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شببببببراير راىر  ل    19خالل الفترة من    ( 2006)   1701تنفيذ قرار مجلس األمن    
 2022حزيرانيىونيه    20
   

 تقرير األمين العرم  
  

 مقدمة  -   أول  

ميذ صــد م تقريرا البــا     (2006) 1701يقدم هذا التقرير تقييما شــامل لتيذيذ ارام مس ا األم   - 1
ذ (2021)  2591  أحكـــام القرام  أموم ميهـــا ، ع (S/2022/214)  2022آذام/مــام     11المؤمخ   .  لم ييذـــ 

.  لم ُيحرز أا تقـدم ححو التوصــــــــــــــت  ل   ا   (2006) 1701الطرفـا  عدـد مـامـت التتامـاتهمـا عمورـر القرام 
 سرائيت.دائم إلطلق اليام  ي  لبيا   إ

  
 ( 2006)   1701تنفيذ القرار  -  ثرنير  

 الحرلة ري منطقة عمليرت قوة األمم المتحدة المؤقتة ري ل نرن   -  ألف 
ــاعــدة ف  ميطقــ  عم يــات اوة األمم المتحــدة المؤاتــ  ف  لبيــا .  ف   - 2 اســــــــــــــتمرت التوترات المت ـــــــــــــ

حيبــا /أ ريت، اشت ــ  مادام القوة المؤات  صــام قا أط   م  ميطق  شــماق شــرق الق ي   )القطا  ال ر  (  25
اذيذ    50 ســـــقب ريو  شـــــرق اري  شـــــ وم  اإلســـــرائي ي .  مد ريإ الدفا  اإلســـــرائي   ع طلق ما يقر  م  

ال ر  (.   ال در )القطا م م، سقطت ف   ادا الهاموق  المياط  الوااد  شماق ع ما    155مدفعي  م  عيام  
 ظ ت القوة المؤات  ع   ات ـاق مبـتمر ما السيإ ال بياح   ريإ الدفا  ارسـرائي   طواق الذترة الت   ادت  
فيها األحداث، لتوضــيا الوضــا،  تيبــير اســتساع  عم ياتي  ميبــق ،  ميا أا زيادة ف  الت ــديد.  زامت القوة 

م  صــــــــــيام ذل  اليوم ما السيإ ال بياح .  مصــــــــــدت القوة  المؤات  مواا  طلق ال ــــــــــام خ ف   ات رح 
المؤاتــ  ثلثـ  مـدامت مرتس ــ  إلطلق ال ــــــــــــــوامين، اثيــا  ميهــا ر يتار  ف  مكــاحهمــا.  لم تد   أا رمــاعـ   
مبـــــــــؤ ليتها ع   طلق ال ـــــــــام خ.  لم تتمك  القوة المؤات  عدد م  الوصـــــــــوق  ل  مياط  ارمتطام،   دأت 

 تحقيقا ف  الحادث.
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مؤمقتي    - 3 األم   إل ،  مس ا  مئيا  مورهتي   ل   متطــــــاعقتي   ــالتي   مســـــــــــــــــ أيــــــام/مــــــايو   3 ف  
(S/2022/373  أعر  الممثت الدائم إلســـــرائيت لدم األمم المتحدة ع ،)”زاء  طلق ال ـــــام خ،  “ا قه اليالغ 

ــديد    هذا الهسوم يؤدا  ل  ”اائل:  تذاام الحال  المتوترة أصـــــل ع   األمم  يحمت ف  طياته  مكاحي  ت ـــ
  .“قطير، مما يهدد الميطق  عأسرها

 ف  حوادث ميذ ــ  ، مصــدت القوة المؤات  اذائ   ضــاءة أط قها ريإ الدفا  اإلســرائي   مدا ع    - 4
تقرير، ســقطت اذائ  اإلحامة شــماق  ما َزعم أحه أح ــط  م ــبوه .  ف  أم ا مياســيات قلق الذترة الم ــمول  عال

 الخب األزمق، عالقر  م  شيدا  ال سر    دت  الحول   العياسي  )القطا  ال را  م ه(. 

ــا حارت توريه األســـــ ح  عبر الخب األزمق، مما تط ر م  القوة المؤات  ف  لبيا   - 5  اســـــتمرت أيالـــ
رتي  ف  ميا السبـت )القطـا  ال ــــــــــــــرا ( ف   أيـام/مـايو،  م  10التـدقـت  ي  الطرفي  عـالقر  م  الحولـ  ف   

الدفا  اإلسـرائي   هو يط   اليام ف  الهواء ف  سـيا مياسـيات،   ريإحتيرا /يوحيه.  مصـدت القوة المؤات    4
عالقر  م  الحول   ميا السبت  المسيدي ، عدد ااترا  أفراد ف  ثيا  مدحي  م  الخب األزمق.  مصـدت القوة 

  مش  عالحسامة ع   البيات التقي  اإلسرائي  ،  قاص  عالقر  م  الحول .المؤات  أيالا عدة حوادث 

 ي ــــــكت احتلق ريإ الدفا  اإلســــــرائي   ل ــــــماق ال سر  الميطق  المتاقم  لها احتهاشا مبــــــتمرا ل قرام   -   6
لتيبــــير احبــــحا  ريإ    2011لبيا  عمقترم القوة المؤات  المقدم ف  عام .   ييما محبت حكوم   ( 2006)   1701

ــائت متطاعق   الدفا  اإلســــــــــرائي   م  الميطق  المحت  ، ف   حكوم   ســــــــــرائيت لم ترد  عدد ع   المقترم.  ف  مســــــــ
أيام/مايو    12 (   A/76/817-S/2022/348حيبـا /أ ريت )   20موره   ل  مئيبـ  مس ا األم   إل ، مؤمق   

 (A/76/831-S/2022/395    )23   ( أيام/مايوA/76/843-S/2022/420   ــامت الممث   الدائم  ل بيا (، أشــــــ
حـارت أعمـاق البـياء الت  ـاامـت  هـا  ســـــــــــــرائـيت ف  ارـي  ال سر أ  ـعالقر  ميهـا   ـلدم األمم المتحـدة  ل  عـدد م  

.  ع   الرغم م   “ ( 2006)  1701احتهاشات لبــــيادة لبيا   لقرام مس ا األم  ”    “ أعمار اســــتذتازي  ”  وصــــذها  
 اإلسرائي    ل  التوا ، فقد استمرت األعماق. أ  القوة المؤات  تدعو ريإ الدفا  

حيبــــــــا /أ ريت، أ  غ ريإ الدفا  اإلســــــــرائي   اوة األمم المتحدة المؤات  ف  لبيا  عاعتتامه   22 ف   - 7
،  S/2019/574)احظر   2018، الذا  دأ ف  عام Tاســــــــــتاياد  ياء السدام الخراســــــــــاح  ع   شــــــــــكت حرد  

(، م  شــــــــــــــ وم   ل  هـاحيتـا  م  زاميـت  ل   يراحيـت، ريو  الخب األزمق.   ـدأ الدمـت ريو  غر  5 الذقرة
حت  اآل .  ف  أعقا   Tمترا م  السدام ع   شـكت حرد   776،  ت ـييد  حيبـا /أ ريت 26ع ما ال ـدر ف  

تـدقلت م  مقر األمم المتحـدة  اوة األمم المتحـدة المؤاتـ  ف  لبيـا ، التتم ريإ الـدفـا  اإلســــــــــــــرائي   عدـدم 
 ال بياحي  شماق ش وم   شرق ع ما ال در  حييتا. “المياط  المحمي ”البياء ف  

ــرائي   قرق المساق السوا ال بياح  ف  احت  - 8 ــت ريإ الدفا  اإلســـــــ  (2006)  1701هاك ل قرام   اصـــــــ
احتهاشا    281حتيرا /يوحيه، ســــس ت القوة المؤات   20شــــيار/فبراير ال   19 ل بــــيادة ال بياحي . فذ  الذترة م  

دقيق .  اسـُتدم ت   16 سـاع    390رواء ال بياحي  قللها ل مساق السوا،   غ مسمو  سـاعات التح ي  ف  األ
ف  المــائــ  م  ت ــ  ارحتهــاشــات.  احطوت حــارت قرق المســاق    91,4مرميــات رويــ  غير مــأهولــ  ف  ححو  

ــالتي  متطاعقتي   ــ  تحديد حوعها.  ف  مســـــــ ــتدماق طائرات مقات   أ  طائرات لم يتبـــــــ السوا األقرم ع   اســـــــ
(، ذمر الممثــت الــدائم S/2022/229)آذام/مــام     15مورهتي   ل  مئيبـــــــــــــــ  مس ا األم   إل ، مؤمقتي   

طائرات ُمبـــــي رة أط قت مؤقرا م  داقت ميطق  عم يات اوة األمم المتحدة المؤات  ف  لبيا  ف   ”إلســـــرائيت أ   
  المبــــــــــؤ لي  ع  هذ  ُتحم ِّت حكوم  لبيا” أ   ســــــــــرائيت    “ريو  لبيا ،  اقترات المساق السوا اإلســــــــــرائي  
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ــرائي   ما ي  :   17.  ف  “األعماق ــي رة تاعد  لحت  ر عبرت م  ”أيام/مايو، أع   ريإ الدفا  اإلســ أ  ُمبــ
ــيرة عدد مراابتها طواق مح تها ــقب ريودحا الطائرة المبــ ــرائي   قلق ال يت.  أســ . “لبيا   ل  المساق السوا اإلســ

أل  ما ريإ الدفا  اإلسـرائي   ل ح ـوق ع   متيد م  المد ومات.  ف    تقوم القوة المؤات  عمتاعد  هذ  المبـ 
أعقـا   م د تقـامير تذـيد  تحطم طـائرة مبــــــــــــــيرة ـتاعدـ  لسيإ اـلدفـا  اإلســــــــــــــرائي   ف  لبـيا ، عثرت اوة األمم 
المتحــدة المؤاتــ  ف  لبيــا   السيإ ال بيــاح  ع   حطــام الطــائرة المبــــــــــــــيرة ف  مميإ )القطــا  ال ر  ( ف   

 ام/مايو.  فتحت القوة المؤات  تحقيقا ف  الحادث.أي  26

حتيرا /يوحيه، مصــدت اوة األمم المتحدة المؤات  ف  لبيا   20شــيار/فبراير  ل   19 ف  الذترة م   - 9
احتهـاشـات  ريـ  امتابهـا مـدحيو  لبيـاحيو  يدبر   ريو  الخب األزمق.  شــــــــــــــم ـت هـذ  ارحتهـاشـات   403 او   
احتهاشات امتابها أفراد  ص وا  ل   5 اة  متامعو ، مدظمها ف  ميطق  متام  شيدا،  احتهاشا امتابها مع 297

آذام/مام ، مصــــــدت القوة المؤات    30احتهاشات امتابها آقر  .  ف   103   ار شــــــدير عالقر  م    يدا،  
قاطهم صوما  عبوم ريديي  م  ريود السيإ ال بياح  ال  ريو  الخب األزمق عالقر  م  ميا السبت أثياء الت 

ــا /أ رـيت، عبرت مرمـي  ـتاعدـ  لمتدـاـاد ما ريإ اـلدـفا  اإلســــــــــــــرائي   الخب األزمق   7فوتوغرافـي .  ف   حيبــــــــــــ
 حتيرا / 2حيبــــــا /أ ريت     28يت ــــــت عأعماق ل  ــــــياح  عالقر  م  مذر ميل )القطا  ال ــــــرا (.  ف   فيما

ر ا الخب األزمق عـالقر  م  شــــــــــــــيدـا. يوحيـه، ألق  ريإ الـدفـا  اإلســــــــــــــرائي   القيي ع   معـاة لبيـاحيي  عب 
 ش تا المياسبتي ، أعيد الرعاة  ل  لبيا  ف  اليوم التال .  ف 

 م  أرت المبــــــــــــــاعدة ع   الحذاط ع   ق و الميطق  الوااد   ي  الخب األزمق  حهر ال يطاح  م   - 10
ــ حي  غير المأذ   لهم  م  األعتدة  األســـــــــــــ ح  غير المأذ    ها،   احتذظت اوة األمم المتحدة األفراد المبـــــــــــ
حقط ،   يقار تذتيإ  16المؤات  ف  لبيا ، ف  تيبـــــــــي   ثي  ما السيإ ال بياح ،  يقار تذتيإ دائم  عددها 

عم يــ  لمكــافحــ   طلق ال ــــــــــــــوامين.   283حقطــ  مــت شــــــــــــــهر،  أررت    119مؤاتــ    غ متوســــــــــــــب عــددهــا  
طلق ال ــــــــوامين ف  مياط  ف  القطا  ال ــــــــرا  أيام/مايو، زادت القوة المؤات  م  عم ياتها لمكافح     ف 

آذام/مام ، شــــــــــــــاهدت د مي  ه يكو تر تاعد  ل قوة المؤات  ميداحا ل رماي  عالقر  م   2 القطا  ال ر  .  ف   
ــ ح  هسومي .  حددت القوة المؤات  ف   ات   ز قي  )القطا  ال ر  (، ما  فيه أفراد عملعا اتالي  يحم و  أسـ

ف    مماث   ل رماي  م  السو ف  موااا حائي  عالقر  م  القيطرة  دير عامص  فر   )ش هارح  ثلث  ميادي  
القطا  ال ر  (.  شـاهدت طائرات ه يكو تر تاعد  ل قوة المؤات  تدمييات ع    طلق اليام عاألسـ ح  ال ـ يرة  

