخال تغيريات على عضوية احلوار السياسـي اللـييب، وتعـديالت علـى املـادة       املشاركون
السياســي وإىل تســوية مســألة هيكــل القــوات املســلحة الليبيــة  تفــاق مــن األحكــام اإلضــافية لال

توسيع وإىل وقيادا. ودعوا أيضا إىل إعادة هيكلة الس الرئاسي وتعديل آلياته لصنع القرار، 
نيلدولة ليشمل مجيع أعضاء املؤمتر الوطين العام السابقلى لاألعلس ا.  

التفـاق علـى   يف حماولـة لبحـث اخليـارات املتاحـة ل    ، ٢٠١٦كـانون الثاين/ينـاير    ٥يف و  - ٦
االتفـاق السياسـي اللـييب، اجتمـع ممثلـي اخلـاص مـع رئـيس جملـس النـواب،           على تعديل إدخال 

إعادة تشكيل احلوار السياسي اللـييب   لس النوابرئيس جمتونس. فاقترح مدينة عقيلة صاحل يف 
علــى أســاس التمثيــل يف جملــس النــواب والــس األعلــى للدولــة. واجتمــع ممثلــي اخلــاص أيضــا  
برئيس الس األعلى للدولة، عبد الـرمحن السـوحيلي الـذي أعـرب عـن اسـتعداده للمشـاركة.        

رئـيس جملـس   مـع  اص مـرة أخـرى   شباط/فرباير، على التوايل، اجتمع ممثلي اخلـ  ٢٠و  ١٩ويف 
. ووافــق كالمهــا مــن حيــث املبــدأ علــى تشــكيل جلنــة   الــس األعلــى للدولــة ورئــيس النــواب

جملس النواب والس األعلى للدولة للعمل معا على تعـديل االتفـاق   أعضاء من مشتركة تضم 
  عن طريق توافق اآلراء. 

ه هيئـة استشـارية تضـم ممثلـي     وظل احلوار السياسـي اللـييب يضـطلع بـدور مهـم بوصـف        - ٧
، اقترحت جلسـة استشـارية   ٢٠١٧ كانون الثاين/يناير ٢٤خمتلف اجلهات املعنية واآلراء. ويف 

رمسية ألعضـاء احلـوار خيـارات حلـل املسـائل اخلالفيـة الرئيسـية الـيت تعـوق تنفيـذ االتفـاق             غري
اللـييب.   الوطين العليا للجيشالسياسي اللييب، مبا يف ذلك تكوين ودور الس الرئاسي والقيادة 

  وحضر أغلبية أعضاء احلوار السياسي اللييب اجللسة االستشارية وأقروا استنتاجاا. 
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ــواب منقســما    - ٨ ــغ مل ي ، إذوظــل جملــس الن ــى   بل ــالزم للتصــويت عل النصــاب القــانوين ال
بثقـة عـن   املؤسسـات املن مبوجبـه  دمج تالتعديل املقترح إدخاله على اإلعالن الدستوري الذي سـ 

أحكام اإلعالن الدستوري. ومل يـتمكن  ستعدل االتفاق السياسي اللييب يف اإلطار الدستوري و
يف  هأيضــا جملــس النــواب مــن التوصــل إىل اتفــاق بشــأن تكــوين الوفــد الــذي ســيكلف بتمثيلــ    

  احملادثات مع اجلهات املعنية األخرى.

ــة قائمــة. فقــد واصــلت      - ٩ ــة احلكو”وظلــت املؤسســات املوازي املتمركــزة يف  “مــة املؤقت
البيضاء تأكيد سلطتها يف شرق البلد، على الرغم من افتقاها إىل وضع قانوين يف إطار االتفـاق  

السابقة غري املعترف ـا جهودهـا    “حكومة اإلنقاذ الوطين”السياسي اللييب. وباملثل، واصلت 
لــى عــدد مــن املبــاين  إلعــادة تأكيــد ســيطرا علــى خمتلــف أحنــاء طــرابلس واســتولت رمزيــا ع   

  احلكومية غري املشغولة.
  

  املشاركة اإلقليمية والدولية    

واصلت الدول ااورة واملنظمات اإلقليمية بـذل اجلهـود لـدعم املضـي قـدما بالعمليـة         - ١٠
، عقــد يف القــاهرة االجتمــاع الــوزاري ٢٠١٧ كــانون الثاين/ينــاير ٢١السياســية الليبيــة. ففــي 

العاشــر للبلــدان اــاورة لليبيــا. وأكــد املشــاركون مــن جديــد التــزامهم باحلفــاظ علــى شــرعية   
اللييب وأعربوا عن دعمهـم لـس   الوطين مؤسسات الدولة الليبية ووحدا، مبا يف ذلك اجليش 
بتعزيـز التعـاون اإلقليمـي يف    ا أيضـا  تعهـدو الرئاسة، ودعوا إىل تشكيل حكومة وفـاق وطـين. و  

جمال مكافحة اإلرهاب وأمن احلدود، ومبواصلة تنسيق مبادرام يف إطار العملية السياسية اليت 
  املتحدة. تيسرها األمم

، شـارك  ٢٠١٧ كانون الثاين/ينـاير  ٢١ولتحسني التنسيق بني املنظمات اإلقليمية، يف   - ١١
للمجموعة الثالثية اليت تضم االحتاد األفريقي وجامعـة  ممثلي اخلاص يف االجتماع الرمسي الثاين 

الدول العربية واألمم املتحدة، املعقود يف القاهرة، والذي استضافه األمني العـام جلامعـة الـدول    
العربية. واتفقت املؤسسات الثالث على مواصلة التنسيق بشكل وثيق وتوسيع عضوية الفريـق  

  ليشمل االحتاد األورويب.

اللجنة الرفيعة املسـتوى املعنيـة بليبيـا التابعـة لالحتـاد األفريقـي للمـرة الثانيـة         عت جتموا  - ١٢
عرب رؤساء الدول املشاركون عن دعمهم أ. وبرازافيليف  ٢٠١٧ كانون الثاين/يناير ٢٧يوم 

اخلتــامي إىل  ابياــيف أيضــا ت اللجنــة للمؤسســات املنبثقــة عــن االتفــاق السياســي اللــييب. ودعــ
سياسية شاملة للتغلب على العقبات القائمـة، ووسـعت اللجنـة عضـويتها لتشـمل       إجراء عملية

  مجيع الدول ااورة لليبيا.

ــباط/فرباير  ٢٠و  ١٩يف و  - ١٣ ــيق بـــني   ، ٢٠١٧شـ ــاون والتنسـ ــد مـــن التعـ لتشـــجيع مزيـ
ومصـر،  تـونس  و اجلزائـر بـني  املبادرات اإلقليمية، عقدت تونس اجتماعا على مستوى الوزراء 
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كــرر الــوزراء تأكيــد يف هــذا االجتمــاع، . ومدينــة تــونس يف، يبيــا الواقعــة يف الشــماللجــريان 
تأييدهم إجراء عملية سياسـية شـاملة تيسـرها األمـم املتحـدة، علـى أسـاس احتـرام سـيادة ليبيـا           

  ووحدا. 
  

  احلالة يف املنطقة الغربية    

ت سـيطرة مجاعـات   العاصـمة حتـ  قـد ظلـت   يف طـرابلس. ف متقلبـة  احلالـة األمنيـة    ظلت  - ١٤
مسلحة متعددة، بعضها موال للمجلس الرئاسي وبعضها اآلخر معارض له. وتسعى عـدة مـن   
هذه اجلماعات إىل توسيع نطـاق نفوذهـا، وتتسـب يف اشـتباكات متزايـدة يف املنـاطق املتنـازع        

  عليها يف مجيع أرجاء طرابلس ونواحيها.

ت مجاعات مسـلحة يف وسـط مدينـة    ، اشتبك٢٠١٦ويف أوائل كانون األول/ديسمرب   - ١٥
شخصـا   ٢٠السـابقة، ممـا أسـفر عـن مقتـل      الوطين طرابلس مع مقاتلني موالني حلكومة اإلنقاذ 

وجرح العديد من اآلخرين، منهم مـدنيون. ويف غـرب العاصـمة، اشـتبكت مجاعـات مسـلحة       
. وقتل أربعة أشخاص على ٢٠١٧ رشفانة ااورة يف أوائل شباط/فربايرومن جرتور ومنطقة 

قصـر  أقل تقدير. ويف شرق طرابلس، قتل مثانية أشخاص يف اشتباكات بني مجاعات من بلديت 
كانون الثاين/ينـاير، أدى إجهـاض عمليـة لـتفجري سـيارة مفخخـة        ٢١وترهونة. ويف  يالقرهبل

انتشـرت   قرب السفارة اإليطالية يف طـرابلس إىل مقتـل اثـنني مـن اجلنـاة. وعـالوة علـى ذلـك،        
اجلرائم العادية واخلروج على القانون، إذ أثرت بشدة عمليات االختطاف والسطو على حرية 
حركــة املــواطنني. ووقعــت اشــتباكات أخــرى يف جنــوب طــرابلس يف منتصــف شــباط/فرباير    

قتــيال علــى  ١٧وأواخــره بــني مجاعــات مــن منطقــة أبــو ســليم ومصــراتة، ممــا أدى إىل ســقوط  
  األقل.

ــة مــن املــؤمتر      وواصــلت  - ١٦ ــوطين الســابقة، إىل جانــب العناصــر املتبقي حكومــة اإلنقــاذ ال
الـــوطين العـــام الســـابق، اجلهـــود الراميـــة إىل إعـــادة إرســـاء قاعـــدة ســـلطتها يف طـــرابلس. ويف 

علـى عـدد مـن املرافـق     هلـا  ، سـيطرت مجاعـات مسـلحة مواليـة     ٢٠١٧ كانون الثاين/ينـاير  ١٢
شـــباط/فرباير، أعلنـــت  ١٥ذلـــك وزارة الـــدفاع. ويف  الوزاريـــة يف جنـــوب طـــرابلس، مبـــا يف

مجاعات مسلحة معارضة للمجلس الرئاسي وضباط عسكريون من خمتلـف مـدن غـرب ليبيـا،     
ــرابلس، عـــن تشـــكيل حـــرس وطـــين ونظمـــت     يف مبـــا ــان وطـ ــراتة والزاويـــة وغريـ ذلـــك مصـ

ير، نصب شباط/فربا ٢١يف وعالوة على ذلك،  استعراضات عسكرية يف مجيع أرجاء املنطقة.
كمني ملوكب الرئيس فايز سراج من جانـب قـوات مواليـة للمـؤمتر الـوطين العـام بـالقرب مـن         

  مقره السابق، مما أدى إىل تبادل إلطالق النار.
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  احلالة يف املنطقة الشرقية    

اجلــيش الــوطين اللــييب عــن رؤســاء البلــديات املنتخــبني يف عــدد مــن      ســابقا اســتعاض  - ١٧
، أصـدر اجلـيش الـوطين اللـييب قـرارا      ٢٠١٧شـباط/فرباير   ١٦البلديات بأفراد عسكريني. ويف 

ذكـر،   “وصـي ”سـنة مـن السـفر إىل اخلـارج دون      ٦٠مينع النسـاء الـاليت تقـل أعمـارهن عـن      
بأنـه   القـرار يبيات يف مجيع أرجاء البلد ووصفن متذرعا بشواغل أمنية. واحتجت الناشطات الل

