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 بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا   
  

 تقرير األمني العام  
  

 مقدمة - أوال 
، التطورات الســــــــــــــ ا ــــــــــــــ   (2018) 2434يتناول هذا التقرير، املقّدم عمالً بقرار جملس األمن  - 1

ويقدم حمل  عام  عن حال  حقوق اإلنســــــاض واألونــــــا  اإلنســــــان   ا ال لد، واألمن   واالقتصــــــالي  ا ل   ا، 
وي ّّي إبجياز األنشـــط  الض انـــطلبع ةا ببم  األمم املتحدة للدعم ا ل   ا منذ قـــدور سقريريف الســـاب  ا 

 (. S/2019/19) 2019كانوض الماين/يناير   7
  

 التطورات املتعلقة ابألوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية  - اثنيا 
ن ســــــــــــــــاض/ابري ، وـــــــــــــــنـع قوات ال ف الورت، الل ا، بق ـالة اللوا   ل  ـ  ح  ، ه وما  4ا  - 2

للسـ طرة عل  رترابلس، وهو ما ال  ىل  حشـد القوات املسـلح  البامل  قع ق الة حةوم  الو اق الورت، 
املؤمتر الورت، ق    اً اايما. وم ، سوق ع البمل   الســــ ا ــــ  . وقد نـ ّ ذ االعتدا  بســــ ا هذالصــــّد ا. وم. و 

رأل األمم املتحدة، والذيف كاض مقررا  ن ســـاض/ابري . ومنذ  16ىل   14ا ال  ة املمتدة من عقدأل الذيف س ســـّ
رتائ   وا ب  من الهات اندال  اعمال القتال ا املنطق  احمل ط  بطرابلس، ظ  ممملي اخلاص يتواق  مع 

ال اعل  الورتن   واإلقل م   والدول   من اج  التوقـــــــ  ىل  اس اق بشـــــــاض وقئ األعمال البدائ   وا ـــــــت نا  
 احملالاثت الس ا   . 

وقد الت اعمال القتال، الض سركزت ا ــــا ــــا ا جنو  رترابلس واملنارت  احمل ط  بو، ىل   ــــقو   - 3
حاالت و اة، وىلحلاق انـــــرار ةل ن    106قـــــ و  املدن ّي، منهم  من الضـــــحااي ا 395ما ال يق  عن 

التحت   املدن   احل وي . وبســــــــ ا هذا النزا ، س اقمع االحت اجات اإلنســــــــان   وموج  التشــــــــريد القســـــــريف، 
 وسبذر الوقول ىل  الغذا  والرعاي  الصح   واخلدمات األ ا    األ ر . 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2434%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2434%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/2019/19
https://undocs.org/ar/S/2019/19
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 ة السياسية تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة والعملي  
 بشاض م ماق ورت،بّي املشاركّي توّق  ىل  اس اق ال ا من املؤمتر الورت،متملع األهدا  املتو اة  - 4

 هتد  ىل  ا تتام، واعتمال  اررت  رتري  بغ   التو    بّي ال صـــــــــــــــائ  الل    لتوح د ام الئ  يتم   و قديد
سشــم  سوقــ ات بشــاض  ــ   مبال  الد ــتور و ال  ة االنتقال   من  الل عقد انتخاةت برملان   ورائ ــ  ، 

 املق ح.
وال  ـــــــ ما ا  ،أتج   املؤمتر الورت، بســـــــ ا النزا عن ن ســـــــاض/ابري ، اعلن ممملي اخلاص  9وا  - 5

أتك د ممملي اخلاص ضــطرب . وكرر وقــبوب  ىلجرا  احملالاثت الســ ا ــ   ا سلا األجوا  املجنو  رترابلس، 
. و ــــب ا للح ا  الض متّةن من عقدأل الئم املالظرو  ا اقر  وقع ممةن حاملا سته ا التزامو ببقد املؤمتر 

ا لبلوما ـــــــ ّي عل  ز م البمل   الســـــــ ا ـــــــ  ، ا ـــــــتضـــــــا ع ببم  األمم املتحدة للدعم ا ل   ا اجتماعّي 
رك  ا املؤمتر الورت،، وذلا ةد  اال ــتما  ىل  ارائهم بشــاض دعوين للمشــااملاحلمامات، سونس، حبضــور 

 ـــــ   ىللا  البنئ ومبال  األ ـــــ ا  الذري  للنزا  عن رتري  البولة ىل  البمل   الســـــ ا ـــــ  . وكانع املراة 
 مممل  متم ال قواي ا هذين االجتماعّي. 

الســـاح  الســـ ا ـــ   الض يط بها لا   اخلال  احلال و ـــاهم النزا  الدائر حول رترابلس ا زايلة  - 6
عضـــــوا من اعضـــــا  جملس النوا   30ن ســـــاض/ابري ، عقدت جمموع  مؤل   من  13التشـــــتع اقـــــال. وا 

اجتماعا ا بنغازيف لعما لله وم الذيف وـــــنو اللوا  ح   عل  رترابلس. وا اعقا  اجتما  اول ع قد ا 
ضــــــــــا  جملس النوا  املوالّي حلةوم  عضــــــــــوا من اع 40ااير/مايو، وــــــــــرعع جمموع  مةون  من حوا   5

ىل  اجمللس ولةنهم مل يؤلوا ال مّي لالنضـــــــــــمام الو اق الورت، وببض اعضـــــــــــا  جملس النوا  الذين انت خ وا 
. وسواقــــ  ماربع لاض لت ب   انشــــطتهوا انشــــاقد القانون   ببد ، ا عقد اجتماعات منتظم  ا رترابلس، و 

ولةنها والّي لل  ف الورت، الل ا عقد جلســـــــات ا رت ق، جمموع  اقـــــــغر من اعضـــــــا  جملس النوا  امل
ااير/مـــايو، اجتمبـــع هـــذأل اجملموعـــ  ا رت ق  13النصـــــــــــــــــا  القـــانوين ال ـــاذ القرارات. وا  س تقر ىل 

اخلال  احلال لصــــامي ترظ سنظ م اإل واض املســــلمّي ا ل   ا، وهو ما  اقم حال  لوض النصــــا  وقــــوسع، 
ا رترابلس أتي دا اجملتمبّي حزيراض/يون و، قــّوسع جمموع  اعضــا  جملس النوا   17لا   املؤ ــســ . وا 

متوز/يول و،  13. وا 2015إللغا  منصا القائد البام لل  ف الل ا، الذيف يشغلو اللوا  ح   منذ عام 
 .عقدت جمموع  ك رية من اعضا  جملس النوا  اجتماعا ا القاهرة ملناقش  ا اق ىلعالة سوح د اجمللس

وظ  لعم الهول الرام   ىل  ونــــع حد للبنئ والبولة ىل  البمل   الســــ ا ــــ   قواي ومنتشــــرا عل   - 7
نطاق وا ـــــــــع بّي قـــــــــ و  الســـــــــةاض الل   ّي. وما  ت ع املظاهرات املناهضـــــــــ  للحر  سنظم ةنتظام منذ 

ااير/مايو،  22 ن ســـاض/ابري ، يفا ا ذلا عل  وجو اخلصـــوص ا رترابلس ومصـــراس  وبنغازيف والزاوي . وا
اجتمع و د من وـــ ول الق ائ  من املنطق  الشـــرق   مع رئ س الوزرا   ايز الســـران وممملّي عن اجملتمع الدو  

بذل الان اض كالمها جهولا ملناقشــــــــ  ىلمةان   وقئ ىلرتالق النار. ومنذ اندال  النزا ،  الباقــــــــم  ا سونس
 حشد الدعم الدو .  من اج

وقد ة ت ةل شــــــ  حمج ا ض ا ع احملاوالت الرام   ىل  وقئ اعمال البنئ وا ــــــت نا  البمل    - 8
حزيراض/يون و، اعلن رئ س الوزرا  الســران م الرة  16الســ ا ــ   عقا اندال  القتال ا ن ســاض/ابري . وا 

األ ــــــــا   ــــــــ ا ــــــــ   سنطويف عل  سشــــــــة   منتد  ل ا لالس اق عل   اررت  رتري   ــــــــ ا ــــــــ  ، وال ّع ا 
، وسب ّي لن  سشـــــــــــــريب   2019الد ـــــــــــــتوريف لالنتخاةت الرائ ـــــــــــــ   وال ملان   املقرر عقدها ق   لاي  عام 
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لصـــــــــــ ال  املق حات لالنتخاةت. ورتلا رئ س الوزرا  ىل  جملس األمن واجملتمع الدو  لعم سن  ذ قرارات 
ر اللوا  ح   ا وقع الح  اض  ـــــــــــــــ طرة الالمركزي . وذكقق   ما يتبل  بتدابري  هااملنتد ، يفا   ذلا 

ال ف الورت، الل ا عل  رترابلس وـــــــــــر  مســـــــــــ   لتشـــــــــــة   حةوم  الوحدة الورتن   وىلجرا  االنتخاةت 
 وق ال  ل تور جديد. 

ن ســـــــــــــــاض/ابري ، قام اجمللس األعل  للدول  إبعالة انتخا   الد املشـــــــــــــــريف رئ ســـــــــــــــا لو.  4وا  - 9
لهول حةومــ  الو ــاق الورت،، وذكر اجمللس  رئ س أتك ــد لعمل الجــداعقــا  ا. وم عل  رترابلس،  وا

 انو ال ميةن ح  األزم  الل     ةلس   البسةري . 
 

 املساعي اإلقليمية والدولية   
ق   اندال  اعمال القتال ا ن ساض/ابري ، كانع الهول الرام   ىل  لعم البمل   الس ا    إللا   - 10

م بشــــــــــــة  ىلجيار، مع ا ــــــــــــتمرار الهول اإلقل م   والدول   لعما للتوقــــــــــــ  ىل  اس اق ال  ة االنتقال   ستقد
و ا /  اير، قام ممملي اخلاص بت سري عقد اجتما  بّي  27  ا ي بّي اقحا  املصلح  الل   ّي. وا 

خاةت ا التزامو ببقد االنت رئ س الوزرا  واللوا  ح   ا اإلمارات البرب   املتحدة، ح ث كرر ك  منهما
، وسوقال ىل  س اهم بشاض عدل من املسائ ، يفا ا ذلا م دا الرقاب  املدن   2019النصئ الماين من عام 

وسوح ــد  ،عل  القوات املســـــــــــــــلحــ   الل ال  ة االنتقــال ــ  النهــائ ــ ، وسشـــــــــــــــة ــ  حةومــ  الوحــدة الورتن ــ 
 املؤ سات الرئ س  .

 البام للشــؤوض الســ ا ــ   وبنا  الســالم، روزماريف اذار/مار ، قامع وك ل  األمّي 13 و 12وا  - 11
ليةارلو، وم وض االقال األ ريقي للســـــــلم واألمن، ىلراع   وـــــــرقي، بزايرة مشـــــــ ك  ىل  رترابلس وبنغازيف 

لبرب   المالثّي املبقولة ا اعل  هامف القم  اذار/مار ،  30لبمل   الســــ ا ــــ  . وا ل إلبدا  لعم موّحد
االقال األمم املتحدة و ا اجتما  اجملموع  الرةع   املبن   بل   ا، املؤل   من  وـــــــــــــــاركع  سونس الباقـــــــــــــــم ، 

األ ريقي واالقــال األورور وجــامبــ  الــدول البرب ــ . وكرر ممملو املنظمــات اإلقل م ــ  المال  أتك ــد أتي ــدهم 
ىل  لعمها  ملتحدةن ســــــاض/ابري ، قدمع ببم  األمم ا 3 و 2خلط  عم  األمم املتحدة من اج  ل   ا. وا 

زايرة قام ةا رئ س م ونــ   االقال األ ريقي، مو ــ   قي  مد، ىل  ل   ا، وهي األو  من نوعها منذ ثورة 
قمع  بزايرة ىل  ل   ا إلبدا  لعمي للبمل   الســــ ا ــــ    ،ن ســــاض/ابري  5ىل   3وا ال  ة من  ،2011عام 

 ،مع رئ س الوزرا  ا رترابلس، ومع رئ س جملس النوا  ا مرحل  حرج  ةلنس   لل لد. و الل اجتماعايت
ا رت ق، ومع اللوا  ح   ا بنغازيف، اكدت من جديد اض البمل   الس ا    ع س  قويدر، عق ل  قامي 

 هي الس    الوح د حل  األزم  ا ل   ا.
اجملتمع الــدو  ومنـــذ بــد  ا. وم الــذيف وـــــــــــــــنـــو ال ف الورت، الل ا عل  رترابلس، سبـــّذر عل   - 12
ن ســـــاض/ابري ، اقـــــدر ك  من اإلمارات البرب    4اس اق عل  موقئ موحد بشـــــاض ل   ا. وا توقـــــ  ىل  ال