ــ  ف  ز قي  ف    ــايــ الرمــ ــدا   ــامص ف     12ف  ميــ ــايو،  ف  ز قي   دير عــ ــام/مــ ــه.  ف   حتيرا /  2أيــ يوحيــ
فردا يرتد   ملعا اتالي   يحم و  أســـ ح  هسومي  ي ـــاممو  ف     25حتيرا /يوحيه، شـــاهدت القوة المؤات   6

ميا مة ف  القيطرة.  ف  ميت ــــ  آذام/مام ،  اف  السيإ ال بياح  ع   ط ر القوة المؤات  تبــــهيت التيامات  
   التيامات.الم ترم   ل  الموااا؛  ر يتاق يتدي  تأشيد مواعيد هذ

  اإلضـــــاف   ل  ما ســـــب ، مصـــــدت اوة األمم المتحدة المؤات  ف  لبيا  أســـــ ح  غير مأذ    ها ف   -   11
حال .  تد قت رميا هذ  الحارت عأســ ح  ل  ــيد، فيما عدا الحوادث الخما الوامدة  85ميطق  الدم يات ف  

راابي  ف  لبيا  شخ ا ف  ثيا  مدحي  عحوزته حيبا /أ ريت، شاهدت د مي  تاعد  لذري  الم   11. فذ   ف  ما ي  
ــرا (.  ف   ــا ف  ثيا  مدحي    22 يدقي  آلي  ف  الطي ِّي  )القطا  ال ـ ــخ ـ ــدت القوة المؤات  شـ ــا /أ ريت، مصـ حيبـ

ــ طاحي  )القطا  ال ر  (.  ف    ــا ف  البـــ شـــــخ ـــــي  ف      حيبـــــا /أ ريت، شـــــاهدت القوة المؤات   25يحمت مبـــــدســـ
ــاما    31،   حوزتهما مبـــــدســـــا    يدقي .  ف   الياز مي  )القطا  ال ر  (  أيام/مايو، شـــــاهدت القوة المؤات  ف  شـــ
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حتيرا /يوحيه، شــــاهدت القوة المؤات    16)القطا  ال ر  ( شــــخ ــــا ف  ثيا  مدحي  يحمت ســــلحا هسوميا.  ف   
 قمب  أفراد  مدهم  يدايتي  عالقر  م  غسر.  أ   ت القوة المؤات  السيإ ال بياح  عكت حادث. 

، حـافظـت القوة المؤاـت  ع   مـثاـف  عـالـي  ف  عم ـياتهـا  ع    رودهـا (2021) 2591 عمل ـعالقرام   - 12
د مي  ع   مت    6 135، ميها 13 991الواضــــــا.    غ متوســــــب األح ــــــط  الدم ياتي  الت  حذذتها مت شــــــهر  

ــاة مار  .  اســــــتمرت د ميات ارســــــتطل  السوا فوق المياط  الت  ي ــــــدر مرميات أ  روا أ  د   ميات م ــــ
ــي   ليها،  ميها الممت اات الخاصــــــــ ،  األماضــــــــ  الم وث  عالمتذسرات م  مخ ذات    صــــــــوق الد ميات األمضــــــ
ــت ما المستمد ــ ت القوة المؤات  زيادة رورت التواصــــ ــادة ل فراد،  الوديا .   اصــــ ات الحر  أ  األل ام المالــــ

 (.11، الذقرة S/2022/214)احظر  2021المح ي ، عقر استايافها ف  ماحو  األ ق/ديبمبر 

 مغم الط يات المتارمة  ل  البـــــــ طات ال بياحي ، ف م تتا عدد ل قوة المؤات   مكاحي  الوصـــــــوق ع ـــــــكت  - 13
تمام، عما ف  ذل  عدي موااا رمعي  ’أقالـــــــــــــر  ل حد در،  ميادي  الرماي  شامت ال  عدة موااا تثير اره

حيبـــا /أ ريت، مصـــدت القوة المؤات  ف  لبيا  ترمير حا يات  أياشت أســـاســـي  ســـاعق   30المذمومة آحذا.  ميذ  
موادـا شــــــــــــــمـاق الخب األزمق، ذات موااا مراقـي  مميتة ل خب األزمق، عالقر  م  يام  ،  11الت ــــــــــــــييا ف  

ور،  عيتا ال ـــدر،    يدا،  مميإ.  ف  أحد الموااا، أعاات ســـ بـــ   مددحي  ممد دة عبر الطري  المؤدا  ح
 ل   حدم الحـا يات  صــــــــــــــوق القوة المؤاـت   ل  الخب األزمق.  ف  عدة حارت، تم تحـذير حذظـ  البــــــــــــــلم 

ا يات مورودة ع   أمام  التاعدي  ل قوة المؤات  م  دقوق المياط .  أشدت البـــــــ طات المح ي  أ  عدي الح
قاصـ   أ  عدالـها يخص رمعي  ’أقالـر  ل حد در.  إ داءل ل ق    زاء هذا ارتسا ، ط بت القوة المؤات   ل  
السيإ ال بياح  تيبــير الوصــوق د   عوائ   ل  الخب األزمق.  أشد السيإ ال بياح  أحه أثام هذ  المبــأل  ما 

 بير الوصوق  ل  الخب األزمق.الب ديات  ح ت ع   تأشيدات عأحه سيتم تي 

ايودا  - 14 توارـــــه  تتاق  اليدثـــــ  ر  فـــــ    الحـــــارت،  المؤاتـــــ  ف  مدظم  القوة  ت  تيقـــــ  احترام حريـــــ    مغم 
المرف  األ ق(.   اإلشــــــــــــــامة  ل  الرســــــــــــــالتي  المتطاعقتي  المورهتي   ل  مئيبــــــــــــــ  مس ا األم   إل   )احظر

ــالتي  متطاعقتي  مورهتي  S/2022/229آذام/مام  )  15المؤمقتي    (، ذمر الممثت الدائم إلســــــرائيت ف  مســــ
القيود الت  ُتذرم ع   ”أ    (S/2022/285)  2022حيبـا /أ ريت   4 ل  مئيبـ  مس ا األم   إل  مؤمقتي   

.. عــاراترا  ما ارعتــداءات البــدحيــ  .  المؤاتــ  ع   الوصــــــــــــــوق  ل  مــامــت أمرــاء ميطقــ  عم يــاتهــااــدمة القوة  
تتيا المساق إليرا  ل قيام ع  طري   ”    “المتارمة ع   ريود القوة المؤات ، تميا القوة م  ارضطل   وريتها

.  ف  مســــــــــــالتي  متطاعقتي   “ مي ها، حت  ر، عمواصــــــــــــ   تدتيتاتها الدبــــــــــــكري  د   عائ  ف  ريو  لبيا 
أعر  الممثت ”،  (S/2022/445)  2022أيام/مايو   31مورهتي   ل  مئيبــــــــــــــ  مس ا األم   إل ، مؤمقتي   

ــا اـاطدـا .. ف   . ت الت   مدت عح   يرا ا.. للفتراء.  اـلدائم إليرا  ـلدم األمم المتحـدة ع  مفالــــــــــــــه مفالــــــــــــ
  .“S/2022/285   S/2022/373وثيقتي   ال

  اصــــ ت القوة اليحري  التاعد  ل قوة المؤات  دعم عم يات ارعترام اليحرا،    غ عدد البــــذ  الت   - 15
ــتواذتها  ــذيي .  اام السيإ ال بياح   تذتيإ   2 372اسـ ــذيي  م  أصـــت 368سـ ــذيي  أحالتها  ليه القوة   372  سـ سـ

 المؤات  لتذتي ها،  سما لها عمواص   سيرها.

 عم ت القوة اليحري  ع ـذ  مؤات  عأم ا سـذ  اعتياما م  آذام/مام ، عقر تأقير ف  اسـتبداق سـذيي ،  -   16
ـثاـ ت لثلث ســـــــــــــذ  ف  اليحر  ت طـي  رميا الممرات اليحرـي  الثلـث . مـما ق   تحـدـيات ف  الحـذاط ع    رود  

 حتيرا /يوحيه، مما يديد القوة اليحري   ل  قما سذ .  28 م  المقرم أ  يتم  حلق البذيي  الخامب  ف   
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حتيرا /يوحيه، حذمت اليحري  اإلسرائي ي  سذيي  تاعد  ل قوة اليحري ، تقوم  د ميات ف  ميطق     6 ف    - 17
الدم يــات اليحريــ  ل قوة المؤاتــ  عــالقر  م  حقــت مــاميإ اليحرا ل  ــاز الطبيد ، م  اراترا  م  الميطقــ . 
 اامت ســت طائرات مقات    ســرائي ي  عميا مة عالقر  م  ســذيي  القوة المؤات ، مما أدم  ل  حد ث د ا حتيس  

ه، ح قت ســــــــــــت طائرات مقات   حتيرا /يوحي  7اقتراق حارت ال ــــــــــــوت،  إطلق عدة ايا ت مالــــــــــــيا .  ف  
 طلق    سـرائي ي  فوق البـذيي  حذبـها.  اشت ـذت سـذيي  القوة المؤات  أيالـا التوقيا اإللاتر ح  لرادام ل تحكم ف 

 اليام موره صو ها.  احتست القوة المؤات  ع   هذ  الحوادث لدم ريإ الدفا  اإلسرائي  .

اتخـاذ قطوات تمهـيدـي  ليقـت رتء م  مبــــــــــــــؤ لـيات القوة   اصـــــــــــــــ ت القوة المؤاـت   اليحرـي  ال بـياحـي    - 18
د مة  عم ي  تدميبي  ت ط  المدايير الت ــــــــــــــ ي ي  الم ــــــــــــــترم   285اليحري   ليها، م  قلق أموم ميها  رراء  

 الخاص  عأح ط  القيادة  الرصد  استيقاد البذ .

ــت السيإ ال بياح   القوة المؤات  تدا حهما ف  اطام عم ي  الحو  - 19 ــتراتيس .  افُتتِّا مقر   اصــــــ ام ارســــــ
ــر ي  )القطا  ال ر  ( ف   ــر  13قيادة الاتيي  اليموذري  ف  صـــــــــ حتيرا /يوحيه.  م  المقرم أ  يسرا الي ـــــــــ

األ ل  لبــــــــــــــريــ  ف  الاتييــ  اليموذريــ  م  القوات المورودة قــامت ميطقــ  عم يــات القوة المؤاتــ ،  أ  يسرا 
 ما القوة المؤات . ارضطل   تدمييات م ترم   عم يات ميبق 

،  فرت اوة األمم المتحدة المؤات  ف  لبيا   ل  السيإ  (2021)  2591م  القرام    11 عمل عالذقرة   - 20
 القوة المؤات .   ال بياح  مواد غير فتاش   دعما لوربـتيا مؤاتا ف   طام األح ـط  الم ـترم   ي  السيإ ال بياح 

(، ادمت القوة 17، الذقرة  S/2022/214  فقا لمذمرة التذاهم المواد   ي  القوة المؤات   الب طات ال بياحي  )احظر 
مدــدات طبيــ    ريــ  طدــام،  أد يــ      162  000لتر م   اود الــديتق،  مواد غــذائيــ  إلعــداد    210  000المؤاتــ   

 ..  اسُتمدت المؤ  عقدم مبير م  اإلمدادات  الدقود القائم  ل قوة المؤات  2022عح وق حهاي  شيار/فبراير 

ــيار/فبراير، تس    وضـــوم األثر الاامت ل مبـــاعدة المقدم   - 21  ما تقديم الستء األشبر م  الدعم ف  شـ
ف  ماحو    210الد ميات الراشي  الم ـــــــترم  م  ف ـــــــاعدا.  ازدادت  2022م  القوة المؤات  ميذ آذام/مام   

ف  أيام/مايو.  ف  حيبا /أ ريت،   277ف  حيبا /أ ريت     282  ف  آذام/مام ،  إل   263الثاح /يياير  ل   
ف  المائ ، عالمقامح  ما متوسب    18,3امتذدت الدم يات الت  أرريت ف  تيبي   ثي  ما السيإ ال بياح   ل  

 ف  الذترة الم مول  عالتقرير البا  .  ترد تذاصيت أقرم ف  المرف  الثاح .ف  المائ   15,3ادم  

ــ  مس ا األم   إل ، مؤمقتي    - 22 ــالتي  متطــاعقتي  مورهتي   ل  مئيبـــــــــــــ آذام/مــام    15 ف  مســـــــــــــ
(S/2022/235أحالت الممث   الدائم  ل بيا  ط يا م  حك ،)  وم  لبيا  لمواصـــــ   تقديم المبـــــاعدة المادي   ل

السيإ ال بياح  ف  ميطق  عم يات القوة المؤات  ف  لبيا  لمدة ســـي   ضـــافي .  شـــددت الرســـالتا  ع   أهمي  
  هذا الدعم الدم يات  ف  تدتيت ادمة السيإ ال بياح  ف   طام األح ط  الم ترم  ما القوة المؤات .

 
 والتصرل  ترتيبرت األمن -  برء 

أـيام/مـايو أشـد قلـله الطرـفا  م   19عـقدت اوة األمم المتحـدة المؤاـت  ف  لبـيا  ارتمـاعـا ثلثـيا ف   - 23
رديد التتامهما عارســــــتقرام ع   طوق الخب األزمق.  شــــــم ت المبــــــائت الت  ررت مياا ــــــتها، الحوادث ع   

 ة لوا  األعماق الددائي .طوق الخب األزمق،  احتهاشات المساق السوا،  الخر اات الخطير 

  اصــــــــــــ ت القوة المؤات  أح ــــــــــــطتها اليومي  للت ــــــــــــاق  التيبــــــــــــي  ع   طوق الخب األزمق.  ف   - 24
آذام/مام ،  تم ــــــيا ما الترتييات البــــــاعق ، يبــــــرت القوة المؤات   صــــــوق عماق مدحيي   ســــــرائي يي   ل   13
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ــياح  مالــــــخات ل ميا .  ف  أيام/مايو، يبــــــرت القوة المؤات    ال ــــــماق م  الخب األزمق عالقر  م  غسر ل ــــ
 تيظيف حهر الوز اح  ع   يد أصحا  الميتسدات ال بياحيي .