يف جمــال حقــوق اإلنســان وكــذلك لإلعــالن الدســتوري. وعلــق هــذا   البلــدانتــهاك اللتزامــات 
لزم بقرار ييف وقت الحق استعيض عنه االحتجاجات و تلكشباط/فرباير نتيجة  ٢١القرار يف 

احلصـول علـى تصـريح أمـين قبـل      سـنة ب  ٤٥و  ١٨مجيع الليبـيني الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني      
  .إىل اخلارج السفر

واستمر القتـال يف مواقـع خمتلفـة يف املنطقـة الشـرقية، ال سـيما يف مدينـة بنغـازي. ويف           - ١٨
جمموعة كبرية من مقـاتلي تنظـيم الدولـة اإلسـالمية      خرجت، ٢٠١٧ أوائل كانون الثاين/يناير

اجتـاه اجلنـوب.   وفـرت يف  نفـودة والصـابري   يف العراق والشام من جيوـا الواقعـة يف مـنطقيت ق   
وقــد قتــل اجلــيش الــوطين اللــييب العديــد منــهم الحقــا يف منطقــة أجــدابيا. ويف أواخــر كــانون     
الثاين/يناير، سيطر اجليش الوطين اللييب على معظـم منطقـة قنفـودة الـيت كـان يسـيطر عليهـا يف        

جنـديا مـن جنـود اجلـيش      ٣٠السابق جملس شورى ثوار بنغازي وحلفاؤه. وقيل إن أكثر مـن  
غــارات جويــة ، مبــا يف ذلـك يف  تلــك االشـتباكات يف  جبـراح  ٢٥الـوطين اللــييب قتلـوا وأصــيب   

اجليش الوطين اللييب على مواقع جملس شورى ثوار بنغازي. وأفيد بأن أكثـر مـن   شنها متكررة 
ال بعـد  عـامال أجنبيـا. وتركـز القتـ     ٤٦أسـرة و   ٣٠أسريا حرروا من قنفـودة، فضـال عـن     ٦٠

ذلك حول املعقـل األخـري لـس شـورى ثـوار بنغـازي يف املنطقـة الـيت مـا زال فيهـا عـدد مـن             
املدنيني. وواصلت البعثة دعم الوسطاء احمللني يف جهودهم الرامية إىل تيسري إجالء املدنيني من 

  مقاطعة قنفودة. واستمر القتال يف حيي وسط الصابري وسوق احلوت.

كـانون   ٢٠، قتل شخص واحد وأصيب مخسة آخرون جبـروح يف  ويف وسط بنغازي  - ١٩
عندما انفجـرت سـيارة مفخخـة، ممـا أدى إىل إصـابة وزيـر داخليـة سـابق.          ٢٠١٧الثاين/يناير 

كانون الثاين/يناير، انفجرت سيارة مفخخـة هـزت وسـط بنغـازي، فـأدت إىل جـرح        ٢٥ويف 
شــباط/فرباير، اســتهدفت  ٢٢سـتة أشــخاص علـى األقــل، منــهم مخسـة مــدنيني وجنـدي. ويف     
اسـتهدف  شباط/فرباير،  ٢٥يف سيارة مفخخة رئيس شرطة بنغازي، مما تسبب يف إصابات؛ و

هجوم مماثل أحـد كبـار قـادة اجلـيش الـوطين اللـييب، ممـا أسـفر عـن ثالثـة قتلـى وعـدة جرحـى              
  قيل. حسب ما

  
 احلالة يف املنطقة اجلنوبية    

ظل الوضع هشا يف سبها، حيث اتسم باسـتمرار حشـد القـوات العسـكرية املتنافسـة،        - ٢٠
للجــيش الــوطين اللــييب، واجلماعــات املســلحة  ١٢مبـا يف ذلــك القــوة الثالثــة ملصــراتة، والكتيبـة   
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الـتحكم يف اهلياكـل األساسـية     علـى املرتبطة بقبائل أوالد سليمان والقذاذفة والتبو اليت تتنـافس  
، أُبلغ ٢٠١٦ كانون األول/ديسمرب ٢٤ة يف خضم التوترات القبلية املستمرة. ويف االستراتيجي

أشـخاص، علـى    ١٠عن وقوع اشتباكات بني قبيليت أوالد سليمان والقذاذفة تسببت يف مقتل 
الرغم من توقيع اتفاق سالم يف وقت سابق بني القبيلتني. وازدادت حدة التوتر يف الكفـرة، يف  

بــني جمموعــات  ٢٠١٧ شــباط/فرباير ١مــع الســودان، بعــد صــدام وقــع يف   املنطقــة احلدوديــة 
مسلحة من قبيليت التبو والزاوية، وأسفر عن مقتل مخسة أشـخاص وجـرح ثالثـة آخـرين. ويف     

 تأد حدة التوتر بني قبيليت احلساونة والزنتان بعد حادثة إطـالق نـار   اشتدتشباط/فرباير،  ٥
 إىل سقوط ثالثة قتلى. 

، اختطف شخصـان ليبيـان طـائرة ركـاب ليبيـة      ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٢٣ويف   - ٢١
يف مطار متنهنت يف سبها، وأجربا الطيار على تغيري وجهة الطـائرة إىل مالطـة. وأسـفر احلـادث     
عن إغالق املطار، الذي كان يستخدم حىت ذلك احلني للرحالت املدنية املتوجهة إىل املنطقـة.  

لتقرير، وقعــت اشــتباكات متكــررة يف حمــيط قاعــدة بــراك الشــاطئ وخــالل الفتــرة املشــمولة بــا
املقارحــة مــن قبيلــة للجــيش الــوطين اللــييب  ١٢لكتيبــة جنــود مــن ااجلويــة ومطــار متنــهنت بــني 

 تسيطر على القاعدتني اجلويتني. ومنافستها القوة الثالثة ملصراتة اليت

لس النواب مـن املنطقـة بيانـا    ، أصدر أعضاء من جم٢٠١٧ كانون الثاين/يناير ١٥ويف   - ٢٢
لتعليق عضويتهم احتجاجـا علـى انعـدام األمـن واخلـدمات األساسـية يف املنطقـة اجلنوبيـة. ويف         

 شباط/فرباير، استأنفوا عضويتهم. ٢٠
  

 تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام وحترير سرت    

سـيطرت القـوات املواليـة     ليبيـا، يـادة  قبكافحة اإلرهـاب  ملسبعة أشهر دامت بعد محلة   - ٢٣
 علـى آخـر معقـل مـن معاقـل تنظـيم        يف عمليـة البنيـان املرصـوص،   شـارك  لس الرئاسة، الـيت ت

. وبتحريـر  ٢٠١٦ كـانون األول/ديسـمرب   ٦يف  الدولة اإلسـالمية يف العـراق والشـام يف سـرت    
نظـيم  مدعومة بغـارات جويـة شـنتها الواليـات املتحـدة، سـيطرة ت       ،عمليةقوات السرت، أت 

. وتكبدت القوات أثنـاء  ٢٠١٤ الدولة اإلسالمية على اإلقليم وإدارته له اللتني أرسامها يف عام
. وتكبـد تنظـيم   اجلنودجريح يف صفوف  ٤ ٠٠٠قتيال وأكثر من  ٧١٥احلملة ما ال يقل عن 

 مقاتل. ٢ ٥٠٠حبوايل عددها الدولة اإلسالمية خسائر يف األرواح قدر 

الدولة اإلسالمية ال تزال نشـطة يف املنـاطق الداخليـة مـن سـرت.       وكانت فلول تنظيم  - ٢٤
وواصلت عناصر التنظيم هجمات غري متناظرة ضـد قـوات عمليـة البنيـان املرصـوص، وجـرى       
ذلك أساسـا بـاألجهزة املتفجـرة اليدويـة الصـنع والكمـائن املنصـوبة علـى طـول الطـرق غـرب            

شن و .ملدينة، حيث وجدوا مالذات آمنةسرت ويف الوديان الصحراوية الواقعة جنوب غرب ا
. ٢٠١٧إىل كـانون الثاين/ينـاير    ٢٠١٦هجوما يف الفترة مـن أيلول/سـبتمرب    ٢٥ما يزيد على 

، أسفرت غارات جوية شنتها الواليات املتحدة عـن مقتـل   ٢٠١٧ كانون الثاين/يناير ١٩ويف 
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لصـحراء الـيت تقـع جنـوب     مقاتال مـن تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف ا     ٩٠ما يقدر عددهم بنحو 
غرب سرت. وانسحب معظـم مقـاتلي التنظـيم الـذين غـادروا سـرت خـالل أشـهر القتـال إىل          
املناطق الصحراوية واجلبلية الواقعة جنوب بين الوليـد، حيـث حيتفظـون بوجـود هلـم. وانتقلـت       

ىل صغر حجما حنو اجلنـوب إىل منطقـة سـبها وأوبـاري، أو حنـو الغـرب إ      األاليا بعض اخلأيضا 
مثة خاليا نائمة  زالت ه مامنطقيت اخلمس وترهونة. وعالوة على ذلك، وردت تقارير تفيد بأن

 تابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية يف املناطق الساحلية الغربية ويف منطقة طرابلس الكربى.

، ، اليت تتألف أساسا من مقاتلني من مصراتة“عملية البنيان املرصوص”وظلت قوات   - ٢٥
منتشرة يف سرت ويف منطقة اجلفرة يف وسط ليبيا. وعادت كتائب أخرى إىل بلداا األصلية، 
مبـا يف ذلـك مصـراتة، أو إىل طـرابلس، ممـا عـزز اجلماعـات املسـلحة املوجـودة بالفعـل جنـوب            
العاصمة. وشرعت السلطات احمللية يف االضـطالع بـبعض أعمـال اإلصـالح يف سـرت، حيـث       

يا يف العودة إىل أجزاء من املدينة. وال تزال أحيـاء أخـرى مـن املدينـة ملوثـة      بدأ املشردون داخل
باألجهزة املتفجرة اليدويـة الصـنع واملتفجـرات مـن خملفـات احلـرب. ووضـعت خطـة لتحقيـق          

مـا زالـت   االستقرار بعـد انتـهاء الـرتاع خاصـة بسـرت حتـت إشـراف جملـس الرئاسـة، ولكنـها           
، اختطف عمدة مدينة سرت على يد جمهولني ٢٠١٧ ط/فربايرشبا ١١حتتاج إىل املوارد. ويف 

 بالقرب من طرابلس. ومل يعثر عليه بعد.