والوالايت املتحدة  ،واململة  املتحدة ل يطان ا البظم  وايرلندا الشـــــــــــــــمال   ،و رنســـــــــــــــا ،وىليطال ا ،املتحدة
ن ســاض/ابري ، اقــدر جملس  9القتال. وا  األمرية   ب اان مشــ كا  ث ا ع األرترا  عل  وقئ سصــب د

من جديد انو  ويؤكد الســــــــــــلم واألمن التابع لالقال األ ريقي ب اان يدعو ىل  الوقئ ال وريف ألعمال القتال،
ن ســاض/ابري ، اقــدر االقال األورور ب اان  ذر من  ارتر  11ال يوجد ح  عســةريف لمزم  الل    . وا 

   ا واملنطق  عل  نطاق او ع. التصب د ةلنس   لة  من ل 
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ن ســـــاض/ابري ، اجتمع المالثي التابع لالقال األ ريقي واملؤلئ من رر ـــــا  رواندا ومصـــــر  23وا  - 13
وجنو  ا ريق ــا ا القــاهرة ملنــاقشــــــــــــــــ  احلــالــ  ا ل   ــا برعــايــ  رئ س االقــال األ ريقي، الرئ س ع ــد ال تــاح 

ا ل   ا، وحث ا ع  الســــــ ســــــي. ولعا هذا المالثي ىل  زايلة س ب   لور االقال األ ريقي ا مبال  األزم 
حزيراض/يون و، لعا وزرا   ارج   سونس ومصــــر  12األرترا  عل  تديد التزامها ةلبمل   الســــ ا ــــ  . وا 

والزائر ىل  وقئ ىلرتالق النار ا ل   ا، وكرروا التاك د عل  اض احل  الســـــــــــــــ ا ـــــــــــــــي هو الســـــــــــــــ    الوح د 
 النزا .  إللا 
لهات املبن   اإلقل م   والدول   حلشــــد الدعم الالزم من اج  وكمئ ممملي اخلاص اسصــــاالسو مع ا - 14

ااير/مايو، لعا االقال األورور ىل  الوقئ ال وريف  13التوقــــــــــــــ  ىل  ح   ــــــــــــــ ا ــــــــــــــي للنزا  الل ا. وا 
رأل األمم املتحدة  لمعمال القتال  ، وحث ا ع األرترا  عل  ىلعالة االلتزام ةحلوار الســــــ ا ــــــي الذيف س ســــــّ

حزيراض/يون و، رحا ممملو اإلمارات البرب    28قـــــــ  ىل  ح   ـــــــ ا ـــــــي وـــــــام  لمزم . وا من اج  التو 
والوالايت  ،واململة  املتحدة ل يطان ا البظم  وايرلندا الشـــــــــــــمال   ،ومصـــــــــــــر ،و رنســـــــــــــا ،وىليطال ا ،املتحدة

وا ىلرتار اإلحارت  املتحدة األمرية   يفق ح ممملي اخلاص الداعي ىل  التهدئ  وا ـت نا  البمل   السـ ا ـ  . 
متوز/يول و، اق ح م الرة من ثال   طوات إللا  النزا   29الض قدمها ممملي اخلاص ىل  جملس األمن ا 

الجتمـا  األرترا  الل    ،  اجتمـا  لو  قضـــــــــــــــرييفعقـد  ؛ ) (ىلقـامـ  هـدنـ  بّي األرترا  )ا( ستممـ  ا
 . ل   لمرترا  العقد اجتما   )ن(
 

 الغربيةاحلالة يف املنطقة   
وـــــهدت احلال  األمن   ا املنطق  الغرب   سدهورا  طريا  الل ال  ة املشـــــمول  ةلتقرير. وق   بد   - 15

ا. وم عل  الباقــم ، كانع هناع عمل ات حشــد لقوات ال ف الورت، الل ا ا عدة اما  من املنطق ، 
اذار/مار ، قرّكع قوات ال ف  10مع ما يســتت ع ذلا من رلول  ب  من جانا القوات األ ر . وا 

ك لوم ا سقري ا ىل  النو  من  ــــــــــرت. وا  د  لا   25الورت، الل ا قــــــــــو  ابو هاليف، الواقب  عل  ببد 
انســـــــح ع ىل  ج رة ببد وقع قصـــــــري من ىلعالض قوة حاي  وأتمّي  ـــــــرت حال  الطوارئ وانضـــــــمامها ىل  

 القوات املنتشرة ا  رت.
نق  اللوا  ح   قواسو من ال رة ةتاأل الباقـــــــــــــــم . وببد ل ول ال ف  ن ســـــــــــــــاض/ابري ، 3وا  - 16

الورت، الل ا ىل  لرايض، انســــــــح ع القوات التابب  حلةوم  الو اق الورت، ىل  الشــــــــمال من املدين . واعلن 
املنطق  البســـــــةري  قوة ن ســـــــاض/ابري ، اعلنع  4رئ س الوزرا  حال  رتوارئ وسب    عام  ا لر  ل   ا. وا 

 ك  من رترابلس و رت.   للد ا  عن وحداتعن نشر املركزي  ا مصراس  
مع سةم ئ  ،ومنـذ حزيراض/يون ـو،  ـــــــــــــــ  ـ  سصـــــــــــــــب ـد  طري ا النزا  الـدائر ا جنو  رترابلس - 17

 ل ، الضرةت الوي  ة تخدام الطائرات واملرك ات الوي  املسلح  بال رت ار، وزايلة ا تخدام األ لح  المق
 ىل  جانا ا. مات ال ي .

حزيراض/يون و، ا ــــــــــتبالت القوات التابب  حلةوم  الو اق الورت، الســــــــــ طرة عل  لرايض،  26وا  - 18
ح ث كاض ال ف الورت، الل ا قد انشـــــــــــــــا لر   للبمل ات. ومتةنع القوات البامل  قع ق الة حةوم  

منها ما مت سوريدأل ا ملتطورة واملرك ات والذ ائر، الو اق الورت، من احت از كم ات ك رية من األ ـــــــــــــلح  ا
وقو  ىلعدامات إبجرا ات موجزة عن س  د مزاعم انتهاع  ـــــــــا ر للحظر امل روض عل  األ ـــــــــلح . وورلت 

من املقاسلّي الرح  التاببّي لل  ف الورت، الل ا وببض املدن ّي من جانا قوات حةوم   41عدلأل  ملا
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متوز/يول و، اسســـــــبع رقب  النزا  عندما ا ـــــــتهد ع رتائرات  26ايض. وا الو اق الورت، ا مســـــــتشـــــــ   لر 
متوز/يول و، وـــــــــــــــنع  27حةوم  الو اق الورت، قاعدة اتبب  لل  ف الورت، الل ا ا منطق  ال رة. وا 

 قوات ال ف الورت، الل ا لارات جوي  عل  قاعدة جوي  اتبب  حلةوم  الو اق الورت، ا مصراس .
وا اير/مايو، جرح وــــــــــــخصــــــــــــاض ا احد مراكز االحت از ا اتجورا  اثنا  لارة جوي . ا 7وا  - 19
من لريهم،  130 ت زا ا ن س املركز واقـــــــــــــــ ــا مهــاجرا  53اثنــا  لــارات جويــ ، قتــ  متوز/يول ــو،  2

يول ـــو، زار  ري  اتبع لممم املتحـــدة املوقع لتوث   احلـــال  وسقــدظ  متوز/ 3. وا وب نهم نســـــــــــــــــا  وارت ـــال
 ب اان الين   و هذا ا. وم والعو ىل  ىلجرا  قق   مستق . املساعدة اإلنسان  . وقد اقدرت  

وورلت سقارير لري مؤكدة س  د اض مث  مرسزق  انوطّي ا م داض القتال ا رترابلس واملنطق  احمل ط   - 20
رة اتبب  حلةوم  الو اق رتائ واحت از ااير/مايو، متةنع قوات ال ف الورت، الل ا من ىل ـــقا  7ةا. وا 
ىل  ورتنــو ا  اع ــد الط ــار رت ــار  مــ  جنســـــــــــــــ ــ  اجن  ــ  حســــــــــــــــا التقــارير الوارلة. وقــديقولهــا الورت، 

 حزيراض/يون و. 25
ووـــــــهدت اعمال البنئ اث انـــــــا اثنا    ة ا.دن  يفنا ـــــــ   ع د األنـــــــح . ومع ذلا، ا بلغع  - 21

منطقض قــــــالح الدين وواليف الرب ع، وا جنو   ا /الســــــطس بوقو  انتهاكات ا 12و  11ال بم  ا 
رترابلس وجبوار مطــار رترابلس الــدو . ومل ق  م ا.ــدنــ  ا مــدينــ  مرزق ا النو . وعالوة عل  ذلــا، 

 ا تمرت قل قات رتائرات اال تطال  لري املاهول  ا اجوا  مدين  مصراس  اثنا  النهار.
 

 احلالة يف املنطقة اجلنوبية   
،  رنــــــــــع قوات ال ف الورت، الل ا، بدعم من الماعات املســــــــــلح  2019 ا /  اير ا وــــــــــ - 22

احملل  ، وجولها ا جنو  لر  ل   ا، يفا ا ذلا ا املدض الرئ ســــــ   وا حقلي الشــــــرارة وال    الن ط ّي. 
 ا املنطق . وزالت هذأل التطورات من س اقم التوسرات احملل  ، األمر الذيف ال  ىل  سدهور احلال  األمن  

كانوض الماين/يناير عقا م اونـــــــــــــــات مع   15ول لع قوات ال ف الورت، الل ا  ـــــــــــــــ ها ا  - 23
قوات والقوات التــاببــ  .ــا سلــا الوا مبرض زح هــا مو مــدينــ  م رزق، واجهــع  ،الهــات ال ــاعلــ  احملل ــ 
وــ ا /  اير، ا  دع عن مقت  حوا   22احملل  . و الل االوــت اكات الض وقبع ا  مقاوم  من ق ائ  الت و

من املنازل. ومنذ اذار/مار ، وــــــــــهدت املنطق  النوب    200وــــــــــخصــــــــــا وىلحلاق انــــــــــرار يفا عدلأل  50
وـــخصـــا ا اوـــت اكات اندلبع ا  15اوـــت اكات متقطب ، وا اوائ  حزيراض/يون و، ق ت  حســـا التقارير 

والت احملاوالت الض قام ةا ال ف الورت، الل ا إلنشــــــــا   ــــــــلطات  ل   موازي  ىل  زايلة التوسرات م رزق. 
 بّي ق  لض الت و واألها . 

املوازي  ال ائدة من مقرها ا وــــرق ل   ا سبل مات ىل  الســــلطات ا  “احلةوم  املؤقت ”ت ر واقــــد - 24
ض نظمتها حةوم  الو اق الورت،. وريفا ا ــــــــــــهم ذلا ا  ــــــــــــ ها ببدم املشــــــــــــارك  ا االنتخاةت ال لدي  ال

 ،ن ساض/ابري  27اث اض عدل النا  ّي الذين سوجهوا ىل  قنالي  االق ا  ا االنتخاةت الض ع قدت ا 
وا عدم اع ا  اجمللس ال لديف القائم بنتائج سلا االنتخاةت. وقد اعلنع  ةم  اال ــــــــــت نا  ا وقع 

 ةت.الح  بطالض االنتخا
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 احلالة يف املنطقة الشرقية  
وىلض ورلت سقارير عن عمل ات ا تطا  وحاالت  ،ظلع احلال  ا املنطق  الشـــرق   هالئ  نســـ  ا - 25

 ـــــــ طر ال ف الورت، الل ا عل  الز  املت قي من املدين  القدمي  ا  ا ت ا  قســـــــريف والت االت. وا لرن ،
بّي قوات ال ف وبقااي قوة حاي  لرن . وا الت التقارير  نو   عن  مبارع ا اعقا   وــــــــــــ ا /  اير، 12

 ذلا نحااي من النسا  واألرت ال.  ا جم ، يفا 100مت البمور ا املنطق  عل  اكمر من 
اذار/مــار ، القــع قوات األمن الق ض عل  اثنّي من عنــاقـــــــــــــــر ال ف الورت، الل ا  15وا  - 26

اذار/مار ، حاول ا رال مســـــلحوض  16ا  الشـــــررت  ا بنغازيف. وا ي شـــــت و بتوررتهما ا الت ال احد نـــــ 
ااير/مايو عن  30جنو  بنغازيف، مت اإل ران ا  ،الت ال رئ س ا.    احملل   ملةا ح  ال ســــــال. وا  ــــــلوق

رئ س االقــال البــام لبمــال قطــا  الن أ، الــذيف ا ــالت التقــارير انــو ا ت طئ ةلقر  من منزلــو من جــانـا 
 . ا اوا ر ن ساض/ابري   جمموع  مسلح

