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 بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا  
  

 العامتقرير األمني   
  

 مقدمة - أوال 
، التطورات الســساةــسأل واألمنسأل (2019) 2486يتناول هذا التقرير، املقدَّم عمال بقرار جملس األمن  - 1

واالقتصـــا يأل ي لس،سا، ويقد حملم عأل عامأل عن ةالأل ةقوإل اانســـال واإلالأل اانســـانسأل، وي،أل  طةا  األن ـــطأل 
آب/أغســـــــطس  26اليت اضـــــــطلعث  ا بع أل األمم املتحدة للدعم ي لس،سا منذ رـــــــدور يفقرير  الســـــــاب  ي 

2019 (S/2019/682). 
  

 التطورات املتعلقة ابألوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية - اثنيا 
 نسسال/أبريل 4ي  على طرابلس سسطرةيفصاعدت األعمال العدائسأل على إثر اهلجوم الذ  وقع لل - 2

وايفســـــــــــــــعث رقعت ا   را سا.  ،اللواء خلسفأل ةفرت قائد اجلسش الوطين اللسيب، على يد القوات بقسا ة 2019
ووقعــث ابـــــــــــــــت،ــايــات بأل القوات املوالســأل إل ومــأل الو ــاإل الوطين واجلسش الوطين اللسيب التــابع للواء ةفرت 

مواقع أخرى، مبا ي ذلك  ون أت انقسامات يفس،ب  ا النزاع يغرايل ويفرهونأل، وةول ةرت و فرة.  ي
  نوب لس،سا.ي مر إل 

وأرـــ،س اةـــتلدام القوة اجلويأل والت نولو سا الدقسقأل، مبا ي ذلك املد عسأل الدقسقأل التو سم، الســـمأل  - 3
ال ال،أل لنزاع منلفض اإلدة لوال ذلك. ويف ــــــ   الئل إل أل ال،نسأل األةــــــاةــــــسأل للطائرات املســــــ ة من  ول 

راا   ات  اعلأل خار سأل يفع  وقعثمل  اخل لس،سا. و طسار والعملسات اليت يفنفذها هذه الطائرات يســـــــــــــــَّ
ةوا ث متعد ة يفنطو  على ضــــــــردت  ويأل  قسقأل بــــــــنت ا طائرات جم ولأل ي انت ا  واضــــــــس إل ر يفوريد 

ور ت يفقارير مســتمرة عن يفزايد ضــلوع املريفزقأل وداضــا أل إل ذلك، . الذ   رضــتم األمم املتحدة األةــلحأل
  ة.اجلان،أل بقدرات قتالسأل معزَّ  مما يزو  يالاأل انب 

ي رــــــفوي املدنسأل وقوع ضــــــحااي نسســــــال/أبريل، عاد ال،لد اةــــــتمرار  4ومنذ اندالع النزاع ي  - 4
 ايرهم.  بـــــــلل على الفرار من 140 000 أي ر منجبروح. وأ رب  363قتسال وإرـــــــابأل  284ةـــــــقو   مع

لدولسأل العمل مع طائفأل واةـــــــــــــــعأل من اجل ات الفاعلأل الوطنسأل وااقلسمسأل وا للس،سا ووارـــــــــــــــل مم ل  ا ا 
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أ ل التورـــــل إل ايففاإل ب ـــــأل وقل األعمال العدائسأل واةـــــتيناي اعا ات الســـــساةـــــسأل بأل األطراي  من
 أيلول/ 12 املؤرخ (2019) 2486،ع ـــأل ي قراره الاللس،ســـأل برعـــايـــأل األمم املتحـــدة. ومـــدَّ  جملس األمن واليـــأل 

 ، وطلب إل ال،ع أل أل يفدعم إم انسأل وقل إطالإل النار.2019 تمربة،
يف ــــرين األول/أيتوبر، اةــــتقال و ير التعلسم على خلفسأل اعرتاضــــم على قرار  صــــل الو ارة  31وي  - 5

ــــــك رايم، أل ــــــث الو ارة   ع املريف،ــــــات ألي ر  إل و ارة للتعلسم العــــــام وو ارة للتعلسم العــــــاأب. وق،ــــــل ذل
بــــلل مســــجلأل ي ي ــــوي املريف،ات لدي ا بســــ،ب عدم يفقدب م الوائ  املطلوبأل وأمرت  150 000 من

 موظل. وعلَّ   يوال اعاة،أل اللسيب هذا القرار ألة،اب يفقنسأل. 800ط راء حتقسقات إ اريأل طالث ةواأب 
 ديديف ــــــــرين ال ا /نو مرب، أبرمث ة ومأل الو اإل الوطين ويفريسا مذيرب يففاهم ب ــــــــأل حت 27وي  - 6

مو  أل  2019يانول األول/ يســـــــــمرب   26رةـــــــــالأل مؤرخأل  والتعاول األمين. ويجماالت الصـــــــــالةسأل ال،حريأل 
ديد ال،ع أل الدائمأل للس،سا لدى األمم املتحدة، قدمث ورقأل يفوضـــــــــــــــسحسأل ةول مذيرة التفاهم ب ـــــــــــــــأل حت من

، وا   الربملال الرتي  على اقرتاح يؤذل مبو ،م 2020 يانول ال ا /يناير  2 جماالت الصـــــــــالةسأل ال،حريأل. وي
، ملدة ةـــــــــنأل واةدة، ن ـــــــــر قوات عســـــــــ ريأل يفريسأل ي لس،سا، إذا طل،ث ة ومأل الو اإل الوطين يفريسا إل ومأل
 قوات. وةس،ما أ سد، طل،ث ة ومأل الو اإل الوطين من ة ومأل يفريسا ن ر ذلك.

يانول األول/ يسمرب   9يانول األول/ يسمرب و   16يانول األول/ يسمرب و   5ي رةائل مؤرخأل و  - 7
ب ــــــأل  بأل ة ومأل لس،سا وة ومأل يفريسا اعرتضــــــث قرب  ومصــــــر والسو ل على مذيرة التفاهمعلى التواأب، 

ول/ يســمرب، أقرَّت  امعأل يانول األ  31وي  حتديد جماالت الصــالةسأل ال،حريأل ي ال،حر األبسض املتوةــ .
يفس م ي يفس سل  اليتوضرورة منع هذه التدخالت التدخالت ا ار سأل   سم ر ض اؤيد يفالدول العربسأل قرارا 

ـــا /ينـــاير، أعلنـــث جمموعـــأل   4إل لس،ســـا. وي  األ ـــانـــب واارهـــابسأل املتطر أل املقـــايفلأل انتقـــال يـــانول ال 
جمموعأل أخرى من أعضاء أل  غ  قانونستأل ي ةأل مالتفاه ي طربإل أل مذيرب أعضاء جملس النواب من

 .ة،  أل أقرَّاما جملس النواب ي طرابلس
ُ قَّث لل جوم الرب   “الصــــــــــــفر ةــــــــــــاعأل”ةفرت أل  اللواءيانول األول/ يســــــــــــمرب، أعلن   12وي  - 8

وأ ى ااعالل إل يفع،يأل عامأل للقوات الداعمأل إل ومأل  ،واجلو  الذ  ي دي إل الســــــــــــسطرة على طرابلس
بأل اجلسش الوطين اللسيب وة ومأل الو اإل  م  فأل عن ابــــــــــــت،ايات اهلجوم والتع،يألالو اإل الوطين. وأةــــــــــــفر 

   أ  من اجلـان،أل م ــاةــــــــــــــــب مســدانســأل ي، ةالوطين ويفصـــــــــــــــعســد العملســات اجلويـأل ول نــم   يفض إل حتقس
، اةـتعا ت السـسطرة 2020يانول ال ا /يناير   6منطقأل طرابلس. غ  أل قوات اجلسش الوطين اللسيب، ي  ي

 على ةرت، مبا ي ذلك على قاعداا اجلويأل ومسنائ ا ال،حر ، من قوات ة ومأل الو اإل الوطين.
ر رئسس االحتا  الروةـــــــــــــــ  ورئسس يفريسا بسا  م ـــــــــــــــرتيا ، أرـــــــــــــــد2020يانول ال ا /يناير   8وي  - 9
(S/2020/31 يدعوال  سم مجسع األطراي ي لس،سا إل وقل األعمال العدائسأل اعت،ارا من الســـــــــــــــاعأل )  املر ،

 ةول واال تماع على الفور، إعالل وقل إطالإل  ر مســـــــــــــــتدميانول ال ا /يناير، و   12 من يوم 00:00
وأعرد عن أتيسدمها لعملسأل برلأل وبـــــد ا على ضـــــرورة م ـــــاريأل األطراي اللس،سأل وال،لدال  .طاولأل مفاوضـــــات

اجملـاورة. ومن  ةسـأل أخرى، وا قـث ة ومـأل الو ـاإل الوطين واجلسش الوطين اللسيب موا قـأل م ـــــــــــــــروطـأل على 
يـانول ال ـا /ينـاير، ي ةأل  عم يالمهـا أنـم قـد اريف ،ـث انت ـايـات بعـد  خول   11وقل إطالإل النـار ي 

يانول ال ا /يناير، بـــار  رئسس الو راء،  ايز الســـراا، ي  ا ات   13وقل إطالإل النار ةسز النفاذ. وي 

https://undocs.org/ar/S/RES/2486%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/2020/31
https://undocs.org/ar/S/2020/31


S/2020/41 
 

 

20-00178 3/19 

 

ويفريسا.  ي موةــ و مع اللواء ةفرت اضــفاء طابع رل  على وقل األعمال العدائسأل برعايأل االحتا  الروةــ 
 ع ا اللواء ةفرت.وي ةأل وقع السسد السراا، يما أ سد، مسو ة ايففاإل م رت  لوقل إطالإل النار،   يوق  

 
 تنفيذ مبادرة النقاط الثالث والعملية السياسية  

 ــــ ل النقطأل ال انسأل من م،ا رة النقا  ال الث يف يتاليانول ال ا /يناير،   19، ي  عما لقمأل برلأل - 10
متو /يولسم، ي ل مم ل  ا ا  العمل مع اجل ات رـــــــــــــــاة،أل املصـــــــــــــــلحأل  29أل إل جملس األمن ي املقدم

آب/أغســــــــــطس،  15الدولسأل. وي أعقاب ا تماع مم ل  ا ا  مع املســــــــــت ــــــــــارة األملانسأل أ سال م يل ي 
عنسأل بلس،سا اةتضا ث أملانسا مخسأل ا تماعات حتض يأل ي برلأل إل د الدعم من أعضاء اجملتمع الدوأب امل

 لت سيأل ال روي الال مأل اقامأل ةوار بأل األطراي اللس،سأل بوةعم إهناء العنل واةتيناي العملسأل السساةسأل.
على مستوى ي،ار املسؤولأل االحتا  الروة  وأملانسا اليت عقدت وضمَّث اال تماعات التحض يأل  - 11

لربيطانسا الع مى وأيرلندا ال مالسأل ر واململ أل املتحدة واامارات العربسأل املتحدة وإيطالسا ويفريسا و رنسا ومص
االحتـــا  األ ريق  واالحتـــا  األوروع و ـــامعـــأل الـــدول العربســـأل واألمم ، ويـــذلـــك والوالايت املتحـــدة األمري ســـأل

املتحدة. ويتمحور م ــــــــــروع ال،سال الصــــــــــا ر عن قمأل برلأل ةول ةــــــــــث ةزم من التداب : وقل األعمال 
اطالإل النار، ويفنفسذ ة ر يفوريد األةـــــــــــــــلحأل، وإرـــــــــــــــالح قطاع األمن، والعو ة إل  العدائسأل ووقل  ائم

العملسأل الســـساةـــسأل، واارـــالح االقتصـــا  ، ويفعزيز اةرتام القانول الدوأب اانســـا  والقانول الدوأب إلقوإل 
الع الفيات اانســـــال. وي اال تماع التحضـــــ   ال ال ، ُيل حملفث بع أل األمم املتحدة بتفعسل هذه اإلزم وإط

اللس،سأل املعنسأل على  حوى املناق ـــــــات والنتائد املن ـــــــو ة من عملسأل برلأل ي الفرتة املفضـــــــسأل إل إقامأل ةوار 
بأل األطراي اللس،سأل، الذ  ي ــــــــــــــ ل ا طوة ال ال أل من م،ا رة النقا  ال الث. وي اال تماع الرابع،  قش 

 .لتنفسذ العنارر الوار ة ي م روع ال،سال مم املتحدةاليت أعدَّاا بع أل األ امل اريول ا طأل التنفسذيأل
الســـــــراا واللواء ةفرت وغ مها من أرـــــــحاب املصـــــــلحأل  الســـــــسدوا تمع مم ل  ا ا  دنت ام مع  - 12

،  دي الت جسع على إهناء النزاع، وإعا ة اجل و  اليت ي،ذهلا ي جمال االيفصالاللس،سأل الرئسسسأل، ي إطار 
لوطنسأل أو اإلفاظ على ةـــــــالمت ا، والعو ة إل العملسأل الســـــــساةـــــــسأل. وعقد ةـــــــلســـــــلأل يفوةسد املؤةـــــــســـــــات ا

اال تماعات مع جمموعات ي، ة من أعضـــــــــــــــاء جملس النواب ي يفونس وطرابلس لدعم يفوةسد جملس  من
 النواب بعد أل بدأ األعضاء من املنطقأل ال ربسأل ي هذه اهلسيأل عقد ا تماعات مستقلأل ي العارمأل.