، انتزعـــت مؤقتـــا ســـرايا الـــدفاع عـــن ٢٠١٧ آذار/مـــارس ١٣و  ٣ويف الفتـــرة بـــني   - ٢٦
ــاَءي الســدرة ورأس       ــى مين ــتالف جلماعــات إســالمية مســلحة، الســيطرة عل بنغــازي، وهــي ائ

دات اــاورة يف اهلــالل النفطــي مــن يــد اجلــيش الــوطين اللــييب، عقــب    النــوف النفطــيني والبلــ
عقـب غـارات جويـة مكثفـة، اسـتعادت قـوات        ،آذار/مـارس  ١٤يف هجمات سابقة فاشـلة. و 

اجليش الوطين اللييب السيطرة على املنطقة من سرايا الدفاع عن بنغازي وأجربت اجلماعة علـى  
. ، مـن بينـهم مـدنيون   شخصـا يف القتـال   ٤٠يزيد على التقهقر حنو اجلفرة. وأُبلغ عن مقتل ما 

وشن اجليش الوطين اللييب سلسلة من الغارات اجلوية ضد قوات سرايا الـدفاع عـن بنغـازي يف    
 . ٢٠١٧ إىل آذار/مارس ٢٠١٦منطقة اجلفرة يف الفترة من كانون األول/ديسمرب 

  
 احلالة االقتصادية    

سـراج، إطـار ميزانيـة عـام     فـايز   ،ع رئيس الـوزراء وقّ ،٢٠١٧ كانون الثاين/يناير ٦يف   - ٢٧
، كجزء من اجلهـود الراميـة إىل تفعيـل امليزانيـة ومعاجلـة التحـديات االقتصـادية األكثـر         ٢٠١٧

إحلاحــا، وذلــك عقــب سلســلة مــن االجتماعــات املعقــودة يف إطــار احلــوار االقتصــادي اللــييب،  
إىل جانـب  ، يف البلـد  املاليـة الرئيسـية  واملؤسسات االقتصادية و يلمجلس الرئاسلضمت ممثلني 

عدد حمدود من الدول األعضاء. وواصل الس الرئاسي بذل اجلهود الرامية إىل تفعيل مصادر 
الوزارات التنفيذية من البنـك املركـزي. وخـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير أجنـز        لصاحل التمويل 
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ــة   ٢٠١٦ة لعــام الــس الرئاســي والبنــك املركــزي صــرف النفقــات املتبقيــ   واتفقــا علــى عملي
 امليزانية. 

واختذ البنك املركزي عددا من التدابري ملعاجلة أزمة السيولة، مبا يف ذلك توزيـع أوراق    - ٢٨
بسـعر  مـواطن لـييب   دوالر املتحدة سـنويا ملشـتريات كـل     ٤٠٠مالية مطبوعة حديثا وختصيص 

الرئاسـي والبنـك املركـزي حـول      الصرف الرمسي. ويف الوقت نفسه، هناك خالف بني الـس 
، بلـغ سـعر صـرف الـدوالر     ٢٠١٧ آذار/مـارس  ٧حـىت  فكيفية معاجلة اخنفاض قيمـة الـدينار.   

دينــار  ١,٤٢دينــار، مقارنـة بســعر الصـرف الرمســي البـالغ     ٦,٣٦الواحـد يف الســوق السـوداء   
 . من دوالرات الواليات املتحدة للدوالر الواحد

ؤشـــرات االقتصـــادية، مثـــل منـــو النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل  وميكـــن أن يعـــزى حتســـن امل  - ٢٩
إىل زيــادة كــبرية يف إنتــاج الــنفط. ففــي      ٢٠١٦منــذ آب/أغســطس   واإليــرادات احلكوميــة 

برميــل يف اليــوم،  ٧٢٠ ٠٠٠لــييب ال، جتــاوز إنتــاج الــنفط ٢٠١٧ منتصــف كــانون الثاين/ينــاير
عيا إىل زيـادة إنتـاج الـنفط    . وس٢٠١٦برميل يف اليوم يف آب/أغسطس  ٢٠٠ ٠٠٠ ـمقارنة ب

، واصل رئـيس املؤسسـة الوطنيـة    ٢٠١٧مليون برميل يوميا حبلول اية  ١,٢يزيد على  إىل ما
ــنفط الدوليــة علــى استكشــاف      للــنفط، مصــطفى صــنع اهللا، العمــل مــع عــدد مــن شــركات ال

 خيارات جلذب االستثمار األجنيب املباشر يف قطاع النفط. 
    

 الدستورعملية صياغة   - ثالثا   

الدستور. وخالل الفترة املشـمولة   صياغةاستمرت اجلهود الدولية الرامية لدعم عملية   - ٣٠
ذا التقرير، قضت احملكمة اإلدارية يف البيضاء بعدم إدخال تغيريات على لوائح مجعيـة صـياغة   
الدستور، مما أتاح إمكانية التصويت على مشـروع الدسـتور بنصـاب قـانوين مـنخفض. وعلـى       

املنتخـبني علـى مشـروع     ٥٨عضـوا مـن أعضـاء اجلمعيـة الــ       ٣٧ساس ذلك التصويت، وافـق  أ
دستور من املقرر طرحه لالستفتاء. وجيري الطعن على قرار احملكمة اإلدارية أمام احملكمة العليا 

علــي  ،معيــة صــياغة الدســتورجليف طــرابلس. وعــني عضــو جديــد ليحــل حمــل الــرئيس الســابق  
مبوجـب قـرار آخـر صـادر عـن      منصب ر حكم يقضي بكونه غري مؤهل للالذي صد ،الترهوين

 كانون الثاين/يناير. ٣احملكمة اإلدارية. وانتخب رئيس جديد، هو نوح عبد السيد املغريب، يف 

نـص الدسـتور    علىالقدرة على إحراز تقدم حنو التوصل إىل اتفاق ائي عدم رتبط يو  - ٣١
د اليت تعتري العملية السياسية. وحالة اإلحباط النامجة عن الذي سيطرح لالستفتاء حبالة اجلمو

، أصـدر  ٢٠١٧ كـانون الثاين/ينـاير   ٢٤االنقسامات السياسية تؤثر أيضـا علـى اجلمعيـة. ففـي     
األعضاء املشاركون يف احلوار السياسي اللـييب بيانـا يـدعو إىل تعليـق عمـل اجلمعيـة يف غضـون        

مـن االتفـاق    ٥٢ع للدستور. وذكر أعضـاء احلـوار املـادة    تلتزم اهليئة بإجناز مشرو مل شهر، إذا
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آذار/مارس  ٢٤ال يتجاوز موعد إىل أعمال اجلمعية أن تستمر السياسي اللييب اليت نصت على 
 . وأدان أعضاء اجلمعية هذا البيان وحذروا من استبدال هيئة منتخبة دميقراطيا. ٢٠١٦

    
 ة للدعم يف ليبيااألنشطة األخرى لبعثة األمم املتحد  - رابعا   

 الدعم االنتخايب  -ألف   

ظــل فريــق الــدعم االنتخــايب التــابع لألمــم املتحــدة مســتعدا لتقــدمي الــدعم االستشــاري   - ٣٢
ــدمي        ــات. وعقــب إغــالق مشــروع تق ــا لالنتخاب ــة العلي ــة إىل املفوضــية الوطني واملســاعدة التقني

، أصـدر برنـامج األمـم املتحـدة     ٢٠١٦املساعدة االنتخابية إىل ليبيـا يف كـانون األول/ديسـمرب    
ــيم  يف إطــار  تهمي توصــيات بشــأن مســتقبل مشــارك دتقــمــن أجــل  اإلمنــائي تكليفــا بــإجراء تقي

مستعرض ومتكامـل للمسـاعدة االنتخابيـة الـيت تقـدمها األمـم املتحـدة، وذلـك ملواصـلة تقـدمي           
يـة املعنيـة دعمـا إلجـراء     الدعم إىل املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات واجلهـات االنتخابيـة الليب  

 عمليات انتخابية ذات مصداقية.

مكتبا مـن مكاتبـها    ١٧واستمر العمل يف مقر املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات ويف   - ٣٣
، علـى الـرغم مـن أن انعـدام     خالل الفترة املشمولة بالتقرير االنتخابية احمللية يف مجيع أحناء البلد

رة اللجنة على املدى الطويل. وعـالوة علـى ذلـك، سـيبقى عـدم      التمويل قد يؤثر سلبا على قد
وضوح اإلطار السياسي واالنتخـايب، وتقلـب احلالـة األمنيـة يف ليبيـا، أمـران يفرضـان حتـديات         

االنتخابـات الرئاسـية والربملانيـة القادمـة      مبا يف ذلكجسيمة أمام تنظيم أي مناسبات انتخابية، 
 . ٢٠١٨يف أوائل عام  إجراؤهااملقرر 

  
 حقوق اإلنسان، والعدالة االنتقالية، وسيادة القانون  - باء  

ــدويل حلقــوق اإلنســان         - ٣٤ ــانون ال ــهاكات للق ــرتاع ارتكــاب انت ــع أطــراف ال واصــل مجي
اجلـرائم العاديـة، ويعـزى ذلـك أساسـا      تفشـت  وللقانون الدويل اإلنساين. وباإلضافة إىل ذلك، 

 القضائية.إىل حالة الفوضى العامة وضعف املؤسسات 

وال يــزال الــرتاع القــائم يف مجيــع أحنــاء البلــد حيصــد أرواح املــدنيني. ففــي الفتــرة مــن      - ٣٥
 ٤٨، وثقـت البعثـة يف امـوع    ٢٠١٧ شـباط/فرباير  ١٧إىل  ٢٠١٦ كانون األول/ديسمرب ١

جرحيـا. وتضـمنت األسـباب الرئيسـية للوفـاة       ٢٤قتـيال و   ٢٤ضحية من املـدنيني، مـن بينـهم    
لنــار مباشــرة والغــارات اجلويــة واملتفجــرات مــن خملفــات احلــرب واألجهــزة املتفجــرة   إطــالق ا

الصنع مركز بنغازي  يين يدوين متفجريجهازانفجاران ناجتان عن اليدوية الصنع. واستهدف 
 ديسمرب، مما أسفر عن مخس إصابات وأضرار مادية.  كانون األول/ ٢١و  ١الطيب يومي 

، احتجز اجليش الوطين اللـييب سـكانا مـن قنفـودة،     ٢٠١٧ الثاين/ينايركانون  ٢٧ويف   - ٣٦
كان بينـهم أُسـر ومهـاجرون وسـجناء سـابقون يف سـجن أبـو هدميـة العسـكري، يف عـدد مـن            
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مرافق االحتجاز. ويف بعض احلاالت، رفضت الزيارات األسرية للمدنيني ومل يتلقـوا املسـاعدة   
ــة. وبقــي عشــرات آخــرون حماصــرين    ــون     القانوني ــث ال يزال ــودة حي ــة صــغرية يف قنف يف منطق

الرعايــة الطبيــة. وواصــلت البعثــة التحقيــق يف انعــدام يواجهــون نقصــا حــادا يف الغــذاء وامليــاه و
االدعاءات املتعلقة حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء يف أعقاب سيطرة اجليش الوطين اللييب 

 قنفودة.  على
  

 عمليات االختطاف والقتل    

ــد        - ٣٧ ــهم. وق ــدنيني وقتل ــع األطــراف اختطــاف امل واصــلت اجلماعــات املســلحة مــن مجي
استهدف األفراد بسبب آراءهم السياسية، أو انتماءام، أو هويتـهم األسـرية والقبليـة، وأيضـا     

، يف ٢٠١٦ كـانون األول/ديسـمرب   ١٩ألغراض احلصـول علـى فديـة أو تبـادل سـجناء. ففـي       
مون إىل جملـس شـورى ااهـدين يف درنـة، فـردا مـن الشـارع        درنة، اختطف أربعة رجال، ينت

، أُفيد بأن رجاال ٢٠١٧ شباط/فرباير ١٠ضربوه ضربا مربحا. ويف وواحتجزوه ملدة ستة أيام 
ــد عســكري ســابق يف أجــدابيا         ــرتل قائ ــييب دامهــوا م ــوطين الل مســلحني ينتمــون إىل اجلــيش ال

