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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثامنة والثالثون

 20١٨متوز/يوليه  ٦ -حزيران/يونيه  ١٨
 من جدول األعمال ٣البند 

 والسياسية واالقتصادية املدنية ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان
 مبا يف ذلك احلق يف التنمية االجتماعية والثقافية،و 

عنن ايررانا  داخليا  تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان للمشردين   
 ليبياإىل 

 مذكرة من األمانة   
تتشرف األمانة أبن حتيل إىل جملس  حوسوا اسننسان توريسر اةوسراص اااعسة اةقنيسة  وسوا  

 2٥الرمسيسة إىل ليبيسا مسسن نامسساا ، عسن زاا سا  - سينسيليا خيمينسي ، ناخليسا  اسننسان للمشسرنين 
 .ا. ويتضمن التورير استنتاجات اةوراص اااعة وتوعيا 20١٨كانون الثاين/يناير   ٣١إىل 

السسسدعىل وافتوسسسااإىل إىل يف ليبيسسسا  ناخليسسسا  يشسسسال الواسسسا اسننسسساين السسسر  يقيشسسسه اةشسسسرنون  
ا  وفوسسفلسسول ناةمسسة مقسسدا ريلسس  كبسس . ح التوعسسل إىلو  اةافولسسة  سسىل مايسسة حوسسوا اسننسسانحل السسمز 

يف  ٣-2ننسبة بيف الوريس  السراإن  ناخليسا  ن يشسرناةالنساان الليبيس   يُودَّا عسدنللبياانت اةتاحة، 
اةاةسسة مسسن جممسسوا النسساان. ومسسن مح، فتقزيسسز لسسايتتىل، وكفالسسة سسسممتتىل وةمسسنتىل وتوسسد  اةنسساعدص 

قسسسي . الاواح وحتنسسس  فسسسروف األإنوسسسا   يف سسسسبيلة عليسسسا اسسسون ةولويسسستاسننسسسانية إلسسسيتىل،  سسس  ةن 
ةن تبسسرل ليبيسسا وا تمسسا السسدوم اةزيسسد مسسن التسسون ةقالسسة التشسسريد ال ويسسل األمسسد واةنسستمر   و سس

 ، وتقزيسسسزتتىلواةسسسواان األساسسسسية لضسسسمان  سسسرو  سسسسمم ةئسسسات ا مف مسسسن النسسساا، وتسسسوف  القنايسسسة
لقسسسمون، واةقسسساحلة، وسسسسبل القسسسي  المزمسسسة لضسسسمان إ سسسان علسسس  ا  ىلوبنسسساد ريسسسدا ا ، مباسسسر  تىلقا سسسانت

. و   ةن تاثف احلاومة الليبية جتونإا الراميسة إىل لايسة ومنساعدص اةشسرنين ناةمة  ىلحلول 
مسسسن خسسسمل واسسسا خاااسسسة اريسسس  ريانونيسسسة وسياسسسساتية  سسساملة تنسسستند إىل اةبسسسان  التوجيتيسسسة  ناخليسسسا  

مسسن ةجسسل تلبيسسة امحتياجسسات الفوايسسة  الراسسس ةالدوليسسة  اةقسساي مسسا تفسس  وتبشسس ن التشسسرن السسداخل  
حووا اسننان اةافولة  سالمد األ س ا . إعمال ، و عل  حنو ةفضل واةتوس ة وال ويلة األجل

وعسسموص علسس   لسسأ،  سس  ةن تُق سس  األولويسسة ةنسسا حسسامت التشسسرن السسداخل   لقمسسل علسس  مقالسسة 
 ننان.ةسبابه الراية، مبا فيتا انتتاكات حووا اس

 A/HRC/38/39/Add.2 األمىل اةتحدص 

 Distr.: General اجلمعية العامة 

10 May 2018 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/38/39/Add.2 

GE.18-07483 2 

وسسد ةعسسبت التشسسرن السسداخل  مسسسة ناةمسسة مسسن مسسسات حيسساص الاثسس ين يف ليبيسسا. و لن سسر إىل ل 
حلول ناةمة ناخل البلد، وجد عسدن متزايسد مسن إ ان احلماية الاافية ةو  انقدا  الوداص عل  توف 

ةنفنتىل مض رين إىل مغاناص بلسدإىل، وتوجسه الاثس  مسنتىل عسوو ةواو .  ناخليا  الليبي  اةشرنين 
  سسىل تُتسساحوللاثسس  مسسن الليبيسس   سسواةل مشسسروعة تتقلسس   حلمايسسة، ومسسن األ يسسة يف إسسرا النسسياا ةن 

إماانيسسسة الوعسسسول إىل إجسسسرادات السسس  اللشسسسود، مبسسسا يتما سسس  واةبسسسان  التوجيتيسسسة اةتقلوسسسة  لتشسسسرن 
 .(١)الداخل 

، بشسسسال فقسسسسال ناخليسسسا  وم يلسسسظ ن سسسا  التننسسسي  احلاسسسوم  احلسسسسام احتياجسسسات اةشسسسرنين  
كمسا وينبغ  من مح حتنسينه. ويف حس  ةن اساانص النياسسية حلمايسة إسالمد األ س ا  ومنساعد ىل  

 يف تنفيسرا  السوزااص اسقيفةناد  كان  إنشاد وزااص الدولة لشالون النازح  ةمٌر ينتح  الثناد،  ندإا
محتياجات الرين يقيشون  سجرادات اةت رص لمستشابة. فااة لوبة فقالةالشاملة و ال اسجرادات

لتمييسسسز بنسسسب  ا يواجتسسسونالسسسرين مسسسا يُسسس   ا  ةالبسسسحالسسسة مسسسن التشسسسرن ال ويلسسسة األمسسسد ةسسس  كافيسسسة، و 
بقض اةنالول  احلاومي  إىل نوص اةواان والوداات  يش و . نفنتىلأب ليتدبروا  الوهنىلدإىل يتشر 

 احملسدنص السي يقساين منتساضسقف الأبوجسه  حسى م يقس ف السبقض ا خسرةناةتسىل بينمسا لتربير اقف 
عوامسسسل  سسس  تسسسا ، وإسسس   يقبشسسس هنا اختسسسا  تسسسداب   سسسدنصوتت لسسس   ناخليسسسا  القديسسسد مسسسن اةشسسسرنين 

 التقد   ا.
لتقسسد  للتحسسدات اااعسسة السسي يواجتتسسا   ريسسوا  ا  ز  احلاومسسة الليبيسسة التزامسسويتقسس  ةن تلتسس 

اةشرنون من نااإىل، م سيما ةولئأ الرين م يزالسون يتقراسون لماس تان والتمييسز بقسد فسرااإىل. 
ةنس لة التشسرن السداخل  يف  م  حس إىل نااإىل  د  ا سا ناخليا  لمشرنين الفقلية ل قونصشال الوم ت
يف مواجتسسسة  ناخليسسسا  اةشسسسرنون ينسسستمر ، م ينبغسسس  ةن ناةمسسسةحلسسسول فمسسسن ةجسسسل التوعسسسل إىل ؛ ليبيسسسا

ن و اةشسرنةن يواسا . ومسن الضسروا  بواقتىل كمشسرَّنينمناةل حووا اسننان واحلماية اةرتب ة 
 يف تلأ الورااات. كاملة وفقالة  وةن يشااكوا مشااكة  يف عل  الورااات الي تالثر فيتىل،  ناخليا  

يف اةنساا  السي تنسي ر عليتسا الماعسات  ناخليسا  امع اف بواا اةشسرنين  ةيضا   يتق و  
الماعسسات ملزمسسة مبوجسس  الوسسانون السسدوم  مايسسة اةسسدني  يف تسسر  . فةسس  التابقسسة للدولسسةاةنسسلحة 

 التشريد التقنف .حامت األااا  الي تني ر عليتا، وكفالة عد  حدوث 

__________ 

يف الس  اللشسود يف  و((، واحلس )١٥ ةبسداةاحلس  يف مغساناص بلسدإىل ) ناخليا  عل  ةن للمشرنين  ١٥ينص اةبدة  (١)
 ،ةو سسممتتىل ،يف احلماية من القونص الونسرية إىل ة  ماسان تاسون فيسه حيسا ىل واحل ج((، )١٥)اةبدة  بلد آخر

 ن((.)١٥)اةبدة  مقراة لل  ر ،ةو حريتتىل و/ةو عحتتىل
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عنن ايررانا  داخليا  تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان للمشردين   
 *ليبياإىل 

 احملتوات
 القفحة 

 ٣  ..................................................................................... مودمة - ةوم   
 ٥  ................................................................ سياا التشرن الداخل  يف ليبيا - اثنيا   
 ناخليسسسا  ايسسسة اةشسسسرنين ل اةت سسسرص اسسسستشابة  لضسسرواص واةالسنسساتية الوانيسسسة اتيةالوانونيسسسة والنياسسسس اسجسسرادات - اثلثا   

 ٦  ................................................................................ ومناعد ىل
 9  .............................. اةناعدات اسننانية وحووا اسنناناةاثلة ةما  نيمة التحدات ال - اابقا   

 9  ................................ ناخليا  إماانية إيقال اةناعدات اسننانية إىل اةشرنين  - ةلف   
 ١0  ............................................................. لتشرناةتقلوة  بياانت ال -  د   
 ١١  ....................................................... والوعول إىل اادماتالواثة   - جيىل   
 ١2  ...................................................... خااج اة يمات حامت التشرن - نال   
 ١٣  ................................. التمييز والتحدات األمنية الي تواجه الفااين من الشرا - إاد   
 ١٥  ............................................................... الضقيفة الفئاتلاية  - واو   

 ١٦  ............................................. حلول ناةمة والتحدات اة روحة آفاا التوعل إىل - خامنا   
 ١٨  .......................................................................... ا تما الدومنوا  - سانسا   
 ١9  .................................................................... امستنتاجات والتوعيات - سابقا   

 ١9  .................................................................. قامةالمح ات اة - ةلف   
 2١  ......................................................................... التوعيات -  د   

 
 

__________ 

 يُقمىل  للغة الي ريد  هبا و لقربية فوط. *
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 مقدمة -أوال   
نامساا ،  - سينسيليا خيمينسي ، ناخليسا  زاات اةوراص اااعسة اةقنيسة  وسوا اسننسان للمشسرنين  -١

. وتغتسنىل اةوسراص 20١٨كسانون الثاين/ينساير   ٣١إىل  2٥من حاومة الوفاا الواين مسن  ليبيا بدعوص
مسسا  لسس للحاومسسة الليبيسسة علسس  تقاوهنسسا مسسا وميتتسسا وع اااعسسة إسسر  الفرعسسة لععسسراو عسسن  سسارإا

 التابقسسسة بوميسسسة يف إاسسساا اسجسسسرادات اااعسسسة احسسس ا  كامسسسل لتنفيسسسر اختقاعسسسا ا مالفسسسة  ةبدتسسسه مسسسن 
ةرص األوىل عل  اساما الي يزوا فيتسا موسرا إ  اإر  ةن   لأ عل  زناسننان.  ل  حووا 

 ليبيا.خا  
واجتمق  اةوراص اااعة  ةنالول  احلاومي ، مبن فيتىل اةسي  ا لس  الريسس  الليسظ،  -2

القسسدل، ووزيسسر الدولسسة لشسسالون واةسسي  وزااد حاومسسة الوفسساا السسواين، وانةسس  وزيسسر ااااجيسسة، ووزيسسر 
السسوزااات، وةعضسساد اللشنسسة اةشسس كة بسس    يفنسسالول اةوزيسسر احلاسسىل احمللسس ، وةسس إىل مسسن و النسسازح ، 

يف وزااص الدولسسة لشسسالون ) ناخليسسا  بسسرةي  ناةسسرص اةشسسرنين ا  السسوزااات. واجتمقسس  اةوسسراص اااعسسة ةيضسس
اةن مسسسسسسات الدوليسسسسسسة يف وزااص الشسسسسسسالون  واةسسسسسسي  إنااص احملاف سسسسسسات والبلسسسسسسدات، ومسسسسسديرالنسسسسسازح (، 

اتواةساد. واجتمقس   امااااجية، واةي  ا ل  احملل  يف اتواةاد، وةعضاد لنة متابقسة عسونص ةإس
اسسسرابل ، وأبعضسسساد سسسسابو  يف ا لسسس  ويف  مسسسا منسسسالول  بلسسسدي  مسسسن مقسسسراتة يف مقسسسراتةا  ةيضسسس

البلد  لبنغاز . وعموص عل   لأ، تشساوات اةوسراص اااعسة مسا ةعضساد النسلأ الدبلوماسس  يف 
  القاعمة.تون  

واجتمقسس  اةوسسراص اااعسسة بفريسس  األمسسىل اةتحسسدص الو سسر ، و سسارت بقسسفة خاعسسة اةمثسسل  -٣
مسسس  القسسسا  لليبيسسسا، واةسسسي  بقثسسسة األمسسىل اةتحسسسدص للسسسدعىل يف ليبيسسسا، وانةسسس  اةمثسسسل ااسسسا  ااسسا  لأ

ميا لا  تين  عل  ما برلو  من جتون  ،لليبيا، واةنن  اةويىل، ومنن  الشالون اسننانية، وفريوتىل
ديسسسدص الق ألمسسسىل اةتحسسسدصوتقسسسرو اةوسسسراص اااعسسسة عسسسن امتناهنسسسا لوكسسسامت ا قلوسسسة بزاا سسسا.الوانسسس  اةت

 النسامية ، م سسيما مفواسية األمسىل اةتحسدصهبىل تا الرين التو يلثومم ، واةن مات األخرىاألخرى
لشسسالون المجئسس ، وماتسس  تننسسسي  الشسسالون اسننسسانية، وةعضسساد ري سسساا احلمايسسة، ولنسسة القسسسلي  

مقلومسات رييمسة تتقلسس  مبنس لة التشسسرن  سسا األلسر الدوليسة، ومن مسسات ةس  حاوميسة ةخسسرى ةاتحس  
عسسسن ا  ةيضسسس تقسسسروو  يف ليبيسسسا. ناخليسسسا  السسسداخل ، وتقمسسسل علسسس  تسسسوف  السسسدعىل واةنسسساعدص للمشسسسرنين 

توسسديرإا ااسسا  ةسسوفف   سسقبة حوسسوا اسننسسان والقدالسسة امنتواليسسة وسسسيانص الوسسانون التابقسسة لبقثسسة 
 .وتين إا األمىل اةتحدص للدعىل يف ليبيا عل  نعمتىل اةتواعل والن   لتحض  زاا ا

ةنفنسسسستىل ومبمثلسسسسيتىل السسسسرين اا ت اةوسسسسراص  ناخليسسسسا  اجتمقسسسس  اةوسسسسراص اااعسسسسة  ةشسسسسرنين و  -4
علسسس  وجسسسه اةوسسراص اااعسسسة وتشسسسار  ؛  التشسسساوا مقتسسىل، وامسسسستماا إلسسسيتىلاااعسسة ةن مسسسن الضسسسروا 

وزونوإسا  هبسىل لسرين التوس ااقو  ةعضاد ا تمقات احملليسة، والنا س  ، وممثلس  ا تمسا اةسدين ا
  ةساسية.مبقلومات 

وترم  األإداف الرةينية لزااص اةوراص اااعة إىل ليبيا إىل التشاوا عل  ن اا واسا ما  -٥
ممثل  احلاومة عل  القسقيدين السواين واحمللس ، ومسا إيئسات األمسىل اةتحسدص ووكام سا اةت ققسة، 

 ن اةنساةل اةرتب سة  لتشسرن وما ا تما اةسدين، وسساةر ةعسحاو اةقسلحة السواني  والسدولي  بشس
 لوانسسس  مسسسن  سسسواةل اةينسسسية تتقلسسس   ناخليسسسا  السسسداخل  يف ليبيسسسا، وبتحديسسسد مسسسا يواجتسسسه اةشسسسرنون 

ويف ةثناد زااص اةوراص اااعة الي نام  سبقة ةا ، سافرت  .واحلمايةحووا اسننان اسننانية و 
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 ناخليسا  ، وكرلأ إىل مقراتة حيس  التوس  القديسد مسن اةشسرنين تاإىل ارابل  واةناا  الوريبة من
، وةعربسوا عسن ةملتسىل يف إ سان حلسول  سا. والقسقو ت السي تق استىل ةواساعتىلعن الرين ةخربوإا 

وتقسسسرو اةوسسسراص اااعسسسة عسسسن ةسسسسفتا ألهنسسسا ت تسسستمان مسسسن زااص اةتضسسسراين مسسسن التشسسسريد يف اةنسسساا  
تفيد التوااير أبن ال روف تبق  علس  الولس   ، إ ون تتقل   ألمنالناةية يف جنوو ليبيا بنب  ريي