 أيلول/ 25 ي الســــراا، ي ال،سال الذ  أ ل بم أمام اجلمعسأل العامأل لامم املتحدة الســــسد وطالب - 13
ةـــ،تمرب، إرةـــال بع أل لامم املتحدة لتقصـــ  اإلقائ  وطلب من اع مأل اجلنائسأل الدولسأل  اةـــ،أل املســـؤولأل 

أيلول/ةــــــــــــ،تمرب، أرــــــــــــدرت ة ومأل الو اإل الوطين بسا  أيدت  سم من  ديد  29عن  رائم اإلرب. وي 
واملؤمتر الوطين ين،   أل يف ول من أ ل لس،سا االيففاإل الســـــــــــــــساةـــــــــــــــ  اللسيب وخطأل عمل األمم املتحدة  أل

األةــــــــا  للتورــــــــل إل ةل ةــــــــساةــــــــ  للنزاع. وطل،ث اإل ومأل عو ة مجسع القوات التابعأل للواء ةفرت إل 
   أل  ايففاإل لوقل إطالإل النار.قواعدها ي ر 

وعقد رئسس الو راء الســراا ةــلســلأل من امل ــاورات مع أرــحاب املصــلحأل اللس،سأل،  لث القا ة  - 14
الوةــــطى ومنطقأل طرابلس، وأعضــــاء اجمللس الراةــــ ، وي،ار ر ال املنطقأل ال ربسأل و  ألالعســــ ريأل من املنطق

مم ل  النســــــاء وال ــــــ،اب. ويال اهلدي من هذه  الت و ومماألعمال، ورؤةــــــاء ال،لدايت، وبــــــسوخ الق،ائل، 
 امل اورات يفوةسد املوقل السساة  هلذه الفيات املعنسأل.
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يف رين  1 يو يف رين األول/أيتوبر  19 و 18واةتضا ث ة ومأل مصر ا تماعات ي القاهرة ي  - 15
ال،سال  رى الت ـــــــديد ي الت ـــــــريعسأل. و ال ا /نو مرب جملموعأل من أعضـــــــاء جملس النواب  عما لتوةسد اهلسيأل 

ضرورة حتقس  التوا   التأيسد على ا تام  على الدور املريز  جمللس النواب ي اةتيناي العملسأل السساةسأل و 
 الوطين ورؤيأل وطنسأل م رتيأل من أ ل إ راء انتلادت وطنسأل.

ضــــاء اجمللس على ضــــرورة وخالل يفوارــــل بع أل األمم املتحدة مع اجمللس األعلى للدولأل، بــــد  أع - 16
اةتيناي العملسأل السساةسأل على أةا  االيففاإل السساة  اللسيب وإهناء الفرتة االنتقالسأل ط راء اةتفتاء على 
الدةـــتور. واقرتح رئسس اجمللس األعلى للدولأل إطارا اهناء النزاع وإعا ة إطالإل العملسأل الســـساةـــسأل. وا تمع 

 عن اجملتمع الدوأب القرتاح الوةائل وال رو  املم نأل اهناء النزاع. مست ارو اللواء ةفرت أيضا مع مم لأل
 

 املساعي الدولية واإلقليمية  
الذ  عقد ي بساريتز،  الدول الســــــــــ،ع رؤةــــــــــاء  ول جمموعألااعالل الصــــــــــا ر عن مؤمتر قمأل  ي - 17

  ر مســـــــتدامإل وقل إطالإل  يففضـــــــ  التأيسد هلدنأل عنأعربث اجملموعأل آب/أغســـــــطس،  26ي   رنســـــــا،
إل عقد مؤمتر  وأب يضـــــم مجسع اجل ات رـــــاة،أل املصـــــلحأل املعنسأل، مما م د الســـــ،سل لال تماعات  ثو ع

اليت عقدت ي برلأل الةقا. وي ل مم ل  ا ا  ايفصــااليفم على الصــعسدين ااقلسم  والدوأب إل ــد الدعم 
ويفونس واجلزائر و رنســــــا ومصــــــر واململ أل العربسأل  وإيطالسا لعملسأل برلأل، مبا ي ــــــمل القسام بزايرات إل أملانسا

 السعو يأل والوالايت املتحدة.
ووارـــــــــــلث بع أل األمم املتحدة يفقدم يفقارير أةـــــــــــ،وعسأل إل أعضـــــــــــاء اجملموعأل الردعسأل املعنسأل بلس،سا  - 18
ر  جلامعأل الدول التطورات املسدانسأل وأن ــــــــــــــطأل األمم املتحدة. وي ال،سال الصــــــــــــــا ر عن اال تماع الو ا عن

إل إهناء النزاع والعو ة إل اإلوار. و عث   التدخالت ا ار سأل و ع ينثأيلول/ةــــ،تمرب، أ  10ي  العربسأل
إل يفنفســذ ايففــاإل الصـــــــــــــــل ات، وأعربــث عن أتيســدهــا لــدور األمم املتحــدة  أيضــــــــــــــــا  ــامعــأل الــدول العربســأل

سال الصـــا ر عن اال تماع الو ار  جمللس الســـلم ال، ي أيلول/ةـــ،تمرب، أعرب 27التوةـــ  ي النزاع. وي  ي
 م ــاريألأمهسأل  و رى التأيسد جمد ا علىواألمن التابع لالحتا  األ ريق  عن دلغ القل  إ اء اإلالأل الســائدة، 

 ةساة   ائم لا مأل ي لس،سا. ةل االحتا  األ ريق  ي ال،ح  عن
م االحتا  األ ريق  واالحتا  األوروع واألمم أيلول/ةــــ،تمرب، ا تمعث  رقأل العمل اليت يفضــــ 25 وي - 19

مناق ـــأل ا طوات التالسأل واألولوايت واام انسات املتاةأل من أ ل  ي لس،ساامل ا رين  ملعاجلأل وضـــعاملتحدة 
 اي ة توطسد التعاول مع الســـــــلطات اللس،سأل على ب الســـــــ،ل ال فسلأل ق ـــــــث يما ملوارـــــــلأل العمل امل ـــــــرت .  
لطوعسأل وعملسات اا الء من لس،سا وإةا  بدائل لالةتجا . ويرر أعضــــــــــــــاء  رقأل املســــــــــــــاعدة على العو ة ا

على حنو أ ل اعا ة  العائدين العمل أيضـــــا أتيسد اإلا أل إل مضـــــاعفأل اجل و  الرامسأل إل  عم امل ا رين
 إ ما  م ي جمتمعاام األرلسأل.

 تماع و ار  على هامش الدورة اي راةــــــــأل إيطالسا و رنســــــــا  ابــــــــرتيثأيلول/ةــــــــ،تمرب،  26وي  - 20
الرابعأل والس،عأل للجمعسأل العامأل لامم املتحدة مب اريأل و راء ا ار سأل وي،ار املسؤولأل من الدول األعضاء 

ضـــــرورة واملن مات ااقلسمسأل امل ـــــاريأل ي عملسأل برلأل. وأرـــــدر الرئسســـــال امل ـــــاريال بسا  بـــــد ا  سم على 
سذ ة ر يفوريد األةـــــلحأل الذ   رضـــــم جملس األمن، والعو ة إل العملسأل فور  اطالإل النار، ويفنفالوقل ال

 خالهلا الســـــــــسديف ـــــــــرين األول/أيتوبر، قام و ير خار سأل أملانسا بزايرة إل لس،سا وأطلع  27الســـــــــساةـــــــــسأل. وي 
 السراا وغ ه من أرحاب املصلحأل اللس،سأل على عملسأل برلأل.
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يف ــــــــــــــرين األول/أيتوبر، أةلُث إل رئسس جملس األمن رةــــــــــــــالأل مو  أل من رئسس االحتا   4وي  - 21
املعقو ة  883ال،سال الذ  اعتمده جملس الســـــــــــــــلم واألمن ي  لســـــــــــــــتم حيسل  ا  (S/2019/794) األ ريق 

األمم املتحدة واالحتا  األ ريق  بأل تعاول الداع  إل يفعزيز أيلول/ةـــــــــــــــ،تمرب، مبا ي ذلك االقرتاح ال 27 ي
 يف رين األول/ 11. وي عن طري  يفعسأل م،عوث خا  م رت  بأل األمم املتحدة واالحتا  األ ريق  لس،سا ي

آلسأل  قامألا ا ب ـــــــــــــــأل اقرتاة (S/2019/813)أيتوبر، أةلُث أيضـــــــــــــــا رةـــــــــــــــالأل من  امعأل الدول العربسأل 
 لس،سا. ب ألبأل األمم املتحدة و امعأل الدول العربسأل  رلسأل م رتيأل يفريفس،ات أو
 

 احلالة يف املنطقة الغربية  
ي  نوب طرابلس واملناط   مبع ممالقتال الرب   وي أغلب الفرتة امل ــــــــــــــمولأل دلتقرير، اةــــــــــــــتمر - 22

و قا للمعلومات اليت قدمت ا بع أل اعسطأل  ا ي املنطقأل ال ربسأل، م ل العزيزيأل وغرايل وةـــــــــــــــوإل ا مسس. و 
حنو  لـــم منـــذ بـــدايـــأل النزاع، نفـــذ اجلسش الوطين اللسيب بقســـا ة اللواء ةفرت والقوات التـــابعـــألاألمم املتحـــدة، 

، ألقاذ  - ألغارة  ويأل أخرى مبقايفل 170ت مســـــــــــــــ ة بدول طسار و غارة  ويأل  قسقأل التو سم بطائرا 850
غارة  ويأل  قسقأل التو سم بطائرات مقايفلأل أ ن،سأل. وي الوقث نفســــــــــــــم، نفذت  60بسن ا ما يقدر بنحو  من

غارة  ويأل. وقصـــــــــــــــفث الطائرات التابعأل للجسش  250ة ومأل الو اإل الوطين والقوات التابعأل هلا ةواأب 
 ،را مناط  ي طرابلس، مبا ي ذلك الفر ا و نزور والســـوا  ور وراء ويذلك بلدة الزاويألالوطين اللسيب مرا

يانول ال ا /يناير، قصـــفث طائرات ربعأل للجسش   4واةـــت د ث من ـــرت عســـ ريأل وة ومسأل وعامأل. وي 
وعلى إثر  .الوطين اللسيب ال لسأل العســــ ريأل ي طرابلس، مما أةــــفر عن مقتل ثالثأل طال،ا من طالب ال لسأل

يــانول ال ــا /ينــاير، ظــل الوضـــــــــــــــع ي طرابلس هــا ا نســـــــــــــــ،ســا إل   12بــدء وقل إطالإل النــار املعلن، ي 
ي، . واندلعث ابـــــــــــت،ايات  دو ة ي  نوب طرابلس، مع إرةـــــــــــال ة ومأل الو اإل الوطين واجلسش  ةد

 ت، ظل الوضع ها ا.الوطين اللسيب يفعزيزات  دو  إل املواقع التابعأل ل ل من ما. وي منطقأل ةر 
يف رر اةـــــــــــــــت ـــداي مطـــار معستسقـــأل الـــدوأب، وهو املطـــار الرئسســـــــــــــــ  ل رب لس،ســـا، ي طرابلس، و  - 23

ـــدولســـأل، مبـــا ي ذلـــك من طـــائرات اجلسش الوطين اللسيب  ولامم املتحـــدة وال،ع ـــات األ ن،ســـأل واملن مـــات ال
ر، مما أإل  أضــرارا بطائرة لللطو  طااملأيلول/ةــ،تمرب، ةــقطث أربع قذائل  اخل  1والقوات الربيأل. وي 

أةـــــــفر عن إرـــــــابأل عد  و  مع القصـــــــل إل املطار يفزامن ورـــــــوهلا ل ـــــــريأل ط ال  لسأل طائرةاجلويأل اللس،سأل وب
األبـــــلا ، من بسن م أ را  الطاقم، وإغالإل املطار إل أ ل غ  مســـــمى أمام الرةالت اجلويأل املدنسأل  من
 أيلول/ة،تمرب. 6ي 
 بع ــأل األمم املتحــدة مع األطراي على يفسســـــــــــــــ  إعــا ة  تس مطــار معستسقــأل الــدوأب وه وعملــث  - 24