إلح ـــــاء مكتر ات ـــــاق  2008ائيت ع   المقترم الذا ادمته القوة المؤات  ف  عام  مغم موافق   ســـــر  - 25
 ل قوة المؤات  ف  تت أ ير، فل يتاق  ح اء هذا المكتر مبأل  مد  ق . 

  اصـــــ ت القوة المؤات ، م  قلق الم ـــــاميا البـــــريد  األثر  التبرعات  ميادمات التوعي ، مبـــــاعدة  - 26
ها د مات  ياء القدمات لقوم األم  الداق    تحديث ســــيامة  ســــداد تاعد  لمرمت البــــ طات المح ي ، عبــــبت مي 

م ــر عا ســريا األثر، دعمت القوة المؤات  تقديم قدمات أســاســي ، ميها   26الدفا  المدح  ف  شــيدا.  م  قلق  
ــحي ،  دعمت  حتات األغذي   واســــــــط  المتامعي  ال  مح يي .  الميا   ال ــــــــرد ال ــــــــح ،  الطاا ،  الرعاي  ال ــــــ

ف  المائ  م  ميتاحي  القوة المؤات  المخ ـ ـ  ل م ـاميا البـريد  األثر م  أرت   19 ُق ـ ـت حبـي  أشثر م   
ــاء  الذتيات.  م  قلق ميادمات التدا   المدح   ــر ع   اليبــــ ــاميا تدود عاليذا المياشــــ ــكرا  - تمويت م ــــ ،  الدبــــ

واســــــــــير  مددات  لوازم طبي  ل عيادات  المدام  دعمت اليدث   حتات الطاا  البدي   ف  الب ديات،  تبرعت عح
  الراعطات اليبائي  المح ي .

المتد   عــالمرأة   (2000)  1325  اصــــــــــــــ ــت اوة األمم المتحــدة المؤاتــ  ف  لبيــا  دعم تيذيــذ القرام   - 27
ــكريي   المدحيي  التاعدي  ل قوة المؤات     6 810ر   البــــــلم  األم ، م  قلق أموم ميها تدمي  م  األفراد الدبــــ

ع   تدميم مراعاة الميظوم السيبــــاح .  أح ــــات شــــيك  ثالث  ل وســــيطات ف  ميطق  عم يات القوة المؤات  ف   
 آذام/مام .

 
 نزع سالح الجمرعرت المسلحة -  جيم 

ــلم السماعات ال - 28 ــ ح .  ما زاق حت  ر يدترد ع يا عأ   لم ُيحرز أا تقدم فيما يتد    يت  ســــ مبــــ
ـلدـيه ـادمات عبــــــــــــــكرـي .  مـا زاق احتـذاط حت  ر  رمـاعـات أقرم ـعأســــــــــــــ حـ  قـامت حطـاق ســــــــــــــيطرة اـلد ـل ،  

 تها ع   أماضيها.، يدوق ادمة الد ل  ع   ممامس  مامت سيادتها  س ط(2006) 1701احتهاك ل قرام  ف 

 ل مقا م ت ــــكيلتيا  ”حيبــــا /أ ريت، صــــرم األمي  الدام لحت  ر، حبــــ  ح ــــر ر، عأ :    29 ف   - 29
 .“ت ت ت ميا مات صامت  ع   مت البيياميوهات،  ع   مت الذرضيات،  ع   مت األس ح  المتوفرة لدييا

،  “ حح  مبـــتدد   لمياا ـــ  ارســـتراتيسي  الدفاعي  الوطيي ”أيام/مايو، ااق البـــيد ح ـــر ر:   9 ف   - 30
،  S/2021/214)احظر    2021ماحو  األ ق/ديبمبر  27ف   شامة  ل   يا  الرئيا مي اق عو  ال ادم ف   

ــمير ردسا، اائد القوات ال بياحي ، عأ  أيام/ماي  20(.  ف   24الذقرة  ــكري  ”و، صـــرم سـ ــائت األميي   الدبـ المبـ
حقت اذائ  م  مكا   ل  آقر    ألحد ]...[  ييي   أر يتام”    “يسر أ  تاو  مبــــــؤ لي  السيإ ال بياح   حد 

يرة  الد رم عاأل ق، ح وا مبـأل  ال ”أيام/مايو، صـرم البـيد ح ـر ر اائل:    25.  ف  “د    ذ   ع م السيإ
ــ م ســـــــلم ل د ل      الراتر ـــــــــــــــــــــــ[ حبـــــ ... لييق  ]هياك[ ريإ  تيق  ]هياك[ د ل ،   دد ذل  حيااإ  ذا ]شيا ســـــ
 .“]شيا سـ[ حب م سلم ل سيإ  ذا أ 

 حذـذ السيإ ال بيـاح   اوم األم  الـداق   ثلث عم يـات اعتقـاق مت ــــــــــــــ ـ  عـاإلمهـا ، ميهـا اعتقـاق   - 31
ــا هم   ــتيه ف  احتبـ ــام.  ف   أشـــخاُ ُي ـ ــيار/فبراير، أع يت اوم   23 ل  تيظيم داعإ  تيظيم ربه  فتا ال ـ شـ

حيبا /أ ريت،   6األم  الداق   أحها أحيطت قط  لتيظيم داعإ تبتهدد موااا دييي  شيعي  ف   ير ت.  ف   
ــيدا عسيو  لبيا ، مواطيا ف بــــــطيييا  تهم  تهرير أســــــ ح   ذقائر  ل  ميظم    اعتقت السيإ ال بياح ، ف  صــــ

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/2021/214
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حيبا /أ ريت، اتت السيإ ال بياح    27ي تيه ف  أحها  مها ي  ف  مخيم عي  الح وة للراي  الذ بطيييي .  ف   
  مها يا م تبها عه ف   ادا قالد عدكام ف  شماق لبيا .

 ف  شـــــرق لبيا   شـــــماله، ت ـــــاعدت حدة الدديد م  الميازعات ال ـــــخ ـــــي   تحولت  ل  حوادث   - 32
 شخ ا عسرام. 152شخ ا )م   ييهم طذت  ست حباء(  إصاع   45سذر ع  مقتت إلطلق اليام، مما ا

حيبــا /أ ريت، ُاتت أحد أفراد اوة األم  الوطي  التاعد  لميظم  التحرير الذ بــطييي  ف  مخيم  3 ف   - 33
عدة عي  الح وة للراي  الذ بـــــطيييي ، عالقر  م  صـــــيدا ف  ريو  لبيا ،  ثر حتا  شـــــخ ـــــ .  تم تبـــــ يم  

حيبـا /أ ريت، أع يت حرمتا فتا  حما  ع  م ـالح  ف  أعقا   20م ـتيه  هم  ل  البـ طات ال بياحي .  ف   
  2021الحوادث الت   ادــت ف  مخيم  رت ال ــــــــــــــمــال  للراي  الذ بــــــــــــــطيييي  ف  مــاحو  األ ق/ديبــــــــــــــمبر  

 (.  لم يب غ ع   حراز أا تقدم ف  التحقي  ف  هذ  الحوادث. 28 ، الذقرةS/2022/214 )احظر

 لم ُيحرز أا تقدم ف  تذاي  القواعد الدبـــــــــــكري  الت  ما زالت تحتذة  ها السبه  ال ـــــــــــدبي  لتحرير   - 34
 القيادة الدام   فتا ارحتذاض .  -ف بطي  

 
 حظر توريد األسلحة ومراقبة الحدود   -  دال 

ت تمثت مبـأل   ءاادعاءات  يقت أسـ ح   ل  رهات مبـ ح  غير تاعد  ل د ل ،  ظ ت اردعااسـتمرت  - 35
ــدـيد.  إذا ثـبت حـد ث عم ـيات اليقـت المـذمومة، فـ حهـا ت ــــــــــــــكـت احتهـاشـا ل قرام   (2006) 1701مثيرة لق   شــــــــــــ

ألمم المتحدة تأقذ ادعاءات حقت األس ح  مأقذ السد، ف حها ليبت ف   ضا المرف  الثالث(.  مغم أ  ا )احظر
 يتيا لها التحق   ميها ع كت مبتقت.

 اســــــتمر  م د تقامير تذيد عم ــــــامم  حت  ر عبــــــكريا ف  األحداث السامي  ف  السمهومي  الدر ي    - 36
 البومي .

عم ي  لمكافح  تهرير المخدمات   30ف    شــــخ ــــا 57 اعتقت السيإ ال بياح   اوم األم  الداق     - 37
ــادم السيإ ال بـياح    حـي  م  حـيات   200 000 الواود  األســــــــــــــ حـ   غيرهـا م  البــــــــــــــ ا.  ف  اليقـا ، صــــــــــــ
حتيرا /يوحـيه ف    5   3الابـتاغو ،  مدـدات لت ــــــــــــــييا المخـدمات،  ذقيرة.  ف  الدم ـيات الت  ررت يوم   

رام،  تم تذاي  مي ــــــأة لت ــــــييا المخدمات،  سر ســــــيد  آقر   ع اليقا ، ُاتت أحد أفراد السيإ ال بياح   أصــــــي 
ــا /أ ريت، اعترضــــــــــت اوم األم   6 ُألق  القيي ع   عدد م  المواطيي  البــــــــــوميي   ال بياحيي .  ف   حيبــــــــ

آذام/مـام ، لق  مـدح   احـد حتـذه ف  ـتالـيا   31مي وغرامـا م  المخـدمات ف  مرـفأ  ير ت.  ف   975اـلداق   
ــير ث  لث  مدحيي   ريدا  احد عسرام، عقر تيادق إلطلق اليام  ي  السيإ ال بياح   أشـــخاُ  عاليقا ،  أصـ

، ألقت اوم األم  الداق   القيي ع   حيبــــا /أ ريت 27مط و ي .  ُألق  القيي ع   ثلث  أشــــخاُ.  ف  
  شخ ي   تهم تتد   عالتهرير  المخدمات، توف  أحدهما متأثرا عسر م أصير  ها أثياء الدم ي .

شــخ ــا م  ريبــيات لم ُتحدد ف   153 اعتقت السيإ ال بياح   اوم األم  الداق   ما ر يقت ع    - 38
حيبـا /أ ريت، احق ر  23عم ي  لمكافح  تهرير الي ـر، مدظمها ف  محافظ  عكام ف  شـماق لبيا .  ف   12

اللراي  البـــــــــــوميي   شـــــــــــخ ـــــــــــا )مدظمهم م  المواطيي  ال بياحيي   مذل  م   84اام  ايت  حه ما  يحمت 
ــذيي  تاعد  ل سيإ ال بياح .  تذيد  ــطدامه عبـــــ ــماق لبيا ، عقر اصـــــ ــاحت طرا  ا ع ـــــ ــطيييي ( قيال  ســـــ  الذ بـــــ

شـخ ـا.   37شـخ ـا لقوا حتذهم أ  ما زالوا ف  عداد المذقودي ،  ييما تم  حقاذ   47التقامير عأ  ما ر يقت ع   
ــاـعات ف    ف   اـت رح ،  ادـت احتسـارـات عييذـ  ف  رميا أححـا ء الب ـد، ما اإل ل  ع   او  عـدة  صــــــــــــ

https://undocs.org/ar/S/2022/214
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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طرا  ا.  احالــــــــــــــمـت القوة اليحرـي  الـتاعدـ  ل قوة المؤاـت   ل  عم ـي  اليحـث  اإلحقـاذ، ف  حي  اـدمـت الميظمـ  
دعم  الد لي  ل هسرة  مذوضي  األمم المتحدة ل ؤ   اللراي  مباعدة ل ياري   أسر الالحايا، م  قلق تقديم 

 ي   دعم حذبــــ   ارتماع .  فتا السيإ ال بياح  تحقيقا ف  الحادث؛  ُألق  القيي ع    ف  مساق ال ــــح  الدق 
مواط  لبياح  فيما يت ـــــــت عالحادث.  ميا السيإ ال بياح  ثلث محا رت أقرم لحرمات غير حظامي ، شـــــــامك  

ــماق لبيا ،  ف   16فردا، ف     168فيها  ــ  ع ـ ــا /أ ريت ف  الدريالـ ــا /أ ريت      28حيبـ يوحيه ف   /را  حتي   7حيبـ
حتيرا /يوحيه، سـس ت مذوضـي  األمم المتحدة ل ـؤ   اللراي  ع ـر محا رت ل هسرة غير  8طرا  ا.  حت   

 . 2022فردا، ف  عام  724اليظامي  ع  طري  اليحر م  لبيا ، شم ت 
 

 األلغرم األرضية والقنربل العنقودية - هرء 

دـا م  األماضــــــــــــــ  ف  ميطقـ  الدم يـات، حيـث  رـدت  مترا مر   7  130اـامـت القوة المؤاتـ   تطهير   - 39
زيامة مصــدل لالــما   مراقي  السودة،  حظمت   97ل ما مالــادا ل فراد  تخ  ــت ميها.  أررت اليدث   1 618