 ةلغسس  النسسل ات يف بنغسساز  مسسن ةنبشسسال خسسا . وعسسموص علسس   لسسأ،  سسسف اةوسسراص اااعسسة 
ا  إسسرا اسلغسساد ةمسسر ريسسد كسسان يبسسدو. و  ازاا سسا إسسر  اةدينسسة يف آخسسر حل سسة ألسسسباو لوجنسستية علسس  مسس

تمان مسسن امسسستماا إىل آااد النسسل ات يف بنغسساز ، ومقاينسسة ألن اةوسسراص اااعسسة ت تسسا  حوسسا  مالسسسف
و  علس  يف عسد  ريسداص اةويمس  النسابو مسن بنغساز ، النساا ال روف الي تنبب  يف استمراا فراا 

  بنغاز .سل ات ااااق  لني رص  ناخليا  ةشرنين ا واااةالوريوف عل  القونص إىل نااإىل، و 

 سياق التشرد الداخلي يف ليبيا -اثنيا   
اةنسسلت  قسسرااالو  التشسسرن السسداخل  عسسدص موجسسات مسسن 20١١عرفسس  ليبيسسا منسسر ثسسواص عسسا   -٦

. ومنسسر مسسهتنسسق  إىل اسااحسسة  اكانسس  بسس  الوسسوات اةواليسسة للقويسسد مقمسسر الوسسرايف وتلسسأ السسي  
نسسلحة امسسستوراا النياسسس ، وام سستباكات بسس  الماعسسات اة لسسأ احلسس  وليبيسسا تقسساين مسسن انقسسدا  

منسسلحة يف بنغسساز   عسسراعاتوحتولسس  إىل  20١4اةتنسساحرص، وإسس  ا سستباكات تزايسسدت حسسد ا يف عسسا  
واسرابل  ومقسراتة ومسدن ةخسرى، وةفضس  إىل حسدوث وفيسات بس  اةسدني ، وتشسريد  ساع ، وتسسدم  

 400 000حنسسو إىل تشسسريد  20١4قسسراا يف عسسا  الةنى جتسسدن  واسسسا. وريسسدللممتلاسسات علسس  ن سساا 
 وم يسسزال القديسسد مسسسن ؛يف اةاةسسسة مسسن سسساان البلسسسد( يف  يسسا ةحنسساد البلسسسد ٧إىل  ٦ سس ص )مسسا يقسسانل 

 منر  لأ احل .إىل نااإىل يقانون آاثا التشريد، مبن فيتىل الرين عانوا  إالمد
 لنسساان وعسسد  امسسستوراا النياسسس  وريسسد ةثسسرت القسسراعات اةنسسلحة يف اةنسساا  اة إولسسة  -٧

ونتيشسة  لسرلأ ، 20١٧مليون ليسظ يف  يسا ةحنساد البلسد يف عسا   ١,٦2و حنيف حياص  مبا را   ا   ث  
مليسسون  سس ص،  ١,١ ليقسسل إىل إىل اةنسساعدص اسننسسانية ااتفسسا عسسدن األ سس ا  السسرين  تسساجون

حتياجسسسسسات فسسسسسر  حقسسسسسو ىل علسسسسس  ام اسسسسسقف السسسسسرين  (2)ناخليسسسسسا  مشسسسسسرن  ١٧0 000مبسسسسسن فسسسسسيتىل 
اسستمراا يقيس  األساسية، مبا فيتا النيولة النودية والوريون وال ارية الاتر ةية. وعموص علس   لسأ، 

وتوييد إماانية الوعسول احلمايسة اةنوسرص للحيساص واةنساعدص اسننسانية يف  يسا ةحنساد البلسد.  القراا
، فيمسسا يتقلسس   حلمايسسة ا يواجتسسون حتسسدات إامسسةوم يسسزال النسساان اةتضسسراون يف  يسسا ةحنسساد ليبيسس

لأسسسسلحة، ا  عشسسسواةيا  يف  لسسسأ خ سسسر اةسسسوت واسعسسسابة بنسسسب  مسسسا وعسسسفته التوسسسااير اسسسست دام مبسسسا
وانقسسسدا  احلمايسسسة احلاوميسسسة للمسسسواان ، وتوييسسسد حريسسسة التنوسسسل، وااتفسسساا منسسستوات التلسسسوث بنسسسب  

ااتفسا  فوسد . قسراادمات النفنسية اةرتب سة  لالقسو  ن\(٣)مسن البشسرةخماار اةتفشرات الي تالثر يف 
__________ 

، وامسسسسستقراع القسسسسا  لمحتياجسسسسات اسننسسسسانية؛ ان سسسسر  20١٨وفوسسسسا  ا سسسسة امسسسسستشابة اسننسسسسانية يف ليبيسسسسا لقسسسسا   (2)
https://reliefweb.int/report/libya/2018-libya-humanitarian-response-plan-january-december-2018 

 .https://reliefweb.int/report/libya/2018-libya-humanitarian-needs-overview-december-2017و
مثل اةركز الليظ لأعمال  ،احمللية واق  ناةرص اسجرادات اةتقلوة  أللغا  تقزيز ريداات التات الفاعلة (٣)

، ناَّبسسس  ناةسسسرص األمسسسىل اةتحسسسدص 20١٥ومنسسسر عسسسا   يف اسسسمن ةولوا سسسا. ، أللغسسسا  وخملفسسسات احلسسسروواةتقلوسسسة 
الوانيسسسة يف جمسسسال يف إيئسسسة النسسسممة  را  نسسساعا  ومتندسسسس عسسسامم   ٧0مسسسن  لعجسسسرادات اةتقلوسسسة  أللغسسسا  ةكثسسسر

لوة  أللغسا  ةيضسا  اةركسز الليسظ اةتق وساعدت ناةرص اسجرادات .األسالي  اةت واص للت لص من الرخاةر اةتفشرص
 لأعمال اةتقلوة  أللغا  وخملفات احلروو يف واا اةقاي  الليبية لأعمال اةتقلوة  أللغا .

https://reliefweb.int/report/libya/2018-libya-humanitarian-response-plan-january-december-2018
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اجتماعيسسة، مبسسا فيتسسا  - نفنسسيةةخسرى السرين يقسسانون مشسساكل عوليسسة، و  ناخليسسا  كثس ا عسسدن اةشسسرنين 
  رينر .وتشريد  عراامن  االشديدص نتيشة ما واجتو  اما را ت النفنية

ليبيسسا سسسببتا القسسراا  حسسامت التشسسرن احلاليسسة يفوعلسس  السسرةىل مسسن ةن الغالبيسسة الق مسس  مسسن  -٨
وتتضسسمن األسسسباو الرةينسسية األخسسرى  لسسي  القامسسل الوحيسسد للتشسسرن يف البلسسد.  لسسأ اةنسسلت، فسس ن

 .(4)من إر  القوامسل اةسركواصا  اا خوفللتشرن انتتاكات حووا اسننان والقنف واما تان والفر 
بواسسوح يف اسسمن ن سساا اةبسسان   نسسداجوتالكسسد اةوسسراص اااعسسة ةن ةسسسباو التشسسرن السسداخل  إسسر  ت

 .تقلوة  لتشرن الداخل التوجيتية اة
وتتواعل حامت التشرن يف ليبيا ألسباو متقدنص الوان  مثل التوترات الي تفض  إىل  -9

 نزاعسسساتلوعسسسول إىل ااسسسدمات األساسسسسية، والام سسستباكات اةنسسسلحة يف اةسسسدن، وانقسسسدا  إماانيسسسة ا
علسسس   السسسي تُنفَّسسسراةتقلوسسسة  سسسسساان واألاااسسس  واةمتلاسسسات، واماسسس تان النياسسسس ، وا شمسسسات 

، وامنتمادات الوبليسة، والقسراعات ةحزاو سياسيةاإابية ةو إ اةزعو  إىل  اعات ةساا امنتماد
يف كثسس  مسسن األحيسسان أبهنسسىل  سستدوا  ناخليسسا  ةشسسرنون ا تسسا، ةبلغاةوسسراص اااعسسة زااصوخسسمل اسثنيسسة. 

مثسسل التقسسري  والوتسسل خسسااج  قسسراا،لا عسسدص يف تسسا ةاسسرافتعلسس  انتتاكسسات حلوسسوا اسننسسان ااتاب
ةو وريقسوا  ن اا الوانون، وا شمات القشواةية وعمليات امخت ساف واا سف وامختفساد الونسر 

ة  منسسادلة عسسن إسسر  امنتتاكسسات، األمسسر  وةنسسه ت تاسسن إنسسا  ،(٥)اسسحية ةثسسل إسسر  امنتتاكسسات
 الر  حال نون عون ىل إىل مواانتىل األعلية.

املتخننذة اسننتًا ة   واملؤسسنناتية الوينيننة اتيةالقانونيننة والسياسنن اإلجننراتا  -اثلثا   
 ومساعدام داخليا  اية املشردين مح لضرورة

وفقالسة علس  القسقيدين السواين واحمللس  تنستشي  من الضروا  إنشاد مالسنات مناسبة  -١0
الليبيسسسة خ سسسوص ةساسسسسية ةوىل  للتشسسسرن السسسداخل  اسسسستشابة مننسسسوة و سسساملة. وريسسسد اختسسسرت احلاومسسسة

لنسسسة عليسسسا تُقسسس  بقسسسسونص  اسسسستحداث، و وزيسسسرا    سسسا عينسسس وزااص الدولسسسة لشسسسالون النسسسازح ،  ةتاإبنشسسسا
نسسستوى ا لسسسس  عسسسرب ةحنسسساد البلسسسد. و سسسس  وة إسسسا مسسسن اللشسسسسان اةنشسسس ص علسسس  م، ناخليسسسا  اةشسسسرنين 

 .انص واملتزا  النياسي اسا  التداب  اس ابية الديرص  لثناد الي تقا  نوعا  من  امع اف هبر
ةإسسسسداف  حديسسسسدوتسسسسدعو احلاجسسسسة إىل حتنسسسس  آليسسسسات التننسسسسي  ناخسسسسل احلاومسسسسة الليبيسسسسة لت -١١

، وتواسيت األنواا اةنواسة هبسا رن السداخل امستشابة للتش الي تنشط يف جمالاةالسنات الرةينية 
وينبغس  مقالسة إسرا  الشسركاد السواني  والسدولي  علس  النسواد. ت الواةمة بينتسا وبس شراكاكرا الو 

__________ 

، 20١٨وفوسسا  ةقسسفوفة تتبسسا النسسزوح اااعسسة  ةن مسسة الدوليسسة للتشسسرص لشسستر  كسسانون الثاين/ينسساير و سسبا /فرباير  (4)
ةو ااسسسسسوف مسسسسسن  لسسسسسأ والقسسسسسراعات القامسسسسسة  إىل ةن التتديسسسسسد  لقنسسسسسف ناخليسسسسسا  يف اةاةسسسسسة مسسسسسن اةشسسسسسرنين  ٨ة سسسسساا 

اةسسة إىل منسساةل ةخسسرى تتقلسس   ألمسسن يف اة ١٥والماعسسات اةنسسلحة تشسسال األسسسباو الرةينسسية لتشسسرنإىل؛ وة سساا 
يف اةاةسسة اةتبوسسون إىل القوامسسل امريتقسسانية. و ساسسافة إىل القسسراعات، ووجسسون  2مثسسل امنتمسساد النياسسس ؛ وة سساا 
يف اةاةسة مسن  ١٨مسن القسونص إىل نااإسىل، ةفسان  ناخليسا  يف اةاةسة مسن اةشسرنين  ٧٥الماعات اةنلحة الي منق  

اسسسستمراا تشسسسرنإىل يسسسرتبط مبنسسساةل ةمنيسسسة ةخسسسرى. وة سسس  ةيضسسسا  إىل ةن خ سسسر اةتفشسسسرات ةو  إسسسالمد األ سسس ا  أبن
إىل نااإىل، وةن القوامسل امريتقسانية )مبسا فيتسا  ناخليا  يف اةاةة من اةشرنين  2وجون إر  اةتفشرات عرريل عونص 

 ةاةة.يف ا ١انقدا  فر  كن  القي ( إ  سب  التشرن اةنتمر لفئة تُودَّا ننبتتا بس 
 (.20١٦)2٣2٣ود  عمم  بوراا جمل  األمن ، اةS/2017/726كما يالكد  لأ تورير األم  القا   (٥)
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اةوراص اااعة ةن ختقيص اةواان والتنني  ب  الوزااات وب   علم األمر عل  سبيل األولوية. و 
البلسسسد  م يسسسزامن اسسسقيف . ومسسسا  لسسسأ،  اسسسن لسسسوزااص السسسواين و  علسسس  القسسسقيدين التسسسات الن سسس ص

الدولسة لشسسالون النسسازح ،  معتمسسان علسس  اةسسواان والوسسداات اةناسسسبة، وعلسس  اساانص النياسسسية فسسوا  
امسسسستشابة حلسسسامت التشسسسرن ، وةن تاسسسون ريسسساناص ةكثسسسر علسسس  كسسسربكسسسل  سسس د، ةن تقمسسسل بفقاليسسسة ة

 .الداخل 
وتوسسا اةنسسالولية الرةينسسية عسسن التقسسد  للتشسسرن السسداخل  علسس  عسسات  حاومسسة ليبيسسا، لاسسن  -١2
لوحدإا. ومن الواات ةن  لأ يت ل  تحملتا ةن ت تام  ان تمة جنيمةاة ينبغ  إنااا ةن م

يف إاسسساا احلاومسسسة الليبيسسسة واةن مسسسات اسناةيسسسة واسننسسسانية الدوليسسسة مسسسن اسسسستشابة عاجلسسسة ومننسسسوة 
و س  ةن تسدعىل احلاومسة الليبيسة األمسىل اةتحسدص وة إسا مسن ا .  يقس إسر  التسات بس  ريويسة راكة 
مسسسن القمسسسل  ريسسسة يف اةنسسساا  ااااسسسقة  تسسستمانل الفاعلسسسة يف ا سسسال  اسنسسساة  واسننسسساين التسسسات

تتسيت إماانيسة الوعسول نون عواةس  كما    ةن ،  ية برلأاألمنتنمت ال روف لني ر ا وحي  
 .ناخليا  اةشرنين اةناا  و يا ا إىل  ي

وعل  الرةىل من ةن اةناعدص اسننانية    ةن تاون ةوىل األولوات للحد من اقف   -١٣ 
إىل جنسسس  مسسسا  سسسركاةتا السسسواني  ا  بيئسسسة احلمايسسسة وتقزيزإسسسا،  سسس  ةن تبسسسدة احلاومسسسة الليبيسسسة، جنبسسس

اس  يتمانسوا مسن ل ناخليا  ةشرنين لدعىل اا  خ وات والدولي  يف ا ال  اسنناين واسناة ،  خت
 ةبسسانااتاألولويسسة ا  وينبغسس  ةن تق سس  ةيضسس تقسسا .نحتنسس  اسسس اتيشيات امو ، ناةمسسة حلسسولحتويسس  

السي تتنسساول إماانيسة عسسونص ةو انسدماج بقسسض  (٦)التماسسأ امجتمسساع مشسساايا اةقساحلة ا تمقيسة و 
 للوضسسساا اة روحسسسة يفالسسسرين م ينسسست يقون ةو م يريسسسدون القسسسونص إىل نااإسسسىل، وتتقسسسدى بفقاليسسسة 

وحيثمسسا تسسوافرت إماانيسسة القسسونص ال وعيسسة وا منسسة والار سسة، فسسم بسسد مسسن  ا تمقسسات احملليسسة اةضسسيفة.
د الثوسة بس  ا تمقسات احملليسة ريسد تقسبت اسرواية يف اةسدى اسريراا أبن القدالة واةقاحلة وإعانص بنسا

واسبا   توف  تداي  خا   موعة من الوحسداتالوق  واةتوسط وال ويل، وريد يت ل   لأ 
خرين ةنا فتوا التوترات. ومقالة التشرن الداخل  يف امن األاسر ا قام  ال اةوفف شراة و ال

ير ةإداف التنمية اةنتدامة، ةمر حيو  لتحوي  حلول منتدامة اسناةية الوانية، مبا يف  لأ تنف
 لأ  ا  الرين يقيشون حالة تشرن منر مدص اويلة.