ا /الســطس، ان  رت  ــ ارة م خخ  ا بنغازيف، مما ا ــ ر عن  ــقو  ،ســ  قتل ،  10وا  - 27
من ب نهم ثالث  من موظ ي األمم املتحدة، ىلنـــــــا   ىل  ىلقـــــــاب  مدن ّي جبروح، من ب نهم اثناض من موظ ي 

 ال قق قات األمم املتحدة جاري .األمم املتحدة. ومل سبلن ايف جه  مسؤول تها عن احلال ، وال سز 
 

 تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام يف ليبيا  
ا اعقا  ا. وم الذيف وــنو ال ف الورت، الل ا عل  رترابلس ا اوائ  ن ســاض/ابري ،  ــ  لع  - 28

ا. مــات الض ين ــذهـا سنظ م الـدولـ  اإل ـــــــــــــــالم ــ  ا البراق والشــــــــــــــــام )سنظ م الـدول  عـدل زايلة ك رية ا 
 ــــالم   مســــؤول تو عن اإل ــــالم  ( ا جنو  ل   ا. و الل ال  ة املشــــمول  ةلتقرير، اعلن سنظ م الدول  اإل

وقري  لدوة ا  ،حزيراض/يون و 3 ن ساض/ابري  و 8ه مات ن  ذت ا النو  ةلقر  من قري  ال قها  ا 
سنظ م الدول  اإل ـــالم   ايضـــا مســـؤول تو عن ه مات ا ـــتهد ع اعلن ااير/مايو. و  9مار  و  اذار/ 25

ا  ،ونقط  س ت ف عســـــــــــــــةري  ا زل  ،ااير/مايو 4ا  ،مبســـــــــــــــةرا اتببا لل  ف الورت، الل ا ا  ـــــــــــــــ ها
اوـــــــــــــــت اكات بّي ورلت سقارير عن وقو   ،حزيراض/يون و 15 و 12ااير/مايو. وا ال  ة املمتدة بّي  18

 التنظ م ووحدات  ل   اتبب  لل  ف الورت، الل ا ا منطق  ا.رون الصحراوي  الواقب  ورق   ها. 
ا عل  يد سنظ م الدول  اإل ـــــــــــــالم   ا النو   الل سلا وـــــــــــــخصـــــــــــــ 22وق ت  ما ال يق  عن  - 29

ا. مات او ا اوـــــــــــــــت اكات بّي الوحدات احملل   و الاي التنظ م. وا وـــــــــــــــرق ل   ا، اعلن سنظ م الدول  
ا  اإل ـــــــــــــالم   مســـــــــــــؤول تو عن ه وم بســـــــــــــ ارة م خخ  ا ـــــــــــــتهد  قوات ال ف الورت، الل ا ا لرن 

 وخصا.  11سا التقارير، عن ىلقاب  حزيراض/يون و، وهو ما ا  ر، ح 2
وسشـــــــري التقديرات ىل  اض عدل املقاسلّي ا قـــــــ و  سنظ م الدول  اإل ـــــــالم   ا ل   ا ي اوح بّي  - 30

قوات ال ف الورت، الل ا ا النو   عمقاس ، منهم ل   وض ورعااي اجانا. وقد واقـــــــــــــــل 700 و 500
نطق  الغرب   س ة ا  الاي سنظ م الدول  اإل ـــــــــــــــالم   وىللقا  والقوات التابب  حلةوم  الو اق الورت، ا امل

متوز/يول و، اقــــــــدر التنظ م وــــــــريأ   ديو سظهر   و  7الق ض عل  األ رال املشــــــــت و ةنتمائهم للتنظ م. وا 
، وهي تدل وال ها ال عصــــــي لو عناقــــــر مســــــلح ، ي ّدع  الا  انــــــب  لق الة زع م الماع  ا ل   ا،  م

 د ةالنتقام من ال ف الورت، الل ا.لل ماع  وستوع
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 احلالة االقتصادية   
 الل ال  ة املشــــــــــمول  ةلتقرير، ا ــــــــــتمر ىلنتان الن أ لوض انقطا  ي ذكر بوسرية ىلنتان بلغع قراب   - 31
مل وض برم   ا ال وم. وواقـــــــــــــــ  مصـــــــــــــــر  ل   ا املركزيف سط    التدابري االقتصـــــــــــــــالي  الض ا قرت ا  1.2

لاننري ل     لة   3.9، والض سزيد ىلمةان   احلصـــــول عل  البمالت األجن    بســـــبر 2018 ايلول/ ـــــ تم 
نســــــــــــ  ا بســــــــــــبر قدرأل  ةمســــــــــــتقر   الل    ع البمل لوالر من لوالرات الوالايت املتحدة. ونت    لذلا، ظل

  ئ من لاننري ل     لة  لوالر من لوالرات الوالايت املتحدة. كما  ـــــــــــــامهع سلا التدابري ا التخ 4.4
بل وض لينار ل ا من اإليرالات ا الشـــــــهر. لةن  1 ارتر نقص الســـــــ ول  وااتحع للحةوم  ما يزيد عل  

،  األجن  قـــــر  البمالت م و ا ل ا  احتماالت    ض م اوـــــر لق م  البمل ، بدات سظهر ممالا ر ـــــ
 يفا ا ذلا الضغأ املضاعئ عل  مصار  املنطق  الشرق  . 

زايلة ىليرالات امل زان   وارس ا  ا ـــــــبار الن أ، كانع التوقبات سشـــــــري ىل  اض ل   ا وعل  الرلم من  - 32
باليّي لوالر، يبز  جزئ ا ىل  قوي  املوارل لإلن اق  10يصــ  ىل   2019 ــتســ   ع زا ا م زان   عام 

بل وض  15 عل  النزا . وقد نــخع اإليرالات اإلنــا    املتاس   من ر ــم القطع األجنا م لغا ىلنــا  ا قدرأل
بل وض لينــار ل ا  56. ومشلــع امل زان ــ  ال ــالغــ  2019لينــار ل ا ا بنــد اإلن ــاق املتوقع ا م زان ــ  عــام 

م زان تّي سةم ل تّي لتخ  ئ عا  الديوض وزايلة اإلن اق عل  التنم  . لةنها مل سشــــــــم  امل زان   التةم ل   
باليّي لينار ل ا،  9 باليّي و 7املوازي  ال ائدة، والض سراوحع بّي  “احلةوم  املؤقت ”الض ا ـــــــــــــــتخدمتها 

باليّي لينار  3ب   ةا ورت اع  لينار موازيف، يفا ا ذلا رت اع  واملمول  ىل  حد ك ري من الديوض لري امل
 ل ا  الل ال  ة املشمول  ةذا التقرير.

ىلجرا ات ىللاري  ووــــرائ   مطّول  واث اض مبدالت قصــــ   التبري ات من جانا  اذ   اوقد ال - 33
 ز عن سو ري امل األ والةهرة  احل وي . وس اقم الب املدن   مقدمي اخلدمات ىل  آتك  ا. اك  األ ـــــــــــــــا ـــــــــــــــ  

واخلدمات األ ر  بس ا النزا  الدائر، الذيف احل  انرارا ببدل من املنشآت احل وي ، يفا ا ذلا منظوم  
النهر الصـــــــــــــــناعي البظ م. وكاض من املرجا اض سســـــــــــــــ   حاالت انقطا  سدوم   ات رتويل  ا  دمات 

 ئ، مما   ؤليف ىل  س اقم احلال  اإلنسان  .اإلمدال ةلةهرة  واملا  الصامي للشر   الل الص 
(، واقـــلع ببم  األمم املتحدة للدعم ا ل   ا التباوض 2018) 2434وعمال بقرار جملس األمن  - 34

مع ق الة مصــر  ل   ا املركزيف و رعو املوازيف ا وــرق ل   ا من اج  ا ت ار وــرك  س ةلئ إبجرا  ا ــتبراض 
توح د املؤ ـــســـات املال   الل     لزيز الشـــ ا    وهت    الظرو  الالزم  سبمن اج  راجب  احلســـاةت وـــام  مل

 ا لاي  املطا .
  

 عملية صياغة الدستور -اثلثا  
ا ضـــع املشـــاورات الض ا جر يع بّي جملس النوا  وامل ونـــ   الورتن   البل ا  ،ا كانوض الماين/يناير - 35

وض اال ــــــــــــت تا  الذيف اقــــــــــــدرأل جملس النوا  بدايً  ا لالنتخاةت ا رت ق ىل  ىلل ال سبديالت عل  قان
و ا /  اير، سلقع امل ون   نسخ  منقح  من قانوض اال ت تا   5. وا 2018سشرين الماين/نو م   26

مل ونـــ  ، ا ع التبديالت الض اق حتها. وعل  الرلم من عدم قـــر  حةوم  حســـ ما ذكرت اسضـــمنع، 
قامع امل ونـــــــــــــ    عمال قضـــــــــــــريي   ن   لبمل   اال ـــــــــــــت تا  عل  النحو الو اق الورت، لمموال املطلوب ، 
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املنصــــوص عل و ا القانوض املبدبل. ب د انو ال يزال هناع عدم سوا   ارا   ــــ ا ــــي بشــــاض قــــالح   قانوض 
 اال ت تا  وما يرس أ بو من سبديالت لإلعالض الد توريف.

لق ، ومن مث  هي لري قالرة عل  ال ع ا البدل وال سزال الدائرة الد ـــــــــــــــتوري  للمحةم  البل ا مغ - 36
 املتزايد من الطبوض املقدبم  ىل  احملةم .

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

، الذيف رترابلسا و ا /  اير، انتقلع امل ون   الورتن   البل ا لالنتخاةت ىل  مقرها الديد ا  - 37
. وقد سســــ  2018. وم وــــنو سنظ م الدول  اإل ــــالم   ا ااير/مايو  الســــابق  هامةاس  ببد سبرض وــــ  د

ب ضــــــــــ  التموي  الطارئ الذيف قدمتو حةوم  الو اق الورت، وب ضــــــــــ  الدعم الذيف قدمو بنا  املقر الديد 
 “.سبزيز انتخاةت الشبا الل ا”اإلمنائي املبنوض اجملتمع الدو  من  الل مشرو  برانمج األمم املتحدة 

كانوض الماين/يناير، عدل اجمللس الرائ ــــــــي القواعد التنظ م   الصــــــــالرة ا سشــــــــرين األول/   7وا  - 38
النتخاةت ال لدي . وقامع الل ن  املركزي  النتخاةت اجملالس ال لدي  ةألعمال بشـــــــــــــــاض ا 2018اكتوبر 

، بلدي  ا املنطقتّي الغرب   والنوب   ا اذار/مار  ون ســــــاض/ابري  22ا  ااجرهتالتحضــــــريي  لالنتخاةت و 
. وجرت عل  الرلم من ىللغا  احدها، وهو ا ض ينتظر قــدور احلةم النهائي ا اعقا  اال ــت نا  بشــانو

  االنتخاةت ا اجوا   ــــــــــلم   ىل  حد ك ري وىلض كاض ىلق ال النا  ّي عل ها متوانــــــــــبا ومشــــــــــارك  النســــــــــا
سن  ذ واليتها الديدة، ا والشـــــــــــ ا    ها منخ ضـــــــــــ . والت ا ع اجملالس املنتخ   حديما ال مّي وبدات 

يفوجا ح ةم مت ىللغارها ح ث جر  الطبن ا نتائج االنتخاةت و  ،ة ــــــــــــــتمنا  اجمللس ال لديف ا  ــــــــــــــ ها
 . ا لاي  املطا  قضائي
ي  النتخاةت اجملالس ال لدي  وامل ونـــــــــــــــ   الورتن   ك  من الل ن  املركز وا الوقع الراهن، سباين   - 39

البل ا لالنتخاةت من نقص ا التموي .  قد رقـــــــــدت امل زان   الســـــــــنوي  حلةوم  الو اق الورت، موارل لري 
 عل  اال تمرار ا عمل اهتا ال وم  .هتا كا    للم ون  ، األمر الذيف هدل قدر 

 
 وسيادة القانونحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية  -ابء  

ظ  الســــــةاض املدن وض، يفن   هم األرت ال، يتحملوض ورتاة سصــــــاعد اعمال القتال والبنئ.   ي  - 40
نــــــــــــحااي ا قــــــــــــ و   110اذار/مار ، وثقع ال بم   ــــــــــــقو   31كانوض الماين/يناير ىل    1ال  ة من 

ضــــحااي ىل  القصــــئ ال اول اجر ا. وسبز  األ ــــ ا  الرئ ســــ   لســــقو   82قت ال و  28املدن ّي، منهم 
اعمـــال القتـــال الض لارت ا رترابلس ا وقـــد ا ـــــــــــــــ رت وىلرتالق النـــار واملت  رات من  ل ـــات احلر . 