 حاطات  علمي  ل توعي  عالمخاطر    10أم ا مياســــــيات رعتماد  حدة متخ ــــــ ــــــ  ف   زال  األل ام،  اد مت  
.  دعمــت القوة امرأة   19يي   المــدحيي  التــاعدي  ل قوة المؤاتــ  م   ييهم  م  األفراد الدبــــــــــــــكر   161م  أرــت  

المؤات  أيالــــــــــــا المرمت ال بياح  ل عماق المتد ق  عاألل ام م  قلق القيام  ي ــــــــــــار ل توعي  عمخاطر الذقائر 
 طاليا لبياحيا. 70المتذسرة ف  مذر شو ا )القطا  ال را ( استذاد ميه 

 
 الحدودترسيم   -  واو 

لم يحرز أا تقدم ف  ترســـــيم أ  تد يم الحد د  ي  لبيا   السمهومي  الدر ي  البـــــومي .  لم يحرز أا  - 40
ــيدا.  لم ترد  عدد السمهومي  الدر ي  البــــــومي   إســــــرائيت ع    ــأل  ميطق  متام  شــــ ــا فيما يتد   عمبــــ تقدم أيالــــ

المتد    تيذيذ   2007ت ـري  األ ق/أشتو ر  30ؤمخ التحديد المؤات لميطق  متام  شـيدا المقترم ف  التقرير الم
 ، المرف (.S/2007/641حظر ا) (2006) 1701القرام 

ــذيي  عائم  لاحتات  التختي   التذريغ ف  - 41 ــوق ســــــ حتيرا /يوحيه  ل  حقت ماميإ  5  ف  أعقا   صــــــ
مذا ضـات ترسـيم الحد د اليحري  ر تتاق رامي ،   التال  ”ل  از إلحتات ال از إلسـرائيت، ااق الرئيا عو    : 

.  ف   يا  م ـترك صـدم ف   “ف   أا عمت أ  ح ـار ف  الميطق  المتياز  ع يها ي ـكت اسـتذتازا  عمل عدائيا
ــرائي يو  أ : حتيرا /يوحيه، ذمر  زماء ال 8 ــؤ   الخامري  اإلســـــــــ ــ  الحذر تقا ف   ”دفا   الطاا   ال ـــــــــ مي ـــــــــ

األماضـــــــــ  اإلســـــــــرائي ي ، ع   عدد عدة مي ومترات ريو  الميطق  الت  تسرا ع ـــــــــأحها مذا ضـــــــــات  ي  د ل   
 تدط  د ل   ســـــــرائيت األ لوي    ...  ...  ل  يالـــــــن الحذام ال از م  الميطق  المتياز  ع يها   ســـــــرائيت  لبيا 

ــتددة ل دفا  عيهالح ــتراتيسي ،  ه  مبــ حتيرا /يوحيه، صــــرم األمي  الدام لحت    9.  ف   “ماي  أصــــولها ارســ
ــر ر، عأ :   ــ  ح ـ ــترك”ر، حبـ ــتخرات ال از م  هذا الحقت الم ـ ــتبدأ ف  اسـ ــرائيت سـ ...  ييما ُميا لبيا      سـ

.  ف   “ ا  الدمت اإلســـــــــرائي   حت  م  الحذر  ارســـــــــتخرات م  القطاعات غير المتياز  ع يها. لذل  يسر
عامو  هوم ـتاي ، مبير مبـت ـاما الوريات المتحدة ألم  الطاا ، الد  وماسـي  المكومي   الوات حذبـه،  اصـت

  ي  الطرفي .
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 الستقرار السيرسي والمؤسسي -  زاي 

اوائم ف   103مرشــــــــــــــحـا م    718أـيام/مـايو، أررم لبـيا  احتخـاـعات  رلمـاحـي ، تـيافا فيهـا    15ف   - 42
، ماحت 718مقددا.  م   ي  المرشــــــــــــــحي  اليالغ عددهم  128دائرة ع   المقاعد البرلماحي  اليالغ عددها  26
.  ف   2018ف  المائ ( ف  احتخاعات عام   13,4مرشح  ) 86ف  المائ (، مقا ت    16,4مرشح  )  118هياك  

  ـت حبـــــــــــــــي  اإلقـياق اإلرمـالـي  ع    ـ دا ـعأصــــــــــــــواتهم.     58م ترـ ا ف   142 041أـيام/مـايو، أدل    8   6
ف  المـاـئ  ف    49,7ف  المـاـئ ، مقـامـح   يبـــــــــــــــي    49,2الت ــــــــــــــوـيت، عمـا ف  ذـل  الـياقبو  م  قـامت الب ـد،  

 .2018 عام

مقددا؛    19ع   اليحو التال : القوات ال بياحي ،    128 ق  ت اليتائج الرسمي  المقاعد الييا ي  الـــــ  - 43
الحر،   الوطي   أمــــت،  مق  18 التيــــام  التقــــدم    13مقدــــدا؛  حت  ر،    15دــــدا؛  حرمــــ   مقدــــدا؛  الحت  

مـقاعـد،  3مـقاعـد؛  الطـاشـــــــــــــــياق،   4مـقاعـد؛  الاـتاـئر،   7مـقاعـد؛  تـيام ـادام  المبــــــــــــــتقـبت،   8ارشــــــــــــــتراش ، 
مقددا.  13مقددا؛  السماعات الياشـــــــــــا ،   15يوا  المبـــــــــــتق و ،  ال األحياش، مقددا ؛  المردة، مقدد  احد؛   

.  تمثت أم ا حبــاء رماعات حاشــا ؛  تمثت األقريات  2018ت ثماح  حبــاء، مقا ت ســت حبــاء ف  عام  احُتَخب 
القوات ال بياحي  )اثيتا (  التيام الوطي  الحر ) احدة(  حرم  أمت ) احدة(.  لم ي ــامك تيام المبــتقبت  تعام   

ــتوما  ــر طديا  ل  المس ا الدسـ ــ  ع ـ ــدد الحريرا ف  ارحتخاعات.  ُادم قمبـ ــوي   سـ ــمي  لتبـ ،  هو اآللي  الرسـ
 د ائر. 10الميازعات ارحتخا ي ، ل طد  ف  اليتائج ف  

 ف  الذترة الت  ســــــيقت ارحتخاعات، ماحت هياك توترات متتايدة  ت ــــــاعد ف  الخطا  التحريالــــــ    - 44
المتحدة  ي  المدبــكرات البــياســي  المتيافبــ ،  مذل  ضــد اللراي .   رد اســتق ــاء ل ت ــومات أررته األمم 

ف  المائ  م  المبــتط دي   42ف  حيبــا /أ ريت أ  الدلاات  ي  ال بياحيي  تدهومت ع ــكت مبير، حيث أشــام  
.  ف  حيبــــــــــــــا /أ رـيت  أـيام/مـايو، 2017ف  المـاـئ  ف  عـام   3 ل   رود علـاات ســــــــــــــ بـي ، مـقامـح   يبـــــــــــــــي   

 ارعتداء الم ـدد  إطلق اليام  إلقاء  حادثا مرتيطا عارحتخاعات، ميها التخويف 40تبـسيت ما ر يقت ع   تم
القيا ت اليد ي   التخرير،  الميا الذد   ل حملت ارحتخا ي  ف  مياط  مديي ، أســـــــــــذرت ع  مقتت شـــــــــــخص  

  احد  إصاع  عدة أشخاُ عسر م.

 ف  يوم ارحتخاعات،  مدت أحياء ع   او  عدة م ــــــــــاررات  ي  مؤيدا األحتا  المتيافبــــــــــ ،  مذل   -   45
ات أ  مالـــــــــــــايق  أ  تخويف أ  اعتداءات ربـــــــــــــدي  ع   الياقبي   ميد    األحتا   المراابي  المح يي .  تهديد 

  تمك  السيإ ال بياح   اوم األم  الداق   م  احتواء األحداث.  ررم  طلق حام احتذال  ف  موااا مخت ذ . 

يــ  م  أرــت ديمقراطيــ   أيــام/مــايو،  رــدت مسموعــ  مراقيــ  مح يــ ، ه  السمعيــ  ال بيــاح   16 ف    - 46
.  “ احتهاشات صــــامق ،  تخويف،  ضــــ ور مامســــتها عدة أحتا  ســــياســــي  ”ارحتخاعات، أ  ارحتخاعات شــــا تها 

ــوات  ”أيام/مايو، ذمرت عدث  مراقي  ارحتخاعات التاعد  للتحاد األ م    أ    17 ف   ــراء األصـــ ــات شـــ ممامســـ
،  ُ ردت أ ره ا ـوم ف  اإلطام القاحوح ، “الذُر أثرت ع   حري  اقتيام الياقبي   أدت  ل  غيا  تاافؤ

ــا اة ف  اراترا ،   ــي ،  المبـــــــــ ــا اة  ي  السيبـــــــــ ــوم تتد    تمويت الحملت ارحتخا ي ،  المبـــــــــ ميها أ ره ا ـــــــــ
 صـــــلحيات لسي  اإلشـــــراد ع   ارحتخاعات.  أشـــــامت اليدث   ل  أحه يمك  تدتيت  مكاحي   صـــــوق الياقبي   

 لت ويت ل شخاُ ذ ا اإلعاا . تثقيذهم لتيبير عم ي  ا

 تدا حت الميبـــــــــــق  الخاصـــــــــــ  ل بيا   فري  األمم المتحدة القطرا ع  مثر ما السهات صـــــــــــاحي    - 47
الم ـ ح  ف  ارحتخاعات ال بياحي  لدعم الدم ي  ارحتخا ي ، عبـبت ميها تقديم المبـاعدة التقيي .  عم ت الميبـق   
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 الد ليي  ل دعوة  ل  التديي  الذوما لرئيا  زماء رديد الخاصــــــــ  أيالــــــــا ما أصــــــــحا  الم ــــــــ ح  الوطييي   
 ت ــكيت الحكوم  عبــرع ، فالــل ع  تيظيم ارحتخاعات الرئاســي  المقرم  رراشها ف  ت ــري  األ ق/أشتو ر ف   

ــدم ف    عــ رراء ارحتخــاعــات ”أيــام/مــايو، محبــت مسموعــ  الــدعم الــد ل  ل بيــا     20موعــدهــا.  ف   يــا  صـــــــــــــ
ــادا، ” ،  حثت البرلما  السديد ع   “هاالبرلماحي  ف  موعد ــتقرام ارات ـ ــريدات اللزم  لتأمي  ارسـ ارام الت ـ

التحرك ”،  دعت  ل  “ تحبــــي  الحومم ،  ســــ  اإلصــــلحات الت  يحتارها لبيا   شــــعيه ع    ره البــــرع 
 مســاء أســا متيي  م  أرت    .... .. مواصــ   الدمت ما صــيد ق اليقد الد ل .  ســريدا لت ــكيت حكوم  يمكيها

 .“ل تداف  اررتماع  ارات ادا المبتدام ل بيا 

أيام/مايو، أعاد البرلما  السديد احتخا  حبيه  را مئيبـا لمس ا اليوا ،  احتخر  ليا   و   31 ف   - 48
ضـــــــــــــــد تدمي  ”صــــــــــــــدــر حــائيــا لرئيا المس ا.  دعــا  را، مئيا مس ا اليوا ، البرلمــاحيي   ل  ارتحــاد  

حتيرا /يوحيه،  10    7.  ف  “ضد المبا  عحقوق لبيا  البيادي  ف  ثر ته المائي   اليذطي ”     “ارحقبامات
حتيرا /يوحيه، دعا الرئيا عو   ل   15.  ف  16احتخر البرلما  مشسـاء  أعالـاء لساحه المتخ ـ ـ  الـــــــــــــــ 

 حكوم  رديدة. حتيرا /يوحيه لتديي  مئيا  زماء يك    ت كيت  23 رراء م ا مات  رلماحي  م تم  ف  

 زير قامري  الاويت، ليسير  ال ــــــين أحمد حاصــــــر المحمد ال ــــــيام، آذام/مام ، أعر   19 ف   - 49
ميقـات ، مئيا  زماء لبيـا ، ع  امتيـاحـه لميـادمات حكومـ  لبيـا  الراميـ   ل  اســــــــــــــتدـادة الدلاـات ما ميطقـ   

  الاويت  ل   ير ت. حيبا /أ ريت، عاد سذيرا المم ا  الدر ي  البدودي  8الخ يج.  ف  

حيبـــــــــــا /أ ريت، أع   صـــــــــــيد ق اليقد الد ل  ع  اتذاق ع   مبـــــــــــتوم الخبراء ما الحكوم    7 ف   - 50
شـهرا،   46أ  يدعمها ترتير ال ـيد ق الممدد لمدة   ع ـأ  البـياسـات ارات ـادي  ال ـام   الت  يمك ”ال بياحي   

تيذيذ مت اإلرراءات  ”.  يتوا  ارتذاق ع   “يي  د رم ل 3ع تاح  المب غ المط و  اليالغ ]...[، الذا يدادق 
الموافق  ع     “اإلرراءات المبــــــيق ”.  ت ــــــمت “المبــــــيق  ف  حييها  تأشيد الدعم المال  م  ال ــــــرماء الد ليي 

،  2022اســــــــــــــتراتيسـيات  عـادة أيك ـ  البيوك  المـالـي  الدـامـ   الـدي ،  موافقـ  البرلمـا  ع   موازـح  الـد لـ  لدـام  
  أ ضــــا  البيوك المتدثرة،  تدديت ااحو  البــــري  الم ــــرفي ،  تداي  األصــــوق األريبي  لدم م ــــرد  تبــــوي 