 تلسسأ  ة السسدخلالبلسسدان اةتوسسس  الشسسر ة القليسسا مسسن مناسسا  ويف حسس  يُن سسر إىل ليبيسسا بلسسد -١4
يف حالسسة  م يسزال يف امريتقسان الليسظ السر ا   سديدا   ثس  القسراا تالفسة ةثسرت مسواان نف يسة إاةلسة، 

فسسم تسسزال القسسراعات النياسسسية وال سسروف  .(٧)20١٧اكسسون للنسسنة ااامنسسة علسس  التسسوام يف عسسا  
__________ 

مبسساناات مفواسسية األمسسىل اةتحسسدص النسسامية لشسسالون المجئسس  النتسسوع  لتماسسسأ امجتمسساع ، والت فيسسف  تشسسمل (٦)
وا تمقسسسسات احملليسسسسة اةضسسسسيفة مسسسسن خسسسسمل تنفيسسسسر مشسسسساايا اةنسسسساعدص  ناخليسسسسا  بسسسس  اةشسسسسرنين  قسسسسراعاتمسسسسن حسسسسدص ال
يف  يسسسا ةحنسسساد ليبيسسسا خسسسمل  األثسسسر سسسسريا مشسسسروا 200 مسسسن ةكثسسسر لتنفيسسسر النسسسامية اةفواسسسية وخت سسسطا تمقيسسسة. 

 الدوليسسة ن مسسةالسسر  واسسقته اة ا تمقسس  امسسستوراا تحويسس ل  لنبسسينا  مقسس. وينسسق  بسسرانم   20١٨و 20١٧ عسام 
 وا ياكسسسل ااسسسدمات ئناف تسسسوف اسسسست اريسسس  عسسسن امسسسستوراا وعسسسد  للتشسسسرن اةنسسسببة للقوامسسسل التقسسسد  إىل للتشسسسرص

سسسبل كنسس  القسسي  مسسن  اسجسسرادات الراميسسة إىل إاتحسسة ونعسسىل امجتمسساع ، التماسسسأ وتقزيسسز ا تمقيسسة، األساسسسية
 مسسن  سس ص 4٧ 000 مسسن ألكثسسر اةيسسا  علسس  احلقسسول فسسر  حتنسس  للتشسسرص الدوليسسة اةن مسسةجديسسد. ونعمسس  

 .جاإزص نااسية رياعة ١٨و مداسة، ١٦  إيل وةعانت وري رون، ،سبتا ساان
 /http://www.albankaldawli.org/ar؛ ان سسر 20١٧نينسسان/ةبريل  -البنسسأ السسدوم، ليبيسسا  ا فسساا امريتقسسانية  (٧)

country/libya/publication/economic-outlook-april-2017. 

http://www.albankaldawli.org/ar/%20country/libya/publication/economic-outlook-april-2017
http://www.albankaldawli.org/ar/%20country/libya/publication/economic-outlook-april-2017
http://www.albankaldawli.org/ar/%20country/libya/publication/economic-outlook-april-2017
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اريتقسسان ةعسسبت علسس  القسسرع يف جانسس  ساسسسية احملاعسسرص تقسسوا األمنيسسة النسسيئة وا ياكسسل النف يسسة األ
  سسقواإىل  سحبسسا اةوسسراص اااعسسة عسسن  هبسسىل فوسسد ةعسسرو القديسسد مسسن السسرين التوسس حافسسة امهنيسساا. 

 - بوجسسسسه ااقسسسسو  -السسسسي تُفسسسساريىل ، (٨) النسسسسيولة  اةرتب سسسسة بسسسسس امريتقسسسسانية الراإنسسسسة زمسسسسةاأل بنسسسسب 
كفسادص احلاومسة الليبيسة وتولسل مسن  ، ناخليسا  الققو ت الي تواجتتا الفئات الضقيفة من اةشرنين 

 ب ريوة  املة.وريدا ا عل  التقد  لتحدات التشرن الداخل  
تزيسد مسن حسدص و   التشديد عل  ةنه يف خضسىل إسر  األزمسة امريتقسانية السي مسا فتئس   -١٥

حلالسة التشسرن، توجسد منساةل بقينتسا تتقلس   ا اثا النا ة عن ةياو اسجرادات المزمة لمستشابة
خمققسا  ة ليبيسالاومة احلكان هن  فود   لتشريد الي م يواجتتا عمو  الناان وينبغ  مقالتتا. 

 تافسلت ختقسيص اةسواان المزمسة و جتونإسا، وحتسدن ةولسوا ةن تاثفإىل حد كب ، و   عليتا 
 .ناخليا  تلبية احتياجات اةشرنين لخت يط ةساس  واا 
واسا ا  سسياون مسن الضسروا  جسدوبغية حتن  اسستشابة احلاومسة الليبيسة ألزمسة التشسرن،  -١٦

جمموعسسة واسسسقة مسسن ةعسسحاو اةقسسلحة تشسساا  فيتسسا  ن التشسسرن السسداخل  خاااسسة اريسس   سساملة بشسس
ةنفنسستىل.  ناخليسسا  قسساُ  مبشسسااكة  يسسا البلسسدات اةقنيسسة واةشسسرنين وتُ  وتُنفَّسسُر علسس  القسسقيد السسواين

 وامسسسستشابة اسنااص إياكسسسل وةن توّجسسسهاةيزانيسسسات المزمسسسة، علسسس   إسسسر  اااااسسسة حتقسسسلو سسس  ةن 
. وةا كان  احلاومات والنل ات احمللية يف واجتة مودم  احلماية واةناعدص، ف نسه بشال فقال

 .اااة وإناا اااتنفير من متاينتا يتق  
ومسسن  سس ن التورييسسا والتقسسدي  علسس  اتفارييسسة امحتسسان األفريوسس  حلمايسسة ومنسساعدص النسسازح   -١٧

حاومسة ليبيسا،  عتبساا امتفارييسة ةناص إا سانية ا  ةيضس ام( ةن ينساعديف ةفريويا )اتفاريية كمبا ناخليا  
نياسسسات والتشسسسريقات لل و اسسسناسجسسرادات احلاوميسسسة علسس  القسسسقيدين السسواين واسريليمسس . تسسن ىل 
لايسسسة   سسسدن سسسسبل فقسسسام  ا  ةن تسسسوفر إاسسساا  ناخليسسسا  تلبيسسسة احتياجسسسات اةشسسسرنين  اةوجتسسسة حنسسسو الوانيسسسة

تشسسسريد  تمسسسل، ولايسسسة ا تمقسسسات للمسسسستشابة امسسسستقدان  يسسسةنسسسر ، وكيفاةسسسدني  مسسسن التشسسسرن الو
آمنسة واوعيسة  س ان حلول اةواتية  روفال، و يئة  اومناعد احمللية اةتضراص يف ةثناد ف ص التشرن

 للتشرن الداخل .ناةمة و 

 وحقوق اإلنسان املساعدا  اإلنسانيةاملاثلة أمام سيمة التحدر  اجل -را عا   
 داخليا  إمكانية إيصال املساعدا  اإلنسانية إىل املشردين  -ألف 

ُةجسسسسرب مق سسسسىل النسسسسفااات األجنبيسسسسة، واألمسسسسىل اةتحسسسسدص، واللشنسسسسة الدوليسسسسة للقسسسسلي  األلسسسسر  -١٨
 األحيسان وة إا من الوكامت الدولية عل  سح  موففيتا الدولي ، والقمل عسن بقسد يف مق سىل

مسن ا  وعلس  السرةىل مسن ةن األمسىل اةتحسدص تزيسد حاليس .20١4عا   منر تدإوا احلالة األمنيةبنب  
عدن موففيتا اةناوب  يف ليبيسا، فس ن توييسد احلضسوا اةيسداين للوكسامت واةسوفف  السدولي  بنسب  

 .كب ا    احلالة األمنية م يزال حتدا  

__________ 

، األمسسر السسر  يفسساريىل ناخليسسا  د الشسسواةل الرةينسسية للمشسسرنين النسسيولة النوديسسة يف األسسسواا الرمسيسسة ةحسس نوسسصيُقتسسرب  (٨)
، 20١٨اقفتىل، ويدفقتىل إىل التقاا  ما واقتىل إرا ب سرا سسلبية؛ ان سر ماتس  تننسي  الشسالون اسننسانية، 

 حملة عامة عن امحتياجات اسننانية.
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وحووا اسننان السي يضس لا هبسا ا تمسا السدوم  (9)احلمايةوريُسيِّّدت هبر  ال ريوة ةنش ة  -١9
مسسا ا تمقسسات  قسساون، ممسسا ةفضسس  إىل إا   الاثسس  مسسن القمليسسات واألنشسس ة والت20١4منسسر عسسا  

 سا مقلومسات  ساملة يف كانس  ترمس  إىل  ساومت   وةفشلاحمللية والتواعل ما النل ات احمللية، 
 ة ساار بنسب  عوامسل متقسدنص مثسل وجسون ا  و فوفسا  متولبسا  ليبيسيسزال القمسل يف  إرا القسدن. وم

، وانتشسسسسساا ةو خ فتسسسسسىل اةسسسسسوفف  السسسسسدولي  خت سسسسساف األلغسسسسسا ، واألجتسسسسسزص اةتفشسسسسسرص، والتتديسسسسسد 
 .ن  واات، واستمراا القراا والقنفتنلنل ريياالي لي   ا الماعات اةنلحة 

 منت مسسة إىل  يسسا ةحنسساد ليبيسسامنسستدامة و نسسانية ب ريوسسة وم يسسزال إيقسسال اةنسساعدات اسن -20
للشسسركاد يف ا سسال اسننسساين، ويقسسرع حيسساص الفئسسات الضسسقيفة مسسن اةشسسرنين  لننسسبة  حتسسدا   يشسسال
لل  سسسر. وعلسسس  حنسسسو مسسسا وان يف توريسسسر اةوسسسراص اااعسسسة، تامسسسن األسسسسباو الرةينسسسية للويسسسون  ناخليسسسا  

تباكات الدوايسة بس  الماعسات اةنسلحة، ووجسون األلغسا  اةفرواة عل  إماانيسة الوعسول يف ام س
وخمتلف اسجرادات اةفرواة عل  حركسة اةن مسات  ،ةر ة  اةنفشرص، والب وريراايةاألااية والرخا
النسسسل ة يف بقسسسض اةنسسساا ، وعسسسد  إماانيسسسة الوعسسسول بنسسسب  احلقسسساا والبقسسسد  ةيسسساواسننسسسانية، و 

 الغرايف.
ممثلو األمىل اةتحدص، وة إىل من ممثل  اةن مات اسننانية عن ريلوتسىل إىل اةوسراص وةعرو  -2١

اااعسسسة إزاد عسسسد  إماانيسسسة وعسسسو ىل ةو توييسسسد وعسسسو ىل إىل القديسسسد مسسسن اةنسسساا  يف جنسسسوو ليبيسسسا 
و سسسرريتا بنسسسب  القسسسراا السسساا ، ومسسسن مح عسسسد  ريسسسدا ىل علسسس  الوعسسسول إىل القديسسسد مسسسن اةشسسسرنين 

والويسون القساامة  اةشسدنص يف حاجسة ماسسة إىل اةنساعدص. وجتقسل التسداب  األمنيسةالرين إىل  ناخليا  
السسي تفراسستا األمسسسىل اةتحسسدص والتسسات الفاعلسسسة اسننسسانية األخسسرى إيقسسسال اةنسساعدات يف الوريسسس  

يف كث  من احلامت. وحى يف اةناا  احملراص، تفيد التوسااير أبن السرخاةر ةس  ا  عقب ا  اةناس  ةمر 
 .ةما  الوعول إىل الناانا  كب  ا   ونفشرص واأللغا  األااية ةعبح  عاةاة

وحيثمسسسا تنسسسسمت احلالسسسسة األمنيسسسة بسسسسرلأ، يتقسسسس  علسسسس  احلاومسسسة الليبيسسسسة ةن تنسسسساعد األمسسسسىل  -22
الواريقسة حتس  األخسرى علس  القمسل  ريسة يف اةنساا  يف ا سال اسننساين اةتحدص، والتات الفاعلسة 

علسسس  الماعسسسات يتقسسس   ،سسسسي ر ا، والوعسسسول نون عواةسسس  إىل  يسسسا اةواريسسسا. وعسسسموص علسسس   لسسسأ
 م ةن متنقه. ر إرا الوعولتينّ ةن ومة، اةوالية للحا الماعاتاةنلحة، مبا يف  لأ 

الويون، والرفض ة  اةسربا  واحلواجز الب وريرااية الي تفراتا احلاومة الليبية، وة إا من -2٣
 متثسسسل يف الوريسسس  السسسراإنوا تمقسسسات احملليسسسة اةقراسسسة لل  سسسر،  ناخليسسسا  لتنفيسسسر بسسسرام  نعسسسىل اةشسسسرنين 

 ينبغ  واا حد له. واسناة  اسنناينيف ا ال  لقمل وفقالية التات الفاعلة ا  كب  ا   عاةو
األ سس ا  يف اةنسساا  السسي ينتققسس  الوعسسول  واسساوم يسزال مسسن القسسق  للغايسسة تويسسيىل  -24
للولس . ومسن الضسروا  ةن تضسمن احلاومسة الليبيسة تاثيسف ا  اةينسيا  مقدا  واقتىل  للرا ي .إليتا

، مبسا يف إسر  اةنساا  التون لتود  اةناعدص إىل ةريقس  حسد مماسن إىل ا تمقسات احملليسة الضسقيفة
  ألااا .رتب ة اة الوضااالوبلية و  اةقراة لل  ر بنب  القراعات يشمل ا موعات

__________ 

 لنسامية لشسسالون المجئس  عوسسد اجتماعسساتبسدة ري سساا احلمايسة بويسسانص اةفواسسية ا 20١٧يف كسانون األول/نينسسمرب  (9)
عسسسن  وممثلسسس ري سساا احلمايسسسة اةيدانيسسسة يف اسسسرابل  هبسسسدف إ سسسرا  عسسسدن ةكسسرب مسسسن من مسسسات ا تمسسسا اةسسسدين احملليسسسة، 

 خمتلف النل ات.
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 لتشرداملتعلقة اببياان  ال -ابت 
السسرين م يزالسسون مشسسرنين يف  ناخليسسا  زااص اةوسسراص اااعسسة، كسسان عسسدن اةشسسرنين يف ةثنسساد  -2٥

، وعسدن اةشسرنين السرين عسانوا إىل  س ص ١9٣ 000للبياانت اةتاحة،  وام ا  ليبيا يُودا، وفو
 .(١0)  ص ٣١٧ 000حوام  20١٦منااوتىل األعلية منر بداية عا  

ىل التشسسسسرن السسسسداخل  يف ليبيسسسسا مبسسسسزي  مسسسسن حركسسسسات التشسسسسرن الاسسسسربى بنسسسسب  القسسسسراا نسسسسويت -2٦
واألسسر  لأفران صالتشرن اةتقدنحامت من من وة حضرية إىل ةخرى، و  نزوحعن ال اةنلت، فضم  

مسسسن خمتلسسسسف اةنسسساا  بنسسسسب  انتتاكسسسسات حوسسسوا اسننسسسسان واماسسسس تان علسسس  ةسسسسساا امنتمسسسسادات 
، يقق  تودير القدن اس ام الفقل  للمتضراين  را النب النياسية واسيديولوجية اةف اة. و 
ا  حرعسسعلسس  سسسممتتىل و ا   ىل خوفسسيقمسسدون إىل إخفسساد إسسوا تىلمسسن التشسسرن السسداخل  ألن الاثسس  مسسن

  ثا  عن النممة واحلماية.يغانا البقض ا خر البلد بينما ةمنتىل، عل  
وريسسد عمسسد القديسسد مسسن اةنسسالول  احلاسسسومي  السسرين التوسس  هبسسىل اةوسسراص اااعسسة يف ةثنسسساد  -2٧

وااسسسست مسسسسا األنلسسسسة قسسسسااع ناخسسسسل ليبيسسسسا، يف تيف بقثتتسسسسا إىل التوليسسسسل مسسسسن حشسسسسىل مشسسسسالة التشسسسسرن 
ات اةوثوريسسة السسي ريسسدمتتا النسسل ات احملليسسة وا تمسسا اةسسدين واةن مسسات الدوليسسة. وإسسرا يسسدل واةقلومسس

مبسسن يف ، ناخليسسا  علسس  احلاجسسة اةلحسسة لمسسا اةزيسسد مسسن البيسساانت الشسساملة واةقسسنفة بشسس ن اةشسسرنين 
 بغرع اعد امحتياجات اةتقلوة  مايسة الننساد واألافسال والشسباوا ،  لأ الفئات األ د اقف
 .وكباا النن و و  اسعارية

  لسسسأ يف مبسسسا البيسسساانت، جبمسسسا فيمسسسا يتقلسسس  اس ابيسسسة اا سسسوات بقسسسض اخُتسسسرت حسسس  ويف -2٨
ستوقسسساةية مدااسسسسات امسسسن خسسسمل الوسسسسااة مقسسسفوفة تتبسسسا التشسسسرن للمن مسسسة الدوليسسسة للتشسسسرص و ب
حالسة التشسرن السداخل   ية لتوعسيفم بد من الشروا يف عملية  ات مقداريخرى، األتوييمات الو 