ويبز  ذلا ، عن عدل من الضــــحااي املدن ّي ن ســــاض/ابري ا  منتصــــئ كانوض الماين/يناير وا لرن  ومرزق
 اذار/مار ، ورلت سقارير لري مؤكدة ا ــــا ــــا ىل  اال ــــتخدام األرعن لم ــــلح  ا املنارت  الســــةن  . وا

جم  جمهول  ا.وي  ع م ر عل ها وهي مةّ ل  األيديف  17عن اكتشـــــــــــــــا  مق ة ااع   ا مرزق قتويف عل  
جم  عل  حا    13اذار/مار ، ع م ر عل   17واألقدام، وس دو عل ها ااثر وانــــــــــــــح  لطلقات انري . وا 

  بدة  لئ الظهر والوجوأل مغطاة  لط   بال ت ة  .الطري  بّي لدوة ومرزق، وكانع األيديف مق
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ا لار ا روض اثنـا  القتـال الذيف  289من املدن ّي وا قـــــــــــــــ  ـا  111متوز/يول و، ق تـ    29وا  - 41
 الل  وخص قد و رّ لوا لا ل ا 120 000ن ساض/ابري . وسشري التقديرات ىل  اض  4رترابلس وحو.ا ا 

ض ا روض. واوــــارت ارقام لري رر   ىل  سشــــرل عدل اك  من ذلا بةمري ، وسضــــرر كذلا كمريو سلا ال  ة
ز حوا   ،من األوـــــــــــخاص من املهاجرين والالج ّي بشـــــــــــة   5 000ب د الم مل ي ســـــــــــ بلوا رر ا. واحت   

سبســــــ ي ا مراكز احت از ا رترابلس. وسوالع التقارير عن النها املنه ي للممتلةات عل  يد املقاسلّي 
 الض نزح منها السةاض بس ا القتال.  ا املنارت 

انتهاكات  طرية للقانوض ا  ـــلوع من وـــانو اض يشـــة  ا ع األرترا  هناع مزاعم عن سور  و  - 42
الدو  حلقوق اإلنساض والقانوض الدو  اإلنساين اثنا  القتال.  قد اسسمع املراح  األو  من القتال بشن 

نارت  السةن  ، يفا   ها ابو  ل م والغرارات و وق المب  وا.ض  ، ا. مات البشوائ   ةملت  رات عل  امل
الض ا ــــ رت عن  ــــقو  نــــحااي ا قــــ و  املدن ّي وىلحلاق انــــرار ةملمتلةات املدن  ، لتح   لها ا 

الـــذ ـــائر لري املن  رة سبرض املـــدن ّي للخطر. ال سزال وقـــع الح  الغـــارات الويـــ  احملـــدلة األهـــدا ، و 
 ـــــ ارة ىل ـــــبا  واربب  مرا    19وا ـــــت هد   الباملوض ا اجملال الصـــــحي واملرا   الصـــــح  ، ىلذ سبرنـــــع 
ا روض. وقد سشـــة  ا. مات  12قـــح   لضـــرةت، وق ت    ـــت  من الباملّي ا اجملال الصـــحي وا قـــ ا 

ر . وورلت احلجرائم  ــلوكا يبد من نطقض رترابلس ومصــراس  الض ا ــتهد ع وــ ةات اإلمدال ةمل األ ا م
الت ن د القســــريف للمهاجرين احملت زين، ال  ــــ ما أللا  و ا ــــتخدام األرت ال النول شــــاض ايضــــا العا ات ب

املهام اللوجســـت  . وما  تت يتزايد ا ـــتخدام و ـــائ  التواقـــ  االجتماعي للتحريض عل  الةراه   والبنئ، 
رت مرارا عل  لع زايلة ا عدل حاالت  ألوخاص يرسة وض و ة  اإلن نع قور ون ش  جرائم حر . و   ّ 

االعتقال واالحت از التبس  ّي وحاالت اال تطا  واال ت ا  القسريف للمسؤولّي والناوطّي والصح  ّي 
منذ اندال  القتال ا رترابلس. وا ن ســـــــــــــــاض/ابري ، وثقع ال بم  حاالت ستبل  ةالحت از التبســــــــــــــ ي 

 اال تطا  الذيف سبرض لو   ب  مسؤولّي ا ورق ل   ا ولرةا.  او
 

 أعمال غري مشروعة تتعلق ابحلرمان من احلرية واالحتجاز والتعذيب   
 ــــــــ نا من  28وــــــــخصــــــــا  ت زا ا  8 813 الل ال  ة املشــــــــمول  ةلتقرير، كاض هناع قراب   - 43

ا املائ  من هؤال  رهن االحت از الســـاب   60و الســـ وض الرر   الض سشـــر  عل ها وزارة البدل، وكاض م
من لري الل   ات، وكاض  184امراة، منهن  278للمحاكم . وبلغ جممو  النســـــــــــــــا  احملت زات ما عدلأل 

من األحدا  واألرت ال مولعّي ا  ـــــــــ وض الشـــــــــررت  القضـــــــــائ  . وكاض ا روض  ت زين ا مرا    109
ة الد ا ، وكذلا ا مرا   سديرها م اوــــــرة ااعات مســــــلح .  ضــــــع ار ا لســــــ طرة وزارة الدا ل   او وزار 

سـ تعا .ؤال  احملت زين  رقــ  س ذكعر للطبن ا مشــروع   احت ازهم او التما  اإلنصــا  عن االنتهاكات  ومل
 الض سبرنوا .ا.

ارير و  ما يتبل  يفرا   االحت از الض سقع قع مســـــــــــــــؤول   وزارة الدا ل  ، ظلع ال بم  ستلق  سق - 44
موثوق  عن حاالت من االحت از املطوبل والتبس ي والتبذيا واال ت ا  القسريف و و  ظرو  االحت از 
واإلمهال الطا ور ض املســــــــــؤولّي عن الســــــــــ وض ولريها من مرا   احلرماض من احلري  الســــــــــماح للبائالت 

ع مةتا األمم املتحدة املب، ةملخدرات والرمي   نطاق التباوض المالثي األرترا  واحملامّي ةلزايرة. وو ـــــــــــــــب
 مع الزائر ول   ا لدعم جهول ىلقالح الس وض التابب  لوزارة البدل والشررت  القضائ  . 
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الحت از التبســ ي واملطوبل الســاب  للمحاكم  ىللا  اال بم  سســل أ الضــو  عل  نــرورة ع وواقــل - 45
دل إللارة موظ ّي مدربّي ومؤهلّي مهن ا وامه   نــماض  ضــو  ا ع الســ وض الض سشــر  عل ها وزارة الب

ا  لا الشررت  القضائ   لوض لريهم. وع ق دت اجتماعات منتظم  مع مسؤو  وزارة البدل ملتابب  عمل   
 سقصي اونا  احملت زين وسبزيز ىلورا  الوزارة عل  الس وض الرر  .

الورت، الل ا النتهاكات جس م  وا لرن ، ا الت التقارير ةرسةا  ااعات منتس   ىل  ال ف  - 46
حلقوق اإلنســـــــــــــــاض والنتهاكات للقانوض الدو  اإلنســـــــــــــــاين، يفا ا ذلا عمل ات ىلعدام إبجرا ات موجزة 
للمحت زين من املقاسلّي واملدن ّي عل  حد  ـــــــــــــــوا . وعالوة عل  ذلا، ا الت التقارير  ض الماعات 

ر املنتســـــ   ىل  ال ف الورت، الل ا ارتلقع حل  سره  ا وا ـــــب  النطاق لا   املدين ، مســـــتهد ً  ا رال ا  ـــــع
األعضــــــا  ا قوة حاي  لرن  ومن ي بتقعد الم يرس طوض ةا. وسوالع التقارير عن حاالت االعتقال التبســـــ ي 

 والتشريد القسريف للمدن ّي.
كز قرانلة تلقي سقـــارير عن حـــاالت االحت ـــاز املطوبل للمـــدن ّي احملت زين ا مر سال بمـــ   وظلـــع - 47

رهم منذ ااير/مايو  . ومن بّي احملت زين مهن وض 2018لالحت از ا وـــــــرق ل   ا وحرمالم من زايرات ا  ـــــــع
 عاملوض ا اجملال الطا وانوطوض ا اجملتمع املدين ووخص ات لين  .

سصــاريا لزايرة الســ وض اخلانــب  لســ طرة وزارة ا احلصــول عل  وظلع ال بم  سواجو الصــبوةت  - 48
البدل والشــــــررت  القضــــــائ  ، وال  ــــــ ما ا الشــــــرق. وا اجتما  ع ق د مع ال بم  ا اوائ  متوز/يول و بشــــــاض 

ع د الرازق الناظوريف، اللوا  قرانلة ا ال  ضا ، اوعز   ن بنغازيف و ورق الزايرات ىل    ، الةوي    ا 
ريف ا بنغازيف بت ســـــــــري الزايرات و قا رئ س األركاض البام  لل  ف الورت، الل ا، ىل  املدعي البام البســـــــــة

 لإلجرا ات الرر  .
 

 تقصي األوضاع القضائية للمحتجزين   
قامع ال بم  يفتابب  عمل   سقصـــي األونـــا  القضـــائ   للمحت زين عقا ىلقـــدار اجمللس الرائ ـــي  - 49

اللذين انشـــــــــــ ع يفوج هما لن  ل رز احملت زين ا  ،2018ا ايلول/ ـــــــــــ تم   1304و  1301القرارين 
عل   ــــــــــــــ ن مب ت ق ، والنظر ا وــــــــــــــرو  اإل ران عن ببض احملت زين ملدة ارتول مما ينص عل و القانوض، 

بشــــاض ىلنشــــا  لن  ا ر  ال ــــتبراض حاالت  129اجمللس األعل  للقضــــا  القرار عقا ىلقــــدار و التوا ، 
 ،ا تبراض اونا  احملت زين ا   ن مب ت ق تاض ا االحت از التبس ي ا   ن مب ت ق . وبدات الل ن

ةتا النائا البام،  ت ز. وو قا ملةتا التحق قات التابع مل 3 600الذيف ي بتقعد انو يضـــــــــــــــم اكمر من 
 ت ز ون ق   ا روض. وواقــــلع  300 ت ز وا  ر ن عن حوا   800جر  سقصــــي اونــــا  ما ي قدبر بنحو 

ال بم  سشــ  ع مةتا النائا البام عل  ىلرتال  المهور بشــة  منتظم عل  ما يســت د من سقدم  رعز ا 
 ض الل ن  قد ا تتمع اعما.ا و ــــ  قدبم  2019ةتا ا وــــ ا /  اير املعمل   سقصــــي األونــــا . وا ال 

 سقرير لائي ىل  احلةوم . 
 

 الفئات املعرضة للخطر   
 املهاجروض والالج وض  

من الالج ّي واملهــاجرين حــال ــا رهن االحت ــاز ا مراكز سشـــــــــــــــر  عل هــا ه  ــ   4 900يوجــد  - 50
ض للمبارع الدائرة ا رترابلس مبرنـــو  3 500حةوم  . ومن نـــمن ذلا البدل، سشـــري التقديرات ىل  اض 



S/2019/682 
 

 

19-13886 11/21 

 

وما حو.ا او يوجدوض ا اماكن قري   منها. وس  د التقارير اض عدلا ىلنـــــــا  ا لري مبرو  من األوـــــــخاص 
 يوجدوض ا مرا   االحت از لري الرر   األ ر  ا اونا  لري مامون .

