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*1602255*  

 األمـم املتحـدة   التقرير املرحلي احلادي والثالثـن  لممـا المـان بـن  مثـ        
 يف ليربيا

  
 مقدم  - أوال 

والي   مثـ  األمـم املتحـدة يف ليربيـا حـ        (2015) 2239مّدد جملس األمن يف قراره  - 1
، وطلــإ ّ أ أ  أطلمــن  امتعــان بلــيف احلالــ  يف ليربيــا وبلــيف    يــ    2016أيلنل/ســمت رب  30

والي  الممث . ويتض ن ه ا التقرير املقدن يف م تصف املدة آخر اململنمـا  بـن أهـم التاـنرا      
 (.  S/2015/620) 2015آب/أغساس  13اليت استجد  م    قريري املؤرخ 

  
 التانرا  الرئيسي  - ثاميا 

 احلال  السياسي  - ألف 

. 2017يتزايد االهت ان السياسـي حاليـا  االمتبا ـا  الرئاسـي  الـيت سـتجري يف بـان         - 2
وســـتجري  لـــخ االمتبا ـــا  يف يـــروت سياســـي  وايت ابيـــ  واقتصـــادي  ممقـــدة منســـنم   
 الصدما  االقتصادي  اخلارييـ  ال اةـ  بـن اض ـاس األسـمار المامليـ  لل ـناد اخلـان  و ـين           

هنر ّزاء االمسحاب التدرجيي للممث   والتحديا  الـيت يارحهـا   حال  من القلق يف أوساط اجل 
مقـــمل املســـؤوليا  األم يـــ   وزيـــادة احلـــناد  املبلـــ   ال عـــان المـــان  وّحـــراز  قـــدن  ـــدود  

التشـــريما  الـــيت ال غـــق ب ـــها ل قـــمل املســـؤوليا  األم يـــ  وّيـــراء ا  ـــالحا            شـــ  
 األساسي .   السياسي 

ــت ر ازديــاد بــدد املر ــ    - 3 ــ لخ التاه ــا  املتملقــ      واس حا خلــنس االمتبا ــا ، و 
 التحال ــــا  اةت لــــ . ويشــــ مل املر ــــحن  اململ ــــن  مائــــإ الــــرئيس، ينزيــــف  نا ــــاي  

ويـنر  ويـن،    ، وينزيف ميلس ينمز، حا م املصرت املر زي )مسـتقمل(، النحدة( )حزب
)حــزب املــؤنر مــن أيــمل التقــي  الــد قراطي(  مقاطمــ  منمتســ ادوبــن شــينخ البضــن جملــس 

http://undocs.org/ar/S/RES/2239(2015)
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ــس     ــنرمي ينمســن ، بضــن جمل ــ  ي ــن شــينخ الواألم ــارلز    ب ــا )مســتقمل(، و ش ــ  مي م مقاطم
ــن  أوري        ــال  ي ـ ــمل األب ـ ــ (، وريـ ــزب احلريـ ــا ق )حـ ــي السـ ــا الرئاسـ ــاا، املر ـ  رومسـ

دة(، النحـ   ـمل الليـربيا(، ووزيـر اخلارييـ  السـا ق، أوغسـتا  يمـن مقـابنا  )حـزب          )حزب
مقاطمـ   نمـ    بـن  شينخ الوينيمل هاوارد  يلنر، حرن رئيس اجل هنري  السا ق وبضن جملس 

)احلزب النطين القنمي(. واست ر حزب النحـدة ينايـن خـرو  أبضـاء مـن  ـ نبن، وو ـمل        
و شــرين  ذلــخ ّذ ذرو ــن  اســتقال  أر مــ  أبضــاء يف اعلــس التشــريمي م ــن يف أيلنل/ســمت رب   

 رئيس اعلس.  ، م هم األول/أ تن ر

 شرين األول/أ تن ر، أ د  الرئيس  ّلـا ينمسـن  سـ ليف، يف ايت ـا       14ويف  - 4
مقلق مع أبضاء اعلس التشريمي مل يتقرر من قممل، احلاي  ّذ ّقرار مشاريع القناما اليت مـن  

ويف  ــ  ا أ   ســهم يف  قيــق االســتقرار االقتصــادي وّنــان ب ليــ  مقــمل املســؤوليا  األم يــ . 
ــيت    الرئيســ   شــرين الثــا /منب رب، أ ــد   19 يف خااهبــا ّذ األمــ  التحــديا  االقتصــادي  ال

 ناين الملد، وسمت دو  جناح يف أواخـر م ـس الشـهر ّذ اممقـاد اعلـس التشـريمي جمـددا يف        
بادي  ملدة أسـمنبا  حـراز  قـدن يف القضـايا االقتصـادي  الرئيسـي . وأحـرز اعلـس          دورة غ 

شـــريمي  مـــد التقـــدن يف التشـــريما  املتملقـــ   ـــاألمن حيـــ   ـــن  جملـــس الشـــينخ يف  الت
 امن  الثا /ي اير لصاحل مشرو  قامن   ش   مراقم  األسـلح  ال اريـ  والـ خ ة، وأحالـن      19

 مد ذلخ ّذ جملس ال ناب لل نابق  بلين، وما زال املشرو  قيـد معـر ذلـخ اعلـس. وأ ـد       
تصـــادي  مـــرة أخـــر  يف خااهبـــا الســـ ني ّذ اعلـــس التشـــريمي يف   الرئيســـ  التحـــديا  االق

ــع يف          25 ــار مقــ  متنق ــ  آث ــدا    قشــ ي  ملنايه ــن   ــت ب ــ  أبل  ــاير، حي  ــامن  الثا /ي 
ا يــرادا . وأبر ــت أيضــا بــن الثقــ  يف املؤسســا  األم يــ  الليربيــ  يف ســيا  ب ليــ  االمتقــال 

 األمم املتحدة يف ليربيا.األمين و سلم املسؤوليا  األم ي  من  مث  

حدثت يف احلانم  بدة ّقاال  واستقاال  و ميي ا  املش نل   التقرير،  وخالل ال ترة - 5
آب/أغساس، أقالت الرئيس  مائـإ وزيـر اخلارييـ  للتمـاو  الـدو  والتاامـمل        24مه  . ب ي 

قّدمتـها  ت يف أمنال  قيق يف ادباءا  ّساءة التصريف ّطار االقتصادي   يامن سلن ا غ  الئق 
 شرين األول/أ تن ر، أقالت وزير الشؤو  الداخلي ، منريس دو ـن ،   9حانم  اليا ا . ويف 

أيلنل/سمت رب رئيس مقاطمـ    10وقملت استقال  وزير اخلاريي ، أوغستا مقابنا . واستقال يف 
ــد  اســا مــن م صــميه ا ّثــ     27 نمــ  ويف  ــا /منب رب رئــيس مقاطمــ  غرام ر ادبــاءا   شــرين الث

 امن  الثا /ي اير، مسَّـت الرئيسـ  امل ثـمل الـدائم      6حبدو  بساد وّساءة استم ال السلا . ويف 
لليربيا لد  األمم املتحدة، مارين    ارا، وزيـرا للبارييـ ، وأومريـخ  ن مـا، وزيـرا للشـؤو        

  امن  الثا /ي اير. 26الداخلي . وأقر جملس الشينخ  ميي ه ا يف 
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 امن  األول/ديس رب االمتبا ا  ال ربي  يف مقاطم  لنبـا الـيت    29الن يف وير   س - 6
 مـا ّيراههـا  سـمإ وبـاة أحـد أبضـاء جملـس ال ـناب، وّ   ـا  امتشـار الشـرط  قـد  ــ خر             

 لقـت  يف املائـ ، و  32.6 سمإ   خر  رت األمنال. و امت مسم  املشار   يف االمتبا ـا   
ــ . 48.6 التصــنيت ّذ جم ــن  املشــار ا يفمســم  ال ســاء  ــ  وجنحــت  يف املائ ــ  النط ي اللج 
حسـإ مـن  اجلـ س     يف االمتبا ـا  ال ربيـ     ال ـاخما   نّزميا  ليف  اول  رائدة لالمتبا ا  

أبـد  اللج ـ ، مـن خـالل مشــرو      ويف  ـامن  الثا /ي ــاير  وقـت ّبـال  متـائال االمتبا ـا .     
 يامـا   ومشـر   الدولي  لل عم االمتبا ي ،  مدبنن من  رمامال األمم املتحدة ا منائي واملؤسس 

 قديري  مص    حسإ من  اجل س  ش   ال اخما يف امتبا ا  جملس الشـينخ الـيت يـر  يف    
 .  2014 امن  األول/ديس رب 

ويف غضن  ذلخ، مل   تن  مـد ّيـراءا  التقا ـي املتملقـ   امتبا ـا  جملـس الشـينخ         - 7
امل  نرة، ّذ ال  زال ه اك قضيتا  قيد ال عر. ومل ي     مُد األمر ال ي أ در ن اةا   المليـا  

آب/أغســاس  ابــادة االمتبا ــا  يف ثالثــ  أحيــاء مــن مقاطمــ   نمــ ، رغــم أ  املر ــا    7يف 
لشـؤو  الداخليـ  حاليـا، السـيد  ن مـا، قـرر بـدن املشـار   يف ينلـ  ا بـادة           املستقمل، وزير ا

لتلخ االمتبا ا .   ا مل ي صمل  مد يف  ان  أمـان اةا ـ  المليـا  تملـق بـا سـمق األمـر  ـن         
 من ّبادة برز األ نا  يزئيا يف مقاطم  لنبا.  

ــناب يف يلســا     4 و 2ويف  - 8 ــس ال  ــن   ــماط/برباير، أبــرب أبضــاء يف جمل ــ  ب   بام
قلقهم من احلال  األم يـ  يف سـيا  االمسـحاب التـدرجيي لممثـ  األمـم املتحـدة يف ليربيـا وطلمـنا          
ّحاطـا  مــن اجلهــا  النط يــ  املال ـ  حب ــو األمــن ودبــنا الرئيسـ  ّذ أ   الــإ مــن األمــم    
املتحــدة ا  قــاء بلــيف قــنان  ــم  للم صــر المســاري وب صــر الشــرط  يف الممثــ  حــ  مــا  مــد    

   .2017متبا ا  بان ا
 

 املصاحل  النط ي  وا  الحا  السياسي  واحلن      -  اء 

 قدمت ا  الحا  المالق  األمهي  خبايف  ايئ ، بـا بيهـا  مـديمل الدسـتنر وا  ـالح       - 9
الزرابي و اميق الالمر زي . وّثر االمتااس  اليت طرأ  بليف ال عر يف مشرو  قـامن  احلقـن    

قامن  سلا  األرا ي يف دورة مانلـ  لل جلـس التشـريمي امتـد  مـن      يف األرا ي ومشرو  
آب/أغساس ّذ  شرين األول/أ تـن ر،  ـربت جل ـ  األرا ـي يف مزيـد مـن املشـاورا  مـع         

ومـع ذلـخ، بقـد     ، ـامن  الثا /ي ـاير   9األطرات  ـاحم  املصـلح  ّذ أ  امتـهت واليتـها يف     
. ويف النقـت م سـن، أغلقـت  سـ  مـن      يخّذ مـا  مـد ذلـخ التـار     يلت اللج ـ   ـؤدي ب لـها   

املرا ـــز الســـت  املم يـــ   ت ســـيق  ـــؤو  األرا ـــي، الـــيت  امـــت  ـــدبم التســـني  غـــ  الرمسيـــ  
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لل  ازبا  بليف األرا ي، أ ناهبا  سمإ مق  الت نيـمل، اـا ألقـيف   بمـاء ّ ـابي  مرهقـ  بلـيف        
  اهمل اةا م اةلي  يف  صديها لل  ازبا  بليف األرا ي.

آب/أغساس، أبر ت الرئيسـ ، يف رسـال  ّذ اعلـس التشـريمي، بـن رأيهـا        13 ويف - 10
يف التمــديال  اخل ســ  والمشــرين املقترحــ  املقدمــ  مــن جل ــ  مرايمــ  الدســتنر، بــا يف ذلــخ    

. ويف ال تــرة مــن “دولــ  مســيحي ”ممار ــتها البتمــار المشــر   ــرطا للج ســي  وّبــال  ليربيــا  
ممتا ـا مــع اللج ـ  يف غامتـا، بقاطمــ     ال ـناب  رب، معـم جملــس   شـرين الثـا /منب    19ّذ  17

ميمــــا، لل عــــر يف آراء اخلــــرباء  شــــ   التمــــديال  املقترحــــ . ومل  مــــدأ  مــــد املشــــاورا  يف  
 الشينخ.   جملس

ووا ــلت اللج ــ  النط يــ  املســتقل  املم يــ  حبقــن  ا مســا ،  ــدبم مــن  ــ دو    ــاء   - 11
هـا  )االبتـرات والصـ ا( لل صـاحل  النط يـ .       مـامال  االبـا  السالن، الم مل يف سـميمل    يـ   ر  

ــن ر   ــرين األول/أ تـ ــ   اارســـا    4، ُمع ـــت 2015ويف أيلنل/ســـمت رب و شـ م تـــديا   شـ
ــن  لــخ        ــ ي نبضــت ب  ــر ال ــ   ــ . وســل  التقري ــا جم نبــا  برقي ــرات والصــ ا   االبت

ــيف التحــدي     ــر يف  ــامن  األول/ديســ رب، الضــنء بل ــ ي أيفق ــديا ، وال ــ   امل ت ا  املتصــل   النالي
القضائي  والم ليا  و   ي  الربمامال  نين بان. ويمل القلق قائ ـا ّزاء  ـ خر الت  يـ  واسـت رار     

 ابتقار اللج   النط ي  املستقل  املم ي  حبقن  ا مسا  للقدرا  الالزم  لقيادة  لخ الم لي .  