 وعندما يفســــــــــمس اإلالأل األمنسأل. وي ب ــــــــــ ل متقطع للرةالت اجلويأل لامم املتحدة مميفوارــــــــــل اةــــــــــتلدا
يف ــــــرين ال ا /نو مرب، أعلن اجلسش الوطين اللسيب منطقأل ة ر  و  ي غرب لس،سا، مبا ي ط  مســــــاةأل  23
ة  نوب طرابلس وقســــم ي،  من املدينأل، دةــــت ناء ال ــــري  الضــــس  للعارــــمأل على امتدا  الســــاةل. ي،  

ااعالل  هــذا ،ع ــأل األمم املتحــدة خــارا منطقــأل اإل ر اجلو  املعلن عن ــا. و ــاءأواي لطــار وجممع املويقع 
الطسارة املري،ات  تحدة منإيطالسأل ومري،أل أخرى ربعأل للوالايت امل مري،ألبعد يومأل من اابالغ عن  قدال 

ســــــؤولسأل عن إةــــــقا  الطائرة املســــــ ة دملاجلسش الوطين اللسيب علنا  اعرتيي أ واء طرابلس. و  غ  املأهولأل
  ول طسار التابعأل للوالايت املتحدة. من

https://undocs.org/ar/S/2019/794
https://undocs.org/ar/S/2019/794
https://undocs.org/ar/S/2019/813
https://undocs.org/ar/S/2019/813
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عد   زاي ةويفتضـــــــــــس على حنو متزايد امللاطر والعواقب امل،ابـــــــــــرة للتدخالت األ ن،سأل. وةـــــــــــعسا ل - 25
 اريف،  و و  هؤالء املقايفلأل اعرت أل بتصعسد أعمال العنل.قد ريفزقأل. و امل ضلوعتزايد ي، ألاملقايفل
ما يقابل ذلك  إل أ ىوانتقلث األعمال العدائسأل يفدرةسا إل األةساء امل ت أل دلســـــــــــــــ ال، مما  - 26
يف رين األول/أيتوبر،  6ي أ ا ت بع أل األمم املتحدة أنم ي رفوي املدنسأل. و  ضحااي اي ة ي عد  ال من

ألقث طائرة للجسش الوطين اللسيب أربع قنابل غ  مو  أل على     الفروةـــــــــــــــسأل الذ  يقع على مســـــــــــــــا أل 
املعين  ري  ا رباء  ابالغبع أل األمم املتحدة األ لأل  مجعثاملتحدة ي طرابلس. و  مرتا من جممع األمم 350
من  راء هذا  ، من بسن م مخســأل أطفال،ةــتأل مدنسأل جبروحوغ ه من اهلسيات ذات الصــلأل. وأرــسب بلس،سا 
وأ ـا ت بع ـأل األمم املتحـدة عن عـد   وةـــــــــــــــقطـث بعض ال ـــــــــــــــ ـااي  اخـل جممع األمم املتحـدة. ،اهلجوم

طائرة ربعأل لارــــــــــول  نتسجأل قساميف ـــــــــــرين األول/أيتوبر، قتل ثالثأل أطفال  14وي  اإلوا ث األخرى. من
يف ـــــــــــــــرين  23م،ىن ةـــــــــــــــ ين ي منطقــأل الفر ا ي طرابلس. وي صـــــــــــــــل بقاجلويــأل للجسش الوطين اللسيب 

ثالثأل  مما أةـــــــــفر عن إرـــــــــابألالعزيزيأل والرملأل،  منطقيتاألول/أيتوبر، قصـــــــــفث طائرة للجسش الوطين اللسيب 
يف ــــــــــــــرين األول/أيتوبر، نفَّذت طائرة للجسش  31مقتل ثالثأل مدنسأل وإرــــــــــــــابأل أربعأل آخرين. وي و  منا ل

يف ــــــرين ال ا /نو مرب،  18دلقرب من م ايفب و ارة الداخلسأل. وي  ي طرابلس، ات  ويألالوطين اللسيب غار 
نفَّذت طائرة  اعمأل للجسش الوطين اللسيب غارات  ويأل على مقربأل من مصـــــــنع ي ر وراء، مما أةـــــــفر عن 

سش يانول األول/ يسمرب، نفَّذت طائرة للج 2مقتل ة،عأل أبلا ، من بسن م مخسأل عمال أ انب. وي 
 27أةـــــــــفر عن مقتل ثالثأل أطفال. وي   نوب طرابلس، مما الواقعأل منطقأل الســـــــــوا  الوطين غارة  ويأل ي

يانول األول/ يسمرب، نفَّذت طائرة للجسش الوطين اللسيب غارات  ويأل ي الزاويأل مما أةفر عن مقتل اثنأل 
 من املدنسأل.

ل الفرتة امل ـــــــــــــــمولــأل دلتقرير. وي ونُ  حملمــث اةتجــا ــات وم ــاهرات ةـــــــــــــــلمســأل ي طرابلس خال - 27
يف ــــــرين األول/أيتوبر، يف اهر ةواأب مائأل من املدنسأل أمام م تب رئسس الو راء ب ــــــأل مســــــائل  28 و 21

أيلول/ة،تمرب  27ال  داء ي  مسدالي  م اهرات بلصا 70ةواأب   ميفتعل  بفر  العمل واملريف،ات. ون  
على العارـــــمأل.  ســـــسطرةللواء ةفرت واهلجوم من أ ل الد امل ـــــاريول  س اندَّ  يف ـــــرين األول/أيتوبر  14و 

يف ـــــــــــرين األول/أيتوبر را عأل  31و  20بـــــــــــلصـــــــــــا أمام جممع أواي ل،ع أل األمم املتحدة ي  25 حنو وجتمع
 بعارات مناهضأل إلفرت.

وار . وبعد ويفوارـــل اجلماعات املســـلحأل ي طرابلس اديد األ را  الذين يعرقلول ةصـــوهلا على امل - 28
هجمات م  فأل ضد امل ت،م ي يفعاطف م  ألمقتل قا ة من ال انسات/اللواء السابع ي يفرهونأل، بنث اجلماع

أيلول/ةــــــــ،تمرب، أةــــــــفرت هذه  1 آب/أغســــــــطس و 26مع ة ومأل الو اإل الوطين. وي الفرتة املمتدة بأل 
أماين أخرى ي غرب  . ويغ هم ع ــــراتالو رح ، من بسن م مدنسول، بــــلصــــا 39اهلجمات عن مقتل 

لس،سا، وقعث ةلسلأل من عملسات االختطاي لدوا ع ةساةسأل وإ رامسأل.  قد اختطل اجلسش الوطين اللسيب 
. وي منطقأل قرابوأب، ألق  الةقا عضـــــــــــــــوا ي اجمللس األعلى للدولأل ي  نوب طرابلس   أطل  ةـــــــــــــــراةم

ةس،ما أ ا ت و  .سسطر علس ا مجاعات خمتلفألالق،ض على عد  من اللس،سأل أثناء يفنقل م بأل املناط  اليت يف
 تلوا.بعض م قد قُ ،  إل تقاريربم ال
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 احلالة يف املنطقة الشرقية  
والرتهسب على  اجلرائم ةاالت عديدة منبــــــــــــــ د بــــــــــــــرإل لس،سا يفدهورا ي الن ام العام، مبا ي ذلك  - 29
ما أ ا ت بم التقارير. وأرــــــ،حث عنارــــــر منتســــــ،أل إل اجلسش الوطين اللسيب، وال ةــــــسما ي بن ا  ، ةســــــ، يد

بن ا   مريزا لان طأل االقتصا يأل غ  امل روعأل، مبا ي ذلك بسع امللدرات واألةلحأل. وخالل الفرتة امل مولأل 
 .االجتار دألةلحألو  االجتار دمللدرات على العديد من األ را  املتورطأل يالق،ض ال رطأل  ألقثدلتقرير، 

لث عدة ةوا ث خالل الفرتة امل ــــــمولأل دلتقرير، مبا ي ذلك اختطاي رئسس هسيأل الرقابأل  - 30 ج حمل وةــــــُ
ي بـــــــرإل لس،سا، واختطاي الرئسس الســـــــاب  لنقابأل اعامأل ي بن ا  ، ومقتل الةقا اا اريأل   اا راا عنم 

وي  لوطين.موظل ي مصـــــــــــــــري اجلم وريــأل ي بن ـــا  ، واختطـــاي املــدير العـــام للمصـــــــــــــــري التجـــار  ا
 يف رين األول/أيتوبر، ايت فث قوات األمن مقربة مجاعسأل ي منطقأل اهلوار  ي بن ا  . 12
أيلول/ةـــــــــــــــ،تمرب،  29ويانث النســـــــــــــــاء ي بـــــــــــــــرإل لس،سا أهدا ا ألعمال ا طل واهلجمات. وي  - 31

رتة امل مولأل اختطفث مديرة إ ارة ا دمات الصحسأل من منزهلا ي  رنأل على يد مجاعأل مسلحأل. وخالل الف
دلتقرير أيضـــا، اختطفث امرأرل ةـــو انستال ويفعرضـــتا للتعذيب والقتل على يد مجاعأل مســـلحأل ي بن ا  ، 
ي ةأل اختطفث امرأة لس،سأل ي الســـــ،عأل من العمر من منزهلا ي بن ا   بعد ااام ا رهنا متار  الســـــحر. 

 الدائرة اجلنائسأل السابعأل ي بن ا  . ألسيف رين األول/أيتوبر، اقتحم ر ال مسلحول منزل رئس 24وي 
 

 احلالة يف املنطقة اجلنوبية  
آب/أغســـــــطس، يفصـــــــاعدت ةدة التويفرات بأل ق،سليت األهاأب والت،و ي مدينأل مر إل الواقعأل  4ي  - 32

 نوب لس،سا إل مســتوايت   يســ،  هلا م سل بعد أل قصــفث طائرات مســ ة من  ول طسار  اعمأل للجسش 
بــــلصــــا. وبعد اال تماع الذ  عقد  40سيب جتمعا أل را  من الت،و مما أةــــفر عن مقتل أي ر من الوطين الل

اجلسش الوطين اللسيب ي أبو ظيب ي منتصــل أيلول/ةــ،تمرب، ةــسطرت اجلماعات املســلحأل مم ل  الت،و و  بأل
ها من اجلماعات املوالسأل اليت يفتح م  ا ق،سلأل الت،و على املدينأل اليت يانث يفســــسطر علس ا ق،سلأل األهاأب وغ  

 للجسش الوطين اللسيب منذ آذار/مار .
وا تمع مم ل  ا ـــا  مبم ل  يـــل من الق،سلتأل وهو يعمـــل على اـــدئـــأل اإلـــالـــأل واسيـــأل ال روي  - 33

 امل ر ين. لعو ة
 

 تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام يف ليبيا  
راإل وال ـام )يفن سم الدولأل ااةـالمسأل( ي ـ ل اديدا لامن ال يزال يفن سم الدولأل ااةـالمسأل ي الع - 34

 يف ـــرين األول/ 26 عسم يفن سم الدولأل ااةـــالمسأل أبو ب ر ال، دا   ي  مقتلواالةـــتقرار ي لس،سا.  على إثر 
يفن سم  عسم  أيتوبر، أعلن ع،د القا ر النجد ، األم  املعأل لتن سم الدولأل ااةــــــــــالمسأل ي لس،سا، حتالفم مع

 الدولأل ااةالمسأل اجلديد، أبو إبراهسم اهلا   القري  .
 سد رل قوات اجلسش الوطين اللسيب ي ةــــ، ا والقوات التابعأل إل ومأل وي يف ــــرين األول/أيتوبر، أُ  - 35

الو اإل الوطين ي ةـــرت ألقث الق،ض على أعضـــاء م ـــت،م دنتمائ م إل يفن سم الدولأل ااةـــالمسأل، مما يدل 
ة ومأل الو اإل الوطين واجلسش الوطين اللسيب الةــت داي التن سم. يل من ،ذهلا  ي و  املتوارــلأل اليت على اجل
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يســـــــــــــــمس لتن سم الدولأل ااةـــــــــــــــالمسأل ، مما ي،ع  على القل  أل األمن ي  نوب لس،سا قد يز ا  يفدهورا ومما
 لتوةع ي أن طت ا.دواجلماعات املتطر أل العنسفأل األخرى 

، أعلنث قسا ة ةـــــ،تمربأيلول/ 30 و 20 ال،سا ت الصـــــا رة ي الفرتة املمتدة بألةـــــلســـــلأل من  وي - 36
من عنــارـــــــــــــــر يفن سم الــدولــأل ااةـــــــــــــــالمســأل قتلوا ي أربع غــارات  ويــأل  43الوالايت املتحــدة ي أ ريقســا أل 

اجلويأل  أ ريقسا، نـُف حملذت هذه ال ارات قسا ة الوالايت املتحدة يو قا لو .  نوب لس،سا ي أيلول/ةـــــــــــــــ،تمرب ي
 دلتنسس  مع ة ومأل الو اإل الوطين.