ي ا اماكن احت از ظ  املهاجروض والالج وض يتبرنــوض للحرماض من احلري  واالحت از التبســ و  - 51
 ،واالبتزاز ،واال تطا  للحصول عل   دي  ،ىل  التبذيا، يفا ا ذلا البنئ النسيو رر   ولري رر  ، 
ت عزوض ا اماكن مةتظ  وظرو  الىلنســــان    ،والبم  القســــريف والقت  لري املشــــرو . وقد ظ  املهاجروض   

   ومن ظرو       جدا من ح ث النظا   الصح  . ومه ن ، ويبانوض من نقص الغذا  واملا  والرعاي  الط 
وقد كاض من بّي مرسةا االنتهاكات مســـــــــؤولوض حةوم وض وا رال ينتموض ىل  ااعات مســـــــــلح  ومهرّبوض 
ومّت روض ةل شــــــــر وا رال ا عصــــــــاةت ىلجرام  . وزال عدل احملت زين بســــــــ ا زايلة عمل ات االع اض ا 

متوز/ يول و، ا الت  25مام املهاجرين للح لول  لوض مغالرهتم. وا عرض ال حر وىللالق الطرق ال حري  ا
 مهاجرا لقوا مصرعهم ا عرض ال حر ىلثر انقال  مرك هم. 150التقارير  ض ما يص  ىل  

وا ــتمر وقو  حوال  البنئ وا ــتخدام القوة ال تاك  نــد املهاجرين احملت زين، يفا ا ذلا ببد  - 52
ظرو  احت ازهم. ورقــــــــــــــــدت ال بم  سقارير ا الت بوقو  حوال  مم ت  ا احت اجات املهاجرين عل  

نظرا متوز/يول و، و  29ا مراكز االحت از الرر   ا رتري  الســـــــــة  وقصـــــــــر بن لشـــــــــري والزاوي  و ـــــــــ ها. و 
لال تقــــار الوانـــــــــــــــا ىل  التــــدابري الة  لــــ  يفبــــالــــ  هــــذأل الظرو ، لعــــا ممملي اخلــــاص ىل  ىللالق ا ع 

  االحت از. مراكز
وال يزال نق  املهاجرين الذين مت ىلنقاذهم او اع اض قوارةم من جانا عناقـــــــر   ر الســـــــواح   - 53
البمور عل  ا وقع الح  مل يتســــــــــن و ىل  مراكز احت از لري رر   ا اخل مس يمري وــــــــــوال  ك رية.   الل   

لوا ىل   كز االحت از، وي بتقعد انو قد جر  ا مر امل ات من املهاجرين الذين مت ىلنقاذهم والذين ا    د  لم ا ر ـــ 
. وا ةاالتار ةم او ب بهم للمهربّي، ا حّي ا ت   ا روض وهم ا رتريقهم ىل   ـــــــــــــــوق اخلم س اجملاور 

حزيراض/يون و، اهابع م ون   األمم املتحدة حلقوق اإلنساض حبةوم  الو اق الورت، اض س دا  ورا إبجرا   7
 األوخاص امل قولين. قق   مستق  من اج  البمور عل 

وب غ ــ  سبزيز قــدرة نظــام البــدالــ  النــائ ــ  ا ل   ــا عل  مةــا حــ  االتــار ةألوـــــــــــــــخــاص وهتريــا  - 54
املهــاجرين، نظم مةتــا األمم املتحــدة املب، ةملخــدرات والرميــ  حلقــات عمــ  ســدري  ــ   ــدلة األهــدا  

 وقدم لعما من اج  ونع سشريبات ملةا ح  االتار ةل شر.
 

 الصح  وض والناوطوض ا اجملتمع املدين  
ظ  الصـــــــــح  وض ولريهم من اإلعالم ّي يتبرنـــــــــوض لل ه ا واالحت از التبســـــــــ ي. ومنذ بداي   - 55
حاالت ستبل   10، ا تبرنع ال بم  حال  واحدة من حاالت القت  لري املشرو ، واكمر من 2019 عام

. وا تبرنع ال بم  ايضا ال لد للس ن ا ورق ةعتقال الصح  ّي واحت ازهم سبس ا. وسبرض قح  اض
ثال  حاالت من ال ه ا والتهديد، يفا ا ذلا نـــد قـــح  ات. وا    د  ض ا ـــتهدا  الصـــح  ّي مرّلأل 
ىلمــا عملهم اإلعالمي او عوامــ  ا ر  من ب نهــا انتمــارهم الق لي. و ـعرب البــديــد من املــدا بّي عن حقوق 

من ال لد بســــــــ ا التهديدات الض سلّقوها ىلما عل  و ــــــــائ  التواقــــــــ   اإلنســــــــاض والناوــــــــطّي ا هذا اجملال
 االجتماعي او عن رتري  الر ائ  النص  .
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وقد وثقع ال بم  الق ول الض س رنـــــــــــــــها ىللارة اإلعالم اخلارجي ا وزارة اخلارج   والض اثرت أتثريا  - 56
ت ةلقت ، نــــــــــــد البديد من ك ريا عل  عم  الصــــــــــــح  ّي ا رترابلس. وو جهع هتديدات، مشلع هتديدا

ا جمال حقوق اإلنســـــاض. والتمس ما ال يق  عن ثالث  من انشـــــطتهم الناوـــــطّي ا اجملتمع املدين بســـــ ا 
 الناوطّي مالذا ا اخلارن.

 
 النسا  وال ت ات  

متوز/يول و، ا تط ع ااعٌ  مســلحٌ  عضــوة جملس النوا  املنتخ   الســ دة  ــهام  ــرق وة  17ا  - 57
ا ا بنغازيف، و ــأ ا ــتمرار املخاو  بشــاض احملاوالت الرام   ىل  ىل ــةات النســا  وىلقصــائهن من من منز.

 املؤ سات الس ا   . 
وظلع النســــــا  وال ت ات املهاجرات عرنــــــ  بوجو  اص لاللتصــــــا  ولريأل من اوــــــةال البنئ  - 58

نــــــحااي االنتهاكات  النســــــي. وواقــــــلع ال بم  اع وــــــهالات النســــــا  وال ت ات املهاجرات اللوايت وقبن
النســـــ   من جانا املهربّي واملّت رين وا رال الماعات املســـــلح  واملســـــؤولّي  الل رحلتهن ع  ل   ا وا 
مراكز احت از املهاجرين. وظلع النسا  الل   ات واألجن  ات ا الس وض عرن  لالنتهاكات النس   من 

 جانا حرا  الس وض. 
 

 املنظمات غري احلكومية   
اذار/مار ، اقـــدر اجمللس الرائ ـــي الئح  سنظ م   جديدة ستبل  يفنظمات اجملتمع املدين،  7ا  - 59

. وسضـــــــــــــــمنع هذأل الالئح  التنظ م   ىلل ال قســـــــــــــــ نات عل  الالئح  التنظ م   286يفوجا القرار رقم 
س أ نظام سس    منظمات اجملتمع املدين احملل  ، س منها السابق  اخلاق  يفنظمات اجملتمع املدين ا ل   ا، 

  ما يتبل   وسســـــــريع ىلجرا ات ته ز الطل ات واملوا ق  عل ها سلقائ ا ا حال عدم وجول قرار حةومي. اما
ةملنظمات األجن   ،  قد سضمنع الالئح  التنظ م   ورو  سس    وىل طار مبقدة، ونصع عل  سدق   

 هاوسصـــــــــريا عملاملنظم  الض ميةنها اض سلغي سســـــــــ     ،  اجملتمع املدينا ع الواثئ  من جانا م ونـــــــــ 
و قا للقانوض الدو  ال لد ا تنالا ىل    ب  ا  ا   ض ان . وبدا اض هذأل األحةام ستبارض مع التزامات 

 حلقوق اإلنساض بشاض حري  سةوين المب ات.
 

 املصاحلة والعدالة االنتقالية  
. وا ـــت بر ض 2017املتبل  ةملصـــاحل  الورتن   األنشـــط  الض بدات ا عام واقـــ  مشـــرو  ال بم   - 60

ع ا الربع األ ري من عام  وذلا ةد  سقدظ  ،2018مشــــرو  ا ــــ اس     بشــــاض املصــــاحل  كاض قد و نــــ 
ا ض  املمار ات والتوق ات الة  ل  بتبزيز  بال   وورع   جهول املصاحل  الض    ضطلع ةا مستق ال ا 

  ما بّي اجملتمبات احملل   الض .ا مظامل ا جنو  ل   ا أتي دا   احملل  اتلعم احلوار مت سق  م مشــــاريع ا. و ل   
الدورات التدري    وانشـــــط  التبلم  لهول قق   اال ـــــتقرار الض س ذ.ا منظوم  األمم املتحدة. وبدات ايضـــــا

لمشــــــارك  ب بال   ا ل من الو ــــــطا  احملل ّي وــــــ ة  ورتن  وسدريا دعم ىلنشــــــا  لمن األقراض وبنا  القدرات 
حزيراض/يون و، اجتمع ا  25و  24جهول احلوار واملصــاحل  الض  ــت  ذل مســتق ال ا ا ع اما  ل   ا. وا 

من جنو  ل   ا، من ب نهم ثال  نســـــــــا ، لت الل ا ضـــــــــ  املمار ـــــــــات ا جمال  من الو ـــــــــطا  45 سونس
لتدريا ا املســــــــــتق   ا جمال سســــــــــوي  النزاعات والو ــــــــــارت . وااتح الو ــــــــــارت  وقديد املروــــــــــحّي لتلقّ ي ا

 االجتما  ايضا  رق  ال تةمال قل   النزا  وقديد الدينام ات احملل   واإلقل م  . 
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 الفساد  

وــــ ا /  اير، اقــــدر مةتا التحق قات التابع ملةتا النائا البام مذكرات سوق ئ نــــد  7ا  - 61
اهته موا ةلتور  ا هتريا الوقول والتصر    و بشة  لري  ،ا ا ع اما  ل   ا طات للوقول  103مالةي 

 ط  للوقول ةد  وقئ ما سقوم بو  115مشرو . وةإلنا   ىل  ذلا، امر مةتا التحق قات يفصالرة 
ًة ىل  مشــري  ،من عمل ات اإلمدال ةلوقول واملنت ات املشــتق . ورح ع املؤ ــســ  الورتن   للن أ ةذا اإلجرا 

ل ســـــــــال سلا األنشـــــــــط ، واض مل وض لوالر  ـــــــــنواي نت     750اض الدول  الل     قد ح ر مع من اكمر من 
  طات الوقول مل متتم  للشرو  التقن   ونوابأ التخط أ البام.من  1 200يزيد عل   ما
 

 سياسة بذل العناية الواجبة ملراعاة حقوق اإلنسان  
املتحدة ا ل   ا جهولها الرام   ىل  سن  ذ  ـــــــــ ا ـــــــــ  بذل البناي  الواج   واقـــــــــلع منظوم  األمم  - 62
مراعـــاة حقوق اإلنســـــــــــــــــاض عنـــد سقـــدظ لعم األمم املتحـــدة ىل  قوات امن ـــ  لري اتببـــ  لممم املتحـــدة  ا
 ري  األمم املتحدة القطريف سقدظ املشـــــــــــــــورة ، املر  (. وواقـــــــــــــــلع ال بم  و A/67/775-S/2013/110 انظر)

والدعم ىل  قوات األمن الل     بغرض التخ  ئ من احتماالت وقو  انتهاكات جســـــــــــــــ م  للقانوض الدو  
اإلنســــــــــــــاين او القانوض الدو  حلقوق اإلنســــــــــــــاض او القانوض الدو  لالج ّي عل  يد قوات امن   لري اتبب  

 لذيف سقدمو األمم املتحدة.لممم املتحدة سست  د من الدعم ا
 

 قطاع األمن  -جيم  
 دعم التخطيط اللييب للرتتيبات األمنية املؤقتة وتوحيد قوات األمن  

رت ال بم  عقد مؤمتر ل نا  القدرات يفشـــــــارك  وزارة الدا ل   وو د   17ا  - 63 كانوض الماين/يناير، يعســـــــب
االجتما   املشـــــــــاركوض ا الدو  ا ل   ا. وابرز من رر ـــــــــا  ا ع مديرايت وـــــــــررت  رترابلس وممملي اجملتمع

نــــرورة ونــــع  اررت  رتري  ةد  سوح د املؤ ــــســــات األمن   احلةوم   ومتة نها بدعم من اجملتمع الدو ، 
ا ـ اس     سرمي ىل  ىلعالة سنظ م وزارة الدا ل   وىلعالة ه ةلتها وته زها من من  الل ونـع يفا ا ذلا 
 .ل تهاك ا هتا و با  اج  قسّي

ا ع اما  و الل ال  ة املشــمول  ةلتقرير، واقــلع ال بم  سقدظ الدعم إلقــالح قطا  األمن ا  - 64
ىل ـــــــــــدا  املشـــــــــــورة بشـــــــــــاض اإللارة والدعم التق، للشـــــــــــررت ، وىللارة احلدول، وامن الطرياض  ذلا ومش  ،ل   ا

 ل .والبدا ،واملطارات، ومتةّي املراة ا قطا  األمن، و  الة القانوض
 

 إدارة األسلحة والذخرية   
واقلع لائرة األمم املتحدة لإلجرا ات املتبلق  ةأللغام مساعدة السلطات الل     عل  التصديف  - 65

 الل ال  ة املشــــمول  النتشــــار األ ــــلح  والذ رية لوض نــــوابأ والتلو  الناجم عن ا طار املت  رات. و 
وـــــــار ع عل  االنتها  اعمال التشـــــــ  د ا.ال   ىل  أتمّي مر   لتخزين وقول القذائئ ةلقر  ةذا التقرير، 

احلاج  ، عل  الرلم من من لرايض، ا تبدالا للتخلص ا املستق   من وقول السائ  الدا ر البا  السم  
. وا مصراس ، اجنزت لائرة اإلجرا ات املتبلق  ةأللغام املرحل  ىل  موارل ىلنا    للمرحل  المان   من املشرو 