  يــ   ن ــيا  جل ــ   أيلنل/ســمت رب، أ ــدر  الرئيســ   قريــرا مرحليــا بــن     15ويف  - 12
ــارير يف  ـــامن            ــن هـــ ه التقـ ــر الســـا ق مـ ــد  ـــدر التقريـ ــائق واملصـــاحل . وقـ ــي احلقـ  قصـ

 ن ـي    142أيلنل/سمت رب أمن ير  أو جيـري    يـ     15. وورد يف  قرير 2011 الثا /ي اير
 ن يا ، يف حـا أ  الت  يـ  الم لـي مل ياـن اا ـا       207من ه ه التن يا  المال  جم نبها 

 ن ـي . وبي ـا يتملـق  ـالمزل السياســي، بقـد أ ـد التقريـر قـرار اةا ـ  المليــا           18م  لــ   ال سـ 
ال ي خلصت بين ّذ أ  المزل السياسي دو  ا ما  األ ـنل القامنميـ     2011 بانصادر يف لا

النايم  غ  دستنري، وطلإ مشـنرة مقا ـ  اةـاما قمـمل اأـاذ أي ّيـراء. وأ ـار التقريـر ّذ         
الراميــ  ّذ  مزيــز احلن  ــ  الر ــيدة، مثــمل دبــع التمنيضــا  و ــ ا  املســاءل      أ  التن ــيا 

 شــرين األول/أ تــن ر، أبــاد جملــس ال ــناب التقريــر   13اجل ائيــ ، ســنت  مــاي  ــدرجييا. ويف  
ــام مملنمــا  ّ ــابي     شــرين  15الرئيســ ، وأمشــ  جملــس الشــينخ جل ــ  خا ــ  يف      مــن  طالم

 األول/أ تن ر الستمراس التقرير.

آب/أغســاس، أديــن املــدير  25وقــد أحــرز  مــد التقــدن يف التصــدي لل ســاد. ب ــي  - 13
غـ  قامنميـ    المان السا ق هليئ     ي  القا ا  وأر م  من املتـه ا ممـن  ته ـ  ّ ـدار  ـراخي       

. وقــد اســت مف املتــه ن  احلاــم. ويف  شــرين الثــا /منب رب، أقيــمل  ســ  مــن  لقاــع األ ــجار
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ّم اذ قناما املبدرا ، م هم رئيس املبـا را  ومائـإ رئـيس اةققـا       مار الضماط يف يهاز
بليف خل ي  ادباءا   اال تزاز والر نة. ويف  امن  الثا /ي اير، أيفوقف سمم  من  مـار  ـماط   
الشــرط  النط يــ  الليربيــ  بــن الم ــمل و ــدر   ن ــي  بقا ــا م، ّثــر  قيقــا  يف ادبــاءا    

اابحـ  ال سـاد   الليربيـ  مل لج ـ   الويف أيلنل/سـمت رب، امتـهت   يف أب ال سان مسـلا.    تناطئهم
جل   احلن    من و ع مشرو  اسـترا يجي     يـ  لل دومـ  النط يـ  لقنابـد السـلنك  ـدت        و

. و املثـمل، بـا   قيقـا     2016ّذ   ا  االمتثال الااممل ألحاـان املدومـ  حبلـنل  ايـ  بـان      
اثــ ا مــن  مــار املســؤولا الســا قا يف هيئــ  املــنام    جل ــ  ماابحــ  ال ســاد أد  ّذ  ا  ــ 

النط يــ  يف  ــامن  األول/ديســ رب. ّال أ  التحقيقــا  وّيــراءا  املقا ــاة يف قضــايا ال ســاد    
است ر   ن  ة  ايئ ، ألسماب  مز  يف املقـان األول ّذ بـدن  ـنابر مـا يا ـي مـن القـدرا         

ووزارة المـدل، بضـال بـن  ـمن ا  الت سـيق  ـا       والت نيمل يف اللج   الليربي  ملاابح  ال ساد 
اللج ــ  والــنزارة. ويف مســميف للحــد مــن ال ســاد يف اجلهــاز القضــائي، أوقــف رئــيس القضــاة     

 ــماط/برباير لتدخلــه ا يف ا يــراءا  القامنميــ  النايمــ  بلــيف  ــن    4قا ــيا بــن الم ــمل يف 
 يرقيف ّذ مستن  ال ساد.  

جل ـ  احلسـا ا  المامـ  ال تـائال الـيت خلصـت ّليهـا         ويف  شرين األول/أ تـن ر، قـدمت   - 14
من يلسا  االسـت ا  المل يـ   شـ   سـت  مـن  قـارير مرايمـ  احلسـا ا  اخلا ـ   ـالنزارا            
والن ــاال  واهليئــا  المامــ  مقدمــ  مــن اللج ــ  المامــ  ملرايمــ  احلســا ا  ّذ اجللســ  المامــ   

التن ـيا  الـناردة يف      م  ـ   ا  ت  يـ    علس ال ـناب  قرارهـا إ ّحالتـها ّذ الـرئيس، متضـ     
ةلـ  أمـنر    التقارير اليت أرسلها اعلس التشريمي يف الس نا  السـا ق . وخلصـت التقـارير ّذ   

وقـامن    2010ار ااب امتها ا  يسي   لقامن  املشتريا  واالمتيازا  المامـ  لسـ      مشلت
ــان   ــ  لمـ ــ  المامـ ــنارد  2009 ا دارة املاليـ ــنء ّدارة املـ ــتال   وسـ ــري  واخـ ــنال المشـ . ويف األمـ

، أ در  م ع   الشـ ابي  الدوليـ   قريـرا بامليـا بـن  صـنرا  ال سـاد         امن  الثا /ي اير 27
 لـدا، األمـر الـ ي يشـامل  سـ ا       168 ـا   83املر ـز الــ   مـع  لـد آخـر يف    احتلت بين ليربيـا  
ذ ر  م ع ـ  الشـ ابي    و .2014 لدا ال ي احتلتن يف بان  175 ا  95 املقارم   املر ز الـ 
 ـا  لـدا  أبريقيـا ي ـنب     أ  من  ، امن  األول/ديس رب 1مشر ن يف  ّقلي يالدولي  يف  قرير 

 لدا،  امت ليربيا هـي األسـنأ مـن حيـ  دبـع ممـال  بلـيف         28الصحراء الارب  المال  بددها 
أسـنأ مر ـز    املا ـي  واحتلـت ثـا     12سميمل الر نة لل سؤولا احلانميا خالل األ هر الــ  
 من حي  اجلهند احلانمي  املم ول  ملاابح  ال ساد.  
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 ــامن  األول/ديســ رب،  مهــد  الســنيد  ــالترب  خب ســ  ماليــا دوالر بلــيف    9ويف  - 15
مـد  ســ تا لــدبم ا  ــالحا  اهلادبــ  ّذ  اميـق الالمر زيــ . ووا ــلت الممثــ  دبــم  هيــز   

خدميا يف املقاطمـا ، الـيت  قـدن خـدما  بامـ       مر زا  15 شييد بشرة مرا ز من  ا الـ  أو
 ّال يف منمروبيا.  سا قام ويند مل يان هلا 

 
 احلال  األم ي  - ييم 

يلــت احلالــ  األم يــ  يف ليربيــا مســتقرة ب نمــا. ومــع ذلــخ، بــا  وقــن  جم نبــ  مــن   - 16
 ابيـ   احلناد  الم ي ـ  يـدل بلـيف اسـت رار احت ـال  زبـز  االسـتقرار،   مـمل التـن را  االيت         

املتزايدة املتصل   زيادة حـاال  التسـريا الـيت    ـ ها اجلهـا   ـاحم  االمتيـازا  وامل ازبـا          
بلــيف األرا ــي و دوديــ  بــرع  ســإ المــير وســهنل  اختــرا  احلــدود. ومتجــت يف بــدة    
ــراد املشــتمن يف         ــيف ويــن اخلصــنع األب ــتهدبت بل ــ ، اس ــا  اقتصــاع غنغائي حــناد  ب لي

ــا  ســان مســ   ــنرطهم يف ب لي ــد  هــ ه املبــاطر آخــ ة يف      ــمل  ــمائري . و  لا وأب ــال قت
 االزدياد خالل ال ترة املش نل   التقرير.

 شـرين األول/أ تـن ر،    12ووقمت بدة حناد  ب ف ذا   ل   االمتيازا . ب ـي   - 17
لقي اث ا  من حرا  األمن يف م جم ا اد الصا يف مقاطم   نم  مصربه ا بليف يـد لصـنع   

 شرين األول/أ تن ر، دخـمل   26ء القمد بليف  س  من املشتمن بيهم. ويف ومت ّلقا .مسلحا
يف مقاطمــ  غرامــد  ArcelorMittalمني ــا ســا قا يف  ــر   أمــن خا ــ  مقــر  ــر    50ب ــنةم 

 اسا أث اء احتجايا   ش   مزايا يّدبن  أ ا من حقهم. ويف غرامـد  اسـا أيضـا، هـايم سـت       
يف  اولـ    Equatorial Palm Oilنب رب، ماا ـإ  ـر      شـرين الثـا /م   9ريال مسـلحا، يف  

ــنال األلســرق   ــدبع  م ــا . ويف  ــر    املبصصــ  ل ــ  Cocopa Rubber Plantationاملر م ، بقاطم
 دئـ  الم ـال   ّذ   دخال  احلانم  وامل ثمل اخلاع لمما المان يف أيلنل/سـمت رب  أد مي ما، 

ايــا بلــيف بــدن دبــع مر مــا م. ومــع ذلــخ، الــ ين  ــامنا يهــددو   اأــاذ ّيــراء ةــابي احتج
 ـماط/برباير وأ ـرمنا ال ـار يف     3ومعرا الست رار بدن دبع املر مـا ، هـدد الم ـال مـديرا يف     

ــزاء مــن املــزار  يف    ــت يف ال تــرة مــن     6أي  ــامن  الثا /ي ــاير ّذ   18 ــماط/برباير. ومض 
ال ـ  بلـيف األرس املقـرر ّقامـ      اهلـدن األوليـ  لشمشـاءا  املب   ا خـالء و   ماط/برباير أب ـال  5

م اق   ـ ابي  بليهـا يف مقاطمـ  منمتسـ ادو، دو  حـدو  احتجايـا  ذا   ـ  ، وذلـخ         
 ماط/برباير سـاا   ـدر    6  ضمل  دخال  استماقي  من يامإ الممث  واحلانم . واحتال يف 

يف منمروبيــا، وســدوا الاريــق القريــإ مــن مقــر   ايمــا هلــم ّ ــمار ّخــالء يف م اقــ   ــا تنل 
 الشرط  ور قنا السيارا   احلجارة ّذ أ  أ ت الشرط  وبرقتهم.
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آب/أغسـاس، قـان حشـد     19ووقمت أيضا بدة حناد  لالقتصـاع األهلـي. ب ـي     - 18
 اطال  ال ار بليف ثالث  أ ـباع مشـتمن يف ار اـاهبم حـناد  سـان مسـلا،        يف مقاطم  مي ما

أيلنل/سمت رب، مشـمت مشـايرة يف ممسـار  مـدين يف      13. ويف م هم اا أد  ّذ يرح اث ا
مقاطمــ  غرامــد غيــده اــا أســ ر بــن قيــان حشــد مــن ال ــا  بدامهــ  خليــ  الشــرط   املمســار     

 ـامن    2مشـتمها بيـن. ويف    40ليف ما جم نبـن  و رب ريمل ح  املن . وقد ألقي القمد ب
ــا داخــمل ســيارة        ــر ا تشــات يــثيت ط ل ــا ّث ــن  يف منمروبي ــان ســاا   لي األول/ديســ رب، ق

  ا مال ال ار يف  يت مالخ السيارة ابتقادا م هم   من قتمل الا لا ألغراس  مائري .