 
 احلالة االقتصادية  

خالل الفرتة امل ـــــــــــــــمولــأل دلتقرير، اريففعــث قسمــأل الــدينــار اللسيب مقــابــل  والر الوالايت املتحــدة،  - 37
ال ــــــــرائسأل  سما يتعل  دلســــــــلع األةــــــــاةــــــــسأل من ق،سل األغذيأل. ولقد أ ت الضــــــــري،أل  يفمأ ى إل  اي ة قو  مما

 2018 يفدرةسا على أةعار رري العمالت األ ن،سأل اليت  رض ا اجمللس الراة  ي أيلول/ة،تمرب املنلفضأل
توقع امل إل حتفسز الو ائع ويفقويض الســـــوإل الســـــو اء. أما اايرا ات غ  املتوقعأل من هذه الضـــــري،أل، اليت من

ملسزانسأل العامأل اليت يف ـــــــــــــــري ،  ال يفزال يف،ق  على  ائض ي ا2019بلسول  ينار لسيب ي عام  20يفتجاو   أل
علس ا ة ومأل الو اإل الوطين. وي ةأل أل مع م اايرا ات املتأيفسأل من الضــــــــــــــري،أل على أةــــــــــــــعار رــــــــــــــري 
العمالت األ ن،سأل مدر أل ي املسزانسأل العامأل وأل مصـــــــــــــري لس،سا املريز  بدأ مؤخرا ي ن ـــــــــــــر يفقارير املسزانسأل 

اإلصـــول على الســـعر  دألبـــلا  الذين يســـتطسعوليزال هنا  نقل ي ال ـــفا سأل  سما يتعل   ، الدنت ام
النقديأل يف  ل حتداي بس،ب عجز  سسولألا اضع للضري،أل مقابل السعر الرل . وي  نوب لس،سا، ال يفزال ال

 بـــــــــــرإل لس،سا و رع املصـــــــــــري املريز  املوا   غ  املعرتي بم يي غرب لس،سا  الرل   رع املصـــــــــــري املريز 
 .يفقدم أموال نقديأل عن
ومنذ نسســــال/أبريل، امنفض لو النايفد اعل  اامجاأب مبقدار ال ل أل بســــ،ب النزاع وةــــجل الدين  - 38

بلسول  ينار  56 اي ة ي، ة. وعلى الرغم من أل الدين الذ  يديره م،ابـرة مصـري لس،سا املريز  امنفض إل 
بلسول  ينار  43املريز  املوا   غ  املعرتي بم ي بـــــــــــــرإل لس،سا  ا  إل  لسيب،  الدين ي  رع مصـــــــــــــري لس،سا

 ي املائأل. 150بل ث  النايفد اعل  اامجاأب الدين العام إل لسيب، ونتد عن ذلك أل نس،أل
غ  املعرتي  ا اةــــت،دال رئسس وجملس إ ارة  “اإل ومأل املؤقتأل”أيلول/ةــــ،تمرب، ةاولث  12وي  - 39

. ويا ت  اولأل يفقسسم هذه املؤةسأل الوطنسأل ، وه  ال ريأل اللس،سأل لتو يع الوقو لتسوي  النف  بريأل الربيقأل
 واالةتسالء على م ايفب ضروريأل أل اء املؤةسأل الوطنسأل للنف  أل يففض  إل إعالل ةالأل القوة القاهرة.

ن ام   لس،سا، وهويف ــــــــــــرين األول/أيتوبر، قام و ير االقتصــــــــــــا  طل اء ن ام  عم الوقو  ي 16وي  - 40
يزال ي لل ال،لد باليأل الدوالرات وي ــــــــجع ي الوقث نفســــــــم االةــــــــت ال  املفر  واريب الوقو . وي  ال
يف ــــــــرين ال ا /نو مرب، وقعث أعمال عنل أ ت إل ةــــــــقو  بعض الضــــــــحااي ي ةقل الفسل للنف ،  27
. وأرـــــدرت بع أل بصـــــورة مؤقتأل اإنتا   يفوقلهد  ةـــــالمأل موظف  املؤةـــــســـــأل الوطنسأل للنف  وأ ى إل  مما

 .للنف  األمم املتحدة بسا  عا ال يفن،م  سم إل ضرورة محايأل املوظفأل املدنسأل وال،نسأل التحتسأل الوطنسأل
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 األنشطة األخرى لبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا - اثلثا 
 الدعم االنتخايب والعملية الدستورية - ألف 

يضــــــم بر مد   الذو وارــــــل  ري  املســــــاعدة االنتلابسأل املت امل الذ  يفقو ه بع أل األمم املتحدة،  - 41
األمم املتحدة االائ ،   و ه الرامسأل إل يفقدم الدعم وامل ـــــــــــــــورة للمفوضـــــــــــــــسأل الوطنسأل العلسا لالنتلادت 

أل والت ــــــريعات ويف ــــــسسد جممع يفســــــجسل الناخ، ، مع الرتيسز علىواللجنأل املريزيأل النتلادت اجملالس ال،لديأل
بـــــــــرإل النتلادت ال،لديأل ي جلال ا  يفقم خالل الفرتة امل ـــــــــمولأل دلتقرير، . و االنتلادت  ديد ملفوضـــــــــسأل
غ  املعرتي  ــــا جلــــا  يفو س ســــأل ي عــــد   “املؤقتــــأل اإل ومــــأل”وعسنــــث . ط راء انتلــــادتوغرب ال،لــــد 

وي هذه األثناء، اةتمرت  .2019عام   ا انتلادت يال،لدايت، مبا ي ذلك ال،لدايت اليت أ ريث  س من
املناق ـــــــــــات اليت جتري ا هسيأل رـــــــــــساغأل الدةـــــــــــتور، وجملس النواب، واجمللس األعلى للدولأل ب ـــــــــــأل ااطار 

 الدةتور  الال م ا راء انتلادت  تملأل.
تلادت اجملالس الن واللجنأل املريزيأل الوطنسأل العلسا لالنتلادت و  يفصـــــــــــــري دل امل للمفوضـــــــــــــسأل - 42

األموال امللصـصـأل هلما ي املسزانسأل السـنويأل إل ومأل الو اإل الوطين، مما ي د  قدرة هايفأل املؤةـسـتأل  ال،لديأل
 على موارلأل عملسااما السومسأل.

 
 حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية وسيادة القانون - ابء 

للقانول الدوأب اانســـــــــا  يفريف ب و ســـــــــال ال يفزال االنت ايات والتجاو ات اجلســـــــــسمأل إلقوإل اان - 43
لس،سا مع اا الت التام من العقاب، مبا ي ذلك عملسات ااعدام ط راءات مو زة وةاالت  مجسع أحناء ي

أبريل، يفوارـــــــلث اهلجمات على املدنسأل  نسســـــــال/ 4ي  االختفاء القســـــــر  والتعذيب. ومنذ اندالع النزاع
ل ما ال يقل  عن  وال،ىن التحتسأل املدنسأل بال هوا ة. ج حمل هجوما على مرا   الرعايأل الصـــــــحسأل والعاملأل  50وةـــــــُ

يف ــــرين األول/أيتوبر، أرـــدرت  25ي جمال الرعايأل الصــــحسأل وةــــسارات ااةــــعاي خالل هذه الفرتة. وي 
بع أل األمم املتحدة بسا  أ انث  سم ب ـــــــــدة اهلجمات على مجسع األهداي املدنسأل ونفث االاامات املو  أل 

  و ت  ا أ  طري من أطراي النزاع.  ا رهنا يفلقث إةداثسات املست فسات والعسا ات املسدانسأل أوإلس
أيلول/ةـــــــ،تمرب،  25 وخالل  لســـــــأل التحاور اليت عقدها جملس ةقوإل اانســـــــال ب ـــــــأل لس،سا ي - 44

 حتقس .إن اء آلسأل للتحقس  ي إطار جملس ةقوإل اانسال، من ق،سل جلنأل  لث املناق ات 
واةــــــتمر اةــــــتلدام وةــــــائ  التوارــــــل اال تماع  للتحريض على ال راهسأل والعنل، مبا ي ذلك  - 45

يفوايفر ن ـــــــــــــر رـــــــــــــور جلرائم ةرب  تملأل. ووارـــــــــــــلث بع أل األمم املتحدة   و ها الرامسأل إل ي،س خطاب 
أيلول/ةــ،تمرب  9 ي ملدة يومأل نُ متا ةلقتا عمل ضــمثالتحريض وال راهسأل ي وةــائ  ااعالم اللس،سأل. و 

يف ــــــــرين ال ا /نو مرب ي القاهرة، رــــــــحفسأل و ررين و بــــــــطأل ي وةــــــــائ  التوارــــــــل  2ي طرابلس وي 
 عدا اال تماع  ومدربأل ي جمال ةقوإل اانســـــــــال ومم ل  منابر وةـــــــــائ  التوارـــــــــل اال تماع   دي إ

 مدونأل لقواعد ةلو  وةائ  ااعالم ي هنايأل املطاي.
ن األول/أيتوبر، عقد جملس القضـــــــــــــــاء األعلى املنتلب ةدي ا أول ا تماع رل  يف ـــــــــــــــري 6وي  - 46
ويال طرابلس وأرــــــــــــدر عملسات التناوب القضــــــــــــائسأل الســــــــــــنويأل وجمموعأل من الرتقسات وةاالت النقل.  ي

الدعم لســلطأل يفع، ا عن انتلاب اجمللس ويفولسم م امم، وهو يضــم ينا  مناط  قضــائسأل ي مجسع أحناء لس،سا، 
 ائسأل موةدة، على الرغم من اةتمرار االنقسامات السساةسأل ي ال،لد.قض
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 أعمال احلرمان من احلرية واالحتجاز والتعذيب غري املشروعة  

الســـجول  ةـــجنا من 28ي  ينبـــلل  تجز  8 500 ةواأبخالل الفرتة امل ـــمولأل دلتقرير، يال  - 47
ي املائأل من هؤالء األبلا  رهن االةتجا  الساب   60الرلسأل اليت يف ري علس ا و ارة العدل، ويال حنو 

اللس،ســــــات  غ  من 180امرأة، من ن  280للمحــــــايمــــــأل. وبلغ جمموع النســــــــــــــــــــاء اعتجزات مــــــا عــــــد ه 
األطفال  تجزين ي الســـــــــــــجول و/أو لدى ال ـــــــــــــرطأل القضـــــــــــــائسأل. يما اةُتجز آالي آخرول  من 109 و
الداخلسأل أو و ارة الد اع، ويذلك ي مرا   يفديرها م،ابــــــــرة مجاعات مرا   ختضــــــــع السا لســــــــسطرة و ارة  ي

مســــــــــلحأل. و  يفتس هلؤالء اعتجزين  ررــــــــــأل يفذير للطعن ي م ــــــــــروعسأل اةتجا هم أو التما  االنتصــــــــــاي 
 االنت ايات اليت يفعرَّضوا هلا. عن
 ل  اء الســـــل، وةـــــجل انت ـــــار األمراا بأل الســـــجناء، وال ةـــــسما األمراا املعديأل والســـــاريأل، م - 48

األمم املتحدة واجلرب، و  و  نقل املناعأل ال، ـــــــــــــــريأل/اايد ، والت اب ال ،د  اي ة ي، ة. وعملث بع أل 
و ارة العدل لدعم حتســأل الرعايأل الط،سأل للســجناء. ويففتقر مع م الســجول إل ةــسارات إةــعاي ويفعا   مع

 عسا ات السجول من نقل ي األ ويأل واملعدات.
وي آب/أغســــطس، أرــــدرت و ارة العدل مرةــــوما اعا ة  تس ةــــجن ي عأل  ارة ي طرابلس،  - 49

وأن ــأت ةــجنا  ديدا ي ملستأل ي غرب لس،سا، ملعاجلأل االيت اظ ي ةــجول طرابلس. وي أيلول/ةــ،تمرب، 
إهناء أتيسد ضــرورة األمم املتحدة أعلنث ةــلطات املنطقأل ال ــرقسأل  تس ةــجن  ديد ي  رنأل. ويررت بع أل 

