
S/2016/182 األمــم املتحـدة

 
 

 Distr.: General جملس األمن
25 February 2016 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

260216    260216    16-02253 (A)
*1602253* 

  ليبياتقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة للدعم يف     
  

  مقدمة  - أوال   
املـــــؤرخ  )٢٠١٥( ٢٢٣٨يقـــــدَّم هـــــذا التقريـــــر عمـــــال بقـــــراري جملـــــس األمـــــن   - ١
ــؤرخ  )٢٠١٥( ٢٢٥٩و  ٢٠١٥أيلول/ســبتمرب  ١٠ . ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب   ٢٣امل

وهو يتناول التطورات السياسية واألمنية الرئيسية يف ليبيا، ويقـدم حملـة عامـة عـن حالـة حقـوق       
اإلنسان واحلالة اإلنسانية يف البلد، ويستعرض األنشطة الـيت اضـطلعت هبـا بعثـة األمـم املتحـدة       

  ).S/2015/624( ٢٠١٥طس آب/أغس ١٣للدعم يف ليبيا منذ صدور تقريري املؤرخ 
    

  التطورات السياسية واألمنية  - ثانيا   
بالرغم من استمرار االنقسامات السياسـية واملؤسسـية واسـتمرار املواجهـات املسـلحة        - ٢

يـة السياسـية الـيت    يف مجيع أحناء ليبيا واتساع نطاق أنشطة اجلماعات اإلرهابيـة، أحـرزت العمل  
ــة بعــض التقــدم. و     ــة والدولي ــدعمها املســاعي اإلقليمي ــرها األمــم املتحــدة وت ا زال عــدم مــتيسِّ

ــد، وخباصــة يف         ــدنيني يف كــثري مــن أحنــاء البل ــاة الســكان امل ـــزاع يفاقمــان معان االســتقرار والن
ير يف كــانون الثاين/ينــا ٧بنغــازي. وكــان اهلجــوم االنتحــاري بســيارة مفخخــة الــذي وقــع يف  

، دليال علـى اخلطـر املتنـامي الـذي ميثلـه      ٢٠١١زلينت، وهو أشد اهلجمات فتكاً منذ ثورة عام 
ــة اإلســالمية يف العــراق والشــام      الوجــود والنفــوذ املتزايــدين للجماعــات املنتســبة لتنظــيم الدول

  وغريها من اجلماعات اإلرهابية.
سياسـي منعطفـاً هامـاً بـالتوقيع     ليـة احلـوار ال  مكانون األول/ديسمرب، بلغت ع ١٧ويف   - ٣

على االتفاق السياسي اللييب يف مدينة الصـخريات بـاملغرب. وقـد أُنشـئ مبوجـب هـذا االتفـاق        
اجمللس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطين املؤلف من تسعة أعضاء، برئاسـة رئـيس الـوزراء املعـيَّن     

تشـكيل حكومـة الوفـاق    فـايز السـراج. وبعـد شـهر مـن ذلـك، قـدم اجمللـس الرئاسـي اقتراحـه ل          
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ــاير، صــوت جملــس   ٢٥الــوطين بغــرض إقــراره مــن قبــل جملــس النــواب. ويف     كــانون الثاين/ين
مــن أحكامــه اإلضــافية وطلــب إىل جملــس  ٨النــواب إلقــرار االتفــاق السياســي، باســتثناء املــادة 

 ١٤، وقــد فعــل ذلــك يف   قــدم اقتراحــاً جديــداً بشــأن تشــكيلة جملــس الــوزراء      يالرئاســة أن 
. ويف غضون ذلك، مـا فتئـت األزمـة املؤسسـية النامجـة عـن االدعـاءات املتضـاربة         /فربايرشباط

املؤمتر الوطين العام وجملس النواب بشأن الشرعية القانونيـة تقـوِّض التقـدم احملـرز يف     من جانب 
  العملية السياسية.

  
  عملية احلوار السياسي    

املشاركة بنشـاط يف اجلهـود الراميـة إىل     خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت البعثة  - ٤
تيســري تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة مدعومــة بترتيبــات أمنيــة، وذلــك مــن أجــل وضــع حــد   
لألزمة املؤسسية والنــزاع املسـلح. وعلـى الـرغم مـن إحـراز تقـدم هـام بـالتوقيع علـى االتفـاق            

اك الكـثري ممـا يـتعني    السياسي اللييب واإلعالن عن تشكيل حكومة الوفـاق الـوطين، ال يـزال هنـ    
القيــام بــه لتنفيــذ االتفــاق، مبــا يف ذلــك توســيع قاعــدة الــدعم املقــدَّم إىل املؤسســات االنتقاليــة    
اجلديدة وضمان النقل السلمي للسلطة ووضع الترتيبـات األمنيـة الـيت متكِّـن احلكومـة مـن أداء       

  انية للشعب اللييب.عملها فعلياً من العاصمة الليبية طرابلس، وتلبية االحتياجات اإلنس
واستناداً إىل الزخم املتولِّد عن التوقيع بـاألحرف األوىل علـى االتفـاق السياسـي اللـييب        - ٥

متوز/يوليه يف مدينة الصخريات، واصلت البعثة العمل عـن كثـب مـع مجيـع األطـراف       ١١يوم 
افـق يف  الرئيسية يف ليبيا طـوال شـهري آب/أغسـطس وأيلول/سـبتمرب مـن أجـل التوصـل إىل تو       

اآلراء بشأن مرفقات االتفاق، مبا يف ذلك تشكيلة اجمللس الرئاسـي وأولويـات حكومـة الوفـاق     
الــوطين، والنظــام الــداخلي جمللــس الدولــة، وتعــديل ُيقتــرح إدخالــه علــى اإلعــالن الدســتوري،   

  ومبادئ السياسة املالية والترتيبات األمنية.
اتفـق مجيـع   يلول/سـبتمرب، عنـدما توصـل    أ ٢١جديـدة يف  عتبـة  احلـوار السياسـي   بلغ و  - ٦

 يف احلوار بشأن مجيع مرفقات االتفاق باستثناء قائمـة أعضـاء اجمللـس الرئاسـي. ويف     نياملشارك
علــى هــامش  ،تشــرين األول/أكتــوبر ٢أعقــاب اجتمــاع رفيــع املســتوى ُعقــد بشــأن ليبيــا يف   

ــات  ــوا   اجتماعـ ــاركون يف احلـ ــع املشـ ــورك، اجتمـ ــة يف نيويـ ــة العامـ ــة  اجلمعيـ ــدداً يف مدينـ ر جمـ
ــوم   ــوبر ملناقشــة تشــكيلة اجمللــس الرئاســي. ويف     ٧الصــخريات ي تشــرين  ٨تشــرين األول/أكت

األول/أكتوبر، وبعد إجراء مشاورات موسعة مع املشاركني يف احلوار، أُعلن عـن قائمـة تضـم    
ستة مرشحني حصـلوا علـى أوسـع تأييـد مـن املشـاركني يف احلـوار. وأُضـيف يف وقـت الحـق           

ة أعضاء عقب إجراء مشاورات مع اجلهات السياسية الفاعلة الرئيسـية، كوسـيلة لتحسـني    ثالث
  التوازن اجلغرايف والسياسي.
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وعلى الرغم مـن التوصـل إىل توافـق يف اآلراء بشـأن قائمـة املرشـحني لعضـوية اجمللـس           - ٧
ة عـن االتفـاق   الرئاسي، مل ُيدل ال املؤمتر الوطين العام وال جملـس النـواب بـأي تصـرحيات رمسيـ     

السياسي اللييب يف األشهر اليت أعقبـت ذلـك. وعنـدما اجتمـع املشـاركون يف احلـوار السياسـي        
كــانون األول/ديســمرب، اتفقــوا علــى املضــي قــدماً بــالتوقيع علــى     ١١ و ١٠ يــومييف تــونس 

  االتفاق.
ئبـا  كانون األول/ديسمرب، وقع املشاركون يف احلـوار السياسـي، مبـن فـيهم نا     ١٧ويف   - ٨

رئيســي املــؤمتر الــوطين العــام وجملــس النــواب، االتفــاق السياســي اللــييب يف مدينــة الصــخريات.  
وعلى الرغم من أن التوقيع مت دون إقرار رمسـي لالتفـاق مـن قبـل املـؤمتر الـوطين العـام وجملـس         

ة النواب، أعرب ممثلي اخلاص جمدداً عن التزام األمـم املتحـدة بـدعم اجمللـس الرئاسـي يف معاجلـ      
شواغل مجيع األطراف املعنية وهـو يشـرع يف عمليـة تشـكيل حكومـة الوفـاق الـوطين. وشـدد         

  على أن الباب ال يزال مفتوحاً يف وجه مجيع الراغبني يف االنضمام إىل طريق السالم.
ومبــوازاة املســار السياســي الرئيســي، وســعياً لتوســيع قاعــدة الــدعم املقــدَّم للعمليــة            - ٩

ــع يف     السياســية، عقــدت الب  ــة. فبعــد حفــل التوقي ــديات الليبي ــة أيضــاً اجتماعــات ملمثلــي البل عث
بلديــة ورئــيس  ٣٦كــانون األول/ديســمرب، يسَّــر ممثلــي اخلــاص عقــد اجتمــاع بــني ممثلــي    ١٧

ــيَّن. ويف   ــوزراء املع ــو     ٢١ال ــع ممثل ــع    ٢٣كــانون األول/ديســمرب، اجتم ــونس لتوقي ــة يف ت بلدي
توىل أعضاء اجمللس الرئاسـي التسـعة مهـامهم وفقـاً      االتفاق بصفتهم شهود. ويف غضون ذلك،

كانون الثاين/يناير قرروا إنشاء اللجنة األمنية املؤقتة مـن أجـل    ١٣لالتفاق السياسي اللييب ويف 
  تيسري تنفيذ الترتيبات الواردة يف االتفاق السياسي اللييب.

للوفـاق الـوطين مؤلفـة مـن     كانون الثاين/يناير، رشح اجمللس الرئاسي حكومة  ١٨ويف   - ١٠
عضواً. ووفقاً لالتفـاق السياسـي اللـييب، قـدم رئـيس الـوزراء املعـيَّن تشـكيلة احلكومـة إىل           ٣٢

كـانون الثاين/ينـاير، صـوت جملـس      ٢٥جملس النواب للمصادقة عليها. ويف جلسة عقدت يوم 
ــادة تتضــمنها األحكــام اإل     ــييب باســتثناء م ــرار االتفــاق السياســي الل ــواب إلق ــق  الن ضــافية وتتعل

باملناصــب العســكرية واألمنيــة الســامية. كمــا صــوت جملــس النــواب بــرفض حكومــة الوفــاق     
وزيـراً.   ١٧تزيـد علـى    الوطين املقترحة وطلـب إىل اجمللـس الرئاسـي تقـدمي حكومـة جديـدة ال      

لتشـكيلة حكومـة الوفـاق الـوطين     مقترحـا جديـدا   اجمللـس الرئاسـي    قدَّمشباط/فرباير،  ١٤ويف 
  جملس النواب.لكي يقره وزيراً ومخسة وزراء دولة،  ١٣يضم 
ومبعزل عن املسار السياسي، أجرى وفد احلوار مبجلس النواب مناقشات مع جمموعـة    - ١١

أيلول/سـبتمرب،   ١٨من النواب الرافضني يف مدينة الصخريات بـاملغرب يف أيلول/سـبتمرب. ويف   
يف املرحلــة االنتقاليــة اجلديــدة مــن داخــل توصــلوا إىل اتفــاق أويل يســمح للرافضــني باملشــاركة 
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جملس النواب. وواصلت البعثـة تيسـري احملادثـات لـتمكني الرافضـني السـابقة مـن االنضـمام إىل         
كــانون الثاين/ينــاير، رافــق ممثلــي اخلــاص اثنــْين مــن النــواب الرافضــني  ١٧جملــس النــواب. ويف 

ة صـاحل عيسـى قويـدر، إلجـراء     السابقني إىل اجتماع يف شحات مع رئيس جملس النواب عقيلـ 
مزيد من املناقشات بشأن عقـد جلسـة كاملـة يف جملـس النـواب ملناقشـة مسـألة إقـرار حكومـة          

  الوفاق الوطين.
  

