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 ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة عن العام األمني تقرير  
  

 مقدمة - أوال 
 السي ســــي  التطــــ  ا  (2016) 2323 األمــــ  جملــــ  بقــــرا  عمــــا املقــــد  التقريــــر هــــ ا يتنــــ    - 1

 البلـد، يف اإلنس ني   احل ل  اإلنس ن حق ق  ح ل  االقتص دي  احل ل  ع  ع م  حمل   يقد  ليبي ، يف  األمني 
 الســ ب  تقريــر  صــد   منــ  ليبيــ  يف للــدعم املتحــدة األمــم ب ثــ  هبــ  اضــطل   الــي األنشــط  إبجيــ    يبــن
 .(S/2017/283) 2017 نيس ن/أبريل 4 املؤ خ
  

 ألمنيةوا السياسية التطورات - اثنيا 
 مـ  أعض ء  د   املتحدة األمم ج نب م  مت ددة جه د بب   ابلتقرير املشم ل  الفرتة اتسم  - 2

 هن يــ  يف طــرابل  يف اشــتب ت    أد . التقلـب شــديدة أمنيــ  بيئــ  ظـل يف السي ســي  ال مليــ  تنشــي  أجـل
 يـــد علـــ  ال  صـــم  يف األمنيـــ  املراقبـــ   حتســـ  املتشـــددة املســـلح  اجلم عـــ   ب ـــ  انســـح   إىل املطـــ  
 قـــ ا   اشـــتب  حيـــ  ليبيـــ  جنـــ   يف ال نـــ  أعمـــ    تصـــ عد  . الرائســـ  للمجلـــ  املؤيـــدة القـــ ا 
 علـ  السـيطرة بشـنن ملصـرات ، الت ب ـ  الث لثـ   القـ ة الليـي الـ طي اجلـي  أ  الرئيسين، الف علن ال نصري 
 . االسرتاتيجي  امل اقع
 قـــدم  املضـــ  أجـــل مـــ  احلـــ ا  يف املشـــ  ت   الليبيـــ  األمنيـــ  السي ســـي  الف علـــ  ال ن صـــر  اصـــل    - 3

 االنتق ليــ  املرحلــ  طبي ــ  بشــنن الشــ ي اجلــد  تزايــد خضــم يف األنشــط  هــ    جــر . السي ســي  ابل مليــ 
 جمللـ  املمثلـن ال فـدي  اختيـ   أيضـ   جـر . 2018 عـ   يف نتخـ اب ا إجـراء احتمـ     النهـ ئ    ض ه 
 إدخـ   احتمـ   بشـنن حـ ا  إلجـراء الليـي السي سـ  االتفـ ق مـع يتسـ  مب  للد ل  األعل   اجملل  الن ا 

 إطــ    جـ د لضـم ن دسـت   مشـر   صـي ة  مـ  الدســت   صـي ة  مج يـ   انتهـ . االتفـ ق علـ  ت ـديا 
 الـ   الدسـت    اعتمـد  اجلم يـ  ص ت  ،2017 مت  /ي ليه 2٩  يف. االنتق لي  الفرتة هن ي  يف دست   
 . إقرا   أجل م  ش ي استفت ء عل  سي رض

   ئيســ  يل جديــدا خ صــ  ممــثا )لبنــ ن( ســام  ةســ ن عينــ  ابلتقريــر، املشــم ل  الفــرتة  خــا  - 4
ـــ  ا ليبيـــ ، يف للـــدعم املتحـــدة األمـــم لب ثـــ   تـــ بلر مـــ  ت  حمـــل حـــل  قـــد. 2017 مت  /ي ليـــه 26 مـــ  اعتب

 . حزيران/ي نيه 30 يف للب ث    ئيس  يل خ ص  ممثا ب صفه  اليته انته  ال   )أمل ني (،
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 اللييب السياسي االتفاق تنفيذ  

 مل  جلـ  شـ مل  سي سـي  عمليـ  إجـراء تيسري أجل م  الليبي  امل ني  اجله   مع ال مل الب ث   اصل  - 5
ــــ  املســــ ئل ــــ  ،2017 نيســــ ن/أبريل 24  يف. الليــــي السي ســــ  االتفــــ ق يف اخلافي ــــ ا  جملــــ  أعل  عــــ  الن
 األعلــ  اجمللــ  أعلــ  أاي /مــ ي ، ٩  يف. نســ ء ثــا  بيــنهم مــ  عضــ ا، 24 مــ  تتــنل  حــ ا  جلنــ  تشــ يل
 ناللجنتـــ أن مـــ  الـــرةم علـــ   .  احـــدة امـــرأة  ضـــمنه  عضـــ ا، 13 مـــ  مؤلفـــ  بـــه خ صـــ  جلنـــ  عـــ  للد لـــ 

 يف  مسيــ  ةــري مشــ   ا  إلجــراء اجتم ــ ا اللجنتــن مــ  أعضــ ء عــدة فــ ن ،إنشــ ء   منــ   مسيــ  م ــ   جتتم ــ مل
 اقـــرت  مت  /ي ليـــه، 15  يف.  لنـــداهل   جيـــ اخل الشـــؤ ن   يـــر برع يـــ  مت  /ي ليـــه 7   أاي /مـــ ي  23 يف الهـــ  
  قـ  إىل دعـ ة أمـ  ، مجلـ  يف تتضـم ، انتق ليـ  طريـ  خريطـ  الشخصـي ، بصفته السراج، ف يز ال   اء  ئي 
 .2018 آذا /م  س يف   ائسي  برمل ني  انتخ اب   إجراء ليبي  أحن ء مجيع يف الن   إطاق

 
 والدولية اإلقليمية املشاركة  

 األ   يب االحتـــ د يف أعضـــ ء  د   ليبيـــ ، جـــريان ذلـــ  يف مبـــ  امل نيـــ ، األعضـــ ء الـــد    اصـــل  - 6
 اجلهــ   بــن الت اصــل جســ    مــد الليبيــ  السي ســي  ال مليــ  ت زيــز إىل الراميــ  جه دهــ  إقليميــ   منظمــ  

 للــد   عشــر احلــ د  االجتمــ   الســ ب  اخلــ   ممثلــ  حضــر ،2017 أاي /مــ ي  8  يف. الرئيســي  امل نيــ 
 ضــر  ة اخل  جيــ  الشــؤ ن    اء  أتــد. ال  صــم  اجلزائــر يف عقـد الــ   الــ  ا   املســت   علــ  لليبيــ  اجملـ   ة
  ؤســـ ء بـــن مـــؤخرا عقـــد  الـــي ابالجتم عـــ     حبـــ ا الشـــ مل احلـــ ا  طريـــ  عـــ  السي ســـي  األ مـــ  حـــل

 .الليبي  ال طني  املؤسس  
 الرابعيــــ  للمجم عــــ  الثــــ ي االجتمــــ   األ   يب االحتــــ د استضــــ   ،2017 أاي /مــــ ي  23  يف - 7

 الب ثـ   قـدم . بر تسـل يف املتحـدة(  األمـم ال ربيـ ، الـد    ج م ـ  األ   يب،  االحت د األفريق ، )االحت د
 ج ت اي الس ب  تنزاني   ئي  بليبي ، امل ي األفريق  لاحت د الس م  املمثل هب  ق   الي للزاي ا  الدعم أيض 

 ابجلهـ   خاهلـ  التقيـ   الـي بليبيـ  امل نيـ  املسـت   الرفي   األفريق  االحت د جلن  م    ا     فد تي  يي،
 .السي سي  ابل ملي  قدم  املض  بغي  الليبي  امل ني 
 الث نيـ  للمـرة  مصـر  اجلزائـر تـ ن ل   جيـ اخل الشؤ ن    اء اجتمع ،2017 حزيران/ي نيه 6  يف - 8

 قمـ  مـؤمتر خـا  مت  /ي ليـه، 2  يف. املتحـدة األمـم قيـ دة حت  ليبي  يف املص حل  جه د دعم سبل ملن قش 
 للتشــجيع الث لثــ  للمــرة املســت   الرفي ــ  األفريقــ  االحتــ د جلنــ  اجتم ــ  أاباب، أديــ  يف األفريقــ  االحتــ د
 .لأل م  سي س  حل إىل الت صل أجل م  مشرتك هنج اتب   عل 
 لل مليـــــ  دعمـــــ  املبـــــ د ا  مـــــ  عـــــددا أعضـــــ ء د   نفـــــ   ابلتقريـــــر، املشـــــم ل  الفـــــرتة خـــــا    - ٩

 النــــ ا  جملــــ   ئــــي  بــــن اجتمــــ   أ   إيط ليــــ  استضــــ ف  ،2017 نيســــ ن/أبريل 21 ففــــ . السي ســــي 
 أاي /مــ ي ، 3   2 يف الســ ب ، يف مصــر بــ لته  الــي اجلهــ د إىل اســتن دا  . للد لــ  األعلــ  اجمللــ    ئــي 
 اجتم عـ  فرنسـ   ئي  استض   مت  /ي ليه، 25  يف. أب ظي يف حفرت  الل اء السراج ال   اء  ئي  اجتمع
 النـ  ، إطـاق  قـ  إىل يـدع  إعـان إصـدا  ع  أسفر حفرت،  الل اء السراج ال   اء  ئي  بن اثني  ثن ئي 

ـــــ  مـــــ  للتم ـــــن شـــــ مل سي ســـــ  حـــــ ا   إجـــــراء ـــــي السي ســـــ  االتفـــــ ق تنفي ـــــ ا اللي   إجـــــراء ف ـــــ ال، تنفي
 مـ  عسـ رين  فـدي  بـن احلـ ا  لتيسري اجتم عن مصر عقد  مت  /ي ليه، 31   20  يف. االنتخ اب 

 .الليي ال طي  اجلي  مصرات 
 



3/19 

 17-14002 (A) 

 

 الغربية املنطقة يف احلالة  
 مـع قتـ   أعقـ   يف الب ئـدة الـ طي اإلنقـ ذ حل  مـ  اتب ـ  قـ ا  املدينـ  مـ  طُـرد  طرابل ، يف - 10

 الرائســ  للمجلــ  م اليــ  قــ ا  صــد  ،2017 أاي /مــ ي  26  يف. الرائســ  للمجلــ  املؤيــدة القــ ا 
  أ ب ــ  مقـ تا 44 عـ  يقـل ال مـ  مقتــل عـ  أسـفر ممـ  الـ طي اإلنقــ ذ حل  مـ  مؤيـدة قـ ا  شـنته هج مـ 
 يف الرئيسي  امل اقع عل  الرائس ، احلرس ذل  يف مب  الرائس ، للمجل  الت ب   الق ا   سيطر . مدنين
 الرائســ  للمجلــ  امل اليــ  القــ ا  صــد  مت  /ي ليــه، 7  يف. الــد يل طــرابل  مطــ   ذلــ  يف مبــ  املدينــ ،
 الـ   االشـتب ك هـ ا أسـفر  . املدينـ  إىل للـدخ   الـ طي اإلنق ذ حل  م  مؤيدة مج ع   هب  ق م  حم  ل 
 املنطقــ  ت ســيع   ايدة مــدنين أ ب ــ  مقتــل عــ  ال  صــم ، شــرق تيلــ مرتا 25 حــ ايل بــ لل ، القــر  يف  قــع

 . الرائس  للمجل  امل الي  الق ا  لسيطرة اخل ض  
ــــ  أعلنــــ  ،2017 حزيران/ي نيــــه 11  يف - 11 ــــ  تتيب  ســــي  ســــرا  أطلقــــ  أهنــــ  الصــــدي  ب ــــر أب

 املنتســب  اجلم عــ  هـ     عمــ . 2011 عــ   منـ  حيتجــز تــ ن حيـ  الزنتــ ن منطقــ  مـ  القــ ايف اإلسـا 
 ةـري. 2012 عـ   الصـ د  ال فـ  قـ ن ن مـع يتسـ  مب  مت الق ايف سرا  إطاق أن الليي ال طي اجلي  إىل
 . مستقل بش ل منه يُتحق  مل عنه اإلفراج أن
 

 الشرقية املنطقة يف احلالة  
  يف.  د نـ  بنغـ    يف خمتلفـ  مسلح   مج ع   الليي ال طي اجلي  بن القت   ت اصل الشرق، يف - 12
 بـ ل  طـ  دا بنغـ   ، يف احلـ   سـ ق مق ط ـ  علـ  الليـي ال طي اجلي  سيطر ،2017 حزيران/ي نيه 23

 حتريــر الليــي الــ طي اجلــي  أعلــ  مت  /ي ليــه، 5  يف. لــه  ئيســ  م قــل آخــر مــ  بنغــ    ثــ ا  شــ    جملــ 
. بنغـــ    ثــ ا  شــ    جملــ  حيتلهــ   ا  مــ  الــي األحيـــ ء ب ــ  يف القتــ   اســتمرا  مــ  الــرةم علــ  بنغــ   ،
 مـ  األ ىل ال شـري  األاي  يف مقـ تا 78 سـق   عـ  أُبلغ إذ مرتف   ت لف  الليي ال طي اجلي  تقد   تل 

 تصـ عد مـع مبـ ا اة املسـلح  اجلم عـ   سـيطرة مـ  األحيـ ء حتريـر إىل الراميـ  احلمل   جر . ل حد  مت  /ي ليه
 يف آخــري  أشــخ    ثاثــ  قبلــ   عــيم قتــل أاي /مــ ي ، 1٩ ففــ . املتنــ ظرة ةــري اإل ه بيــ  اهلجمــ   عــدد يف