االةتجا  التعســـــــف  لفرتات طويلأل ق،ل اعايمأل ووارـــــــلث التعاول مع م تب املدع  العام ب ـــــــأل عملسأل 
 السجناء.  ر 
 

 الفئات املعرَّضة للخطر  
 امل ا رول والال يول  

من الال يأل وامل ــا رين ةــالســا رهن االةتجــا  ي مرايز اةتجــا  يفــديرهــا  3 200 ةواأبيو ــد  - 50
أل اهلجرة غ  ال رعسأل، طبراي و ارة الداخلسأل، ويفسسطر علس ا مجاعات مسلحأل. ويقدر رل مديريأل م ا ح

 من م معرضول للمعار  الدائرة ي طرابلس وما ةوهلا أو مو و ول ي أماين قري،أل من ا. 2 000حنو 
عاملأل وما  ال امل ا رول والال يول خيضـــعول ب ـــ ل من ج  لالةتجا  التعســـف  والتعذيب وةـــوء امل - 51

ي أماين االةتجا  الرلسأل وغ  الرلسأل. ويفنت ـــــر أيضـــــا على نطاإل واةـــــع أعمال العنل اجلنســـــ ، واالختطاي 
للحصـــــول على  ديأل، واالبتزا ، والعمل القســـــر ، والقتل غ  امل ـــــروع. ومن بأل مريف يب االنت ايات مســـــؤولول 

عصـــــــــــــــادت إ رامســأل.  دل، ــــــــــــــر وأ را  ي ة ومسول وأ را  ينتمول إل مجــاعــات مســــــــــــــلحــأل وم ر بول ومت جرول
 .يفستلدم ةارةات ةوى ي مريز اةتجا  رل  واةد، هو مريز طارإل الس أل لالةتجا  و 
ويفرب  خماوي  ديأل أيضــــــــا  سما يتعل  بنقل امل ا رين الذين اعرتضــــــــ م خفر الســــــــواةل اللس،سول  - 52
مبـــا ي ذلـــك إل مريز اةتجـــا  ر وراء الـــذ  ال،حر ونقلوهم إل مرايز اةتجـــا  رلســـأل وغ  رلســـأل،  ي
 يف ــــــرين ال ا / 2رنم ةــــــُس ل  أبوابم. وي  2019آب/أغســــــطس  1يزال مفتوةا رغم إعالل اإل ومأل ي  ال

وم ا حأل  ؛نو مرب، مت جتديد مذيرة يففاهم بأل إيطالسا وة ومأل الو اإل الوطين يف ـــــــــــــــمل التعاول االائ 
 ويفعزيز األمن بأل لس،سا وإيطالسا. ؛، ر والت ريباهلجرة غ  ال رعسأل وااجتار دل
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 الصحفسول والنابطول ي اجملتمع املد   
يف ـــــــــرين األول/أيتوبر، يفعرا رـــــــــحفسال اطالإل النار وأرـــــــــس،ا جبروح ي بـــــــــارع العزيزيأل  9ي  - 53
ت األمن آب/أغســــــــطس، اعتقلث قوا 27طرابلس أثناء التو م لت طسأل القتال ي ا طو  األمامسأل. وي  ي

را واقتا يفم إل ةــــــــــجن معستسقأل ي طرابلس، ةس  اةتجز  ول يفو سم التابعأل إل ومأل الو اإل الوطين مصــــــــــو حمل 
يف ــــــرين األول/أيتوبر، قامث مفوضــــــسأل  30أيلول/ةــــــ،تمرب. وي  9امأل إلسم إل غايأل رريخ اا راا عنم ي 

ى يفونس عل  ل  اجملتمع املـد  يمن مم 25بتــدريـب  ،دلتعــاول مع بع ــأل األمم املتحــدة، ةقوإل اانســــــــــــــــال
 عملسأل االةتعراا الدور  ال امل جمللس ةقوإل اانسال.امل اريأل ي 

 
 النساء والفتسات  

خالل الفرتة امل ـــمولأل دلتقرير،   يفتوا ر معلومات ب ـــأل مصـــ  الســـسدة ةـــ ام ةـــرقسوة، العضـــوة  - 54
األمم  متو /يولســم. ووارـــــــــــــــلــث بع ــأل 17 ــا   ي املنتل،ــأل ي جملس النواب، اليت اختطفــث من منزهلــا ي بن

العنل ضــــــد املرأة ي اإلساة  وارــــــلث، على نطاإل أوةــــــع، إ انألالدعوة إل اا راا الفور  عن ا، و  املتحدة
 وغ  ذلك من انت ايات ةقوإل اانسال ضد النساء والفتسات. السساةسأل

يفســـــتلدم ةارةـــــات، مما يعرضـــــ ن إل وحُتتجز النســـــاء ي مجسع أحناء لس،سا ي مرا   ةـــــجول ال  - 55
خماطر متزايدة للتحرش اجلنســـــــــــــــ  والعنل. وي غرب لس،سا، يعترب ةـــــــــــــــجن اجلديدة للنســـــــــــــــاء ي طرابلس 

 اارالةسأل الوةسدة اليت يفضم ةارةات.
 

 املصاحلة والعدالة االنتقالية  
بر مد األمم  ع،ع أل، وةر  يفنفسذه دالبــــــرتا  مالاةــــــتمر م ــــــروع املصــــــاإلأل الذ  يف ــــــري علسم  - 56

يف ــرين  9املتحدة االائ ، ي يفنفسذ األن ــطأل لتم أل   و  املصــاإلأل على مســتوى القواعد ال ــع،سأل. وي 
األول/أيتوبر، عقد اال تماع األخ  ي ةـــــــــلســـــــــلأل من اال تماعات ااقلسمسأل الرامسأل إل إن ـــــــــاء بـــــــــ، أل 

املرةلأل التالسأل،  امرأة، من بــرإل لس،سا. وي 12م ــاريا، مبن  س م  32 . وضــم اال تماعالوةــطاء اعلسأل من
يفعزيز حتلسل النزاعات، ويفســــــــويأل النزاعات، وم ارات الوةــــــــاطأل إل  ي جمالةــــــــسقدم التدريب املتلصــــــــل 

 خمتلل الفيات املعنسأل ي مجسع أحناء لس،سا.
سس اجمللس اعل  السراا برئ السسدوملعاجلأل املسألأل العالقأل للس ال امل ر ين من رورغاء، ا تمع  - 57

التعويضـــــــــــات  يف ـــــــــــرين األول/أيتوبر. ويفع د بتسســـــــــــ  اا راا عن 21لتاورغاء وعمدة بلديأل مصـــــــــــرايفأل ي 
يانول األول/ يســـــــمرب، برأت   مأل   15املســـــــتحقأل ي إطار ايففاإل املصـــــــاإلأل بأل مصـــــــرايفأل ورورغاء. وي 

يفتعل  دجملزرة اليت راح ضـــــــحست ا االةـــــــتيناي ي طرابلس مجسع املت مأل ي قضـــــــسأل ةـــــــجن أبو ةـــــــلسم اليت 
الســـاب ، ع،د ل الســـنوةـــ . ويف ـــمل  العســـ ريأل رئسس امللابرات ومن بسن م، 1996بـــلل عام  1 200

أة ام الرباءة املت مأل ا مســــــــــأل الذين وا ت م املنسأل أثناء اعايمأل، ي ةأل متث يفربئأل مت مأل آخرين على 
من  انب الدولأل،  طعن آخرالقضسأل لوختضع قانول العقودت.  أةا  قانول التقا م، على النحو الوار  ي

، مبو ب القانول التأيسد من األمر الذ  من بـــــــــــأنم أل ي ـــــــــــ ل خطوة هامأل مت ن اع مأل العلسا ي لس،سا
 على عدم انط،اإل قوانأل التقا م على االنت ايات اجلسسمأل إلقوإل اانسال. الدوأب،
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 الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنسانسياسة بذل العناية   
وارــــــــــلث من ومأل األمم املتحدة ي لس،سا   و ها لتنفسذ ةــــــــــساةــــــــــأل األمم املتحدة ل،ذل العنايأل الوا ،أل  - 58
، A/67/775-S/2013/110مراعاة ةقوإل اانســـــال عند  عم األمم املتحدة لقوات األمن غ  التابعأل هلا )ان ر  ي

املر  (، ب را التلفسل من اةتماالت وقوع انت ايات  ســــــــــــــسمأل للقانول الدوأب اانســــــــــــــا  والقانول الدوأب 
 .إلقوإل اانسال أو القانول الدوأب لال يأل

 
 قطاع األمن -جيم  

 للرتتيبات األمنية املؤقتة وتوحيد قوات األمن ةدعم اخلطط الليبي  
وارـــلث ال،ع أل يفقدم الدعم ارـــالح قطاع األمن ي مجسع أحناء لس،سا، مبا ي ذلك يفقدم امل ـــورة  - 59

وةــــــسا ة  ،ومت أل املرأة ،املطاراتأمن الط ال و و  ،وإ ارة اإلدو  ،ب ــــــأل اا ارة والدعم التقين إل ال ــــــرطأل
 .والعدالأل ،القانول

وعمــل الفري  املت ــامــل امل ـــــــــــــــرت  بأل بع ــأل األمم املتحــدة والرب مد االــائ  على يفطوير املرةلــأل  - 60
 ىيف رين األول/أيتوبر، أ ر  28إل  21ال انسأل من الرب مد امل رت  ألعمال ال رطأل واألمن. وي الفرتة من 

الداخلسأل وو ارة العدل اةـــــــــــتعراضــــــــــا ســـــــــــسا ة القانول ومســـــــــــؤولول لس،سول من و ارة لالتنســـــــــــس  العامل   مريز
للتحــدايت الراهنــأل والفر  املتــاةــأل من أ ــل  عم األمم املتحــدة ي جمــال ةـــــــــــــــســا ة القــانول وقطــاع األمن 

اجملتمع املد    ياتلإلةـــــ ام ي وضـــــع اةـــــرتايفسجسأل م ـــــرتيأل للعمل ي املســـــتق،ل. وعقدت م ـــــاورات مع 
 ذلك يفعزيز آلسات الرقابأل، و عم عمل القضــــاء، ويذلك لتحديد األولوايت ي جمال ةــــسا ة القانول، مبا ي

 قطاع األمن.  عم مراعاة املن ور اجلنسا  ي
 

 إدارة األسلحة والذخرية  
، مع اةــــــــــــــتمرار يفلق  هائلألةــــــــــــــجل التلوث دملتفجرات ا طرة ي منطقأل طرابلس ال ربى  اي ة  - 61

عملسأل  يفزال الاجملتمعات اعلسأل املتأثرة دلنزاع. و  الســـــلطات ميات من التقارير عن الذخائر غ  املنفجرة من
ورـــــول أ رقأل إ الأل األل ام إل املناط  املتأثرة  دو ة لل ايأل بســـــ،ب عدم اةـــــتقرار اإلالأل األمنسأل والقسو  اليت 

 حتد من القدرات.
،سأل على واةــــــــتمرت  ائرة األمم املتحدة لإل راءات املتعلقأل دألل ام ي مســــــــاعدة الســــــــلطات اللس - 62

دائرة الالتصــد  النت ــار األةــلحأل والذخ ة  ول ضــواب  والتلوث النا م عن أخطار املتفجرات. وقدمث 
الدعم لتنمسأل القدرات الوطنسأل من أ ل التلفسل من خطر األ  زة املتفجرة السدويأل الصـــــــــــــــنع من خالل 

ضـــــــابطا  16موعأل انسأل يفضـــــــم يفو   التدريب على إ ارة مواقع اإلوا ث اليت يف ـــــــتمل على هذه األ  زة جمل
 ل هذا التدريب الرتيسز على يفعمسم و ضــــــــ،ا  بــــــــرطأل األ لأل اجلنائسأل اللس،سأل ي يف ــــــــرين األول/أيتوبر.  من

مراعاة املن ور اجلنسا  من أ ل  اي ة القدرات الوطنسأل واملساعدة على حتديد األثر اجلنسا  املرتيفب على 
 نع.اةتلدام األ  زة املتفجرة السدويأل الص

وقام م ــروع  ائرة اا راءات املتعلقأل دألل ام ي بن ا   ا الأل أخطار املتفجرات الطارئأل وحتديد  - 63
موقعا. وةــــسســــرتبــــد  24نفجرة وأ ز مســــوةا غ  يفقنسأل  لث املذخ ة غ  رــــنفا من ال 40مواقع ا ط الأل 

  ذه املسوةات ي عملسات إ الأل األل ام ي املستق،ل و عم محايأل املدنسأل وحتقس  االةتقرار.
 