لبيا  المرمتا،  توحيد أســــدام ال ــــرد.  م  المتوق  أيالــــا تدتيت صــــلحيات الم ــــرد المرمتا  أيكت  
توضــــــــا ”حوممته  تذديت الهيا  الوطيي  لمكافح  الذبــــــــاد.  شــــــــدد صــــــــيد ق اليقد الد ل  ع   ضــــــــر مة أ  

 .“الب طات قططها اإلصلحي  ل سمهوم

أيام/مايو، ادم مس ا الوزماء  ل  البرلما    22 ابت الدقوق ف   ضــــــــــــــا ت ــــــــــــــريف األعماق ف   - 51
،  م ــر   ااحو  ضــواعب مأ  الماق،  تدديل لسدت البــري  الم ــرفي  تتماشــ  ما 2022ميتاحي  الد ل  لدام 

الوزماء أيالا، ف  رم   أموم، ع   قطب التداف  ارات ادا  إصلم اطا   المدايير الد لي .   اف  مس ا  
ت ارحتخاعات الب دي   ل  أيام/مايو    .2023الاهر اء  أر 

أيام/مايو، مدد البرلما  حطاق مفا البـري  الم ـرفي  عما يمك  م   رراء مرارد    21 ابت ح ه ف    - 52
آذام/مام ،  اف  البرلما  ع    29وحا رديدا ل ميافب .  ف  محاسبي  االائي  ل م رد المرمتا،  اعتمد ااح 

القـاحو  لت طـي  حذقـات ارحتخـاـعات البرلمـاحـي ،  اـاعـدة  حذـاق مؤاـت  لتموـيت الحكومـ ،  ييمـا اســــــــــــــتمرت مراردـ   
 . 2022ال سي  لميتاحي  الد ل  لدام 

ذي ســــــــــــــدر ال ــــــــــــــرد غير   يو  د رم، احخ 11 ما مـا تيق  م  احتـياطـيات أريبـي  تـقدم  يحو  - 53
 أيام/مايو.  27ليرة لبياحي  مقا ت الد رم ف   37 800الرسم   ل  مبتوم قياس    غ  
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 اســــــــــــــتمرت المظاهرات  عم يات  اام  الحوارت ع   الطراات ف  رميا أححاء الب د احتسارا ع    - 54
ــادي .  ف   ــا  اررتماعي  ارات ـ ــيار/فبراير، حا ق ريدا متقا 28تدهوم األ ضـ ــوم ف  ريو   شـ عد ف  صـ

أيام/مايو، أضــرم شــخص اليام ف  حذبــه ف  زح   عاليقا .  ف  الذترة  6لبيا ،  ضــرام اليام ف  حذبــه؛  ف  
، زادت عم يات البــــــــــــــرا   اليهر ع   مبــــــــــــــتوم الب د  يبــــــــــــــي  2022م  ماحو  الثاح /يياير  ل  أيام/مايو  

 .2021ف  المائ  مقامح  عالذترة حذبها م  عام  11,5

ليرة   792 000   رد  رحامج األغذي  الدالم  أ  تا ذ  الحد األدح  لبـــــــــــــ   األغذي   صـــــــــــــ ت  ل  - 55
ــري  األ ق/أشتو ر    15لبياحي  ف  آذام/مام ، أا   ــد  ما ماحت ع يه ف  ت ـ ــكت مخاطر  2019ضـ .  هذا ي ـ

ــاء  الذاات المهم ـــ .  ف   تحويلت حقدي  آذام/مام ،  دأت الحكوم  ال بياحي  ف  دفا  14قاصـــ  ع   اليبـ
أســـــرة لبياحي  تداح  م  فقر مداا ف   طام الم ـــــر   الطامة لدعم شـــــيك  األما  اررتماع    147 000 ل  

الذا يموله البـي  الد ل .  ف  حيبــــــــــــــا /أ ريت، زاد  رحامج األغذي  الدـالم  م  تحويت المبــــــــــــــاعدات اليـقدي  
   البرحامج الوطي  رستهداد األسر األشثر فقرا.ال هري   ل  المواطيي  ال بياحيي   اللراي  المبس ي  ف

ارات ـــادي  ف  لبيا  عبـــبر تدمير ال ـــومد  الوطيي  لتختي  الحبو     -  تذاامت األزم  اررتماعي   -   56
،  مؤقرا، عبـــــــــــــبر اعتماد  الابير ع    امدات القما م   2020آ /أغبـــــــــــــطا    4ف  احذسام مرفأ  ير ت ف   
ــاد  التسامة ال بياح  أ  البي  الد ل   اف  ع      9ف   أ مراحيا  ارتحاد الر ســــــ .    أيام/مايو، أع    زير ارات ــــ

 م يو  د رم، ييتظر موافق  مس ا الوزماء  البرلما ، لتمويت  امدات  دي   ل قما.   150ارم عقيم  

ــ   A/HRC/50/38/Add.1حيبــــــــا /أ ريت ع  زيامته  ل  لبيا  ) 11 ف  تقرير  المؤمخ  - 57 (،  صــــــ
أ ليذييه دا شــوتر، المقرم الخاُ المدي  عمبــأل  الذقر المداا  حقوق اإلحبــا ، أزم  الب د ارات ــادي  الت  

ــيا اإلحبـــا ”ه   ــالا”عأحها متسذمة ف   “م  صـ ــياســـ  يداح  م  تالـــام  الم ـ ما اطا  م ـــرف   “حظام سـ
  .“اضدي  ل مباءل   ل  حد مبيرغير ق” م رد مرمتا 

 لم يتم عدــد تذديــت الهياــ  الوطييــ  ل مذقودي   المختذي  ابــــــــــــــرا ف  لبيــا ،  الهياــ  الوطييــ  لحقوق   - 58
آذام/مام ،   29اإلحبـا ، المتالـمي  لسي  الوااي  م  التدذير، عبـبر عدم مصـد مخ ـ ـات ل ميتاحي .  ف  
ذ ا اإلعاا .  ف     أذ  البرلما  ل حكوم  عالمالـــــ  ادما ف  عم ي  الت ـــــدي  ع   اتذاقي  حقوق األشـــــخاُ

أيـام/مـايو، أعر ـت لسيـ  األمم المتحـدة الذرعيـ  لميا التدـذيـر  غير  م  ضــــــــــــــر   المدـام ـ  أ  الدقو ـ    12
ا قها اليالغ  زاء اســــتمرام الم ــــاشت  ”القاســــي  أ  الل حبــــاحي  أ  المهيي ، عقر زيامة اامت  ها  ل  لبيا ، ع   

ــي  المتمي  ف  الدديد المتد ق  ع اام  الددق،  ارحتساز المطوق ا بت المحاشم ،  ارشتظاط  الظر د المعي ـــــــــ
 .“م  أماش  الحرما  م  الحري 

آذام/مـام    21 فيمـا يتد   ـعالتحقي  ف  احذسـام مرفـأ  ير ت، عي  مس ا القالــــــــــــــاء األع   ف   - 59
ــاء ف  المقاعد ال ـــــــــــاغرة ف  الهيا  الدام  لمحكم  التمييت، مهيا ع ـــــــــــد م مرســـــــــــوم مواا م  مئيا   أعالـــــــــ

ــا /أ ريت 21السمهومي   مئيا الوزماء   زيرا الددق  المالي .  ف   ــياحي  القيي  حيبــــ ــ طات اإلســــ ، ألقت البــــ
،  هو مواط  2013ع   المال  المتعوم ل ـــــــــــــحي  حترات األموحيوم الت   صـــــــــــــ ت  ل  مرفأ  ير ت ف  عام  

  رت ال ،  أفررت عيه  فرارا م ر طا ف  احتظام تب يمه  ل  لبيا . 

،  ره المدع  الدام الدبـــــــــــكرا تهما  ل  ســـــــــــمير ردسا عالقتت  التحريي ع   آذام/مام   22 ف    - 60
ت ـــــــــــــري   14  الحي ع   القتت فيما يتد   عارشـــــــــــــتياشات الدامي  الت   ادت ف  الطيوح   بير ت ف    ، القتت 
ذات د افا ”(.   صــــــــــــــذـت القوات ال بـياحـي  التهم ـعأحهـا  57، الذقرة  S/2021/953)احظر   2021أشتو ر  /األ ق 

https://undocs.org/ar/A/HRC/50/38/Add.1
https://undocs.org/ar/S/2021/953
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شــــــــــــــخ ــــــــــــــا آقري  متهمي     68 اـدمـت ط يـا رـديـدا إلاـالـ  المـدع  الدـام.  ر تتاق محـاشمـ     “ســــــــــــــيـاســــــــــــــيـ 
 مبتمرة. القالي  ف 

   اسـُتدع  أحد ال ـحذيي   تهم تتد   عاحتقاد مبـؤ لي  عموميي   مؤسـبـات عام ؛  احُتست صـحذ  - 61
لذترة  ريتة ف  مطام  ير ت،  احتست آقر أثياء  رراء محا مات ما البـــــــــكا  ع ـــــــــأ  ارحتخاعات البرلماحي . 
  ره أحد ال ــــــحذيي  اتهامات ااحوحي  ضــــــد مرشــــــا ف  ارحتخاعات البرلماحي  لتهديد  لحياته عدد ح ــــــر مقاق  

   أيدا أفراد م  السيإ ال بياح   أيام/مايو، ُزعم أ  صـــــــحذيي   ثيي  تدرضـــــــا للعتداء ع 26احتقادا.  ف  
ــ يم ف   ــيار/   4أثياء ت طيتهما رحتسات ف   ير ت.  لم يحرز أا تقدم ف  التحقي  ف  مقتت ُلقما  ســـــــــــ شـــــــــــ

 .2021فبراير 

  اصــ ت األمم المتحدة عقد حوامات ما حبــاء م  األحتا  البــياســي  التق يدي   السماعات الياشــا ،  - 62
محتم    تيمي  القدمات  المبـاعدة التقيي .  سـاعدت ثماح  شـيكات ل وسـاط ،    مرشـح  450 ادمت الدعم  ل  

ــوق ع   الواود،  إدامة   ــيار/فبراير  آذام/مام ، ف  حت الميازعات المح ي  المتد ق  عالح ــــــ ــات  ي  شــــــ أح ــــــ
م   اليذايات،  الدي  المدمســ ،  الدي  المستمد .  مستء م  رهود  ياء البــلم األ ســا حطااا، اادت حبــاء

 طرا  ا  شماق اليقا  حواما مستمعيا حوق الحر  األه ي   الم الح  ف  الب د. 

أشـــــــخاُ م  اللراي   م تمبـــــــ  ال سوء مبـــــــس ي  لدم   852  703حيبـــــــا /أ ريت، ما     30 ف   - 63
رراا   13 617رراا ســـــــــوميا    839 086مذوضـــــــــي  األمم المتحدة ل ـــــــــؤ   اللراي  ف  لبيا ، م   ييهم  

وء م  ريبـيات أقرم.  أ اذت الحكوم  التبـسيلت السديدة للراي  البـوميي  لدم المذوضـي  ميذ  طالر لس
ــام   ــد يب غ  2015عـ م يو  ررئ.  حت     1,5.  تقـــدم حكومـــ  لبيـــا  أ  عـــدد اللراي  البــــــــــــــوميي  ف  الب ـ

  ح ـ   ، أا أات عق يت م2022رراا ســوميا ف  عام   1 658 آذام/مام ، تحققت المذوضــي  م  عودة 31
(.  تواصــــــــــــــت البــــــــــــــ طـات ال بـياحـي  عم ـيات 3 609) 2021مسمو  حـارت الدودة الت  تم التحق  ميهـا لدـام 

، د   2019حيبـــا /أ ريت   24ترحيت البـــوميي  الذي  دق وا  ل  لبيا  أ  عاد ا  ليه ع ـــومة غير حظامي  عدد 
 تطبي  الالماحات اإلررائي  القاحوحي  ف  مثير م  األحيا .

حيبــــا /أ ريت،  ف  أعقا  ارتما  ل سي  الم ــــترم   ي  الوزامات المديي  عالم ــــردي ، ذمر   29 ف   - 64
ــي  األمم  ــدمت مذوضــ ــاف  اللراي .  أصــ ــتالــ ــؤ   اررتماعي  أ  لبيا  لم يدد اادما ع   اســ  زيرا الدمت  ال ــ

  اللراي  ف  لبيا ،  المتحدة ل ـــؤ   اللراي   ياحا شـــددت فيه ع   ضـــر مة مواصـــ   التمبـــ  عميادة حماي 
عما ف  ذل  مبدأ عدم اإلعادة القبـــــــري   الح  ف  الدودة الطوعي  عأما   مرام ،  دعت المستما الد ل   ل  

أيام/مايو، ااق عبد ر  وحبير،  10مواصــــــــ   الواود  ل  راحر لبيا   دعم األشــــــــخاُ المحتاري .  ف  
اد  ع ــــــأ  دعم مبــــــتقبت ســــــوميا  الميطق ،    لبيا    زير قامري  لبيا ، ف  مؤتمر  ر مبــــــت البــــــيوا البــــــ 

يبـتطيا احتظام التوصـت  ل  حت سـياسـ  ف  السمهومي  الدر ي  البـومي   لم يدد لديه الموامد اللزم  لميا   ر
القوام  م  م ادمة شـــــــــــواطاه.  أشد البـــــــــــيد  وحبير م  رديد التتام لبيا  عالدودة اآلمي   الاريم ،  دعا  ل  

 دة ف  السمهومي  الدر ي  البومي   در م  لبيا .تقديم المباع

 ُحظمت احتسارات عديدة ف  مخيمات اللراي  الذ بـــــــــــطيييي  مرد فدت ع   التطومات ف  القد    - 65
ف  المائ  م  ررا  ف بــطي  ف  لبيا  يعي ــو  تحت قب الذقر،  86 األمم الذ بــطييي  المحت  .   ما أ  

، فقد  ادت أيالــــــــــــــا احتسارات م  راحر اللراي  2021  هف  تموز/يولي  ف  المائ   73 تيادة ع  حبــــــــــــــي  
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الذ بـــــــطيييي  ل مطالي   تيادة المبـــــــاعدة م   مال  األمم المتحدة إلغاث   ت ـــــــ يت اللراي  الذ بـــــــطيييي  ف   
 ال رق األدح  )األ حر ا(.