 نفسه الن   م  آخر جه   استهد  حزيران/ي نيه، 10  يف. مرتب  عل  حمم   مرجتل متفجر جبه   هج  
 يق ــ ن بنغــ    يف داي هــم إىل ال  ئــد ن املــدني ن  ا   مــ . أشــخ   مخســ  جــر  إىل أد  ممــ  بنغــ    عمــدة
 .املتفجرا  م  احلر  خملف   م   ةريه  املرجتل  املتفجرة  األجهزة لأللغ   ضح اي
 تــده   إىل أد  ممــ  للغ يــ ، مقيــدا املدينــ  إىل الــدخ    ا   مــ  د نــ  يف متــ ترة احل لــ   الــ   مــ  - 13
 م ــز ا د نــ  جم هــد  شــ    جملــ  مــ  عن صــر مــع يشــتب  الليــي الــ طي اجلــي  ظــل  . اإلنســ ني  احل لــ 
 ال مليـ   عـ  املسـؤ   الليي ال طي اجلي  ق ا  ق ئد أعل  ،2017 مت  /ي ليه 15  يف. اجل   ابلدعم

 .املدين  يف الدائر القت   إهن ء بشنن للتف  ض احمللين الشي خ مع ج  ي  من قش   ع  د ن  يف
 

 اجلنوبية املنطقة يف احلالة  
 الـــي املنطقـــ  نطـــ ق تبـــري بشـــ ل الليـــي الـــ طي اجلـــي   ّســـع ابلتقريـــر، املشـــم ل  الفـــرتة خـــا  - 14

 القـــ ا  بـــن االشـــتب ت   مـــ  سلســـل  ب ـــد ،2017 أاي /مـــ ي  18 يف  . ليبيـــ  جنـــ يب يف عليهـــ  يســـيطر
 بنغــ    عــ  الـدف   ســرااي مـ  عن صــر ه مجـ  ملصــرات ، الت ب ـ  الث لثــ   القـ ة الليــي الـ طي للجــي  الت ب ـ 
 مقتـل عـ  أسـفر ممـ  ،الـ طي اجلـي  لسـيطرة اخل ضـ   اجل يـ  الشـ ط  بـراك ق عـدة الث لثـ  القـ ة ج نب إىل
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 ليبي ، يف  اسع نط ق عل  اهلج   ه ا أُدي   قد. مدنين  ست  ال س رين األفراد م  8٩ ع  يقل ال م 
 بشـ ل السـيطرة   ةـم. احملليـ  القب ئـل م  ة ضب  ف ل  د د  أاث  الرائس ، اجملل  ج نب م  ذل  يف مب 

 اســتط ع   ئيســي  منشــ   مــ  االنســح   إىل الث لثــ  القــ ة اضــطر  اجل يــ ، الق عــدة هــ   علــ  ت مــل
 تلــ  أبخــ  الليــي الــ طي اجلــي   أســر . للــنف  الشــرا ة حقــ   ذلــ  يف مبــ  اجلنــ  ، يف عليهــ  احلصــ  

 ال طي اجلي  عينه ال   ال س ري  سبه  ملنطق  ديداجل  س ر ال ق ئدال دع  أاي /م ي ، 24  يف.  اقعامل
 . ال طي اجلي  إىل االنضم   إىل اجلن   يف ال س ري  ال حدا  مجيع الليي
 مب   ضـــته  تنـــ د  اجلنـــ   يف الف علـــ  اجلهـــ   مـــ  ال ديـــد  الـــ  مـــ  السي ســـي ، الن حيـــ   مـــ  - 15

 اجلنــ   مصــ ح عــ  للــدف   جمم عتــ ن ُشــ ل   لــ ل .  الغــر  الشــرق بــن نزاعــ  ت تــ   مــ  يف إقح مهــ 
  يف. اجلنــــــــ   يف الف علـــــــ  اجلهــــــــ   ج نـــــــب مــــــــ  أفضـــــــل بشــــــــ ل منســـــــق  إجــــــــراءا  اختـــــــ ذ  ضـــــــم ن

 عـ  اجلنـ   إىل املنتمـن للد ل  األعل  اجملل  أعض ء م  15 اجملم   يف أعل  ،2017 حزيران/ي نيه 5
 الــ ي  النفــ ذ ذ   اجلنــ بين النشــط ء مــ  جمم عــ  أعلنــ  مت  /ي ليــه، 17  يف “اجلن بيــ  ال تلــ ” إنشــ ء
 .“فزان يف ال طني  الق   جتمع” تش يل ع  الرئيسي  القبلي  اجملتم    ميثل ن

 
 ليبيا يف والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم  

 ال ــراق يف اإلســامي  الد لــ  تنظــيم ي ــد مل ،2016 األ  /ديســم  تــ ن ن يف ســر  حتريــر منــ  - 16
 الد لـ  تنظـيم عن صـر ت نـ  قـدف. البلـد داخـل نشـط   ا  مـ  نـهأ  ةم ليبي ، يف أ اض عل  يسيطر  الش  

 أخـر  أجـزاء يف انئمـ  خـااي  ت جـد ةرهبـ ،  جنـ   سـر   جنـ   الصـحراء منطق  يف نشط  اإلسامي 
 هجمــ   ســت  عــ  يقــل ال مــ  اإلســامي  الد لــ  تنظــيم نفــ  ابلتقريــر، املشــم ل  الفــرتة  خــا . البلــد مــ 

. سر  يف األم  عل  تسيطر الي املرص  ، البني ن املسم ة الرائس  للمجل  امل الي  الق ة ضد م ظمه 
 علـ  اإلسـامي  الد لـ  تنظـيم فيـه اسـت ىل ،2017 أاي /مـ ي  14 يف  قـع هج مـ  اهلجمـ   تلـ   مشل 
 يت بــد ظــل اإلسـامي  الد لــ  تنظــيم أن ةـري. اجلفــرة إىل املؤديــ  الطريـ  علــ  ال قــ د لنقـل شــ حن   ثـا 

 .الليي ال طي اجلي  يد عل  نيس ن/أبريل 23 يف ق دته أحد مقتل ذل  يف مب  اخلس ئر،
 

 االقتصادية احلالة  
  ئـي  عنـه أعلـ  مـ  حنـ  علـ  ي ميـ ، نفـ  برميـل مليـ ن مـ  أتثـر الـنف  إنتـ ج مسـت اي  بلغ  - 17

 منـــــ  الـــــنف  إلنتـــــ ج مســـــت   أتـــــ  هـــــ   هـــــ ا. 2017 حزيران/ي نيـــــه 30 يف للـــــنف  ال طنيـــــ  املؤسســـــ 
 ذلـ ،  مع. 2017 ع   هن ي  حبل   ي مي  برميل ملي ن 1.25 النف  إنت ج يبلغ أن  يت قع. 2013 ع  

 مـــــ  د ال  مــــ  ال احــــد للــــد ال  دينــــ  ا  8.4 بلغـــــ  إذ االخنفــــ ض، يف الليــــي الــــدين   قيمــــ  اســــتمر 
ــــــه، 1٩ مــــــ  اعتبــــــ  ا املتحــــــدة الــــــ الاي  د ال ا   يف ال احــــــد للــــــد ال  دينــــــ  ا  6.36 مق بــــــل مت  /ي لي

 . 2017 آذا /م  س
 إيرادا  م  امل ئ  يف 80 م  أتثر ميثل أن املت قع م  ال   النف  إنت ج يف الزايدة م  الرةم  عل  - 18

 أفــ د مت  /ي ليــه، 13  يف. الســ ب  يف مت ق ــ  تــ ن ممــ  ب ثــري أتــ  امليزانيــ  عجــز ،2017 عــ   يف احل  مــ 
 أن  مـع. دينـ   بايـن 6.7 بلـغ السـن  مـ  األ   للنص  ابلنسب  امليزاني  يف ال جز أبن املرتز  ليبي  مصر 
 ال جــز يغطـ   ا  مــ  املرتـز  املصـر  فــ ن ،2016 عـ   يف عليــه تـ ن عمـ  طفيــ  بشـ ل أقــل ال جـز هـ ا

 إىل لتصـــــل تـــــنخف  أن يت قـــــع  الـــــي بســـــرع ، التنـــــ ق  يف اآلخـــــ ة األجنبيـــــ  ال مـــــا  مـــــ  ابحتي طي تـــــه
 .ذل  م  ع   قبل د ال  بلي ن 53.5 تبلغ ت ن  أن ب د ،2017 ع   هن ي  حبل   د ال  بلي ن 44.6
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 اجتم عـــ   عقـــد األمري يـــ  املتحـــدة الـــ الاي   اصـــل  بف  ليـــ ، امليزانيـــ  صـــر  يف  للمســـ عدة - 1٩
 املرتــز ، ليبيــ   مصــر  امل ليــ ،    ا ة الرائســ ، اجمللــ  ممثلــ  حبضــ   ال  صــم  تــ ن  يف اقتصــ دي  حــ ا 

 االجتم عـــ   هـــ   يف ليبيـــ  يف للـــدعم املتحـــدة األمـــم ب ثـــ   شـــ  ت . الد لـــ  حســـ اب  مراج ـــ   م تـــب
 .مراقب بصف 
  

 الدستور صياغة عملية - اثلثا 
 الــ   املقــرت  أعقــ    يف. ابلتقريــر املشــم ل  الفــرتة خــا  تقــدم  الدســت   صــي ة  عمليــ  أحــر   - 20
 املرحلــ  إلهنــ ء دســت    إطــ    ضــع ضــر  ة إحلــ    اد ،2017 مت  /ي ليــه 15 يف الســراج الــ   اء  ئــي  قدمــه

 عضــــ ا 12 مــــ  تتــــنل  “ت افــــ  جلنــــ ” الدســــت   صــــي ة  مج يــــ  شــــ ل  آذا /مــــ  س، 12  يف. االنتق ليــــ 
 ذلــــ  ب ــــد اللجنــــ  تلــــ    ضــــ  . 2016 نيســــ ن/أبريل يف أعــــد الــــ   الدســــت   نــــ  مشــــر   لتحــــدي 
 نيســ ن/أبريل مشــر    فضــ ا إمــ  الــ ي  األعضــ ء أ ســ   يف عنهــ  امل ــر  الشــ اةل م  جلــ  إىل يرمــ  مشــر ع 
 مج يـــ  أعضـــ ء مـــ  مهمـــ  أةلبيـــ  اجتم ـــ  عـــ  ، مـــ  أتثـــر منـــ  مـــرة  أل  . دا ال املـــ قـــ ط  ا أ  2016
  أات . البيضـ ء يف امل ج د مقرهم يف املدا ال ، ق ط  ا أن هلم سب  ال ي  ب   بينهم م  الدست  ، صي ة 
 .2016 نيس ن/أبريل لن  بديل  دست  ي  مش  يع القرتا  فرص  لألعض ء االجتم   ه ا
 الــــ   2016 نيســـ ن/أبريل دســـت   ملشـــر   املـــنق  الـــن  اعتمـــد ،2017 مت  /ي ليـــه 2٩  يف - 21

 إصــدا  هــ  ال مليــ  هــ   يف الت ليــ   اخلطــ ة.  احــد صــ   مق بــل صــ ات 43 أبةلبيــ  الت افــ  جلنــ  أعدتــه
 . ق ن ني  اعتم د  قبل ش ي استفت ء عل  املشر   عرض جيب مث. االستفت ءا  إلجراء ق ن ن
  اصــل الدســت  ، لــن  النه ئيــ  الصــيغ  إعــداد أجــل مــ  اجلم يــ  تبــ هل  الــي اجلهــ د مــع  مبــ ا اة - 22

 الليبيــ ، االنتخ بيــ  الــد ائر مــ   اســ   ط ئفــ  لــد  الدســت  ي  ابملســ ئل الت عيــ   الــد لي ن الليبيــ ن الشــرت ء
 أجـــل مـــ  الليبيـــ  األقليـــ   إلشـــراك خ صـــ  جهـــ د  بـــ ل . النســـ ئي   املنظمـــ   اجلم عـــ   ذلـــ  يف مبـــ 

 . لاستفت ء يُطر  ن  مشر   أ  يف  تطل  هت  حق قه  إد اج تف ل 
  

 ليبيا يف للدعم املتحدة األمم لبعثة األخرى األنشطة - رابعا 
 لالنتخايب الدعم - ألف 

  يف. لانتخـــ اب  ال ليـــ  ال طنيـــ  املف ضـــي  إىل  التقـــي االستشـــ    الـــدعم تقـــدم الب ثـــ   اصــل  - 23
 األمــم مــ  املقدمــ  نتخ بيــ اال مســ عدةلل مت  مــل إطــ   اســتئن   املف ضــي  طلبــ  ،2017 أاي /مــ ي  7

. اإلمنـــ ئ  املتحـــدة األمـــم بـــرانمج ج نـــب مـــ  االنتخ بيـــ  للمســـ عدة مشـــر    ضـــع ذلـــ  يف مبـــ  املتحـــدة،
ـــ ل ،  نتيجـــ  ـــ  تقييمـــ  املتحـــدة األمـــم ســـتجر  ل ـــد التقنيـــ  للمســـ عدة تقني  املف ضـــي ، احتي جـــ   لتحدي
  سـي  ن. ابالنتخـ اب  املت لق   األحدا  األنشط  لتنفي  التشغيل   التنهب املؤسسي  للقد ا   ت ل 
 اســتفت ء إجــراء قبــل النــ خبن ق ئمــ  لتحــدي  خطــ ا  مــ  يلــز  ملــ  تقيــيم إجــراء خــ   بشــ ل املهــم مــ 