  املساعي اإلقليمية والدولية    
قامت البلدان اجملاورة بدور هام يف دعم العمليـة السياسـية يف ليبيـا. فقـد حضـر ممثلـي         - ١٢

ــا يف اجلزائــر العاصــمة يف  لالســابع  الــوزاري االجتمــاعاخلــاص  كــانون  ١لبلــدان اجملــاورة لليبي
األول/ديســمرب. وكــان هــذا االجتمــاع مبثابــة فرصــة لتبــادل اآلراء مــع ممثلــي االحتــاد األفريقــي  
ــة احلــوار والتحــديات         ــدم احملــرز يف عملي ــة عــن التق ــدول العربي ــة ال واالحتــاد األورويب وجامع

  السائدة يف ليبيا.املشتركة النامجة عن األوضاع 
وكان للدعم اإلقليمي والدويل واملشاركة اإلجيابية أمهية حامسة أيضـاً يف التقـدم احملـرز      - ١٣

كــانون األول/ديســمرب، حضــر ممثلــي اخلــاص اجتماعــاً وزاريــاً  ١٣يف العمليــة السياســية. ففــي 
املشـاركون  عقد يف روما حضره عدد من الدول األعضـاء واملنظمـات اإلقليميـة، وأعـرب فيـه      

عن دعمهم القوي للعملية السياسية الـيت تيسِّـرها األمـم املتحـدة، ودعـوا إىل تشـكيل حكومـة        
كـانون   ١٩للوحدة الوطنية. وحضر ممثلي اخلاص أيضاً اجتماعاً لكبار املسـؤولني يف رومـا يف   
من الـدول   الثاين/يناير اتَّسم بتوسيع نطاق املشاركة الدولية اليت أتاحت الفرصة جملموعة أوسع

األعضـــاء ملناقشـــة خيـــارات الـــدعم الـــدويل املقـــدَّم لليبيـــا بشـــكل مباشـــر مـــع ممثلـــي اللجنـــة   
  املؤقتة.  األمنية
كانون الثاين/يناير، شارك ممثلي اخلـاص وقـّدم إحاطـة يف االجتمـاع اخلـامس       ٢٨ويف   - ١٤

مـؤمتر قمـة رؤسـاء    لفريق االتصال الدويل املعين بليبيـا الـذي استضـافه االحتـاد األفريقـي خـالل       
  الدول واحلكومات الذي عقد يف أديس أبابا.

  
  احلالة يف الغرب    

ــة         - ١٥ ــد أنشــطة تنظــيم الدول ــا. ومــن جــراء تزاي ــة هشــة يف غــرب ليبي ــة األمني ظلــت احلال
اإلسالمية يف العراق والشام والزيـادة احلـادة يف معـدالت اجلرميـة، انضـافت مسـتويات جديـدة        

األمنيـة املعقَّـدة. ويف حـني أن العديـد مـن اجلماعـات املسـلحة الـيت          من األخطار إىل األوضـاع 
تسيطر على غرب ليبيا أعلنت نيتها دعم االتفاق السياسـي اللـييب، فـإن بعضـها ال يـزال مواليـاً       
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لقادة املؤمتر الوطين العام وحكومة اإلنقاذ الوطين الـيت نّصـبت نفسـها بنفسـها. وأظهـر حتـالف       
  ات حادة أخرى مردها الوالء السياسي واالنتماء اجلغرايف.فجر ليبيا وجود انقسام

وشهدت الفترة املشمولة بالتقرير أيضاً توترات متغيِّرة وانـدالع أعمـال عنـف متفرقـة       - ١٦
بني خمتلف اجلماعات املسلحة يف طرابلس. ففي أوائل تشرين الثـاين/نوفمرب، هـاجم لـواء ثـوار     

ــوزراء يف طــرابلس و    ــر جملــس ال ــوب غــريب    طــرابلس مق ــدلعت اشــتباكات يف جن ــوه. وان احتل
طـــرابلس يف تشـــرين الثـــاين/نوفمرب بـــني ميليشـــيا أبـــو ســـليم ومجاعـــات مســـلحة مـــن غريـــان  
ومصراتة. ويف كـانون األول/ديسـمرب، انـدلع القتـال يف شـرق طـرابلس بـني مجاعـات مسـلحة          

  حملية متناحرة خلَّف مقتل ما ال يقل عن عشرة أشخاص من بينهم مدنيون.
وتبيَّن أن ترتيبات وقف إطالق النـار احملليـة املربمـة يف غـرب ليبيـا يف وقـت سـابق مـن           - ١٧
كانت مرنة مبا فيه الكفايـة المتصـاص تصـعيد املواجهـات احملليـة. فقـد مـر اتفـاق          ٢٠١٥عام 

وقف إطالق النار بني الزاوية وورشفانة باختبار عسري يف أواخـر تشـرين األول/أكتـوبر عنـدما     
ئرة مروحيــة عســكرية بــالقرب مــن الزاويــة، ممــا أســفر عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن  حتطمــت طــا

شخصاً كانوا على متنها، من بينهم ضباط عسـكريون كبـار وقـادة يف مجاعـة فجـر ليبيـا.        ١٥
وأدى هذا احلادث إىل تعبئة واسعة النطـاق للقـوات مـن اجلـانبني. وبعـد مواجهـة واشـتباكات        

م، أفلح وسطاء حمليون يف جعل اجلـانبني جيـدِّدان التزامهمـا    متفرقة استمرت على مدى عدة أيا
  باتفاق وقف إطالق النار.

  
  احلالة يف الشرق    

طغت االشتباكات املستمرة يف شـرق ليبيـا علـى معظـم األحـداث الـيت وقعـت خـالل           - ١٨
الفترة املشمولة بالتقرير. فقد دارت مواجهات يف بنغازي شاركت فيها أخالطٌ مـن األطـراف   

ملتناحرة، من بينها القوات املوالية للواء خليفـة حفتـر وميليشـيات األحيـاء السـكنية ومجاعـات       ا
سلفية مسلحة وألوية ثورية إسالمية، إضافة إىل الكيانات اإلرهابية مثل مجاعة أنصـار الشـريعة   

  وتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام.
واستمر القتال بصفة خاصة بني وحـدات اجلـيش املواليـة للـواء حفتـر وجملـس شـورى          - ١٩

ــى األرض. ويف         ــق مكاســب كــبرية عل ــن حتقي ــن اجلــانبني م ــتمكن أي م ــازي. ومل ي ــوار بنغ ث
منتصف أيلول/سبتمرب، شن اللواء حفتـر هجومـا جويـا علـى قـوات جملـس الشـورى، دون أن        

وجـود أرقـام رمسيـة عـن اخلسـائر البشـرية، يعتقـد         يكون له أثر ملحوظ. وعلى الرغم من عدم
مقـاتال مـن اجلـانبني قـد قتلـوا خـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير. ومتثلـت أخطــر            ١٥٠بـأن حنـو   

أعمال العنف اليت شهدهتا بنغازي يف هجوم بقذائف اهلاون يف منتصـف تشـرين األول/أكتـوبر    
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تـل تسـعة أشـخاص يف هـذا اهلجـوم،      استهدف جتمعا عاما ضد حكومة الوفاق الـوطين. فقـد قُ  
 آخرين جبروح. ٥٠وأصيب حنو 

ــة نتيجــة          - ٢٠ ــة األمني ــادا للحال ــدهورا ح ــدابيا ت ــانون األول/ديســمرب، شــهدت أج ويف ك
 -الشتباكات مشلت مجاعات مسلحة إسالمية خمتلفة، مبا يف ذلك جملس شورى ثـوار أجـدابيا   

مـن جهـة، وميليشـيات سـلفية حمليـة       -ة الذي يضم الثـوار اإلسـالميني ومجاعـة أنصـار الشـريع     
، ٦٠شخصـا وأُصـيب    ٢٣وقوات موالية للواء حفتر، من جهة أخرى. وقُتـل مـا ال يقـل عـن     

من بينهم مدنيون، خالل عشـرة أيـام مـن القتـال. وشـنت طـائرات مقاتلـة مواليـة للـواء حفتـر           
 كانون األول/ديسمرب. ٢٦غارات جوية على أهداف تابعة جمللس الشورى يف 

  
 احلالة يف اجلنوب    

طغــى علــى الفتــرة املشــمولة بــالتقرير اســتمرار التــوترات الطائفيــة وارتفــاع مســتويات    - ٢١
اجلرمية يف سـبها وأوبـاري. ففـي سـبها، أسـهمت املواجهـات بـني أوالد سـليمان، مـن ناحيـة،           

دة حـدة  والقذاذفة والتبو، من ناحية أخرى، مبا يف ذلـك زيـادة حـاالت الثـأر الطـائفي، يف زيـا      
التــوتر يف املدينــة. وزاد مــن تفــاقم احلالــة عــدد مــن عمليــات اغتيــال واختطــاف مســؤولني          
حكــوميني بــدوافع سياســية. ففــي تشــرين األول/أكتــوبر، اختطفــت جمموعــات جمهولــة اهلويــة   

 مدير جهاز الشرطة القضائية ووكيل ديوان بلدية سبها يف حادثني منفصلني.

تشـرين   ٢٢اتفاق وقف إطـالق النـار الـذي توصـل إليـه يف      ويف أوباري، توقف تنفيذ   - ٢٢
الثاين/نوفمرب يف الدوحة ممثلو الطوارق والتبو عقب شكوك أثارها ممثلو التبو فيمـا يتعلـق حبيـاد    
القوة املكلفـة برصـد وقـف إطـالق النـار. وقـد نـص االتفـاق، الـذي مت التفـاوض عليـه برعايـة             

تبـادل األسـرى، وإنشـاء جلنـة حكمـاء لإلشـراف       قطر، علـى وقـف مجيـع األعمـال العدائيـة، و     
على تنفيذ االتفاق. ومن األمور البالغة األمهية اليت نص عليهـا االتفـاق أيضـا نشـر قـوة حمايـدة       
من قبيلـة احلسـاونة لرصـد تنفيـذ االتفـاق حتـت إشـراف القـوة الثالثـة. وزادت حـدة التـوترات            

كــانون  ١٠التبــو والطــوارق يف تصــاعدا عنــدما نشــبت اشــتباكات بــني مجاعــات مســلحة مــن 
كانون الثاين/يناير. وتفيد األنباء مبقتل تسـعة أشـخاص    ١٦الثاين/يناير، لتتجدد مرة أخرى يف 
وجنحت جهـود الوسـاطة الـيت بـذهلا يف وقـت الحـق ممثلـون         يف اجلولة الثانية من االشتباكات.

  ط/فرباير.شبا ٦جمتمعيون من اجلانبني يف تيسري نشر قوة الرصد اعتبارا من 
ــرة يف         - ٢٣ ــة يف الكف ــوترات القائم ــأجيج الت ــة يف ت ــو والزواي ــني التب ــوترات ب وأســهمت الت

اجلنوب الشرقي. فرّدا على احلصار الـذي تفرضـه علـى أحيـاء التبـو يف املدينـة عناصـر مسـلحة         
من الزواية، واصلت ميليشيات التبو تطويـق الكفـرة، وهـو مـا أدى إىل إعاقـة حركـة السـكان        
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نيــة احلصــول علــى الســلع األساســية. وشــهدت الفتــرة املشــمولة بــالتقرير أيضــا حــوادث  وإمكا
 انطوت على اختطاف وقتل املدنيني من كلتا الطائفتني.