، خماارإسسا وتبسسّ   ،اسسسىل عسسواص  سساملة عسسن إسسر  اةنسس لة، وحتديسسد اجتاإا سسا وةسسسباهبا الرةينسسيةبغيسسة 
واحتياجسسسا ىل ولسسسايتتىل  وجسسسونإىل اةتضسسسراين وةمسسساكن أبعسسسدان خمتلسسسف الوانسسس  اةتقسسسلة اسسسستيقاوو 

وإرا األمر اروا  مسن  واحللول الداةمة الي يفضلون  ةواانة ما احتياجات ا تمقات اةضيفة.
 ،(١١)ا ويسسسة اة تفسسس  وا تسسسوم ناخليسسسا  منسسستدامة للقديسسسد مسسسن اةشسسسرنين ناةمسسسة ةجسسسل إ سسسان حلسسسول 

اة  رياعسسسسدص البيسسسساانت المزمسسسسة تا يف اةيسسسسدان  اسننسسسساين واسنسسسسةوسسسسسيتيت للحاومسسسسة الليبيسسسسة و سسسسركا
مسسن  ناخليسسا  شسسرنين مسسا يافسس  مسسن اسجسسرادات اسسستشابة  محتياجسسات اةلت  سسيط وتقسسميىل وتنفيسسر 

 .احلماية واةناعدص واحللول الداةمة

 الواثئق والوصول إىل اخلدما  -جيم 
التحسسسدات اةتقلوسسسة وسسس  هبسسسىل اةوسسسراص اااعسسسة السسسرين الت ناخليسسسا  ا اةشسسسرنون ةاثكثسسس ا  مسسسا  -29
 يواجسهو  ؛واثةوتىل وإسىل يفسرون مسن نااإسىل ونالاث  تر  اةدنية. فود تىل واثةوالش قية و تىل واثةوب

__________ 

 .20١٧مقفوفة تتبا للمن مة الدولية للتشرص، ةيلول/سبتمرب إىل تشرين الثاين/نوفمرب  (١0)
يف ليبيا إىل اةراكز احلضرية يف  اولة سخفاد إسوا ىل، وتفسان  اماس تان السر   ناخليا  يفر الاث  من اةشرنين  (١١)

ةفضسس  إىل تشسسريدإىل؛ ومسسن مح، فسس ن مسسن األ يسسة مباسسان اسسست دا  منتشيسسات توسسو  علسس  عسسد  كشسسف ا ويسسة مثسسل 
وا تمقسات اةضسيفة واةتساجرين،  ناخليسا  شسرنين ( للتمييسز بس  اةناخليا  حتديد النمات )موابل تنشيل اةشرنين 

 م سيما يف اةراكز احلضرية.
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إسسسر  ااسسسدمات واةنسسساعدص وفسسسر  القمسسسل. فمسسسن نون  امسسسستفانص مسسسن عسسسقو ت يفا  حاليسسس إسسسالمد
 ت الوعسسول إىل األمسساكن ا منسسة مويسسد واثةسس ،  اسسن ةن تقسسبت حسسريتتىل يف التنوسسل وريسسدا ىل علسس ال

للغاية، ألهنىل م ينت يقون اةروا عرب نوا  التفتسي . وممسا يثس  الولس  بشسال خسا  ةن اةشسرنين 
سسسستامال الشسسسرو  اسناايسسسة المزمسسسة مم سسسالبون  لقسسسونص إىل ةمسسساكنتىل األعسسسلية مسسسرص ةخسسسرى  ناخليسسسا  

ةس  ريساناين  ناخليسا  ياسون اةشسرنون األحيان من  ث يف كو  سعانص إعداا واثة  إوية عاحلة  ىل.
 .إىل نااإىل، و لتام فتىل يقراون ةنفنتىل لل  ر بنب  إرا الشر  عل  القونص أبمان

، وينبغ  ناخليا  ة الي يواجتتا اةشرنون اسريراا هبر  التحدات األمنية واللوجنتي   و  -٣0
وانيسسسة والنسسسل ات البلديسسسة اا سسسوات المزمسسسة لضسسسمان إعسسسداا حلاومسسسة ال سسسرا النسسسب  ةن تت سسسر ا

سروا إليتسامساكن األالوعول إىل اةقسااف يف متاينتىل من ، و  ىل الواثة   تىلولسي  يف ةمساكن السي ُإشِّّ
األعلية نون عوبسات إناايسة م مسربا  سا. وحتس  اةوسراص اااعسة احلاومسة الليبيسة علس  إيسمد ةولويسة 

مبسا فيتسا  ستانات اةسيمن ، ناخليسا  الواثة  اةدنية للمشرنين إاتحة ت كد من عالية  ر  اةن لة، وال
مبتاسسرص، مبسسا فيتسسا اسسست دا  الواثةسس  والتنسستيمت  والسسزواج والوفسساص. وريسسد يت لسس  إسسرا األمسسر حلسسوم  

روا إليتاماكن األ األ  ا  يفاحملمولة للوعول إىل   .الي ُإشِّّ
نسس  يف اةنسستوانات القشسسواةية السسي متا ناخليسسا  وتُلسسا امحتياجسسات األساسسسية للمشسسرنين  -٣١

ممح سسسة ةن ا  د ةبلغوإسسسا أبن ةومنإسسسىل يسسسرإبون إىل ريسسسد  سسسشقتا اةوسسسراص اااعسسسة مسسسن زاا سسسا، و 
وةبلس   ال من ة ساال خسدمات الرعايسة القسحية األوليسة.  يتوفّر فيتااةداسة، وةن مق ىل اةراف  

اةوراص اااعة ةهنن متانَّ من الومنص يف اةنتشفيات نون ة   هبن التو  ناخليا  ةشرنات بقض ا
قد ستة ةو سبقة ةعوا  يف منتوانات عشواةية ب ناخليا  رييون. وما  لأ، م يزال بقض اةشرنين 

يف ممجسسض اسسيوة وبداةيسسسة للغايسسة حيسسس  يتواسسسىل القديسسد مسسسن ةفسسران األسسسسرص يقيشسسسون  مسسن تشسسرنإىل
وعسسسموص علسسس   لسسسأ، لسسسي  أل سسسد  ةرفسسسة واحسسسدص ومرافسسس  مشسسس كة لل سسسب  وامسسسستحما .دص الواحسسس

إ  ، للحقسسسول علسسس  احلمايسسسة والسسسدعىل - إن ُوجسسسدت - ةسسس  آليسسسات ريليلسسسةا  اسسسقف ناخليسسسا  اةشسسرنين 
بنسسسب  انقسسسدا  األمسسسسن  ،مثسسسل األةريسسسسة ،تراجقسسس  فسسسر  احلقسسسسول علسسس  اللسسسواز  اةنزليسسسسة األساسسسسية

 توافر النيولة النودية يف البلد. وتض ىل األسقاا و دونية 
يف  ناخليا  الاث  من اةشرنين ةوااا وم تُقرف إىل حد كب   ،وُ تل الاث  من األموا -٣2

بنسسسب  الشسسسواةل  لويسسسون  سسسديدص ق سسسىل ممثلسسس  ا تمسسسا السسسدومم ختضسسسا حركسسسة جنسسسوو ليبيسسسا حيسسس 
وسراص اااعسة عسن ريلوتسا القميس  إزاد اةقلومسات السي ةعرب  اةفود ما يث  ريلوا  كب ا . وإو األمنية، 

السي تشس  إىل  اسننساينيف ا سال وتوسااير التسات الفاعلسة  ناخليسا  ةاتحتتا  سا  ستانات اةشسرنين 
 واألسسسر السسي تنتضسسيفتىل وتسستحملتىل ةكثسسر مسسن ااريتتسسا يف جنسسوو ناخليسسا  ةن القديسسد مسسن اةشسسرنين 

ااسسدمات  وةيسساونقسسدا  األمسسن   ةواسساا تتنسسىلعسسقبة، ويف ا  يقيشسسون علسس  مسسا يبسسدو فروفسس البلسسد
األساسية وفر  القمل بنب  الت لف الر  ينون اةن وة منر ةمد بقيد. ويف ةثناد زااص اةوسراص 

 (١2)يف النسسوو، مبسسا يف  لسسأ اةنتشسسفياتكليسسة اسسدمات الاافيسسة  ا نقسسدا  ا  اااعسسة، ةُبلغسس  مسسراا 
  الاث ين عل  مغاناص مناز ىل. رباألمر الر  واةدااا القاملة، 

__________ 

يف اةاةة من  يا اةنتشفيات يف ليبيا ُنمسرت بنسب  القسراعات اةنسلحة. ويقمسل بقسض التسات  20يودا ةن  (١2)
 الفاعلة يف ا ال  اسنناين واسناة  عل  تنفير مشاايا إعانص اادمات إىل حد ما.
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 خارج املخيما  حاال  التشرد -دال 
يف ليبيسسسسسا م يقيشسسسسسون يف خميمسسسسسات امسيسسسسسة، بسسسسسل يتشمقسسسسسون يف  ناخليسسسسسا  ةةلبيسسسسسة اةشسسسسسرنين  -٣٣

مسن احتمسال  ا  ةو خوفس ، ةو ي لون ناخل مناز ىل إسر   اةتشواص منتوانات ة  امسية مثل اةقانا
يف اةناا  احلضسرية حيس   (١٣)ناخليا  اا تانإىل. وعموص عل   لأ، يوجد القديد من اةشرنين 

 مئات ا مف عن ةوااامر إىل الشقوا  لراا وم    ةن يفض  إرا األا . ةريل واوح نتتىل 
، حيسا ىل ع سيىل  لسأ علس تس ث  فيف  يا ةحناد البلد الرين م يزالون  اولون إعانص بنساد حيسا ىل. 

يسسة و سسركاةتا السسواني  ، و سس  علسس  احلاومسسة الليبلسسه ةثسسر مسسدمراسسقف ومقسساانص مسسا يتحملسسون مسسن و 
 امع اف هبرا األمر والتقد  له  ستمراا. والدولي 

ل  م توجسسد ةاريسسا   ووسسة بشسس ن القسسدن الالسس  لليبيسس  السسرين تشسسرنوا يف مسسدن مثسسل اسسرابو  -٣4
علسس  ا  يتشنبسسون التنسسشيل خوفسس ناخليسسا  إىل ةن القديسسد مسسن اةشسسرنين ا  وبنغسساز ، ويرجسسا  لسسأ جزةيسس

م ُ  س   لوسدا ةن إسرا الانس  مسن التشسرن يف ليبيسا مسن ويناوا اةوراص اااعة الول   سممتتىل.
 الققيدين الواين والدوم. نفنه من امإتما  عل 

وليسسسل مسسسن اةنسسساعدات ال إمخسسسااج مسسسا ينسسسم  خميمسسسات يوجسسسدون وسسس  ةةلسسس  مسسسن وم يتل -٣٥
 ،لتتسسا علسس  حنسسو ةفضسسلومسسن مح، يتقسس  فتسسىل ةواسساا إسسالمد ومقا ،، إن ت تاسسن مقدومسسةاسننسسانية

وسسيت ل  إسسرا  .تاومشساكل وكسرلأ األمسر  لننسبة محتياجسات ا تمقسات اةضسيفة السي تسدعمتىل
 س  إ انإسا علس  وجسه النسرعة. وم  س  ةن ا   موجسونص حاليساألمسر بيساانت ومسواان وخسربات ةس 

 ىل    مسسسن إسسسىل خسسسااج اة يمسسسات لوحسسسدإىل يتسسسدبرون ةمسسسواإىل أبنفنسسستىل، بسسسل يتقسسس  حتديسسسد إسسسوايُسسس
 ن.واةناعدات إىل ةريق  حد مماةقلومات   مدإىلو 

اةنستوى اة لسوو، يف مبسان نون ا  يف الاث  مسن األحيسان فروفس ناخليا  ويقي  اةشرنون  -٣٦
ة  ماتملة ةو متشواص. فمق متسىل يقسي  يف منساكن منست جرص ةو مقسانا فااةسة حيس  ُ سربون 

ما يفض  إرا الواا إىل استنزاف مواانإىل اةالية، وإخمةتىل فيما بقد، ا  عل  نفا اس اا. وكث  
ويسسل وانقسسدا  فسسر   وتشسسرنإىل مسسن جديسسد بنسسب  عسسد  ريسسدا ىل علسس  نفسسا اس سساا علسس  اةسسدى ال 

يشسسسساون يف رياسسسسسية فحنسسسس ، بسسسسل ا  فروفسسسس ناخليسسسسا  قسسسسي . وم يواجسسسسه إسسسسالمد اةشسسسسرنون الكنسسسس  
 انقدا  ةمن احليازص.بنب  ا  منتوبلتىل ةيض

ةسسس إىل مسسسن الفئسسسات لابسسساا النسسسن واألافسسسال و و  اسعاريسسسة واحلوامسسسل و  تُق سسس و سسس  ةن  -٣٧
 احلامت. لوية القليا يف إر األو  الضقف الشديدص

 التمييز والتحدر  األمنية اليت تواجه الفارين من الشرق -هات 
يف ليبيسسا السسرين يقسسانون مسسن اسسستمراا انقسسدا  األمسسن يف  ناخليسسا  يت سسر الاثسس  مسسن اةشسسرنين  -٣٨

اةشسسرنين  ا حتديسسدا  علسس ويقسسدا إسسرقبة بقسسد  القسسونص إىل نااإسسىل. مسسواانتىل األعسسلية ريسسرااات عسس
 اةرتابسسة  وتسسىل علسس  يسسد نتتاكسساتمنسسب  ايف  سسرا البلسسد السسرين تشسسرنوا يف اةوسسا  األول ب ناخليسسا  

اةزيسد مسن امنتتاكسات بقسد ةن ُ سرنوا. واجتمقس  اةوسراص ا  ، ويواجتسون حاليسسسل ات األمسر الواريسا

__________ 

 ؛ متسساح علسس  السسرابط التسسام 20١٨ماتسس  تننسسي  الشسسالون اسننسسانية، امسسستقراع القسسا  لمحتياجسسات اسننسسانية  (١٣)
 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018_LBY_HNO_Final%20v2.1.pdf. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018_LBY_HNO_Final%20v2.1.pdf
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ت يتمانسسوا مسسن القسسونص إىل و  ،(١4)ن بنغسساز  إىل اسسرابل  وإىل مقسسراتةمسسا اااعسسة أب سس ا   سسرنو 
حرية التنول وااوف من الوريوا احاا انتتاكسات حوسوا  توييدنااإىل بنب  الشواةل األمنية و 

وامعتسسدادات  خسسااج ن سساا الوسسانون اسننسسان، مبسسا يف  لسسأ امعتوسسال التقنسسف  والتقسسري  والوتسسل
 جمسسسرن يف تامسسسن م اةمسسسةالد احللسسسول ةن علسسس  يسسسدل وإسسسرا الونسسسر . تشسسس القشسسسواةية وامختفسسساد والت

 ةهنسسىل إىل اااعسسة اةوسسراص إلسسيتىل حتسسدث  السسرين ناخليسسا   اةشسسرنين مسسن الاثسس  وة سساا .الفقليسسة عسسون ىل
ا ، يوميسسس التمييسسسز يقسسسانون وةهنسسسىلا ، حاليسسس فيتسسسا يقيشسسسون السسسي اةسسسدن ناخسسسل حسسسى  ألمسسسان يشسسسقرون م
ويف كث  من احلامت، حال سرإىل. ألدا ىل عل   م  سبل كن  القي  ألنفنتىل و ري يقوا مما

 إرا ااوف نون البتىل اةناعدص من النل ات.
ةن التمييسسز لسسي  سياسسسة مسسن سياسسسات ا  وعلسس  السسرةىل مسسن ةن اةوسسراص اااعسسة تسسدا  جيسسد -٣9

بشسال  ناخليسا  بشال كب  يف ليبيا، وينتتدف اةشسرنين ا  احلاومة الليبية، م يزال التمييز حاار 
يف  عناعسسسسر . ويقسسسساين الاثسسسس  مسسسسن األافسسسسال متييسسسسز مداسسسسسيتىل بنسسسسب  انتمسسسساةتىل اةتقسسسسوا إىل خسسسسا

الماعات اةنلحة. وينبغ  ةن تت ر النل ات تداب   دنص ةاافحة إرا التمييسز. وريسد ة ساات 
اةوسراص اااعسة يف إحسدى اةنستوانات القشسواةية يف  اهبس لتوس ا كان  ريدةعلتا من بنغاز    بن 

ةهنسسسا م حتسسس  السسسرإاو إىل اةداسسسسة  ألن اةداسسسس  يارإسسسونين، ويوولسسسون إنسسسين افلسسسة ىل إمقسسسراتة، 
  .ةنتم حي  إاإابي ، وينبغ  ةن ةعون إىل 