 األمنيــ  البيئــ  آلاث   تــ ل  ، االنتخ بيــ  ال مليــ   مــ  بــ ل  يتصــل  مــ  للدســت   مشــر   بشــنن حمتمــل
 .ال ملي   تل  عل 
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 القانون وسيادة االنتقالية والعدالة اإلنسان حقوق - ابء 
 الد ليــ  اإلنســ ن حلقــ ق انته تــ   النــزا  أطــرا  مجيــع ا ت ــب االســت راض، قيــد الفــرتة خــا  - 24

  ضــــ   ال  مــــ  الف ضــــ  ح لــــ  بســــبب االنتصــــ   ســــبل للضــــح اي تــــت   مل. اإلنســــ ي الــــد يل  للقــــ ن ن
 . القض ئي  املؤسس  

 مـــ  الفـــرتة ففـــ . املـــدنين صـــف   يف ضـــح اي ســـق   يف تتســـبب ال نـــ  أعمـــ   أيضـــ   ظلـــ  - 25
 املــدنين، صــف   يف إصــ ب  144 جمم عــه مــ  الب ثــ   ثقــ  ،2017 مت  /ي ليــه 21 إىل نيســ ن/أبريل 4

 اجل يـــــ ،  الغـــــ  ا  النـــــ  ، إطـــــاق لل فـــــ ة الرئيســـــي  األســـــب    مشلـــــ . جرحيـــــ  78   قتـــــيا 66 مشلـــــ 
 .املرجتل  املتفجرة  األجهزة احلر  خملف   م  املتفجرا  استخدا     القص ،

 يف مبـ  البلـد، أ جـ ء مجيـع يف الطبيـن  ال ـ ملن الصـحي  الرع يـ  مرافـ  علـ  اهلجم    ت اصل  - 26
 يف الرئيســ  املستشــف  أةلــ  ابلتقريــر، املشــم ل  الفــرتة  خــا .  ســبه   طــرابل   بنغــ    الزا يــ  يف ذلــ 
 مرافــ  هلــ  تت ــرض الــي اهلجمــ    هلــ  . منــه مقربــ  علــ  مســلح  اشــتب ت   بســبب مــرا  ثــا  الزا يــ 
 مجيع يف املستشفي   يف ال  ملن م  امل ئ  يف 56 يش ل  الايت النس ء، عل  ق   أتثري الصحي  الرع ي 
 .الثاث  الليبي  املن ط  أحن ء
 

 والقتل االختطاف عمليات  
 القــ ن ي ةــري القتــل  أعمــ   الرهــ ئ ، أخــ  األطــرا  مجيــع إىل تنتمــ  مســلح  مج عــ    اصــل  - 27
 النســ ء ســيم   ال املــدنين، متــ  الــي تلــ  ذلــ  يف مبــ  القســر ، االختفــ ء حــ ال    الت ــ يب اســتخدا   

 األســــري  انتمــــ ءاهتم أســــ س علــــ  أفــــراد  اســــُتهد . القتــــ   يف املشــــرتتن ةــــري األشــــخ   مــــ   ةــــريه 
 .األسر  تب د  أ  فدي  عل  احلص   ألةراض  ت ل  السي سي ،  آ اءهم  تب يتهم القبلي ، ه يتهم أ 
 قتلـ ا أ  مـ جزة إبجـراءا   املـدنين األسـر  املقـ تلن عشرا  أعد  ،2017 أاي /م ي  18  يف - 28

 لســيطرة اخل ضــ   اجل يــ  الشــ ط  بــراك ق عــدة علــ  ُشــ  منســ  هجــ   خــا  أخــر  ق ن نيــ  ةــري بصــ  ة
 ان يــ  طلقــ  أثــر  ؤ ســه   يف اليــدي  م بلــ   هــ  عليهــ  عثــر اجلثــ  ب ــ  إن  قيــل. الليــي الــ طي اجلــي 
 . احل اد  ه   يف حتقيق  الرائس  اجملل  فت   قد.  احدة
 مخســـ  جثـــ  نقلـــ  ،2017 أاي /مـــ ي  26 يف طـــرابل  يف  ق ـــ  الـــي االشـــتب ت    خـــا  - 2٩

 مـؤخرة يف ان يـ  طلقـ   عـ  انمجـ  جـرا  أثـر حتمـل  هـ  طـرابل  يف مشرح  إىل اهلضب  سج  يف حراس
 تـ ن سـ ع  ، بضـع  قبـل. مـ جزة إبجراءا  إعدا  عملي   تنفي  احتم   بشنن ش اةل يثري مم  الرأس،
 . املنشنة ه   عل  سيطر قد طرابل  ث ا  ل اء
 االجتمـــ ع  الت اصـــل  ســـ ئ  يف فيـــدي  أشـــرط  مخســـ  بـــر   ابلتقريـــر، املشـــم ل  الفـــرتة  خـــا  - 30

 حـــ  يف مـــ جزة إبجـــراءا  إعـــدا  عمليـــ   يبـــد  مـــ  علـــ  تنفـــ   هـــ  الليـــي الـــ طي اجلـــي  قـــ ا  تصـــ  
 األمــم مف ضــي  طلبــ  ذلــ  مــ  قصــري  قــ   ب ــد. بنغــ    ثــ ا  شــ    جملــ  مــ  فــيهم مشــتبه مقــ تلن
 .اخلدم  ع  احل اد  تل  يف ت  طهم املزع   األشخ   إيق   اإلنس ن حلق ق املتحدة
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 احلجز أثناء والوفيات والتعذيب االحتجاز  
 الســج ن مــ  تــل يف  اســع نطــ ق علــ  منتشــرا الت ســف  االحتجــ   ظــل البلــد، أحنــ ء مجيــع يف - 31

 حــ ال  متحــي  يف ضــئيل تقــد   ُأحــر . املســلح  اجلم عــ   لســيطرة اخل ضــ   االحتجــ    مرافــ  الرمسيــ 
 . الليي للق ن ن  فق  سراحهم، إطاق أ  احمل تم  إىل احملتجزي  إح ل  م  للتنتد فردي 
 سـليم، أبـ  أمـ   مديريـ  اهلضـب  سـج  ذلـ  يف مبـ  مرافـ ، عدة  ا   الب ث  أن م  الرةم  عل  - 32
 تــتم   مل املت ــر ة، الطلبــ   مــ  الــرةم  علــ . احملتجــزي  مــع خ صــ  مقــ با  إجــراء مــ  تــتم   مل ف هنــ 
 الـــي املدينـــ  يف االحتجـــ   مرافـــ  أتـــ  أحـــد  هـــ  ،طـــرابل  يف احتجـــ  ل م يتيقـــ  مرتـــز  اي ة مـــ  الب ثـــ 
 الت ــ يب عــ  م ث قــ  تقــ  ير تتلقــ  الب ثــ   ظلــ . الداخليــ    ا ة إشــرا  حتــ  اخل صــ  الــرد  قــ ة تراقبهــ 
 األسـري  الـزاي ا  مـ   احلرمـ ن الطـي،  اإل    السج ن، يف األ ض    ترد   اجلنس ي، اجلنس   ال ن 
 .للمحتجزي  ابلنسب 
 يف الرائســ  للمجلــ  م اليــ  مســلح  مج عــ   ج نــب مــ  اهلضــب  ســج  علــ  الســيطرة  عقــب - 33
 املخلـ  ، القـ ايف نظـ   يف تبـ   مسؤ ل ن  منهم السجن ء،  مظ ن أ ض    ظل ،2017 أاي /م ي  26
 . اضح  ةري

 
 ضعف حاالت من تعاين اليت الفئات  
 امله جر ن  

 امل  مل ، س ء ضر    س ئر  الت  يب، الشديد، لل ن  الت ّرض م  امله جري  م  انة ت اصل  - 34
  االسـتغا  ال نـ  أشـ    مـ  ذلـ   ةـري  االةتصـ  ، احلريـ ، م  الت سف   احلرم ن القسر ،  ال مل

 ففــــــــ . األمــــــــ   قــــــــ ا  املســــــــلح  اجلم عــــــــ    عن صــــــــر  املتــــــــ جري  املهــــــــرّ بن أيــــــــد  علــــــــ  اجلنســــــــي ن،
 ُيشـــرت  حيــ  ليبيـــ  يف خن ســ  أســ اق ب جـــ د للهجــرة الد ليــ  املنظمـــ  نــّدد  ،2017 نيســ ن/أبريل 11

ـــ ع ن، ال ـــ   الصـــحراء جنـــ   ال اق ـــ  البلـــدان مـــ  املهـــ جر ن  غاهل الســـت ابلنســـ ء االجتـــ    جيـــر   يُب
 مــد  ب ن يــ  تــد س أهنــ  األمــ  جملــ    الد ليــ  اجلن ئيــ  احمل مــ  أبلغــ  أاي /مــ ي ، 8  يف. جنســ  ترقيــ 
 ال اليـــ  متطلبـــ   بـــ ل  مسحـــ  مـــ  إذا ليبيـــ ، يف ابملهـــ جري  الصـــل  ذا  اجلـــرائم يف حتقيـــ  فـــت  جـــد  
 .للمح م  القض ئي 

 ةـري اهلجـرة م  فحـ  جهـ   لسـيطرة اخل ضـ   االحتجـ   مراتـز إىل بـزاي ة الب ثـ  م   فد ق    قد - 35
 د ن مطّ لــ  لفــرتا  ت ّســف    املهــ جر ن حُيتجــز حيــ   مصــرات   صــرم ن  طــرابل  ةــراين ُمــدن يف الشــرعي 
 امل  ملــــ   ســــ ء للت ــــ يب ت ّرضــــهم الب ثــــ    ثّقــــ . احتجــــ  هم مشــــر عي  مــــد  يف الط ــــ  مــــ  مت يــــنهم

 تثـــريا حيـــ  م تظـــ ، االحتجـــ   مراتـــز   ظلـــ. اجلنســـ  نـــ ال  أشـــ    مـــ  ذلـــ   ةـــري  االةتصـــ  
 إاتحـ  مـع الصـحي  النظ فـ  حيـ  مـ  مرتديـ  ظـر   يف  ال ـي  التغ يـ  سـ ء م  فيه  احملتجز ن ع ىن م 

 .ابملرة إاتحته  عد  أ  الطبي  الرع ي  لتلّق  هلم ت في  ةري فر 
 البحــــر يف إنقــــ ذهم مــــ  الليبيــــ  الســــ احل حــــرس عن صــــر مت ــــ  الــــ ي   ياملهــــ جر  إنــــزا  جــــر    - 36
 إىل انقلــ   مث  مصــرات ، جــدير  اس مــديني   بــن  جــدت الغــرض هلــ ا م ينــ  مراتــز 10 يف قــ ا هبم ضاعـرت ا أ 

 عـ  عديـدة إفـ دا  الب ثـ   تلقـ . الشـرعي  ةـري اهلجرة م  فح  جه   لسيطرة اخل ض   االحتج   مراتز
. الليبيــ  الســ احل حـرس مــ  أهنــم يُ تقـد مســلح ن  جــ   هبـ  قــ   للحيــ ة مهـدّ دة خطــرية اعــرتاض عمليـ  
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 املتحـدة األمـم سي سـ  مـع متشـي  الليبيـ ، السـ احل حـرس إىل دعـم مـ  تقدمـه مـ  اسـت راض الب ثـ   ت اصل
 .اإلنس ن حق ق مراع ة يف ال اجب  ال ن ي  ب   بشنن
 

 املرأة  
 يف ت ـ د بـد افع حـريته ، مـ  الت سف  للحرم ن النس ء ت رض  ابلتقرير، املشم ل  الفرتة خا  - 37

 ممــــ  ح  ســــ  ، بــــد ن مرافــــ  يف  احُتجــــزن الســـجن ء، تبــــ د  لغــــرض أ  األســــري  انتمــــ ءاهت  إىل م ظمهـــ 
 اجلمـ ع  لاةتصـ   خـ   ب جـه املهـ جرا   الفتيـ   النسـ ء  ت رض . اجلنس  اإلي اء خلطر ي رضه 
 م  فحــ  جهــ   م ظفــ  فــيهم مبــ  املســؤ لن، أيــد  علــ  اجلنســي ن  االســتغا  ال نــ  أعمــ   مــ   ةــري 
 . املّتجري   املهربن املسلح  اجلم ع    عن صر الشرعي ، ةري اهلجرة

 
 األطف    

 تثـريا   امل  ملـ    سـ ء الت سف ،  االحتج   االختط  ، ل ملي   ضح اي األطف    ق   استمر - 38
 تبـ د  أ  ال شـ ائي  اهلجمـ   نـريان مرم  يف أيض    ق  ا. ال ب   مع احتج   مراف  يف إيداعهم جر  م 

 الفـــرتة شـــهدهت  قت ليـــ  أعمـــ   يف جبـــر   آخـــري  11  ُأصـــيب طفـــا 12 مـــنهم قُتـــل حيـــ  النـــ  ، إطـــاق
 جسـيم  انته تـ   مـ  لـه يت رضـ ن مـ  لرصـد األطفـ   إىل ال صـ   سـبل ان دا  ظلي  . ابلتقرير املشم ل 
 .امليدان يف الس ئد ال ضع ع  بي ان  م  جيمع م  قل  إىل يؤد  م   ه  تبري، قل  مث   منه   التحق 

 
 داخلي    املشرد ن  

. ابالعتــداءا   اســتهدافهم  التخ يــ  للتهديــد داخليــ    املشــردي  األشــخ   مــ  ال ديــد ت ــّرض - 3٩
 احتجـز ا   شـف ن  يف امل جـ دة املسلح  سب  ط ا  مج ع  يف أعض ء إن قيل ،2017 أاي /م ي  31 فف 