  
 توسع تنظيم الدولة اإلسالمية    

أضــاف توســع تنظــيم الدولــة اإلســالمية بعــدا آخــر للوضــع األمــين املعقــد أصــال. فقــد    - ٢٤
م قبضتها على مدينة سرت واملناطق احمليطة هبـا، لتسـيطر بـذلك    متكنت هذه اجلماعة من إحكا

كيلـومترا مربعـا. وأقامـت اجلماعـة بنيـة حتتيـة        ٢٥٠فعليا على قطـاع تبلـغ مسـاحته أكثـر مـن      
عسكرية مشلت معسكرات تدريب وخمازن وحتصينات، باإلضـافة إىل مؤسسـات حكـم بدائيـة     

ــا باســم    ــة   ‘ة اإلســالميةالشــرط’و  ‘احملــاكم اإلســالمية ’يشــار إليه ــد فشــل انتفاضــة قبيل . وبع
الفرجان مبدينة سرت يف آب/أغسطس، اليت قتل خالهلا تنظيم الدولـة اإلسـالمية عشـرات مـن     

 مقاتلي وأنصار القبيلة، مل يواجه التنظيم أي معارضة جدية يف املنطقة.

ت لتوسـيع  وقام التنظـيم، انطالقـا مـن قاعدتيـه يف سـرت والنوفليـة، بعـدد مـن احملـاوال           - ٢٥
نطاق سيطرته، ال سيما شرقا يف اجتاه منطقة اهلالل النفطـي. فقـد شـنت اجلماعـة سلسـلة مـن       
الغارات على املنشآت النفطية قبل أن تشن هجوما يف أوائل كـانون الثاين/ينـاير علـى احملطـتني     
 النفطيتني يف السدرة ورأس النوف، األمر الذي أدى إىل اشتباكات عنيفة مع حـرس املنشـآت  

من أفراد احلرس خالل بضـعة أيـام    ١٠من مقاتلي التنظيم و  ٣٠النفطية. وقُتل ما ال يقل عن 
من االشتباكات نفذت فيها اجلماعة اإلرهابية عمليات انتحارية باستخدام سـيارات مفخخـة.   
وأُضرمت النريان أثناء القتال يف العديد من خزانات النفط. وعلى الرغم من أن قـوات التنظـيم   

ني، فقد جنحت يف السيطرة بالكامـل علـى بلـدة    يفلح يف السيطرة على هذين امليناءين النفطمل ت
بن جـواد. ويف منتصـف شـهر كـانون الثاين/ينـاير، هامجـت قـوات التنظـيم منشـآت نفطيـة يف           

 كيلومترا جنوب رأس النوف. ١٥٠مرادة، على بعد حنو 

فقـد أسـفر هجـوم انتحـاري بسـيارة       وكثّف التنظيم أيضا هجماته يف املنطقـة الغربيـة.    - ٢٦
كانون الثاين/يناير على معسـكر جحفـل لتـدريب الشـرطة يف زلـينت، علـى بعـد         ٧مفخخة يف 

شخصــا وإصــابة أكثــر مــن  ٥٩كيلــومترا غــرب مصــراتة، عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن  ٥٠حنــو 
ليبيـا  آخرين، وهو ما جعله األشد فتكا من بني مجيع اهلجمات اإلرهابية الـيت وقعـت يف    ١٨٠

. وأدى هجــوم بســيارة مفخخــة يف تشــرين الثــاين/نوفمرب علــى نقطــة    ٢٠١١منــذ ثــورة عــام  
 تفتيش بالقرب من بلدة اخلمس إىل مقتل مثانية أشخاص.

ــة اإلســالمية أنشــطته يف طــرابلس وصــرباتة        - ٢٧ ــك، كثّــف تنظــيم الدول وعــالوة علــى ذل
حوهلما. ففي أيلول/سبتمرب، هـاجم التنظـيم السـجن التـابع لقـوة الـردع اخلاصـة يف مطـار          وما
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معيتيقة بطرابلس، وهو ما أدى إىل مقتـل مـا ال يقـل عـن مخسـة مـن أفـراد التنظـيم وثالثـة مـن           
مركبــة يف أوائــل كــانون  ٣٠احلــراس. ويف صــرباتة، نظّمــت اجلماعــة عرضــا يضــم أكثــر مــن   

ــت  األول/ ــمرب، وأقامـ ــن املدينـــة.       ديسـ ــويب مـ ــة يف اجلـــزء اجلنـ ــيش مؤقتـ  ١٩ويف  نقـــاط تفتـ
شباط/فرباير، أعلنت الواليات املتحدة األمريكية أهنا شنت غارات جويـة علـى أهـداف يشـتبه     

 يف أهنا تابعة لتنظيم داعش يف منطقة صرباتة.

ويف درنة، استمرت االشتباكات بني مقـاتلي التنظـيم وجملـس شـورى جماهـدي درنـة.         - ٢٨
جنـوب املدينـة، حيـث رابـط مقـاتلو       ٤٠٠تركز القتال أساسا يف منطقة الفتائح واحلـي رقـم   و

. وشــنت طــائرات مقاتلــة تابعــة ٢٠١٥التنظــيم عقــب إخــراجهم مــن البلــدة يف حزيران/يونيــه 
لقـــوات حفتـــر سلســـلة مـــن الغـــارات اجلويـــة علـــى مواقـــع التنظـــيم حـــول البلـــدة يف كـــانون  

 األول/ديسمرب.

زي، قاتلت وحدات حملية تابعة للجيش ومجاعات مسـلحة مـن احلـي عناصـر     ويف بنغا  - ٢٩
ــها الليثــي. ويف أمــاكن أخــرى يف الشــرق، شــهدت       ــاطق خمتلفــة، من ناشــئة مــن التنظــيم يف من
أجــدابيا سلســلة مــن االغتيــاالت اســتهدفت دعــاة ســلفيني وضــباطا عســكريني خــالل الفتــرة     

 يم مسؤوليته عن عدد منها.املشمولة بالتقرير، وهي اغتياالت أعلن التنظ
    

 عملية صياغة الدستور  - ثالثا   
عضـوا شـكلتها مجعيـة صـياغة الدسـتور إلعـداد مشـروع         ١٢قامت جلنـة مكونـة مـن      - ٣٠

تشـرين األول/أكتـوبر. وكـان تشـكيل اللجنـة قـد دفـع         ٦أول للدستور بنشر نتائج عملـها يف  
 ن اللجنة.  م استبعادمها على احتجاجا عضويتهما تعليق إىل اجلمعية يف ممثلَي التبو 

واعُتــرب املشــروع خطــوة أوىل معقولــة صــوب إرســاء األســاس لدســتور دائــم. غــري أن    - ٣١
املشــروع لــيس فيــه امتثــال للقــانون الــدويل واملعــايري الدوليــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق باألحكــام 

ى سـائر جوانـب القـانون    املتصلة بإقامة الدولة، والفصـل بـني السـلطات، وسـيادة الدسـتور علـ      
احمللــي، واحلقــوق واحلريــات، والقضــاء، واحملكمــة الدســتورية. ومــن أوجــه القصــور األخــرى    

ــة ضــد االحتجــاز التعســفي والتعــذيب       مــا يتعلــق حبقــوق املــرأة وعــدم وجــود ضــمانات كافي
 واحملاكمة غري العادلة.

ــتور،         - ٣٢ ــا حتلــيال مفصــال ملشــروع الدس ــة، بعــد إجرائه ــت البعث ــدد مــن   وقام بتقــدمي ع
ــه. ويف ضــوء هــذه التوصــيات       ــة صــياغة الدســتور إلدخــال حتســينات علي التوصــيات إىل مجعي
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جلنــة صــياغة الدســتور مــن اللجنــة أن  توالشــواغل األخــرى الــيت أثــريت داخــل اجلمعيــة، طلبــ
 املعلقة.  النظر يف املشروع، وأن تتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن املسائل  تعيد

    
 نشطة األخرى لبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيااأل  -  رابعا  

 الدعم االنتخايب  -ألف   
لقد صّعب تقلب احلالة السياسية واألمنية على فريق األمم املتحـدة للـدعم االنتخـايب،      - ٣٣

الذي تشترك البعثة يف إدارته مع برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، تنفيـذ األنشـطة املقـررة لـدعم       
نية العليا لالنتخابات. ومع ذلك، فقـد ظلـت مكاتـب الـدوائر االنتخابيـة، البـالغ       املفوضية الوط

ــا، مفتوحــة يف مجيــع أحنــاء البلــد. وركــز    ١٧عــددها  الفريــق يف املقــام األول، يف ســياق  مكتب
علـى تنفيـذ األنشـطة الراميـة إىل تعزيـز القـدرات التقنيـة وإذكـاء          ،الدعم الذي قدمه إىل اللجنة

ــار صــناع ا  ــق تنســيق     وعــي كب ــامهم بتفاصــيلها. وواصــل الفري ــة وإمل لقــرار بالقضــايا االنتخابي
املساعدة االنتخابية الدولية، ويّسر االتصاالت بني املفوضية ونظرائها يف املنطقة العربية، لتبقـى  

 بذلك على تواصل مع األوساط االنتخابية ككل يف املنطقة.
  

 دة القانونحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية وسيا  -باء   
استمرت مجيع أطراف الـرتاع يف ليبيـا يف ارتكـاب انتـهاكات واسـعة النطـاق للقـانون          - ٣٤

الدويل اإلنساين وانتهاكات وجتـاوزات للقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان، مبـا يف ذلـك أعمـال         
ــري       ــاء القسـ ــاالت االختفـ ــائن وحـ ــذ الرهـ ــاف وأخـ ــات االختطـ ــانوين وعمليـ ــري القـ ــل غـ القتـ

مــل املــدنيون وزر العديــد مــن هــذه االنتــهاكات والتجــاوزات، الــيت قــد يصــل  والتعــذيب. وحت
بعضــها إىل مســتوى جــرائم حــرب. وواصــلت البعثــة الــدعوة إىل وضــع حــد هلــذه التجــاوزات 

 وحماسبة املسؤولني عنها.

ــاطق الســكنية يف حصــد أرواح         - ٣٥ ــال وقصــف عشــوائي للمن ــن قت ــدور م ــا ي واســتمر م
فـال والعـاملون يف اجملـال الطـيب، وإصـابتهم جبـروح، مـع إحلـاق أضـرار          املدنيني، مبن فيهم األط

بالبنيــة التحتيــة املدنيــة أيضــا. وقــد تضــررت مــن ذلــك أجــدابيا وبنغــازي ودرنــة والكفــرة            
وورشـــفانة بصـــفة خاصـــة. كمـــا أن عمليـــات الـــتفجري واهلجمـــات االنتحاريـــة أودت حبيـــاة  

 ، وكثري منهم من املدنيني.  من الناس العشرات

وشهدت الفترة املشمولة بالتقرير زيادة يف االغتياالت السياسـية، ال سـيما يف بنغـازي      - ٣٦
وأجدابيا. وقد وثّقـت البعثـة مـا ال يقـل عـن سـت حـاالت اسـُتهدف فيهـا مسـؤولون أمنيـون            

 وسلفيون يف أجدابيا.
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يـا،  وشهدت املناطق اخلاضعة لسيطرة تنظـيم الدولـة اإلسـالمية، ال سـيما يف وسـط ليب       - ٣٧
جتاوزات جسيمة حلقوق اإلنسان. ومشلت هذه التجاوزات عمليات إعدام بـإجراءات مـوجزة   
واختطافات وحاالت تعذيب. فبعد ثالثة أيام من القتال يف الدائرة الثالثة مبدينة سـرت بسـبب   
االشتباه يف قيام التنظـيم بقتـل إمـام أحـد مسـاجد املدينـة كـان جيهـر مبعارضـته للجماعـة، أفـاد            

 ١٤برؤيتهم أربعة أجساد معلقة يف أعمدة يف أحنـاء خمتلفـة مـن املدينـة. ويف الفتـرة مـن       شهود 
تشــرين األول/أكتــوبر، أفيــد بوقــوع مــا ال يقــل عــن ســت حــاالت إعــدام يف ســرت     ١٨إىل 

 وشرق ليبيا، منها إعدام شخصني متهمني بالشعوذة.

لتنظـيم، مبـن فـيهم أربعـة     وال تزال هناك شواغل خطـرية إزاء سـالمة احملتجـزين لـدى ا      - ٣٨
كانون الثاين/يناير. كما طبقت هـذه اجلماعـة حـد اجللـد يف      ٤رجال من بن جواد اعُتقلوا يف 

ــا أجانــب بتهمــة شــرب اخلمــر، بعــد أن أدانتــهم      احملــاكم ”ســرت علــى أشــخاص منــهم رعاي
 الـيت نصـبت نفسـها بنفسـها. أمـا النسـاء والفتيـات فقـد فُرضـت قيـود علـى حريـة             “اإلسالمية

 تنقلهن دون حمرم، فضال عن آداب لباس تشمل ارتداء النقاب.