https://undocs.org/ar/A/67/775
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 تعزيز إمكانية وقف إطالق النار  
إم انسأل وقل إطالإل النار، وال ةـــــــسما دعم حتديد ا سارات املتعلقأل ب األمم املتحدة بع أل وارـــــــليف - 64
إل ال،لد. وبضـــــــــــــــ  العمل قدما ي التلطس  ارـــــــــــــــالةات القطاع األمين على نطا والةقاطرابلس،  ي

الت مسلسأل، وة ـــــــد الرتيفس،ات املتعلقأل رمن الدولأل والرتيفس،ات األمنسأل املؤقتأل، ونقل األةـــــــلحأل ال قسلأل، و اي ة 
جمــال م ــا حــأل اارهــاب. وي ةـــــــــــــــســاإل عملســأل برلأل، بــدأ التلطس  إلوار بأل ة ومــأل الو ـاإل  التعــاول ي

 اعمال العدائسأل.ل  ائم وقوات اللواء ةفرت من بأهنا أل يفعاجل هذه املسائل ي إطار ايففاإل لوقلطين الو 
 

 متكني املرأة -دال  
ما  الث وةدة  عم ومت أل املرأة دجمللس الراةـ ، بعد عام واةد من إن ـائ ا، يففتقر إل الدعم  - 65

ا تمــاعــات يف ــــــــــــــــاوريــأل مع أعضــــــــــــــــاء من مــات اجملتمع املــد  املــاأب من اإل ومــأل. وعقــدت الوةــدة عــدة 
واجلماعات النســـــــــائسأل واملســـــــــؤولأل اإل ومسأل والو راء. وقامث الوةدة مؤخرا دملوا قأل على التقرير ب ـــــــــأل 

 بعد قمأل الوةدة   يف االةــــتعراا الوطين ال ــــامل للتقدم اعر  ي يفنفسذ إعالل ومن اا عمل بسجأل. غ 
 على النحو املتوخى ي إطار واليت ا. و مراةسم يفتعل  دملساواة بأل اجلنسألأ  ةساةات أ بوضع
امرأة  200يف ـــــــــــــرين ال ا /نو مرب، اةـــــــــــــتفا ت  11آب/أغســـــــــــــطس و  27وي الفرتة املمتدة بأل  - 66
م ا رــــــندوإل األمم املتحدة للســــــ ال. وي ة للدخل ن َّ  ورات يفدري،سأل ادي إل يفطوير امل ارات املدرَّ  من
ب/أغســـــــطس، قدمث  ئ،أل املم ل ا ا  لامأل العام لل ـــــــؤول الســـــــساةـــــــسأل إةاطأل إل  ري  ا رباء آ 29
األثر غ  املتناةــــــــب ألعمال وأبــــــــارت إل الرل  التابع جمللس األمن ب ــــــــأل املرأة والســــــــالم واألمن،  غ 

التزام األمم املتحدة  أعربث جمد ا عنعلى النســــاء والفتسات اللس،سات. وعالوة على ذلك،  ســــتمرةالقتال امل
 ب فالأل اا ماا وامل ـــــــــاريأل ال املأل للمرأة اللس،سأل ي مجسع اجل و  الســـــــــساةـــــــــسأل و  و  الوةـــــــــاطأل، وأيدت

ةر  بذل املزيد من اجل و  للتأيد من أل النســـــــاء اللس،سات على أمت اةـــــــتعدا  ملمارةـــــــأل  مأنللم ـــــــاريات 
 ي   و  الوةاطأل واملصاإلأل.أتث هن على  ينامسات النزاع واالضطالع بدور  اعل 

، (هسيأل األمم املتحدة للمرأةهسيأل األمم املتحدة للمســـــاواة بأل اجلنســـــأل ومت أل املرأة ) وبدعم من - 67
ي أيلول/ةــــــ،تمرب اةــــــرتايفسجسات عن الســــــ،ل ال فسلأل برب  النســــــاء العامالت  أعد أعضــــــاء اجملالس ال،لديأل

مل،ا رات املتلذة على مســـــــتوى الســـــــساةـــــــأل العامأل. وي دجمال بناء الســـــــالم على رـــــــعسد اجملتمع اعل   ي
املن ورات اجلنســـانسأل عن النســـاء اللس،سات ي املؤمتر العامل   يف ـــرين ال ا /نو مرب، بـــار  و د من 12 و 11

أمهسأل م اريأل  وأيدل  سم جمد ا مبساعدة من هسيأل األمم املتحدة للمرأة، ،وبناء ال قأل من أ ل ةالم بامل
 بصورة جمديأل. نساءال
 

 الشباب والسالم واألمن -هاء  
ي يف ـــــرين األول/أيتوبر، أطل  رـــــندوإل األمم املتحدة للســـــ ال وبر مد األمم املتحدة االائ   - 68
األمم وبر مد األغذيأل العامل  م ــــــــروعا م ــــــــرتيا لصــــــــندوإل  (السونسســــــــلمن مأل األمم املتحدة للطفولأل )و 

السالم ي رفوي ال ادت وال ،ال ومع م ي ةرت. ويرم  امل روع الذ   بناءعن املتحدة ل،ناء السالم 
واملراهقأل واملراهقات ي ةــرت للتحول إل عنارــر ن ــطأل  ال ــ،ال وال ــادتبــ را إل  عم  18بتد لفرتة 

دريب ي جمال القسا ة وةل النزاعات، للت س  ي الســـساإل اللسيب، ويفزويدهم دلدعم النفســـ  اال تماع  والت
 رنع القرار. ألعملس والفر  للم اريأل ي



 S/2020/41 

 

14/19 20-00178 

 

 
 تنسيق املساعدة الدولية -واو  

موظفا من ةــ،ع من مات وطنسأل و ولسأل يفقدم  25أيلول/ةــ،تمرب، خضــع  21إل  15ي الفرتة من  - 69
وإل األمم املتحدة للس ال ي لس،سا لتدريب ن مم يل من رند اجلنسا خدمات ي جمال م ا حأل العنل 

 ارة املعلومات املتعلقأل دلعنل اجلنســـــا  أ من أ ل يفو   الرعايأل ابرب و ن ام والسونسســـــل ي لس،سا على 
. وي ـــدي يفعريل مقـــدم  ا ــدمــات ي ال،لـــدالعنل هــذا املنقـــذة للحســـاة و عم النـــا أل والنـــا ســـات من 

إل  اي ة الســــالمأل واألخالقسات واجلو ة ي يفقدم  نل اجلنســــا ن ام إ ارة املعلومات املتعلقأل دلعبلس،سا  ي
 ارة ةاالت العنل اجلنســــــــا ، مع الســــــــماح ملقدم  ا دمات جبمع وحتلسل والوائ  املتصــــــــلأل طا دمات 

 .العنل على حنو من ج هذا ال،سا ت عن ةوا ث 
الفري  العامل املعين  ت ا تماعاتيف ــــرين ال ا /نو مرب، عقد 8يف ــــرين األول/أيتوبر و  29وي  - 70

ةضـــور األمم املتحدة )املن مأل الدولسأل  دل ـــ،اب لتعزيز التعاول واةـــتعراا أ اة حتديد برامد ال ـــ،اب، مع
لل جرة، وبر مد األمم املتحدة االائ ، ورـــندوإل األمم املتحدة للســـ ال، والسونسســـل، وبر مد األغذيأل 

 (، واملن مأل الدولسأل لإلبالغ عن مسار الدبقراطسأل.لامم املتحدة ، وم تب املنس  املقسمالعامل 
ل ـــــــؤول اانســـــــانسأل، األمم املتحدة لوأ رى م تب يفنســـــــس  ال ـــــــؤول اانســـــــانسأل، بقسا ة منســـــــ   - 71

 ي لس،سا نسألالسلطات اللس،سأل واجملتمع املد  واجملتمع اانسا  اعدا  خطأل االةتجابأل اانسا م اورات مع
حتلسال أي ر  وال بأل القطــاعــات لالةتســا ــات، ويفعزيز  2020. وي ـــــــــــــــمــل الن د املعز  لعــام 2020لعــام 

حتديد األولوايت، وأهدا ا اةــرتايفسجسأل قابلأل للقسا ، وحتســأل الررــد. وأنتجث العملسأل الت ــاوريأل درامرتات 
 ا  دلتنســس  مع الن راء اللس،سأل واجل ات اعلسألاةــتجابأل أي ر يفريسزا ةــستابع ا الفري  القطر  للعمل اانســ

 .ي جمال االةتجابأل اانسانسأل
 

 املساعدة يف اجملال اإلنساين ويف حتقيق االستقرار والتنمية -زاي  
حتولث األعمال العدائسأل اليت وقعث ي العارــــــمأل وةوهلا يفدرةسا خالل الفرتة امل ــــــمولأل دلتقرير،  - 72

أل دلســـ ال، مما أ ى إل مزيد من الت ـــريد واملزيد من االةتسا ات اانســـانسأل. وال يفزال إل األةساء امل ت 
األةـــــر امل ـــــر ة  اخلسا اليت يف ل قري،أل من مناط  النزاع، إل  انب اجملتمعات اعلسأل املضـــــسفأل اليت يفو ر هلا 

ها اإل ومأل، ي خطر ي، . املأوى،  ضال عن امل ا رين والال يأل املو و ين ي مرايز االةتجا  اليت يفدير 
بلل آخرين يعس ول  380 000 و مناط  متامخأل  طو  املوا  ألمد  ي  231 000وال يزال أي ر من 

 ي مناط  متضررة من النزاع ب  ل م،ابر.
وي املناط  املتضررة من النزاع، يوا م النا  رعودت متزايدة ي اإلصول على السلع وا دمات  - 73

مث ةـــــسأل والقدرة على يســـــب العسش. ويفصـــــداي لا مأل ي طرابلس و عما للج و  اعلسأل، قدَّ العامأل األةـــــا
 بلل. 226 000اجل ات الفاعلأل اانسانسأل املساعدة الال مأل إلواأب 

م بـــرياء ي اجملال اانســـا  دلتنســـس  مع اللجال اعلسأل لوا م يفتعل  وي مدينأل مر إل اجلنوبسأل، ةـــلَّ  - 74
والصـــــــري الصـــــــح  والن ا أل الصـــــــحسأل وموا  غذائسأل أو غ  غذائسأل إل مناط  الت ـــــــريد،  دلصـــــــحأل واملساه

 بلل(. 1 500أةرة م ر ة )قرابأل  600اإلصل ال ذائسأل وغ  ال ذائسأل إلواأب  ي مل مبا
 يف رين ال ا /نو مرب، وثقث بع أل األمم املتحدة 30يانول ال ا /يناير إل   1وي الفرتة املمتدة من  - 75
 رحيا(، مبا ي ذلك  363قتسال و  284رفوي املدنسأل ) ضحسأل ي 647 ةقو  مفوضسأل ةقوإل اانسالو 
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. ويانث 2018ي عام  ضـــحسأل ي رـــفوي املدنسأل 188 ةـــقو  طفال مقابل 67امرأة و  26ر ال و  486
قتسال  182)ضــــــــحسأل  394 م، بلغ عد هضــــــــحااي من املدنسألع ال ارات اجلويأل ه  الســــــــ،ب الرئسســــــــ  لوقو 

 رحيـــا(، يلس ـــا القتـــال الرب ، واأل  زة املتفجرة الســـدويـــأل الصـــــــــــــــنع، وعملســـات االغتســـال املو  ـــأل  212 و
 لضـــــــــــــــحاايأيرب عد  من اوقوع مفوضـــــــــــــــسأل ةقوإل اانســـــــــــــــال و  واملتعمَّدة. وقد وثقث بع أل األمم املتحدة

. وقد ي ول العد  الفعل  ألواجلنوبس ألال ــــــــــرقس ملنطقتاللسم ايفال رع من ال،لد، رــــــــــفوي املدنسأل ي اجلزء  ي
ر حمل  أي ر من ضـــــــــــــــحــااي لل عــا  أي ر ي ةأل  ،بـــــــــــــــلل ي مجسع أحنــاء لس،ســا 301 000أعلى. ولقــد بـــــــــــــــُ
 .ال،لديانوا م ر ين ةابقا إل موطن م األرل  ي   بلل 444 000 من
بــــــــــلل قدم إلس م ال ــــــــــرياء ي اجملال اانســــــــــا  املســــــــــاعدة مبو ب خطأل  552 000ومن بأل  - 76

بــــــلل بــــــ ال من أبــــــ ال املســــــاعدة  400 000، يفلقى حنو 2019االةــــــتجابأل اانســــــانسأل ي لس،سا لعام 
يف ـــــــــــــرين ال ا /نو مرب، ظلَّ التمويل  13 حااانســـــــــــــانسأل، ةا هنايأل يف ـــــــــــــرين ال ا /نو مرب. ومع ذلك،  

ي املائأل من امل،لغ املطلوب وهو  50مرت االةتسا ات يفز ا ، و  ير  ةــــوى نســــ،أل منلفضــــا ةا وإل اةــــت
 طأل.ا ملسول  والر ي إطار  202
من امل ا رين  636 000أنم يو د أي ر من  أبـــــــــــارت التقديرات إلوي يف ـــــــــــرين ال ا /نو مرب،  - 77

. وي الفرتة املمتــدة بأل ن األطفــالم ي املــائــأل 8 من م من النســـــــــــــــــاء وي املــائــأل  13 والال يأل ي لس،ســا،
م ا را وال يا إل  2 437يف ــــــــــرين ال ا /نو مرب، أعا  خفر الســــــــــواةل اللس،سول  4آب/أغســــــــــطس و  27
. وي نقا  النزول من الســـــــــفن، و رت املن مأل الدولسأل لل جرة مســـــــــاعدات ط،سأل وإنســـــــــانسأل. وقدمث ال،لد

بلدا من بلدال املن ـــــأ عن طري  بر جم ا  26إل طوعا را م ا  2 065املن مأل الدولسأل لل جرة الدعم لعو ة 
الورـــــول إل نقا  األمم املتحدة للعو ة اانســـــانسأل. و  يســـــمس للعاملأل ي جمال ةقوإل اانســـــال ي بع أل 
 النزول من السفن لتقسسم ال واغل املتعلقأل حبقوإل اانسال هلؤالء األ را .