  من ـ هم جنـز  ، البحريـ  الد اسـ   أت دمييـ  خمـيم يف م ـ ملتهم  أس ؤ ا ات  ة ء قبيل  م  داخلي    مشردي 
 أحــد ُأصـيب حزيران/ي نيـه، 6  يف. املخــيم يف ال هرابئيـ  الط قـ  إمـدادا   ا قط ــ التنقـل، يف حـريتهم مـ 

 داخليـ    للمشـردي  مسـت طن  علـ  اعتـداء   مسـلح  مج عـ  نّف   عندم  بط ن  بنغ    م  داخلي    املشردي 
 يف ُمسّل  لنريان بنغ    م  داخلي    ملشردي  أسرة تقلّ  ت ن  سي  ة ت رض  الي  ، نف   يف. مصرات  يف

 .جبر   ه ي   لد    إص ب  امرأة مقتل إىل أد  مم  حملي ، مسلح  مج ع  إىل ينتم  إنه قيل مصرات 
 

 اإلعا   س ئل  م ظف  النشط ء  
  الصــــحفي ن  النشــــط ء اإلنســــ ن حقــــ ق عــــ  املــــداف  ن  قــــع ابلتقريــــر، املشــــم ل  الفــــرتة خــــا  - 40

  هـ   يـ ، جـ بر  جـ د م ـ ن  ظـل. مقصـ دة خت ي   أعم   العتداءا  ضح اي اإلعامين م   ةريهم
 حلقـــ  يف مشـــ  تته قبـــل ،2016 أيل  /ســـبتم  26 يف اختط فـــه منـــ  جمهـــ ال طـــرابل ، يف مقـــيم انشـــ 
 امسيـ  الت ب ـ  الث نيـ ، اخل صـ  اإلسـن د فرقـ  يف أفـرادا نأب تفيـد أنبـ ء الب ث  تلق   . املرأة حق ق ع  د اسي 
 .احتج    تنف  اجلم ع  ه   أن ةري االختط  ، ب ملي  ق   م   هم الداخلي ، ل  ا ة
 

 الوطنية واملصاحلة االنتقالية العدالة  
 ملـــؤمتر حتضـــريي  جلنـــ  مب جبـــه يُنشـــ  مرســـ م  الرائســـ  اجمللـــ  أصـــد  ،2017 أاي /مـــ ي  14 يف - 41

 يف ال طنيـــ  للمصـــ حل  للجنـــ   اليـــ   ضـــع أجـــل مـــ  حـــ ا  عمليـــ  تنظـــيم مبهمـــ  م لفـــ  ال طنيـــ  املصـــ حل 
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 تـ فري الب ثـ  ت اصـل اإلمنـ ئ ، املتحـدة األمـم  بـرانمج السـا  بن ء صند ق م  مقدم   مبس عدة. املستقبل
 . ج مع ش مل برانمج خا  م  ال طني  املص حل  ل ملي  الدعم
 ،2017 أاي /مـ ي  18 ففـ . األصلي  جمتم  هتم إىل داخلي    املشردي  ع دة لتيسري اتف ق ن  أُبر  - 42

 2011 عـ   منـ  املنطقـ  يف املشردي  األشخ   ب  دة يقض  اتف ق إىل  الزنت ن املش شي  قبيلت  ت صل 
  طلــب. املفقــ دي  لألشــخ   ت  يضــ    تقــدم الضــر  جــ  مســ ئل يف للبــ  مســتقل  آليــ    إبنشــ ء
 الرائســ  اجمللــ  صــّدق حزيران/ي نيــه، 20  يف. االتفــ ق  تنفيــ  احلــ ا  تيســري يف الب ثــ  مســ عدة اجل نبــ ن
 حلقـ  الـي لألضـرا  جـ   تقـدم ات  ةـ ء أهـ يل مـ  داخليـ  املشـردي  األشـخ   عـ دة بشـنن اتفـ ق عل 
 تنفيـــ  علـــ  الرائســـ   اجمللـــ  تحضـــريي ال لجنـــ   ال اإلمنـــ ئ  املتحـــدة األمـــم  بـــرانمج الب ثـــ  حثـــ   قـــد. هبـــم

ـــ ال االتفـــ ق  األشـــخ   عـــ دة مشـــر طي  عـــد  مبـــدأ احـــرتا  ذلـــ  يف مبـــ  ابل  مـــل، الد ليـــ  للم ـــ يري امتث
 تـ ل    املـدف ع  ، مـ   ةـري  الضـر  جبـ  يت لـ  فيمـ  الت متن  الرق ب  الشف في   ت خ  داخلي ، املشردي 
 . طي برانمج خا  م   املس ءل  احلقيق  مس ئل م  جل  ضر  ة
 ســ ي   إىل م  جلــ  النزاعــ   احملليــ   هتيئــ  الظــر   ال فيلــ  إبجــراء عمليــ  مصــ حل   طنيــ  يف الفــرتة  - 43
بـــــن قبيلـــــي  أ الد ســـــليم ن  ،أُجـــــر  يف م لطــــ  ،الب ثــــ  حـــــ ا ا ، يّســـــر 2017أاي /مـــــ ي   26إىل  24مــــ  

فــ  ض عمليــ  تالب ثــ  إشــراك الطــرفن يف تلــ  اجلهــ د إلحــرا  تقــد  يفضــ  إىل إجــراء    الق اذفــ .   اصــل
ف ليـــ .  عقـــد  الب ثـــ  أيضـــ  اجتم عـــ  بـــن األعيـــ ن  ممثلـــ  القب ئـــل مـــ  مصـــرات   املنطقـــ  الشـــرقي  مـــ  ليبيـــ   

  عمليــ  املصــ حل  الف ليــ .  لت زيــز الت ــ  ن  التــ    بــن خمتلــ  مبــ د ا  ال ســ ط ، نظمــ  تخطــ ة أ ىل حنــ
 جن يب ليبي .م  يت ل  ابحل ل  يف  اجتم ع  لل سط ء الد لين ال  ملن يف 2017حزيران/ي نيه  15الب ث  يف 

 
 النظام القضائي واجلنائي  

ي ملـــ ن يف بيئـــ  أمنيـــ   ظلـــ ا  القضـــ ة  ةـــريهم مـــ  املـــ ظفن القضـــ ئين ن ال ـــ مّ ناملـــّدع ةـــم أن  - 44
  احملـ تم قـاأإعـ دة تنشـي  م  تـب االدعـ ء   جر  جزئيـ   ،الفرتة املشم ل  ابلتقريرخا    تشغيلي  ص ب 

يف  ســـ  ليبيـــ   شـــرقه .  قـــد أتـــد   يـــر ال ــــد  يف ح  مـــ  ال فـــ ق الـــ طي التزامـــه مب  جلـــ  ح لـــ  الــــ ي  
 ز ن بطريق  ةري مشر ع   ضم ن امل  مل  اإلنس ني  للمحتجزي .حُيتج
  ل، يّســــر  الب ثــــ  عقـــد سلســــل  حلقــــ   عمــــل يف طــــراب2017  يف نيســـ ن/أبريل  أاي /مــــ ي  - 45

 ت ن  ال  صـم  بشـنن إصـا  السـج ن  امل ـ يري الد ليـ  املت لقـ  مب  ملـ  السـجن ء لصـ   ضـب   الشـرط  
   الف عل  م  اجملتمع املدي.القض ئي ،  القض ة،  اجله 

، يّســر م تــب األمــم املتحــدة للمخــد ا   اجلرميــ  إبــرا  اتفــ ق بــن   ا يت 2017  يف أاي /مــ ي  - 46
مـــ  ليبيـــ   اجلزائـــر، يف إطـــ   مبـــ د ة إصـــا  ال دالـــ  اجلن ئيـــ  يف ليبيـــ .  ســـيتي  االتفـــ ق خلـــ اء  ال ـــد  يف

ـــــبالســـــج ن اتب ـــــن مليف إدا ة ر  خـــــ اء املد ســـــ  ال طنيـــــ  إلدا ة الســـــج ن يف اجلزائـــــ  املتحـــــدة األمـــــم  ت
بــــرامج تد يبيــــ  شــــ مل ، منهــــ  تــــد يب املــــد بن، إىل ضــــب   الشــــرط  جمم عــــ  تقــــدم    اجلرميــــ  للمخــــد ا 

القض ئي  الليبين.  م  املت قع أن ينضم اخلرجّي ن، مبجرد است م هلم التد يب، إىل م  هـد تـد يب الشـرط  
  .القض ئي  يف ليبي
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 سياسة بذل العناية الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنسان  
، اتفقــ  اإلدا ة ال ليــ  للب ثــ    ؤســ ء ال تــ ال  الت ب ــ  لفريــ  األمــم 2017نيســ ن/أبريل  7يف  - 47

املتحـدة القطـر  يف ليبيــ  علـ  إجــراء تقيـيم أ يل عــ   للمخـ طر  إجـراء تشــغيل  دائمـ  لتنفيــ  سي سـ  بــ   
يف مراع ة حقـ ق اإلنسـ ن عنـد تقـدم دعـم األمـم املتحـدة إىل قـ ا  أمنيـ  ةـري اتب ـ  لألمـم  ال ن ي  ال اجب 

(.  ت  ــ  منظ مــ  األمــم املتحــدة يف ليبيــ  يف ال قــ  الــراه  A/67/775 –S/2013/110املتحــدة يف ليبيــ  )
 قــد حتــد مــ  علــ  اســت راض الــدعم الــ   تقدمــه إىل قــ ا  األمــ  الليبيــ ،  تنظــر يف اختــ ذ تــدابري ختفيــ 

 خطر م  يُرت ب م  انته ت   للق ن ن الد يل اإلنس ي  ق ن ن حق ق اإلنس ن  ق ن ن الاجئن.
 

 قطاع األمن -جيم  
 الدعم املقدم إىل ليبيا يف التخطيط للرتتيبات األمنية املؤقتة  

األ   يب، ال مل يف طرابل ،  اصل  الب ث ، بدعم م  خلي  االتص    التخطي  الت ب   لاحت د  - 48
 مـــع الســـلط   احملليـــ  علـــ  إنشـــ ء هي ـــل أمـــي لل  صـــم .  قـــد أات  اتفـــ ق  قـــ  إطـــاق النـــ   املـــ   يف

 خر ج الق ا  امل الي  حل  م  اإلنق ذ ال طي م  ال  صـم  الحقـ   يف أاي /مـ ي ،  2017آذا /م  س  15
نيسـ ن/أبريل،  20سـيطرهت  علـ  املدينـ .  يف  فرص   الفتت   اجملل  الرائس   للقـ ا  املنتسـب  إليـه لت طيـد

  قّـــع  ئـــي  الـــ   اء، ســـراج، اخلطـــ  األمنيـــ  يف طـــرابل ، الـــي تضـــم احلـــرس الرائســـ ،  اجلهـــ   الف علـــ  يف
قط   األم  م    ا يت  الدف    الداخلي ،  ق ة م  فح  اإل ه  ،  جه   حـرس السـ احل الت ب ـ  للقـ ا  

 البحري  الليبي .
ــــه 30حــــ     - 4٩ خمفــــرا للشــــرط  يف طــــ   التشــــغيل يف  30 يف اجملمــــ   ، أصــــب 2017 حزيران/ي ني

خمفـرا.  يف مبـ د ة ذا  صـل  بـ ل ،  ضـ    30طرابل ،  ُ ض   خط  لتشغيل خم فر أخر  عـدده  
الب ث   برانمج األمم املتحدة اإلمن ئ  برانجم  مشرتت  لدعم الشرط   ال دالـ   املؤسسـ   اإلصـاحي  ينـد ج 

 م  ترتيب جه   التنسي  ال  ملي .ض
 

 إدارة األسلحة والذخرية  
 ابلت   ن مع دائرة األمم املتحدة لإلجراءا  املت لق  ابأللغ  ،  اصل  الب ثـ  تقـدم املسـ عدة إىل - 50

 األســلح   الــ خرية ةــريانتشــ   شــ له يالســلط   الليبيــ  يف مــ  تب لــه مــ  جهــ د للتصــد  للتهديــد الــ   
مراقب ، فضا عم  ختّلفه م  خم طر ال ف ة  اإلص ب  الن مج  ع  املتفجرا  مـ  خملفـ   احلـر ، اخل ض   لل

 األفخ خ املتفجرة. فقد قدم  الدائرة الـدعم إىل املرتـز الليـي لألعمـ   املت لقـ  مب  فحـ  األلغـ   يف  ضـع 
إجــراءا  ح  ميــ  مل  جلــ   إطــ   إلدا ة األســلح   الــ خ ئر ل ــ  ُيسرتشــد بــه فيمــ  يُتخــ  يف املســتقبل مــ 

املخز ان   مراقبته .  عمد  الب ث   الدائرة أيضـ  إىل ت زيـز جه د ـ  املب  لـ  لتنسـي  االسـتج ب  الد ليـ  
 للتهديد ال   تشّ له أخط   املتفجرا  يف مدين  سر .