مسن  سرا ليبيسا اةوسراص اااعسة أبهنسىل ةو ةفسران  ناخليا  ولأسف، ةبل  القديد من اةشرنين  -40
ةو ةهنسىل  ستدوا عمليسات و/ةسرإىل عانوا امحتشاز التقنسف  ةو التقسري  ةو اختفساد ةفسران ةسسرإىل 

 اسسبة  وم بسد مسناسعدا . و س  ةن تالخسر التحويوسات يف إسر  امنتتاكسات علس   مسل السد، 
؛ فوسسد ةُبلغسس  اةوسسراص اااعسسة يف عسسدن ن تنقسسد تاسسا مرتابيتسسا. ويبسسدو ةن الثوسسة يف الن سسا  الوضسساة 

من اةناسبات ةن الاث  من الوضاص واحملام  يتقراون للضغط لثنيتىل عن الن ر يف احلامت الي 
 ةسا يف  لسأ مسن حناسسيات سياسسية. ناخليسا  تن و  عل  انتتاكسات حوسوا اسننسان للمشسرنين 

بلغس  بوجسون  لنسة النساان ةُ  القشسواةية، ناتاةنستوا إحسدى إىل اااعسة اةوسراص زااص خمليف و 
أبنفنستىل ألن الاثس  مسن  ناخليسا   أل  ا  اةفوسونين  السي ةنشس إا اةشسرنون  ةاةتضراين اةالف

وعسموص علس   لسأ، اتقسل بقسض ةفسران إسر  األسسر  . يزالسون مفوسونين بقسد ام ستباكاتةريااهبىل م
لسسدعمتىل يف اريتفسساد ةثسسر ةفسسران ةسسسرإىل. وسسسقوا   للشنسسة الدوليسسة للقسسلي  األلسسر ومبن مسسات ةخسسرى

يما األاامسسسسل المةسسسس  فُوسسسسد امجتمسسسساع  ألفسسسسران ةسسسسسرإىل، م سسسسس - إىل السسسس  السسسسدعىل النفنسسسس ا  ةيضسسسس
 ن.ةزواجت
غساناص ليبيسا يف يف م اةوراص اااعة أبهنسىل يفاسرون جسدا   ناخليا  وةبل  القديد من اةشرنين  -4١

يف واريسسا و اسسود خ سسر امنتتاكسسات السسر  يواجتسسون، وانقسسدا  احلمايسسة وسسسبل كنسس  القسسي  فيتسسا. 
إىل  (١٥)ناخليسسا  اةوسسراص اااعسسة يف ةثنسساد زاا سسا ةن اة سساف انتتسس  بسسبقض اةشسسرنين  علمسس  ،األمسسر

 إىل احلقول عل  احلماية خااج البلد.ا  اتباا ارا ا شرص اا  ص سقي
__________ 

التوسسااير إىل ةن  وتشسس ، ريسسانم  مسسن بنغسساز  إىل مقسسراتة توافسسدونم يزالسسون يا  كسسان اةشسسرنون حسسديث،  البقثسسة خسسمل (١4)
جقسل ا  تشرنإىل كان نتيشة سعدا  اةدني  إبجرادات موجزص يف بنغاز . وريد بلغ  احلالة األمنية يف بنغاز  حسد

 ة   بر  ةرص.ا  إىل بنغاز  خياا  ناخليا  عونص اةشرنين 
اسسحاا  ناخليسسا  ت اةشسسرنون يقسسب ةن كبسس  يتمثسسل يف  حسسامت اليسس ا والرةبسسة يف اةغسساناص إسسر  علسس  خ سسر تن سسو  (١٥)

 ةو التتري .لمجتاا 
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مسن ةن الشسباو مقراسون بشسدص  ناخليسا  لدى القديسد مسن اةشسرنين ا  وتوجد خماوف ةيض -42
ا ر جتنيدإىل من لدن الماعسات اةنسلحة. وعلس  السرةىل مسن ةن النسل ات الليبيسة ةبلغس  اةوسراص 

ةن موسساتل  تن سسيىل الدولسسة اسسسممية يف القسسراا والشسسا  ريسسد  ومنتسااااعسة بشسسواةل ةمنيسسة مشسسروعة، 
ينبغسسسس  اس سسسسااص إىل ةن الغالبيسسسسة الق مسسسس  مسسسسن ، ناخليسسسسا  اةشسسسسرنين  جمتمقسسسسات تنسسسسلل إىل سسسساولون ال
إسسسىل اسسسحاا ةبسسسراد للقسسسراعات، ويتقسسس  احسسس امتىل والتقامسسسل مقتسسسىل علسسس  ةسسسس   ناخليسسسا  اةشسسسرنين 

 .ااا لاية اةدني إانية يف امن إنن
ا بتورييسسف واحتشسساز اةشسسرنين وةُبلغسس  اةوسسراص اااعسسة يف مناسسسبات عديسسدص خسسمل زاا سس -4٣

، وفسسسروف اةقيشسسسة إىلو لشسسسواةل اةرتب سسسة مبراعسسساص اسجسسسرادات الوانونيسسسة، ومسسسدص احتشسسساز ، ناخليسسسا  
واةقاملسسسة يف النسسسشون، ومسسسزاعىل التقسسسري  فيتسسسا، وعسسسد  ريسسسداص احملسسسام  وةفسسسران ةسسسسر احملتشسسسزين علسسس  

نغسسساز  بنسسسب   سسسبتة نعسسسىل مسسسن ب ناخليسسسا  الوعسسسول إلسسسيتىل. وريسسسد اسسسسُتتدف القديسسسد مسسسن اةشسسسرنين 
الماعسسات اساإابيسسة، وةفسسان الاثسس  مسسن السسرين حتسسدث  إلسسيتىل اةوسسراص اااعسسة أبن السسركوا مسسن ةفسسران 

، وةهنىل ت يتلوسوا ة  مقلومسات ةو ةهنسىل تلوسوا مقلومسات  سحيحة 20١4ةسرإىل  تشزون منر عا  
دوليسة، م  سوز احتشساز ة  للمقساي  الا  عن ماان وجونإىل، وةهنىل ت يتواعلوا مقتىل منرةر. ووفو

 .تتموا  اتااو جر ة نون  خ يُ  ةو نون  مة، وينبغ  إاما سراح الرين تا    ص تقنف
كمسا  وةعرب  اةوراص اااعة عن خيبة ةملتا الاب ص إزاد عد  متانتا من زااص  را ليبيسا   -44

جسرت مسا النسل ات يف بنغساز  بشس ن كان  تنشد. وعل  الرةىل مسن اةناريشسات اةنتفيضسة السي 
إلغساد جنسزت  لفقسل، عمسدت النسل ات يف بنغساز  إىل زاا ا اةزمقة، واألعمسال التحضس ية السي ةُ 

وإسسو ةمسسر ةسسف  لسسه اةوسسراص اااعسة. وحتسس  اةوسسراص اااعسة بوسسوص علسس   ،زاا سا يف اللح سسة األخس ص
 .بلديف  را ال ناخليا  نة اةشرنين امإتما  من جديد مبح

 الضعيفة الفئا محاية  -واو 
ينسسساوا اةوسسسراص اااعسسسة الولسسس  بقسسسفة خاعسسسة إزاد منسسساةل احلمايسسسة، وحتسسسدات اةنسسساعدص  -4٥

مبسسن فسسيتىل األافسسال والننسساد والفتيسسات وكبسساا ، ناخليسسا  مسسن اةشسسرنين ا  اةرتب سسة أب سسد الفئسسات اسسقف
نستتدفة. وم يسزال إنسا  نوسص اةوبلية الموعات ا قرريية ةو ال واةف الاسعارية وةفران  والنن و و 

ر  الفئات الضقيفة وب روفتسا. وريسد يواجسه  إحتياجات اةتقلوة  يف البياانت والتوييمات الشاملة 
ة اة يمسسات القشسسواةييف يف اةنسساا  ةسس  ا منسسة و  عسسقو ت كبسس ص اسعاريسسة مسسثم  و كبسساا النسسن و و 

احلسرااص. فلليسات التايسف عنسد إسالمد  خسمل الفس ات السي تشستد فيسهواايا  واةمجض ة  اةناسبة 
علسس  اةنسساعدات  ،ةاسسقف مسسن ةسس إىل، ممسسا يقسسين ةهنسسىل يقتمسسدون، ةكثسسر مسسن ةسس إىل وبشسسال كبسس 

ز  الفسسراا نون ممتلاسسا ىل ةو ة  لسسواإىل وااسس ر الاثسس  مسنتىل ا . خمقوعسا  اسننسانية و تسساجون نعمسس
منزلية ةساسية، وفلوا يف حاجة إىل اةوان األساسية مثل احلشاا واألة ية ولواز  الن افة القسحية 

 .(١٦)وةنوات اة ب 
 مسسسن اةتضسسسراص واةنسسساا  ناخليسسسا   اةشسسسرنين منسسستوانات يف والفتيسسسات الننسسسادةواسسساا  تثسسس و  -4٦

 تتقلسسس  أبعمسسسال  نعسسسادات مبا سسسرص تُبلسسس  ت اااعسسسة اةوسسسراص ةن مسسسن و لسسسرةىلا . خاعسسسا  ريلوسسس القسسسراا
__________ 

فسسسرنا ( بتزويسسسدإىل  ٥١ ٨٨2) ناخليسسسا  ةسسسسرص مشسسسرنص  9 4٣٣، نعمسسس  اةن مسسسة الدوليسسسة للتشسسسرص 20١٧يف عسسسا   (١٦)
 ناخليسسسا  مشسسسرنا   ٦١ 2٧9 ةسسسوان ةسسس  الغراةيسسسة، وريسسسدم  مفواسسسية  سسسالون المجئسسس  مسسسوان اسةاثسسسة األساسسسسية إىل 

 من األسر اةقيشية. 2 040، فضم  عن مناعدا ا النودية ألكثر من وعاةدا  
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 ةزمسة يشسال ريسد األمسر إسرا ةن مسن كبس   ريلس  إنسا  يسزال م نناين،جو  جنن  عنف ةو اةتقاو
اسوف والوعسىل والقوامسل الثوافيسة وإفسمت النساص مسن القوساو، مسا يفضس  إىل نوسص   تو ن خفية

 .هبر  امعتداداتإبم  النل ات اة تقة 
حلمايسسسسة واألنسسسسا  الننسسسسانية يف ليبيسسسسا ةن القنسسسسف   اةتقلوسسسسةويُ تسسسسر القديسسسسد مسسسسن التوسسسسااير  -4٧

الننسسساد والفتيسسسات الضسسسقيفات مثسسسل  الننسسس  والننسسساين منتشسسسر علسسس  ن سسساا واسسسسا، م سسسسيما اسسسد
اةمسااا  القنف ي اوح اااعة، اةوراص تلوتتا توااير صعد إىلا  واستنان التشرن.المة  يقشن حالة 

 وامةتقساو وامخت اف، واللف ية، النفنية اسسادص ب  ناخليا   اةشرنات والفتيات النناد عل 
وااسسسوف مسسسن امنتوسسسا  واسسسقف إياكسسسل بنسسسب  الوعسسسىل و  .الننسسس  امعتسسسداد ة سسساال مسسسن وةسسس  

اسبسم  ونوسص اةسوفف  اةت ققسس  وانقسدا  الثوسة يف الن سا  الوضسساة  الرمسس ، م يُبلس   سسامت 
وتفيسد التوسااير أبن تفسان  ن سا  القدالسة . (١٧)القنف النن  والنناين عل  ن ساا واسسا يف ليبيسا

السسرين قسسراا ةنسسلحة مسسن  يسسا ةاسسراف الةفسسران الماعسسات ا جقسسمالرمسسس  واهنيسساا سسسيانص الوسسانون 
 من القواو. يتمتقون  سفمتالقنف النن  والنناين ةعمال يرتابون 

وتشسسسسس  اةقلومسسسسسات اةودمسسسسسة إىل اةوسسسسسراص اااعسسسسسة إىل ةن الغالبيسسسسسة الق مسسسسس  مسسسسسن النسسسسساج   -4٨
ص. لسسس  مسسسا يافسسس  مسسسن اةنسسساعدعوالناجيسسسات مسسسن القنسسسف الننسسس  والننسسساين يف ليبيسسسا م  قسسسلون 

والوسسسسداات اةالسنسسساتية واةسسسواان لتسسسسوف   (١٨)ويوجسسسد نوسسسص ملحسسسو  يف إياكسسسسل النياسسسسة احلاوميسسسة
خسسسدمات متقسسسدنص الو اعسسسات للنسسساج  والناجيسسسات مسسسن القنسسسف الننسسس  والننسسساين )مبسسسا يف  لسسسأ 

 األخسسسرى(. الرعايسسسة القسسسحية، والسسسدعىل النفنسسس  امجتمسسساع ، واةقونسسسة الوضسسساةية، وخسسسدمات السسسدعىل
تياجسسات الابسس ص  لن سسر إىل امحا ، تسسزال اةنسساعدص اةودمسسة مسسن اةن مسسات الدوليسسة  سسدونص ةيضسس وم

 .(١9)الي ت تُل  بقد

 حلول دائمة والتحدر  املطروحة آفاق التوصل إىل -خامسا   
تسسسنص و مسسسن اسسسستئناف حيسسسا ىل القانيسسسة.  ناخليسسسا  لمشسسسرنين لداةمسسسة اللسسسول احلن حتويسسس  اِّسسس ُ  -49

 احللسسسسولإسسسسر  مسسسسن اةبسسسسان  التوجيتيسسسسة اةتقلوسسسسة  لتشسسسسرن السسسسداخل  علسسسس   ٣0إىل  2٨اةبسسسسان  مسسسسن 
؛ ويتسسيت إاسسساا اللشنسسة الداةمسسة اةشسسس كة بسس  الوكسسامت اةقنيسسسة  حللسسول الداةمسسة للمشسسسرنين الداةمسسة
مليسسسسة مقوسسسسدص يف ةالسسسس  ةن إسسسسر  القا  علمسسسس بشسسسس ن كيفيسسسسة حتويسسسس  إسسسسر  احللسسسول، تإا سسسسانا ناخليسسسا  
 .(20)األحيان

__________ 

حتليسسل الواسسا الننسساين يف ليبيسسا، إيئسسة األمسسىل اةتحسسدص للمنسساواص بسس  الننسس  ومتاسس  اةسسرةص )إيئسسة األمسسىل اةتحسسدص  (١٧)
األواويب/ناةسسرص  ؛ حتسدي  السسنمط الننسساين لمحتسسان20١٧، خ سسة امسسستشابة اسننسسانية يف ليبيسسا، 20١٦للمسرةص(، 

 .20١٧ليبيا، إدى ريشو ،  الشالون ااااجية 
ا  عامسا  ، لانتسا ةبسدت حتف س١9٨9انضم  ليبيا إىل اتفاريية الوضاد عل   يا ة اال التمييز اد اةرةص يف عا   (١٨)

 اسسممية .مفان  ةن انضمامتا إرا  م يتقااع ما ريوان  األحوال الش قية اةنتمدص من الشريقة 
ةُنشسسسض فريسسس  فرعسسس  عامسسسل مقسسسين  لقنسسسف الننسسساين للتسسسو، و لسسسأ يف إاسسساا ري سسساا احلمايسسسة والفريسسس  القامسسسل للتشسسسرص  (١9)

اة تل سسسة، وعلسسس  ةسسسساا خاااسسسة ةوليسسسة لل سسسدمات. ومسسسن الوااسسست ةن خسسسدمات السسسدعىل اةوجتسسسة ةاافحسسسة القنسسسف 
 النناين  دونص يف البلد.