أ ـا  ـمائري ، ّذ   وأد  مقتمل سائق درايـ  ماريـ  يف مقاطمـ  مي مـا، ألغـراس يـّدبيف        - 19
ــ   احتجــا  ةــابي يف      ــدرايا  ال اري ــ  ســائقي ال ــان أبضــاء مقا  ــيف   30قي أيلنل/ســمت رب بل

ابتربوه بدن بمالي  الشرط  يف التماممل مع سلسل  من يـرائم القتـمل املشـتمن يف أ ـا  ـمائري        ما
مسـتند   يف املقاطم . وقد  نل االحتجا  ّذ  قإ قان خاللـن حشـد مـن اةـتجا بهاةـ       

للشرط  والسان بليف ما بين  و اطال  سراح  تجزين  و ا ـمال ال ـار يف م ـازل وسـيارا       
ال عـان  بـرس  بـاد  الشـرط  النط يـ  الليربيـ      أ واالضراط يف أب ال  إ واسم  ال اـا . وقـد  

 تـهم،  ا   و ي تعـر وهـم    بصـا  45المان مستمي   يف ذلخ  الممث . ومت ّلقـاء القـمد بلـيف    
  بصا والقتمل ّذ ثالث  أ باع.   42 م الشقإ واحلر  الم د ّذ هت حي  ُوّي

الليربي  بلـيف التمامـمل السـريع وال مـال مـع      ا  ويلت ه اك  ديا  أمان قدرة املؤسس - 20
اال ارا ا  اجل اه ي  الم ي   وّقام  المدل. وقد  مرقمل  ماممل الشرط  بليف ويـن اخلصـنع   

نارد يف تختلف أ اء الملد واسـت رار  ـمف هياليـ  القيـادة       ممل بدن   اي  و  اءة  نزيع امل
والتحام. ّال أ  قدرا  الشرط   دا بليها  سن يف أاي  و   ي  االمتشار لتـ ما م اسـما    
ــا يف       ــا يف منمروبي ــ  أقي ت ــاء اث ــتا مــن مماريــا   ــرة القــدن الدولي مقــررة، وهــن مــا يهــر أث 

 ا /منب رب.   شرين الث 13 شرين األول/أ تن ر و  8
 

 القضايا ا قلي ي  - دال 

رغم أ  حال  األمن يف امل اطق احلدودي  يلت هادئ ، بقد است ر وقن  أب ـال ب ـف    - 21
مت رق  وحاال  مت رق  من االستزرا  املبالف للقامن  يف م اطق احلدود مـع  ـن  دي ـنار.    

اب  مثـ  لتقصـي احلقـائق،    أيلنل/سمت رب، أبر ت سلاا  مقاطم  غرامد غيده، يف أبق 1ب ي 
بــن القلــق ّزاء اســت رار ب ا ــر مســلح  ّي ناريــ  و نر ي يــ  يف القيــان   مشــا  زرابيــ  بلــيف   
أرس ليربيا. ووبقا لشان  قـدمت ّذ وزارة الشـؤو  الداخليـ ، بقـد قامـت يف ّحـد  هـ ه        

بقاطمـ   احلناد  جم نب  من املسلحا ا ي ناريا والمـنر ي يا  ا ـا   سـا ن يف قريـ  يـن      
غرامــد غيــده .ــروح. ويف النقــت م ســن، ازداد  مقيــد احلالــ    مــمل مــا يــّدبيف مــن قيــان  مــد  
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مسؤو  املقاطم   ميـع أراس ّذ مـناط ا ّي ـناريا و ـنر ي يا. ويف غضـن  ذلـخ، وقـع يف        
،  ـن    امن  األول/ديس رب هجنن مسلا اسـتهدت قـنا  األمـن ا ي ناريـ  يف أولنديـن      2

 بصـا   11، اـا أسـ ر بـن مقتـمل     مـع ليربيـا   يلـنمترا مـن احلـدود     20 مد  ن ، بليف دي نار
احلـدود   مـن اجلامـإ الليـربي    أي  ب  مـن   بصا ّذ ليربيا. ومل يثمت  نرط 38وهروب 

 يف ذلخ اهلجنن.

وبقد االيت ا  الثا  علس األبيا  والشينخ املشترك يف غيقلـن،  ـن  دي ـنار، يف     - 22
 قليــديا وجمت مــيا   زب ــاء ــامن  الثا /ي ــاير، و ــم االيت ــا      18ّذ  16ال تــرة مــن  

ومســؤولا ّداريــا ليــربيا وّي ــناريا مل اقشــ   مزيــز التمــاو  بــرب احلــدود وآليــا  ال ــهنس   
 السالن واألمن يف امل اطق احلدودي . واخُتتم االيت ا   التنقيع بلـيف  يـا  يف حضـنر رئيسـي     

يق يهـند  قيـق االسـتقرار بلـيف احلـدود، بـا يف ذلـخ بـندة         الملدين ي   بليف التزاما   ت س
 ـن  دي ـنار،   الاليئا ا ي ـناريا طنبـا مـن ليربيـا. وخـالل احل ـمل اخلتـامي، أبلـن رئـيس          

أ  احلدود ا ي ناري  مع ليربيا سُت تا من يديد يف آذار/مار  ودبـا أيضـا ّذ    ،احلسن وا ارا
. ويف 2017 مــد االمتبا ــا  النط يــ  الليربيــ  لمــان مــا اســت رار ويــند الممثــ  يف ليربيــا حــ  

ّذ األمـا  منيهـ    2016  ـامن  الثا /ي ـاير   29وقت الحق، ويف رسال  مشـتر   مؤرخـ    
، طلــإ الرئيســا  ّ قــاء  مــثيت األمــم املتحــدة يف  لــديه ا، بــا يف ذلــخ قــنة الــرد الســريع  المــان

   .2017ما  مد امتبا ا  بان  دي نار، ّذ التا م  لم لي  األمم املتحدة يف  ن 
 

 احلال  ا مسامي  - هاء 

  شـي مـرس بـ و  ا يمـنال يف مقاطمـ       ا تشـات  أيلنل/سمت رب، ويف أبقاب  3يف  - 23
حزيرا /ينمين، أيفبل ت ليربيا خالي  من ال  و  لل رة الثامي . ومـع ذلـخ، بقـد     29مارغييب يف 

 شـرين الثـا /منب رب. و ـال عر     19منمتسـ ادو يف  ا تشف   ر يديد لل ـ و  يف مقاطمـ    
ينمـا التاليـ ، بقـد أبل ـت ليربيـا خاليـ         42ّذ بدن ا  الغ بن أي حاال  يديدة خالل الــ  

حـاليت  الحتـناء   ـامن  الثا /ي ـاير. وقـد دل التمامـمل ال مـال       14من ال  و  لل رة الثالث  يف 
اي املر ــيف والر ــد، بلــيف أ  قــدرة احلانمــ   الت شــي  لتيه ــا، وخا ــ  يف اقت ــاء أثــر تخــال 

 تحسن  درجييا يف التماممل مع حاال  الانارئ من ه ا القميمل. ومع ذلخ، بـا  حـدو  أول   
/ي ـاير  مـد أ  أيفبلـن الملـد خاليـا       ـامن  الثا   15وباة مؤ دة  سمإ ا يمنال يف س الين  يف 

دة ال ـ و  مـا زالـت قائ ـ . وقـد       شرين الثا /منب رب يؤ د أ  تخاطر بـن  7من ال  و  يف 
ا يمنال سيعمل مريحا يف األ هر املقمل ، مؤ ـدة   يهنرح ر  م ع   الصح  الماملي  من أ  

  رورة است رار اليقع  واحلاي  ّذ مستن  مر  ع من قدرا  املنايه .



S/2016/169 
 

 

16-02255 9/27 

 

 ــماط/برباير،  ــا  بــدد الاليــئا ا ي ــناريا املســجلا الــ ين  ستضــي هم  15ويف  - 24
ــ   لي ــا يمل ــهم   31 096ربي ــا، م  يف جمت مــا   8 499يقي ــن  يف تخي ــا  و   22 597اليئ

مستضــي  . وأد  ايت ــا  ثالثــي  ــا اثلــي  ــن  دي ــنار وليربيــا وم ن ــي  األمــم املتحــدة   
ــنمي     ــا يف يــ ــئا يف منمروبيــ ــؤو  الاليــ ــندة    10و  9لشــ ــ رب، ّذ بــ ــامن  األول/ديســ  ــ

، وذلــخ بلــيف الــرغم مــن ذلــخ الشــهر الحــق مــنيف وقــت طنبــام اليئــا ّذ وط ــهم  1 117
است رار ّغال  احلدود. ويف حا أ  اهلج ـا  األخـ ة بلـيف طـنل احلـدود اجل ن يـ  الشـرقي         
مع  ن  دي نار يمدو أ ا قد أد  ّذ  ماطؤ و  ة المندة الانبي  ّذ الـنطن، بقـد اسـت ر     

دوا م هم وأبيد  نطي ـهم   جـاح   المندة الانبي  لاليئا ا ي ناريا، ّذ و مل جم ن  من با
   اليئا. 6 042 امن  األول/ديس رب ّذ  18يف  ن  دي نار م   

 
 حال  حقن  ا مسا  - واو 

يف أيلنل/ســمت رب، قــدمت ليربيــا ردهــا ّذ جملــس حقــن  ا مســا   شــ   التن ــيا      - 25
ـــ ــاين    186 الـ ــادر يف أيار/مـ ــاممل الصـ ــدوري الشـ ــها الـ ــناردة يف استمرا ـ وقملـــت  .2015الـ

 ن ــي ، بـا بيهــا  لـخ املتملقــ  بسـائمل ذا   ــل   ـالم ف اجل ســي واجل ســا       147احلانمـ   
واللجــنء ّذ القضـــاء واحلقـــن  االقتصـــادي  وااليت ابيـــ  والثقابيـــ ، و ـــ لخ  ـــر   شـــنين  

الـدورة األوذ  األبضاء الت اسلي  األمثني /ختا  ا ما ، ال ي  ثمل خرويا ّجيا يا ب ـا يـاء يف   
. ويــر  ا  ــارة ّذ التن ــيا  2011بــان الــ ي يــر  يف الســتمراس الــدوري الشــاممل ل

ـــ ــمل اجل ســي         39 ال ــيا ومزدويــي املي ــا  واملثل ــن  املثلي ــ  حبق ــخ املتملق ــا  ل ــا بيه ــ ، ب املتمقي
ــ  ا بــدان. ويف     ــ  اجل ســامي  وّلقــاء بقن  ــ    19ومقــايري اهلني أيلنل/ســمت رب، قامــت احلانم

 ذ ا يراءا  اخلا   علس حقن  ا مسا . تنيين دبنة دائ   ّ

يف  ماو ا مع آليا  األمم املتحـدة املتملقـ  حبقـن  ا مسـا ، بقـد       قدمامليربيا  مضتو - 26
قامت مستمي    الممث   ن ع وثيقتها األساسي  املنحدة يف  يقتها ال هائي ، األمـر الـ ي  ـامل    

الغ بن مد     ي ها لاللتزامـا  الـيت  قضـي    خانة هام  ّذ األمان يف مماجل    خرها يف ا  
القضـاء   هبا مماهدا  حقن  ا مسـا . ويف  شـرين األول/أ تـن ر، استمر ـت اللج ـ  املم يـ        

بلــيف الت ييــز  ــد املــرأة التقريــر اجلــامع للتقريــرين الــدوريا الســا ع والثــامن لليربيــا. ودبــت    
الت ييزيــ  والضــارة والتجــر  الاامــمل املالحعــا  اخلتاميــ  للج ــ  ّذ القضــاء بلــيف امل ارســا  

لتشنين األبضاء الت اسلي  لشما  واأاذ  دا   لزيادة مشار   املـرأة يف احليـاة السياسـي . ومـع     
ذلخ، بقد يلت ه اك براقيمل أمان    ي  ليربيا خا  ب لـها النط يـ  املتملقـ  حبقـن  ا مسـا ،      

را  الرئيسـي  واملؤسسـا  الرقا يـ  اهلامـ ،      مند يف ياممها األ رب ّذ مق  القـدرا  يف الـنزا  
 مثمل اللج   النط ي  املستقل  املم ي  حبقن  ا مسا .
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ويف  شرين األول/أ تن ر، مشر   لخ اللج    قريرهـا السـ ني األول، الـ ي يقاـي      - 27
. وقد سل  التقرير الضنء بليف قضايا حقن  ا مسا  األساسـي  و ضـ ن جم نبـ     2014بان 

ــ  الصــحاب  وحقــن  املــرأة والم ــف اجل ســي     مــن التن ــيا  املتملقــ   ــالتمليم والصــح  وحري
آليـ  ييـدة األداء للتمامـمل    ء ّمشـا يف اللج ـ   ّخ ـا   واجل سا  واالحتجاز قممل اةا   . ّال أ  

، بقـإ ّ ـدار التقريـر، قـد أد  ّذ ّ ـمات بماليـ        هياليا  للر ـد ومع  ااو  اجل هنر 
ُ ز َّْين ـقائ ـ   املر ـحا الـ    2015ّذ الرئيسـ  يف آب/أغسـاس   . وقـد قيفـدمت      ي  واليتها

ال  ـزال  و ـامن  الثا /ي ـاير،    6أبضـاء يف اللج ـ  يف    4للتميا أبضاء يف اللج  . و مت  مـيا  
 ه اك ويي تا   اغر ا .