وضـع  ”بشـأن   ٢وأدى إصدار املؤمتر الوطين العام يف كـانون الثاين/ينـاير للقـرار رقـم       - ٣٩
إىل ازديــاد الشــواغل املتعلقــة مبحــاوالت اهليئــة  “ أحكــام الــنفري والتعبئــة العامــة موضــع التنفيــذ 

احلريات املدنية يف طرابلس وأماكن أخرى يف غرب ليبيا. وممـا يـثري   التشريعية السابقة احلد من 
القلق بشكل خاص األحكام الـيت تقيـد سـفر مـوظفي اخلدمـة املدنيـة وغريهـم مـن املسـؤولني،          
وتطلب من األحزاب السياسية أن تكشف عن املعلومات املتعلقـة بالعضـوية والشـؤون املاليـة.     

ت الدبلوماسـية األجنبيـة إخطـارا مسـبقا بتحركـاهتم،      وتقتضي أحكام أخرى من أعضـاء البعثـا  
  كما تقتضي مراقبة الرعايا األجانب.

  
 عمليات االختطاف والتعذيب    

واصلت اجلماعات املسلحة من مجيع األطراف اختطاف املدنيني على أسـاس هويـاهتم     - ٤٠
احملتجــزين يف مرافــق أو انتمــاءاهتم األســرية أو انتمــاءاهتم السياســية املتصــورة. واســتمر حــبس   

االحتجاز الرمسية وغري الرمسية، وقد ُحرموا يف كثري من األحيان من االتصال بالعـامل اخلـارجي   
 أو من إمكانية اللجوء إىل السلطات القضائية.

ويف شرق ليبيا، طالت عمليات االختطاف معارضـي عمليـة الكرامـة وأفـراداً متـهمني        - ٤١
وجود األشـخاص املقبـوض علـيهم مـن قبـل جملـس شـورى         باإلرهاب. وُيجهل مصري وأماكن

ثــوار بنغــازي، مبــا يف ذلــك األســرى الــذين أخــذوا مــن ســجن بوهدميــة العســكري يف تشــرين   
 خماوف جدية فيما يتعلق حبياهتم وسالمتهم. وهناك، ٢٠١٤األول/أكتوبر 
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ــة ط        - ٤٢ ــادة يف حــوادث االختطــاف اإلجرامي ــالتقرير زي ــرة املشــمولة ب لبــا وشــهدت الفت
للفدية، اليت استهدفت األطفال يف بعض األحيان، ال سـيما يف غـرب ليبيـا وجنوهبـا. وال يـزال      

كـانون األول/ديسـمرب يف صـرمان     ٢األطفال الثالثة من عائلة الشرشاري اللـذين اختطفـوا يف   
 مأسورين.

ضـروب  وطيلة الفترة املشمولة بالتقرير، وثَّقـت البعثـة أدلـة علـى التعـذيب وغـريه مـن          - ٤٣
سوء املعاملة يف عدد من املرافق الرمسية وغري الرمسية يف أحنـاء ليبيـا. ففـي الشـرق، مشلـت هـذه       
املرافق إدارة مكافحة اإلرهـاب يف الربسـيس وبـودزيرة؛ ويف سـجين كويفيـة وقرنـادة؛ ومرفـق        
االحتجــاز بتــوكرة؛ وإدارة التحقيقــات اجلنائيــة يف بنغــازي واملــرج. ويف الغــرب، مشلــت هــذه   

، ومرافـق االحتجـاز   اخلاصـة  ملواقع مرفق االحتجاز يف معيتيقة الواقع حتت سـيطرة قـوة الـردع   ا
ــو بكــر الصــديق وأوالد عيســى          ــو ســليم وصــالح الربكــي وأب اخلاضــعة لســيطرة مجاعــات أب

تلقت البعثة تقارير عن عـدد مـن حـاالت الوفـاة أثنـاء االحتجـاز يف شـرق ليبيـا          املسلحة. كما
 وغرهبا.

عدة عمليات لتبادل األسرى واإلفراج عنهم خالل الفترة املشـمولة بـالتقرير.    ووقعت  - ٤٤
رجـال يف اجملمـوع كـانوا حمتجـزين منـذ بـدء الـرتاع يف عـام          ٦١ففي أيلول/سبتمرب، أُفرج عن 

رجال آخرين يف تبادل لألسرى بـني الزاويـة    ٥١. ومت اإلفراج عن مصراتةمن سجون  ٢٠١١
 ين الثاين/نوفمرب.وورشفانة وأبو سليم يف تشر

  
 الفئات املعرضة للخطر    

ظـــل املـــدافعون عـــن حقـــوق اإلنســـان عرضـــة خلطـــر العنـــف والتخويـــف. ففـــي            - ٤٥
آب/أغسطس، عقدت البعثة اجتماعا مدته يومان ضم مدافعني عن حقـوق اإلنسـان وجهـات    

 ناء السالم.فاعلة يف اجملتمع املدين هبدف تعزيز دورهم يف احلوار السياسي اللييب ويف جهود ب

وظــل املهــاجرون وملتمســو اللجــوء والالجئــون معرضــني خلطــر االحتجــاز املطــول يف   - ٤٦
ظــروف غــري الئقــة، والتعــذيب، واهلجمــات العنيفــة، والعمــل القســري، واالغتصــاب والعنــف 
اجلنسي واجلنساين، واالسـتغالل علـى أيـدي أفـراد اجلماعـات املسـلحة والعصـابات اإلجراميـة         

ة. وتلقت البعثة تقارير عن وقوع جـرمييت اغتصـاب مجـاعي لنسـاء مهـاجرات يف      وأفراد الشرط
غرب ليبيا يف تشرين الثـاين/نوفمرب. وظـل آالف الرعايـا األجانـب رهـن االحتجـاز الرتكـاهبم        
ــق خاضــعة       ــاهلجرة دون أن يتســىن هلــم اللجــوء إىل القضــاء، وذلــك يف مراف ــق ب خمالفــات تتعل

مباشــرة حتــت ســيطرة مجاعــات مســلحة يف ظــروف يرثــى هلــا. لســلطة وزارة الداخليــة أو تقــع 
ويف شراكة مع اهليئـة الطبيـة الدوليـة، قامـت مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني بوضـع           
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مركزا من مراكز االحتجاز اليت تديرها الدولـة، ولرصـد    ١٨نظام للوصول إىل مثانية من أصل 
 تلك املراكز أسبوعياً.

ــا زال حنــو    - ٤٧ ــذ      ٤٣٥ ٠٠٠وم ــدائر من ــرتاع ال ــا نتيجــة لل شــخص مــن املشــردين داخلي
كــانون الثاين/ينــاير، تعــرض خمــيم      ٩والســتمرار انعــدام األمــن. ويف    ٢٠١٤منتصــف عــام  

ــة بنغــازي للقصــف       ــا مــن أهــايل تاورغــاء يف مركــب األلعــاب الرياضــية مبدين املشــردين داخلي
 سكان املخيم.مرتني، مما أسفر عن مقتل شخصني وجرح ستة آخرين من بني 

ــانون األحــوال الشخصــية         - ٤٨ ــديل أحكــام ق ــام بتع ــوطين الع ــؤمتر ال ــام امل ويف طــرابلس، ق
) املتعلقــة حبقــوق املــرأة. وبينمــا تــثري هــذه املبــادرة تســاؤالت قانونيــة بــالنظر إىل  ١٩٨٤ (لعــام

الق وضع املؤمتر الوطين العام، فمن شأهنا أن تقيِّد بشـكل خـاص حقـوق املـرأة يف مسـائل الطـ      
 وتعدد الزوجات، وأن متهد الطريق لزواج األطفال.

ــداءات مشلــت         - ٤٩ ــاملني يف وســائط اإلعــالم العت وتعــرض الصــحافيون وغريهــم مــن الع
االختطاف والتعذيب واالعتداءات العنيفة والتهديدات املوجهـة ضـدهم وضـد أقـارهبم. وأفـاد      

جوبوا عـن عملـهم وانتمـاءاهتم    عدد من الصحفيني الذين أفرج عنهم يف وقت الحق بأهنم اسـت 
 السياسية وعالقاهتم مع املنظمات الدولية.

وبالشــراكة مــع وزارة الشــؤون اخلارجيــة والتعــاون يف إســبانيا، عقــدت منظمــة األمــم   - ٥٠
املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونيســكو) حلقــة عمــل لكبــار املــديرين يف عــدد مــن املنافــذ 

تزايــد العنــف ضــد الصــحفيني واإلعالمــيني. واختتمــت حلقــة العمــل  اإلعالميــة الليبيــة ملناقشــة
 بإعالن رفض خطاب الكراهية وااللتزام بتنفيذ املعايري األخالقية واملهنية األساسية.

  
 العدالة االنتقالية    

وتاورغــاء، اجتمعــت جلنــة  مصــراتةبنــاء علــى االلتزامــات الســابقة الــيت قطعتــها بلــديتا   - ٥١
خالل الفترة املشمولة بالتقرير ملناقشة طرائـق عـودة املشـردين داخليـا مـن      مشتركة عدة مرات 

أهايل تاورغاء إىل ديـارهم. وبفضـل جهـود التيسـري الـيت بذلتـها بعثـة األمـم املتحـدة للـدعم يف           
ليبيــا، اتفــق اجلانبــان علــى خريطــة طريــق تتضــمن اخلطــوط العريضــة ألحكــام العــودة الطوعيــة  

كـانون األول/ديسـمرب    ١٨ تاورغاء. كما نصت الوثيقـة املؤرخـة   واآلمنة للمشردين من أهايل
على التدابري املتعلقة جبرب ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ومساءلة اجلناة، واألحكـام املتعلقـة   

 .مصراتةباألمن، وإعادة إعمار تاورغاء واملناطق اليت حلقها الدمار يف 

وبدأت يف تشرين الثـاين/نوفمرب حماكمـة السـاعدي القـذايف، الـذي اُتهـم بإصـدار أمـر           - ٥٢
. وأظهـــر تســـجيل فيـــديو صـــدر يف ٢٠٠٦بقتـــل العـــب كـــرة القـــدم بشـــري الريـــاين يف عـــام 
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آب/أغســطس الســيد القــذايف يف ســجن اهلضــبة وهــو يتعــرض العتــداء جســدي وُيــرغَم علــى    
ا للضـرب فيمـا يبـدو. وأعلـن االدعـاء عـن إجـراء        مشاهدة اثـنني مـن احملتجـزين أثنـاء تعرضـهم     

ــد       ــدمي مزيـ ــاالت، دون تقـ ــوع اعتقـ ــة وقـ ــى تعقيـــب البعثـ ــرض رده علـ ــد يف معـ ــق، وأكـ حتقيـ
 التفاصيل.  من

من املسؤولني السابقني يف نظام القذايف الذين أدانتـهم حمكمـة اجلنايـات     ٣٢أما قضية   - ٥٣
إىل املعـايري الدوليـة للمحاكمـة العادلـة،      يف إجراءات مل تـرق  ٢٠١٥يف طرابلس يف متوز/يوليه 

فهي ال تزال معروضة على حمكمـة الـنقض بعـد الطعـون الـيت قـدمها حمـامو هـؤالء املسـؤولني.          
وحوكم سيف اإلسالم القذايف، جنل معمـر القـذايف، وُحكـم عليـه باإلعـدام غيابيـا بينمـا كـان         

. وواصل املـدعي العـام للمحكمـة    يزال معتقال من قبل إحدى اجلماعات املسلحة يف الزنتان ال
 اجلنائية الدولية احلث على تسليمه إىل احملكمة.