ــاع  عمرم فير   موم   1  103  711حتيرا /يوحيه، ســـست لبيا    19 حت    - 66 (  19-  حا )شوفيد حال   صـ
حيبــــا /أ ريت، أع    زير ال ــــح  الدام  تخ يف   4حال   فاة. ف    10 453   غ عدد الوفيات المرتيط   ها 

ــد موفيد  ــسيا التطعيم ضــــــ ــتمرام ف  ت ــــــ .    غ عدد م  ت قوا 19- التدا ير الواائي  ف  األماش  الدام ، ما ارســــــ
، عم   شـــــــخ ـــــــا   2  695 953ما مسموعه   را /يوحيه حتي  17حت     19- ررع   احدة ع   األات م  لقام موفيد 

 فيهم اللراو  البوميو   الذ بطيييو   الدماق المهارر  .  

حيبـــــا /أ ريت،  ادت الحكوم   األمم المتحدة  طام األمم المتحدة ل تدا   م  أرت التيمي     28 ف   - 67
الطــامئــ  م  قلق دعم الذاــات .  يدط  اإلطــام الســديــد األ لويــ  ل تيميــ   2025-2023المبــــــــــــــتــدامــ  ل ذترة  

البـــــــــــكاحي  الالـــــــــــعيذ ،  ييما يرســـــــــــ  ف  الوات حذبـــــــــــه األســـــــــــا  ل تيمي  المبـــــــــــتدام  الطوي   األرت.  ف   
 حتيرا /يوحيه، تم توقيا اتذاق شراش   ي  البرلما   األمم المتحدة.  20

 2021آ /أغبــطا    4تطبيقها ف   حيبــا /أ ريت، عمورر قط  ارســتساع  ل طوامة الت   دأ  30 ف    - 68
ــاحيا إلحقاذ األم ام  ل  ما يتيد ع    12لمدة  ــرماشها دعما  حبـــــــــــ ــهرا، اد مت  مارت األمم المتحدة  شـــــــــــ شـــــــــــ
م يو     1,1م  المواطيي  ال بياحيي   اللراي  الذ بــــطيييي   المهارري  األشــــد ضــــدذا، م  أصــــت    600 000

ف  المائ  عمب غ  51,6ا /يوحيه، تم تمويت الخط   يبـي  حتير  17ف  المائ (.   ح وق  54شـخص مبـتهدد )
حتيرا /يوحيـه، تم تمـديـد    16م يو  د رم.  ف     383م يو  د رم م  أصـــــــــــــــت المب غ المط و  اليـالغ    197

م يو  د رم لت بي  ارحتيارات   546، ما دعوات ل ح ـــــــوق ع   2022الخط  حت  ماحو  األ ق/ديبـــــــمبر 
م يو  شخص ف  لبيا  لديهم احتيارات  حباحي ، م   2,5قدم األمم المتحدة أ  حوال  اإلحباحي  المتتايدة.  ت 

 مهارر. 86 000ررئ ف بطيي     208 000م يو  مواط  لبياح ،    2,2 ييهم  

ب غ عيه ضم   طام اإلصلم  التداف   إعادة 2022 قلق الر ا األ ق م  عام  - 69 ــُ ،   غ التمويت المــ
مليي     7,7م يو  د رم متموـيت تم ت قـيه  مب غ    25,8م يو  د رم،  مد مـيه مب غ   33,5  اإلعمـام ف  لبـيا 

ت م  عام   ي أ ضم  اإلطام ارستراتيس  لاصلم  2021د رم مرحَّ ــُ .  أ  غ صيد ق التمويت السماع  المــــــــــ
المـاححي   تبرعـاتهم  ات التدـاف   إعـادة اإلعمـام،  هو مرف  تمويـت لبيـا  الـذا يـدير  البيـ  الـد ل ، أ  التتامـ 

ــت   ــ     ــ ــ  حت     73,9المد يــ ــدفوعــ المــ ــالغ  الميــ د رم،  أ  مسمو   ــام   صــــــــــــــــــت  ل    31م يو   آذام/مــ
 د رم.   م يو   54,1

السهـات المـاححـ    آذام/مـام ،   غ مسمو  المبـــــــــــــــاعـدات الـد ليـ  ال  لبيـا  الت  أع يـت  31 حت    - 70
م يو    384,5،  مب غ 2022م يو  د رم ُسدد ف  عام    390,8م يو  د رم، ميها مب غ ادم     775التبر   ها  

مليي   318,2.  أ   ت السهات الماحح  ع   رود التتامات لم تبـــدد عدد ادمها 2021د رم مرحت م  عام  
لت قط  لبيا  للستساع     2023م يو  د رم لدام    246,2،  التتامات ادمها  2022د رم لدام    ما عدد .  ُمو ِّ
 ليي  د رم، حـيث   3,2م يو  د رم، م  أصــــــــــــــت المب غ المط و   اـدم   666,3عمب غ   2022ل زمـ  لدـام  

م يو  د رم ف  عـام   352,7أ   ـت ميـاحـات ارمم المتحـدة  الميظمـات غير الحكوميـ  ع   م د تمويـت اـدم  
حداء ل ح ــــــوق    حتيرا /يوحيه، تم  طلق  20.  ف  2021م يو  د رم مرحت م  عام  313,6 غ   مب   2022

 .2023عام    ليي  د رم لت طي  الخط  حت  3,2ع   مب غ  
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آذام/مام ، أل ت دائرة ارســتاياد ف  المحكم  الخاصــ    بيا  أحكام تبرئ  حبــ  حبير   10 ف   - 71
  2005شيار/فبراير    14فيما يت ت عالهسوم الذا  اا ف   ير ت ف   مرع   حبي  حب  عييب ،  أداحتهما 

شــــــخ ــــــا عسر م.  ف    226آقري ،  إصــــــاع    21 أســــــذر ع  مقتت مئيا الوزماء البــــــا   مفي  الحريرا   
حتيرا /يوحيه، حكمت ع يهما دائرة ارسـتاياد عالبـس  مدم الحياة.  ر يتاق مرع   عييبـ   سـ يم رميت   16

 ساعقا، مط ق  البرام.  عياش، الذا أدي 
  

   أمن وسالمة قوة األمم المتحدة المؤقتة ري ل نرن  -  ثرلثر  
تماشــــــــــــيا ما قط  اســــــــــــتمرامي  األعماق ف  رميا أححاء الب د ف  لبيا   الميادة التوريهي  لميظم    - 72

ف     19-، قذذــت القوة المؤاتــ  القيود المذر ضـــــــــــــــ  عبــــــــــــــبــر موفيــد19-ال ــــــــــــــحــ  الدــالميــ  ع ـــــــــــــــأ  موفيــد
   حيبا /أ ريت. 15

 عمل عالتتامها عميادمة الدمت م  أرت حذة البـلم الرامي  ال  تحبـي  سـلم   أم  حذظ  البـلم،  - 73
دا مت القوة المؤات  ع   مرارد  قططها األميي   تدا يرها المتد ق  عاتقاء المخاطر  التخ يف ميها، عالتيبي  

األميي  ال ــامم  مطيق  ف  ميطق  الدراو  )القطا  ال ــرا (،    الوثي  ما البــ طات ال بياحي .  ظ ت التدا ير
 شــــم ت اســــتخدام مسموع  مرافق  مبــــ ح  أثياء التيقلت الرســــمي  لسميا موظذ  األمم المتحدة.  تولت القوة 

ــاء فري  األمم المتحدة القطرا ف    ــير  يذاد أعالـ زيامات  ل  ميطق  الدراو .  أثياء  طلق   108المؤات  تيبـ
أعل ، لسأ موظذو القوة المؤات  عالقر  م  الخب   2مين  الق ـــــ ، الم ـــــام  ليها عالتذ ـــــيت ف  الذقرة  ال ـــــوا

 األزمق  ل  مخا ئ.

  اصــ ت القوة المؤات  مصــد ســير الدعا م المرفوع  أمام المحاشم الدبــكري  ال بياحي  ضــد أشــخاُ   - 74
البـــلم أ  ف  امتاا  ت   ارعتداءات.   ي ـــتيه ف  ضـــ وعهم ف  التخطيب ل ـــ  اعتداءات قطيرة ع   حذظ 

حيبـــــا /أ ريت، تم اليظر ف  دعا م ارســـــتاياد المقدم  ف  محكم  التمييت الدبـــــكري  ضـــــد األحكام    21 ف  
ــادمة ف   ع  المحكمـ  الدبــــــــــــــكرـي  اـلدائمـ  فيمـا يتد    هسومي  قطيري  ق ـذا   2021آذام/مـام    24ال ــــــــــــ

ــاعات ف  أفراد حذة البــــلم التاعدي  ل  ــمبر  9تموز/يوليه    26قوة المؤات  ف   صــ .  2011ماحو  األ ق/ديبــ
 فيمـا يتد   عمحـا لـ  الهسوم ع     .2023مـاحو  الثـاح /ييـاير    19 م  المقرم عقـد الس بـــــــــــــــات التـاليـ  ف   

حتيرا /يوحيه.  م  المقرم عقد  9، ُعقدت ر بـــــــــــ  ف  2008حذظ  البـــــــــــلم التاعدي  ل قوة المؤات  ف  عام 
 .2023آذام/مام   7ي  ف  الس ب  التال

  2018آ /أغبـــــــطا   4 لم يحرز أا تقدم ف  اإلرراءات السيائي  المتد ق  عالحادث الذا  اا ف   - 75
( أ  األعماق الدد احي  ضــــــــــــد حذظ  البــــــــــــلم S/2018/1029ف  اري  مسدق ز   )القطا  ال ر  ( )احظر 

  مـاحو  الثـاح /   4،   يـت ربيـت ف   2021مـاحو  األ ق/ديبــــــــــــــمبر    22دي  ل قوة المؤاتـ  ف  شــــــــــــــقرا ف  التـاع 
 (.70، الذقرة S/2022/214ماحو  الثاح /يياير )احظر  25،  مامي  ف  2022 يياير
  

 المؤقتة ري ل نرن انتشرر قوة األمم المتحدة  -  رابعر  
ــ  م     20ف    - 76 ــأل  اوام القوة المؤاتـ تـ ــه،  م  األفراد الدبــــــــــــــكريي ، م   ييهم    9  995حتيرا /يوحيـ

امرأة    95موظذــا مــدحيــا د ليــا، م   ييهم    242  ــدال مبـــــــــــــــاهمــال عقوات؛      47ف  المــائــ (، م     7امرأة ) 701
ف  المـائـ (.  ضــــــــــــــمـت القوة   27,7امرأة )  153موظذـا مـدحيـا  طييـا، م   ييهم    553ف  المـائـ (؛      39,3)

https://undocs.org/ar/S/2018/1029
https://undocs.org/ar/S/2022/214
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فردا م   574 مر حي   احدة،  تأل  اوامها م    اليحري  التاعد  ل قوة المؤات  قما ســـذ  )أم ا ســـذ  مؤاتا(
مراقيا   50ف  المائ (.  إضــــــــــاف   ل  ذل ، عمت  4,3ة )أ امر  25فراد الدبــــــــــكريي  التاعدي  ل قوة، م   ييهم  األ

ف  المائ (، ما فري  المراابي   22امرأة )  11مم المتحدة لمراقي  الهدح ، م   ييهم  عبـــــــــــــكريا تاعدي  لهيا  األ
ــكريي  تدمت  ــذود األفراد الدبــــ ــراد الدم يات  ل قوة المؤات .  المرأة األع   متي  ف  صــــ ف  لبيا ، تحت اإلشــــ

 .2- رتي  عقيد؛ أما المرأة األع   متي  ف  صذود األفراد المدحيي  فتدمت  رتي  مد

 مستء م  رهود ميادمة الدمت م  أرت حذة البــــــــــلم لدعم األداء الذداق  المبــــــــــاءل ، أررت القوة  - 77
 المؤات  التقييم الذ    ل يظام ال امت ل تخطيب  تقييم األداء، الذا أش د فدالي  عم يات اليدث .

ــُو ع يهـا ف  مـيادمة الدمـت م  أرـت حذة البــــــــــــــلم  أل  - 78 حكـام القرام   تيذـيذا لللتتامـات المي ــــــــــــ
 حدة تاعد  لها، ميها ثلث سـذ  م   14آذام/مام  م  تقييم  31، احتهت القوة المؤات  ف  ( 2018)  2436

حيـث ارســــــــــــــتدـداد ال وربــــــــــــــت   التـدميـر  التـأهـر الدم يـات .  تم تحـديـد حقـائص ط يذـ  داقـت ثلث  حـدات  
   حدة  ضافي  عما ف  ذل  سذييتا . 19ف  تقييم    ريت، شرعت اليدث  المؤات أستها.  ف  حيبا / مدال

،  اصـــ ت القوة المؤات  م ـــا ماتها S/2022/214م  التقرير    74  فقا لما  مد عالتذ ـــيت ف  الذقرة  - 79
(، عمل S/2020/473اء تقييم رســـــــــــــتمرام أهمي  موامد القوة المؤات  )احظر  ما الطرفي  ع ـــــــــــــأ  رواحر  رر 

ـتدميبـي  لبـياء القـدمات التقيـي  .  لتدتيت ق ـي  التحقي  التقي ، حظمـت القوة المؤاـت  د مة (2020)  2539ـعالقرام  
ــت تقييم طرائ  زيادة عدد الموظذي  المؤه ي  الذي   ــا /أ ريت،  تواصــــــ ف  مساق التحقي  لمدة يومي  ف  حيبــــــ

 سيتم ح رهم ف  الخ ي .
  