يف  للحاــم “E”ويف  ــامن  األول/ديســ رب، مت  مــيا قــاس ثــا  يف اةا ــ  اجل ائيــ     - 28
قضايا االغتصاب.   ا ينيد حاليا قيد االستمراس لد  اعلس التشريمي مشرو  قامن   ش   

طلقتـها هيئـ    أالـيت   “الريـمل مصـ  املـرأة   ”الم ف املزن . واست ر  التنبي  المام  يف ّطار محلـ   
ريـال  لتشـجيع ال  2015حزيرا /ينميـن   5األمم املتحدة لل ساواة  ا اجل سا وناا املـرأة يف  

والصمي  بلـيف م اهضـ  الم ـف اجل سـي واجل سـا  و شـجيع ا مصـات واملسـاواة  ـا اجل سـا.           
وأطلقــت الممثــ ، يف  ــامن  األول/ديســ رب، محلــ  مل اهضــ  االســتقالل واالمتــهاك اجل ســيا ّذ   

 بليف ماا  الملد  لن. “ست  بشر ينمام من ال شاط مل اهض  الم ف اجل سا ”يامإ محل  

امتـها ا   15ل ال ترة املشـ نل   ـالتقرير، قامـت الممثـ   ر ـد و نثيـق أ ثـر مـن         وخال - 29
يسي ا حلقن  ا مسـا  يف ةيـع أ ـاء الملـد يـّدبيف ار ااهبـا بلـيف يـد أبـراد مـن قاـا  األمـن             

مـن هـ ه االمتـها ا ، بـا بيهـا حالـ  اغتصـاب واحـدة          13هـم  ـماط  ـرط  يف    واُ  ،الليربي
تا  م يإ. ومع أمن ير  الشرو  يف  قيقا  داخلي   شـ    ـث    وست  ابتداءا   دمي  وحال

من احلاال ، بقد  ا  التقدن بيها  ايئا.   ا ال يزال التحقيق مسـت را يف واقمـ  امتحـار بتـاة     
وهـي رهـن االحتجـاز لـد       -وبـق مـا ذ ر ـن الشـرط       -يف التاسم  بشرة من ب رها  ـ قا  
ين األول/أ تن ر. ويـدَّبيف يف واقمـ  أخـر  يـر       شر 20الشرط  يف مقاطم  منمتس ادو يف 

أ  مائإ مدير الم ليـا  يف يهـاز محايـ   مـار الشبصـيا  قـد ابتـد          سمت ربأيلنل/ 13يف 
 بليف امرأة  زياي  ماسنرة، اا أد  ّذ ّقالتن يف الينن التا .  

ــ  وم ن ــي      18ويف  - 30 ــم املتحــدة حل  ــامن  األول/ديســ رب، أ ــدر  الممث ــن  األم ق
ــنا     ــرا بل يــا  م  ــيم ملســائمل حقــن  ا مســا  ال ا ــئ  بــن امل ارســا    ”ا مســا  ممــام  قري  قي

هبدت  نيين امتماه احلانمـ  واجلهـا  املم يـ  األخـر  ّذ ال تـائال الضـارة        “التقليدي  يف ليربيا
لممد امل ارسا  التقليدي  بليف حقن  ا مسا  وسيادة القامن . وأ ل  وزيـر المـدل الممثـ  يف    

ــ   ن ــيا        م ــ   ت  ي ــنزارا  واملؤسســا  احلانمي ــراره ّ ــدار  ملي ــا  لل ــ   ق راســل  رمسي
 التقرير، حسإ االقتضاء.
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 احلال  االقتصادي  -زاي  

أثر ب و  ّيمنال واض اس أسمار السلع األساسي  الماملي  سـلما بلـيف االمتمـاا وال  ـن      - 31
  تب يضـها ال ـا ال اةلـي ا ةـا        ـن تملقـ    االقتصاديا يف ليربيا. بقد مت   قـيا التنقمـا  امل  

،  ســـمإ اض ـــاس يف ا متـــا  2014يف بـــان  0.7، مـــن 2015يف املائـــ  يف بـــان  0.3ّذ 
اض ضـــت وواالســتث ار يف قاابـــا  الســلع األساســـي ، وال ســي ا ر ـــاز احلديــد واملاـــاط.     

يف  مليـن  دوالر  41ا يرادا  من الضرائإ بليف الـدخمل واألر ـاح مـن التجـارة الدوليـ  مـن       
الر ــع ذا ــن مــن الســ    مليــن  دوالر 39.7ّذ  2014/2015مــن الســ   املاليــ  األول الر ــع 
مليـن    46.5مـن   . واض ضـت التنقمـا  يف مـا اـ  المائـد األساسـي      2015/2016املالي  

. و  ـــاقم 2015يف أيلنل/ســـمت رب  مليـــن  دوالر 34.6ّذ  2014دوالر يف أيلنل/ســـمت رب 
يف املائـ  مـن ال ــا ال اةلـي ا ةــا  يف     28يف احلسـاب اجلــاري ّذ اض ـد مـن حــنا     المجـز  

، ويمز  ذلـخ أساسـا ّذ مقصـا  حـاد يف     2014يف املائ  يف بان  31 ّذ حنا  2013 بان
الصــادرا  مــا ال بــن بــ و  ّيمــنال واض ــاس أســمار الســلع األساســي ، وبّن ــت بــن هــ ا    

بق  مسابدة املا ا املتملق     و  ّيمنال واض ـاس أسـمار    ال قصا  وذلخ االض اس يزئيا
مليــن  دوالر يف  ايــ    411الــ   . واض ــد ّةــا  االحتياطيــا  مــن ال قــد الــدو  مــن        

ــن  دوالر يف أيلنل/ســمت رب   394ّذ  2014 بــان ــاير،   19. ويف 2015ملي  ــامن  الثا /ي 
يلزن أ ــيد امليزاميــ  النط يــ  املمت ــدة لل تــرة  أبل ــت وزارة املاليــ  والتباــي  ا منــائي أمــن ســ 

 ملين  دوالر(.   552.8ّذ  622.7ملين  دوالر )من  70حبنا   2015/2016
  

    ي  القدرا  النط ي  يف جما  األمن والمدال  - ثالثا 

 مقمل املسؤوليا  األم ي  -ألف  

جملــس األمــن أ  حانمــ  ليربيــا  تح ــمل املســؤولي   أ أــد، (2015) 2239يف القــرار  - 32
وآخرام بن األمن ومحاي  الساا ، وأ د  المـن ّذ أ    خـ  احلانمـ  بلـيف با قهـا نامـام        أوال

ــ  يف منبــد أقصــاه     ــ  مــن الممث ــن  30 امــمل مســؤوليا ا األم ي ّذ  طلــإ،2016حزيرا /ينمي
ــن  1مــن   م ــمل ا تــداء أ الممثــ   ــ بلــيف دبــم أيهــزة األمــن   2016ننز/ينلي ــ   الليربي يف محاي

املدميا يف حال  دهنر الن ع األمين بلـيف  ـن يهـدد حبـدو  امتااسـ  اسـترا يجي  يف ب ليـ         
ــنل       ــيف ذلــخ، سيشــامل حل ــ اما  2016حزيرا /ينميــن  30الســالن واالســتقرار. و  ــاء بل ّي

ثــ  ّذ احلانمــ ، ســناء مــن حيــ  دورهــا يف   امتقــال وا ــا للــدبم األمــين الــ ي  قدمــن المم 
االستجا   أو وقف مهان  ددة متملق   األمن. و ش مل اخلاـ  االمتقاليـ  احلانميـ  هـ ه املهـان      
واألب ال الراميـ  ّذ التـن  املسـتدان لل سـؤوليا  األم يـ  مـن خـالل مماجلـ  جمـاال  حامسـ            

http://undocs.org/ar/S/RES/2239(2015)
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، وا  ـالح املؤسسـي، و قيـق ال مر زيـ      لتانير قاا  األمن يف ليربيا مثمل القيادة، والرقا ـ  
املؤسسا  األم ي . ووا مل اثلي اخلاع الم ـمل ال شـ  مـع احلانمـ  والشـر اء الـدوليا مـن        

 أيمل دبم التقدن اةرز يف ةيع ينامإ ب لي  مقمل املسؤوليا  األم ي .  

ومن  ا املهان األم ي  المشر اةددة اليت  امت الممث   ؤديها ب ـدما أيـد جملـس األمـن      - 33
 ،سـت مهـان ّذ احلانمـ     ت حـ  ان   ُسـلأ ، 2015آذار/مار   6النطين خا  احلانم  يف 

ل، واألمـن املسـلا يف السـج ا    ا يام  املاارا ، و نب  احلراس  لم ليـا  مقـمل األمـن   ومشلت 
راس  الثا ت  يف ثال  م شـت  وط يـ  رئيسـي . وجيـري ّحـراز  قـدن  ـن  سـليم         النط يا، واحل

املهان األر ع املتمقي  ) نب  األمن لامـار الشبصـيا ، و  تـير األسـلح  امل لن ـ  للحانمـ ،       
ــ خ  يف        ــ خائر املت جــرة(. وأد  حــاال  الت ــن ال ــتبل  م ــ ، وال ــدوريا  المحري و ســي  ال

بلــيف اجلــدول الــزمين املتملــق  ــ من  مــار الشبصــيا ، حبيــ    الت نيــمل ّذ ّدخــال  مــديال   
ــاين     ــ  يف أيار/م ــمل هــ ه امله  ــرر ان  مق ــن املق ــرار 2016 أ ــما م ــن  . وب ــال  ق ــس األم  جمل

ــرا /      (2015) 2237 ــن األســلح  حــ  حزي ــير ب ــا  الت ت ــان  م لي ــ  القي  ، ستنا ــمل الممث
 .  2016 نميني

ويف غضن  ذلخ، ال يزال   خر ا يراءا  املتملق   ابت اد  شريما  رئيسـي  خا ـ     - 34
 قاا  األمن والثقرا  يف ننيمل أمشا  ب لي  مقمل املسؤوليا  األم يـ  يميقـا  ّحـراز التقـدن.     

ــا    ــن   ــا خلاــ        206وحــ  ان ، وم ــ  وبق ــال مايحــا لل ســؤوليا  األم ي ــدبم مق أمشــا   
يف املائـ    65يف املائـ ، ويتنا ـمل اال ـاال    سـم       14 ليا سن  مسم   قاحلانم ، مل  تحق

يف املائـ  مقارمـ   اجلـدول الـزمين، و ـ خر        4م ها حسإ التنقيت اةـدد، بي ـا  ـ خر ّجنـاز     
يف املائـــ .  16يف املائـــ   دريـــ   ـــم ة بـــن منبـــدها، ومل يمـــدأ  مـــد    يـــ  مســـم    1مســـم  
 ـــ   اخلاـــ  االمتقاليـــ  األوليـــ  قـــد  ـــيقت وحـــدد   ال تـــها  ـــ  ثر مـــن  التـــ     وجيـــإ
ماليا دوالر. ويف وقت الحق، مت أ ـيد الت نيـمل خـالل يـنال  أاـي  تختل ـ  ّذ        104
ملين  دوالر. وبا أمن مل جير ق  أ يد أي مـن ال قـاط املريميـ  أو األمشـا ، بـا   ـال        38

. ويف  ــنء التحــديا  املاليــ  الــيت  اخلاــ  يف ّجنــازمــن حانمــ  ليربيــا والممثــ   ــدا   ــمن     
 ـت ان احلانمـ  مـن  ـرت سـن  بشـرة ماليـا دوالر مـن اململـ  الالـي            ينايهها الملد، مل

مليــــن  دوالر. وســــتؤدي  20املبصــــ  للم ليــــ  االمتقاليــــ  يف امليزاميــــ  النط يــــ  وقــــدره  
مي، ّذ أصـي  مملـ   ـائي لل رحلـ      االبت ادا  امل قح  يف امليزامي ، ّذا أقر ا اعلس التشـري 

ــ  جم نبــن   ــدره     13االمتقالي ــع وق ــ  املتنق ــن اململ ــدال م ــن  دوالر   ــن  دوالر. ويف  20ملي ملي
غيـاب دبـم مـا   ـات مــن اجلهـا  املا ـ  للم ليـ  االمتقاليــ ، مت المـدء يف ب ليـ   قيـيم  قيــ            

  ذا  األولنيــ  الــيت  تالــإ  القيــان، بلــيف  ــن يت ا ــيف مــع املــنارد املتاحــ ،  تحديــد اعــاال  

http://undocs.org/ar/S/RES/2237(2015)
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األخر  اليت  ان االهت ان هبا بليف املـد  الانيـمل. ومـن    اعاال  اهت اما قممل حزيرا /ينمين و
املتنقع أ   ثري ه ه الم لي  التقيي ي  أيضا التماممل املسـتقملي مـع جل ـ    ـاء السـالن و ـ دو        

   اء السالن.