  
 النظام القضائي واجلنائي    

لقــد ظــل اســتمرار القتــال وانعــدام األمــن يعيــق احملكمــة يف أداء مهامهــا، ال ســيما يف      - ٥٤
ــي     ــازي. فف ــة وبنغ ــة يف     ٢٩ســرت ودرن ــة العام ــت النياب ــانون األول/ديســمرب، أعلن ــة ك مدين

شحات تعليق مهامها عقب هجوم على مبانيها من قبل رجـال مسـلحني. وظلـت االغتيـاالت     
 وعمليات االختطاف وغري ذلك من اهلجمات العنيفة تستهدف موظفي القضاء.

ويف مبادرة اعُتربت إىل حد كبري حماولةً لتسييس السلطة القضائية، قـام املـؤمتر الـوطين      - ٥٥
ضاة اجلـدد يف احملكمـة العليـا. وهـذا أكـرب عـدد مـن التعيينـات يف هـذه          من الق ٣٦العام بتعيني 

 .٢٠١١احملكمة منذ عام 

كـانون   ١٤ومحلت االشتباكات اليت وقعـت بـني اجلماعـات املسـلحة يف تـاجوراء يف        - ٥٦
ســـجينا حفاظـــاً علـــى  ٣٦٤األول/ديســـمرب مـــوظفي الســـجن بـــاء يف تـــاجوراء علـــى إجـــالء 

مــن الســجناء طلقــاء.  ٢٢٦نــهم أثنــاء عمليــة اإلجــالء، وال يــزال سـالمتهم. وقــد فــر العديــد م 
 يعد مبىن السجن نفسه صاحلا لالستعمال.  ومل

ويف تشرين الثاين/نوفمرب، نظمـت البعثـة اجتماعـاً ملـديري السـجون الليبيـة يف تـونس.          - ٥٧
مــن مــديري الســجون يف مجيــع أحنــاء ليبيــا، واعتمــد احلاضــرون مدونــة    ١٤وضــم االجتمــاع 

خالق والسلوك. ويف كـانون األول/ديسـمرب، نظمـت البعثـة ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين         لأل
باملخدرات واجلرمية حلقة عمل يف َعّمان لفائدة موظفي السـجون الليبيـة هبـدف تعزيـز مبـادئ      

  حقوق اإلنسان وسيادة القانون.
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 قطاع األمن  -جيم   
 ة املؤقتةالدعم املقدم للتخطيط اللييب للترتيبات األمني    

من اجملـاالت الرئيسـية الـيت ينصـب عليهـا تركيـز مشـاركة البعثـة فيمـا يتعلـق باملسـائل              - ٥٨
األمنية وضع خطة لتنفيذ الترتيبات األمنية املبينة يف االتفاق السياسي اللييب. ومن عناصر ذلـك  

ص انسـحاب  اخليارات املتاحة فيما خيـ فيها تقدمي املشورة بشأن وضع خطة أمنية لطرابلس، مبا 
اجلماعــات املســلحة وإعــادة تفعيــل اجلــيش اللــييب واملؤسســات األمنيــة؛ ووضــع خطــة شــاملة     
إلشراك طائفة واسعة من اجلهات األمنية الليبية؛ ووضع فهم مشترك للمسار األمـين يف احلـوار   
السياسي الذي يديره اجملتمـع الـدويل؛ وتقـدمي املشـورة إىل جملـس الرئاسـة بشـأن وضـع املسـار          

 ألمين؛ وتقدمي املشورة بشأن إعادة تنظيم اجليش اللييب وحتديثه.  ا

كــانون الثاين/ينــاير معلمــا  ١٣وشــكل تعــيني جملــس رئاســة اللجنــة األمنيــة املؤقتــة يف    - ٥٩
هاما. ومبساعدة من البعثة، يتوقع أن تضع اللجنـة خطـة مفصـلة لتحقيـق اهلـدف االسـتراتيجي       

وطين يف طـرابلس. ويعتـرب ذلـك خطـوة أوىل حنـو التصـدي       املتمثل يف إقامـة حكومـة الوفـاق الـ    
بفعالية للقضايا األساسية األخرى اليت تتصـل باحلالـة يف بنغـازي واجلهـود الراميـة إىل مكافحـة       

 تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام.

يف وقـــت ســـابق مـــن  هاســـتراتيجية املشـــاركة الـــيت وضـــعتوفقـــا الوأجـــرت البعثـــة،   - ٦٠
، اتصاالت مع طائفة واسعة من اجلماعات املسلحة الليبية بشأن الترتيبـات األمنيـة   ٢٠١٥ عام

كفالـة التـزام قـوي بالترتيبـات     ، أال وهـي  املؤقتة. وركزت املناقشات على أربع مسائل رئيسـية 
ــاول دور         ــع األســلحة، وتن ــة، وجتمي ــة املؤقت ــة األمني ــق اللجن ــها عــن طري ــة وتفعيل ــة املؤقت األمني

 سلحة يف املستقبل، وإعادة تنظيم اجليش اللييب وحتديثه.اجلماعات امل

ويف موازاة ذلك، قدمت البعثة إىل جملس الرئاسـة الـدعم الـتقين واملشـورة فيمـا يتعلـق         - ٦١
باملسار األمين يف احلـوار السياسـي. وتركـز ذلـك يف املقـام األول علـى تطـوير وتطبيـق مفهـوم          

ــات األمن    ــه الترتيبـ ــز عليـ ــذي ترتكـ ــن الـ ــأن     األمـ ــة بشـ ــاعدة الدوليـ ــيق املسـ ــة، وتنسـ ــة املؤقتـ يـ
 األمنية.  املسائل

ومن املسائل الرئيسية اليت استهدفتها جهـود البعثـة مشـاركة اجملتمـع الـدويل يف املسـار         - ٦٢
األمين. وقد اضطُلع هبذه املهمة بفضل املشاركة املستمرة ملمثلي اجملتمع الـدويل، بوسـائل منـها    

الدوليــة الــيت  خلــربات وأفضــل املمارســات. وأتاحــت االجتماعــاتالتخطــيط املشــترك وتبــادل ا
ــومي   ــا يــ ــومي   ١٣و  ١٢عقــــدت يف رومــ ــمرب ويــ ــانون األول/ديســ ــانون  ١٩و  ١٨كــ كــ
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الثاين/يناير منربا متس احلاجة إليه من أجل التأكيد على احلاجة امللحة إىل تنسيق الـدعم الـدويل   
 كومة الوفاق الوطين.وتعديله مبا يليب االحتياجات األمنية العاجلة حل

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أعربت البعثة عن ترحيبها بعـزم جملـس الرئاسـة علـى       - ٦٣
معاجلة املسائل املتعلقة بإعادة تنظـيم اجلـيش اللـييب وحتديثـه، وعـن تأييـدها لـذلك. وقـد أحـرز          

ي ينظــر جملــس الرئاســة علــى وجــه اخلصــوص تقــدما يف وضــع مفهــوم النــهج التــدرجيي، الــذ    
إىل التركيز على الترتيبات األمنية االنتقالية، مث إعادة تنظـيم اجلـيش اللـييب، وأخـريا حتديثـه       أوال

يف هناية املطاف. ومع مرور الوقت، سـوف تتطلـب إعـادة تنظـيم اجلـيش اللـييب وحتديثـه قـدرا         
قـوات  كبريا من الدعم مـن جانـب البعثـة واجملتمـع الـدويل، ونفـس الشـيء ينطبـق علـى تعزيـز           

 األمن الداخلي، مبا يف ذلك الشرطة.
  

 إدارة األسلحة والذخرية    

لقد قامت دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام بتيسري املناقشات بـني اهليئـة     - ٦٤
الوطنية ملكافحة األلغام وعدد من اجملالس البلدية الليبية مـن أجـل الشـروع يف إجـراء دراسـات      
استقصائية غري تقنية لتقيـيم العمـل املطلـوب إلتاحـة عـودة أهـايل القـواليش وتاورغـاء كـل إىل          

وطنــه األصــلي. وباإلضــافة إىل ذلــك، قــدمت الــدائرة ثــالث دورات تدريبيــة متقدمــة بشــأن    م
فـردا يف هيئـة السـالمة الوطنيـة، وواصـلت التوعيـة        ٥٠التخلص مـن الـذخائر املتفجـرة لفائـدة     

ــذين يعيشــون يف املنــاطق امللوثــة            ــذي يتعــرض لــه املــدنيون ال ــار للحــد مــن اخلطــر ال باألخط
  احلرب. باملتفجرات من خملفات

وتقوم دائرة اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام أيضـا بتنفيـذ مشـروع جتـرييب للتـرويج لنـهج            - ٦٥
متوازن بني اجلنسني إزاء مراقبة األسلحة الصـغرية، تركـز فيـه علـى التوعيـة والتثقيـف يف جمـال        
 خفض املخاطر. ويف ضـوء االنتشـار الواسـع النطـاق لألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة يف        
املنطقة، سيبين املشروع قدرة املرأة الليبية على التوعية باملخاطر الكبرية املرتبطـة هبـذه األسـلحة    
والذخائر داخل جمتمعاهتا احمللية. وجيري االضطالع باملبادرة بالتعاون مع معهـد األمـم املتحـدة    

 لبحوث نزع السالح.
    

 متكني املرأة  -دال   
م أنشــطة ترمــي إىل تعزيــز مشــاركة املــرأة يف العمليــة واصـلت البعثــة أيضــا تنفيــذ ودعــ   - ٦٦

آب/أغسـطس، يسـرت البعثـة عقـد اجتمـاع يف تـونس        ٢٨إىل  ٢٦السياسية. ويف الفتـرة مـن   
. البلـد لنساء ليبيات من خمتلف االنتماءات السياسية واملناطق واجملموعـات الثقافيـة والعرقيـة يف    
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م جنسـانية يف االتفـاق السياسـي اللـييب.     واتفقت املشاركات على توصيات بشأن إدراج أحكا
ويف تشرين الثاين/نوفمرب، يف جنيف، يسرت البعثة عقد اجتمـاع ملمـثالت املـرأة الليبيـة هبـدف      
وضــع خطــة ســالم لليبيــا. وكــان ممثلــي اخلــاص يتواصــل باســتمرار مــع املشــاركني يف العمليــة   

لثاين/يناير، أعلن دعمه القـوي  كانون ا ١١السياسية للتشجيع على حتسني متثيل اجلنسني. ويف 
لــدعوة أطلقتــها قيــادات اجلماعــات النســائية والناشــطات اجملتمعــات يف مدينــة تــونس لتحديــد   

 يف املائة يف حكومة الوفاق الوطين. ٣٠حصة للمرأة نسبتها 
    

 تنسيق املساعدة الدولية  -هاء   
مـة إىل ليبيـا، مـن شـأنه أن     اقترحت البعثة هيكال جديدا لتنسيق املساعدة الدوليـة املقد   - ٦٧

يعكس أولويات حكومة الوفاق الوطين على النحو املـبني يف االتفـاق السياسـي اللـييب. ووضـع      
املقترح بالتشاور الوثيق مع اجملتمع الدويل وأصحاب املصلحة الليبيني. وبعدئـذ، قـدم املقتـرح،    

دميها، إىل جملــس إىل جانــب مصــفوفة منفصــلة تــبني عــروض املســاعدة الــيت جــرى التعهــد بتقــ  
 الرئاسة لينظر فيه.

ووفر التقدم احملـرز يف عمليـة احلـوار السياسـي اللـييب وتوقيـع االتفـاق السياسـي اللـييب            - ٦٨
الذي تال ذلك زمخا متجددا للجهود اليت تبذهلا األمم املتحدة واجلهات الدولية األخرى والـيت  

ــا. وخــالل الفتــرة املشــمولة  تتركــز علــى اإلنعــاش وعمليــة االنتقــال بعــد انتــهاء الــرت    اع يف ليبي
بالتقرير، تشاركت البعثـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وجلنـة األمـم املتحـدة االقتصـادية          
واالجتماعية لغـريب آسـيا، وصـندوق النقـد الـدويل، والبنـك الـدويل، يف إنشـاء منتـدى اخلـرباء           

دى منطلقـا للعمـل املركـز املتعلـق باملسـائل      اللييب للتعاون اإلمنائي. ومن املتوقـع أن يشـكل املنتـ   
ذات األولوية اليت تؤثر يف أداء وظائف احلكومة واإلنعاش وعملية االنتقال بعـد انتـهاء الـرتاع.    
وعالوة على ذلك، سيساعد املنتـدى يف إضـفاء الطـابع املؤسسـي علـى احلـوار املتعلـق بالتنميـة         

يا ويف اقتراح خيـارات واسـتراتيجيات للسياسـات    الوطنية يف مرحلة ما بعد انتهاء الرتاع يف ليب
االقتصــادية تــدعم صــياغة خطــة التنميــة املتكاملــة الوطنيــة طويلــة األجــل لليبيــا.    -االجتماعيــة

 وعقد املنتدى اجتماعات يف تشرين األول/أكتوبر وكانون األول/ديسمرب يف مدينة تونس.
    