نليسسل لايسسة اةشسسرنين ص لشسسالون المجئسس ، الفريسس  القامسسل  موعسسة احلمايسسة القاةيسسة، ان سسر  مفواسسية األمسسىل اةتحسسد (20)
 .20١0حزيران/يونيه ، ناخليا  
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يف القديسد مسن منساا  القسونص احملتملسة يف ليبيسا.  (2١)ود ُنمرت اةنازل وا ياكل األساسيةف -٥0
حالسسة ااسسوف السسي  وةن اةتفشسسرات مسسن خملفسسات احلسسرو لوثتتسسا مسسدان  عديسسدص وجتسسدا اس سسااص إىل ةن

للنسسممة  سسامل وينبغس  إجسسراد تويسيىل  .(22)نااإسسىلإىل  ناخليسسا  نون عسسونص اةشسرنين البلسسد حتسول  تقسىل
ختضسسسا للمراريبسسسة وحتفسسس  ةن وآمنسسسة و  واألمسسسن يف إسسسر  اةنسسساا . و سسس  ةن تاسسسون ة  عسسسونص اوعيسسسة  

 ريبل ةن تقبت القونص ممانة. إىل عملية إعانص بناد كاملة حتتاج مناا  عديدصالارامة. و 
 4٣ 000حسوام  -  يا سساان مدينسة اتواةساد 20١١جربت ابيقة القراا يف عا  وريد ة -٥١

لشسسس  مق متسسسىل إىل منسسستوانات عشسسسواةية يف اسسسواح  بنغسسساز  ةو فعلسسس  الفسسسراا مسسسن نااإسسسىل.  - ننسسسمة
سسبا سسنوات، وةعسرو ة س ا  كثس ون  ويقي  إالمد الناان حالة تشرن ناخلس  منسر. ارابل 

ىل علسس  القسسونص إىل نااإسسىل، لاسسنتىل ةوسسراص اااعسسة عسسن حرعسستمسسن اتواةسساد السسرين حتسسدث  مقتسسىل ا
 احلسسسواا ةعوسسساو ويفيف الوريسسس  نفنسسسه مسسسن ال سسسروف السسسي سسسسيشدون عنسسسد عسسسون ىل. ينتسسساهبىل ااسسسوف 

، توعسسسل 20١٧و 20١٥مقسسسراتة بسسس  عسسسام  ةإسسسام ياسسسس  السسسر  ناا بسسس  ةإسسسام اتواةسسساد و الن
ومسسسا  .20١٨ سسسبا /فرباير  ١إىل اتفسسساا بشسسس ن عسسسونص ةإسسسل اتواةسسساد إىل نااإسسسىل  لسسسول  رفسسسانال 

 لسسأ، كسسان مسسن الوااسست مسسن  يسسا التسسات الفاعلسسة السسي حتسسدث  مقتسسا اةوسسراص اااعسسة ةن إنسسا  
الويسسسسانص  إسسسسرا  ساسسسسافة إىل انقسسسسدا  الواسسسسوح يفيف التواعسسسسل بشسسسس ن إسسسسر  القسسسسونص،  إسسسساةم  ا  نوقسسسس

ل  إبعانص البناد واستئناف إاتحة اادمات المزمة مسن ةجسل تسوف  سسبل القسي  واةنادلة فيما يتق
 اةنتدامة.

اتفساا موحسد بشس ن عسونص ةإسام اتواةساد عسد  التوعسل إىل التحضس  و  ةياووريد ةفض   -٥2
جسسسض إىل منسسسا ا مف مسسنتىل مسسسن القسسونص، فااسسس ُروا إىل القسسي  يف مم 20١٨ سسبا /فرباير  ١يف 

وعمسسسدت  اعسسسات منسسسلحة مسسسن مقسسسراتة ا سسساواص إىل منسسسا عسسسونص ةإسسسام  .(2٣)مالريتسسسة يف القسسسحراد
ويقسسسانون  تو قسسس  هبسسسىل النسسسبل يف القسسسحرادوالقديسسسد مسسسن األافسسسال والننسسساد والرجسسسال  ،(24)اتواةسسساد
ىل الوعسسول إ وانقسسدا  فسسر  القسسرف القسسح رافسس  ممثسسل سسسود ا ، مقيشسسية جسسد م نيسسة حاليسسا  فروفسس

ونوص األنوية و ت ميا  الشرو. وعلس  السرةىل مسن ةن بقسض األسسر السي ختسيىل  حيةاادمات الق
يف القحراد تتلوس  اةنساعدص اةنوسرص للحيساص مسن ا تمقسات احملليسة اةضسيفة ومسن احلاومسات احملليسة 

، فمسسن الضسسروا  ةن تفسس  احلاومسسة الليبيسسة  لتزامتسسا يف احلوسسل اسننسساينالدوليسسة الفاعلسسة  والتسسات
__________ 

ةو  ناخليسسا  مسن اةبسسان  التوجيتيسة اةتقلوسسة  لتشسسرن السداخل  علسس  عسد  تسسدم  ممتلاسات اةشسسرنين  2١يسنص اةبسسدة  (2١)
يسسسة، وةنسسسه يتقسسس  علسسس  النسسسل ات اختسسسا  خ سسسوات حلمايسسسة امسسسستيمد عليتسسسا كشسسسال مسسسن ة سسساال القووبسسسة الماع

علسسس  ةنسسسه يوسسسا علسسس  عسسسات   29ممتلاسسسا ىل مسسسن امسسسستيمد التقنسسسف  ةو امسسسست دا  ةسسس  الوسسسانوين؛ ويسسسنص اةبسسسدة 
علسسس  اسسسس نان ممتلاسسسا ىل، ةو ان حوسسسوريتىل، ةو  ناخليسسسا  النسسسل ات اة تقسسسة واجسسس  ومنسسسالولية منسسساعدص اةشسسسرنين 

؛ واةبسسسسسان  200٥بسسسسسان  اةتقلوسسسسسة بسسسسرن اةنسسسسساكن واةمتلاسسسسسات للمجئسسسسس  واةشسسسسسرنين، اةا  تقويضسسسستىل. ان سسسسسر ةيضسسسسس
؛ واةبسسسان  التوجيتيسسسة 200٧األساسسسية واةبسسسان  التوجيتيسسسة اةتقلوسسة بقمليسسسات اسخسسسمد وال حيسسسل بسسدافا التنميسسسة، 

 .20١2راة  الواين، ال وعية لعنااص اةنالولة حليازص األااا  ومقاةد األمسا  والغا ت يف سياا األمن الغ
تسسوح  آخسسر األاريسسا  أبن مئسسات ا مف مسسن األ سس ا  السسرين يقيشسسون يف اةسسدن الاسسربى يواجتسسون بشسسال كبسس   (22)

لتويسسيىل جوانسس  الضسسقف السسر  ا  خ سسر الوفسساص ةو اسعسسابة اا سس ص بنسسب  اةتفشسسرات مسسن خملفسسات احلسسرو. ووفوسس
، تُقتسرب السرخاةر 20١٦ومن مسة فيلس  الرلسة يف كسانون األول/نينسمرب ةجرته اةفواية النامية لشالون المجئ ، 

 م سيما يف بنغاز . ، ناخليا  ة  اةنفشرص من ب  ةإىل الشواةل اةتقلوة  ماية اةشرنين 
 (.20١٨مااا كان الواا إارا يف وري  كتابة إرا التورير )آ اا/   (2٣)
          سسسسسبا / ١٦إيومسسسسسان اايسسسسست  ووتسسسسس ،  ليبيسسسسسا  منسسسسسا انزحسسسسس  اتواةسسسسساد مسسسسسن القسسسسسونص إىل نااإسسسسسىل ، توريسسسسسر من مسسسسسة  (24)

 .https://www.hrw.org/ar/news/2018/02/16/315156، وإو متاح عل  الرابط التام  20١٨فرباير 

https://www.hrw.org/ar/news/2018/02/16/315156
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ومناعد ا، وةن تت ر إجرادات ملموسسة لضسمان عسونص ةإسام اتواةساد  ماية إر  األسر الدوم 
 عونص آمنة واوعية وكر ة.

  لسسأ ، مبسسا يف فوفسسٌة  ة سساارا  ماثفسس عسسونص ةإسسام اتواةسساد إىل من وسسة  سستدت اريتتسسام  و  -٥٣
ا اةوراص اااعسة يف   هبمن ةإام اتواةاد التو فتاصخ ر اةتفشرات من خملفات احلرو. وةعرب  

األلغسا  خمبس ص يف  بقسض مسن ةن تاسون خشيتتاالقونص بنب   منإحدى اةنتوانات عن خماوفتا 
وةم يتقسرع األإسام منز ا. ومن الضروا  ةن تاون عونص  يا ةإام اتواةساد اوعيسة ومنستن ص، 

 رعد.للإر  للغاية ةن ختضا عملية عون ىل ريبل األوان. ومن اةتىل  من ةجل القونصضغط لل
ايثمسسسا يقيشسسسون يف منسسستوانات عشسسسواةية م يزالسسسون   أبإسسسام اتواةسسساد السسسرين قلسسسوفيمسسسا يت -٥4

إىل نااإسسسىل، فينبغسسس  للحاومسسسة الليبيسسسة والنسسسل ات احملليسسسة والتسسسات الفاعلسسسة الدوليسسسسة ةن  يقسسسونون
ةفضسسسل إبنشسسساد ا  تن سسسيىل ةنفنسسستىل تن يمسسسبغيسسسة  ناخليسسا   يبسسسر ا اةشسسسرنون تشسسشا وتسسسدعىل التسسسون السسسي

لسسسسان، وةن تضسسسسمن مشسسسسااكتتىل يف إنااص اةنسسسستوانات القشسسسسواةية. ومسسسسن األ يسسسسة مباسسسسان ةن ياسسسسون 
 ى.ةريو ا  موحد ىل، وةن ياون  ىل عوات   انتىل من التقب  عن احتياجا  ربا  للنناد واألافال من

حسسل  ينم تقسس ناخليسسا  ن جمسسرن القسسونص الفقليسسة للمشسسرنين الت كيسسد مسسرص ةخسسرى علسس  ة ينبغسس و  -٥٥
وةن تنساعدإىل  ناخليسا  من لة التشرن، ومن الضسروا  ةن تضسمن احلاومسة الليبيسة سسممة اةشسرنين 

 بويسسس  وااةسسسا منسسستوى مقيشسسستتىل.متاسسسنتىل مسسسن اسسسستقانص يف ةثنسسساد عسسسون ىل، وتقيسسسد بنسسساد منسسساز ىل، و 
 حلسسول ة  حتويسس  نونو  حسسا ىل علس  ناخليسسا   اةشسسرنون سسسي ل حسل، نون  لتشسسرن اةرتب سسة اةنساةل
 .ناةمة
منسر  ناخليسا  وتلوس  اةوسراص اااعسة توسااير عديسدص تتقلس    موعسات الرةينسية للمشسرنين  -٥٦

السسسرين  ، سسفانةمسسن اتواةسساد وةسسسوالي  ومشا سسية وبنغسسساز  ووا  يف ليبيسسسا، وتشسسمل ةإسسسال ةمسسد اويسسل
 ةسرإىل.وسممة  خشية  عل  سممتتىل البدنيةمن امنتوا  و ا  ينت يقون القونص إىل نااإىل خوف م

 علسسس  القسسسقيد احمللسسس  اةقسسساحلة جتسسسون فشسسسلل الرةينسسسيان النسسسببان  سسسا األمنيسسسة وال سسسروف وااسسسوف
خل  السدا التشسرن مسن الواسا وإسرا .ا ن حسى ص اةشسرنينعسون تششيا دف إىل  الي تفارياتموا

يف ليبيسسا يقسسوا كسسل جتسسون اةقسساحلة بنسسب   (2٥)السسر  اسسال ةمسسد  للقديسسد مسسن ا موعسسات اسثنيسسة
رواامنفقال اة ول ب  الرين   والرين ختلفوا عنتىل.ا  رينر  ُإشِّّ

مراحسسل عمليسسة القسسونص. ةوىل وينبغسس  نمسس  احللسسول الداةمسسة وخ سسوات القدالسسة امنتواليسسة يف  -٥٧
ن واسا عس و احلاجة إىل استثمااات ا مة سعانص بناد اةنازل وا ياكل األساسسية، فضسم  وستدع

ةو حسامت التشسرن السي ي سول  ة  حسامت تشسرن جديسدصمنسا  بغسرع اس اتيشية من ةجل التنمية
  التنميسسة يف مرحلسسة هُنسسةمسسدإا. ومسسن الضسسروا  إ سسرا  الشسسركاد اسنسساةي  يف مرحلسسة مباسسرص سنمسساج 

 نتقا .كن  القي  والشروا يف برام  ام  مثل استقانص سبل - ات اسننانيةاةناعد
ومشسااكتتىل يف القمليسات السي تسالثر  ناخليسا  و ان النتوع بقملية التشساوا مسا اةشسرنين  -٥٨

يف ةو مشسسااكتتىل  ناخليسسا  فسسيتىل. وت تنشسسض احلاومسسة الليبيسسة آليسسات لضسسمان التشسساوا مسسا اةشسسرنين 
 ة.حليف عمليات اةقا ا انفةر مشااكتتىل عنا الورااات، وت تُين

__________ 

التمييسسز اسسد جمموعسسات األريليسسات اسثنيسسة يف جنسسوو ليبيسسا إسسو السسدافا وااد فسسراا إسسر  األريليسسات  تُبس  الشسستانات ةن (2٥)
 من نااإا.
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 دور اجملتمع الدويل -سادسا   
ومواان ةكرب من ا تما السدوم. ا  من اةفتو  ةن األزمات الااية األخرى ت لب  اإتمام -٥9

احلامسسسة حيسس  تسسدعو  ومسسا  لسسأ، مسسن األ يسسة مباسسان ةم يتم سس  امإتمسسا  بليبيسسا يف إسسر  اةرحلسسة
اسننسسساين  وإىل مواعسسلة توسسسد  السسدعىل، ناخليسسا  إب سسسان حلسسول ناةمسسة للمشسسسرنين  القنايسسةاحلاجسسة إىل 

 .واسناة  وتقزيز 
ا تضسس لا بسسه مسسن ةعمسسال ةسسيف ليبيسسا  اسننسساينيف ا سسال ويتقسس  اس سسانص  لتسسات الفاعلسسة  -٦0

قسسسقوبة. فتسسسر  التسسات تقمسسسل فسسسوا ااريتتسسسا، وم  انتسسسا القمسسسل ةساسسسية يف فسسسل فسسسروف  لغسسسة ال
واان ة  كافيسة اة علما  ةن إر  ،قول عليتاللح ات اةتاحةماانيواس اةتوافرص وااناةحدون  يف إم

 ةسسسرص يف الوريسسس  احلااسسسر. وتتحمسسسل إسسسر  الوكسسسامت اةتفرةسسسة واسسس ص امنتوسسسانات يف اةيسسسدان؛ ومسسسا 
 يسسا الو اعسسات، مبسسا يف  لسسأ القسسحة والغسسراد  يفالتمويسسل  صونوسس ،(2٦)الوعسسول فقسسقوبة لسسأ، 

قسسسوا ةعما سسسا مسسسن القوامسسسل السسسي تواةيسسسا  والقسسسرف القسسسح  واحلمايسسسة فسسسوا كسسسل ة   سسس د آخسسسر، 
وا تمسسسسا السسسسدوم. ويف حسسسس  ةن احلاومسسسسة الليبيسسسسة  مسسسسن احلاومسسسسة الليبيسسسسة عسسسساجم  ا  إتمامسسسست لسسسس  اتو 
والوفساد مبت لبسات  ناخليسا  ل امحتياجات اسننانية للمشرنين تلبية كامل متتلأ الوداات المزمة م

، يتقسسس  علسسس  ا تمسسسا السسسدوم وت حتسسسدن ةولوا سسسا علسسس  حنسسسو ينسسسمت بسسسرلأ التنميسسسة وإعسسسانص البنسسساد
بسسسسه يف توسسسسد  اةنسسسساعدص اسننسسسسانية ا  وموثوريسسسسا  اثبتسسسسا  ر  اةنسسسساةل، وةن ي سسسسل  سسسسرياإسسسس يتشاإسسسسل ةم

 ةنشس ةإىل إنخال حتنينات عل  القسقيد احمللس ، حيس  يبسدو ةن ا  واسناةية. وتدعو احلاجة ةيض
ينسسسمت ا  اتمسسسا  تننسسسيو ةالقديسسسد مسسسن التسسسات الفاعلسسسة احملليسسسة ووكسسسامت األمسسسىل اةتحسسسدص ةسسس  مننسسسو

 تضسقتا التسات الفاعلسة شساملةالسستشابة لماسس اتيشية وة  . يف اةيسدان ةمشل عل  حنوتنفيرإا ب
 ن.ةناص رييمة يف إرا القدستوفر ، ناخليا  احتياجات اةشرنين  لتلبيةيف ا ال اسنناين 

 السسسي نُ مسسس  ،(2٧)20١٨مناسسسسبة إاسسسما خ سسسة امسسسستشابة اسننسسسانية لقسسسا   و سسسال  -٦١
 يالكسسد مثسسام  إ ابيسسا   ، سسااك  فيتسسا اةوسسراص اااعسسةو يف اسسرابل   20١٨كسسانون الثاين/ينسساير   2٥ يف

ي ةن اةقاانص اسننانية للشق  الليظ م تزال تشال مقدا ريل  للمشتما الدوم. فالتحدات ال
األزمسة  ألسباو منتاريدا ا عل  امستشابة  دونص ومويدص،  بينما ا احلاومة الليبية إاةلةتتواجت

 امريتقانية.
انية السي تقمسل نون  تقزيسز نعمسه للوكسامت اسننسةن يقشسل بويتق  علس  ا تمسا السدوم  -٦2