 السلوك والنضبرا   -   خرمسر  
ــيي   أم ا حار - 80 ــت لق  احتهاك ريبـ ــأ  حال  اسـ ــس ت القوة المؤات  ادعاءل  احدا ع ـ ــ وك غير سـ ت لبـ

ــؤ   لبيا    ــ  ل ــــــــ ــق  األمم المتحدة الخاصــــــــ .  ر تتاق اوة األمم المتحدة المؤات  ف  لبيا   مكتر ميبــــــــ مرمل
ــت لق  ارعتداء  ــاما مط قا ما ارســــ ــ  األمم المتحدة المتمث   ف  عدم التبــــ ــياســــ ــامم عبــــ م تتمي  عالتقيد ال ــــ

ــيي .  ت ق  رميا األفراد الذي  ُح ــــر ا مؤقرا تدم  ييات حوق هذا الموضــــو ،  ُاد ِّمت  حاطات  ل  رميا السيبــ
القادة الدبكريي  ع أ  مبؤ ليتهم حياق مبائت الب وك  ارحاليار.   اص ت اليدثتا  تيذيذ األح ط  المت     
 تدا ير الوااي   اإلحذاذ  الت ــحيا فيما يت ــت عحارت ســوء البــ وك،  عتزتا السهود الرامي  ل ت ــدا لحارت  

ارحتهاك السيبيي   التحرش السيب   ال إ/ال إ المذترم.  حظرا رحتماق زيادة قطر التحرش  ارست لق   
ف  ميطق  الدم يات،  اصـت الاياحا   19-السيبـ   الدي  الدائ   عبـبر تطبي  تدا ير مكافح  رائح  موفيد

  ذق رهود مبتمرة لتوعي  أفراد اليدث .
 
 

 مالحظرت  -  سردسر  
شـا   رراء ارحتخـاـعات البرلمـاحـي  ف  موعـدهـا دليل هـامـا ع   ارلتتام ـعالتـقالـيد اـلديمقراطـي  ف  لبـيا .   - 81

 م  المهم اآل  أ  يتخذ القادة البـــياســـيو  ف  الب د الخطوة التالي   أ  ي ـــك وا عبـــرع  حكوم  شـــام   ل سميا 
ح   احتياراته.  ر يمك  ل بيا  أ  يتحمت  أ  يدس وا  تيذيذ اإلصــــــلحات للســــــتساع  لتط دات ال ــــــدر ال بيا

ــا  ــادي  المتذاام  عاســــــتمرام.  أحث أيالــــ اســــــتمرام التقاعا ع  الدمت ف  مواره  أزمته اررتماعي   ارات ــــ
البرلما  السديد ع   تي ــــــــــــيب اليقاش الدام،  ال ــــــــــــر   ف   ضــــــــــــا اواحي  ترمت ع   اليا ،  تدتيت الرااع   

https://undocs.org/ar/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/ar/S/2022/214
https://undocs.org/ar/S/2020/473
https://undocs.org/ar/S/RES/2539(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2539(2020)
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يدات اإلصـــــــــلم الحاســـــــــم .  إذ أشـــــــــير  ل  تأريت ارحتخاعات الب دي  حت  البرلماحي ،  ارلتذاد حوق ت ـــــــــر 
، ف حي  أشــسا البــ طات ع   البدء ف  األعماق التحالــيري  لالــما   ررائها ضــم  اإلطام  2023أيام/مايو  

 التمي  المددق.

ــوات الت  تم اإل ل   - 82 ــراء األصـ ــايق   شـ ــسر الدي   قطا  الاراأي   الترهير  المالـ عيها  إحي  أشـ
قلق ارحتخاعات البرلماحي .  إذ أشــــير  ل  الخطوات اإليسا ي  ححو الت ــــدي  ع   اتذاقي  حقوق األشــــخاُ  
ذ ا اإلعاا ،  إذ أعترد عالسهود الت  تبذلها البــــ طات لتيادة  مكاحي  الوصــــوق  ليها أثياء ارحتخاعات، ف حي  

األشــخاُ ذ   اإلعاا  م  ممامســ  حقواهم    أشــسا ع   اتخاذ تدا ير مبــتدام   م موســ  لالــما  أ  يتمك 
ممامســ  مام  .  لا  ماحت التيادة ف  التمثيت البــياســ  ل مرأة موضــا ترحير، ف حي  أشرم دعوت   ل  اتخاذ 
تدا ير قاصـــــــــ  مؤات ، عما ف  ذل  اســـــــــتحداث ح ـــــــــ  ل مرأة،  ل  راحر تدا ير اإلحذاذ،  أحث ع   التمثيت 

 الاء مس ا الوزماء ف  الحكوم  المقب  .المتبا ا ل مرأة  الررت  ي  أع

ــم  ححو  - 83 ــيد ق اليقد الد ل ،  هو قطوة أ ل  حاســــ ــتوم الخبراء ما صــــ  إذ أمحر عارتذاق ع   مبــــ
ق ع   البرلما   البــــــ طات الحكومي  ف  المتاعد  البــــــريد  لارراءات    ضــــــا  رحامج ل  ــــــيد ق، ف حي  أعو 

لمالي  الدام   اإلصـــــــلحات اليقدي   المالي   اإلصـــــــلحات ف   المبـــــــيق  المط و  ، عما ف  ذل   صـــــــلحات ا
مساق الحومم .  أشــــــسا الد ق األعالــــــاء ع   اليظر ف  تقديم دعم تموي    ضــــــاف  لالــــــما  حسام  رحامج  
صــيد ق اليقد الد ل   المبــاعدة ف   ضــا الب د ع   طري  التداف  المبــتدام.  يدد اســتمرام ســخاء الماححي  

 شدر لبيا   المباعدة ف  ت بي  ارحتيارات اإلحباحي  المتتايدة.  أمرا ضر ميا لدعم

 إحي  أدي   طلق صــــــام خ م  لبيا  عاتسا   ســــــرائيت  إطلق اليام م   ســــــرائيت مدا ع   ذل  ف   - 84
حيبــا /أ ريت.  ييي   ل طراد أ  تتسير أا عمت يحتمت أ  يتبــبر ف   او   صــاعات  ت ــديد ســريا  25

يرة ع    ا  األعماق القتالي .  هذا الخرق لوا  األعماق القتالي  يؤمد مرة أقرم الحار    ي ــــكت مخاطر مب 
 يحتمـت أ  يؤدا  ل  ت ــــــــــــــدـيد تترـتر ع ـيه  (2006) 1701الم حـ   ل  مدـالسـ  األحكـام المد ـق  م  القرام 

حـــــدائ    ل قرام  عوااـــــر  قيمـــــ .  أشرم  الاـــــامـــــت  عـــــالتيذيـــــذ  التتامـــــاتهـــــا  األطراد رحترام  المورـــــه  ل  رميا 
 ،   ا  هذ  ارحتهاشات  احترام  ا  األعماق الددائي . (2006) 1701

بيــا  أمرا غير مقبوق.  يدــد عــدد الحوادث الت  تما حريــ  تيقــت اوة األمم المتحــدة المؤاتــ  ف  ل - 85
فوصــــــــــــــوق اليدثـ   ل  رميا أححـاء ميطقـ  عم يـاتهـا عـأشم هـا، عمـا ف  ذلـ  ع   طوق الخب األزمق عـالاـامـت، 

ميها ف  اآل ح  األقيرة، الحا يات   -عالغ األهمي  لتيذيذ  ريتها.  م  د اع  الق   ترمير أياشت أسـاسـي    أمر
الت  تقيــد الوصــــــــــــــوق  ل  الخب األزمق أ  مشيتــه.  يســر    -  ذات المواا المتميت ل تحكم ف  الخب األزمق 

الحذاط ع   ادمة اليدث  ع   القيام  د مياتها  أح ـطتها ع ـومة مبـتق  .  ثم  تتايد ف  فقدا   مكاحي  الوصـوق  
 ل  المياط  الت  ُت ــَي  ع   أحها م ايات قاصــ ، مما يؤثر ع   ادمة اليدث  ف  هذا ال ــدد.  ر يتاق م  

ل بــــــــــ طات ال بياحي  توعي  المستمدات المح ي   وري  اليدث ، عما ف  ذل  حريتها ف  التيقت، ســــــــــواء ما المهم 
السيإ ال بياح  أ  ع ــومة مبــتق  .  أشرم تأشيد التتام السيإ ال بياح   تيبــير الوصــوق،  ضــر مة قيام حكوم   

لبيا .  ي ــمت ذل  ضــما  ســلم  أفراد   لبيا  عالتحقي  ف  أا ايود ع   حرم  اوة األمم المتحدة المؤات  ف 
 القوة المؤات   محاسي  أ لا  الذي  يهارمو  حذظ  البلم.

 ر أزاق أشدر عالق    زاء  رود أس ح  غير مأذ    ها ف  الميطق  الوااد   ي  حهر ال يطاح   الخب   - 86
حيبـــا /أ ريت  األســـ ح  الت  لوحظت ف  ميادي   طلق    25األزمق، عما ف  ذل  ال ـــوامين الت  أط قت ف  
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 أدعو السيإ    .(2006)  1701اليـام ف  ميطقـ  عم يـات القوة المؤاتـ .  ت ــــــــــــــكـت رميدهـا احتهـاشـات ل قرام  
ال بياح   ل  تيبـــــــــــــير  صـــــــــــــوق اوة األمم المتحدة المؤات  ف  لبيا   ل  الموااا المط و   مستء م  تحقيقاتها 

   ق. تيذيذها اليوم  لوريتها.  يدد استمرام ميا الوصوق  ل  ميادي  الرماي  أمرا غير مقبو 

ــيطرة الد ل ،  هو أمر يدترد عه حت  ر  - 87 ــ ح  غير مأذ    ها قامت حطاق ســــ ــكت امتلك أســــ  ي ــــ
.  إحي  أهير (2006) 1701حذبــه  رماعات مبــ ح  أقرم غير تاعد  ل د ل ، احتهاشا مبــتمرا  قطيرا ل قرام 

ــــــ  ف  لبيا  غير أس ح   عحكوم  لبيا  أ ــــــاك أا أس حــ ــــــو  هيــ   تتخذ رميا اررراءات اللزم  لالما  أر تاــ
الد ل  ال بياحي  أ  ســــ ط  غير ســــ طتها، عما ف  ذل  م  قلق التيذيذ الاامت ل حكام ذات ال ــــ   م  اتذاق 

ال ذي  يطاليا   يت  سـلم مت السماعات المبـ ح  ف    (2006)  1680   (2004)  1559الطائ   القرامي   
لبيا .  م  المهم مدالس  الدياصــــــــر المد ق  ف  القرام  مبــــــــأل  اســــــــتراتيسي  الدفا  الوطي  م  قلق حوام  

ت البـــــــــــــاعق  الميبثق  ع  مؤتمر الحوام الوطي  ال بياح  المتد ق   يت   طي .  م  المهم أيالـــــــــــــا تيذيذ القراما
ــدبي  لتحرير ف بـــــطي    ــكري  التاعد  ل سبه  ال ـــ القيادة    -ســـــلم السماعات غير ال بياحي   تذاي  القواعد الدبـــ

 الدام   فتا ارحتذاض .

فدم يات التح ي  هذ  ت ـك ِّت    ي ـكت ازدياد احتهاك  سـرائيت ل مساق السوا ال بياح  م ـدم ا   عالغ. - 88
ــداقي  القوة  (2006)  1701احتهاشا ل قرام  ــكا  ال بياحيي   تقوم م ــــــــــ م حياة البــــــــــ ــيادة ال بياحي   تاد   ل بــــــــــ

ا  ل   ا  رميا عم يات المؤات .  أشرم  داحت  لات احتهاشات البـــــيادة ال بياحي   أدعو حكوم   ســـــرائيت مسدد
 التح ي  فوق األماض  ال بياحي .

 تيته  اإلرراءات الت  اتخذها ريإ الدفا  اإلسـرائي   فيما يتد   عبـذيي  ل قوة اليحري  التاعد  ل قوة  - 89
.  يســر ع   رميا األطراد أ  تتقيــد عــالتتامهــا (2006)  1701حتيرا /يوحيــه القرام    7     6يوم    المؤاتــ 

 عاحترام سلم  اوة األمم المتحدة المؤات  ف  لبيا   غيرها م  موظذ  األمم المتحدة.

ــمال  م  اري  غسر  الميطق  المتاقم   - 90 ــرائي   الستء ال ـ ــتمرام احتلق ريإ الدفا  اإلسـ ــكت اسـ  ي ـ
 يسر  حهاش .  يتدامم التدتيت المبــــــــتمر  (2006) 1701 قرام  لها شــــــــماق الخب األزمق احتهاشا مبــــــــتمرا ل

ــي  األميي  ف  ميطق  غسر المحت   ما ارحبـــــحا  الالـــــر ما لقوات الدفا  اإلســـــرائي ي  م   ــاســـ ل هياشت األســـ
ء عالتتامها القاحوح  عارحبــــحا  م  مت م  غسر  الميطق .  أحث البــــ طات اإلســــرائي ي  مرة أقرم ع   الوفا

  الميطق  المتاقم .