 املساعدة اإلنسانية  - واو  
ــا   - ٦٩ دة حجــم االســتجابة اإلنســانية يف ليبيــا، أطلــق الفريــق القطــري    إدراكــا لضــرورة زي

ــام      ــاين/نوفمرب خطــة االســتجابة اإلنســانية لع . وهتــدف ٢٠١٦للعمــل اإلنســاين يف تشــرين الث
ــة اســتجابة تصــمم إليصــال          ــة وتعبئ ــة عمــل غــري مســتقرة ومتقلب ــع بيئ ــف م ــة إىل التكي الوثيق
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حيــث يكـون التـأثري يف أقصـاه. ومـن أصــل     املسـاعدة إىل األمـاكن ذات االحتياجـات األكـرب و    
يف املائـة.   ٢,٢بنسـبة   طـة إال اخلدوالر، ال متـوَّل   ١٦٥ ٦٠٠ ٠٠٠احتياجات التمويل البالغة 

مليــون شــخص باعتبــارهم حمتــاجني إىل احلمايــة وإىل شــكل مــن  ٢,٤٤وحــدد مــا يقــرب مــن 
 أشكال املساعدة اإلنسانية.

ــواردة مــن مفوضــية      - ٧٠ ــام ال ــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني إىل أن عــدد    وتشــري األرق األم
النسـاء  من  ٢٩٠ ٠٠٠شخص، منهم  ٤٣٥ ٠٠٠املشردين داخليا يف ليبيا قد ازداد إىل قرابة 

شخصـــا يف شـــرق ليبيـــا  ١٤٦ ٢٧٥واألطفـــال. ومـــن بـــني هـــؤالء املشـــردين داخليـــا، يوجـــد 
 ،شخصـا  ٢٨٨ ٧٢٥وعددهم  ،)، يف حني يوجد الباقونفقطشخصا يف بنغازي  ١١٧ ٢٧٥(

أساسا يف طرابلس وحوهلـا. وقـد أفضـى    وذلك اجلنويب الغريب من ليبيا، اجلزء يف اجلزء الغريب و
ــات العســكرية يف       ــة اإلســالمية يف العــراق والشــام والعملي توســيع نطــاق ســيطرة تنظــيم الدول

إىل منـاطق   أجدابيا إىل نشوء منط من التشرد الداخلي املتكرر من سـرت وبـن جـواد وأجـدابيا    
 أخرى، ال سيما طرابلس ومصراتة وبين وليد وترهونة.

ويف تشرين األول/أكتوبر، استأنفت مفوضية األمم املتحـدة لشـؤون الالجـئني أنشـطة       - ٧١
ــن           ــرب م ــا يق ــا م ــا حالي ــا. وتستضــيف ليبي ــع أحنــاء ليبي ــاليب اللجــوء اجلــدد يف مجي تســجيل ط

شخصــا ســجلوا أنفســهم لــدى   ٣٦ ٨٦٨مــن الالجــئني وطــاليب اللجــوء، منــهم   ١٠٠ ٠٠٠
 املفوضية.

وخـــالل الفتـــرة املشـــمولة بـــالتقرير، قـــدمت املنظمـــة الدوليـــة للـــهجرة املســـاعدة إىل    - ٧٢
مهـاجرين ممـن أنقـذوا يف البحـر أو احتجـزوا أو مـن        ٥ ٢٠٦أسرة مشردة داخليـا و   ٢ ١٦٧

بلـدا   ١٢مهـاجرا مـن    ٤٣٩املقيمني بشكل غري نظامي يف ليبيا. وباإلضافة إىل ذلـك، اسـتفاد   
 خمتلفا من املساعدة اإلنسانية للعودة إىل بلداهنم األصلية.

ــالقوارب مــن  مــن الالجــئني واملهــاجرين   ٣٧ ٦٩٥ووصــل مــا جمموعــه    - ٧٣ ــا ب إىل إيطالي
يف القارة األفريقية بني أيلول/سبتمرب وكانون األول/ديسمرب، معظمهم من الشـواطئ الليبيـة. و  

كانون األول/ديسمرب، قام خفر السواحل اللييب بـاعتراض  إىل أغسطس  أواخر آب/ الفترة من
طفـال. وأُبلـغ عـن مـوت حـوايل       ٧٠امـرأة و   ٤٣٤شخص، منـهم   ٧ ٦٠٠أو إنقاذ أكثر من 

ــة مشــتركة بــني      شــخص أو ٣ ٧٠٠ ــة ليبي فقــداهنم يف البحــر األبــيض املتوســط. وأنشــئت آلي
محــر اللــييب، لتحســني اســتجابة ليبيــا     الــوزارات لتبــادل املعلومــات، ضــمت أيضــا اهلــالل األ     

 للقوارب اليت تواجه حمنا قبالة سواحلها.

وال تزال ليبيا بلدا للمرور العابر للمهـاجرين ومقصـدا هلـم يف آن واحـد، علـى الـرغم         - ٧٤
ــا          ــا حالي ــهجرة، تستضــيف ليبي ــة لل ــة الدولي ــام املنظم ــا ألرق ــة الصــعبة. ووفق ــة األمني ــن احلال م
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ــا ــا   م ــون مه ــايل ومصــر والنيجــر     يقــرب مــن ملي ــنغالديش والســودان وم ــم مــن ب جر، معظمه
ونيجرييا وغريها من بلدان جنوب الصـحراء الكـربى وغـرب أفريقيـا. ويضـع الوجـود الواسـع        

يف ليبيا نتيجة للرتاع اجلـاري عبئـا كـبريا علـى اجملتمعـات      واملشردين داخليا النطاق للمهاجرين 
 احمللية املضيفة.

من الليبيني، معظمهم من املشردين داخليـا، يفتقـرون إىل سـبل     ٦٨٢ ٠٠٠ويقدر أن   - ٧٥
ــة الصــحية وخــدمات الصــرف الصــحي،       ــة والنظاف ــاه الشــرب املأمون ــة إىل مي الوصــول الكافي

مــا يتســبب يف نشــوء خمــاطر صــحية جســيمة. ووفــرت اليونيســيف ســبل احلصــول علــى    وهــو
 أسرة مشردة. ١ ٧٠٠خدمات الصرف الصحي إىل حوايل 

يزال قطاع الصحة يتأثر بشدة مـن جـراء حمدوديـة املـوارد املاليـة وانعـدام إمكانيـة        وال   - ٧٦
الوصــول إىل املستشــفيات واملرافــق الصــحية وإغالقهــا، باإلضــافة إىل حــاالت الــنقص احلــاد يف 
ــة        ــة شــحنات كــبرية جــدا مــن األدوي ــاة. وقــدمت منظمــة الصــحة العاملي ــة املنقــذة للحي األدوي

اة إىل طــرابلس والبيضــاء وزلــيطن وبنغــازي. وأرســلت جمموعــات مــواد واللــوازم املنقــذة للحيــ
إسعاف املصابني وجمموعات اللوازم الصحية حلاالت الطوارئ إىل زليطن بعد اهلجوم بالقنابـل  
الذي وقع يف كانون الثاين/يناير. وبالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولـة وصـندوق األمـم    

الصحة العاملية الدعم لوضع اسـتراتيجية وطنيـة بشـأن الصـحة     املتحدة للسكان، قدمت منظمة 
 اإلجنابية وصحة األمهات واألطفال وحديثي الوالدة واملراهقني.

وعلــى الــرغم مــن التمويــل احملــدود، واصــل برنــامج األغذيــة العــاملي تقــدمي املســاعدة       - ٧٧
الذين يعانون من انعـدام  الغذائية اليت متس احلاجة إليها إىل أشد فئات السكان ضعفا والسكان 

، وزع برنــامج األغذيــة العــاملي  ٢٠١٥األمــن الغــذائي يف ليبيــا. ومنــذ كــانون األول/ديســمرب  
ــة إىل  ــا وإىل حــوايل     ١٠٢ ٠٠٠أغذي ــوب ليبي مســتفيد يف  ٧٨ ٠٠٠شــخص يف غــرب وجن

 بنغازي وحوهلا.

يف أيلول/سـبتمرب،  لألمـم املتحـدة   واستنادا إىل تقيـيم أجرتـه منظمـة األغذيـة والزراعـة        - ٧٨
يــربز تــدهور اخلــدمات البيطريــة خطــر تفشــي أمــراض احليــوان العــابرة للحــدود. ويف كــانون     
األول/ديســمرب، بــدأت منظمــة األغذيــة والزراعــة تقــدمي املســاعدة الســتجابة الســلطة الزراعيــة  

 الليبية لتفشي حالة إنفلونزا طيور كشف عنها يف أواخر أيلول/سبتمرب.

يف املائـة مـن األطفـال     ٦٥متعمق أجـري بـدعم مـن اليونيسـيف إىل أن      وخلص تقييم  - ٧٩
الذين مشلهم التقييم يف خميمات للمشردين داخليا أبدوا أعراضـا متوسـطة وشـديدة     ١ ٦٠٠ الـ

ملــا بعــد اإلجهــاد، نظــرا ألن الكــثريين شــردوا قســرا وهــم يقاســون مــن جــراء دمــار اهلياكــل      
األصـدقاء. وقـدمت اليونيسـيف وشـركاؤها دعمـا نفسـيا       األساسية أو فقدان أفـراد األسـرة أو   
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مــن الفتيــات والفتيــان يف مثانيــة أمــاكن مالئمــة لألطفــال. وتزايــدت         ٦ ٠٠٠اجتماعيــا إىل 
 .٢٠١٤الشواغل املتعلقة حبماية الطفل زيادة كبرية منذ تصعيد الرتاع يف ليبيا يف عام 

ني الــدعم والتــدريب املقــدمني وبينمــا تكثــف اليونســكو وغريهــا مــن الشــركاء الــدولي   - ٨٠
يتعلق بإدارة حاالت الطوارئ املتعلقة باملتاحف واألصول الثقافية ومحايتـها، تتزايـد إعاقـة     فيما

قــدرة املؤسســات الوطنيــة املعنيــة وشــركائها علــى االســتجابة بفعاليــة مــن جــراء انتشــار عــدم    
  االستقرار وانعدام احلوكمة الفعالة على نطاق واسع.

    
 نشر بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا  -  خامسا  

يف  ينبسبب الظروف األمنية يف ليبيـا، ال يـزال أغلـب مـوظفي البعثـة الـدوليني منتشـر         - ٨١
ديسمرب، كان ينشـر مـا    كانون األول/ ٣١مدينة تونس، حيث أنشأت البعثة مقرا مؤقتا. ويف 

من موظفي البعثة الدوليني والـوطنيني ومـن األفـراد املقـدمني مـن احلكومـات يف        ١٦٩جمموعه 
موظفـا يف   ١١مدينة تونس. وباإلضافة إىل ذلك، كـان لـدى البعثـة ثالثـة مـوظفني يف املقـر و       

 .، إيطاليايف برينديزيقاعدة األمم املتحدة للوجستيات 

ود البعثــة يف تــونس، أبرمــت األمــم املتحــدة وحكومــة تــونس اتفاقــا وفيمــا يتعلــق بوجــ  - ٨٢
ــن          ــة م ــتمكن البعث ــد، لضــمان أن ت ــوارئ إىل البل ــة يف حــاالت الط ــت للبعث ــل املؤق بشــأن النق

 االستمرار يف االضطالع بواليتها من هناك.  