بيـ  للسـلط   أيضـ  د  ا  تد ي ابأللغـ   املت لقـ  لإلجراءا  املتحدة األمم دائرة نظم  الب ث     - 51
ال طني  يف جم   بن ء القد ا  املؤسسي   التنفي ي ، مب  يف ذل  ضم ن اجل دة،  إبطـ   الـ خ ئر املتفجـرة، 

لتحســـن قـــد اهت  علـــ   تـــ ن ذلـــ   . إجـــراء املســـ   ةـــري التقنيـــ ،  الت عيـــ  ابملخـــ طر،  االســـتج ب  الطبيـــ 
   املنم ن،  ال سيم  للمشردي  داخلي   ال  ئدي .سبل ال ص  إاتح  االستج ب  للح ل  اإلنس ني  الراهن ،   
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د  ا  تد يبيــــ  م جهــــ  للمســــ  فن  ابأللغــــ   املت لقــــ  لإلجــــراءا  املتحــــدة األمــــم دائــــرة قــــدم   - 52
جهــ  مـ  اجلهــ   ال  ملـ  يف جمــ   ال ق يـ  مــ  أخطـ   املتفجــرا  يف بنغـ   .  لــزايدة  48الطبيـن لصـ ح 

د  املتفجرا ، نظم  الدائرة، ابلتنسي  مـع منظمـ  ةـري ح  ميـ  د ليـ  ابحتي ج   ضح اي ح االت عي  
 مف ضي  األمـم املتحـدة لشـؤ ن الاجئـن، حلقـ  ال مـل األ ىل عـ  مسـ عدة الضـح اي مـ  أجـل ليبيـ ، يف 

الــــدائرة التنســــي  مــــع الشــــرت ء يف جمــــ     .   اصــــل2017 مت  /ي ليــــه 28   27تــــ ن  ال  صــــم  يــــ م  
الت عي  ابملخ طر لدعم  ايدة ال ع  ابألخط   الي تش له  املتفجرا  اخلطرة  ت زيز سام  الس  ن.  يف 

 21 000 شــــ  ت ا يف هــــ   الــــ امجحزيران/ي نيــــه، جتــــ    عــــدد الــــ ي   الفــــرتة مــــ  تــــ ن ن الث ي/ينــــ ير إىل
 شخص  يف مجيع أحن ء ليبي .

 
 متكني املرأة - دال 

األمم املتحدة هيئ  األمم املتحدة للمس  اة بن اجلنسـن يف أاي /م ي ،  ض   الب ث ، بدعم م   - 53
لمــرأة  الســا   األمــ  ال طنيــ  لاســرتاتيجي  ل، الصــيغ  النه ئيــ  (هيئــ  األمــم املتحــدة للمــرأة مت ــن املــرأة )

يف احلي ة السي سي ، بطرق منه  أنشط  بن ء القـد ا  ت زيز مش  ت  املرأة م  أجل  2018-2017للفرتة 
  املس عدة التقني .

  اصـــــل  الب ثـــــ  تـــــد يب عضـــــ ا  جملـــــ  النـــــ ا ،  قـــــدم  إلـــــيهم املســـــ عدة التقنيـــــ  دعمــــــ   - 54
، عملـ  الب ثـ  أيضـ  مـع انئـب 2017 م  أاي /م ي  7إىل  4للتجم    النس ئي  يف ال مل ن.  يف الفرتة 

حتديد فر  التد يب لض بط   الشرط .  انضم أعضـ ء مـ  املف ضـي  ال طنيـ  ال ليـ   د هب  ير الداخلي  
إىل  4يف الفـــرتة مـــ    يف جمـــ    ضـــع امليزانيـــ  علـــ  أســـ س جنســـ ي نُظمـــ يـــ تد يبد  ة لانتخـــ اب  إىل 

ــــ ، ابلت 8آ /أةســــط .  يف  6 ــــ  نســــي  أاي /مــــ ي ، بــــدأ  الب ث ــــ  لشــــؤ ن املــــرأة  التنمي مــــع   يــــرة الد ل
اجملتم يــ ، د اســ  عــ  القيــ دا  النســ ئي  الليبيــ ، أُلقــ  الضــ ء فيهــ  علــ  نقــ  متثيــل املــرأة يف م اقــع صــنع 

 القرا   تقدم ت صي   لت زيز تل  القي دا .
، نظم  الب ث ، ابلت   ن مـع هيئـ  األمـم املتحـدة للمـرأة 2017 أاي /م ي  20   1٩ يف ي م   - 55

 ئ ، من قش  ع  الد  س املستخلص  م  مش  ت  املـرأة الليبيـ  يف عمليـ  احلـ ا   برانمج األمم املتحدة اإلمن
السي ســ .  أفضــ  تلــ  املن قشــ  إىل اتفــ ق املشــ  تن فيهــ  علــ  مبــ دي  أســ ليب االخنــرا  فيمــ  يت لــ  

 ب مليي  احل ا   التف  ض يف املستقبل.
 

 الشباب والسالم واألمن - هاء 
 سـ ئل   ابلتقرير،  ّسـ   الب ثـ  نطـ ق ت   هنـ  مـع الشـب   نسـ ء    جـ ال ، بخا  الفرتة املشم ل - 56

نيســــ ن/أبريل،  6الـــرت يج ألنشـــطتهم علــــ  م اقـــع حســـ ابهت  يف  ســــ ئ  الت اصـــل االجتمـــ ع .  يف منهـــ  
 ، عقــد ممثل ــ  اخلــ   الســ ب  اجتم عــ   مــع ممثلــن  ممــثا  ألتثــر مــ 2017 أاي /مــ ي  23   14  

صـند ق  أاي /مـ ي ، مج ـ  الب ثـ ، بـدعم مـ  18إىل  16شب بي  يف طرابل .  يف الفرتة مـ  منظم   15
 ذلــ   ،مــ  النشــط ء الشــب   املنخــرطن يف جهــ د ت زيــز املصــ حل  يف جمتم ــ هتم احملليــ  30بنــ ء الســا ، 

 إنشــ ء لضــم ن إدمــ ج أصــ اهتم  شــ اةلهم يف عمليــ  املصــ حل  ال طنيــ .  ت  ــ  الب ثــ  أيضــ  علــ  تيســري
 لشب   م  أجل املص حل .لشب    طني  
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  الثق فـ ،  ال لـم للرتبيـ  املتحـدة األمـم منظمـ  مـع ابالشـرتاك للسـ  ن، املتحدة األمم صند ق  قد  - 57
  طنيـــ  اســـرتاتيجي   ضـــعل الشـــب   بشـــنن سي ســـ     قـــ ”  ضـــع يف احل  مـــ  إىل الـــدعم آخـــري ،  شـــرت ء
 .ليبي  أجل م  للشب   اسرتاتيجي   ضع يف هب  لُيسرتشد الراهن  حل لته مت مق  حتليا ت رض ،“للشب  

استقصــ ء  للتصــ  ا  تبــنأ منــه أن الشــب   الليــي  2017  أجــر  الب ثــ  يف شــهر نيســ ن/أبريل - 58
يف امل ئـ  مـ  الشـب    75هم أتـ  فئـ  مؤيـدة لاتفـ ق السي سـ  الليـي.  أظهـر االستقصـ ء أن أتثـر مـ  

 بقي دة مدني .   طني  حدةس ء   ذت  ا، تؤيد تنفي  االتف ق  ت حيد البلد حت  ح  م  الليي، ن
 

 تنسيق املساعدة الدولية - واو 
استضــــ ف  ح  مــــ  ال فــــ ق الــــ طي االجتمــــ   األ    يف طــــرابل ، ،2017 مت  /ي ليــــه 18يف  - 5٩

لتقنيــ  الد ليــ  مــع ح  مــ  ليبيــ ، للجنــ  ال ليــ  للسي ســ  ،  هــ  اهلي ــل الشــ مل إلطــ   تنســي  املســ عدة ا
منظ مــ  تيــ ان   ئــي     اء ليبيــ   تبــ   ممثلــ  ح  مــ  ال فــ ق الــ طي  ممثلــ  البلــدان امل حنــ    الــي تضــم 

ملم س  لت زيز الشرات   الد لي  ال فيل  بتحسن األح ا   سباحدد املش  ت ن األمم املتحدة يف ليبي .   
 عل  االحتي ج    األ ل اي  الي قدمته  ح  م  ال ف ق ال طي. امل يشي  للس  ن احملت جن، بن ء  

 للت ــــ  ن ليبيــــ  خــــ اء ملنتــــد  اخلــــ م  االجتمــــ   ُعقــــد ،2017 آذا /مــــ  س 31   30 يــــ م   يف - 60
 للحم يــــ   طـــي إطـــ   ل ضـــع ال  مــــ  السي ســـ  جمـــ   يف املت حـــ  اخليــــ  ا  لتـــدا س ال  صـــم  تـــ ن  يف اإلمنـــ ئ 

 .البلد يف الض   م  احلد احلد  ه ا  استهد .  الض يف  الفقرية الفئ   إىل ف    دعم  تقدم االجتم عي 
 

 املساعدة يف اجملال اإلنساين ويف حتقيق االستقرار والتنمية - زاي 
ظلــ  احل لــ  اإلنســ ني  عم مــ   علــ  ح هلــ  د ن تغيــري خــا  الفــرتة املشــم ل  ابلتقريــر. فحــ ال   - 61

التصـ يد املتفرقـ  يف حـدة ال نــ  الـي شـهده  جنــ   ليبيـ  أد  إىل تشـريد ضــي  النطـ ق  اسـتمرا  إع قــ  
دم   الـدعم سبل احلص   عل  السـلع األس سـي   املسـ عدة اإلنسـ ني  يف حـ ال  الطـ ا ي،  ال سـيم  خـ

اســتمرا  نقــ  ال هــرابء،  يف خضــمالطــي.  اســتمر تــرّد  األحــ ا  امل يشــي   تقــدم اخلــدم   األس ســي  
 سيم  يف اجلن  .  ال
 ي  ق نقـ  التم يـل اجلهـ د املب  لـ  لتـ فري اسـتج ب  جمديـ   مسـتدام  لاحتي جـ   اإلنسـ ني .  - 62

شـخ   ٩41 000تسـتهد  ال صـ   إىل  2017  ف لـ  الـرةم مـ  أن خطـ  االسـتج ب  اإلنسـ ني  ل ـ 
مليـــ ن  42.٩ه مل يُـــ فر حـــ  اآلن ســـ   مليـــ ن د ال ، ف نـــ 151مـــ  احملتـــ جن  تتطلـــب ت عـــ   قـــد ه  

 .التم يل   احتي ج( م  يف امل ئ  28)د ال  
  ةــم التحــداي   الــنق ،  اصــل   تــ ال  األمــم املتحــدة  صــن ديقه   براجمهــ  تقــدم خــدم    - 63
 ث   املس عدة اإلنس ني  ال  جل ، ع  طري  اجله   ال طني  النظرية أس س  .  الحظ  املنظمـ  الد ليـ  اإلة

 شخصـــ  مـــ  240 000أتثـــر مـــ   ددللهجـــرة اخنف ضـــ  يف عـــدد املشـــردي  داخليـــ  يف البلـــد، حيـــ  ُحـــ
 شـــب  /ف اير شـــخ  يف شـــهر 303 000 ـمق  نـــ   بـــيف هن يـــ  الفـــرتة املشـــم ل  ابلتقريـــر املشـــردي  داخليـــ   

.  ا تفــع عــدد ال  ئــدي  إىل مــ اطنهم األصــلي  ا تف عــ  تبــريا خــا  الفــرتة املشــم ل  ابلتقريــر، حيــ  2017
ع ئد ح  شهر أاي /م ي ،  ال سيم  إىل بنغ     سـر   أ اب  .  يف الفـرتة  250 000ُحدد يف ح ايل 

ــــه، قــــدم  مف ضــــي  األمــــم املتحــــدة  ــــدعم إىل حــــ ايل مــــ  نيســــ ن/أبريل إىل مت  /ي لي لشــــؤ ن الاجئــــن ال
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املشردي  داخلي   ال  ئدي  حي   ّفر  هلم م اد اإلة ثـ  األس سـي   املـن    مسـتلزم    ليي م  8 000
 منطق  بنغ   .يف املاج   املس عدا  النقدي  يف جب   نف س    

 قدم  منظم  الصح  ال  ملي  الدعم إىل   ا ة الصح  يف ت زيز قد ا  نظ مه  الصـح ، بطـرق  - 64
 لــ  تــ افر اخلــدم   حلمنهــ  إنشــ ء دائــرة إلدا ة حــ ال  الطــ ا ي  مرتــز ل مليــ   الطــ ا ي.  ُأجــر  تقيــيم 

  يف هـــ ا الصـــدد. ،  ّ د د ائـــر ال مـــل اإلنســـ ي  اجلهـــ   الف علـــ  يف جمـــ   التنميـــ  ببيـــ ان   ينـــالتنهـــب  
 قدم  أيض  منظم  الصح  ال  ملي  املس عدة التقني  إىل السلط   الليبيـ  لت زيـز قـد اهت  التشـغيلي  لتقـدم 

ثاجـ   أجهـزة لتنظـيم  550املس عدا  اإلنس ني .  اشـرت  منظمـ  األمـم املتحـدة للطف لـ  )الي نيسـي ( 
حي  يف مجيــع أحنـــ ء ليبيــ   ســـلمته  ألصــح هب .  منـــ  فــ ل  لرتتيبهـــ  يف املرافــ  الصـــ 550الف لطيــ  بقـــد ة 
،   ّ  صــــند ق األمــــم املتحــــدة للســـــ  ن جمم عــــ   مســــتلزم   حــــ ال  الطـــــ ا ي 2017 نيســــ ن/أبريل

مرفقـ  مـ  املرافـ  الصـحي  املنتشـرة يف عـدة حم فظـ  ، اسـتف د  منهـ   21املت لق  ابلصح  اإلجن بي  علـ  
بدأ الصند ق، ابلت ـ  ن مـع منظمـ  ابإلض ف  إىل ذل ، للخطر.   امرأة م  احل امل امل رض    44 000

اســرتاتيجي  مــدهت  مخــ  ســن ا  للصــح  اإلجن بيــ   صــح  الصــند ق الصــح  ال  مليــ   الي نيســي ،  ضــع 
 األ   ال ليد  األطف    املراهقن، مع   ا ة الصح  يف ليبي .