من الال يأل وطاليب اللجوء املســــــــــجلأل لدى مفوضــــــــــسأل األمم املتحدة  46 000ويو د ةالسا حنو  - 78
 1 297إعا ة يفوطأل  فوضـــسأل الدعم ا الء أواملل ـــؤول الال يأل. وخالل الفرتة امل ـــمولأل دلتقرير، قدمث 

ال يــــا  عرب مر   التجمسع وامل ــــا رة ي طرابلس الــــذ  أن ـــــــــــــــ  ي يــــانول  1 465لس،ســــا ومر   منال يــــا  
يف ــــــــــــرين  5لس ول مب ابأل مريز ع،ور لال يأل. غ  أنم يو د ي الوقث الراهن، ةا  2018مرب األول/ يســــــــــــ

أطل   مؤخرا بلصا 450ر  ، عقب ورول حنو هذا املبلل حيتمول ي  1 200ال ا /نو مرب، أي ر من 
لعملسات  يمريز ع،ورللمر     األرـــــــلسأل ألوظسفالةـــــــراة م من مريز اةتجا . واد  ةاالت الوا دين يفلقائسا 

اجل ات الفاعلأل اانســـــــانسأل يفقدم املســـــــاعدة الط،سأل واانســـــــانسأل، يفتحمل ة ومأل  وي ةأل ال يفزالاا الء. 
ســــــــــــؤولسأل دعت،ارها اجل أل الرئسســــــــــــسأل امل لفأل طةا  بدائل لالةتجا ، م ل إطالإل الســــــــــــراح امل الو اإل الوطين

 .التنقل واملأوى واملساعدة واإلمايأل من األذىاملناط  اإلضريأل أو النقل إل مرايز مفتوةأل يفتسس ةريأل  ي
عن  اي ة  2019وي ــــــــل التقسسم الذ  أ ر  لقطاع الرعايأل الصــــــــحسأل ي يف ــــــــرين األول/أيتوبر  - 79

ي املائأل من مرا    24للنســـــــاء والفتسات.  أي ر من  وخبارـــــــألةا ة ي االةتسا ات الصـــــــحسأل غ  املل،اة، 
اع أو انقطاع التسار ال  ردئ  أو بســــــ،ب األضــــــرار اليت إلقث  سايل الرعايأل الصــــــحسأل م لقأل من  راء النز 

 .من املرا   األخرىامل،ا ، يما يفعطل يفقدم ا دمات ي العديد 
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مدرةــــأل يفدم ا يامال وإلقث أضــــرار  زئسأل مبا عد ه  44ومنذ اندالع النزاع، ُ م حملر ما ال يقل  عن  - 80
مدرةــــــأل  28مدرةــــــأل ة ومسأل( ال يفعمل و  124مدرةــــــأل )مبا ي ذلك  221مدرةــــــأل. وينأل ما جمموعم  193

 يفستلدم يمال   لابلا  امل ر ين  اخلسا.
ةول من أطفال املدار  ي امللسمات الصسفسأل للت ذيأل  600وي أيلول/ة،تمرب، بار  أي ر من  - 81

طرابلس، اليت ن م ا بر مد األغذيأل العامل  مع و ارة التعلسم وبـــــــــــــــرياء من القطاع ا ا . وقدم بر مد 
بــــــلل ي مجسع أحناء لس،سا خالل عملسات يفو يع األغذيأل  126 000األغذيأل العامل  أيضــــــا املســــــاعدة إل 

 .لتعزيز القدرة على الصمو  التدريب ال ذاء مقابلم،ا رات الت ذيأل ي املدار  و  برامدالعا يأل والطارئأل، و 
يف ــــرين األول/  ةاووارــــل بر مد األمم املتحدة االائ  أن ــــطتم لتحقس  االةــــتقرار والتعاي. و  - 82

بلديأل للمســـــــاعدة على اةـــــــتعا ة ا دمات العامأل  40ملسول  والر ي أي ر من  31 م،لغ أيتوبر، اةـــــــت مر
هنا. وي رورغاء، بــــرع الرب مد االائ  ي بذل اجل و  لدعم ي املائأل من ةــــ ا 70األةــــاةــــسأل ألي ر من 

من العـــائـــدين. وي  1 500الرعـــايـــأل الصـــــــــــــــحســـأل والطـــاقـــأل وا ـــدمـــات التعلسمســـأل إل حنو  خـــدمـــات يفو  
أيلول/ةـــــــــــ،تمرب ويف ـــــــــــرين األول/أيتوبر، أعا  أيضـــــــــــا أتهسل ثالث مدار  ي بين ولسد ومدرةـــــــــــأل واةدة 

واارــالح ي  امعأل بن ا  . وداضــا أل إل ذلك، أةر  الرب مد االائ   ةــرت وأ ز أعمال الصــسانأل ي
يفقدما ي إرـــــالح بـــــ، أل املساه والصـــــري الصـــــح  ي ةـــــ، ا وبـــــرع ي العمل على أةد املرايز الصـــــحسأل 

  نوب غرب لس،سا.، ي غات ي
، مما أةــــفر  ارةوء ااويفنمو املســــتوطنات الع ــــوائسأل بســــرعأل ي لس،سا، ن را ل ساب ةــــسا ة القانول وةــــ - 83
يفدهور ال،سيأل، واال تقار إل ا دمات األةـــــــــاةـــــــــسأل، وامل ـــــــــايل القانونسأل اليت ب ن أل يفتســـــــــ،ب ي قالقل  عن

ويالأل التلطس  اإلضر  ي حتديد  بر مد األمم املتحدة للمستوطنات ال، ريألا تماعسأل وعدم اةتقرار. و عم 
 .تقنسأل والدعم ملعاجلأل املنا عات املتعلقأل حبقوإل األرا واملل سألاملستوطنات الع وائسأل وو ر بناء القدرات ال

يف ــــرين ال ا /نو مرب، قدمث األ رقأل املتلصـــصـــأل  11آب/أغســــطس و  27من وي الفرتة املمتدة  - 84
التابعأل لصـــــــــــندوإل األمم املتحدة للســـــــــــ ال خدمات رعايأل رـــــــــــحسأل لام ات واملوالسد ي طرابلس والدعم 

 اخل املال   ي طرابلس ور وراء. واةـــــتطاع ال ـــــرياء اعلسول لصـــــندوإل األمم املتحدة  امل ـــــر ةلاةـــــر 
اة نزةن من مر إل وإل الســـــــــ ال اعلسأل من خالل  ورات التوعسأل امرأة و ت 552للســـــــــ ال الورـــــــــول إل 

ب ـــأل العنل املنزأب والوقايأل من العنل اجلنســـا . وي ةـــ، ا، وارـــلث اجل ات ال ـــري أل اعلسأل لصـــندوإل 
األمم املتحدة للســـ ال يفقدم الدعم النفســـ  اال تماع  إل ةاالت  ر يأل من العنل اجلنســـا ، ون مث 

  ر ين  اخلسا من مر إل.بلا  امللا أن طأل يفروحيسأل
فالأل   و ا إضا سأل ل يل من هسيأل األمم املتحدة للمرأة وم تب يفنسس  ال ؤول اانسانسأل   بذلو  - 85

 يفدريب املدربأل ورة  ن سميفبس،ل من ا حتسأل مستوى املساعدة اانسانسأل املقدمأل للنساء والفتسات ي لس،سا 
 إل 2 منمن العاملأل ي جمال يفقدم املســـاعدة اانســـانسأل ي الفرتة  18 ملا عد ه ب ـــأل املســـائل اجلنســـانسأل

ر حمل ت أيضــا أيلول/ةــ،تمرب. وي أيلول/ةــ،تمرب 6 ، وةــعسا لتل،سأل اةتسا ات األةــر املتضــررة من النزاع اليت بــُ
ةـــــــ، ا، قام يل من املن مأل الدولسأل لل جرة ورـــــــندوإل األمم املتحدة للســـــــ ال والسونسســـــــل  إلمر إل  من

لتو   املوا  الضـــــــــروريأل األةـــــــــاةـــــــــسأل،  التابعأل هلا وبر مد األغذيأل العامل  بتفعسل آلسأل االةـــــــــتجابأل الســـــــــريعأل
ذلك للنســــاء والفتسات امل ــــر ات. وي يف ــــرين ال ا /نو مرب، قدم رــــندوإل األمم املتحدة للســــ ال  ي مبا

ةـــوإل ا مسس ي مدينأل  ســـت ـــفىمجمموعات املســـتلزمات إلاالت الطوارمل املتعلقأل دلصـــحأل اا ابسأل إل 
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واا ابسأل  اجلنسسأل ا ُمس. وةتعز  هذه السلع األةاةسأل يفو   ا دمات ي جمال اإلقوإل املتعلقأل دلصحأل
 امرأة و تاة. 500 عد  يقدر حبواأبل
  

 نشر بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا والرتتيبات األمنية -رابعا  
من املوظفأل املدنسأل الدولسأل ي طرابلس  100ضـــــــــــــــور  دو  إلواأب أبقث األمم املتحدة على ة - 86

على أةـــــــــــــــــا  التنـــاوب، ي ةأل يـــال بقســـأل املوظفأل الـــدولسأل ي ال،ع ـــأل يعملول من يفونس. وعلى الرغم 
وةـدة اإلراةــــــــــــــــأل التـابعـأل لامم املتحـدة يفؤمن محـايـأل جممع بع ـأل األمم املتحـدة،  و و  املوظفأل قسـد  أل من

االةـــتعراا والتعديل ب ـــ ل مســـتمر مع مراعاة ال روي األمنسأل، واةـــتنا ا إل ا ربة الفنسأل املطلوبأل ي لس،سا 
ي أ  وقث من األوقات، وال ةــــــسما للم ــــــاريأل ي اجل و  الســــــساةــــــسأل والتصــــــد  لالةتسا ات اانســــــانسأل 

نصحوا  من النزاع العنسل من املنزل أواملتزايدة. وعمل املوظفول الوطنسول الذين يعس ول ي املناط  املتضررة 
 .وال يزال مجسع املوظفأل الدولسأل ي طرابلس يقسمول ي جممع أواي دالنتقال إل مناط  أي ر أمنا.