يـارة  كانون الثاين/يناير، قامت بعثة لتقيـيم االحتياجـات بز   ١٦إىل  ١١ويف الفترة من   - ٨٣
مدينة تونس وطـرابلس. وطُلـب إىل بعثـة تقيـيم االحتياجـات أن تنظـر علـى وجـه التحديـد يف          
شروط خدمة مـوظفي البعثـة وسـالمتهم يف مدينـة تـونس واحتياجـات البعثـة يف جمـال الطـريان          
واخليارات املتعلقة بإعـادة إنشـاء وجـود دائـم صـغري للبعثـة يف طـرابلس. وتضـمنت التوصـيات          

 خرجـت هبـا بعثـة تقيـيم االحتياجـات إعـادة تقيـيم الترتيبـات املتعلقـة بـاملوظفني؛           الرئيسية الـيت 
وتطبيق تدابري من أجل حتسني أمن املنطقة احمليطة ببناء البعثة يف مدينة تونس ومواصـلة البحـث   
عن مرافق أخـرى؛ وتنفيـذ أحـد اخليـارين املقتـرحني لزيـادة الـدعم اجلـوي؛ وإجـراء اسـتعراض           

ــة يف     لوحــدة خــدمات ا  ــيم املواقــع املمكن ــيم االحتياجــات أيضــا بتقي ــة تقي ــة. وقامــت بعث حلماي
طرابلس وقدمت تقييمها لألخطار واملنافع املتعلقة بكل خيار، وأوصـت بـأن تتبـع البعثـة هنجـا      
تـدرجييا بشـأن عـودة املــوظفني إىل طـرابلس: نشـر أويل لفريـق فــين صـغري ترافقـه عناصـر دعــم          

لألمم املتحدة، ومرحلة ثانية تشمل وجود املمثـل اخلـاص لألمـني    وأفراد أمن مسلحون تابعون 
العام وكبار مسؤويل األمم املتحدة. وحذرت بعثة تقييم االحتياجات من أن اتباع هـذا النـهج   
سيكون مشروطا بنشر وحدة حراسة تابعـة لألمـم املتحـدة، واقترحـت البـدء باختـاذ إجـراءات        
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على وجه االستعجال، إجراء تقيـيم للمخـاطر األمنيـة    فورية إلنشاء وحدة حراسة، مبا يشمل، 
 بقيادة مستشار األمن األول.

    
 السالمة واألمن  -  سادسا  

ظلــت احلالــة األمنيــة العامــة يف مجيــع أحنــاء ليبيــا شــديدة التقلــب وأفســدها عــدد مــن       - ٨٤
ت احلوادث الكبرية خالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير. وظلـت حتـدث هجمـات إرهابيـة وعمليـا        

اختطــاف وحــوادث أمنيــة أخــرى ضــد األجانــب بشــكل عــام، مســتهدفة اجملتمــع الــدويل علــى 
وجه التحديد. وقام مقاتلون باسـتهداف واختطـاف دبلوماسـيني ومـواطنني أجانـب مـن أجـل        
احلصــول علــى فديــة أو املطالبــة بــاإلفراج عــن مقــاتلني حتتجــزهم حكومــات أجنبيــة. وقامــت    

ت إجرامية بإعدام عدد مـن املـواطنني األجانـب أو اختطـافهم     أو عصاباعنيفة مجاعات متطرفة 
 من أجل احلصول على مكافأة مالية.

آب/أغسطس، يف طرابلس، انفجر جهاز متفجر مرجتل حممـول علـى مركبـة     ٣١ويف   - ٨٥
أيلول/سـبتمرب، يف طـرابلس، اعتـدى أفـراد مـن       ٨خارج مباين شركة مليتة للنفط والغاز. ويف 

ــدنيا  ــيني يف مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني      امليليشــيات ب علــى أحــد املــوظفني احملل
تشرين األول/أكتوبر، يف مصراتة، انفجـر جهـاز متفجـر     ١ألسباب تتعلق حبادث سيارة. ويف 

 تشـرين الثـاين/   ٨يف القنصلية التركية. ووقع انفجار آخر يف نفس املكان بعد بضعة أيـام. ويف  
ــاء هجــوم علــى قافلتــهم الــيت كانــت يف    نــوفمرب، اخُتطــف مســؤوالن يف   الســفارة الصــربية أثن

كانون األول/ديسمرب، يف طرابلس، اختطـف مهـامجون    ١٤طريقها إىل احلدود التونسية. ويف 
ــة مــدير مستشــفى مــن مالطــة. ويف    ــاير، يف زوارة، هامجــت   ١٢جمهولــو اهلوي كــانون الثاين/ين
 للنفط والغاز.جمموعة مسلحة جمهولة اهلوية جممع شركة مليتة 

    
 اجلوانب املالية  -  سابعا  

كــــانون الثاين/ينــــاير إىل   ١بلــــغ جممــــوع املــــوارد املعتمــــدة للبعثــــة للفتــــرة مــــن         - ٨٦
دوالر، وهـو مبلـغ وافقـت عليـه      ٤١ ١٨١ ٥٠٠ما قـدره   ٢٠١٦األول/ديسمرب  كانون ٣١

  جيم.-ألف ٧٠/٢٤٩اجلمعية العامة يف قرارها 
    

  مالحظات وتوصيات  - ثامنا   
كـانون األول/ديسـمرب خطـوة هامـة إىل      ١٧شكل توقيـع االتفـاق السياسـي اللـييب يف       - ٨٧

األمــام يف احلــوار السياســي اللــييب، ويف ســياق اجلهــود الــيت يبــذهلا اجملتمــع الــدويل لوضــع حــد    
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لألزمة املؤسسية والرتاع العسكري اللذين أحلقا دمارا بليبيا وبشعبها. ويعـود الفضـل يف جنـاح    
وار يف جزء كبري منه إىل ما حتلى به مجيـع املشـاركني يف احلـوار السياسـي اللـييب مـن       عملية احل

شــجاعة والتــزام وتصــميم مــن أجــل إعــادة توحيــد بلــدهم وجتنيــب مــواطنيهم املزيــد مــن إراقــة 
الــدماء واملعانــاة. ويتــيح االتفــاق السياســي اللــييب إطــار عمــل للشــعب اللــييب مــن أجــل حتقيــق   

، ال سيما فيمـا خيـص بنـاء دولـة دميقراطيـة تقـوم       ٢٠١١ا الثورة الليبية لعام الفرص اليت أتاحته
  على سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان.

وإنين أشعر بالتفاؤل إزاء القرار الذي اختـذه جملـس النـواب للموافقـة مـن حيـث املبـدأ          - ٨٨
جانب اخلطـوات املتبعـة ملعاجلـة    على االتفاق السياسي اللييب واجمللس الرئاسي املنبثق عنه. وإىل 

االنقسامات الداخلية يف اهليئة التشريعية، أبان املمثلون املنتخبـون يف ليبيـا عـن عـزم كـبري علـى       
املضي يف سبيل الوفاء مبسـؤولياهتم جتـاه بلـدهم وشـعبهم بعـد شـهور مـن الغمـوض السياسـي.          

قائمـة جديـدة مـن الـوزراء     شـباط/فرباير بترشـيح    ١٤وقد شكل أيضا قيام اجمللس الرئاسـي يف  
لتعيينهم يف حكومة الوفاق الوطين خطوة إجيابية إىل األمـام. وأغتـنم هـذه الفرصـة لكـي أُذكِّـر       
مجيـع األطـراف بـأن قـدرة ليبيـا علـى فــتح صـفحة جديـدة يف انتقاهلـا إىل مزيـد مـن االســتقرار            

متشيا مـع قـرار جملـس    واألمن يتطلب االلتزام بدعم االتفاق السياسي اللييب شكال ومضمونا. و
)، سيؤدي التنفيذ الكامل جلميع األحكام ذات الصلة من هـذا االتفـاق   ٢٠١٥( ٢٢٥٩األمن 

ــخريات يف    ــراف يف الصــ ــه األطــ ــذي وقعــ ــيا يف    ١٧الــ ــمرب دورا أساســ ــانون األول/ديســ كــ
  الصدد.    هذا
 وعلى الرغم من إحراز تقدم ملموس، ال يـزال الكـثري مـن الغمـوض يكتنـف املسـتقبلَ        - ٨٩

السياسي يف ليبيا. وال يزال العديد من القـادة السياسـيني والعسـكريني يعترضـون علـى اجلهـود       
املبذولة من أجل املضي بالبلد إىل املرحلة التالية من انتقاله الـدميقراطي. وجيـب أن يظـل البـاب     
ــق       ــق إىل حتقي ــة السياســية. ويتطلــب الطري ــع األطــراف لالنضــمام إىل العملي ــام مجي مفتوحــا أم
الســالم واألمــن واالزدهــار علــى حنــو دائــم ومســتدام تضــافر جهــود مجيــع األطــراف والتزامهــا 
بشكل مجاعي بوضع املصاحل الوطنية الليبية فوق كل االعتبارات األخرى. وجيـب علـى القـادة    
السياسيني يف ليبيا أن يتحملوا املسؤولية عن مستقبل بلدهم. وجيب علـيهم أيضـا أن يوضـحوا    

الفاعلــة يف امليــدان أن اســتمرار أعمــال العنــف واالختطــاف وإصــدار بيانــات     جلميــع اجلهــات
  سافرة لتخويف من يسعون إىل املضي قدما باالتفاق السياسي اللييب أمر غري مقبول.  

ويشكل أيضا التقدم احملرز حنو استئناف االنتقال الـدميقراطي يف ليبيـا عـامال حامسـا يف       - ٩٠
تطــرف املصــحوب بــالعنف. ومــن دواعــي القلــق البــالغ متكُّــن املعركــة ضــد قــوى اإلرهــاب وال

مجاعات من قبيل تنظيم داعش بسهولة نسبية من توسيع جماالت سيطرهتا وتأثريها علـى مـدى   
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األشـهر القليلـة املاضـية. وإنـين أحــث مجيـع األطـراف علـى مضــاعفة جهودهـا مـن أجـل إزالــة           
وميـة موحـدة، األمـر الـذي يسـمح      الفراغ السياسي واألمين الناشئ عن غيـاب مؤسسـات حك  

ــا           ــى ليبي ــد عل ــر بشــكل متزاي ــر مباش ــا وبتشــكيل خط ــد وجوده ــة بتوطي ــات اإلرهابي للجماع
واملنطقــة. والتطــورات اجلاريــة يف أمــاكن أخــرى مــن املنطقــة هــي تــذكري واضــح بأمهيــة عامــل 

سـلطِة  الوقت، وبأنه ما مل ُيحَرز تقدم سريع يف تشكيل جبهـة سياسـية وأمنيـة موحـدة يف ظـل      
دولٍة ليبية موحدة، قد تكون املعركة ضـد اإلرهـاب معركـة خاسـرة. وتقـع علـى عـاتق القـادة         
ــال املقبلــة مــن ويــالت اإلرهــاب       الليبــيني مــن مجيــع األطــراف مســؤولية إنقــاذ بلــدهم واألجي

  والتطرف املصحوب بالعنف.
يـزال مئـات اآلالف   ويتواصل الرتاع العسكري بال هـوادة يف خمتلـف أحنـاء البلـد، وال       - ٩١

من املواطنني الليبيني العـاديني يتحملـون العواقـب املروعـة لألزمـة اإلنسـانية. وقـد تشـرد زهـاء          
نصف مليون شخص، ويعاين العديد منهم من منط التشرد املتكرر. ويفتقـر مئـات اآلالف مـن    

لشـرب املأمونـة   الليبيني إىل املرافق األساسية، مبا يف ذلك الفرص الكافيـة للحصـول علـى ميـاه ا    
والنظافة الصحية وخدمات الصرف الصحي. وأناشد اجملتمع الـدويل، باسـم الفئـات األضـعف     
يف ليبيا، القيام على وجه السرعة بتوفري موارد خلطـة االسـتجابة اإلنسـانية الـيت تعـاين نقصـاً يف       

ــة إىل حنــو     مليــون شــخص ممــن يعــدون حباجــة إىل   ٢,٤٤التمويــل، لكــي يتســىن تقــدمي اإلغاث
  احلماية واملساعدة اإلنسانية.