ليربيــ  وماتــإ اهلجــرة والتجــ س  ــث ا ويف غضــن  ذلــخ، زاد  الشــرط  النط يــ  ال - 35
امتشـارمها يف ةيــع أ ـاء الملــد. وا ــالمت  تـدريإ املــني ا اجلــدد والتـدريإ أث ــاء اخلدمــ      
 لتا الن ـالتا، بضـال بـن و الـ  ّم ـاذ قـناما املبـدرا ، ودائـرة ا ط ـاء النط يـ  الليربيـ ،            

يربيـ . وأحـر ز  قـدن يف اجلهـند     وماتإ  ؤو  السجن  وّبادة الت هيمل، والقنا  املسـلح  الل 
و ــع بالمــا  بلــيف ةيــع األســلح   املم ولــ  بي ــا يتملــق  ــادارة األســلح  ال اريــ   ّذ مت ان  

ــخ          ــيف  ل ــا  بل ــرر و ــع بالم ــن املق ــنطين، وم ــن ال ــاز األم ــ  املبصصــ  للجــير ويه ال اري
. ومت رباير ـماط/ب  املبصص  للشرط  النط ي  ودائرة محاي   مار املسؤولا يف وقت الحـق مـن  

أيضــا خــالل ال تــرة املشــ نل   ــالتقرير الم ــمل بلــيف و ــع اســترا يجي   ــامل   رمــي ّذ ّمشــاء  
 جمالس أمن لل قاطما  وامل اطق.

ومــع ذلــخ، مل  ــر ز ســن   قــدن  ــدود يف ب صــر اخلاــ  الرامــي ّذ زيــادة الا ــاءة    - 36
ومل    ــ  ّبــادة اهليالــ    ،امله يــ  داخــمل قاــا  األمــن. بلــم يــتم ســن  شــريما   القــ  األمهيــ    

الت عي ي . وال  زال  مل مشاريع القناما املتملق   الشـرط ، ودائـرة اهلجـرة، ومراقمـ  األسـلح       
ال اري  وال خائر قيد معر اعلس التشريمي. وّ اب  ّذ ذلخ، مل يتم ّمشاء معم ّداريـ  ناي يـ    

ا ـ  واملسـاءل ، والمدالـ  و قـد      وأغ لت ب ا ر من اخلا   ر ز بليف األمن المشري، مثـمل الرق 
خدما  األمن، يف حا مل ي    ح  ان   قييم لآلثار األوسع مااقا للم لي  االمتقاليـ  يشـ مل   

 احلانم      لها.  
 

 استرا يجي  وهيامل األمن النطين - اء  

ــرب         - 37 ــ  ب ــ  ملاابحــ  اجلر  ــال للنحــدة الليربي ــ  يف التشــقيمل ال م ــت التحــديا  قائ  يل
 يــ ، ألســماب م ــها بــدن ايت ــا  جملــس ّدار ــا  امتعــان وبــدن  قد ــن للتنييــن ال مــال.    النط

 وبالوة بليف ذلخ،  مرقمل أداء النحدة ب َلها  سمإ بـدن ويـند اسـترا يجي  وط يـ  ملاابحـ      
اجلر   برب النط ي  واجلرائم اخلا ة، بضال بن االبتقار ّذ القدرا ، ّذ يامـإ بـدن   ايـ     

مــن الشــر اء، بــا يف ذلــخ الت نيــمل. ومــع أ  وزيــر المــدل قــد  مهــد  ت شــي       الــدبم املقــدن
 النحدة وّدمايها رمسيا يف هيامل قاا  األمن يف الملد، با  ذلخ مل  د   مد.
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 الشرط  النط ي  الليربي  -ييم  

ــ  يملــ      15يف  - 38 ــ  الليربي ــنان الشــرط  النط ي ــمل  5 170 ــماط/برباير،  ــا  ق بــردا، نث
الشـرط    شرين األول/أ تن ر، أر  من أ اد يـ    24يف املائ  م هم. ويف  18.6مسم  ال ساء 
امرأة. وأد  قيان الممث   الدبنة من أيمل زيـادة التر يـز بلـيف     99 ا اا يديدا، م هم  312

ال نبيــ   ــدال مــن الا يــ  يف  ــدريإ و اــنير الشــرط ، و نييــن املــنارد  ــن    يــ  املهــارا     
، بلـيف  ـن جيـدر الترحيـإ  ـن      ألبراد الشـرط  احلـاليا، ّذ  ـنل يف التر يـز    والتجهيز ال مال 

 أبراد. 108بردا ّذ  675ُمقا المدد املتنقع لل ن  املقممل من امللتحقا من  ّذ

ــدريإ       - 39 ــيف التباــي  للت ــد قــدر ا بل ــ   شــامل متزاي ــ  الليربي وأيهــر  الشــرط  النط ي
تـرة املشـ نل   ـالتقرير، قـدن بريـق التـدريإ املت قـمل        و قد ن بليف ةيـع املسـتنيا . ببـالل ال    

ــاء اخلدمــ  يف بــدد مــن اعــاال ، بــا يف ذلــخ حقــن        ــ  الشــرط  التــدريإ أث  التــا ع أل اد ي
ــخ،       ــا . وّ ــاب  ّذ ذل ــدميا، والاــإ الشــربي، وّدارة أســانل املر م ــ  امل ا مســا  ومحاي

قـناما املبـدرا  ودائـرة محايـ   مـار      دب ت أ اد ي  الشـرط  التـدريإ املقـدن لن الـ  ّم ـاذ      
 ـا اا، م ـهم امرأ ـا . وزاد     38املسؤولا، وقـدمت دورة  دريميـ  يف جمـال ا دارة المليـا لــ      

ذلخ من  مزيز مهـارا  القيـادة وا دارة داخـمل الشـرط   مـد التـدريإ يف جمـال القيـادة الـ ي          
 ـا اا  ويقـدن املمهـد     79أيـمل  مـن   ممهُد غاما للت عيم وا دارة المامـ   2014مع ن يف بان 

  ا اا ليربيا مال ا  ام اذ القناما.  14حاليا دورة  دريمي  ّ ابي  يف جمال القيادة لـ 

و  لت يهـند متضـابرة ملماجلـ  ال شـر اةـدود للشـرط  خـار  مقاطمـ  منمتسـ ادو،           - 40
ووبقـا للباـ    يف املائـ  مـن أبـراد الشـرط  يف السـا ق.       80حي   ا  قد ُمشر مـا يقـرب مـن    

االمتقالي  احلانمي ، و دبم من الممث ، و مت الشرط  النط يـ  الليربيـ  خاـ  ل شـر  ـماط يف      
املقاطما  األخر ،  ست د ّذ اجلدول الـزمين للتب ـيد التـدرجيي للممثـ ، والاثابـ  السـاامي        

المتقاليـ ، يف  وممدال  اجلر  . و دأ ال شر،  ت نيمل من امليزاميـ  احلانميـ  املبصصـ  للم ليـ  ا    
 ا اا للدوريا  يف مثـا  مقاطمـا  حدوديـ .     367 امن  األول/ديس رب، وُمشر ح  ان  

وقدمت الممث  الدبم هل ه اجلهند،  ار  م ها التدريإ املتملق  ـا دارة المليـا واملتنسـا   قيـ      
اــا ع  اــنير القــدرا  يف جمــال القيــادة والســيارة واال صــال. ويف غضــن  ذلــخ، مت ّ ــ اء ال 

الالمر ــزي بلــيف  ــمم  املمــاي  امله يــ  التا مــ  للشــرط  النط يــ  الليربيــ    شــر ماا ــإ هلــا يف    
،   الشــرط  والمدالــ  والســجن امل ــاطق،  ت نيــمل مــن  ر يــإ يهــ  الت ســيق المامليــ  يف جمــاال  

 وذلخ هبدت  سا االمضماط واملساءل .
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 ماتإ اهلجرة والتج س -دال  

مني ـا، نثـمل    2 346ير،  ا  قنان ماتإ اهلجـرة والتجـ س يملـ      ماط/بربا 15يف  - 41
يف املائ  م ـهم. ومت مشـر مـني ا حـديثي التـدريإ يف املقاطمـا ، ليصـمل         30.4ال ساء مسم  

بـردا. وّ ـاب  ّذ ذلـخ،     1 563جم ن  بدد مني ي اهلجرة امل تشـرين خـار  منمروبيـا ّذ    
يإ أث ـاء اخلدمـ   شـ   ّدارة اهلجـرة وأمـن احلـدود       قان املاتإ،  دبم من الممث ،  تقد  التـدر 

امرأة، مـع التر يـز بلـيف اال ـار  المشـر، وّدارة مراقمـ  احلـدود،         213منيف، م هم  800 لـ
وبح  النثائق و شف االحتيال، وقامن  اهلجـرة، ودوريـا  احلـدود ومراقمتـها، والتباـي       

ي  مـد ا  ـس سـ نا ، نشـيا مـع      الت  ي ي. وامتهيف املاتإ أيضا من  ـياغ  خاـ  اسـترا يج   
مشرو  قامن  دائـرة اهلجـرة،  ت ـاول ا  ـالح التشـريمي وا داري، و   يـ  املـنارد المشـري ،         

 والتحنل والت شي  املؤسسيا، وأمن احلدود، وّدارة اململنما ، وّبادة اهليال .  
 

 املؤسسا  القضائي  والقامنمي  وا  الحي  -هاء  

ف المامـ  يف معــان المدالــ  اجل ائيــ ، بـا يف ذلــخ الرقا ــ  الداخليــ    يلـت مــناطن الضــم  - 42
اةدودة، و مف ا يراءا  ا داريـ ، و قـادن ا طـار القـامن ،  تسـمإ يف حـدو  حـاال         
 ــ خ   ــم ة يف ّقامــ  المــدل، مــع اض ــاس ط يــف لالحتجــاز الســا ق لل حا  ــ  ليصــمل           

قضـي   تملـق  ـالم ف     199يمل املثـال، مـن  ـا    . بملـيف سـم  مـن القضـايا   يف املائـ   68ممدل  ّذ
يف مقاطم  منمتس ادو، مل  صـمل سـن  مثـا  قضـايا      2015اجل سي واجل سا  ربمت يف بان 

مــزالء يف  2 010مــزيال ّذ  1 914ّذ مرحلــ  اةا  ــ . وار  ــع بــدد مــزالء الســجن  مــن  
ــا آب/أغســاس   ــرة   ــهم 2016 و ــماط/برباير 2015 ال ت ــار  تجــ 1 363، م  زا يف امتع

اةا   . ووا مل ممعم الليربيا استبدان معان المدال  التقليـدي لالـإ ا مصـات ألمـن أ ثـر      
 و او ا.    يسُّرا

وخــالل ال تــرة املشــ نل   ــالتقرير، مت ّمشــاء ماا ــإ  دارة هيئــا  اةل ــا ووحــدة    - 43
لل الحقـ  القضـائي .    لتيس  ّحال  القضايا داخمل ال عان،   ا أمشئت أر ع وحدا  متبصص 

و ع سياسا   ش   املسابدة القامنمي  ومحايـ  الشـهند. وأحـرز     ش    و نا لت املشاورا 
حيـ  أيفوبـد    قدن أيضا يف مشرو  مرا ز المدال  واألمـن، امل ـنل مـن  ـ دو    ـاء السـالن،       

 قيـق المر زيـ  وحـدة ماابحـ  يـرائم الم ـف اجل سـي        ب ليـ   ست  مـني ا ّ ـابيا لـدبم    
ــا  يف و ــزياملاجل سـ ــتقممل يف  ر ـ ــتحدثا  يف املسـ ــ ين سُيسـ ــار ر ن اللـ ــد،  هـ ــ  ماريالمـ ، بقاطمـ
، لي ضابنا ّذ ثالث   ـاما لل سـابدة القضـائي  وثالثـ  مـدبا      ، بقاطم  غرامد غيدهزويدروو

ها ا املقاطمتا يف ّطـار املشـرو . ويف  شـرين األول/أ تـن ر، نـت      ّذ  ّي ادهمباما سمق 
يت ا ـيف مـع اخلاـ     حبيـ      بليف سميمل لل ضي قدما  ن استا ال    يـ  هـ ا املشـرو    املنابق
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االمتقاليـــ  ويؤ ـــد بلـــيف  قـــد  اخلـــدما   شـــامل ال مر ـــزي، بلـــيف  ـــميد املقاطمـــا           
 امل اطق. بنس
ولان مل يعهر، ح  ان ، األثر الااممل لالستث ار الام  يف معـان المدالـ  مـن خـالل      - 44

 سمإ الاا ع الم يني للتحـديا  املـ  نرة آم ـا. وقـد أقـر  احلانمـ ،       ه ا املشرو ، وذلخ 
خالل الس نا  الث ا  املا ي ، بـددا مـن التن ـيا  ملماجلـ  مـناطن الضـمف هـ ه، غـ  أ ـا          

 يلت قائ   أل  التن يا  مل ُ   أ  أو أل ا ُم أ    اريق  غ  بمال  و دو    سيق.  