 مسي يف بنغازي ملدة يومني قبل اإلفراج عنه. ابنه واحتجزوه يف مرفق احتجاز غري ر واواختطف

، عثر على جثتني لرجلني مصابين بطلقات نارية ٢٠١٦ كانون األول/ديسمرب ٨ويف   - ٣٨
قرب مؤسسة الربكة لإلصالح والتأهيل (املعروفة باسم سجن الروميـي) يف طـرابلس. وأفـادت    

ما. ووفقـا لـرئيس الشـرطة القضـائية،     تقارير بأن الرجلني كانا معتقلني يف هذا املرفق قبل وفا
املدعي العـام بعـد إجـراء حتقيقـات داخليـة. ومل تـرد معلومـات عـن         مكتب أحيلت القضية إىل 

إجــراء حتقيقــات يف التقــارير الســابقة املتصــلة حبــاالت اإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء علــى يــد  
أعضـاء مـن    مثانيةقبض على يف ذلك حالة إطالق النار املزعومة لدى ال اجلماعات املسلحة، مبا

يف  حــرس الــنفط الــوطين يف ســدرة مــن جانــب مجاعــة مســلحة مواليــة للجــيش الــوطين اللــييب   
 . ٢٠١٦ أيلول/سبتمرب ١٨

ــات        - ٣٩ ــة تلقــي معلومــات بشــأن عملي ــالتقرير، واصــلت البعث ــرة املشــمولة ب وخــالل الفت
البيضـاء، اختطفـت    ، يف٢٠١٧شـباط/فرباير   ١االختطاف يف البيضاء ودرنة وشـحات. ففـي   

درنة. ويف اليوم نفسه، يف درنة، اختطـف جملـس   يف مجاعة مسلحة مدير مكتب السجل املدين 
 شـباط/  ٣شورى ااهدين يف درنة اثنني من الشيوخ وأطلق سـراحهما يف وقـت الحـق. ويف    

ر املختار فرباير، اختطف أحد األعضاء السابقني يف املؤمتر الوطين العام ومحاضر يف جامعة عم
واضحة. واختطـف   من الشارع يف شحات. وما زالت مظانهما والسبب وراء اختطافهما غري

كـانون   ٣١أيضا عضو جملس النواب جربيل أوحيدة مـن الكفـرة مـن أمـام مرتلـه يف طـربق يف       
  شباط/فرباير.  ١٨الثاين/يناير. وأفرج عنه بعد ذلك ساملا يف 
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  ثناء احلجز االحتجاز والتعذيب والوفيات أ    

استمر االحتجاز التعسـفي علـى نطـاق واسـع سـواء يف السـجون الرمسيـة أو يف مرافـق           - ٤٠
االحتجاز اليت تديرها اجلماعات املسلحة يف مجيع أحناء البلد. وأُحرز تقدم ضئيل يف استعراض 

 إطــالق ســراحهم، وفقــا للقــانون حــاالت فرديــة للتأكــد مــن إحالــة احملتجــزين إىل احملاكمــة أو 
  اللييب. 

وزارت البعثة عددا من املرافق، مبا يف ذلك سجون الربكة، وطربق، واجلوية، وطمينـة    - ٤١
ــة باالكتظــاظ وســوء الظــروف        ــة شــواغل متعلق حتــت إشــراف وزارة العــدل. وســجلت البعث

ــغ عــن رفــع أي     والصــحية  ــة احملتجــزين إىل الســلطات القضــائية. ومل يبلَّ ــأخري شــديد يف إحال ت
جة مـزاعم سـابقة تنطـوي علـى التعـذيب وسـوء املعاملـة والوفـاة أثنـاء االحتجـاز           حماكمات نتي

  بسبب التعذيب.
  

  الفئات الضعيفة    

  املهاجرون    

ألقي القبض على مهاجرين واحتجزوا تعسفيا يف مراكز االحتجاز اليت يديرها اجلهـاز    - ٤٢
اجلماعـات املسـلحة وشـبكات االجتـار     اللييب ملكافحة اهلجرة غري الشرعية أو اخلاضعة لسـيطرة  

اإلجرامية. ومل يمنح املهاجرون فرصـة للطعـن يف مشـروعية احتجـازهم، واحتجـزوا مـن دون       
يكفي من الغذاء واملياه النظيفة وإمكانية الوصول إىل املرافق الصحية، ممـا أدى إىل إصـابات    ما

، أصـدرت البعثـة   ٢٠١٦ سـمرب كـانون األول/دي  ١٣بأمراض خطـرية وإىل الوفـاة أحيانـا. ويف    
انتـهاكات حقـوق اإلنسـان الـيت     عـن  مشـتركا  مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسـان تقريـرا   و

ــايتعــرض هلــا املهــاجرون   ــأن املهــاجرين  يف ليبي ــر ب يواجهــون التعــذيب، والعمــل  . وأفــاد التقري
ات املســلحة القسـري، واالســتغالل اجلنســي علـى أيــدي املهــربني، واملتـاجرين، وأفــراد اجلماعــ   

  . نيوقوات األمن، مبا يف ذلك حرس السواحل الليبي
  

  النساء واألطفال    

وقع أطفال ضحية االختطاف، واالحتجاز التعسـفي، والتعـذيب، وسـائر أنـواع سـوء        - ٤٣
ــل        ــالغني. وكــان أطفــال مــن بــني اخلســائر؛ إذ قُت ــا مــا كــانوا حيتجــزون مــع الب املعاملــة، وغالب

وأصيب أربعة آخرون جبروح يف األعمال القتالية اليت نشبت خالل  يقل عن مخسة منهم ال ما
  الفترة املشمولة بالتقرير. 

وتعرضت نساء لالحتجاز التعسفي، وكثريا ما كان ذلك بسـبب انتمـاءان األسـرية.      - ٤٤
واحتجزت نساء وفتيات، منهن رعايا أجنبيات، يف سرت من جانب اجلماعات املتحالفـة مـع   

اإلســالمية. وتعرضــن للتعــذيب، واالغتصــاب، وغــري ذلــك مــن أشــكال العنــف   تنظــيم الدولــة
ــة شــباط/فرباير   ــول اي ــل حمتجــزات يف    ١١٧، كانــت ٢٠١٧ اجلنســي. وحبل امــرأة علــى األق
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سجون مكتظة يف مصـراتة للتحقيـق معهـن بتهمـة املشـاركة يف أنشـطة ذات صـلة باإلرهـاب.         
  ثاين/يناير. أن االدعاء برأ معظمهن يف كانون البوأفيد 

حلقة عمل بشأن رصد حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك العنـف اجلنسـي واجلنسـاين،     يف و  - ٤٥
سلط املشاركون الضوء علـى تزايـد العنـف    ، ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٥يف يسرا البعثة 

عن امتعاضهم من وجـود منـاخ عـام يسـود فيـه انعـدام األمـن        أيضا اجلنسي ضد املرأة وأعربوا 
  ر سيادة القانون. وايا

  
  العدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية    

تاورغـاء. بيـد   /حـوار مصـراتة  جلنـة  واصلت البعثة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي دعم   - ٤٦
الــذي وضــعته اللجنــة يف صــيغته النهائيــة يف    املشــردين أن االتفــاق بشــأن التعويضــات وعــودة 

، مل يوقع بعد من جانب جملس بلدية مصـراتة أو الـس الرئاسـي.    ٢٠١٦أغسطس  آب/ ٣١
، يســرت البعثــة عــددا مــن    ٢٠١٧ وكــانون الثاين/ينــاير  ٢٠١٦ويف كــانون األول/ديســمرب  

اجتماعات اللجنة بشأن التعويضات وحـق املشـردين داخليـا يف العـودة ـدف مناقشـة طرائـق        
وث باأللغام األرضـية وغريهـا مـن املتفجـرات مـن خملفـات       إجراء تقييم غري تقين ملستويات التل

  احلرب يف تاورغاء.

، أصــدرت البعثــة ومفوضــية حقــوق اإلنســان تقريــرا      ٢٠١٧ شــباط/فرباير ٢١ويف   - ٤٧
عضـوا بـارزا آخـر يف نظـام العقيـد معمـر        ٣٦مشتركا عـن حماكمـة سـيف اإلسـالم القـذايف و      

إىل أن احملاكمــة مل تســتوف املعــايري الدوليــة ). وخلــص التقريــر ٦٣٠/٢٠١٢ القــذايف (القضــية
للمحاكمة العادلة، رغم أا مثلت أكرب اجلهود اليت بذلتها السلطات الليبيـة حملاسـبة املسـؤولني    

  والرتاع املسلح.  ٢٠١١عن انتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم احلرب املرتكبة أثناء انتفاضة 

لوطين يف ليبيا متأخرة كثريا عن موعدها. ومـع  وال تزال عملية املصاحلة على الصعيد ا  - ٤٨
نب جمالس القبائل، والشيوخ، ومنظمـات اتمـع   اإىل ج ،ذلك، جرى إشراك النساء والشباب

. وســاعدت اجلهــود يف عمليــة املصــاحلة علــى الصــعيدين احمللــي واتمعــي ، املــدين، والبلــديات
مبـا يف  نزاعـات حمليـة،    تسـوية مؤخرا على املنطلقة من القاعدة اليت بذلتها هذه اجلهات الفاعلة 

  يف سبها وطرابلس.ذلك 

وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، واصـلت البعثـة عملـها علـى تعزيـز املصـاحلة، بسـبل           - ٤٩
ــن        ــدعم م ــة وتعزيزهــا، ب ــات املصــاحلة اتمعي ــامج يهــدف إىل مســاعدة عملي ــها وضــع برن من

إىل  ١٩األمـم املتحـدة اإلمنـائي. ويف الفتـرة مـن      صندوق األمم املتحـدة لبنـاء السـالم وبرنـامج     
، عقدت البعثة حلقة عمل يف مالطة مع خرباء وناشـطني ليبـيني   ٢٠١٧ كانون الثاين/يناير ٢١

لتحقيق املصاحلة الوطنيـة   واضحةميثلون جمموعة واسعة من الفئات املعنية لوضع خارطة طريق 
  ليبيا.  يف
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  النظام القضائي واجلنائي    

صل املدعون العامون والقضاة وغريهم من املوظفني القضـائيني العمـل يف بيئـة أمنيـة     وا  - ٥٠
، اقتحمـت جمموعـة مـن     ٢٠١٧ شباط/فرباير ١للترهيب والتهديد. ففي  فيها صعبة وتعرضوا

ــة الختطــاف مــدع عــام.         ــه حماول ــدو أن ــا يب ــة يف م الرجــال املســلحني جممــع احملكمــة يف الزاوي
لسلطات بتأمني مباين احملاكم وتوفري احلماية للمـوظفني القضـائيني،   واحتجاجا على عدم قيام ا

توقف عدد من املدعني العامني عن أداء عملهم. وعلق جممع احملكمة يف طرابلس أنشطته لعـدة  
، عقب اقتحام مبانيه من جانـب رجـال مسـلحني    ٢٠١٦ أيام يف أواخر كانون األول/ديسمرب

  موظفين من إدارة التحقيقات اجلنائية.ديسمرب، ومقتل  األول/ كانون ٢٦يف 

 كــانون األول/ ٨و  ٧وواصـلت البعثــة دعـم بنــاء املؤسســات القضـائية الوطنيــة. ويف      - ٥١
، يسرت البعثة حلقة دراسية حضرها كبار ضباط الشـرطة القضـائية واملـدعني    ٢٠١٦ ديسمرب

  العامني والقضاة وممثلو اتمع املدين لتعزيز التعاون بني إدارة السجون والسلطة القضائية. 