ومل تلــق النــداءات املتكــررة الــيت وجههــا ممثلــي اخلــاص والوكــاالت اإلنســانية الدوليــة   - ٩٢
للتوصل إىل وقف إلطالق النار ألغراض إنسانية آذانا صاغية، ال سيما يف مدينة بنغـازي، الـيت   

ال مربر هلـذا التمـادي يف منـع    كابدت قدرا مهوال من الدمار واخلسائر يف األرواح. وببساطة، 
حصول اجملتمعات احمللية اليت تعيش يف ظروف بائسة على مواد اإلغاثة اليت تشتد احلاجـة إليهـا   

  ألغراض إنسانية.
وعالوة على ذلك، ال يزال الرتاع يتسم بانتهاكات جسيمة للقـانون الـدويل اإلنسـاين      - ٩٣

سلطات الليبية وكـل مـن حيظـى بسـيطرة فعليـة      والقانون الدويل حلقوق اإلنسان. وإنين أدعو ال
علــى أرض الواقــع إىل وضــع حــد هلــذه التجــاوزات. كمــا أشــجع الزعمــاء السياســيني والقــادة 
العسكريني على أن يعلنوا للجمهور أن كل هـذه األعمـال لـن جيـري التسـامح معهـا مـن اآلن        

األمهيـة مبكـان أن    فصاعدا وأن املسـؤولني عنـها سيخضـعون للمسـاءلة. ويف هـذا الصـدد، مـن       
تقوم احلكومة الليبية اجلديدة بتطوير قدرات نظام العدالة الوطين على سـبيل األولويـة. وأحـث    
أيضا اجملتمع الدويل علـى تـوفري املـوارد الـيت طلبـها املـدعي العـام باحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة مـن            

  يل يف ليبيا.  أجل التحقيق يف جرائم احلرب واجلرائم األخرى مبوجب القانون الدو
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وتــذكَّر األطــراف املشــاركة يف األعمــال القتاليــة اجلاريــة بأهنــا تتحمــل املســؤولية عــن    - ٩٤
وضــع كافــة التــدابري الالزمــة لتفــادي اخلســائر يف أرواح املــدنيني وملنــع وقــوع إصــابات يف         
صفوف املدنيني وإحلاق أضرار باملنشآت املدنية. وجيـب أن تكـف هـذه األطـراف علـى الفـور       
عن مجيع اهلجمات العشوائية واهلجمات املباشرة الـيت تشـنها علـى املـدنيني، وأن تكفـل محايـة       
املستشفيات واملرافق الطبية املدنية واألفراد املـدنيني، وأن تضـمن إيصـال املسـاعدات اإلنسـانية      
دون عوائــق إىل اجملتمعــات احملليــة احملتاجــة. وعلــى نفــس املنــوال، ال ميكــن إجيــاد أي تربيــر          
الختطاف املدنيني على أساس االنتماءات القبلية أو األسرية أو السياسية. وجيـب اإلفـراج عـن    

  هؤالء فورا ودون قيد أو شرط.
وال ميكــن قبــول اســتمرار التعــذيب وغــري ذلــك مــن أشــكال ســوء املعاملــة يف مرافــق      - ٩٥

ســؤولياهتا مبوجــب االحتجــاز. وأود أن أذكــر مجيــع األطــراف املعنيــة بقــوة بالتزامهــا بالوفــاء مب 
القانون الدويل اإلنساين والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان. كمـا أدعـو تلـك األطـراف إىل أن         
تكفــل وضــع تــدابري ملــنح مجيــع احملتجــزين الفرصــة الكافيــة لالتصــال باألقــارب واحملــامني، وأن 
ــة       ــوات الالزمــ ــاذ اخلطــ ــة أو اختــ ــول القانونيــ ــق األصــ ــة وفــ ــادئ احملاكمــ ــل مبــ ــل تفعيــ تكفــ

  سراحهم.  طالقإل
وال يزال الرتاع الدائر يف ليبيـا واسـتمرار غيـاب سـلطة فعليـة للدولـة يلحقـان خسـائر           - ٩٦

فادحة باجملتمعات احمللية يف جنوب ليبيا. وقـد أدت سـنوات مـن اإلمهـال والتـهميش املنـهجيني       
ســي مــن جانــب الســلطات املركزيــة إىل زيــادة مســتويات تــوطُّن اجلرميــة وتنــامي العنــف السيا  

واستمرار التوتر اجملتمعي والتنافس فيما بني اجلماعـات املنافسـة علـى املـوارد. وزاد مـن تفـاقم       
احلالة الراهنة ضعف وسائل مراقبة احلدود أو غياهبا متاما، وهو ما أتاح على حنـو غـري مسـبوق    

يف  تدفق أعداد كـبرية مـن املهـاجرين، ممـا شـكل ضـغطا هـائال علـى اجملتمعـات احملليـة املضـيفة           
  اجلنوب، اليت تكافح أصال من أجل تلبية االحتياجات اخلاصة هبا.

وإنــين أالحــظ جبــزع اخلطــوات الــيت اختــذهتا الســلطات الفعليــة يف طــرابلس لتقييــد            - ٩٧
احلريات السياسية واملدنية، فضـال عـن املنـع املتكـرر ملمثلـي اخلـاص وفريقـه يف عـدة مناسـبات          

الصــدد، أود أن أُذكِّــر قيــادة املــؤمتر الــوطين العــام       مــن الوصــول إىل غــرب ليبيــا. ويف هــذا    
) املتمثلــة يف التعــاون ٢٠١٥( ٢٢٥٩مــن قــرار جملــس األمــن  ١٨مبســؤولياته مبوجــب الفقــرة 

بالكامل مع بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا يف ما تقوم به مـن أنشـطة، مبـا يف ذلـك السـماح      
اختـاذ اخلطـوات الالزمـة لضـمان أمـن مـوظفي األمـم        للبعثة بالتفاعل احلر مع كافة احملاورين، و

املتحــدة واألفــراد املــرتبطني هبــا وكفالــة تنقلــهم بــدون عراقيــل ووصــوهلم إىل مقاصــدهم دون    
تأخري. وقـدرة مـوظفي األمـم املتحـدة وأفرادهـا علـى التعامـل حبريـة مـع مجيـع اجلهـات املعنيـة             

للوفاء بالوالية اليت عهد هبـا جملـس األمـن     السياسية واألمنية دومنا هتديد أو ختويف أمر أساسي
  البعثة.  إىل
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ويــنص االتفــاق السياســي اللــييب علــى خريطــة طريــق هلــا مقومــات البقــاء لوضــع حــد     - ٩٨
للرتاع يف ليبيا وتيسـري االنتقـال الـدميقراطي يف البلـد. وسـتتوقف أمـور كـثرية علـى تنفيـذ هـذا           

يــة والتزامهــا بتيســري نقــل الســلطة بصــورة االتفــاق، فضــال عــن حســن نيــة مجيــع األطــراف املعن
ســلمية. ويــؤدي مــدى اســتطاعة حكومــة الوفــاق الــوطين أن متــارس ســلطتها التنفيذيــة بفعاليــة  
انطالقا من العاصمة الليبية، طرابلس، بدعم من املؤسسات احلكوميـة الرئيسـية األخـرى، دورا    

يـات الرئيسـية األخـرى، مبـا يف     حامسا يف حتديد مـدى جنـاح السـلطات الليبيـة يف معاجلـة األولو     
  ذلك احلالة يف بنغازي والتهديد الذي يشكله تنظيم داعش ومجاعات إرهابية أخرى.

وتطرح الظروف السياسية واألمنيـة السـائدة علـى أرض الواقـع عـددا مـن الصـعوبات          - ٩٩
قـة  للبعثة عند إجناز عملها. وكلي ثقة بأن ممثلـي اخلـاص وموظفيـه سيواصـلون حبـث ُنُهـج خال      

  ومبتكرة إزاء توفري الدعم الالزم.
ويف ظــل هــذه اخللفيــة وردا علــى طلــب البعثــة بــدء التحضــريات إلعــادة إنشــائها يف     - ١٠٠

طـــرابلس، قـــام مقـــر األمـــم املتحـــدة، بقيـــادة إدارة الشـــؤون السياســـية، بإيفـــاد بعثـــة لتقيـــيم    
 كـانون الثـاين/   ١٦إىل  ١١االحتياجات إىل بعثة األمـم املتحـدة للـدعم يف ليبيـا يف الفتـرة مـن       

يناير. ومن األمهية مبكان أن تكون البعثة قادرة على توفري الـدعم الفـوري إىل حكومـة الوفـاق     
الوطين فور إنشائها يف طرابلس، إال أن بعثة تقييم االحتياجات قـررت أن احلالـة األمنيـة هنـاك     

ة مركزيـة يف الوقـت الـراهن    ال تزال غري مستقرة إىل حد كبري، ال سيما بالنظر إىل غياب سلط
وما ينتج عـن ذلـك مـن ضـعف اهلياكـل األمنيـة. وبنـاء علـى ذلـك، وكتـدبري فـوري، أوصـت             
بعثة تقييم االحتياجـات بإيفـاد فريـق فـين صـغري، إىل جانـب عناصـر للـدعم ووحـدة للحراسـة           

  هبا.تابعة لألمم املتحدة. وجترى حاليا األعمال التحضريية لتنفيذ هذه التدابري املوصى 
ــذ        - ١٠١ ــة للمســاعدة يف تنفي ــا املبذول ــم املتحــدة جهوده ــذا الســياق، ستواصــل األم ويف ه

االتفاق السياسي اللييب، وتظـل علـى اسـتعداد لـدعم ومسـاعدة السـلطات الليبيـة وفقـا ملبـادئ          
تويل زمام املبادرة على الصـعيد الـوطين. ومثـة حاجـة إىل بـذل جهـود متضـافرة لكفالـة التنفيـذ          

التفاق، ولتوسيع قاعدة الدعم. وحتقيقـا هلـذه الغايـة، أوصـي بـأن جيـدد جملـس األمـن         الكامل ل
والية بعثة األمـم املتحـدة للـدعم يف ليبيـا ملـدة ثالثـة أشـهر بوصـفها بعثـة سياسـية خاصـة ذات            

). فهــذه ٢٠١٥( ٢٢٣٨واليــة متكاملــة يف اجملــاالت املنصــوص عليهــا يف قــرار جملــس األمــن   
ح للبعثـة مواصـلة تقـدمي املسـاعدة إىل جملـس الرئاسـة بفضـل عمليـة إنشـاء          الفترة كفيلة بأن تتـي 

حكومــة الوفــاق الــوطين، وصــياغة خطــة عملــها وأولوياهتــا، ووضــع الترتيبــات األمنيــة الالزمــة 
لتيسري وجودها يف ليبيا. وسوف يتيح تشـكيل حكومـة الوفـاق الـوطين فرصـة أخـرى للتعامـل        
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اسـتراتيجية شـاملة للـدعم املقـدم مـن األمـم املتحـدة يف         مع السلطات الليبية بشأن وضـع رؤيـة  
  املرحلة الالحقة من العملية االنتقالية.

ــة          - ١٠٢ ــدول العربي ــة ال ــي وجامع ــاد األفريق ــن االحت ــديري لكــل م ــن تق وأود أن أعــرب ع
واالحتــاد األورويب، وجلميــع الــدول األعضــاء الــيت رافقــت هــذه العمليــة وقــدمت هلــا الــدعم.     

أن أعــرب عــن خــالص امتنــاين ملــوظفي البعثــة ومنظومــة األمــم املتحــدة علــى          وأخــريا، أود 
جهــودهم الراميــة إىل دعــم عمليــة االنتقــال يف ليبيــا، وأشــيد مبمثلــي اخلــاص، مــارتن كــوبلر،     

أبداه من قيادة وملا بذله من جهود دؤوبة هبـدف مواصـلة العمليـة السياسـية وتنفيـذ االتفـاق        ملا
  السياسي اللييب.

 