 .ن اةتضراين من ةزمة التشرنكلل من ةجل ختفيف مقاانص مئات ا مف م

__________ 

يف اةاةسة مسن إ سام التمويسل اة لسوو  ٣9ناةرص التتبا اةام ةات  تنني  الشالون اسننانية، ت يُتت ة   حن  (2٦)
 ١0٥ ١١٥ ١4٨)وبسرلأ بلغس  امحتياجسات ةس  اةلبساص  20١٦يف إااا خ ة امسستشابة اسننسانية يف عسا  

يف اةاةسسسة مسسسن إ سسسام التمويسسسل اة لسسسوو )وبسسسرلأ بلغسسس  امحتياجسسسات ةسسس   ٦٥، ةتسسسيت 20١٧(. ويف عسسسا  نوماا  
 ..https://fts.unocha.org/appeals/533 /Summaryمن الدوماات(. ان ر   ٥2 902 ٧0٣اةلباص 

مليسسسسون نوما للوفسسسساد  حتياجسسسسات  ٣١٣إىل  سسسا مبلسسسس   20١٨خ سسسسة امسسسسستشابة اسننسسسسانية لقسسسسا   تنسسسق  (2٧)
 سسسسس ص يف ليبيسسسسسا. وإسسسسسر  زانص كبسسسسس ص يف مت لبسسسسسات التمويسسسسسل مواانسسسسسة مبت لبسسسسسات  940 000جمموعسسسسسه  مسسسسسا
 . https://fts.unocha.org/appeals/533 /Summaryمليون نوما. ان ر  ١٥١ما جمموعه الي بلغ   20١٧ عا 

https://fts.unocha.org/appeals/533%20/Summary.
https://fts.unocha.org/appeals/533%20/Summary.
https://fts.unocha.org/appeals/533%20/Summary
https://fts.unocha.org/appeals/533%20/Summary
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 االستنتاجا  والتوصيا  -سا عا   
 عامةالالحظا  امل -فلأ 

علننننت عنننناتق  امومسنننناعد داخليننننا  ملشننننردين امحايننننة تقننننع املسننننؤولية الرئيسننننية عننننن  -٦٣
اإلرادة السياسنية  مننا  السلطا  الوينية. وقد أظهر  حكومة الوفاق النوي  يف ليبينا  عضن
يننة االحتياجننا  اإلنسننانية وااللتننزام مبعاجلننة الولننع، لكنهننا بتنناج إىل  ننذل جهننود مكثفننة لتلب

منل األيبة خباصة املقررة اخلقد شعر  و . داخليا  حقوق اإلنسان للعديد من املشردين ة ومحاي
 األشننننخا أنننننه ال يوجنننند يف ليبيننننا أ  إيننننار قننننانو  ملعاجلننننة حقننننوق هننننؤالت علمنننن  عننننندما 

جيهينة تماشت واملعناي  الدولينة، مبنا يف ذلنك املبنادو التو ت، أو أ  سياسة شاملة مواحتياجاا
ها اآلخنننرين علنننت ئق قننندرة احلكومنننة الليبينننة وشنننركاو يعنننهنننذا و  املتعلقنننة ابلتشنننرد النننداخلي.

ماينننة واملسننناتلة، يف جمنننايل احلاالسنننتًا ة للتشنننرد النننداخلي قلينننا  منسنننقة ووالنننحة املعنننا  
بديند و  أكنر  روتوكوال  هلا ميزانيا  خمصصة. ويتطلب هذا األمنر إرادة سياسنيةو  وهياكل  

يت القتصننادية السننائدة الننالقننائم والظننرو  ا صننرا ملعاجلننة تقلننو املننوارد  سننبب الوليننا  األ
إىل إلننعا  قنندرة احلكومننة علننت االسننتًا ة الفعالننة  - جتننزا السننلطةجانننب  إىل - أفضنن 

 .ألايمة التشرد
خاريننة يريننق وينيننة ميكننن أن تكفننل وابلنظننر إىل الطبيعننة املعقنندة ل ايمننة يف ليبيننا،  -٦4

 هناتفرهنة، مبنا فيمجينع النوايارا  وه هنا منن اهليئنا  املعنر   شكل والح ملسؤوليا ابديد 
، األمننر الننذ  سننيتيح اسننتًااب  أ ننل أخننر  وايارة الدولننة لشننؤون الننناايح  وجلننان خمتلفننة

وتستند إىل القانون. وعالوة علت ذلك، ستساعد هذه اخلارية البلدر  اليت ا  وأكثر انتظام
يوعينة علنت أسناح احن ام و  رمينةوك ودة آمننةعن تنيحتوتلك النيت  داخليا  تستضيف املشردين 
اعدة السنريعة وتنفينذها  غينة ولنع  نراممل املسن يارئنةتندا    اختاذتكفل وسحقوق اإلنسان، 

هننذه  ومننن شنن ن. ةتملنناحمل ةتًنندداملأو  ةديننداجلتشننرد ال حلنناال  ة  اسننتًا  ةفرصننيف أقننر  
ينة كيفاللت أن متكن احلكومة الليبية من إيال  اجملتمع الدويل  طريقة أفضل عا  أيض اخلارية
، داخليننا  بدينند مواقننع املشننردين  تسننم. ويإىل السننلطا دعننم ملمننوح  هبننا تقنندمميكنننه  الننيت

والبياان  املرتبطة هبم يف مجيع أحنات ليبيا، ال سنيما يف املندن الكنر  مثنل ينرا لس ومصنراتة 
خلاصة ا االحتياجا و  درك اجملاال تة لضمان أن مجيع اجلها  الفاعلة مهية كب  أبو نغااي ، 

 سياق احللول الدائمة. لمنتحقيق استقرار األولا  لاليت تتطلب مساعدة منسقة 
ينبغني أن تكنف  مزرر  ا  يف مجيع أحنات ليبيا ولع داخليا  يعيش العديد من املشردين و  -٦٥

تُتخنننذ التشنننرد النننداخلي و   حالنننة جتاهنننلإذا اسنننتمر فننناحلكومنننة الليبينننة عنننن التقلينننل مننننه. 
العديند مننن يعننا  . و تثبيتننه وإدامتنهل أن يفضني ذلنك إىل تصند  لننه، فمنن احملتمننلل إجنراتا 
العننننف،  منننن خملفنننا لنننب األعنننم منننن النسنننات واأليفنننال، وهنننم يف الغا، داخلينننا  املشنننردين 

عنا  عندد هائنل وفنراق أفنراد أسنرهم. وي عيشنهممصادر  فقدانو  دفعهم إىل هًر مناايهلم ما
ا  نفسنننيا  ، وحيتننناجون دعمنننصنننرا الصننندما  النفسنننية املرتبطنننة ابلمنننن الليبيننن  املشنننردين منننن 

 .عاجال  
عننادوا إىل دررهننم، ال تننزال  ننة  داخليننا  وعلننت الننرهم مننن أن العدينند مننن املشننردين  -٦٦

إليهننا، مثننل  املشننردون  املنننايق الننيت يعننود ق أبولننا شننواهل يتعنن  التصنند  هلننا، كو ننا تتعلنن



A/HRC/38/39/Add.2 

GE.18-07483 20 

انعدام األمن والسالمة، وعدم إمكانية احلصول علت اخلدما ، والتمييز، واخنفنا  مسنتو  
ظننل يف و يوعيننة، وعلننت أسنناح مسننتن ،  داخليننا  املشننردين املعيشننة. و ننب أن تكننون عننودة 

 الدعم املناسب.توافر والكرامة و  ظرو  من األمن
أن  علننت يف االجتماعننا  الننيت عقنند  خننالل ايررة املقننررة اخلاصننةمننا ُشنند  د ا  كثنن  و  -٦٧

احلنندود  سننبب عننر حلركننا  أخننر   متهينندا  التشننرد الننداخلي يف ليبيننا كننان يف  عنن  احلنناال  
الذين بندث  إلنيهم  داخليا  واملساعدة. وأعر  العديد من املشردين  لعف احلماية والدعم
وأشاروا ا ، من االلطهاد يومي وشعورهم ابخلو تمييز لل وتعرلهمأيسهم  املقررة اخلاصة عن

ويسنعوا لكسنب عنيش أسنرهم يكمنن يف التمناح  إىل أن اخليار الوحيد لكي يشنعروا ابألمنان
وسن  صنو  أورواب. احلماية خارج البلد ابالعتماد علت يرق اهلًرة عنر البحنر األ ني  املت

املد  واملصنادر اإلعالمينة تتحندن عنن عندد متزايند منن اجملتمع ر جمموعا  وما فتئ  تقاري
املنواين  الليبينن  الننذين ينضننمون إىل حركننا  اهلًننرة املختلطننة صننو  أورواب. وتفينند تقننارير 

وصنننلوا إىل ا  ليبينننا  مواينننن ١ ٢٤٣مفولنننية األمنننم املتحننندة السنننامية لشنننؤون الالجئننن  أبن 
ليبيننن  النننذين وصنننلوا إىل الشنننواي  ، وأن عننندد ال٢٠١٧يف عنننام  إيطالينننا عنننن يرينننق البحنننر

 ٤85، قنندم ٢٠١٧. ففنني عننام ٢٠١٦يف املائننة مقارنننة  عننام  ٣٩ نسننبة  ارتفننعاإليطاليننة 
شننننار العنننننف نعنننندام األمننننن وانتاب معللنننن  يلبنننناامليبيننننا يلبننننا  جلننننوت يف إيطاليننننا  ا  موايننننن

"املهننننناجر  صنننننفة ، سنننننريعا  منننننا تُلصنننننقيف كثننننن  منننننن األحينننننانو  والتهديننننندا  الشخصنننننية .
تؤخذ يف االعتبار ظروفهم دون أن  الذين يقررون مغادرة ليبيا داخليا  االقتصاد " ابملشردين 

املعلننوم أن  ومننن .وانعنندام اخليننارا  وادينند اباللننطهاد خننو الفرينندة، ومننا يواجهننون مننن 
 ب ن أسبا  أخر ، لكننألسبا  اقتصادية و ًرة اهل مسالكون إىل ؤ من الناح يلً كث ال

 جهنا إىل  ئهم املتصنورتمنامعرلنون  شندة خلطنر االلنطهاد  سنبب انكثن ين أبن ال اراإلقر 
و نب . وتثنور  شن  م قضنار مشنروعة تتعلنق ابحلماينة إىل جمموعنا  أخنر ، عينها و سياسية 
ويضنطرون ، علنت حيناام وحنريتهم يستند تننقلهم إىل خمناو  حقيقينة الذين  ولعاالع ا  

 رهم.إىل الفرار من در ابلتايل
وعالوة علت ذلك، تش  املقررة اخلاصة إىل مسؤولية اجلماعا  املسلحة عن محاية  -٦٨

 للقننانون النندويلا  يف املنننايق اخلالننعة لسننيطراا وفقنن، داخليننا  املنندني ، مبننن فننيهم املشننردون 
سن  األعمنال العدائينة  ن   كنانالدولينة. و  اإلنسا  والقانون الدويل حلقوق اإلنسان واملعاي 

قواعننند القنننانون الننندويل  تًاهنننل إىل حننند  عيننند، وال ينننزال  يتسنننم، مجينننع األينننرا  يف ليبينننا
 يناملفننرل للقننوة شننديدولقنند كننان االقتتننال واالسننتخدام اإلنسننا  وااللتننزام حبمايننة املنندني . 

، ال سنننيما يف غورهنننات ويف جننننو  ليبينننا وشنننرقها. و نننب أن تتحمنننل اجلماعنننا  نينننزاال وال
محايننة السننكان املنندني ، ولننمان أمنننهم، وحصننوهلم علننت املسنناعدة عننن سننؤولية املاملسننلحة 
لوصننننول السننننريع واآلمننننن ودون عوائننننق تسننننمح هننننذه اجلماعننننا  ابوينبغنننني أن . اإلنسننننانية

لنطال  اال يسنر ذلنك، كيمنا يتسنه هلنذه اجلهنا وأن ت جملال اإلنسنا للًها  الفاعلة يف ا
 وهي اإلنسانية، واحلياد، والنزاهنة،  شت واملبادو اإلنسانية األساسية األر عةامبا يتم اأبعماهل

 حرية التنقل جلميع السكان الليبي . كما ينبغي هلا أن تكفل  ،واالستقاللية 
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 التوصيا  -ابت 
 :ةليبيالكومة احلتقدم املقررة اخلاصة التوصيا  التالية إىل  -٦9

 العامة لسياسا اب املتعلقةاألير املؤسساتية و  -١ 
اسنننن اتيًية ولننننع خارينننة يريننننق وينيننننة منننن أجننننل  رسننننمإينننالت األولويننننة ل )ة( 

للتشنننرد  ةلالسنننتًا  الالايمنننة نسنننقةامل اإلجنننراتا  وتنفينننذمشننن كة، واملسننناعدة علنننت توجينننه 
ا  خاريننة الطريننق هننذه وفقنن ولننعوينبغنني أن ت .علننت النحننو املناسننب و شننكل فعننال الننداخلي

مجيع الوايارا  املعنية، ابلتعناون  عرذ ، وأن تُنفللمبادو التوجيهية املتعلقة ابلتشرد الداخلي
 مع األمم املتحدة والشركات الويني  والدولي  اآلخرين؛

أن خاريننننننة الطريننننننق تولننننننح األدوار، وُبنننننندد املسننننننؤوليا   الت كنننننند مننننننن )و( 
 شننمليهننذا املؤسسنناتية، وُبسننن التنسننيق  نن  اجلهننا  الفاعلننة الوينيننة والبلديننة واحملليننة؛ و 

هبنذه اخلارينة، والتشنًيع علنت ايردة التواصنل  ن  تعرينف تعزينز اللشطة التوعينة النهو  أبن
 ؛داخليا  املسؤول  والوايارا  واإلدارا  والسلطا  البلدية واملشردين 

القننندرة علنننت العمنننل  ميلنننك أن وايينننر الدولنننة لشنننؤون النننناايح  التحقنننق منننن )ج( 
التشرد الداخلي، وأن له والية مالئمة  حمنددة يف  لةاملعنية مبس  تنسيقال فعالية  وصفه جهة 
 النننوايير وميزانينننة مناسنننبة وأماننننة؛ وينبغننني أن يشنننمل ذلنننك اسنننتعرا  دور، خارينننة الطرينننق 

؛ وكفالنننة اتبنننا   نننمل مننننتظم يف معاجلنننة حننناال  التشنننرد التنسنننيقيومهمتنننه للنهنننو   ننندوره 
 الداخلي؛
الشرو  يف عملية استعرا  التشريعا  الوينية يف ليبينا،  ندعم مباشنر منن  )ن( 

تقيننيم اجلهننا  الفاعلننة الدوليننة الننيت هلننا خننرة يف جمننال االستعرالننا  القانونيننة، وذلننك  غيننة 
واملبننادو التوجيهيننة  والقننوان  القائمننة مننع املعنناي  الدوليننة ةالسياسننا  الوينينن توافننق منند 

يف  داخلينننا  النننناايح   اتفاقينننة االبننناد األفريقننني حلماينننة ومسننناعدة شننن ن التشنننرد النننداخلي، و 
ن شننن ن هنننذا االسنننتعرا  أن يسننناعد علنننت إايالنننة العوائنننق ومننن .(2٨) اتفاقينننة كمبننناال  أفريقينننا
وحيدد الثغرا  والتشريعا  اليت بتناج إىل تعنديل، ، داخليا  ن و املشرداليت يواجهها القانونية 
 التصديق علت اتفاقية كمباال؛ ذلك مبا يف

يننر أإىل  ابالسننتنادلتصنند  للتشننرد الننداخلي، لناسننبة امليزانيننا  امللننمان  )إس( 
 رانجمينة إىل أقصنت حند،  إجراتا و  سياساتية تنفيذ تدا   سياسا  عامة اد  إىلقانونية و 

 مبا يف ذلك علت املستور  احمللية؛
وااللتنننزام  ولنننع تننندا   ، داخلينننا  جبمينننع فئنننا  املشنننردين ا    علنننناالعننن ا )و( 

 .ومساعدام حلماية مجيع املتضررين من التشرد الداخلي

__________ 

  لقدالة امنتوالية.يتقل  ما ال  وزير القدل  إجراد نااسة توييىل ومواانة، م سيما  ،خمل البقثة (2٨)
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  االستًااب  احلامسة يف جمايل املساعدا  اإلنسانية وحقوق اإلنسان -٢ 
اإلنسننا  واإلئننائي لتنفينننذ  يف احلقلننن  شننركاتالدعننم اجلهننود املشننن كة مننع  )ة( 
التشننرد يف ليبيننا  غيننة رسننم صننورة شنناملة عننن حالننة التشننرد الننداخلي،  دينند مسننا عمليننة ب