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، بدأ مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة      - ٥٢
دعـم عمليـة إصـالح العدالـة اجلنائيـة يف      ” ه املعنـون تشريعية يف سياق مشروععملية استعراض 

ــا ــانون اإلجــراءات     ت. وركــز“ليبي ــائي وق املرحلــة األوىل مــن االســتعراض علــى القــانون اجلن
  الشرطة.  اجلنائية وقانون

، نظـم مكتـب األمـم    ٢٠١٧ وباإلضافة إىل ذلك، يف كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير  - ٥٣
حــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، يف إطــار تعزيــز تركيــزه علــى ريــب املهــاجرين يف ليبيــا،  املت

تونس لفائدة اإلدارات املعنية التابعة لـوزارة الداخليـة، وحـرس    مدينة تدريبا مدته ثالثة أيام يف 
، ومكتب املدعي العـام بشـأن التحقيـق يف حـاالت ريـب املهـاجرين وتـوفري        نيالسواحل الليبي

  يكفي من محاية ومساعدة للمهاجرين املهربني.  ام
  

  قطاع األمن  - جيم  

  الدعم املقدم لليبيا يف التخطيط للترتيبات األمنية املؤقتة    

ال تزال القوات املسلحة وقوات األمن الليبية تعاين مـن التشـتت. فـاجليش اللـييب كـان        - ٥٤
الشـرق ووحـدات اجلـيش يف الغـريب الـيت      مقسما بني قوات اجليش الوطين اللـييب املتمركـزة يف   

يسيطر عليها الس الرئاسي. وال يزال يتعني على الس الرئاسي ممارسـة سـيطرة فعليـة علـى     
اجلهاز األمين يف طرابلس، الذي ال يـزال متزقـه الشـقاقات. ويف الواقـع، كانـت طـرابلس حتـت        

إطـار وزارة الداخليـة. وعلـى     سيطرة العديد من اجلماعـات املسـلحة الـيت تعمـل امسيـا فقـط يف      
الرغم من وجود قوات الشرطة يف مجيع أحناء البلد واحتفاظها بقدر قليل مـن التماسـك، فإـا    

  ال تزال ضعيفة وحباجة إىل الدعم يف جمال بناء القدرات.
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وعملت البعثة عن كثب مع الس الرئاسـي ووزاريت الداخليـة والـدفاع بشـأن تنفيـذ        - ٥٥
منية املؤقتة املنصوص عليها يف االتفاق السياسي اللييب. ومشلـت اـاالت الرئيسـية    الترتيبات األ

اليت قدم فيها الدعم إجراء عمليات التقييم وختطـيط شـؤون األمـن يف طـرابلس؛ واملسـاعدة يف      
املتعلقــة نشــطة األتشــكيل احلــرس الرئاســي؛ والتعامــل مــع اجلماعــات املســلحة يف العاصــمة؛ و  

  زة املتفجرة اليدوية الصنع وإزالة املتفجرات من خملفات احلرب. كافحة األجهمب

وواصلت البعثة إسـداء املشـورة إىل احلـرس الرئاسـي، بقيـادة العميـد جنمـي النـاكوع،           - ٥٦
مــا يتصــل بإنشــاء احلــرس. وكُلِّــف احلــرس  بشــأن تشــكيل القــوات ومســائل بنــاء القــدرات يف

الوجهـاء  رئاسي وحكومـة الوفـاق الـوطين، وكـذلك     الس الجهات من بينها الرئاسي حبماية 
فـردا   ١٨٠. ونشـر حنـو   ٢٠١٦نب يف طـرابلس. وبـدأ التجنيـد يف القـوة يف أواخـر عـام       ااألج

وزارة الـدفاع يف إنشـاء فرقـة عمـل     مـع  ركت البعثة أيضا تشاخالل الفترة املشمولة بالتقرير. و
عتمـاد علـى وحـدات اجلـيش النظـامي      طـرابلس، باال يف مـني  وفري األمعنية باملساعدة من أجل ت

  العاصمة. املوجودة يف

تقـدمي املسـاعدة التقنيـة     يف البلـد ومشل أيضا عمل البعثة على تعزيز املؤسسـات األمنيـة     - ٥٧
معاجلة الثغرات التنظيمية وكفالة نشر وحدات الشرطة بشكل أوسـع يف  وإىل وزارة الداخلية، 

عملـها دعـم خليـة االتصـال والتخطـيط التابعـة لالحتـاد        طرابلس وما حوهلـا. وتلقـت البعثـة يف    
األورويب، اليت قدمت املساعدة يف جمال التخطيط جلميع اجلهـات املعنيـة. وعـالوة علـى ذلـك،      

ــة االحتــاد األورويب العســكرية يف اجلــزء اجلنــويب مــن وســط املتوســط     يف  ســاعدت البعثــة عملي
ن التــدقيق والتثقيــف يف جمــال حقــوق  بتقــدمي املشــورة بشــأ ني حــرس الســواحل الليبــي تــدريب 

 نيفردا من حرس السواحل الليبـي  ٩٠اإلنسان والتوعية باملساواة بني اجلنسني. وقد أكمل حنو 
  .٢٠١٧يف شباط/فرباير  يةأول جمموعة تدريب

  
  إدارة األسلحة والذخرية    

ال يــزال مثــة خطــر كــبري يتمثــل يف وقــوع وفيــات وإصــابات بســبب املتفجــرات مــن       - ٥٨
لفات احلرب والفخاخ املتفجرة يف كافة أرجـاء ليبيـا. وال يـزال املشـردون داخليـا العائـدون       خم

إىل سرت واجلهات الفاعلة يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية العاملـة يف املنطقـة عرضـة علـى         
دائـرة األمـم املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام       يسـرت  وجه اخلصوص للموت واإلصـابة. و 

تماعات يف كانون األول/ديسمرب وشباط/فرباير بني السلطات الوطنية واتمع الـدويل  اجعقد 
طـر، بسـبل   اخلهـذا  والشركاء يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام من أجل وضع خطة ملنع ومعاجلة 

منــها التواصــل مــع الســكان. ويســرت أيضــا التــدريب واملعــدات فيمــا يتعلــق بالتقنيــات الطبيــة 
من األفراد العـاملني يف إزالـة األلغـام     ١٢الصدمات يف حاالت الطوارئ لفائدة  اخلاصة مبعاجلة

لدى السلطات يف سرت. وبتمويل من الصندوق املركزي ملواجهـة الطـوارئ، قـدمت الـدائرة     
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ــة مــن إجــراء تقييمــات ملخــاطر    ممــا مكَّــن أيضــا التــدريب واملعــدات   أفرقــة املســوح غــري التقني
  بنغازي.  موقعا يف ١٨املتفجرات يف 

  
  متكني املرأة  - دال  

واصلت البعثة، بالتنسيق الوثيق مع فريق األمم املتحدة القطري، النهوض بـدور املـرأة     - ٥٩
 ٢١٢٢و  )٢٠٠٠( ١٣٢٥يف العمليــة السياســية، وفقــا ألحكــام تنفيــذ قــراري جملــس األمــن   

. وشجعت البعثة املشاركة السياسـية للمـرأة ودعمتـها مـن خـالل مبـادرات مكرسـة        )٢٠١٣(
. ويف ٢٠١٨يف املائة حبلول عام  ٣٠لبناء القدرات، دف التوصل إىل متثيل مستهدف نسبته 

لنـواب يف طـربق لوضـع    كانون األول/ديسـمرب، اجتمعـت البعثـة مـع عضـوات يف جملـس ا       ١٤
 خطة عمـل تسـتند إىل التوصـيات املنبثقـة عـن مـؤمتر الربملانيـات الـذي عقـد يف تشـرين الثـاين/           

  ). ونتيجة لذلك، أنشئ جتمع نسائي. ٥٣، الفقرة S/2016/1011( ٢٠١٦نوفمرب 

لثاين/يناير، نظمت البعثة، بدعم من برنامج األمـم  كانون ا ٢٦إىل  ٢٣ويف الفترة من   - ٦٠
وحضـر هـذا املـؤمتر     املتحدة اإلمنائي، مؤمتر متابعة يف تونس بشـأن خطـة املـرأة الليبيـة للسـالم.     

علــى وضــع إطــار حلملــة وطنيــة بشــأن التعــايش الســلمي علــى   ناتفقــ مشــارِكة ٦٠أكثــر مــن 
الصعيدين اتمعـي والـوطين، سـتوفر هلـا البعثـة الـدعم الـتقين. وعينـت سـبع نسـاء مـن خمتلـف             

  املؤمتر منسقات حلملة التوعية.  يف املناطق الليبية 

ــة بامل      ٣١ويف   - ٦١ ــة تــدريبا يف جمــال التوعي ــانون الثاين/ينــاير، قــدمت البعث ســاواة بــني  ك
ــي   ١٠٠اجلنســني لنحــو   ــة  ني، بالمــن حــرس الســواحل الليب الحتــاد األورويب اشــراكة مــع عملي

حتسـني مهـارام يف التعامـل مـع     وذلك ـدف  العسكرية يف اجلزء اجلنويب من وسط املتوسط، 
حـرس  صـفوف  املهاجرين من النساء واألطفال. وروج هذا التدريب أيضا لتوظيف النسـاء يف  

يف شراكة مع  ني،ويف إطار تعاون البعثة يف األجل الطويل مع حرس السواحل الليبيالسواحل. 
آذار/مــارس للشــروع يف وضــع دليــل  ٧عمليــة العســكرية، عقــدت حلقــة عمــل يف مالطــة يف ال

  تدرييب. 
  