المان   من مشــــــــرو  إلزال  م ات األرتناض من املت  رات من  ل ات احلر  وسدمريها. ومن اج  التخ  ئ 
من ا رال  16من حدة التهديد الذيف سشــةلو األجهزة املت  رة ال دوي  الصــنع، قدمع الدائرة التدريا ىل  

https://undocs.org/ar/A/67/775
https://undocs.org/ar/A/67/775
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النائ   الل     بشـــاض ىللارة مواقع احلوال  الض سشـــتم  عل  هذأل األجهزة. وبدعم من ه    شـــررت  الجهاز 
، مش  هذا التدريا ال ك ز عل  سبم م مراعاة املنظور للمســــــــــاواة بّي النســــــــــّي ومتةّي املراةاألمم املتحدة 

ا ــــــتخدام ســــــاين امل سا عل  النســــــاين من اج  زايلة القدرات الورتن   واملســــــاعدة عل  قديد األثر الن
األجهزة املت  رة ال دوي  الصـــــنع. وا حزيراض/يون و، وـــــرعع لائرة اإلجرا ات املتبلق  ةأللغام ا مشـــــرو  

 لل د  ا ونع  رائأ لتحديد مةاض ا طار املت  رات وعمل ات ىلزالتها الطارئ  ا بنغازيف.
الة   بدرج  ك رية منذ نشــــــــــــو  النزا  ا  وازلال التلو    طار املت  رات ا منطق  رترابلس - 66

ن ســـــــــــــــاض/ابري . وسلقبع الســـــــــــــــلطات م ات التقارير عن الذ ائر لري املن  رة من اجملتمبات احملل   اجملاورة 
، ع لّ قع مبظم عمل ات ىلزال  األلغام ا 2019م اوـــــــــــــــرة ملنارت  القتال البن ئ. وا الربع الماين من عام 

ملنارت  املتضــــررة من األعمال القتال  . وكانع عمل   ىلزال  األلغام  دولة للغاي   ــــ اق البم  اإلنســــاين ا ا
 احلال  األمن   و دولي  القدرات. عدم ا تقرار  بس ا
و الل ال  ة املشمول  ةلتقرير، اجنزت لائرة اإلجرا ات املتبلق  ةأللغام مشروعا مدسو  ت  اوهر  - 67

لا  ونظمع انشــــط  لتوع   املشــــرلين لا ل ا   طار املت  رات ا ــــتبدالا إلزال  ا طار املت  رات ا اتور 
لبولهتم املتوقب  ىل  املدين . وا اذار/مار ، ا ــــتضــــا ع الدائرة حلق  عم  بشــــاض مســــاعدة الضــــحااي ا 
رترابلس ةلتبــاوض مع املركز الل ا لمعمــال املتبلقــ  ةأللغــام و ل ــات احلرو  ويفشــــــــــــــــاركــ  الهــات املبن ـ  

 الورتن   والدول  . 
 

 متكني املرأة  -دال  
واقـــــ  قـــــندوق األمم املتحدة للســـــةاض لعم حاي  النســـــا  وال ت ات ومتة نهن من  الل سو ري  - 68

الـدعم الن ســـــــــــــــي االجتمــاعي والتــدريـا عل  املهــارات احل ــاس ــ  ا ارببــ  مراكز جمتمب ــ  للمراة ا رترابلس 
زارة الشؤوض امراة و تاة. واجر  الصندوق عدة مناقشات مع و  943ومصراس  وبنغازيف و  ها، ملا جمموعو 

اخلاقـــ  ةلنســـا  وال ت ات املبرنـــات األ ـــا ـــ   اخلدمات  يف موع ا ل   ا  بد  البم بشـــاض االجتماع   
ا ــــــــتبراض القوانّي الض سؤثر عل  املســــــــاواة بّي النســــــــّي واحلماي  من البنئ كذلا النســــــــاين، و للبنئ 

 النساين. 
ا التابب  للم لس الرائ ــي لعم ومتةّي املراة  ولعمع ه    األمم املتحدة للمراة مشــارك  وحدة - 69

. وا حزيراض/يون و، لعع 2019ا اذار/مار   ، الض عقدتونــــــــــع املراةالدورة المالم  والســــــــــتّي لل ن  
ه    األمم املتحدة للمراة والهات الشــــــرية  نســــــا  ل   ات ىل  حلق  عم  بشــــــاض املســــــاواة بّي النســــــّي 

األولوايت املتبلق   نشــــــط  الدعوة لزايلة مشــــــارك  املراة ا قــــــنع    ها كوضحدل املشــــــار  ،والتطر  البن ئ
، 2019متوز/يول و  10ىل   8القرارات بشــــــــــــــــاض منع التطر  البن ئ ومةا حتو ا ل   ا. وا ال  ة من 

ر امراة ل     من اجملتمع املدين واألو ـــــــا  األكالمي   ىل  حضـــــــور مؤمت 36لعع ه    األمم املتحدة للمراة 
بشـــــــاض سب    النســـــــا  من اج  بنا  الســـــــالم ا ل   ا. وحدلت املشـــــــار كات األولوايت املشـــــــ ك  ك ز  من 

. وع ر نع عل  اجملتمع الدو  ال لد ا  اس     سرمي ىل  سبزيز لور املراة ا بنا  السالم وقنع القرارات ا
 م الرة إلنشا  و ة  مش ك  للمراة الل    .

 



S/2019/682 
 

 

19-13886 15/21 

 

 لسالم واألمنالشباب وا -هاء  
ر قــندوق األمم املتحدة للســةاض عقد اجتما  ىللة وين نــم  ــت  انوــطّي  2ا  - 70 ااير/مايو، يعســب

عن الدول األعضا  ووكاالت األمم املتحدة. وحظ ع  وممملّي “قوم للسالم”ل   ّي و ا  يقولوض حل  
من الشــــ ا   350ســــاندة ما يقر  من املبن   ةلشــــ ا ، يف  األمّي البام الض لعمتها م بوث ،مل هذأل احل

 ـاع  عل  األق  ا  24ك  يوم ، س لتبزيز السـالم واملطال   ةدن  ىلنسـان   ملدة يصـوموض  الل   ّي الذين 
 ك  ا  و .

 
 تنسيق املساعدة الدولية -واو  

 2019اذار/مار ، عقدت الل ن  املشـــــــــــــــ ك  للتنســـــــــــــــ   ال ، اول اجتما  .ا ا عام  24ا  - 71
ضـــــــور مشـــــــاركّي من ببم  األمم املتحدة للدعم ا ل   ا والهات الشـــــــرية  الورتن   والدول  . وا ـــــــتبرض حب

املشاركوض اعمال ال ري  البام  التق، الض مشلع مسائ  ا. رة وىلمةان   احلصول عل  اخلدمات واحلوكم  
، 2019التخط أ لبام  لر ــواو  ،2018واالنتباش االقتصــاليف وحقوق اإلنســاض و ــ الة القانوض ا عام 

 عل  نرورة سو  الهات الورتن   الق الة وزمام األمور.مع التشديد ايضا 
 

 املساعدة يف اجملال اإلنساين ويف حتقيق االستقرار والتنمية  -زاي  
 رلاً من لايرهم، يبتقد اض نصـــــ هم  104 875 مو ن ســـــاض/ابري ،  ر 4منذ اندال  القتال ا  - 72

من األرت ال. وا حّي اث ض مبدل النزوح منذ بداي  األزم ، ا ــــتمر النزا  املســــلا ا هت ري األ ــــر من 
وـــــــخص. وظ  اكمر من  4 000مل ا ااع ا سؤويف حوا   47لايرها. وقد انشـــــــات الســـــــلطات احملل   

ا رين ا املنارت  املتضـــررة  400 000املواجه ، واكمر من  مدين ا املنارت  املتا،  خلطو  100 000
 بشة  م اور من االوت اكات.

وال  النزا  املســـــــــــلا ا رترابلس وما حو.ا ىل  س اقم اوجو الضـــــــــــبئ واالحت اجات اإلنســـــــــــان    - 73
ا  ، ق    النزا  الذيف نشـــا2019الناا  عن مثاين  ـــنوات من عدم اال ـــتقرار وانبدام األمن. وا عام 

وــــــــــــخص من احملتاجّي ىل  املســــــــــــاعدة،  823 000ن ســــــــــــاض/ابري ، اوــــــــــــارت التقديرات ىل  وجول مو 
من احملتم  اض يتاثر عالوة عل  ذلا، وـــــــــخص ةملســـــــــاعدة اإلنســـــــــان  . و  552 000ا ـــــــــتهد  منهم 

ا رت   من جرا  سصب د النزا  ا لر  ل   ا. وا ت اب  لمزم  ا رترابلس، ولعمً  500 000يص  ىل   ما
 75 000لل هول احملل  ، قدمع الهات ال اعل  ا جمال البم  اإلنســــــــاين املســــــــاعدة الالزم  ىل  حوا  

وسلق   ،الالج وض واملهاجروض ، ومنهماألوـــــــــخاص املتضـــــــــررين من النزا  ح مما امةن الوقـــــــــول ىلل هممن 
وسلق  اكمر من  وــــخص املســــاعدة الط    عن رتري  الشــــركا  ا جمال البم  اإلنســــاين، 28 000حوا  
وو زعع  ل  لذائ   عل   ،وخص  دمات اإلمدال ةمل األ والصر  الصحي والنظا   الصح   18 000
 وخص من  دمات احلماي . 7 000وخص، وا ت ال  21 000
، ارتلقع الهات ال اعل  ا جمال البم  اإلنســـــــــــــــاين ندا  رترابلس 2019وا ن ســـــــــــــــاض/ابري   - 74

وخص ا حال  نبئ  100 000ماليّي لوالر من اج  مساعدة حوا   10.2مل لغ الباج ، التما ا 
ر  ا سنق ا  ط  اال ـــت اب  اإلنســـان  ةإلنـــا   ىل  ذلا، وـــديد بســـ ا سضـــررهم من النزا . و   الل     وـــ 

لتشــم  اال ــت اةت املســتمرة لتل    االحت اجات الناا  عن النزا  املســلا. ومع ذلا، ظ   2019لبام 
ا املائ  من األموال  10موي  متدن ا، حمج مع ا ـــــــــــتمرار سزايد االحت اجات، ىلذ مل سر ل  ـــــــــــو  نســـــــــــ   الت



 S/2019/682 

 

16/21 19-13886 

 

مل وض لوالر املطلو  ا  202ا املـائـ  من م لغ  29واقـ  من  ،املطلوبـ  ا ىلرتـار نـدا  رترابلس البـاجـ 
 .الل     ىلرتار  ط  اال ت اب  اإلنسان  

لله رة وقـــندوق األمم املتحدة للســـةاض وال ون ســـئ وبرانمج واوـــ كع ك  من املنظم  الدول    - 75
من األوــخاص املتضــررين  25 405األلذي  الباملي ا ىلنشــا  ال   لال ــت اب  الســريب  من اج  مســاعدة 

سقدظ اللوازم الصـــــــــــح   ىل   عمشل وـــــــــــةال متنوع  من النزا  ا لر  ل   ا. وقدمع ال ون ســـــــــــئ الدعم 
ا، وسو ري ىلمدالات امل األ و دمات  17 790الغذائ   ىل  وـــــــــــخص، واإلمدالات  155 000 وـــــــــــخصـــــــــــً

وــــخص. ووز  قــــندوق األمم املتحدة للســــةاض  15 800الصــــر  الصــــحي والنظا   الصــــح   ملا عدلأل 
من النسا  وال ت ات ا ق و  املشرلين  3 572حقائا اللوازم الصح   النسائ   وع ّدات الر ّنع ل ائدة 

من  الل وـــــــــــــــركائو احملل ّي، . و ومش  ذلا ما يلزم للبناي  حبديمي الواللة ط  ةاا رترابلس واملنارت  احمل 
نشــــــــر الصــــــــندوق ايضــــــــاً عاملّي ا جمال الدعم الن ســــــــي االجتماعي من اج  سقدظ اإل ــــــــبا ات األول   

 .املنطق  ن سهامن املشرلين لا    3 241واملشورة ا جمال الدعم الن سي االجتماعي ىل  
وــخص، وسضــرر منها  5 000  حزيراض/يون و، سســ  ع ال  ضــاانت ا سشــريد اكمر من وا اوائ - 76

وـــــــخص ا لات. وقام الشـــــــركا  ا جمال البم  اإلنســـــــاين، يفا ا ذلا ال ون ســـــــئ  20 000اكمر من 
 وبرانمج األلذي  الباملي، بتو ري املوال الغذائ   وموال اإللاث  األ ــــا ــــ   جن ا ىل  جنا مع الهات ال اعل 
احملل  ، وب ذلع جهول لة ال  سوا ر م األ الشـــــــــر  املامون . وقدم برانمج األلذي  الباملي املســـــــــاعدة الغذائ   