 أصــب  إمجــ يل ت ـــداد  2017عــ   الجـــ   ط لــب جلــ ء منــ  أ ائـــل  3 500 ُســّجل مــ  ينــ هز  - 65
 شــخ .  قــدم  مف ضــي  شــؤ ن الاجئــن  شــرت ؤه  املســ عدة يف 42 000الاجئــن اآلن أتثــر مــ  

فــرد يف مراتــز االحتجــ  ،  قــدم  أســب عي  استشــ  ا   6 000جمــ   الرع يــ  الصــحي  األ ليــ  إىل حــ ايل 
شخصــ  مــ  الاجئــن  طــ لي  650  طبيــ   جمم عــ   لــ ا   النظ فــ  الصــحي   مســ عدا  نقديــ  إىل حنــ

اللجــ ء للتنميــ  اجملتم يــ  يف طــرابل .  أعــ د  املف ضــي  تــ طن جمم عــ  مــ  الاجئــ   تــّ  ســ بق   أســر  
مبـ  ي فـ  مــ    تز يــدهإىل م قـع جديــد حـ  تـتم   مـ  لـد  مج عـ   مسـلح ،  نقلــ  جمم عـ  أخـر  

 املس عدة الطبي   احلم ي .
 قـد  ، الاجئـ ن  ال  ئـد ن داخليـ  املشـرد ن ي  نيـه الـ   الغـ ائ  األم  ا ان د استفح   ظل  يف - 66

 78 000يـــ  يف عــــن امل ـــ ن إىل حنــــ  األة  ت  يــــع عمليـــ   طريــــ  عـــ  املســــ عدة ال ـــ مل  األة يــــ  بـــرانمج
 البشــري ، للمســت طن   املتحــدة األمــم بــرانمج مــع ابالشــرتاك الــ انمج،   ســع. ليبيــ  أحنــ ء مجيــع يف شــخ 
 القط عـ   املت ـددة االحتي جـ   تقيـيم نطـ ق للسـ  ن، املتحـدة األمـم  صند ق الاجئن، شؤ ن  مف ضي 
  الزا يـــ  أجـــدابي     ســـر   بنغـــ    اجلفـــرة )هـــ  أخـــر  بلـــداي  تســـع ليشـــمل جيريـــه الـــ   امل يشـــي  لألســـر
 .املشرتت  مب د ا  الس ق د ة م  مب طري  ع  م ل م ته ق عدة  عّز   تفرة(،  أ اب    سبه   البيض ء

 يـــ   مـــ  أاي  التحصـــن د ن 86 000 نظمـــ  الي نيســـي   منظمـــ  الصـــح  ال  مليـــ  أتثـــر مـــ   - 67
طفـا.  مـع تـدف  املهـ جري  إىل اجلنـ  ،  103 374 اسـتهدف  ال طني  يف   ي مق ط    جبنـ   ليبيـ ، 

 الفري س إىل البلد.انتق   تخ ة ملنع شّ ل  أاي  التحصن د ن ال طني  تدبريا م  تدابري التخفي  امل
 طفـل 20 000 مـ  ألتثـر  شرت ؤه  الي نيسي  أاتح  ،2017 ع   م  األ   النص   خا  - 68
 فضــ ءا  يف أ  احملليــ  جمتم ــ هتم حيــز يف ســ اء االجتمــ ع  - النفســ  الــدعم خــدم   علــ  احلصــ   ســبل

  األطفــــ   اإلع قــــ  ذ   األطفــــ   فـــيهم مبــــ  طفــــل، 3 200 مــــ  أتثـــر  ا   مــــ . لألطفــــ   مائمــــ  د اســـي 
 .الرتفيهي   األنشط  التق مي  الت ليم  خدم   االستد اتي  الد اسي  الفص   م  يستفيد ن املتنقل ن،
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، ســــجل  املنظمــــ  الد ليــــ  للهجــــرة 2017 مت  /ي ليــــه 24نيســــ ن/أبريل إىل  2 يف الفــــرتة مــــ   - 6٩
إىل إيط ليــ  عــ  طريــ   ســ  البحــر األبــي  املت ســ .  قــد  مــ  املهــ جري  الــ ي   صــل ا 68 800حــ ايل 

نيسـ ن/أبريل  1مهـ جر يف الفـرتة مـ  بـن  7 700أنق  حرس الس احل الليبي ن  تي ان  أخر  أتثر مـ  
ـــ   فـــ ة.  حـــدد  املنظمـــ  الد ليـــ  للهجـــرة عـــدد 1 600مت  /ي ليـــه، فيمـــ  ُســـجل أتثـــر مـــ   24    ح ل

بــن  مهــ جر،  ل نهــ  تقــّد  أن ت ــدادهم يف البلــد يــرتا   مــ  3٩0 000 املهــ جري  امل جــ دي  يف ليبيــ  يف
  ملي ن الج   مه جر. 700 000

 يف لاحتجـــ   مرتـــزي  أتهيـــل للهجـــرة الد ليـــ  املنظمـــ  أعـــ د  ابلتقريـــر، املشـــم ل  الفـــرتة  خــا  - 70
 الــ ي   املهــ جري مــ  شــخ  3 700  ســ عد  إضــ فين، مرتــزي  أتهيــل إعــ دة يف  شــرع  طــرابل ،
 املت لقـــ  اإلنســـ ني  املســـ عدة لتقـــدم برانجمهـــ  خـــا  مـــ  أل طـــ هنم إىل ال ـــ دة علـــ  الســـبل هبـــم تقط ـــ 
يف إط   ه ا ال انمج،  س عدهتم ال ي  األشخ   جمم    صل  ب ل  .اإلدم ج  إع دة الط عي  ابل  دة
 منظمـ  ابإلض ف  إىل ذلـ ، دعمـ  أيضـ  . شخ  5 500 م  أتثر إىل، 2017 مت  /ي ليه 24 ح 

 ظــر   تــ فري أجــل مــ  ليبيــ  ةــر  يف الســف  مــ  اإلنــزا  نقــ   حتســن الاجئــن شــؤ ن  مف ضــي  اهلجــرة
 .  امله جري  لاجئن أفضل استقب  

 إمج ليـه بتم يـل 2016 نيسـ ن/أبريل يف تشـغيله بـدأ الـ   ليبيـ ، يف االسـتقرا  حتقيـ  مرفـ   ق   - 71
  ســـبه   أ اب    ت لــ  بنغـــ    يف  جتهيزهــ  املرافــ صـــا  إب م حنــ ، 13 مـــ  مقدمــ  د ال  مليــ ن 36.7

  د نـــ ،  ال فـــرة  ليــد  بـــي طــرابل  إىل ليصـــل أنشــطته نطـــ ق يف الت ســع بصـــدد ا الــ انمج  هـــ  ســر ،
 .  امل لي  األمني  امل ا د به تسم  ال   ابلقد 
 يف األس سـي  احل ـم مؤسس   يف املؤسسي  املر ن  ت زيز إىل الرام  املشرتك اجلهد اه  إط    يف - 72
 مل  جلــ  إضـ في  دعمــ  هلـ  يقـد  أن اإلمنــ ئ  املتحـدة األمــم بـرانمج مـ  الــ طي ال فـ ق ح  مــ  طلبـ  ليبيـ ،
 الــ انمج  انتهــ . احل  مــ   ائســ  لــدي ان الرئيســ  التنفيــ   امل تــب يف الفنيــ  ابل ظــ ئ  مت لقــ  مســ ئل
 ال  مـ   اإلدا ة احل ـ م  الت ظي  جم ال  ذل  يف مب  احل  م ، يف األس سي  ال ظ ئ  تقييم م  اإلمن ئ 
 مـ  دعـ ة علـ  بنـ ء الـ انمج، أ سـل ،2017 أاي /مـ ي   يف. احمللـ   احل م الق ن ن  سي دة األم   قط  

 بتقيــيم  االضــطا  طــرابل  لــزاي ة ليبيــ ، يف للــدعم املتحــدة األمــم ب ثــ  مــع مشــرتت  ب ثــ  ،اجمللــ  الرائســ 
 تنفيــ  يف اإلمنــ ئ  الــ انمج  يشــر . يف ال  صــم  التنفيــ   امل تــب يف تنشــن الــي األ يــ  الب لغــ  األ لــ اي 

 . الب ث  مع ابالشرتاك األهدا ، حمددة انتق لي  مب د ة
 املتحــدة األمــم منظ مــ تيــ ان   اشــرتت  ،االنت ــ   لتحقيــ  ليبيــ  احتي جــ   تقيــيم أجــل  مــ  - 73

 ل ـ  عمـل فرقـ  إنشـ ء يف األ   يب  االحتـ د األفريقـ  التنميـ   مصـر  الـد يل البنـ  مع امل ج دة يف البلد
 يف السي سـ يت اإل شـ د  تقـدم ح ليـ ، إليهـ  االستن د يتم الي االحتي ج   تقييم   ج دة است راض تت ىل

 املت لقــــ   املســـ ئل املؤسســـي  املســــ ئل علـــ  الرتتيـــز مــــع األجـــل، املت ســـط  القط عيــــ  االســـرتاتيجي  صـــي ة 
 ليبيـ ، يف اإلحصـ ءا  لتطـ ير  طنيـ  اسـرتاتيجي  أيضـ  للسـ  ن املتحـدة األمـم صـند ق   ضـع. ابلقد ا 

 منظمـــ  مــع ابلت ــ  ن عنهــ ،  اإلبــا  املســتدام  التنميــ  أهــدا   صــد جمــ   يف الــدعم تقــدم يتضــم  مبــ 
 . األفريق  التنمي   مصر  االقتص د  امليدان يف  التنمي  الت   ن
 هتــد  الــي الط  ئــ  التــدخا  قيــ دة يف  الثق فــ   ال لــم للرتبيــ  املتحــدة األمــم منظمــ   اســتمر  - 74
 تـــدابري تنفيـــ  ح ليـــ   جيـــر . اآلاث  إدا ة مـــع ال ثيـــ  ابلت ـــ  ن ليبيـــ ، يف األثريـــ   امل ـــ مل املتـــ ح  مح يـــ  إىل

 املــ ظفن قــد ا  بنــ ءل أنشــط  تنظــيميت اصــل   . الرئيســي  الرتاثيــ   املتــ ح  امل اقــع مح يــ  أجــل مــ  ط  ئــ 
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 ةـري االجتـ   م  فحـ مـ  أجـل  الـرتا   مح يـ   الشـرط   اجلمـ  ك اآلاث  مح يـ  جم ال  يف ال  ملن الليبين
 . الثق في  ابملمتل    املشر  

  
 األمنية والرتتيبات ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة نشر - خامسا 

ـــــــــــن النحـــــــــــ  علـــــــــــ   - 75  (2016) 2273   (2015) 2238 األمـــــــــــ  جملـــــــــــ  قـــــــــــرا ا  يف املب
 علـــــ  ال مـــــل ليبيـــــ  يف للـــــدعم املتحـــــدة األمـــــم ب ثـــــ   اصـــــل  ،(2016) 2323   (2016) 22٩1  

 الغ يــ ، هلــ    حتقيقــ . األمنيــ  الظــر   بــه تســم  حســبم  مراحــل، علــ  ليبيــ  يف الــدائم  ج دهــ  اســت  دة
 يف الـــد لين للمـــ ظفن املؤقـــ  ال جـــ د تف لـــ  يف القطـــر  املتحـــدة األمـــم فريـــ م ظفـــ     الب ثـــ  اســـتمر 
  يف طــ ق، ذلــ  يف مبــ  البلــد، مــ  أخــر  أجــزاء إىل ي ميــ  ب ثــ    إيفــ د التنــ    أســ س علــ  طــرابل 
 هـــ ا  مســـ . البلـــد أحنـــ ء شـــ  يف الرئيســـين الشـــرت ء إىل ال صـــ   هلمـــ  أات  ممـــ  بنغـــ   ، األخـــرية اآل نـــ 
 ال ن صــر مــع اجتم عــ    عقــد املهــ جري ، احتجــ   مراتــز مثــل األ يــ  ابلغــ  م اقــع بــزاي ة أيضــ  ال جــ د
 مت لقــ   مبــ د ا  أبنشــط   االضــطا  القضــ ئي ،  الســلط  األمنيــ   الف علــ  ال ن صــر   السي ســي  الف علــ 
 حـــــ  ليبيـــــ ، يف األمنيـــــ  الظـــــر   إىل  ابلنظـــــر.  التنميـــــ  االســـــتقرا   حتقيـــــ  اإلنســـــ ني  املســـــ عدة بتـــــ فري
ــــ ب ن الــــد لين املــــ ظفن مــــ  156  جــــ د اســــتمر ،2017 حزيران/ي نيــــه 30 ــــ ن ، يف للب ثــــ  الت  إىل ت

 . ليبي  يف  طني  م ظف  37 ج نب
 طــرابل  جممــع يف املتحــدة لألمــم اتب ــ  حراســ   حــدة نشــر أيل  /ســبتم  يف يــتم أن املت قــع  مـ  - 76
 . للب ث  مقرا لي  ن اختري ال  

  
 والعمليات املوظفني وسالمة أمن  

الفــــرتة قيــــد االســــت راض،  اصــــل م ظفــــ  األمــــم املتحــــدة يف ليبيــــ  ال مــــل علــــ  تنفيــــ  الــــ امج  خــــا  - 77
يف بيئــ  أمنيـ  شـديدة اخلطـ  ة. ففـ  طــرابل ، ظلـ  احل لـ  األمنيـ  متقلبـ ،  مي ــ    تنفيـ   اليـ  الب ثـ   األنشـط 

أن يؤثر عل  م ظف  األمـم املتحـدة  عملي هتـ  علـ  السـ اء.  ال تـزا  األمـم  الستئن   النزا  املسل  يف ال  صم 
 املتحدة تت رض جملم ع   اس   م  التهديدا ، مم  يقتض  االستمرا  يف ت فري م ا د أمني  إض في  ل اجمه . 