  الشباب  -هاء   

واصــلت البعثــة توســيع نطــاق تعاوــا مــع ممثلــي الشــباب والتــرويج ألنشــطتهم علــى      - ٦٢
عقــد ممثلــي اخلــاص ٢٠١٧ شــباط/فرباير ٤ا يف وســائط التواصــل االجتمــاعي. ويف حســابا ،

اجتماعاً مع منظمات اتمع املدين وطالب اجلامعات يف طـرابلس، أعـرب خاللـه املشـاركون     
عن شواغلهم وعن رؤيتهم بشأن مستقبل ليبيا. ويف سياق استقصـاء للتصـورات أجرتـه البعثـة     

بين أن الشباب اللييب هم أكرب جمموعة مؤيدة لالتفاق السياسي اللـييب.  الثاين/يناير، ت يف كانون
يف املائة من الشباب اللييب إما ال يسـتفيدون مـن اخلـدمات     ٥٠وأظهر االستقصاء أن أكثر من 

  .غري كافية األساسية، مبا فيها الرعاية الصحية واألدوية والكهرباء، أو أن استفادم منها
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مع السلطات الليبية، ويف إطار الـدعم املقـدم لوضـع اسـتراتيجية وطنيـة      وبتعاون وثيق   - ٦٣
منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة       صندوق األمم املتحـدة للسـكان و  يعد للشباب، 

، علـى أســاس  “الشــباب: التحـديات والفــرص ”ورقـة سياسـات بشــأن الشـباب اللــييب بعنـوان     
  اللييب يف سبع بلديات.مشاورات واسعة النطاق مع الشباب 

ــدد      - ٦٤ ــامج متعـ ــاد األورويب، يف تنفيـــذ برنـ ــراكة مـــع االحتـ وشـــرعت اليونيســـيف، بالشـ
ــديات مســتهدفة         ــع بل ــاملراهقني والشــباب يف أرب ــهوض ب ــالث ســنوات للن ــه ث القطاعــات مدت
(البيضاء وسبها والزنتان وزوارة). وبغية تكرار أنشطة النهوض بالشباب وتوسيع نطاقها علـى  

 كـانون الثـاين/   ١٣صعيد الوطين، أبرمت اليونيسيف إطار تعاون مع وزارة احلكـم احمللـي يف   ال
. ونتيجة لذلك، أُنشئت جلنة مشتركة بني الوزارات يف طرابلس لتنسيق األنشـطة  ٢٠١٧ يناير

يف شباط/فرباير، نظمـت  اليت تركز على الشباب بني خمتلف الوزارات والوكاالت احلكومية. و
بشـأن البحـوث القائمـة علـى املشـاركة       تدريبيـة مـدا سـبعة أيـام    أيضا حلقة عمل اليونيسيف 

  .يف مدينة تونس، وذلك لصاحل جمموعة خمتارة من قادة الشباب الليبيني
  

  تنسيق املساعدة الدولية  -واو   

واصــلت البعثــة جهودهــا الراميــة إىل تنســيق املســاعدة الدوليــة. وعقــدت اجتماعــات      - ٦٥
ــة  ــي اخلــاص،      للجن ــييب ونائــب ممثل ــر التخطــيط الل ــتقين حتــت رئاســة وزي املشــتركة للتنســيق ال

كجزء من إطار تنسـيق املسـاعدة التقنيـة الدوليـة مـع حكومـة الوفـاق        ، مبشاركة اتمع الدويل
تقـوده   ، الـذي . وباإلضافة إىل ذلك، اجتمـع الفريـق العامـل املعـين باخلـدمات األساسـية      الوطين

ــل املعــين ب  ،وزارة التخطــيط ــق العام ــاش االقتصــاد،  إوالفري ــذي تنع شــارك يف رئاســته وزارة  ال
  .مواءمة املساعدة الدولية مع األولويات الليبية، من أجل التخطيط والبنك الدويل

، اجتمعت البعثة وفريق األمم املتحدة القطـري  ٢٠١٦ كانون األول/ديسمرب ١٤ويف   - ٦٦
ي اتمع املدين، من أجل مناقشة مسـتقبل مشـاركة األمـم    يف ليبيا مع املسؤولني الوطنيني وممثل

املتحدة يف شؤون ليبيا. واقترحت الوثيقة اخلتامية األهداف املشتركة ملنظومة األمم املتحدة يف 
  ليبيا، مبا يف ذلك ااالت اليت سيقدم فيها الدعم إىل املؤسسات احلكومية.

  
  حتقيق االستقرار والتنميةاملساعدة يف اال اإلنساين ويف   -زاي   

ــانية،    ١,٣يف امـــوع، هنـــاك   - ٦٧ ــاعدة اإلنسـ ــة إىل املسـ ــا حباجـ مليـــون شـــخص يف ليبيـ
 ،وحددت جماالت الرعاية الصحية الطارئة ومحاية املدنيني واحلصول علـى اخلـدمات األساسـية   

خلطــة  بوصـفها احتياجـات ذات أولويـة واضــحة، وذلـك وفقـاً      ،األدويـة وامليـاه واألغذيــة  مثـل  
  .٢٠١٦ كانون األول/ديسمرب ١٥، اليت نشرت يف ٢٠١٧لعام  االستجابة اإلنسانية

ونظام الرعاية الصحية يف ليبيا على شفا االيار نتيجة للرتاع. فوفقاً للمنظمـة الدوليـة     - ٦٨
شـخص مـن املشـردين     ٣٠٣ ٠٠٠، كـان هنـاك أكثـر مـن     ٢٠١٧ للهجرة، حىت شباط/فرباير
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يف املائة من املشردين داخليـاً،   ١٧ حوايل ووفقاً لربنامج األغذية العاملي، يعاينداخلياً يف ليبيا. 
 ٦٠، من انعدام األمن الغذائي، يف حني أن ٢٠١٥يف املائة مقارنة بعام  ١١نسبتها أي بزيادة 

  يف املائة معرضون النعدام األمن الغذائي.

ابة جمدية ومسـتدامة لالحتياجـات   ويعوق نقص التمويل اجلهود الرامية إىل توفري استج  - ٦٩
مليـون   ١٥١اإلنسانية يف ليبيا. وعلى الرغم من أن االحتياجات املالية متواضعة نسبياً وقدرها 

يف املائــة)  ٦ماليــني دوالر ( ٩مليــون شــخص، مل تــرد حــىت اآلن ســوى  ٠,٩دوالر ملســاعدة 
  خلطة االستجابة اإلنسانية.

وصــناديقها  يــل، واصــلت وكــاالت األمــم املتحــدةورغــم التحــديات والــنقص يف التمو - ٧٠
تقـدمي خـدمات اإلغاثـة واملسـاعدة اإلنسـانية العاجلـة، باألسـاس عـن طريـق اجلهــات           وبراجمهـا 

أسـرة مشـردة    ٤ ٤٠٠، تلقـت أكثـر مـن    ٢٠١٦الوطنية النظرية. ومنذ كانون األول/ديسمرب 
د اإلغاثـة األساسـية واملعونـة    املساعدة من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، مشلـت مـوا  

برنــامج األغذيــة مــن األغذيــة الــيت وزعهــا  مــن املشــردين داخليــاً ٧٥ ٨٠٠اســتفاد النقديــة، و
بــذورا حمســنة  مزرعــة مــن مــزارع األســر املعيشــية ١ ٢٠٠تلقــت ، والعــاملي األغذيــة يف املوقــع

  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.وزعتها 

 املائة من املستشفيات الليبية مغلقـاً أثنـاء الفتـرة، وأبلغـت مجيـع      يف ١٧وظل أكثر من   - ٧١
املرافق عن نقص حاد يف املواد واملعدات. واستجابة هلذه احلالة، قدمت منظمة الصحة العاملية، 
بالشراكة مع اهليئة الطبية الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، الدعم إىل املستشفيات العامة 

ــني الوكــاالت    مــن خــالل تو  ــدات الصــحية املشــتركة ب ــع الع االت الطــوارئ يف اخلاصــة حبــ زي
طرابلس وأوباري واجلبل الغريب، ومتويـل الوحـدات الطبيـة املتنقلـة يف بنغـازي ومصـراتة سـبها        
وطــرابلس، وتركيــب األلــواح الشمســية يف تســع مستشــفيات يف طــرابلس وبنغــازي وســبها.    

لتعليمي والترفيهي يف أماكن تعلم آمنة لفائـدة األطفـال   وقدمت اليونيسيف وشركاؤها الدعم ا
حبلـول  يف سن الدراسـة يف املـدن املتضـررة مـن الـرتاع واملنـاطق الـيت يصـعب الوصـول إليهـا. و          

دورات الفصــــول قــــد أكملــــوا طفـــل   ٩ ٥٠٠حــــوايل ، كــــان ٢٠١٧كـــانون الثاين/ينــــاير  
ثالثة أشهر يف بنغازي. ويف سرت، أفـادت اليونيسـيف بـأن أكثـر مـن       تمااالستدراكية اليت د

مــن األطفــال العائــدين هــم حباجــة ماســة إىل التعلــيم واحلمايــة والــدعم النفســي           ١٠ ٤٠٠
  االجتماعي.

 كــانون األول/ ١٧إىل  ١٠مليــون طفــل يف الفتــرة مــن   ١,٣وجــرى حتصــني حــوايل   - ٧٢
ى تيسـري احلصـول علـى إمـدادات امليـاه املأمونـة       . وعملت أيضاً اليونيسيف علـ ٢٠١٦ ديسمرب

، يف مــزدة وعلــى مرافــق الصـــرف الصــحي يف بلــديات تاورغـــاء وجــرتور وســوق اخلمـــيس       
. ووزعــت عــدد النظافــة الصــحية علــى حــوايل   شــخص ٤٢ ٠٠٠أكثــر مــن اســتفاد منــها  إذ
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ني شخص يف بنغازي، وعلى العائـدين يف سـرت، والنسـاء واألطفـال غـري املصـحوب       ٢٣ ٠٠٠
  املشردين يف مصراتة.

حـوايل  سـجلت  قـد  املنظمة الدوليـة للـهجرة   كانت ، ٢٠١٧ آذار/مارس ٣وإىل غاية   - ٧٣
الطريق الوسطى يف البحـر األبـيض املتوسـط.     عربالجئ ومهاجر وصلوا إىل إيطاليا  ١٣ ٥٠٠

مهـاجر يف الفتـرة مـن     ٢ ٨٠٠وكيانـات أخـرى أكثـر مـن      ونوقد أنقذ حرس السواحل الليبيـ 
حالـة   ١٤٠، وأُبلـغ عـن أكثـر مـن     ٢٠١٧آذار/مارس  ٣إىل  ٢٠١٦األول/ديسمرب  كانون ١

ــني    ــن ب ــاة. وم ــن       ٢٤٥ ٠٠٠وف ــر م ــهجرة، احتجــز أكث ــة لل ــة الدولي مهــاجر حــددم املنظم
منهم يف مراكز احتجاز يديرها جهاز مكافحة اهلجرة غري الشرعية. ومع ذلك، تقدر  ٦ ٦٠٠

مهاجر يوجـدون يف البلـد. وواصـلت مفوضـية     الجئ ويون ومل ٧٠٠ ٠٠٠املنظمة أن ما بني 
شؤون الالجئني والشـركاء تقـدمي املسـاعدة الطارئـة إىل النـاجني يف عمليـات اإلنقـاذ البحريـة،         
وكــذلك لبنــاء قــدرات املســؤولني الليبــيني مــن القــوات البحريــة وحــرس الســواحل عــن طريــق  

، سجلت املفوضـية أكثـر مـن    ٢٠١٦ كانون األول/ديسمرب ١التدريب وتوفري املعدات. ومنذ 
  من الالجئني وطاليب اللجوء، معظمهم من السوريني والفلسطينيني. ٤٠ ٠٠٠

 ٧١٠، يسرت املنظمة العـودة الطوعيـة ألكثـر مـن     ٢٠١٦ ومنذ كانون األول/ديسمرب - ٧٤
ني بلداً أصلياً. وقُدمت املنظمة الدولية للهجرة ومفوضية شـؤون الالجـئ   ١٣من املهاجرين إىل 

ــق       ــان وطري ــق الفــالح وغري ــك يف مراف ــة إىل املهــاجرين احملتجــزين، مبــا يف ذل املســاعدة الطارئ
هود الرامية إىل نقل هـؤالء املهـاجرين إىل مرافـق أفضـل جتهيـزاً،      اجلالسكة. وتواصل الوكالتان 

  والدعوة إىل إطالق سراح الالجئني وطاليب اللجوء.