 ةنتظام ىل  ال  ات السةان   الضب    ا لات. 
وال سزال الظرو  السائدة ا مراكز االحت از ستسم ةكتظا  وديد وعدم ك اي   رص احلصول  - 77

 تقديرات ىل  وجولالغذا  وامل األ النظ    ومرا   الصــــــــــر  الصــــــــــحي. واوــــــــــارت عل  الرعاي  الصــــــــــح   وال
وـــــــــخص مبرنـــــــــوض ألعمال القتال او عل   3 500الجت ومهاجر ا مراكز االحت از، منهم  4 900

ن ســـــــاض/ابري ، قامع ال بم  ومةتا سنســـــــ   الشـــــــؤوض اإلنســـــــان   بت ســـــــري ممر  25و  24مقرب  منها. وا 
ؤوض الالج ّي واملنظم  الدول   لله رة إبجال  ا ع الالج ّي واملهاجرين ال الغ ىلنســـــــاين را مل ونـــــــ   وـــــــ

من مركز احت از يقع ا قلا االوــــــــت اكات املســــــــلح ، وذلا عقا حال  اقتحمع   و  655عدلهم 
 وخصاً جبروح.  12جمموع  مسلح  املر  ، مما ال  ىل  ىلقاب  ما ال يق  عن 

ورتالا لو  مســــــــــــ لّي لد  م ونــــــــــــ   األمم املتحدة لشــــــــــــؤوض الج ّي  53 410 ا ض وهناع - 78
. وواجهــع الغــال  ــ  البظم  من 2019حمج ا ض ا عــام   رلا مت سســـــــــــــــ  لهم 5 550، منهم الالج ّي

 2019الالج ّي ورتالا الل و   طر االحت از واالعتقال التبســـ ي. وحمج ا ض، وقـــ  ىل  ل   ا ا عام 
 13 400هاجرين. وقامع امل ونـــــــــــــــ   ووـــــــــــــــركارها بتقدظ اكمر من من الالج ّي وامل 4 023ما عدلأل 

من املوال لري الغـــذائ ـــ  عل  الالج ّي الوا ـــدين ىل  ل   ـــا  8 850ا ـــــــــــــــتشـــــــــــــــــارة رت  ـــ  وسوزيع اكمر من 
 احملت زين ا مراكز االحت از او املق مّي ا منارت  حضري .  او

الج اً  1 297و الل ال  ة املشـــمول  ةلتقرير، قدمع امل ونـــ   الدعم إلجال  او ىلعالة سورتّي  - 79
الج ـــًا ع  مر   الت م ع واملغـــالرة ا رترابلس. وةإلنـــــــــــــــــا ـــ  ىل  سن  ـــذ  1 465ومّر  ،ىل   ـــارن ل   ـــا

من املشـــــــــرلين لا ل ا  8 855كمر من ألامل ونـــــــــ   و رت ملشـــــــــاريع الســـــــــريب  األثر، مشـــــــــروعاً من ا 12
 لذائ  .  ا رين من املشرلين لا ل ا يفوال لري 11 500والبائدين ع دات املاو  وزّولت 
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من املهاجرين ا  641 398وا متوز/يول و، اوـــــــــــــــارت التقديرات ىل  اض هناع ما ال يق  عن  - 80
ا املائ  من األرت ال. وواقـــــــــلع املنظم  الدول    9ا املائ  منهم من النســـــــــا  و  13ل   ا، كانع نســـــــــ   

لله رة سقدظ املســــاعدة ىل  األ رال ا نقا  الوقــــول، يفا ا ذلا ىلجرا  ال حوص الط    و رز احت اجات 
وـــخصـــاً  4 936احلماي  وسقدظ املســـاعدة اإلنســـان  . و الل ال  ة املشـــمول  ةلتقرير،  ـــاعدت املنظم  

 من بلداض املنشا.  تل ا بلداً  41عل  البولة الطوع   ىل  
من مراكز االحت از املختل    26وعموماً، وزعع املنظم  الدول   لله رة مســاعدات م اوــرة ا  - 81
من املنارت  احلضــري  الض او نقا  الوقــول الض يوجد   ها مهاجروض، ل صــ  جممو  املســت  دين ىل   12و 

من املشــــــــرلين  20 900قدمع املنظم  املســــــــاعدة ىل   ،2019ا عام  مهاجراً. وحمج ا ض، 14 341
 جمتمباً  ل اً للمشرلين والبائدين، يفا ا ذلا ا   ها وقطروض والة رة وبنغازيف.  33لا ل ا ا 

دة وا ىلرتار الهول الرام   ىل  منع البنئ النســــــاين والتصــــــديف لو، واقــــــ  قــــــندوق األمم املتح - 82
للســةاض لعم النســا  وال ت ات املســتضــب ات من  الل لورات الدعم الن ســي االجتماعي والتدريا عل  

ونظم الصــــــندوق وال ون ســـــئ  .املهارات احل اس   ا اربب  مراكز جمتمب   للمراة ا رترابلس وبنغازيف و ــــــ ها
 مش ك  لتدريا املدربّي عل  ىللارة حاالت البنئ النساين.  ايضا لورة

وةلشراك  مع ىللارة اخلدمات الصح   ا رترابلس و ري  ىللارة األزمات ا رترابلس، قام قندوق  - 83
األمم املتحدة للســــــةاض إبعالة أته   وته ز قســــــم الواللة يف مع ع الات ورمي  ا وــــــرق رترابلس. وقدم 

اب   واملوارل ال شري  مبدات رت    وع دل املسـتلزمات حلاالت الطوارئ املتبلق  ةلصـح  اإلجن ايضـا الصـندوق
 من اج  سو ري  دمات الصح  اإلجناب   ا اتجورا  و وق المب . 

رت الً  2 034وةلتباوض مع الشــــــركا  احملل ّي، قدمع ال ون ســــــئ الدعم املتخصــــــص ملا جمموعو  - 84
من  369قــــــــ  ا( من الناجّي من البنئ، يفا ا ذلا البنئ النســــــــاين، ولربع  952 تاة و  1 082)
 صــــائ ّي االجتماع ّي واملوظ ّي الباملّي ا جمال حاي  الط   ا رترابلس وبنغازيف و ــــ ها. وةلتباوض األ

من املراهقّي املسرحّي من الماعات املسلح   120ايضا مع وريا  لي ا ر، واقلع ال ون سئ لعم 
 . 2017ا عام 

لشــــــــــراك  مع نظرا  من احلةوم  ون ذت ال ون ســــــــــئ عمل   ا ــــــــــت اب  رتارئ  للنزا  ا رترابلس ة - 85
احملل   ةإلنـــــــا   ىل  املنظمات لري احلةوم   الورتن   والدول  . وقدمع ال ون ســـــــئ ع دل النظا   الصـــــــح   
املنقذة للح اة والدعم الن ســــــي االجتماعي لمرت ال املتاثرين ةلنزا ، وو زعع اللوازم الصــــــح   املنقذة حل اة 

وااتحع الدرو  اال ـــتدراك   لمرت ال ا  ـــن الدرا ـــ  الذين انقطبوا  األم والط   عل  املرا   الصـــح  ،
 عن الدرا   بس ا األزم . 

قطا  الصـــــح  ومنظم  الصـــــح  البامل    طوات مهم  مشلع ونـــــع ت الهات ال اعل  ا وا ذ - 86
من جمموع  ا  اس     سن ذ عل  مد  ثال   نوات، وبنا  قدرات املهن ّي الصح ّي، وسو ري احلد األلىن 

ىلنشا  قطاعّي قح ّي  ل ّي  . ومتاخلدمات الصح  ، وىلعدال  ط  لال ت اب  للطوارئ، و ط  احت ارت  
ا بنغازيف و ــــ ها لتغط   املنطقتّي الشــــرق   والنوب  ، عل  التوا . وقدم قــــندوق األمم املتحدة للســــةاض 

املنظم  الدول   لله رة، الدعم للمرا   وال ون ســـــئ، ةلتنســـــ   مع وزارة الصـــــح  ومنظم  الصـــــح  البامل   و 
سقدظ  دمات قــــح  األم والصــــح  اإلجناب   والتول د ل ائدة النســــا  والرنــــع ا ال لدايت ا  الصــــح   ا
 ل   ا.  ا ع اما 



 S/2019/682 

 

18/21 19-13886 

 

وـــــــــــخص من احملتاجّي، وقدم  118 000وقدم برانمج األلذي  الباملي املســـــــــــاعدة الغذائ   ىل   - 87
من ارت ال  2 200مدر ـي بدا سن  ذأل ا حزيراض/يون و، الوج ات اخل     ىل  كذلا، ك ز  من مشـرو  

مدر ـــــــــــ ، والدعم لوزارة  59املدار  ا جنو  ل   ا. وقدم ال انمج ايضـــــــــــاً التدريا ملنســـــــــــقي التغذي  ا 
 التبل م لونع ا  اس     ورتن   للتغذي  املدر   .

برانمج األمم املتحدة للمســـــتورتنات ال شـــــري  ، وّقع سونس الباقـــــم كانوض الماين/يناير، ا   3وا  - 88
اس اقا مع مصـــــــــــــــلح  التخط أ البمراين الل    ، وذلا لتب    الدعم التق، واخل ات  (موئ  األمم املتحدة)

عل  الصــــب دين الباملي واإلقل مي من اج  سقدظ الدعم املؤ ــــســــي وبنا  القدرات واإلنباش واإلعمار ببد 
تقرار مر   قق   اال ــــالذيف يشــــر  عل و  “لنةن اقو  من اج  ل   ا” انتها  النزا . وك ز  من مشــــرو 

، لعم برانمج األمم املتحدة اإلمنائي عمل   تديد املدار  ا اتجورا  و رت، ونق  واحن  لش أ ا ل   ا
 ول د.  من مضخات امل األ املغمورة ىل  ب، اً م األ الصر  الصحي و  ب

  
 نشر بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا والرتتيبات األمنية -خامسا  

 بيئة العمليات والعودة إىل ليبيا   
 بمــ  من سونس البــاقـــــــــــــــمــ  ىل  رترابلس، واع ــد نــد  الا كــانوض المــاين/ينــاير، ا ع ــد نقــ  مقر  - 89

قر ىل  الباقم  الل    . واحت  ظ ا سونس الباقم  يفةتا املالدول ّي الذين يشغلوض مناقا ا  هاموظ  
 ركز األمم املتحدة ا بنغازيف رتور التشغ   الةام .من املوظ ّي الدول ّي. ول   م 23قغري يضم 

ونظرًا لتدهور ال     األمن   ا املنطق  الغرب   من ال لد ا اعقا  ا. وم الذيف و ن عل  رترابلس  - 90
  ض مســتو   ، ةلتشــاور مع ك ار مســؤو  اإللارة،ن ســاض/ابري ، قرر مســؤول األمم املتحدة املبّّي  4ا 

ا ـــتمرار الهول  لضـــرورة موظ اً. ونظرًا 70 مســـتو  دن ّي الدول ّي ا رترابلس مؤقًتا ىل وجول املوظ ّي امل
الس ا    وسزايد االحت اجات اإلنسان  ، وا تنالا ىل  التق  مات والتحل الت األمن   الاري  ألعمال القتال 

حـدق ةألمم املتحـدة،  ،بّي الـان ّي
 
موظ ي األمم املتحـدة مت سبـديـ  عـدل وكـذلـا مســـــــــــــــتو  التهـديـد امل

وجر  ا ــــت با   الدول ّي ا رترابلس ة ــــتمرار، ب نما اق م وجول مؤقع عل  ا ــــا  التناو  ا بنغازيف.
جممع األمم املتحــدة الرئ ســـــــــــــــي، ومت ا ببض األح ــاض نشـــــــــــــــر عــدل  ا ع املوظ ّي الــدول ّي بطرابلس ا

جممع اواي التــابع  ّي الورتن ّي البــاملّي امنخ ض من املوظ ّي ىل  مواقع ا ر  ا املــدينــ  لعمــاً للموظ 
وةلتنســ   الوث   لل بم  ا جنزور. واقــ حع التحركات ال ي  ستم عل  ا ــا  سق  م ك  حال  عل  حدة. 