ويملأ أمن السجن  مثار قلق بليف الرغم من اض اس بدد حناد  اهلروب. وحـدثت   - 45
 س حناد  ا اراب يف السجن  خالل ال ترة املش نل   التقرير من يـراء  ـااو   شـ      
االحتجاز املاّنل قممل اةا    أو سنء املمامل . و  اما السـت راري  ّحـراز التقـدن  ـن ّمشـاء      

ي ويي تن به ي ، قامت الممث ،  التماو  مع دائرة السـجن  واملراقمـ    معان سجن  يف ليربيا يؤّد
ــمل يف     25الســنيدي ،  تــدريإ  ــار املــديرين يف ماتــإ  ــؤو  الســجن  وّبــادة الت هي مــن  م

أيلنل/ســمت رب، م ــهم  ــس مســاء، بلــيف املســائمل االســترا يجي  واملهــارا  القياديــ .   ــا  ــدأ  
من  مصــ نب   اــنير ا دارة، الــيت و ــمتها الممثــ ،  ةيــع مــديري الســجن  يف ليربيــا يســتبد 

ــ ّخر  يف       ــن ال ــردي. و ســمإ   ــار املــني ا بلــيف أســا  بصــلي و يســ  التنيي ــيم أداء  م لتقي
امـرأة،   28 ـا اا مـن الضـماط املمّيـ ا حـديثا، م ـهم        140 رت األمـنال، أيفريـ   ـدريإ    

/ي ــاير، مــن أيــمل  مزيــز قــدرة   ــا  مقــررا لــن أ  يــتم  ــدبم مــن الممثــ  يف  ــهر  ــامن  الثا  
 ماتإ  ؤو  السجن  وّبادة الت هيمل بليف ّدارة مرابق السجن  يف ةيع أ اء الملد.  

 
 القنا  املسلح  الليربي  -واو  

ــ   ضــم      15يف  - 46 ــلأح  الليربي ــنا  املس ــت الق ــماط/برباير،  ام ــهم   2 050  ــردا، م  ب
ــا  امتشــارامــرأة. ويــملأ   85 ــزا يف منمروبي ــا   اجلــير مر أ ، ّذ يامــإ ســري  ه دســ  يف غمارمق

وم رزة  ق ة حلر  السناحمل يف قابدة ب ليا  أمامي  يف م اق   ين ـامن. ووا ـلت ليربيـا    
املســامه    صــيل  يف قــنا   مثــ  األمــم املتحــدة املتااملــ  املتمــددة األ مــاد لتحقيــق االســتقرار    

 ما . يف
  

 مشر  مث  األمم املتحدة يف ليربيا -را ما  

،  اســتئ ات املرحلــ  الرا مــ  مــن (2015) 2239أذ  جملــس األمــن، بنيــإ القــرار  - 47
ا  اء التدرجيي لممث  األمم املتحدة يف ليربيـا، مـدلال  ـ لخ بلـيف ثقتـن يف قـدرة احلانمـ  بلـيف         

. وابُتــرب 2016 حزيرا /ينميــن 30مثــ  حبلــنل  ســلأم زمــان  امــمل املســؤوليا  األم يــ  مــن الم 
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احلـد األد  مـن القـدرا      السا ق،مل اجلديد املقترح للممث  بليف ال حن املما يف  قريري يشاتال
الــالزن لتــنب  مــا يا ــي مــن األمــن واحل ايــ  ملــني ي األمــم املتحــدة وم شــت ا، بــا يف ذلــخ     

م اللنيسـيت والقـدرا  اهل دسـي  الضـروري      اخلدما  الامي  ا سمابي ، واحلد األد  مـن الـدب  
ّ اب  ّذ الدبم املقدن من قـنة الـرد   ، شامل اجلديد املقترحتلدبم ب ليا  الممث .   ا ابُترب ال

السريع التا م  لم لي  األمم املتحدة يف  ن  دي نار، بثا ـ  احلـد األد  مـن القـدرا  الالزمـ       
يف حــال  ــدهنر  احلالــ  األم يــ  بلــيف  ــن يهــدد   لتــنب  دبــم  ــدود أليهــزة األمــن الليربيــ 

. ويف غضـن  ذلـخ، وا ـلت  مثـ      بليف  ميد األمـن واالسـتقرار   حبدو  امتااس  استرا يجي 
طـال  السـاا  بلـيف     األمم املتحدة يف ليربيا   ل اجلهند، بـن طريـق ا بـالن االسـترا يجي،     

 األم ي .   ملسؤوليا االسحإ التدرجيي للممث  و ن  السلاا  النط ي  
 

 الم صر المساري -ألف  

بــردا، م ــهم   3 371 ــماط/برباير،  ــا  القــنان المســاري يف الممثــ  يملــ        15يف  - 48
بـردا. واسـت ّر  املرحلـ  الرا مـ  مـن       3 590، مقا مل بدد أقصيف م ذو   ـن يملـ    امرأة 171

املتمقيــ  المــال  اخل ــد التــدرجيي للقــنة حــ  التنّ ــمل ّذ املســتن  الــالزن لتصــريف األب ــال    
حزيرا /ينميـن، ومـن املقـرر أ ـيد بـدد  تائـإ املشـاة الـثال  يف          30بردا حبلـنل   1 240

منمروبيا ويف امل اطق احلدودي  مع  ن  دي نار وغي يـا ّذ  تيمـ  مشـاة واحـدة يف منمروبيـا،      
يم  مع ما يتصمل هبا من ب ا ر الت اا، من أيمل مسامدة أيهـزة األمـن النط يـ   قـنة رد سـر     

ــا. وسيشــ مل التب ــيد أيضــا  مــد       ــدهنرا خاــ ا يف ليربي ــ    ــ  األم ي ــدهنر  احلال ّذا مــا  
ــن         ــُيج َّع املراقمـ ــ ، سـ ــنا  الممثـ ــدرا  قـ ــد قـ ــار خ ـ ــ . ويف ّطـ ــمل واهل دسـ ــدا  ال قـ وحـ

ـــ  ــارين  الـ ــا      50 المسـ ــار ر وبني جامـ ــمل وهـ ــا وغري  يـ ــ  )غمارمقـ ــ  اخل سـ ــإ الممثـ يف ماا ـ
لن   شامل وثيق مـع الشـرط  املدميـ  وماا ـإ الـدبم امليـدا        وزويدرو( ويف منمروبيا وسيم 

 التا مْين لممم املتحدة من أيمل أداء وايما  الر د وا  الغ االبتيادي .  
 

 ب صر الشرط  - اء  

 ــماط/برباير،  ـــا  قـــنان ب صــر الشـــرط  يف  مثـــ  األمــم املتحـــدة يف ليربيـــا     15يف  - 49
ــ  ــ ذو   ــن هــن      بــردا مــن أبــراد الشــرط ، م    1 155 يمل بــردا  1 515قا ــمل بــدد أقصــيف م
مستشارا لشؤو  الشرط  واهلجـرة  ا  ـاب     279با يف ذلخ  (يف املائ  من ال ساء 20 م هم)

بــردا مــن أبــراد الشــرط  يف ســمع وحــدا  مــن وحــدا  الشــرط  املشــال . و  تشــر    876ّذ 
شـال  واحـدة يف   وحد ا  من وحدا  الشرط  املشال  يف منمروبيا، و  تشـر وحـدة  ـرط  م   

 مل من غمارمقا وغري  يمل و نبـامربغ وبني جامـا وزويـدرو. وقـد اسـت ر التب ـيد التـدرجيي        
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واهلـدت امل شـند هـن    حزيرا /ينميـن،   30أبراد حبلـنل   606لم صر الشرط  ّذ أ  يمل  قنامن 
مستشـارا يف منمروبيـا واملاا ـإ     226يصمل بدد مستشاري  ـؤو  الشـرط  واهلجـرة ّذ    أ  
بــدد األبــراد يف ثــال  مــن وحــدا  الشــرط  املشــال  يف منمروبيــا   مل داميــ  اخل ــس، ويصــاملي

 بردا.   380ّذ وغمارمقا وزويدرو 

، قّدن ب صر الشرط  يف الممث  دب ا  دد اهلـدت ّذ  (2015) 2239وب ال  القرار  - 50
اتــإ اهلجــرة والتجــ س، مــع التر يــز  شــامل خــاع بلــيف  اــنير القيــادة  الشــرط  النط يــ  وم

وا دارة الداخلي  وآليا  املسـاءل ، ونـتا القيـادة والسـيارة، و مزيـز القـدرا  ا داريـ  بلـيف         
ــ  يف جمــال        ــدرا  النط ي ــاء الق ــ  ّذ    ــن ب صــر الشــرط  يف الممث الصــميد القاــري. وســميا م

قال، بقد أمش   التماو  مع سلاا  الدولـ  املضـي  ، هياليـ     التباي  لالضراط يف ب لي  االمت
   ي ي  لتتّمع التقّدن اةرز يف    ي  خا  االمتقال والت سيق املشـترك لممشـا  الراميـ  ّذ ّجنـاز     

 ال قاط املريمي  لل رحل  االمتقالي .
 

 الم صر املد  -ييم  

ــالقرار   - 51 ــ   مســي   (2015) 2239ب ــال   الم صــر املــد  يف  ودمــال ،  نا ــلت ب لي
ّذ  73الممث . والم مل يار  حاليا يف أ يد بدد املناقع اليت  شقلها الممث  يف أ ـاء الملـد مـن    

يـ   حزيرا /ينمين،  ا  اب  ّذ مقر قيادة الممث . وسُتدم ال املاا إ امليدام 30منقما حبلنل  35
يف املقاطما  اخل س بشرة لتصما  س  ماا ـإ يف أ ـرز املرا ـز السـاامي  ومرا ـز الممـنر.       
وستنا ــمل هـــ ه املاا ــإ الم ـــمل بلــيف    يـــ  واليــ  الممثـــ ، وال ســي ا يف مـــا يتملــق   قـــمل       
املســؤوليا  األم يــ  وحقــن  ا مســا  واملســابي احل يــدة والــدبم السياســي   ــالح اجلهــاز  

ــ ، ب ــ  يف مــا يّتصــمل حب ايــ  املــدميا. ويف        ا داري للدول ضــال بــن  قــد  الــدبم ّذ احلانم
ــإ         15 ــد  ي ــار نلن، وغرام ــا  غم ــ  يف مقاطم ــ  مقلق ــإ امليدامي ــت املاا   ــماط/برباير،  ام

ــا ّذ       ــت املســؤوليا  بيه ــا، وري رســيس، وُمقل ــد  ــرو، ومنمتســ ادو، ومي م ــت، وغرام ماوم
 ، وماريالمد وغرامد  اسا، بليف التنا .املاا إ يف مقاطما   نمي و نم ، ومارغييب

مني ــا،  1 302 ــماط/برباير،  ــا  بــدد املــني ا املــدميا يف الممثــ  يملــ    15ويف  - 52
مني ـا مـدريا    1 455متانبا من متانبي األمم املتحدة، من أ مل ما جم نبن  182م هم 

يف املائـ ،   23.2ني ا املـدميا  يف امليزامي . و امت ال سم  املئني  الالي  لل ساء  ا جم ن  املـ 
مني ــا   484يف املائــ  مــن املــني ا ال  ــيا المــال  بــددهم       26.2و امــت مســمتهن  ملــ    

 مني ا. 818يف املائ  من املني ا ا داريا المال  بددهم  21.4 و
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 االبتمارا  املتملق   الدبم -دال  

 ــديا   ،شـرين األول/أ تـن ر  تـد مـن أيار/مـاين ّذ      ي  ي ـرس منسـم األماـار الـ     - 53
خا   أل   ما  الار  الصق ة يف ليربيا ال  ا ها  ّ مل التـ قال  اللنيسـتي  الاـرب  وأل     
ــ  للنحــدا          ــدائمل  اري ــر ّذ   ــد ي تق ــزال المل ــا  الاــ ا   صــما  ــدودة يــدا. وال ي ب لي
المســاري  ووحــدا  ال قــمل التا مــ  للممثــ  الــيت  مقــي خاــنط ا مــداد م تنحــ ، ويمــا  أويــن  

خا ة يف ال عان الايب النطين. ومن أيـمل احل ـاع بلـيف امتشـار األبـراد املـدميا وأبـراد        قصنر 
ــراد المســاريا يف حــاال  الضــرورة       ــا، و يســ  مشــر األب ــ  خــار  منمروبي الشــرط  يف الممث
القصن ، با يف ذلخ قنة الرد السريع، ستعمل الممث   تـا  ّذ  مـد القـدرا  الت اي يـ  الـيت      

با يف ذلـخ وسـائ  ال قـمل الـربي القـادرة بلـيف ربـع األمحـال الثقيلـ ، والقـدرا            ال غق ب ها، 
واملرابق والامي . وستسميف الممثـ ، حيث ـا أماـن     ،اهل دسي والقدرا  اجلني ، وال قمل المحري، 