  الـــدعم األمـــ  ملـــ ظف  الـــدائم ال جـــ د تف لـــ إىل     ليبيـــ  داخـــل عملي هتـــ   ايدة إىل الب ثـــ   ســ   - 78
علـــ   فـــرض قيـــ د اســـتمر األمـــي، لل ضـــع  نتيجـــ . التنـــ    أســـ س علـــ  طـــرابل  يف الفنيـــن  املـــ ظفن
 . الليبي  املن ط  م   ةريه  طرابل  إىل ج ا   الد لين امل ظفن سفرعل     طرابل  يف امل ظفن تنقا 
 السـ حل  الطريـ  علـ   للب ث اتب   ق فل  مسلح  مج ع  ه مج  ،2017 حزيران/ي نيه 28  يف - 7٩
 احتجــ   مرتــز إىل  اي ة مــ  ع ئــدة ت نــ  حيــ  طــرابل  ةــر  تيلــ مرتا 70 ب ــد علــ  الزا يــ ، ةــر  يف

 أ ب ـ  احتجـ   لـ ع اهلجـ   انطـ    . صـرم ن يف الشـرعي  ةـري اهلجـرة م  فحـ  مديري  تدير  ال   اإلان 
  جُتـر . املتحـدة لألمـم ممل تـ  أص    إتا   فقدان ،احل د  أثن ء أحدهم أصيب  جيزة، لفرتة م ظفن
 . احل د  ظر   يف حتقيق  الب ث 
 اإلسـامي  الد لـ  تنظـيم أن   ةـم إ ه بيـ ، هلجمـ   ابلت ـرض هتديـدا ي اجـه الـد يل اجملتمعظل    - 80
 خــا  إليــه ُنســب  األقــل علــ  هجمــ   ســ  ن فــ ليبيــ ، يف أ اض علــ  يســيطر ي ــد مل  الشــ   ال ــراق يف

 .سر  حمي  يف م ظمه  ابلتقرير، املشم ل  الفرتة

https://undocs.org/ar/S/RES/2238(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2273(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2291(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2323(2016)
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  االسرتاتيجي التقييم استعراض - سادسا 

ــــيم ، (2016) 2323اســــتج ب  لقــــرا  جملــــ  األمــــ   - 81 ــــ ئج التقي ــــع إىل نت ــــه أنــــه يتطل ــــ   ذتــــر في ال
ه ا جر  إدا ة الشؤ ن السي سي  االسرتاتيج  ال   ستجريه ب ث  التقييم االسرتاتيج  الت ب   لألمن ال   ، أ

د   األمم املتحدة   ضع أ ل اي  لب ث  األمم املتحدة للدعم يف ليبيـ   فريـ  األمـم املتحـدة الست راض تقييم ال
.  اســــت  ن  إدا ة الشــــؤ ن 2017ليبيــــ .  أُجــــر  االســــت راض مــــ  شــــب  /ف اير إىل مت  /ي ليــــه يف  القطــــر 

ةينـ  ب ثـ  السـيد   قـ د. د   امليسـر الرئيسـ  ل مليـ  التقيـيم االسـرتاتيج السي سي  جب ن م    ال   اضطلع بـ
. 2017 أاي /مــــ ي  26إىل  21تــــ ن   ليبيــــ  يف الفــــرتة مــــ  إىل تقيــــيم اســــرتاتيج  مشــــرتت  بــــن ال تــــ ال  

 ،  إدا ة عملي   حفظ السا ، إدا ة الدعم امليداي ، ضم  ب ث  التقييم ممثلن ع  إدا ة الشؤ ن السي سي 
 ، بــــرانمج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــ ئ  )ممــــثا جملم عــــ  األمــــم املتحــــدة اإلمن ئيــــ ( إدا ة شــــؤ ن الســــام   األمــــ ، 

 مف ضـي  األمـم املتحـدة حلقـ ق  ، مف ضي  األمم املتحدة لشؤ ن الاجئن )ابلني ب  عـ  ال تـ ال  اإلنسـ ني (
االســــرتاتيجي  السي ســــي  املتب ــــ  بشــــنن ليبيــــ    ( اســــت راضأاإلنســــ ن.  متثلــــ  أهــــدافه  الرئيســــي  فيمــــ  يلــــ   )

تقيــــيم أتثــــري ان ــــدا  األمــــ   االســــتقرا  يف ليبيــــ ،  مــــ  يرتتــــب عليــــه مــــ  ع اقــــب إنســــ ني   اجتم عيــــ   ( ) 
( است راض هي ل األمـم املتحـدة علـ  ج) القطر   األمم املتحدة  اقتص دي ، عل   الي  الب ث   برامج فري  

( املس    يف د) القطر   األمم املتحدة املس ئل املت لق  ابلت  مل بن الب ث   فري   أ ض ال اقع، مب  يف ذل 
  ليبي .دعم املرحل  االنتق لي  يف ط  طري  يخر يف االسرتاتيجي  ال  م  لألمم املتحدة   

 األمـــم )ب ثـــ  امل نيــن املتحـــدة األمـــم حمــ    مـــع    اجتم عـــ علــ  االســـرتاتيج  التقيـــيم  اشــتمل - 82
 الــد   مــ   الشــرت ء ،الليبيــن املصــلح   أصــح   القطــر ( املتحــدة األمــم  فريــ  ليبيــ  يف للــدعم املتحــدة
 الفرصـــ  التقيـــيم هـــ ا أات   قـــد. اإلقليميـــ  املنظمـــ   عـــ  فضـــا الـــد يل،  اجملتمـــع اجلـــ ا   د   األعضـــ ء
 يف مبــ  ليبيــ ، يف اإلنســ ن حقــ ق  أ ضــ    االقتصــ دي   اإلنســ ني   األمنيــ  السي ســي  األ ضــ   الســت راض

 األمـم ملنظ م  املقرتح  االسرتاتيجي   اخلي  ا  ال طني  القد ا قيم ت ل    .  الشب   النس ء قض اي ذل 
 . الق ئم  القد ا  إىل استن دا  اهلي ل، األ ل اي  ذل  يف مب  ليبي ، يف املتحدة
 ب ثـ  ب صـفه  ليبيـ ، يف للـدعم املتحـدة األمـم ب ثـ  ت اصـل أبن االسـرتاتيج  التقيـيم ب ث   أ ص  - 83

 االنتقـــ   دعــم )أ( أجــل  مــ  ال ســـ ط   جهــ د احلميــدة املســ ع  علـــ  الرتتيــز مت  ملــ ، خ صــ  سي ســي 
 أتمــــن إىل الراميــــ  اجلهــــ د دعــــم ) (  الرئيســــي   الليبيــــ  املؤسســــ   دعــــم طريــــ  عــــ  ليبيــــ  يف السي ســــ 
  ســي دة اإلنســ ن حقــ ق  مح يــ  احــرتا  ت زيــز )ج(  انتشــ  ه    م  فحــ  للرق بــ  اخل ضــ   ةــري األســلح 
 أ ل يــ إعــ دة التنتيــد علــ   للتقيــيم الرئيســي  الت صــي    تتضــم . الد ليــ  املشــ  ت  تنســي  )د(  القــ ن ن 

 اهلي تــل ت زيــز طريــ  عــ  ذلــ  يف مبــ  األ ل يــ ، ســبيل علــ  الليبيــن مــع املصــداقي   بنــ ء السي ســ   ل مــلا
للبلــدان اجملـــ   ة  األ ل يــ   إعطــ ء القـــ م   لألمــ  ال ــ    اهلي ــل األمنيـــ  الرتتيبــ   علــ  الرتتيــز   الق ئمــ  

 اهلجـرة  مبسـنل  املت لـ  املبـدئ  امل قـ  علـ   احلفـ   الد ليـ   املبـ د ا  تنسي  إىل الرامي  اجله د يف ليبي ل
 تشـ يل يف النظـر الب ثـ  ت يـد أبن االست راض  أ ص . اإلنس ني  للمس عدة للتنبؤ ق بل دعم ت فري  أتمن
 األمـم  فريـ  الفني  ه أقس م بن فيم  التنسي   ت زيز السي سي  ال ملي  دعم عل  قد هت   ايدة بغي  هي له 
. ليبيــ  أحنــ ء مجيــع يف األ ل يــ  ذا  الــ امج  تنفيــ   لل اليــ املتســ  التنفيــ  ل ف لــ .  ذلــ  القطــر  املتحــدة

 يضــم املختــ   اهلي ــل فــ ن الب ثــ ، هي ــل تشــ يل إلعــ دة خيــ  ا  ثاثــ  يف نظــر االســت راض أن حــن  يف
 تمنسـ  اآلخـر  ي مـل السي سـي  الشـؤ ن أحد   يت ىل حبي  اخل  ، للممثل  انئبن  احدا خ ص  ممثا
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 شـ مل  سي سـي  اسـرتاتيجي  تنفيـ  مـ  الب ثـ  يم ّ  سـ اخليـ  هـ ا   . أيضـ  اإلنسـ ني  للشؤ ن  تمنس  مقيم
 املتحــدة األمــم تــ ال      للب ثــ  النســبي  املــزااي مــ  قــد  أقصــ  بتحقيــ  يســم  الــ   األمثــل ال جــه علــ 

 . االسرتاتيج   التنسي  الت  مل  ايدة تيسري طري  ع   براجمه   صن ديقه 
  

  والتوصيات املالحظات - سابعا 
 الليبيـــن املصـــلح  أصـــح   مجيــع إلشـــراك األ ل يـــ  ســـامه ةســ ن اجلديـــد اخلـــ   ممثلـــ  ســي يل - 84

 الشـرعي  احل  مـ   دعـم الليـي، السي سـ  االتفـ ق إط   يف الش مل  السي سي  ال ملي  تنشي  إع دة هبد 
 احل لــ  لتحســن خطــ ا  ابختــ ذ اهلــد  هــ ا ت زيــز  جيــب. ال طنيــ   مؤسســ ته البلــد ت حيــد تســتطيع الــي

  خطــ  شــ مل  اســرتاتيجي  يضــع أن اخلــ   ممثلــ  مــ  طلبــ   قــد. االقتصــ د  االســتقرا   حتقيــ  األمنيــ 
. االسـرتاتيج  االسـت راض ت صي   مع يتم ش  مب  ليبي ، يف املتحدة األمم منظ م تي ان   إلشراك عمل

  الســــب ن الث نيـــ  الـــد  ة هـــ م  علـــ  يُ قـــد املســــت    فيـــع حـــد  خـــا  االســـرتاتيجي  تُ ـــرض  ســـ  
 يـــدعم ا  أن مســت  ، أ فــع علــ  ممثلـــ ن احلــد  هــ ا يف يشــ  ك أن يف ألمـــلا  حيــد ي. ال  مــ  للجم يــ 
 دعـ ئم بنـ ء يف مسـ عدهتم أجـل مـ  الليبيـن بقيـ دة السي سـ  احلـ ا  تيسـري يف املتحدة لألمم املرتز  الد  

 . ال طني   ال حدة  األم  االستقرا 
 أصــح   بــن لقــ ءا  لتنظــيم األخــرية اآل نــ  يف األعضــ ء الــد  هبــ   اضــطل  املبــ د ا  الــي    - 85

 الليبيـــ  األطـــرا  أبن أشـــ ر  إنـــي. مشـــج   مبـــ د ا   املصـــ حل ت زيـــز احللـــ   ال ســـ     الليبيـــن املصـــلح 
 ممثلـــ   سيســـ  . سي ســـ  حـــل إىل ابلت صـــل احل ليـــ  األ مــ  حـــل علـــ  متزايـــد عـــز  لـــديه  أصـــب  الرئيســي 
 الف علــ   اجلهــ   الليبيــن مجيــع  أدعــ . املتحــدة األمــم بقيــ دة املبــ د ا  خمتلــ   دمــج ت حيــد إىل اخلــ  
 . حتقيق  لتل  الغ ي  ت مل بش ل م ه  يت   ن ا اخل   ممثل  يدعم اأن  إىل  الد لي  اإلقليمي 

  إنـي. الـدميقراط  التحـ   خطـ ا  اسـتئن    دعم ليبي  يف األ م  حلل فرص  اآلن سنح   قد - 86
  ي ملـ ا مسـؤ لي هتم  يتحملـ ا أ ال بلـدهم مصلح  يض  ا أن عل  الليبين املصلح  أصح   مجيع أشجع
. السي سـي  لأل مـ  عسـ ر  حـل ي جـد فـا. سي سـ  حل إجي د عل   ال ز  التس ي  يف ابلرةب  تتسم بر  
 مجيــع أدعــ   إنــي. ليبيــ  يف السي ســي  األ مــ  ل بــ    اق يــ  إطــ  ا يشــ ل الليــي السي ســ  االتفــ ق يــزا   ال

 االنتق ليـ ، املرحلـ  ل بـ   األمـ   إىل  اضـ  طريـ  لرسـم تنسـ س اإلطـ   ه ا استخدا  إىل الليبي  األطرا 
 . االتف ق عل  إدخ هل  املطل ب  الت ديا  جمم ع  اعتم د طري  ع  ذل  يف مب 
 بـــن النطـــ ق  اســـع سي ســـ  اتفـــ ق خـــا  مـــ  إال لانتخـــ اب ، امل اتيـــ  البيئـــ  هتيئـــ  يتســـى  لـــ  - 87