مع الهات ال اعل  املبن   ا منظوم  ىللارة األمن ةألمم املتحدة، ظلع ال بم  سبم  عل  سق  م سرس  اهتا 
 ل  التطورات الض قد  عل  ارض الواقع.األمن   وسنقحها بنا  ع

اذار/مــار ، ن ــذت ال بمــ  عمل ــ  التنــاو  لوحــدة حرا ـــــــــــــــــ  األمم  30ىل   17وا ال  ة من  - 91
 رلاً. ونقلع رتائرة مســــــــتاجرة القوات ا جمموعتّي بّي كامتاندو وسونس  230املتحدة من ن  ال، وقوامها 

روض عل  منت رتائرات اتبب  لممم املتحدة بّي سونس الباقـــــــــــم  الباقـــــــــــم . ون ق  األ رال القالموض واملغال
 اجملمع. ذلا ورترابلس، مع احل ا  ا ا ع األوقات عل  القوام الةاا من احلرا  لة ال  األمن ب
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 املالحظات والتوصيات -سادسا  
 ة املشـــــمول  يمري انزالق ل   ا ىل  لوام  االنـــــطرا  الســـــ ا ـــــي واعمال القتال املســـــلا  الل ال  - 92

ةلتقرير  او  وـــــديدة. ويســـــاورين القل  بوجو  اص ىلزا  اثر ذلا عل  املدن ّي بســـــ ا قصـــــئ املنارت  
 السةن   وما يرل من سقارير بشاض ا. مات احملدلة األهدا  وسدمري ال   التحت   احل وي . ويساورين القل 

جملال اإلنســاين واملرا   املخصــصــ  للبم  اإلنســاين، ىلزا  احلوال  املتةررة الض سؤثر عل  الباملّي ا ا ايضــا
وبوجو  اص األ طار الض ستهدل الباملّي ا اجملال الصــــــــــحي واملرا   الصــــــــــح   من جرا  الغارات الوي  

 والقصئ املد بي. 
وجيا  ا ـــ   مرسةا الرائم احملدلة يفوجا القانوض الدو  اإلنســـاين. وىلين اذّكر ا ع األرترا   - 93
ا. مات البشـــــــوائ    ظورة حظراً اتماً يفوجا القانوض الدو  اإلنســـــــاين. واحث ا ع األرترا  عل    ض

القصـــــئ املد بي، ا  التوقئ عن ا ـــــتخدام األ ـــــلح  املت  رة، يفا ا ذلا بوا ـــــط  القصـــــئ الويف او
لتزاماهتم   ما يتبل  املنارت  املاهول  ةلســــــــةاض بســــــــ ا أتثريها البشــــــــوائي احملتم . وا ذّكر ا ع األرترا  ة

 بت ّنا ا تهدا  املدن ّي وكذلا الباملّي ا اجملال الطا واألقول الط   .
واكرر أتك د انو ال ميةن ح  النزا  الدائر ا ل   ا ةلو ـــــــــــــــائ  البســـــــــــــــةري ، واحث األرترا   - 94

رحا يف الرة رئ س احلوار الســــــــــــــ ا ــــــــــــــي. وا عمل  املتحارب  عل  وقئ ا ع األعمال البدائ   والبولة ىل  
الوزرا  الســران ال ــت نا  البمل   الســ ا ــ  ، واوــ ع ا ع الهول الض  ــتؤليف ىل  ا ــت نا  احلوار الذيف 
ميةن اض يب د سوح د ا ع مؤ ـــــســـــات الدول  وميهد الطري  لممن واال ـــــتقرار الدائمّي ك ز  من البمل   

 الدميقرارت  . 
نسان   يفنا    ع د األنح  وما نتج عنها من اث اض اعمال وارحا ةلتزام الطر ّي ة.دن  اإل - 95

البنئ ا منطق  رترابلس. ومن  الل ممملي اخلاص، سظ  األمم املتحدة عل  ا ــــــــــتبدال ل ذل مســــــــــاع ها 
احلم ـــدة من اجـــ  قويـــ  مـــا مت قق قـــو  الل   ة ا.ـــدنـــ ، الض ين غي اض سرا قهـــا ســـدابري ل نـــا  المقـــ  بّي 

ئ إلرتالق النار. وا هذا الصدل، او ع ا ع األرترا  عل  الرل ةإلجيا  وحسن الن   الطر ّي، ىل  وق
عل  مق ح اخلطوات المال  الذيف قدمو ممملي اخلاص، يفا   و االجتماعات الدول   والورتن  . وىلين اكرر 

ا  ل صــــــ ا ايضــــــا قلقي الشــــــديد، ما مل س تخذ ىلجرا ات ا املد  القريا، من احتمال اض  تدم النزا  احل
 حرة اهل   وامل .

ا /الســطس  10ا بنغازيف ا  عوقد النع  وــد الب ارات ا. وم ةلســ ارة امل خخ  الذيف وق - 96
ا ال  اض الذيف اقــــــــدرسو ا ن س التاريت، واعربع عن  الص التبازيف لم ــــــــر املةلوم . ولعوت كذلا 

 قديد هوي  مرسةا ا. وم وسقدميهم ىل  الســــلطات الل     ىل  عدم اذ ار ايف جهد من اج  اإل ــــرا  ا
 . 2019ا /السطس  11البدال ، وقد رتاب  سلا الدعوة ال  اض اإلعالمي الصالر عن جملس األمن ا 

 بم  ال ـــــتضـــــا   اجتماعات حوار املســـــار الوىلن، ارحا ة ـــــتمرار لعم الدول األعضـــــا  لهول  - 97
الماين من  الل مشــرو  احلوار الســ ا ــي، ولتبزيز م الرات املصــاحل  الشــب    من  الل مشــرو  املصــاحل  
الورتن  . واوــــــــ ع بقوة عل  مواقــــــــل  هذأل الهول، وانّوأل يفا ي ديو الل   وض من التزام ووــــــــ اع  من  الل 

ا ظ  الظرو  الصــــــــب   وحال  االنــــــــطرا  الض   م عل  اعات االجتمىلقدامهم عل  املشــــــــارك  ا هذأل 
ال لد.  هذأل الهول سبزز ا ـــــــــــــتمرار سصـــــــــــــم م األمم املتحدة عل  س ســـــــــــــري ىللا  البنئ والبولة ىل  البمل   
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الســـــــ ا ـــــــ   بغ   سوح د املؤ ـــــــســـــــات وسقرير مســـــــتق   ال لد من  الل انتخاةت تريف ا ىلرتار ل ـــــــتوريف 
 عل و.  مت  
ويسـاورين القل  دو . التمع اجملمن وموحدا ا ىلجيال ح   ـ ا ـي للنزا  الل ا لعماً كامالً ويتطل - 98

ىلزا  وجول املقاسلّي األجانا واملرسزق  الذين سســــــــتخدمهم ارترا  النزا  ا ل   ا، وىلزا  سد   األ ــــــــلح  ىل  
ىل  ل   ا، والعوها ىل  سن  ذ واول اض اذكر الدول األعضــــــــا  ةلتزاماهتا ببدم ب ع او سوريد األ ــــــــلح  ال لد. 

(. ويبــد التن  ــذ 2019) 2473ا ع التــدابري املتبلقــ  حبظر سوريــد األ ـــــــــــــــلحــ ، و قــا لقرار جملس األمن 
 الةام  حلظر سوريد األ لح  امراً ةلغ األمه   حلماي  املدن ّي وا تبالة األمن واال تقرار ا ل   ا واملنطق .

 ـــــــــ الة القانوض ا ا ع اما  ل   ا من  الل سبزيز احتةار الدول   األمه   يفةاض ا ـــــــــتبالةومن  - 99
ال تخدام القوة ةس ا  ا  اس     امن   وامل  سنطويف عل  بنا  مؤ سات امن   مهن   و انب  للمسا ل  

انتشـــــــار األ ـــــــلح  الض سؤجج النزا  والتد   املســـــــتمر لل ماعات املســـــــلح  ا املؤ ـــــــســـــــات  وموحدة. 
 .امور س بث عل  القل  الشديد لدالس الي  لل 

وس ســـــــــــهم احلال  اإلنســـــــــــان   الناا  عن النزا  ا ل   ا وع ز الدول  املتزايد عن سل    االحت اجات  - 100
األ ا    للسةاض ا س اق م مباانة الشبا الل  ــــــــــــي. ومما يمري القل  بن س القدر ونع املهاجرين ا ل   ا، 

كز االحت از، الذين يواجهوض ظروً ا  طرية من ح ث  ـــــــــــــــو  املبامل  و اقـــــــــــــــ  اول ا احملت زوض ا مرا 
 ونقص او انبدام     الوقول ىل  املرا   األ ا   . 

وين غي ىلرتالق  ـــــــــــراح الالج ّي واملهاجرين ا ل   ا وسزويدهم يفاو  امن ىل  حّي ته ز رتل ات  - 101
ولة ا من  ىل  اورتالم ومل مشلهم مع ا ــــرهم. الل و  اخلاقــــ  ةم او مّدهم ةملســــاعدة الالزم  من اج  الب

احث الدول عل  ىلين ول   ا ل ســـــــــــــــع  يف حال من األحوال ةحملط  ا من  لنزول الالج ّي واملهاجرين، و 
وال بد من التحق   ىلعالة النظر ا الســـ ا ـــات الض سدعم عولة الالج ّي واملهاجرين ىل  الشـــوارتت الل    . 

حلقوق اإلنساض والقانوض الدو  اإلنساين   ما يتبل  يفبامل  للقانوض الدو  نه ي االنتهاع املا العا ات 
االنتهاكات سلا مرسةا  ا ـــــــــــــــ   املهاجرين والالج ّي احملت زين، يفن   هم األرت ال، ومن الضـــــــــــــــروريف 

 .لت اليف ىل الهتم من البقا 
مل وض لوالر املطلو   202م لغ ا املائ  من  20وحمج ا ض، مل يتم متوي   ـو  نسـ   سق  عن  - 102

. وما مل ير ل متوي  ىلناا، لن يتمةن الشركا  2019ابو ا ىلرتار  ط  اال ت اب  اإلنسان   ا ل   ا لبام 
ا جمال البم  اإلنســــــاين من سل    االحت اجات اإلنســــــان   الباجل  لموــــــخاص الذين سضــــــرروا مؤ رًا من 

 لوقول ىل  احملتاجّي ا ا ع اما  ل   ا.االوت اكات الض وقبع ا رترابلس ومن ا
جملســــــــــــــــًا بلــداي ا اذار/مــار   21وىلين ارحــا ةال تتــام النــاجا لالنتخــاةت الــدميقرارت ــ  ا  - 103

من اج  تديد الوالايت املنته   للم الس ال لدي . واالحظ وجول وـــوال  رئ ســـ    2019ون ســـاض/ابري  
املوازي  ال ائدة ىلنشـــــــــــا  ه    انتخاب   موازي  إلجرا  االنتخاةت ال لدي  “ املؤقت احلةوم  ”  ما يتبل  بقرار 

ا وـــــــرق ل   ا، وا ـــــــتمرار التهديد ببرقل  عمل ات االنتخاةت ال لدي ، والتب ّي الاريف جملموع  موازي  من 
جملالس. والعو رر ا  ال لدايت. وجيا اض يةوض لد  ل   ا مؤ س  ورتن   واحدة  قأ إلجرا  انتخاةت ا

احلةوم  ىل  ك ال  حصـــــول امل ونـــــ   الورتن   البل ا لالنتخاةت والل ن  املركزي  النتخاةت اجملالس ال لدي  
ا الوقع املنا ـــــــــا عل  ما ية ي من موارل امل زان   لتمة نهما من سغط   سةال  هما التشـــــــــغ ل   وس ســــــــري 

 ىلجرا  عمل ات انتخاب   ذات مصداق  .
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ل بمــ  سبمــ  ا ل   ــا ا ظــ  ظرو  امن ــ  قـــــــــــــــب ــ  ا اعقــا  النزا  الــدائر ا رترابلس وظلــع ا - 104
ىلعالة  تا  سدابري سشــــــــم  وحو.ا. وقد اعالت ال بم  سر ــــــــ ت وجولها ا الشــــــــرق، يفا ا ذلا من  الل

يفواقـــــــــــل  سبزيز وجول األمم  ، رهنا ةلظرو  األمن  ،مةتا  ـــــــــــ ا ـــــــــــي ا بنغازيف. واكرر أتك د التزامي
من اج  سةم ئ التواقـــــ  مع مع ا ـــــتبراض سق  مات املخارتر وال س  ات األمن  ، تحدة الدائم ا ل   ا، امل

 وهراً. 12املتحاورين الورتن ّي. وا هذا الصدل، اوقي بتمديد والي  ال بم  ملدة 
مم واول اض اكرر اإلعرا  عن  الص سقديريف حلةوم  ن  ال عل  سقدميها ا رال وحدة حرا ـــ  األ - 105

املتحدة. واول ايضا اض اعر  عن امتناين ملمملي اخلاص لل   ا، لساض  الم ، وملوظ ي وموظ ات منظوم  
 األمم املتحدة ا ل   ا عل  س ان هم وعملهم الدرو  لعما للسالم واألمن ا ل   ا.

 