ذلخ، ّذ استبدان  دائمل  اري  لتنب  القـدرا  الت اي يـ ،  نسـائمل  شـ مل  قاسـم اخلـدما        
ــم امل  ــق األم ــع بري ــدرجيي املتســم      م ــ ، يف ســيا  امســحاهبا الت تحــدة القاــري. وستنا ــمل الممث

ــع        ــع ّغــال  املناق ــالتزامن م ــا   ــن تخل ا  ــ  م ــف الميئ  املســؤولي  وحســن ا دارة، أمشــا    عي
ــ         ــ  و ســلي ها للحانم ــع التا مــ  للممث ــع الشــرط  وغ هــا مــن املناق ــ  ومناق المســاري  واملدمي

امل لن ـــ  لممـــم املتحـــدة والتصـــرت بيهــــا،      جلهـــا  خا ـــ ، ومـــع  ـــاإ املمــــدا      أو
 االقتضاء. حسإ

 
 السلنك واالمضماط -هاء  

خـــالل ال تـــرة املشـــ نل   ـــالتقرير، قيفـــّدمت أر مـــ  ادبـــاءا   االســـتقالل واالبتـــداء    - 54
دبـاء  ااجل سيا  د أبراد من الممث  و سم  ادبـاءا   شـ   سـنء سـلنك يسـيم، بـا يف ذلـخ        

ممثـ  يف غمارمقـا. وبـّين الملـد املسـاهم  قـنا   ـا    قيـق وط يـا          يش مل بردا بساريا من ال
ــاال   تملــق    للتحقيــق يف قضــي  غمارمقــا. ولملــنغ هــدت بــدن       االســتقالل حــدو  أي ح

واالبتداء اجل سيا، أمش   الممث  جلاما مم ي   املن ن  يف مقـر قياد ـا ويف  ـمل وحـدا ا مـن      
وا  ـالغ   ،والتنبيـ   شـ   ا   ،ل واالبتداء اجل سياأيمل ر د ةيع املسائمل املّتصل   االستقال

 ـــامن  األول/ديســـ رب، أطلقـــت الممثـــ  محلـــ  مل اهضـــ  االســـتقالل واالبتـــداء  9ب ـــها. ويف 
يف ماابحـ  االسـتقالل واالبتـداء اجل سـيا لقيـادة اجلهـند        “أ اـال ”اجل سيا هبدت  سـ ي   

داء اجل سيا وم مه ا بليف الصميد القاـري،  الرامي  ّذ التماممل مع ادباءا  االستقالل واالبت
 ا  اب  ّذ  لقي الشـااو  و قـد  املسـابدة للضـحايا مـن خـالل آليـ  ّحالـ  بلـيف مسـتن            
اعت ع اةلي. وقامت وزارة الشؤو  اجل سامي  واألط ال واحل اي  االيت ابيـ   تنسـيع احل لـ     

   جاح بليف ماا  الملد.
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 حدة وسالمتهمأمن مني ي األمم املت -واو  

وقــن  أي حــناد  أم يــ  رئيســي  ذا   ــ ث  بلــيف مــني ي األمــم املتحــدة  ُيســّجمل مل  - 55
ير ـ    24اتلاا ا أو ب ليا ا خالل ال تـرة املشـ نل   ـالتقرير. ولاـن أيفبيـد بـن ار اـاب         أو

غــ  متصــل   األســلح   ــد مــني ي األمــم املتحــدة، بضــال بــن  ــس يــرائم اماــن  بلــيف     
ــتبدان األ ــع      اسـ ــ . ووقـ ــماب طميميـ ــدة ألسـ ــم املتحـ ــني ي األمـ ــن مـ ــ  مـ ــنيف ثالثـ ــلح . و ـ سـ

حــاد  مــرور ملــني ا  ــا ما لممــم املتحــدة، وأ لــ  بــن حــدو  حــادثي أريــإ           115
ــف واحتجــاز        ــها  نقي ــ  حــناد  يــر  يف  ــمل م  ــّجلت ثالث ــم املتحــدة. وُس مل تلاــا  األم

 منيف لممم املتحدة.  
  

 مالحعا  -خامسا  

ــنل      ســيان   - 56 ــ  حبل ــن الممث ــ  م ــن  املســؤوليا  األم ي ــا يف   ــرا / 30جنــاح ليربي  حزي
لملد. وأما مت ائمل  التقدن اةـرز حـ  ان  يف هـ ا الصـدد،     ا اريخ  هاما يف حدثا 2016 ينمين

أ ـجع بلـيف   ورغم أمن ما زال مثأ  الاث  اا ي مقي ب لن لتحقيق أهدات خا  االمتقال  املـ .  
االر قاء بستن  الماملا يف قاا  األمـن الليـربي وزيـادة   ـاء م امله يـ ،      التر يز جمددا بليف 

و مزيــز  ــنيههم  ــن خدمــ  اعت ــع، بضــال بــن ابت ــاد اســترا يجي  بمالــ  لتنبيــ  اجل هــنر     
والتنا مل ممـن  شـ   مقـمل املسـؤوليا  األم يـ . وهـ ه جمـاال  أساسـي  لم ـاء ثقـ  السـاا  يف            

 من واالستقرار الدائ ا.  قاا  األمن وّرساء أسس األ

وأرّحــإ  تحســن أداء أيهــزة األمــن الليربيــ  و ــ لخ  تنثيــق التمــاو   ــا األيهــزة.  - 57
 نا ــمل الممثــ  أ ــيد بــدد األبــراد المســاريا وأبــراد الشــرط  التــا ما هلــا والم ــمل يف      وّذ

السـلاا    النقت م سـن بلـيف   يـع ويندهـا املـد  يف  ـمل أ ـاء الملـد، مـن املهـم أ   مت ـد           
للتمامــمل  صــنرة  ــامل  مــع انثــار األوســع مااقــا  “احلانمــ      لــها”النط يــ   جــا يشــ مل 

املتر مـــ  بلـــيف ا  ـــاء التـــدرجيي للممثـــ . وســـيلزن،  باـــنة أوذ، ا مـــا   ـــال وطـــين  ـــاممل   
السـلاتا  بـامين أ ـرر ال ـداء الـ ي ويهتـن ّذ       يّتصمل   قمل املسـؤوليا  األم يـ . ولـ لخ    ما يف
ي ي  والتشريمي  ّذ  مزيز التماو   ي ه ا لض ا  التمجيمل  سّن التشريما  احلامسـ  األمهيـ    الت  

املّتصل   قاا  األمن و   ي ها، با يف ذلخ قامنما يهاز الشرط  ودائرة اهلجـرة وقـامن  مراقمـ     
 األسلح  ال اري  وال خ ة.  

ــن        - 58 ــن  بي ــ  حامســ  يف ّمشــاء هياــمل أمــين مســتدان ومنث ــا ان  مرحل ــد  لقــت ليربي وق
ملناط يها. وسـيان   ديـد التنقيـت امل اسـإ  يـراء االسـتمراس املتـ ّخر السـترا يجي  األمـن          

أمـرا يف غايـ  األمهيـ . وبـالوة بلـيف ذلـخ، سـيان    ـاء قـدرا  اهليئـا             2008النطين لمان 
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ارس  الرقا   بلـيف قاـا  األمـن   ماليـ  و قيـق الالمر زيـ  بيـن بـن         التشريمي  لاي  ستايع ا
طريق املضي يف  انير جمالس أمن املقاطما  وامل اطق خانا  حيني  يف سميمل  مزيز املسـاءل   

ــز          ــن، و مزي ــال األم ــال  شــار ي يف جم ــا    ــن، و ــ ا  ا م ــن     ل ــتجا  يف قاــا  األم  اس
 ي  يف اعت ما  اةلي .الصل  لالحتيايا  األم  ذا املؤسسا  

و مــد التحــديا  املاليــ  الــيت  نايههــا احلانمــ  يف    يــ  خاــ  االمتقــال مصــدر قلــق   - 59
يف ه ا الصدد، بـامين  جيإ أ       االلتزان ال ي قامتن بليف م سها رئيسي. ومع أ  احلانم  

رب سـممل م ـها بلـيف    أح  الشر اء الث ائيا واملتمددي األطرات بليف مقمل املسؤوليا  األم ي  ب
األخ  اأاذ التدا   الـيت  مـزز ثقـ  اجل هـنر يف مـني ي قاـا  األمـن. والتقـابس بـن ذلـخ           
 اــن أ  يــؤدي ّذ مقــمل هــر لل ســؤوليا  األم يــ   اــن أ  يقــنس املااســإ المديــدة الــيت  
 ققــت حــ  ان  يف جمــال  نطيــد دبــائم الســالن يف الملــد. وأرحــإ يف هــ ا الصــدد بســامه   

ملين  دوالر بـن طريـق الصـ دو      1.2  السنيد، اليت  مهد   دبع بمل  ّ ايف قدره حانم
االستئ ا  للمدل واألمن الستبدامن يف اعاال  الرئيسي  املت ثل  يف ا مـ ار املماـر، والرقا ـ ،    

 و قد  الدبم  يراءا  املقا اة والسجن ، وخ ارة اعت ما  اةلي ، ومحاي  الشهند.

رحإ  ا يراءا  اليت اأ  ا احلانمـ  خبصـنع االدبـاءا  اخلاـ ة  شـ   بسـاد       وأ - 60
وسنء سلنك مني ا ب نميا. ومن املهم أ   ري  مد ه ه اخلاـنا   قيقـا  منثـن  هبـا     
ومالحقا  قضائي  وبق األ نل القامنمي  النايم  و  ا  املساءل  يف احلاال  اليت  ثمت بيهـا  

بـاءا  و صـنرا  ال سـاد لـد  املـني ا الم ـنميا  قـنس ثقـ           ـح  هـ ه االدبـاءا . باد   
ــاء      ــمل ا قصـ ــب  مثـ ــامل راسـ ــ  معـ ــ  ّذ مماجلـ ــا الراميـ ــمل يهندهـ ــ  و ماـ ــمإ يف احلانمـ الشـ

زالـت  شـامل    االقتصـادي وغـ ه مـن االمقسـاما  اعت ميـ  والسياسـي  الـيت مـا         - االيت ابي
د من ا يراءا  احلازمـ  ةار ـ  ال سـاد    زا . وأح  احلانم  بليف اأاذ املزيـدوابع  ت ل  لل 

 والم مل بزيد من اهل   مع اجل هنر ملماجل  ه ه املس ل .  

ويساور  القلـق  شـ   الزيـادة املسـت رة يف اال ـارا ا  المامـ  الم ي ـ ، خا ـ م وأ           - 61
ه ا ال ـن  مـن الم ـف قـد يـزداد  ـنا را يف خضـم التحـديا  االقتصـادي  املسـتحا   ويصـما            

ليسـت القـرس الرئيسـي     النط يـ  زابا . ومع أ  اهلج ـا  بلـيف الشـرط     ـا   باممل مث  لل بث
من ه ه احلناد ، با  ما يمم  بليف القلق المال  أ   مد أب ال الشقإ المان قد اسـتهدبت  
م شت  الشرط  و ماطها. وه ه احلناد   سل  الضنء بليف اممـدان ثقـ  اجل هـنر يف اجلهـاز     

لشرط  أ رز اثلين. وأح  احلانم  واجلهـاز القضـائي بلـيف القيـان،  ـدبم      القضائي ال ي  مد ا
من الممث ،  ـال عر يف المنامـمل الرئيسـي  الاام ـ  وراء اممـدان ثقـ  اجل هـنر يف اجلهـاز القضـائي          
والتصــدي هلــا   ماليــ  واملضــي قــدما يف    يــ  التن ــيا  الصــادرة بــن مــؤنر المدالــ  اجل ائيــ   
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  بليف الصميد النطين، واليت  رسم  جا  ـامال ملماجلـ  مـناطن الضـمف     اليت أيفقر 2013 لمان
 األساسي  واملزم   يف معان المدال .  