آب/أغســـــــــــــــطس، والـذ  أةـــــــــــــــفر عن مقتــل ثالثأل  10وعقــب اهلجوم الـذ  وقع ي بن ــا   ي  - 87
عقد جملس حتقس  وما  الث أعمالم مستمرة للتأيد ، جبروح موظف  األمم املتحدة وإرابأل اثنأل آخرين من
و و   ول ن ا قلصـــــــــــث ،قسد الت ـــــــــــ سل بع أل األمم املتحدة مريز بن ا  أبقث مالبســـــــــــات اإلا ث. و  من

املوظفأل الدولسأل الدائمأل. وأرــ،حث التحريات الربيأل يفتم على أةــا  يفقسسم يل ةالأل على ةدة. وةر  
 ةسب التطورات على أرا الواقع. دةتمراريفعديل الرتيفس،ات األمنسأل 

  
 مالحظات وتوصيات -خامسا  

. وخالل من النزاع مدم حملرة لس،سا  وامأل   ديف، 2019منذ اندالع األعمال العدائسأل ي نسسال/أبريل  - 88
الفرتة امل ـــــــــــــــمولأل دلتقرير،  ا ت التدخالت ا ار سأل بقدر أيرب، ال ةـــــــــــــــسما من ةس  األعتدة اإلربسأل 

 من ورول املزيد من املقايفلأل واملريفزقأل األ انب إل ال،لد. أبلغ عنم وما
ال ارات و القصــــــــل   راء يســــــــاور  القل  بو م خا  إ اء األثر الواقع على املدنسأل منال يزال و  - 89

العاملأل ي اجملال الطيب واملرا    سما ي،دو اجلويأل على املناط  الســــ نسأل، واإلوا ث املت ررة اليت يفســــت دي 
أل. وأذير مجسع األطراي دإل ر الصارم لل جمات الع وائسأل مبو ب القانول الدوأب اانسا  والقانول الط،س

للمناط   الدوأب إلقوإل اانســــــــــال وأة  مجسع األطراي على جتنب القصــــــــــل اجلو  أو القصــــــــــل الرب 
ســـــــت ـــــــفسات وأذير أيضـــــــا بوا ب مجسع األطراي ضـــــــمال اةرتام العاملأل ي القطاع الطيب وامل .الســـــــ نسأل

وأبـــــــــــــــد  على أل اهلجمات على املدنسأل وال،نسأل التحتسأل املدنسأل يفنت ك القانول  وغ ها من املرا   الط،سأل.
 اجلرائم.هذه الدوأب اانسا  وقد يف  ل  رائم ةرب. وةب  اة،أل مريف يب 

الروةـــــ  ورئسس وإنين أرةب د طوات املتلذة من أ ل وقل إطالإل النار برعايأل رئسس االحتا   - 90
يفريسا. وأة  مجسع األطراي املتحاربأل على التعجسل ي يفعزيز وقل األعمال العدائسأل  ول بـــــــــــــــرو  الذ  

 أرةتم هذه الرعايأل والتعاول بروح بناءة ي حتقس  هذه ال ايأل، مبا ي ذلك ضمن عملسأل برلأل.
ب - 91 النزاع  إهناءد اجملتمع الدوأب لدعم وهد  ا املتم ل ي يفوةس القا مأل برلأل قمألب أيضـــــــــا وإنين أرة حمل

 عم  وإل أ  وحتقس  العو ة إل العملسأل السساةسأل واسيأل ال روي الال مأل ا راء ةوار بأل األطراي اللس،سأل.
أ ل  أ نيب لاطراي املتحاربأل لن يؤ   إال إل يفرةـــــــــــــــسخ النزاع الدائر ويزيد من يفعقسد اجل و  امل،ذولأل من
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مجسع الدول   وإنين أةواضـــس دلتورـــل إل ةل ةـــلم  لا مأل ال امنأل ي ال،لد.  التورـــل إل التزام  وأب
األعضــــــاء واملن مات ااقلسمسأل على أل يفدعم بقوة هذه امل،ا رة. وأعرب عن امتنا  إل ومأل أملانسا ملا يف،ذلم 

 من   و  مستمرة من أ ل إ اح هذه العملسأل.
النزاع ويفعزيز التورل إل ةل ةلم  لا مأل.  هناءقفم اومن الضرور  أل يوةد اجملتمع الدوأب مو  - 92

من أ ل التورــــــــل إل بسال يتضــــــــمن اإلزم الســــــــث  ي ةــــــــساإل عملسأل برلأل وإنين أرةب مبا أ ز من عمل
العنارـــر الال مأل اهناء النزاع ومعاجلأل أةـــ،ابم اجلذريأل. وأبـــجع الدول األعضـــاء على  عم العمل الذ   من

، مبا ي ذلك العمل التفصـــــــــسل  الذ  أ ز لدعم وقل تحدة لتفعسل هذه اإلزم الســـــــــثأ زيفم بع أل األمم امل
القرتاح الـــداع  إل إ راء  ـــا ات  وريـــأل بأل د رةـــبجلنـــأل متـــابعـــأل لقمـــأل برلأل. وأ واقرتاح إطالإل النـــار،

 بـــــــــد  مرة أخرى على األمهسألأ. و وأبـــــــــجع على يفنفسذ االقرتاح رةـــــــــرع وقث مم ن ،املم لأل العســـــــــ ريأل
سع  اجلماع  لتحسأل اإلالأل على أرا الواقع، ، والاألةاةسأل لضرورة يفوةسد املوقل على الصعسد الدوأب

 م،ا رة مم ل  ا ا  املؤلفأل من ثالث نقا . و عم اإلوار بأل األطراي اللس،سأل، وه  النقطأل األخ ة ي
ال العدائسأل، من الضــــرور  ملنع املزيد من يفصــــعسد العنل، والتم أل من يفنفسذ وقل األعمةــــعسا و  - 93
أالةظ . وإنين (2019) 2473ي ول هنا  التزام رــــــارم حب ر يفوريد األةــــــلحأل، و قا لقرار جملس األمن  أل

وأذير الدول األعضـــــــــــــــاء  اةـــــــــــــــتمرار انت ايات هذا اإل ر، على النحو الذ  رـــــــــــــــنفم  ري  ا رباء. بقل 
دلتزامااا بعدم بسع أو يفوريد األةـــــــــــــــلحأل إل لس،سا، وأ بـــــــــــــــدها يفنفسذ مجسع التداب  املتصـــــــــــــــلأل حب ر يفوريد 

 التنفسذ ال امل إل ر يفوريد األةــــــلحأل دلغ األمهسأل إلمايأل املدنسأل  .(2019) 2473األةــــــلحأل، و قا للقرار 
 واةتعا ة األمن وإرةاء االةتقرار ي لس،سا واملنطقأل.

،نسأل واجل و  الرامسأل إل يفقســـــــسم عمل وإ ارة املؤةـــــــســـــــأل الوطنسأل للنف  ي لس،سا، واهلجمات على ال - 94
ف  ي هذا ال،لد، ودلتاأب مصــــاع مجسع اللس،سأل. وقد أثلد رــــدر  ال،سال النفطسأل اد  عائدات الن التحتسأل

أيلول/ةــــــــــ،تمرب الصــــــــــا ر عن أملانسا واامارات العربسأل املتحدة وإيطالسا ويفريسا و رنســــــــــا  22امل ــــــــــرت  املؤرخ 
 واململ أل املتحدة والوالايت املتحدة الذ  أعربث  سم هذه الدول عن الدعم للمؤةـــــــــــــــســـــــــــــــأل الوطنسأل للنف 
مو  أل بذلك رةــــــالأل  ولسأل م مأل يفر ض اعاوالت املســــــتمرة إل يفقســــــسم هذه املؤةــــــســــــأل الســــــسا يأل اإلسويأل 
الةـــــتقرار ال،لد. وي هذا الصـــــد ، إنين أرةب دةـــــتمرار اجل و  امل،ذولأل اعا ة يفوةسد ال،لد ومؤةـــــســـــايفم، 

  ضال عن إ راء املزيد من اارالةات االقتصا يأل.
“ اإل ومأل املؤقتأل”العملسات الدبقراطسأل ي ال،لد. ويســـــــــــــــاور  القل  ألل  فثوقنتسجأل للنزاع، يفو  - 95
املعرتي  ا ي بـــــــــــرإل لس،سا يفزيد من انعدام السقأل النا م عن النزاع دلتلطس  ا راء انتلادت بلديأل  غ 

 نتل،ــألجمــالس م  س ــا يفو ــدي املنــاط  اليت ، مبــا ي ذلــك “جلــال يفو س ســأل بلــديــأل”موا يــأل أو  را يفعسأل 
. وهذه التداب  ةب أل يفتوقل على الفور وإال  إهنا ةـــــــــــــــتؤ   ال  الأل إل يففاقم النزاعات اعلسأل دلفعل

ويففتسث هس ل اإل م اعل  ي لس،سا. وةب أل ي ول لدى لس،سا مؤةـــــــــــــــســـــــــــــــأل وطنسأل واةدة  ق  ا راء 
أل أل يفتلقى املفوضــــــــــــــسأل الوطنسأل العلسا انتلادت اجملالس ال،لديأل. وإنين أ عو ة ومأل الو اإل الوطين إل يفال

لالنتلادت واللجنأل املريزيأل النتلادت اجملالس ال،لديأل موار  املسزانسأل ال ا سأل ي الوقث املناةـــــــــب لتم سن ا 
 من يفسس  عملسات انتلابسأل يفتسم دملصداقسأل عندما يفسمس ال روي بذلك.

https://undocs.org/ar/S/RES/2473%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2473%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2473%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2473%20(2019)
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 ـــذه  األمم املتحـــدة مع املم لأل اللس،سأل واجملتمع املـــد .  لعمـــل الـــذ  يفقوم بـــم بع ـــألوأرةـــب د - 96
أمهسأل ل،ناء ال قأل ي العملسأل اجلاريأل  امل،ذولأل، مبا ي ذلك مل ا حأل انت ار خطاب ال راهسأل، يف تسب اجل و 

 .والتصد  للدوا ع ال امنأل وراء األ مأل
ء ويفرهس، ن، وأيرر  عوب إل اإلصول ويساور  قل  دلغ إ اء التقارير اليت يففسد دختطاي النسا - 97

على معلومات يفتعل  مبصــــ  النائ،أل امللطو أل ةــــ ام ةــــرقسوة. وما  لث أ بــــد مجسع اجل ات الفاعلأل اللس،سأل 
م ي   و  بناء الســـــالم . وعلى النســـــاء وال ـــــ،اب أ اء  ور ةاةـــــ(2000) 1325يفنفسذ قرار جملس األمن 

 واإلوار، وإنين أؤيد من  ديد ضرورة إبراي م ي العملسأل السساةسأل.
إ اء أوضــــــاع امل ا رين والال يأل ي لس،سا، وخارــــــأل اعتجزين من م  دلغ القل  ال يســــــاور وما    - 98
ةا يتســـــــــــــــىن جت سز  هلم املأوى اآلمنويفو   اا راا عن الال يأل وامل ا رين  وين،  مرايز االةتجا .  ي

مجع  ل م مع أةـــــرهم. ولس،سا  ام إل أوطاهنم من أ لعا اهلم اآلمنأل أو يفو   املســـــاعدة  جلوئ مطل،ات 
لسســــث دعطأل اآلمنأل لنزول الال يأل وامل ا رين، وإ  أة  الدول على إعا ة الن ر ي الســــساةــــات اليت 

 يفدعم عو ة الال يأل وامل ا رين إل ال واط  اللس،سأل.
ال رياء  مت ألمن أ ل وإنين أة  الدول األعضاء على  عم خطأل االةتجابأل اانسانسأل ي لس،سا  - 99
 .اجملال اانسا  من االةتجابأل لالةتسا ات الفوريأل واملتزايدة للس ال املتضررين من النزاع ي لس،سا ي

القل  ألل اجلماعات املســــــــلحأل ي مجسع أحناء لس،سا، مبا  س ا يفلك التابعأل للدولأل،  دلغ ويســــــــاور  - 100
لتعسف  وغ  امل روع لفرتات طويلأل، وختضع م يفضع اآلالي من الر ال والنساء واألطفال ي االةتجا  ا

للتعذيب وغ ه من االنت ايات والتجاو ات إلقوإل اانسال. وإنين أ عو إل اا راا الفور  وغ  امل رو  
وإل نقل  ألةــــ،اب أخرى م ــــروعألبصــــورة غ  اعرومأل من ةريت م  عن األبــــلا  اعتجزين يفعســــفا أو

مرا   االةتجــا  الرلســأل ومعــاملت م و قــا للقـانول صـــــــــــــــورة غ  قـانونســأل إل ةريت م ب مجسع الـذين ُةرموا من
 اإلمايأل. ومن املســــــــــــــت جن متاما يفضــــــــــــــاؤل أو انعدام إم انسأل جلوء الضــــــــــــــحااي إل واملعاي  الدولسأل املنط،قأل

ت ، ي ةأل أل أ را  اجلماعات املسلحأل يتمتعول دا الاجلرب وةائل أوالقضائسأل أو إل ة،ل االنتصاي 
التــام من العقــاب. وال بــد من التحقس  ي اال عــاءات املتعلقــأل بوقوع انت ــايــات من جســأل ي لس،ســا للقــانول 

 الدوأب إلقوإل اانسال والقانول الدوأب اانسا  و اة،أل مريف يب هذه االنت ايات.
املتحدة لس،سا، غســـــال ةـــــالمأل، وجلمسع موظف  األمم لوأو  أل أعرب عن يفقدير  ملم ل  ا ا   - 101

أل أيرر ااعراب عن خالل  يما أو العاملأل ي  عم الســــــــــالم واألمن واملســــــــــاعدة اانســــــــــانسأل ي لس،سا.  
 يفقدير  إل ومأل نس،ال على يفقدب ا األ را  الضروريأل لوةدة ةراةأل األمم املتحدة.
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