لليبيا الدعم إىل املدن املتأثرة بـالرتاع واملتضـررة    مرفق حتقيق االستقرارمشروع ويقدم   - ٧٥
بتمويـل مـن الـدول     ٢٠١٦برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي يف نيسـان/أبريل    قد وضعه بسببه، و

مليون  ٣٤األعضاء وبشراكة مع الس الرئاسي ووزارة التخطيط. ومن خالل ميزانية قدرها 
مليــون شــخص. ويقــوم بأنشــطته حاليــاً يف  ١,٥دوالر، يقــدم هــذا املرفــق خدماتــه إىل حــوايل 

ككلة وأوباري وبنغازي وهو أيضا بصدد توسيع نطاقها لتشمل سرت وسبها يف اجلنوب مـن  
ــدات مســبقاً   ــز املع ــاء    ،أجــل جتهي ــدات الكهرب ــة ومول  ،ســيارات اإلســعاف وشــاحنات القمام

ــف أفرقــة املنســقني واملهندســني الــذين ســيجري نشــرهم لتخطــيط عمليــات إ        صــالح وتوظي
  املستشفيات واملراكز الصحية واملدارس وشبكات املياه.

، أجنـز الربنـامج اإلمنـائي، بالشـراكة مـع البعثـة، تقييمـاً شـامالً         ٢٠١٧ ويف آذار/مارس  - ٧٦
للمهام األساسية املنوطة باحلكومة والدولة، دعماً للمجلس الرئاسي وحكومة الوفـاق الـوطين.   

الح اخلدمــة املدنيــة، واألمــن ومهــام الشــرطة، والعدالــة مــوظفي احلكومــة، وإصــالتقيــيم ومشــل 
  وإنفاذ القانون، واحلوكمة احمللية.
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  نشر بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا والترتيبات األمنية  - خامسا   

 ١٤٠، ظـل يف امـوع   ٢٠١٧ شباط/فرباير ٢٨نظراً للظروف األمنية يف ليبيا، حىت   - ٧٧
موظفاً وطنياً يف ليبيا.  ٣٠موجودين يف مدينة تونس، باإلضافة إىل من موظفي البعثة الدوليني 
موظفني دوليني وموظف واحد مـن فئـة اخلـدمات العامـة يف مقـر       ٣وباإلضافة إىل ذلك، نشر 

  .، يف إيطالياموظفني وطنيني يف املركز العاملي للخدمات يف برينديزي ٣األمم املتحدة، ونشر 

ــبني يف   - ٧٨ ــو املـ ــرارات  وعلـــى النحـ  ٢٢٩١و  )٢٠١٦( ٢٢٧٣و  )٢٠١٥( ٢٢٣٨القـ
، واصلت البعثة العمل من أجل إعادة إقامة وجود دائم يف ليبيـا  )٢٠١٦( ٢٣٢٣و  )٢٠١٦(

على مراحل حسب ما تسـمح بـه الظـروف األمنيـة والسياسـية. وواصـل موظفـو البعثـة زيـارة          
ــا علــى أســاس منــتظم للبقــاء علــى اتصــال مــع الشــركاء الرئيســ     يني واحملــاورين السياســيني ليبي

ــد. و   ــف أحنــاء البل ــيني يف خمتل ــت واألمن ــوافر    ظل ــا وت ــم املتحــدة املنتظمــة إىل ليبي رحــالت األم
املركبــات التابعــة لألمــم املتحــدة يف البلــد مســألتان تســامهان يف تيســري تنفيــذ جمــاالت الواليــة    

تماعـات مـع السـلطات    األساسية، مما يسمح بتنظيم زيارات إىل مراكز االحتجاز، وعقـد االج 
القضائية ومشاركة الفريق القطري من أجل تعزيز توفري املساعدة اإلنسانية وحتقيـق االسـتقرار   

  والتنمية.

، ٢٠١٦يف كـانون األول/ديسـمرب   جممـع يف طـرابلس و  موقعـا إلنشـاء   وحددت البعثة   - ٧٩
أعمـال التشـييد لتنفيـذ    أبرمت اتفاقاً تعاقدياً لضمان احلصول على هذه األماكن. وجتري حالياً 

ــة حبمايــة          ــم املتحــدة، املكلف ــة األم ــة. ووحــدة حراس ــتية الالزم ــة واللوجس ــينات األمني التحس
املوظفني واألماكن، جاهزة للنشر مبجرد أن تسمح الظروف بذلك. وإىل جانب أفراد األمـن،  

اف يعمل فريق صغري يتألف من موظفي الدعم على أساس تناويب يف طرابلس مـن أجـل اإلشـر   
  إجنازها وفقاً لالحتياجات واملعايري احملددة.وضمان  على األعمال

احلالــة يف ليبيــا، شــرعت يف شــباط/فرباير نكبــاب علــى باال املســتمر ويف إطــار التزامــي  - ٨٠
دارسـة  (أ) مبا يلي: سيقوم يف إجراء استعراض تقييمي استراتيجي على نطاق املنظومة  ٢٠١٧

وضــع إطــار لألولويــات والوضــع العمليــايت لبعثــة األمــم   ) ب( ودور األمــم املتحــدة يف ليبيــا؛  
املتحدة للدعم يف ليبيـا وفريـق األمـم املتحـدة القطـري علـى نطـاق مجيـع األنشـطة يف األجلـني           

ــل  ــى الســواء  املتوســط والطوي ــيم هــذه يف تشــكيل رؤيــيت الشــاملة    عل ــة التقي . وستســاهم عملي
  ليبيا. بشأن

  
 اتأمن وسالمة املوظفني والعملي    

يواصل أفراد األمم املتحدة يف ليبيا العمل يف بيئـة أمنيـة شـديدة اخلطـورة لتنفيـذ الـربامج         - ٨١
تـنجم عنـها حاجـة    واألنشطة. وال تزال األمم املتحدة معرضة لطائفـة واسـعة مـن األخطـار الـيت      

موارد أمنية إضافية يف براجمهـا. وخـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، سـعت البعثـة إىل        مستمرة إىل 
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زيادة العمليات داخل ليبيا واحلفاظ على وجود دائم ملوظفي األمن وغريهم مـن مـوظفي الـدعم    
على أساس التناوب. ونتيجـة للحالـة األمنيـة، فرضـت قيـود علـى حركـة األفـراد يف          طرابلسيف 

 الــدوليني املســافرين جــوا إىل طــرابلس وغريهــا مــن الوجهــات يف ليبيــا. ويف        ليبيــا واملــوظفني 
، تعـرض أحـد مـوظفي األمـم املتحـدة الـوطنيني حملاولـة خطـف         ٢٠١٦ كانون األول/ديسمرب ٤

بينما كان يف طريقه إىل مكان عمله. ونظمت مظاهرات سلمية ضد األمم املتحـدة يف العاصـمة   
 د قليل من احملتجني خالل الفترة املشمولة بالتقرير. ويف مدن شرقية كربى مبشاركة عد

اتمع الـدويل يف مجيـع أحنـاء    تشكل خطرا مستمرا على زال اهلجمات اإلرهابية توال   - ٨٢
كـانون الثاين/ينـاير    ٢١يـدوي الصـنع يف   منفجر انفجار جهاز بفعل ليبيا. وقد برز هذا اخلطر 

املصرية ووزارة التخطيط. وبالرغم مـن أن تنظـيم   على مقربة من السفارتني اإليطالية و ٢٠١٧
عناصـر تابعـة لـه شـوهدت يف منـاطق      فإن  يف ليبيا، الدولة اإلسالمية مل يعد يسيطر على أراض

خمتلفة ونسب هلذه اجلماعة عدد من اهلجمات اليت وقعت يف تلـك املنـاطق. واحلالـة األمنيـة يف     
قد يؤثر على مـوظفي األمـم املتحـدة    طرابلس هشة وهناك خطر شديد يف نشوب نزاع مسلح 

 أو العمليات اليت تقوم ا. 
    

 مالحظات  -  سادسا  

التقلبات الـيت تشـهدها احلالـة األمنيـة يف طـرابلس والقتـال الـدائر يف منطقـة         بالنظر إىل   - ٨٣
واسـع. وإنـين   علـى نطـاق   رتاع معرضـة خلطـر جتـدد الـ    ليبيـا  ، اهلالل النفطي ويف أماكن أخـرى 

، البلــدإزاء التصــعيد العســكري املتجــدد واســتمرار حالــة اجلمــود السياســي يف    أشــعر بــاجلزع
يزيد الضغط على العملية االنتقالية وعلى املؤسسـات املنبثقـة عـن االتفـاق السياسـي اللـييب.        مما

وال يزال الس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطين يعانيان من قيود تعوق قـدرما علـى احلكـم    
 ا السكان أمس احلاجة.محيتاج إليهلذين الواألمن فري اخلدمات األساسية بفعالية وعلى تو

وأذكر مجيع األطراف بأنـه ال ميكـن أن يوجـد حـل عسـكري لألزمـة الليبيـة. وأحـث           - ٨٤
مجيع اجلهات املسلحة الفاعلة على ممارسة ضـبط الـنفس وأذكرهـا بالتزاماـا مبوجـب القـانون       

املـوارد الطبيعيـة   ونسـان، وال سـيما واجـب محايـة املـدنيني      الدويل اإلنسـاين وقـانون حقـوق اإل   
دون  واهلياكل األساسية الوطنية يف ليبيا. وأدعو مجيع اجلهات األمنيـة الفاعلـة إىل املضـي قـدما    

بتنفيذ الترتيبات األمنية املؤقتة املنصوص عليها يف االتفاق السياسـي اللـييب. وأشـدد علـى      إبطاء
إنشاء قوات مسلحة وقوات أمن ليبية فعالـة وذات كفـاءة مهنيـة     ضرورة إحراز تقدم سريع يف

 تعمل يف ظل رقابة مدنية. ويف هذا السياق، أرحب بالتقدم احملرز يف تشكيل احلرس الرئاسي. 

وأدعــو مجيــع أصــحاب املصــلحة السياســيني إىل اختــاذ اخلطــوات الالزمــة للتوصــل إىل    - ٨٥
االتفـاق السياسـي اللـييب حيظـى بتأييـد غالبيـة اجلهـات        ال يـزال  فـ  تسوية سـلمية لألزمـة الليبيـة.   

الليبية والدولية صاحبة املصلحة باعتباره اإلطار السياسـي الوحيـد للسـري قـدما بالبلـد. وأحـيط       
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االتفاق. وهذا يشـكل فرصـة    علىعلما بنشوء توافق يف اآلراء بشأن إدخال تعديالت حمدودة 
بالعمليـة االنتقاليـة. ومـن امللـح اآلن أن يعـاجل       لتخطي اجلمـود السياسـي الـراهن واملضـي قـدما     

الـيت تعرقـل تنفيـذ االتفـاق      املسائل الرئيسية ، يف عملية شاملة للجميع،أصحاب املصلحةمجيع 
، مبا يف ذلك تكوين خمتلف املؤسسات وبنيتـها، وال سـيما السـلطة التنفيذيـة والقيـادة      السياسي

مقبولــة لــدى مجيــع العســكرية. وتقــف األمــم املتحــدة علــى أهبــة االســتعداد لــدعم وضــع آليــة  
أصحاب املصلحة الليبيني، تكون مزودة بالصالحيات الالزمة ومتثيليـة وقـادرة علـى حـل هـذه      

مم املتحدة، وفقا لوالية املساعي احلميدة املنوطة ا، تيسري التوصـل إىل  املسائل. وستواصل األ
، مبا يف ذلك مسـتقبل اجلماعـات املسـلحة،    البلدتوافق آراء بشأن توحيد املؤسسات األمنية يف 

 وإنشاء قوة عسكرية ذات كفاءة مهنية ختضع للرقابة املدنية.