 ُسـّل   قـد. اجملتمـعيف    األمـيال ن صـر الف علـ  يف اجملـ      املتن فسـ  الد لـ   مؤسس   السي سي  الفص ئل
  صـــد   الدســـت    االقـــرتا  إقـــرا  ب ـــد الصـــل  ذا  الليبيـــ  املؤسســـ   قـــد ا  بنـــ ء ضـــر  ة علـــ  الضـــ ء
 األمــم  تُبــد . 2018 عــ   يف انتخــ اب  إبجــراء تنــ د  الليبيــن املصــلح  أصــح   مــ  متزايــدة دعــ ا 
 علـــ   تــ ل  السي ســ ، الت افـــ  أســ س علــ  انتخ بيـــ   عمليــ  اســتفت ء إجـــراء لــدعم اســت داده  املتحــدة
 . م اتي   أمني  تشغيلي  ظر    يف مائم ق ن ي إط   اس س
ــــ  ابلــــغ د  ا   احمللــــ  املســــت   علــــ   حلهــــ  النزاعــــ   إدا ة مســــنل   تــــؤد  - 88  املظــــ مل م  جلــــ  يف األ ي

 علــ  الليبيــ  الســلط   أشــجع  إنــي. التصــ يد مــ  املزيــد منــع  يف ليبيــ  يف الــدائر النــزا  تــؤجج الــي األس ســي 
  يقــ . للمصــ حل  حتضــريي  جلنــ  إبنشــ ءاجمللــ  الرائســ   بقــرا   أ حــب شــ مل ،  طنيــ  مصــ حل  عمليــ  إجيــ د
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 أن  أ د الصـدد، هـ ا يف اجل  يـ  اجلهـ د دعـم  مل اصـل اسـت داد علـ  املتحـدة األمـم منظ مـ  مـع اخلـ   ممثل 
 . احملل  الص يد عل  النزا  حل يف  مس   هتم الدؤ ب  جله دهم  الد لين احمللين ال سط ء عل  أُثي
 البلـد أجـزاء خمتلـ  يف تقـع حيـ  التقلـب، شديدة تزا  ال األمني  احل ل  ألن ابلقل  أش ر  إني - 8٩

  أدعـ . األطفـ   فـيهم مبـ  املـدنين، أ  ا  يف عديـدة خسـ ئر عـ   تسـفر مـؤثرة  ل نه  متفرق  اشتب ت  
  أشــــ ر. سي ســــ  حــــل إجيــــ د إىل يهــــد  حــــ ا  يف  االخنــــرا  الــــنف  ضــــب  مم  ســــ  إىل األطــــرا  مجيــــع

 ب ثـ  سـ عد ا ممـ   ةـريهم النـ ا  جملـ   أعضـ ء الـ طي ال ف ق  ح  م اجملل  الرائس   جله د ابالمتن ن
 اتب ـ  ق فلـ  لـه ت رضـ  الـ   اهلج   عقب م ظفيه  ع  اإلفراج تيسري عل  ليبي  يف للدعم املتحدة األمم
 مــ  حتقيــ  إبجــراء تســ    أن علــ  الــ طي ال فــ ق ح  مــ   أشــجع. 2017 حزيران/ي نيــه 28 يف للب ثــ 
 . احمل تم  إىل اجلن ة تقدم أجل
 قـ ا  إنشـ ء خـا  مـ  إال بف  ليـ  ال طي األم  هل  يت رض الي للتهديدا  التصد  مي    ال - ٩0

 الــي ابخلطــ ا  أ حــب الصــدد، هــ ا  يف. مدنيــ  ســيطرة حتــ  ت مــل م حــدة ليبيــ  أمنيــ   قــ ا  مســلح 
ـــز الداخليـــ    ا ة تبـــ هل  الـــي جلهـــ دتـــ ل  اب   طـــرابل  أمـــ  خطـــ  لتنفيـــ اجمللـــ  الرائســـ   يتخـــ ه   لت زي
 أبـدا  الـ   النـ   إطـاق  قـ لـدع ة إىل اب اباللتـزا  أيضـ   أ حب. احمللي  الشرط  مديراي  عل  سيطرهت 
 إىل  أدع  ـ . الفرنس  الرئي  برع ي  عقد ال   اب ي ، اجتم   عقب حفرتالل اء    السراج ال   اء  ئي 

 األطــــرا  خمتلــــ  بــــن اآل اء ت افــــ  نطــــ ق ت ســــيع ســــبيل يف اخلــــ  ، ممثلــــ  مــــ  بتيســــري البنــــ ء، الت ــــ  ن
 . ب د تس  مل الي ال س ري  املس ئل بشنن  ليبييف   األمني  السي سي 

 يف مبـ  الـباد، أحنـ ء مجيـع يف اإل ه بيـ  اجلم عـ   ضـد ه م  م  سب الليبي  األم  ق ا  ق حت   - ٩1
 الت ب ــ  القــ ا  تبــ هل  الــي املت اصــل   اجلهــ د بنغــ    لتــنمن الليــي الــ طي اجلــي  يبــ هل  الــي اجلهــ د ذلـ 

 هــــ   أن ةـــري. عليهـــ  تســـيطر داعــــ  تـــزا  ال الـــي اجليـــ   م  فحـــ  أجــــل مـــ  الـــ طي ال فـــ ق حل  مـــ 
 الليبيـ  األمـ  قـ ا  لت حيـد ملم سـ   إجـراءا  سي سـ  ابلتـزا  تُ ـز  مل إن هبـ ء تضـيع أن مي   امل  سب
 . النزا  م  املتضر ة املن ط  أتهيل إلع دة جبه د  ُتدعم
ــــ   أشــــ ر - ٩2 ــــ   ضــــع  ينبغــــ . البلــــد يف القــــ ن ن عــــ  اخلــــر ج ظــــ هرة تفشــــ  إ اء ابلقل  جلــــرائم هن ي

 ســ ء ضــر   مــ   ةــري   الت ــ يب األطفــ  ،مبــ  يف ذلــ  تلــ  الــي متــ   الرهــ ئ ،  احتجــ   االختطــ  
 الت سـف   االحتجـ   ،القسـر   االختف ء الق ن ن، إط   خ  ج  القتل م جزة إبجراءا   اإلعدا  امل  مل ،

 فيهـــ  مبـــ  اإلجراميـــ ، ال صـــ اب   تشـــ ل. املطـــ    االحتجـــ   اخلـــ  ج  ال ـــ مل عـــ  ال ـــز  مـــع  االحتجـــ  
 إىل الراميـــ  اجلهـــ د  تقـــ ض القـــ ن ن لســـي دة مب شـــرا هتديـــدا اجملـــ   ة، البلـــدان إىل البنـــزي  هتريـــب عصـــ اب 
 . االستقرا  است  دة

أ  ت رضــ ن مل  ملــ  ال إنســ ني   مهينــ    فقــد ال ثــري مــ  األطفــ    النســ ء  الرجــ   األبــرايء حيــ هتم - ٩3
 هـم حيــ  ل ن عبــ   البحــر األبـي  املت ســ .  جيــب احــرتا  احلقـ ق األس ســي  للمهــ جري  يف مجيــع األ قــ  . 

األشــــخ  ،  ال ســــيم  النســــ ء امل رضــــ   للخطــــر أضــــ    أدعــــ  الســــلط   الليبيــــ  إىل اإلفــــراج فــــ  ا عــــ  
 اإلع ق .   ةري املصح بن ب  يهم أ  املنفصلن ع  ذ يهم،  ذ   ألطف  ،  األطف  ا ذا  احل امل،  األسر 

 ذلـ  يف مبـ  ليبي ، أحن ء مجيع يف  اسع نط ق عل  لانفج   الق بل  اخلطرة امل اد انتش   يزا   ال - ٩4
 اجملــــ   يف الف علـــ   اجلهــــ   املـــدنين يهــــدد الـــ خرية، مــــ  ضـــخم   خمــــز ان  املرجتلـــ ، املتفجــــرة األجهـــزة
 أن األعضــ ء الـد   علـ   يت ـن. احل لـ  هـ   مل  جلــ  الا مـ  ال طنيـ  القـد ا يف  نقـ  هنـ ك  اإلنسـ ي،
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 للجهـ   التـد يب  ت فري تضر ا، املن ط  أشد يف األنشط  مت يل يف لاستمرا  الا   الدعم بتقدم تس   
الف علــ  يف  اجلهــ     ال ــ ملن يف اجملــ   اإلنســ ي بــن التنســي   ت زيــز ابمل ــدا ،  جتهيزهــ  الليبيــ  الف علــ 
 . األلغ   م  التطهري أبنشط  تضطلع الي األمي اجمل  
 ختصــي  الضــر     مــ . البلــد أحنــ ء مجيــع يف ع جلــ  أ ل يــ  األس ســي  اخلــدم   تــ فري  أصــب  - ٩5

 هــ ا  يف. الصــ  ب  املتزايــدة االقتصــ دي  احل لــ   حتســن اخلــدم   بتقــدم للســم    صــرفه  ال طنيــ  امليزانيــ 
. ليبيـ  د ل  مع الد يل التقي الت   ن تنسي  إط    اعتم د للسي س   ال لي  اللجن  إبنش ء أ حب الصدد،
يـدعم جهـ د  هألنـ ليبيـ  يف للـدعم املتحـدة األمـم ب ثـ  أ لـ اي  مـ  احملليـ  السـلط   قـد ا  ت زيز  سيظل
 . اخلدم   تقدم حتسنالرامي  إىل  احل  م 

ــــ   النســــ ء علــــ  أثــــي  إنــــي - ٩6 ــــ  خمتلــــ   يف بنشــــ   ملشــــ  تته  الليبي   السي ســــ  الســــا  عملي
 األمــــــــ  جملـــــــ  قـــــــرا  تنفيــــــــ  أجـــــــل مـــــــ  الســــــــ   م اصـــــــل  علـــــــ  الليبيــــــــن مجيـــــــع  أشـــــــجع.  املصـــــــ حل 
  ييســـر الليبيـــ   النســـ ء مـــع اخلـــ   ممثلـــ   سيت اصـــل.  األمـــ   الســـا  املـــرأة بشـــنن (2000) 1325
 . أ سع نط ق عل  ال  م   املؤسس   السي سي  ال ملي  يف الليي اجملتمع شرائ  خمتل  م  النس ء إشراك
األمم املتحدة  منظ م  نط ق عل  أجر  ال   االسرتاتيج  التقييم ع  الص د ة الت صي  مع  متشي  - ٩7

 أســـ س علـــ  متزايـــدة أبعـــداد املـــ ظفن نشـــر طريـــ  عـــ  ليبيـــ  يف املتحـــدة األمـــم  جـــ د  ايدة أعتـــز  أبتملهـــ ،
 يف للب ثـ  الرئيس  امل تب  سيظل. تد جي  بش ل البلد م  أخر  أجزاء يف مث تبداي  طرابل  يف التن   ،
 . الب ث  الستض فته  ت ن  حل  م  تقدير  ع  أعر  أن  أ د مؤقت . ت ن 
 ليشــمل للب ثــ  ال ليــ  القيــ دة هي ــل تشــ يل إعــ دة أعتــز  االســرتاتيج ، التقيــيم مــع أيضــ   متشــي  - ٩8
 ال مليــ  دعــم علــ  الب ثــ  قــد ة مــ  ال ظيفــ  هــ    ســتزيد. السي ســي  للشــؤ ن اخلــ   للممثــل انئــب ت يــن

  يف. السي سـي   اليته  دعم أجل م  للب ث  الفني  أقس   بن فيم  التنسي  ت زيز عل  تس عدس   السي سي 
 .  احدة سن  دةمل الب ث   الي  بتمديد أيض  أ ص  الصدد، ه ا
 مــ  علــ  ال ربيــ  الــد    ج م ــ  األ   يب  االحتــ د األفريقــ  لاحتــ د تقــدير  عــ  أعــر  أن  أ د - ٩٩

 اجملــ   ة الــد   تبديــه مــ  إ اء خــ   بتفــ ؤ   أشــ ر. ليبيــ  يف املتحــدة األمــم ل مــل قــ   دعــم مــ  يقدم نــه
. هلــ  دعــم مــ  تقدمــه  مبــ  الليبيــ  السي ســي  ال مليــ  جتــ   التــزا  مــ   املنظمــ   اإلقليميــ  الف علــ   اجلهــ  
 ميتل هــ  عمليــ  إىل ال صــ   دعــم يف الب لغــ  أ يتــه لــه الــد يل اجملتمــع داخــل  م حــد متم ســ  هنــج ف تبــ  
 . بتيسريه  املتحدة األمم  تضطلع قي دهت ،  يت ل ن الليبي ن
 تـ بلر، ملـ  يت تقـدير  ع  أعر  أن أ د ف ني سامه، ةس ن اجلديد اخل   مبمثل  أ حب  إذ - 100

 خـــ ل  عـــ  أعـــر  أن  أ د.   الب ثـــ  اليـــ تنفيـــ  يف دؤ بـــ  جهـــ د مـــ  ب لـــه  ملـــ الســـ ب ، اخلـــ   مثـــلامل
  علــ  اجلــ د  عملهــم تفــ نيهم علــ  البلــد هــ ا يف ال ــ ملن املتحــدة األمــم  منظ مــ  الب ثــ  ملــ ظف  تقــدير 
  .ليبي يف  الدميقراط  السلم  االنتق   عملي  دعم إىل الرامي  جه دهم
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