وفهنننم ، داخلينننا  مننننايق املشنننردين  معرفنننةألئنننال واملخننناير احملتملنننة، و وبديننند االجتاهنننا  وا
ة مقارننننة منننع احتياجننناام ومعاجلنننة شنننواهلهم املتعلقنننة حبمنننايتهم ومعرفنننة أفضنننلياام املسنننتقبلي

 احتياجا  اجملتمعا  املضيفة؛
يف اجملنال   تقدم دعم فعال إىل األمنم املتحندة وه هنا منن اجلهنا  الفاعلنة )و( 

، مبننا فيهننا املنظمننا  هنن  احلكوميننة، حننو يتسننه هلننا الوصننول إىل مجيننع اإلنسننا  واإلئننائي
الب وقرايينة  الظرو  األمنية  نذلك. وتشنكلحيثما مسح   داخليا  املنايق ومجيع املشردين 

 داخليننا  وه هننا مننن القيننود املفرولننة علننت إمكانيننة الوصننول الكامننل والسننريع إىل املشننردين 
وينبغي من مث رفعها؛ وبث املقررة اخلاصنة  وفعاليتها هذه اجلها  رئيسية تع   عمل عقبة  

 ا  العامل  يف اجملال اإلنسا ؛إصدار أتش  عملية يسر أكثر احلكومة الليبية علت أن تُ 
الت كنند مننن أن مجيننع الواثئننق املدنيننة األساسننية املطلو ننة مننن أجننل احلصننول  )ج( 

علننت املسنناعدة واخلنندما ، والتسننًيل للتصننوي  يف االنتخننااب  ميكننن إصنندارها يف أمنناكن 
هنناك  زوم هلنا؛ وأنال لن ذلك منن الشنرول النيت تكاليف أو قيود إدارية أو ه  التشرد، دون

 وصول إىل املصار  واخلدما  املالية يف أماكن التشرد؛للإمكانية 
لننمان احنن ام مجيننع اجلهننا  الفاعلننة حلظننر اإلخننالت القسننر  والتعسننفي  )ن( 

 ؛داخليا  للمشردين 
تقننندم مراعنناة أحنننوال واحتياجننا  األسنننر واجملتمعننا  احمللينننة املضننيفة النننيت  )إس( 
وذلننننك  غيننننة لننننمان وصننننول املسنننناعدة إىل ، داخليننننا  للمشننننردين  حيننننوي  سنننناعدةمو  ا  دعمنننن

، ومنننع ظهننور تننوترا   نن  جمتمعننا  املشننردين ، حسننب االقتضنناتاجملتمعننا  احملليننة املضننيفة
 واجملتمعا  املضيفة إىل أ عد حد ممكن؛ داخليا  

يف املنننايق احلضنننرية  داخلينننا  ولننع آليننا  مناسنننبة للوصننول إىل املشننردين  )و( 
 املعلوما  واخلدما  األساسية واحلماية العاجلة؛ يفتقرون إىلالذين قد 
علنت قنندم  داخليننا  ملنا كنان مننن الواجنب معاملننة مجينع األشننخا  املشنردين  )ز( 

قهم إىل حقنو ا  اسنتناد هلنم املسناعدةتقندم و  أمننهم  تحقينق فيمنا يتعلنق املسناواة، مبنا يف ذلنك
انتمنناتاام السياسننية أو أو دون متييننز علننت أسنناح هننويتهم اإلثنيننة  ولنناعهمواحتياجنناام وأ

أن تضننع آخننر، فإنننه ينبغنني للحكومننة  سننبباجلماعيننة املتصننورة أو مكننا م األصننلي أو أ  
 ننات  علنت  منن التعامنل معهنم علنت أ نم اديند حمتمنل  دال   داخليا  سياسا  حلماية املشردين 

 جمموعة إرها ية؛ تصور إىلانتمائهم امل
إنشننننات آليننننا  ومنتنننندر  تشنننناورية وتشنننناركية للت كنننند مننننن أن املشننننردين  )ح( 
مبننن فننيهم النسننات والفئننا  الضننعيفة األخننر ، يشنناركون ابلكامننل يف القننرارا  الننيت ، داخليننا  

 تؤثر فيهم؛
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 ننب أن ، مالئمننة اسننتًااب تطلننب الشننواهل األمنيننة املشننروعة يف حنن  ت ) ( 
للقنانون الندويل ا  أسناح قنانو  وفقن مسنتندة إىلستًااب  مؤقتة وه  متييزية و هذه االتكون 

لالعتقنال أو  داخلينا  إخضنا  املشنردين  اإلنسا  والقانون الندويل حلقنوق اإلنسنان. وال  نب
سننوت معاملننة  أو لغنن  ذلننك مننن انتهاكننا  حقننوق اإلنسننان؛ وال  ننواي  حتًننااي التعسننفياال

اإلجننراتا  القانونيننة  راعننييأن و ا  قانونيننا  احملتًننزين منننهم. و ننب أن يكننون أ  اعتقننال مننرر 
 للمعاي  الدولية؛ا  الواجبة وفق
املشنردا ،  هنااختاذ مجيع اخلطوا  الالايمة حلماية الفئا  الضعيفة، مبن في ) ( 

لنند العنننف  الراميننة إىل منننعتنندا   ال تعزيننز. و نمننن مجيننع أشننكال انتهاكننا  حقننوق اإلنسننا
أدوارا   ومنننح املننرأة ،ومقالنناة املسننؤول  عننن االنتهاكننا ، واالسننتًا ة لننه النسننات والفتيننا 

ن مرافنق مجنع امليناه واالسننتحمام؛ وولنع نظنم صننارمة مننيف إدارة املخيمنا ؛ وكفالنة أ تؤديهنا
 الشكاو  واستقصات اآلرات؛ لتقدمصد احلماية وآليا  لر 

محاينة و  حقنوق اإلنسنان آلينا  رصند توسنيع نطناقاجلهود الرامينة إىل دعم  ) ( 
التحقيقننا  املسننتقلة والشننفافة يف االنتهاكننا  احملتملننة  يسنن املنندني ، وذلننك  غيننة دعننم وت

اجلماعنا  املسنلحة  ارتكبتهنا حلقوق اإلنسان النيت للقانون الدويل اإلنسان، والقانون الدويل
رائم؛ وولنع تندا   تفضني إىل عملينة فعالنة اجلنوه ها من اجلها  الفاعلة املتهمنة ابرتكنا  

املشننردين  مننع احلننر  علننت مشنناركةبنننات السننالم، لعمليننة  نندت للعدالننة االنتقاليننة للضننحار و 
 املعاي  الدولية؛و ا  مبا يتفق متامفيذها علت تنو  مشاركة كاملة يف هذه املبادرا  داخليا  

تعزيننز احلمايننة والنندعم، مبننا يف ذلننك علننت سننبيل املثننال ال احلصننر، النندعم  )ل( 
للمشننردين لننحار التعننذيب، ول يفننال املشننردين، ال سننيما  االجتمنناعي - الطننو والنفسنني

ا ، األيفال الذين يعانون الطرااب  نفسية، وأولئك الذين جندام اجلماعا  املسنلحة قسنر 
 واالمتنا  عن أ  احتًااي ه  مرر ل يفال، وعدم احتًاايهم يف مرافق البالغ ؛

 عمننل  شننكل جينندف  مرافننق تعليميننة تختنناذ مجيننع اخلطننوا  الضننرورية لتننو ا ) ( 
إليهننا، وذلننك ألن تعلننيم األيفننال  صننولعلننت مجيننع املسننتور  ويف أمنناكن آمنننة يسننهل الو 

 من األولور  القصو ؛ ب أن يكون  داخليا  املشردين 
لمان مجع معلوما  مصنفة  طريقنة منهًينة عنن املفقنودين واملتنوف ، مبنا  )ن( 

عننندة  يننناان  تتنننيح فنننتح القضنننار  غينننة بديننند أمننناكن وجنننود أفنننراد األسنننر يف ذلنننك إنشنننات قا
 املفقودين، مبن فيهم األيفال.

 احللول الدائمة -٣ 
ينبغنني اختنناذ مجيننع التنندا   الالايمننة للت كنند مننن أن مجيننع خيننارا  احللننول  )ة( 

أبمنان وكرامنة، أو إدمناجهم  الطوعينة مبنا يف ذلنك عنودام، داخلينا  الدائمة متاحنة للمشنردين 
ا  ومسننتن  ا  أو تننويينهم يف مكننان آخننر مننن البلنند. وينبغنني أن يكننون هننذا القننرار حننر ا ، حملينن

 أنفسهم؛ داخليا  يتخذه املشردون 
 هننني عنننودة إىل منننواينهم األصنننلية داخلينننا  الت كننند منننن أن عنننودة املشنننردين  )و( 
احلنر  علنت أن عن األولا  يف مكان العنودة املتوخناة، و  الالايمة علوما مدهم ابمليوعية، 
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مثننل التعلننيم والرعايننة  ،يف ظننل ظننرو  يتننوافر فيهننا األمننن والكرامننة واخلنندما جتننر  العننودة 
 وتتحمنل .العنيش كسنب  فنر  بسن  إىل الرامية اجملتمعية التدخال وينبغي دعم  الصحية.
 املمتلكنننا  واسننن داد سنننكنم يف احلصنننول علنننت املسننناعدة عنننن سنننؤوليةامل الليبينننة احلكومنننة
 والتماسننننك اجملتمعيننننة صنننناحلةلتحقيننننق امل إيننننالق مشنننناريع وينبغنننني .أصننننحاهبا إىل وإعاداننننا
تقدم تدريب متخصنو ا األمر . وقد يتطلب هذذلك إىل الضرورة دع  حيثما االجتماعي

 املشاكل والتوترا ؛ ملنع ظهورعام  آخرين  موظف الشرية و أفراد و  معينةوحدا  ل
تنننر  املقنننررة اخلاصنننة أننننه ال ينننزال منننن الضنننرور   نننذل مزيننند منننن اجلهنننود  (ج) 

املشنن كة للتغلننب علنننت العقبننا  الننيت تعننن   احللننول الدائمننة، وتننندعو مجيننع األينننرا  إىل 
التعامل مع هذه احللول من منظور إنسا  وإئائي، واختاذ إجراتا  ملموسة لتحس  القدرة 

إينالت اهتمنام خنا  للمشنردين   نبو  .الالايمنة اشاس اتيًيا  االنتعولع و علت الصمود 
 من ذو  االحتياجا  اخلاصة، مثل النسات واأليفال وكبار السن وذو  اإلعاقة؛ داخليا  

يف مننايق تسنيطر عليهنا مجاعنا   داخلينا  يعيش عندة آال  منن املشنردين  )ن( 
كانيننة الوصنننول إىل املسننناعدة اإلنسنننانية أو تنعننندم فيهنننا إما  مسننلحة أو سنننلطا  معلننننة ذاتينن

 التواصنل سنبل لتحسن  تندا   اختناذ الضرور  فمن األمنية، املسائل من الرهم وعلت تكاد.
 داخليننا  وتيسنن  وصننوهلا إىل املشننردين  اإلنسننا  اجملننال يف الفاعلننة للًهننا  واملتسننق املنننتظم

املننننايق النننيت ال تسنننيطر عليهنننا احلكومنننة ، مبنننا يف ذلنننك يف ةاملناسنننب ايئنننة الظنننرو  األمنينننةو 
 الليبية؛

محاية السكان املدني ، عن سؤولية امل ب أن تتحمل اجلماعا  املسلحة  )إس( 
تتخنننذ مجينننع التننندا   الالايمنننة أن النننذين وضنننعون لسنننلطتها، و  داخلينننا  مبنننن فنننيهم املشنننردون 

تسننمح  ننب أن و  .(29)أقصننت حنند ممكنننلضننمان أمنننهم وتقنندم هلننم املسنناعدة اإلنسننانية إىل 
 سننرعة وأمننان ودون عوائننق وتيس ننر لعننامل  يف اجملننال اإلنسننا   وصننول ااجلماعننا  املسننلحة 

 .حرية تنقل السكان املدني هذا الوصول، كما  ب عليها أن تضمن 
قررة اخلاصة التوصيا  التالية إىل األمم املتحندة واجملتمنع الندويل واجلهنا  وتقدم امل -٧0

 املاحنة:
يف ليبيا ومحنايتهم األولوينة العلينا يف  داخليا  لمان إيالت مساعدة املشردين  )ة( 

جنندول األعمننال النندويل. فقنندرة احلكومننة الليبيننة علننت تلبيننة احتياجننا  هننؤالت األشننخا  
 سنبب  ومنظمنا  اجملتمنع املند  قينودا  كثن ة وكاال  األمنم املتحندة تواجه  ح يفحمدودة، 

واملننوارد الدوليننة ملعاجلننة هننذا الولننع وعنندم وجننود اسنن اتيًية شنناملة  النندويل انعنندام النندعم
البلننندان  الشنننرحية العلينننا منننن منلننن ُتصننننلف ليبينننا حننن  ويف لالسنننتًا ة للتشنننرد النننداخلي.

 فيهنننا السياسننني الصنننرا  تكلفنننة فنننإن ائلنننة،ه نفطينننة منننن منننوارد متتلكنننهملنننا  ة الننندخلاملتوسنننط
ا  ألنرار  مجيعهنا أحلقن  النفطينة األساسنية هياكلهنا علنت املضنرو  واحلصنار األمنينة وظروفها

 للتشرد الداخلي؛ ألعف  قدراا علت االستًا ة فادحة ابقتصادها و 
وكنناال  الالننقو يف متوينل املسناعدة الدولينة اإلنسنانية  شندة قندرة  ينقويع )و( 

يف هامهننا م إجنننااياملتخصصننة التا عننة ل مننم املتحنندة ومنظمننا  اجملتمننع املنند  الدوليننة علننت 
__________ 

 الوانون الدوم اسنناين ةيضا  عل  الماعات اةنلحة ة  التابقة للدولة. ين ب  (29)
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تمنننع الننندويل منننا يكفننني منننن اجمل ينننوفر أن ينبغنننيو  وتنننوف  احلماينننة. احلقنننل اإلنسنننا  ويف جمنننال
للحلنول الدائمنة النالايم تموينل ويكفنل تنوف  الفية املطلو نة األموال وه ها من املنوارد اإللنا

 ؛ بعيدعلت املد  ال
لطلبا  متوينل املسناعدا  اإلنسنانية عنر مجينع قطاعاانا ا  االستًا ة سريع )ج( 
واألخنننذ  ننننهمل  ٢٠١8كامنننل خلطنننة االسنننتًا ة اإلنسنننانية يف ليبينننا لعنننام التموينننل اللضنننمان 
ال كينز  شندة علنت و وتنفيذ التعهدا  املالية  سنرعة؛ ، داخليا  شمل مجيع املشردين يمتوااين 

يف تنفينذ خطنة االسنتًا ة هنذه؛ والعمنل  شنكل أوثنق  داخلينا  الفئا  الضعيفة من املشردين 
 أوسع؛ا  هلا امتدادحُيتمل أن مع اجلها  الفاعلة احمللية، واملنظما  ه  احلكومية احمللية اليت 

، داخليننا  دعنم املبننادرا  الننيت تعنناا االحتياجننا  ذا  األولويننة للمشننردين  )ن( 
تبننادل  عمليننا  حنننو إ نناد حلننول دائمننة، وذلننك مننن خننالل رعايننة احملننراي تقنندمذلننك ال مبننا يف

تقني   خرات  احلكومة الليبية حاال  تشرد مشاهبة، أو إعارة  تشهداخلرا  مع البلدان اليت 
 ؛ول الدائمةمعني  ابحلل
واملنوارد الالايمنة للمسناعدة علنت  والتدريب واألدوا  التوجيه التق إغحة  )إس( 

 ولعها من اجملتمع املد   غية ئينية    السلطا  الوينية وشركا نات القدرا  واخلرا  الو 
 ؛وتنفيذها خارية الطريق

 شننننكل سننننريع ويف الوقنننن   اإلئننننائي  النننندولي  الشننننركاتلننننمان تفاعننننل  )و( 
ملسننناعدة مجينننع قطاعنننا  احلكومنننة الليبينننة علنننت تنفينننذ التننندا   الرامينننة إىل دعنننم  املناسنننب
 لحلول الدائمة؛لا  بقيق داخليا  املشردين 
دعننننم التنننندا   املتخننننذة يف جمننننال مبننننادرا  العدالننننة االنتقاليننننة واملصنننناحلة  )ز( 
وإ نننناد حلننننول حلننننوادن ، داخليننننا  والتعننننوي  للمشننننردين  واجلننننر ضننننمان العدالننننةاجملتمعيننننة ل

انتهاكننا  حقننوق اإلنسننان الننيت تسننبب  يف التشننرد الننداخلي، وتلننك الننيت بنندن يف أثنائننه، 
 لتوترا  العرقية والقبلية.ل للتصد والنظر يف اعتماد تدا    عينها 

    