ــت يف    - 62 ــ  الــيت وقم ــا،  30واحلادث ــا،  أيلنل/ســمت رب، يف غامت و ســمإ يف  بقاطمــ  مي م
ــزمالء راح  ــحي        ــدوا أ  أحــد ال ــ  لميــرة ابتق ــا ســائقن درايــا  ماري ــمل   وقنبه ــ  قت ب لي

ري ،  دل بليف احلاي  امللح  ملنا ل  ّدخـال  سـي ا  يف  قـد  خـدما  القاـا  األمـين        مائ
و ر يد  ر يإ أولنيا  املـنارد اةـدودة، و نسـيع ماـا  خ ـارة اعت مـا         خار  منمروبيا،

اةلي ، و مزيز هيا مل القيادة والـتحام الـيت مـن  ـ  ا أ  ناـن الشـرط  مـن القيـان بلـيف  ـن           
اجلهـند   ّزاءأ ـمر  الت ـاهل   و اال  املسا   ال عان المان والتصدي هلا واحتنائهـا. بمال ب ع ح

اجلاري  ل شر الشرط  النط ي  خار  منمروبيا والدالئمل بلـيف ّدخـال  سـي ا  يف قـدر ا بلـيف      
التباي  وال شر لل  اسـما  المامـ ، وّ   ـا   ـ خر االمتشـار لتـ ما االمتبا ـا  ال ربيـ  يف         

يف ذلـخ  ســي ن يف   د دل بلـيف  ـرورة  ســا التباـي  األمـين املتاامــمل، بـا     مقاطمـ  لنبـا قــ  
. والقدرة بليف االسـتجا   وحـدها لـن  ا ـمل األمـن      2017بان يف المتبا ا  لّطار التحض  

لشمإ ليربيا. ل ا أح  احلانم   شدة بليف   ا  أ   نيف ب ليا  مشر أبـراد الشـرط  يف   
قاطمـا ، مـع التر يـز بلـيف يهـند التنبيـ  والنسـاط  بـرب          مزيز  دا   النقايـ  بلـيف  ـميد امل   

ســممل م ــها زيــادة التر يــز بلــيف خ ــارة اعت مــا  اةليــ  و قيــق بماليــ  أداء جمــالس أمــن            
 املقاطما  وامل اطق ب دما  مدأ ب لها.

و املثــمل، بــا  الشــناغمل المامــ  ّزاء اال ــتماه يف ب ليــا  قتــمل  ــمائري  وردود ال مــمل    - 63
الممثـ  وم ن ـي  حقـن  ا مسـا        قيانأرحإ و ال اة  ب ها  مم  بليف القلق الم يق.الم ي   
 قرير بن امل ارسـا  التقليديـ  الضـارة الـيت  تمـارس  مار ـا أساسـيا مـع التزامـا             شر ممام 

ليربيا الدولي  املتملق  حبقن  ا مسا . وأح  احلانم   شدة بليف    ي  التن ـيا  الـناردة يف   
ير ومنايه  امتها ا  حقن  ا مسا  ه ه  التصدي بليف وين السرب  ال ألب ـال  ذلخ التقر

القتــمل الشــمائري  بحســإ، ّمنــا أيضــا لتشــنين األبضــاء الت اســلي  لشمــا  وغــ  ذلــخ مــن            
ــع الم ــف      ــ  ّذ م  االمتــها ا  اجلســي   حلقــن  ا مســا . وأرحــإ  ــاجلهند املتنا ــل  الرامي

جل س والتصـدي هل ـا، مـع أمـين مـا زلـت أ ـمر  ـالقلق ّزاء         اجل سي والم ف القائم بليف من  ا
حجم ه ه اجلرائم، وأح   شدة احلانم  وةيع أ حاب املصـلح  بلـيف مضـاب   يهـندهم     

حقـن    األمـم املتحـدة يف جمـال    ملاابح  ه ه انب . وأرحإ  زيادة ب ـمل احلانمـ  مـع آليـا     
  اخلا  ، واهليئا  امل شـ ة بنيـإ   ا مسا ، با بيها االستمراس الدوري الشاممل، وا يراءا

 مماهدا ، وأ جع احلانم   شدة بليف منا ل  ه ا الم مل.
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ومع ذلخ، يساور  القلق من   ء و  ة ا  ـالحا  السياسـي  واملؤسسـي  الرئيسـي       - 64
اليت  متـرب  ـروري  لتمزيـز املصـاحل  و قيـق اسـتدامتها. وزيـادة االلتـزان السياسـي لـد  ةيـع            

ــ  وا  ــالح      املؤسســا   ــربي  ا  ــالح الدســتنري والالمر زي ــد  اللي ــ  واعت ــع امل الليربي
ــان قضــائي يتســم          ــ  مع ــ ، وّقام ــنارد الاميمي ــخ ّدارة امل ــا يف ذل الزرابــي واحلاــم الر ــيد، ب
 الا اءة والش ابي  واخلضن  لل ساءل  واالستقاللي ، هي أمنر ال غـق ب ـها لـت اان احلانمـ      

أح  اعلس التشـريمي بلـيف القيـان يف النقـت     وضحايا و  اء ثق  الشمإ. من مماجل  حقن  ال
األرا ــي،  ســلا امل اســإ  ــال عر يف مشــرو  قــامن  احلقــن  يف األرا ــي ومشــرو  قــامن    

بضال بـن مشـرو  قـامن  احلاـم اةلـي، و ـاقرار هـ ه املشـاريع. و ا  ـاب  ّذ ذلـخ، أدبـن            
 د التزامهم  التمجيمل يف ب لي  ا  الح الدستنري.ةيع أ حاب املصلح  الليربيا ّذ  دي

ومع أ  التقدن اةرز بي ا يتملق  الت  ي  النط ي  يؤثر بلـيف المديـد مـن  ن ـيا  جل ـ        - 65
 قصي احلقائق واملصاحل ، بامن ي مقي  نخي املزيد من الصرام  يف  قييم    ي   ـمل  ن ـي  مـن    

  يـ  بلـيف  ـن متسـق وماـا ق للناقـع و ـاممل        التن يا .   ا يشامل ا  ـالغ بـن ب ليـ  الت   
وحسن التنقيت أمـرا أساسـيا لا  مـ  اجل هـنر  ـ   هـ ه التن ـيا  جيـري    يـ ها. وأ ـجع           

بيهـا  لـخ     يئـ  سياسـي  منا يـ  للت  يـ  الاامـمل لاـمل هـ ه التن ـيا ، بـا         ّجيـاد  احلانم  بليف 
 مماجل  ح  ان .زالت ّذ حد  م  دو   املتملق   املساءل  اجل ائي ، اليت ما

ومــع أ  بــندة يهــنر بــ و  ا يمــنال يف ليربيــا يف  شــرين الثــا /منب رب قــد أثــار      - 66
امزبـايي، بـا  أ ــمر  ت ـاهل  ــم  ّزاء االسـتجا   الســريم  واحلازمـ  مــن السـلاا  النط يــ        

ت  يــ  ب لــييت اقت ــاء أثــر تخــالاي   ســرب  لللت شــي اةــدود، وال ســي ا اخلاــنا  الــيت اأــ  ا  
املر يف والر د. ويؤ د يهنر ا يمـنال مـن يديـد يف سـ الين   مـد مضـي يـنن واحـد بقـ           
بليف ّبال  امل اق   رمتـها خاليـ م مـن ال ـ و ، احت ـال بند ـن يف املسـتقممل و ـرورة  ـنخي          

 احل ر. ويربز ذلخ أيضا أمهي  منا ل   نخي احل ر والتماو  ا قلي ي.

وأرحإ  اجلهند املتنا ل  اليت  م هلا حانمتا  ن  دي نار وليربيـا لتحسـا الت سـيق     - 67
 شـ    قيـق اســتقرار احلـدود بــرب سـممل م ــها بلـيف األخــ  بقـد االيت ــا  الثـا  لل جلــس        
املشـترك لمبيـا  والشـينخ يف  ـامن  الثا /ي ـاير، مـع الم ـاء بلـيف الم ليـ  الر ابيـ  الـيت أبيـد             

 مــد أ  خ ــت حــدة و ــاء ا يمــنال.   ــا أرحــإ  اســتئ ات  2015ار/مــار    شــايها يف آذ
بندة الاليئا ا ي ناريا الانبي  ّذ النطن يف  امن  األول/ديس رب. به ه التاـنرا  هـي   

ــق ســالن مت اســخ ومســتدان.        ــ   ــن  قي ــ ي أيفحــرز يف امل اق ــدن ال ــيف التق ــمل بل أ ــجع ودلي
ودي  آم   وغ  مهدَّدة لتيس  ا بادة الانبيـ  اجلاريـ    احلانمتا بليف املضي يف ّجياد  يئ  حد

لاليــئا والتب يــف مــن حــدة الشــناغمل بي ــا يتملــق  ــالم ف بلــيف احلــدود   ــا مــا ورد يف     
  قريري السا ق.
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ووبقام ملا أ ر  ّلين يف ذلخ التقريـر، ي مقـي أ    ـز اختتـان ب ليـ  مقـمل املسـؤوليا          - 68
 2239م املتحـدة يف ليربيـا. وقـد طلـإ ّ أ قـرار جملـس األمـن        األم ي  ّبادة  صّنر ب ـمل األمـ  

 شـرين الثـا /منب رب متضـ  ا  ن ـيا   شـ         15أ  أقدن ّذ اعلس  قريرام حبلنل  (2015)
لــدبم ّذ احلانمــ . مســتقممل الممثــ  واخليــارا  املتملقــ   نيــند الحــق  ت ــمل ملنا ــل   قــد  ا

ــ       ولــ لخ، أيف ــجع احلانمــ  مــرة أخــر  بلــيف منا ــل  استاشــات خيــارا  للشــرا   الث ائي
ا قلي ي  يف ّطار التحض  المسحاب الممث  يف  اي  املاات.   ا أيفرحإ  الم ـمل املتنا ـمل    أو

ــد       ــا بلــيف طريــق منا ــل   قــدمها  ــن  نطي ــاء الســالن ملرابقــ  ليربي ــ     ــن جل   الــ ي  ضــالع  
 السالن. دبائم

وأود أ  أ ار اثلي اخلـاع لليربيـا، بريـد يريـف، و ـ لخ ةيـع أبـراد الممثـ  بلـيف           - 69
  اميهم يف سميمل احل اع بليف السالن واالستقرار يف ليربيا. وأود أيًضا أ  أ ـار ةيـع الملـدا     

ب أبريقيـا،  املسامه   قنا  و  براد  رط ، واال اد األبريقي، واجل اب  االقتصـادي  لـدول غـر   
وا ــاد  ــر مــامن، وغ هــا مــن امل ع ــا  ا قلي يــ  ودو  ا قلي يــ ، و ــر اء الت  يــ  الث ــائيا  

وو التـها   األمـم املتحـدة و راجمهـا   و ـ اديق م عنمـ    ومتمددي األطرات وجل ـ    ـاء السـالن،    
الت  يـ  يف  ، وامل ع ا  غ  احلانمي  بليف التزامها املست ر  تحقيق السالن واألمـن و املتبصص 

 ليربيا وّسهامها يف ذلخ.
 

  

http://undocs.org/ar/S/RES/2239(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2239(2015)
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 املربق
  مث  األمم املتحدة يف ليربيا: قنان األبراد المسـاريا وأبـراد الشـرط  يف     

 2016 ماط/برباير  15
  

وحددددددد ا    العنصر العسكري 
الشدددددددددر   

 البل  ضباط املشكل 
املراقبددددددددددد   

 العسكري  
ضددددددددددددددباط 

 اجملم ع الق ا  األركا 
 2  2 - - 2 الروسياال اد        

 -  9 - 4 5 ّثين يا
 3  - - - - األري تا
 15 237 - - - - األرد 
 -  1 - - 1 ّ نادور
 3  3 - 1 2 أملاميا

 -  1 - - 1 ّمدوميسيا
 6  - - - - أوغ دا
 6  175 172 2 1 أو راميا
 -  101 88 9 4  ا ستا 
 -  3 - 1 2 الربازيمل
 -  2 - - 2  لقاريا

 6  267 255 5 7   قالدير
 -  1 - 1 -   ن

 2  - - - - المنس   واهلرسخ
 3  1 - - 1  نل دا

 2  - - - - املتمددة القنميا ( - نلي يا )دول  
 4  - - - -  ايل د
 -  3 - 1 2  ر يا
 3  - - - -  نغن

 -  2 - - 2 ةهنري   نريا
 -  2 - - 2 ةهنري  منلدوبا

 3  - - - - روامدا
 2  2 - - 2 روماميا
 19  2 - - 2 زامميا
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وحددددددد ا    العنصر العسكري 
الشدددددددددر   

 البل  ضباط املشكل 
املراقبددددددددددد   

 العسكري  
ضددددددددددددددباط 

 اجملم ع الق ا  األركا 
 29  2 - - 2 زمما ني       

 16  - - - - سري الماا
 11  - - - - السنيد
 1  - - - - سنيسرا
 -  4 - - 4  ر يا
 12 140 511 508 2 1 الصا
 5  1 - - 1 غامميا
 20  825 808 7 10 غاما

 -  1 - 1 - برمسا
 3  2 - - 2 ق غيزستا 

 18  - - - -  ي يا
 -  4 - 1 3 ماليزيا
 4  5 - - 5 مصر

 1  - - - - امل لا  املتحدة لربيااميا المع يف وأيرل دا الش الي 
 -  2 - - 2 ميامنار
 5  2 - 1 1 ماميميا
 16  - - - - ال رويال
 13 259 19 15 2 2 ميمال
 -  2 - - 2 ال يجر
1 404 391 1 7 6 ميج يا  120 26 
 10 120 - - - - اهل د

 1  9 - 5 4 الناليا  املتحدة األمرياي 
 9  1 - 1 - الي ن
 279 876 3 371 3 237 51 83 اع ن  
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