ي لتنفيذ واليتـه، بطـرق منـها وضـع امليزانيـة      وأرحب باجلهود اليت يبذهلا الس الرئاس  - ٨٦
وصرفها. وال بد من قيام تعاون إجيايب بني الس الرئاسي وحكومة الوفـاق الـوطين ومصـرف    
ليبيــا املركــزي لــتمكني احلكومــة مــن تقــدمي اخلــدمات إىل الشــعب. ومبــا أن احلالــة االقتصــادية  

ا للمشــاركة بصــورة بنــاءة يف واملاليــة ال تــزال هشــة، أحــث األطــراف علــى مضــاعفة جهودهــ 
معاجلة أوجه النقص يف التمويل والسيولة، وكذلك املسائل اهليكلية األطـول أجـال. ويسـاورين    

يف  تصـعيد الالقلق من أن التقدم احملرز يف استعادة إنتاج النفط وصادراته مهدد بـالتقوض بفعـل   
 الذي شهده اهلالل النفطي مؤخرا. أعمال العنف

صل املؤسسـات العمـل وفقـا لواليتـها ملنـع وقـوع مزيـد مـن التـدهور يف          وجيب أن توا  - ٨٧
ــا. ويف هــذا        ــة يف ليبي ــة االنتقالي ــث يف إجــراء العلمي ــة. وال ميكــن التري ــة السياســية واألمني احلال
الصدد، أدعو مجيع املؤسسات الليبية إىل حتمل مسؤولياا يف دفع العملية االنتقالية قدما، علـى  

 اسي اللييب. أساس االتفاق السي

وأشجع الشعب اللييب على مضاعفة جهوده وااللتزام بعملية املصاحلة اليت تقودها ليبيا   - ٨٨
على نطاق البلد. وهذه العملية ضرورية لتعزيز احلوار السياسـي وهـي تكمـل املصـاحلة احملليـة.      

لـي جمموعـات   وزعمـاء القبائـل وممث  وستواصل األمم املتحدة العمل مع اجلهات الوطنية الفاعلة 
ــديات واموعــات النســائية    ــات والشــباب والبل ــام.    هيئ ــذا املســعى اهل ــة يف ه ــات احمللي اتمع

وأشــجع األطــراف علــى االســتفادة الكاملــة مــن املســاعي احلميــدة الــيت تبــذهلا البعثــة مــن أجــل 
 النهوض باملصاحلة احمللية والوطنية يف األشهر املقبلة. 

يــة ملشـاركتها النشـطة يف مبـادرات بنــاء السـالم، وأشـجع مجيــع      وأثـين علـى املـرأة الليب     - ٨٩
املتعلـق بـاملرأة والسـالم     )٢٠٠٠( ١٣٢٥جملس األمن الليبيني على مواصلة السعي لتنفيذ قرار 

. وأتطلـع إىل تعـيني رئـيس    املتعلق بالشباب والسـالم واألمـن   )٢٠١٥( ٢٢٥٠والقرار  واألمن
وحدة دعم ومتكني املرأة وأدعو الس الرئاسي إىل كفالة أن تكون املرأة ممثلة متثـيال كافيـا يف   
حكومة الوفاق الوطين. وتقف األمم املتحدة على أهبة االستعداد لتعزيز وتيسري مشاركة املرأة 
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خمتلف أطياف اتمع اللييب واخنراطها يف العملية السياسية واملؤسسـات العامـة علـى نطـاق      من
 أوسع.

وأشـيد بشـجاعة    ،وأرحب بتحرير سرت وبنغازي من سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية  - ٩٠
 والتطـرف العنيـف   وتصميم القوات الليبية. وأعرب عـن عميـق تعـاطفي مـع ضـحايا اإلرهـاب      

. وإن ارتفـاع حصـيلة اإلرهـاب يف صـفوف     ذلك الكفاحن فقدوا حيام يف وعائالت مجيع م
الشعب اللييب واستمرار وجود تنظيم الدولة اإلسالمية يف ليبيا يربزان احلاجة امللحـة إىل إنشـاء   

 هياكل تنفيذية وأمنية موحدة يف مجيع أحناء البلد للتمكن من احتواء هذا اخلطر.

العمـد املنتخـبني يف اـالس البلديـة مـن مناصـبهم يف شـرق        ويساورين القلق من عـزل    - ٩١
ليبيا واالستعاضة عنهم مبسؤولني غـري منتخـبني. فاهليئـات احلكوميـة الفعالـة املنتخبـة دميقراطيـا        
ــدمي        ــال سياســية وهــي أساســية لضــمان املســاءلة وتق ــة انتق ــة بالنســبة لعملي تظــل حجــر الزاوي

 علـى اجلهات الليبية الفاعلة حث ني املدنيني املنتخبني وأاخلدمات بفعالية. وأطالب بعودة املمثل
 احلفاظ على اهليئات املنتخبة دميقراطيا يف مجيع أحناء البلد.

وما زلت أشعر باجلزع الشديد إزاء حالة حقوق اإلنسان يف البلد وعدم إحـراز تقـدم     - ٩٢
نسـان والقـانون الـدويل    يف حتقيق املساءلة عن االنتهاكات اجلسـيمة للقـانون الـدويل حلقـوق اإل    

اإلنسـاين. وأديـن اسـتهداف املرافـق املدنيــة، وخباصـة املستشـفيات واملراكـز الطبيـة. وجيــب أن         
حتاسب اجلماعات املسلحة اليت تواصل ارتكاب هذه االنتـهاكات يف مجيـع أحنـاء البلـد، سـواء      

بتوســيع نطــاق  مــن خــالل آليــات وطنيــة أو دوليــة. وأرحــب بــالتزام احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة  
 .٢٠١٧التحقيقات ووضع ليبيا يف قائمة أولوياا يف عام 

يف ليبيـا يعـانون مـن االعتـداءات املروعـة ويتعرضـون       والالجئـون  وال يزال املهـاجرون    - ٩٣
بـدعم مـن    ،البحـر األبـيض املتوسـط. وتتحمـل ليبيـا     عـرب  البلـد و من خلطر املوت أثناء عبورهم 

لـة وقـف هـذه االنتـهاكات. وبـالرغم مـن أنـين أرحـب بـاجلهود          مسـؤولية كفا  ،اتمع الـدويل 
الدولية اجلارية، فإين أدعو السلطات الليبية إىل تكثيف تدابري الوقاية والرقابة واحلمايـة، حيثمـا   
أمكن. وأدعو أيضا بلدان املقصد خارج ليبيا إىل ضمان أن يكون أي تدريب ودعم حتظى بـه  

ملهـاجرين مصـحوبا جبهـود شـاملة لوقـف االحتجـاز التعسـفي        املؤسسات الليبية اليت تعمل مع ا
وأكــرر أن مــن الضــروري اتبــاع ــج شــامل   تحســني معاملــة احملتجــزين منــهم. لللمهــاجرين و

ملعاجلة األسباب اجلذرية يف بلدان املنشأ اليت تـدفع عـددا كـبريا للغايـة مـن األشـخاص إىل بـدء        
 هذه الرحلة احملفوفة باملخاطر. 

ويساورين قلق بالغ إزاء تدهور احلالة اإلنسانية بشـكل عـام. فـال يـزال مئـات اآلالف        - ٩٤
يتحملـون وطـأة املواجهـات     وتكـرارا،  الـذين تشـردوا مـرارا   األشـخاص  من الليبيني، مبن فـيهم  

ــة إىل إتاحــة وتيســري عــودة       ــد. وأدعــو الســلطات الليبي الســكان املســلحة يف خمتلــف أحنــاء البل
إىل ديارهم. وأحث أيضا الـدول األعضـاء والـس الرئاسـي علـى تـوفري        آمنبشكل النازحني 
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، حبيث ميكـن تقـدمي اإلغاثـة إىل مـن هـم      ٢٠١٧املوارد الالزمة خلطة االستجابة اإلنسانية لعام 
 يف حاجة ماسة إىل احلماية واملساعدة اإلنسانية.

األلغــام. بيــد أن وأرحــب باســتجابة اتمــع الــدويل الســريعة لــدعم تطهــري ســرت مــن   - ٩٥
املنتشـرة علـى نطـاق واسـع يف     ، مبـا يف ذلـك أجهـزة الـتفجري اليدويـة الصـنع       ،خطر املتفجرات

اإلنســاين يف منــاطق مثــل يف اــال الفاعلــة مجيــع أحنــاء ليبيــا ال يــزال يهــدد املــدنيني واجلهــات  
ر. األخطـا  تلـك على التصـدي ل ة حمدودحيث ال توجد سوى قدرات وطنية بنغازي وطرابلس 

أحـث الـدول األعضـاء علـى دعـم ومتويـل األنشـطة املضـطلع ـا يف املنـاطق األشــد           مـا زلـت   و
 تضررا وتوفري التدريب واملعدات إىل اجلهات الليبية الفاعلة.

. وترصـد  ـا وتواصل البعثة العمل على بناء أماكن عملها يف طرابلس إلتاحة إمكانيـة عود   -  ٩٦
 ألمنيـة علـى أرض الواقـع لتقيـيم مـا إذا كانـت الظـروف مواتيـة        البعثة عن كثـب البيئـة السياسـية وا   

. وستســتمر عمليــة تقيــيم اســتراتيجي علــى نطــاق املنظومــة يف األشــهر املقبلــة   لتحقيــق تلــك الغايــة
 لضمان مواءمة أولوية وجود األمم املتحدة يف ليبيا مع تطور احلالة األمنية والسياسية. 

ن االحتــاد األفريقــي واالحتــاد األورويب وجامعــة وأود أن أعــرب عــن تقــديري لكــل مــ   - ٩٧
ألمــم املتحــدة يف ليبيــا.  عمــال اقــوي أل دعــما تقدمــه مــن الــدول العربيــة والــدول األعضــاء ملــ 

ويشجعين بشكل خاص ما أبدته اجلهات الفاعلة واملنظمات اإلقليمية، مبا فيها البلدان اـاورة  
وقـد جـرت الربهنـة علـى     يبية وما قدمته من دعم هلـا.  لليبيا، من التزام جتاه العملية السياسية الل

ذلــك االلتــزام يف اجتمــاع اموعــة الرباعيــة، املؤلفــة مــن االحتــاد األفريقــي واالحتــاد األورويب   
. ٢٠١٧آذار/مارس  ١٨وجامعة الدول العربية وبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، املعقود يف 

وعملـهم  لتفـانيهم  البعثـة ومنظومـة األمـم املتحـدة      وظفيملوأود أن أعرب عن خالص تقديري 
دعم العملية االنتقالية يف ليبيـا. وأود أيضـا أن أعـرب    من أجل ا يبذلونه من جهود وملالدؤوب 

عن امتنـاين ملمثلـي اخلـاص، مـارتن كـوبلر، ملـا بذلـه مـن جهـود لـدعم الليبـيني يف الـدفع قـدما              
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