 أشـسا لبيا   إسـرائيت ع   اسـتاياد المحادثات ع ـأ  حد دهما اليحري   البري .  تظت األمم المتحدة،  -   91
 م  قلق ممث يها، ع   استدداد لدعم ت   الدم ي   ياءل ع   ط ر الطرفي   ف  حد د ادماتها   ريتها. 

  اإلضـــــــــاف   ل  ذل ، أشـــــــــسا الطرفي  عقوة ع   ارتذاق ع   ســـــــــبت المالـــــــــ  ادما ف  حت حقار  - 92
الخلد القــائمــ  ع   طوق الخب األزمق. فــأا  رراءات أحــاديــ  الســاحــر ف  الميــاط  المتيــاز  ع يهــا تهــدد 

المحتم   ما اســـتاياد  ت ـــديد التوترات.  إذ أمحر عالتتام الطرفي  عالتيبـــي   ارت ـــاق،   تسير  ؤم التوتر  
، أحث الطرفي  ع   دعم اســــتاياد  ضــــا علمات Tالبياء اإلســــرائي   ل سدام الخرســــاح  ع   شــــكت حرد 

ع   الخب األزمق حيثمـا تم ارتذـاق ع يهـا ـعالذدـت.  أمحـر مـذـل  ـعاإلشــــــــــــــامات الت  تذـيد ـعأ  مل الطرفي  ـاد  
األزمق، اســـــتيادا  ل  الدمت البـــــا  ، ل توصـــــت  ل  يكوحا  ع   اســـــتدداد رســـــتاياد المحادثات ع ـــــأ  الخب  
 ترتييات عم ي   ح وق  ااعي  ل مياط  المتياز  ع يها.
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 م  األموم الم ــــــــسد  التيادة ف  عدد أح ــــــــط  القوة المؤات  المالــــــــط ا  ها عالتيبــــــــي  الوثي  ما  - 93
يبـد  أـحه مـا  ل ـدعم المقـدم أثر السيإ ال بيـاح  عقـر قيـام القوة المؤاتـ   تقـديم دعم مـادا مؤاـت غير فتـاك.   

 يسـا   ع   اـدمة السيإ ال بـياح   حطـاق ت طيـته.   ـياء ع   ذلـ ، أدعو  ل  دعم ط ـر حكومـ  لبـيا  تمـدـيد 
التدا ير المؤات   الخاصــ  الت  تتخذها اوة األمم المتحدة المؤات  ف  لبيا  دعما ل سيإ ال بياح .  عل ة ع   

ــ ب  ذل ،  اعترافا عالر م المهيي  ــتمرام األثر البـ ــات األميي  ل د ل  قلق فترة ارحتخاعات،  حظرا رسـ ــبـ   ل مؤسـ
ل زم  ارات ـادي  ف  الب د ع   مؤسـبـاته األميي  الحكومي   لخطر اسـت لق السهات الذاع   م  غير الد ق  

وصــــــــــــــذـه القوات  ألا فرا  أمي ، فـ حي  أحـث ع   زيـادة المبــــــــــــــاعـدة الثيـائيـ  المقـدمـ   ل  السيإ ال بيـاح ،   
 إل  رميا مؤســــبــــات الد ل  ل م ، حت  تتمك  م  الت ــــدا عذدالي    المبــــ ح  ال ــــرعي  الوحيدة ف  لبيا ،

 ألا تحديات أميي  حاشا .

 إذ أمحر عافتتام مقر الاتيي  اليموذري ، أدعو السيإ ال بياح   ل  الدمت م  أرت الي ــــــــــر الاامت  - 94
، عما ف  ذل  عم ـامم  رادة ل يبـاء ضـم  األفراد الدبـكريي .  أشـسا أيالـا التدميس  لقوات الاتيي  اليموذري 

ال ـــــــــــرماء ع   المبـــــــــــاعدة ف  تدتيت الحوام ارســـــــــــتراتيس   ي  اوة األمم المتحدة المؤات  ف  لبيا   السيإ  
  .ال بياح   دعم تيمي  القدمات  قط  اليقت الستئ  ل يحري  ال بياحي ، عما ف  ذل  م  قلق توفير البذ

 أدعو حكوم  لبيا   ل  ارلتتام عبــــــــــــياســــــــــــتها المتمث   ف  اليأا عاليذا، عما يتذ  ما  عل  عدبدا   - 95
،  أدعو رميا األطراد ال بياحي   المواطيي  ال بياحيي   ل  الا  ع  الم ــــــــامم  ف   2012ال ــــــــادم ف  عام  

ت ل مقات ي  أ  ل دتاد الحر   تتم عبر اليتا  البـــــوما  غير  م  اليتاعات ف  الميطق .  أدي  ايالـــــا أا تحرما
 .(2006) 1701الحد د ال بياحي  ما السمهومي  الدر ي  البومي  ف  احتهاك ل قرام 

ــأ  ير ت ف    - 96 ــام مرفـ ــاد ف  احذسـ ــت  شــــــــــــــذـ ــه  شـــــــــــــــــامـ ــدعوة  ل  فتا تحقي  حتيـ   آ /  4 أشرم الـ
.  مما يثير الق   أيالـــــا االـــــي  مقتت لقما  ســـــ يم الت  لم تحت عدد.  أحث البرلما  السديد 2020 أغبـــــطا

 ع   اعتماد الت ريدات اللزم ، تم يا ما المدايير الد لي ، لتدتيت استقلق الب ط  القالائي .

ات السهات   تسدم اإلشـــادة عحبـــ  الالـــياف  الت  يوفرها لبيا  عاســـتمرام  ل  اللراي ،  مذل  مبـــاهم  -   97
الماحح  لالــــــــــما  احتيارات الحماي .  أعدث عأحر التدازا  ل  ضــــــــــحايا حادث القام  المأســــــــــا ا عالقر  م   
طرا  ا  إل  أســـرهم.   ييما تواصـــت األمم المتحدة  شـــرماشها الدمت ع   تهيا  الظر د الملئم  ل دودة اآلمي   

 اإلرراءات القاحوحي  الواري   ضما  مرام  اللراي .  الاريم   الطوعي  للراي ، ر يتاق م  الالر ما احترام 

 تبـــ ب احتسارات اللراي  الذ بـــطيييي  ف  لبيا  الالـــوء ع   الحار  الم ح  لتوفير تمويت ماد  - 98
ــاميــــ  ل  حر ا ف  الذترة م    ال سيــــ  ارســــــــــــــت ـــــــــــــــ عــــه ل  حر ا.  إذ أمحــــر عــــارتمــــا   التيبؤ   ل    13 يمك  

ــد المستما الد ل  مرة أقرم أ  يتيد م  دعمه حت  تتمك  الومال     حتيرا /يوحيه ف   ير ت، 16 ف حي  أحاشــــــ
 م  تقديم الخدمات األساسي   المباعدة الطامئ   ضما  حماي  مستما اللراي  الذ بطيييي .

ــكري  ف  اوة األمم المتحدة  - 99 ــاهم  عأفراد  مددات عبـ  أشرم اإلعرا  ع  امتياح  لسميا الب دا  المبـ
  ف  لبيا   فري  المراابي  ف  لبيا .  أشرم دعوت  لهم  ل  زيادة عدد اليبــــــاء  ي  األفراد الدبــــــكريي   المؤات 

ف  القوة المؤات .  أعر  ع  تقديرا ل ميبـــــــق  الخاصـــــــ  ل ـــــــؤ   لبيا ، يواحا فر حيتبـــــــكا،  لموظذ  مكتبها؛  
 األفراد المدحيي   الدبــــــكريي  الدام ي      ال واء آم لد  رســــــام  ســــــاييا، مئيا عدث  القوة المؤات   اائد اوتها،
 ف  القوة المؤات  تحت قيادته؛  ألعالاء فري  األمم المتحدة القطرا. 
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 *المررق األول
 

  Restriction of the freedom of access and movement of the 

United Nations Interim Force in Lebanon from 19 February to 

20 June 2022 
 

 

1. In its resolution 2591 (2021), the Security Council urged the parties to ensure the 

freedom of movement of the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) in all 

its operations including access to all parts of the Blue Line are fully respected and 

unimpeded. It called on the Government of Lebanon to facilitate prompt and full 

UNIFIL access to sites requested by the Mission for the purpose of swift investigations, 

in line with resolution 1701 (2006), while respecting Lebanese sovereignty. 

2. During the reporting period, UNIFIL conducted an average of 6,135 monthly 

patrols during the day and night, of which 2,346 (38.2 per cent) were foot patrols. The 

Mission conducted an average of 2,270 patrols each month along the Blue Line, b oth 

by vehicle and on foot (47.9 and 52.1 per cent, respectively). In addition, the Mission 

conducted an average of 83 helicopter patrols, 895 inspection activities, including the 

conduct of temporary and permanent checkpoints, and counter rocket launching  

operations each month. While the freedom of movement of UNIFIL was respected in 

most cases, the Mission continued to experience some restrictions as detailed below. 

This includes, on several occasions, lack of access to areas that were qualified as 

private property, which is placing undue restrictions on the Mission’s ability to 

conduct patrols and activities independently.  

3. The Lebanese Armed Forces continued to object to some patrol routes proposed 

by UNIFIL to expand its presence outside main routes and municipal centres on the 

grounds that they were either private roads or areas of strategic importance to the 

Lebanese Armed Forces. UNIFIL has consistently followed up on reported incidents 

with the appropriate authorities. It continuously engages with the Lebanese Armed 

Forces to secure freedom of movement and unrestricted access to all areas within its 

area of operations.  

 

  Access to all locations of interest 
 

4. UNIFIL is yet to gain full access to several sites of interest. This includes the 

firing ranges observed by the Mission’s air reconnaissance patrols as well as a number 

of Green without Borders sites close to the Blue Line. Repeated formal requests have 

been put to the Lebanese Armed Forces. Access to those locations is required both in 

connection with investigations and as part of the Mission’s daily monitoring of the 

Blue Line, as mandated under resolution 1701 (2006) and recalled in resolution 2591 

(2021). UNIFIL observed the installation of several containers near the Blue Line in 

April and May, reportedly associated with Green without Borders. The placement of 

these containers has resulted in new restrictions of UNIFIL’s access to  the Blue Line. 

A barrier was placed (in the form of a chain) blocking the road to one container and, 

in several instances, peacekeepers were verbally threatened against entering the area. 

The Lebanese Armed Forces has committed to facilitating UNIFIL’s un impeded 

access to the Blue Line at these locations.  

 

  Freedom of Movement incidents  
 

5. On 5 March, a UNIFIL logistics convoy deviated by mistake from their planned 

route in Brashit (Sector West). After stopping to turn around, the convoy was 

surrounded by a group of individuals in civilian clothes. Shortly thereafter, some of 
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these individuals became aggressive and demanded that the UNIFIL personnel hand 

over their cell phones, and for the UNIFIL vehicles to be searched. UNIFIL activated 

a quick reaction team and requested the assistance of the Lebanese Armed Forces. 

With their arrival, the crowd dispersed, and the convoy continued towards the base 

together with the Lebanese Armed Forces. Following the incident, the Mayor of 

Brashit told UNIFIL that the patrol had been stopped as it was not accompanied by 

the Lebanese Armed Forces in an area which UNIFIL does not usually patrol.  

6. On 7 March, an Observer Group Lebanon vehicle patrol left the main road to 

drive towards the municipality of Kafra (Sector West). Shortly thereafter, a vehicle 

with two individuals in civilian clothes gestured for the patrol to stop and turn back. 

To avoid escalation, the patrol reversed and returned to the main road. The car 

followed the patrol vehicle for approximately two kilometres. UNIFIL informed the 

Lebanese Armed Forces.  

7. On 8 March, a UNIFIL patrol conducted in close coordination with the Lebanese 

Armed Forces, deviated from its planned route in the vicinity of Marwahin (Sector 

West) as the route it was scheduled to take was blocked with stones and dirt. As the 

patrol took an alternative road, an individual in a vehicle blocked access. The 

Lebanese Armed Forces addressed the individual, who claimed that the patrol could 

not use the road as it was located on private property and advised use of another road, 

leading to Marwahin. After the arrival of the Lebanese Armed Forces, the 

peacekeepers resumed their patrol together with the Lebanese Armed Forces. 

Following the incident, the Mayor of Marwahin stated to UNIFIL that the patrol was 

stopped because it was heading towards private property.  

8. On 16 March, a UNIFIL liaison branch vehicle deviated from its planned route, 

due to a misplaced road sign in the village of Blida (Sector East). A motorbike and a 

vehicle blocked the road and the patrol was surrounded by approximately 15–20 

individuals. Some started hitting the vehicle, demanding that the peacekeepers hand 

over their phones and equipment. One of the individuals then opened a vehicle’s door 

and grabbed three cell phones, a tablet, and a camera. In resisting, one of the 

peacekeepers was slightly injured. UNIFIL alerted the Lebanese Armed Forces, and 

upon their arrival, they escorted the UNIFIL vehicle out of the area. Subsequently, 

the Lebanese Armed Forces retrieved the cell phones and the camera, but the tablet 

and the camera memory card are still missing. UNIFIL contacted the Mayor of Blida, 

who responded that the patrol had ignored the road sign and stopped at a narrow 

village road.  

9. On 25 March, a UNIFIL patrol was stopped by two individuals in civilian 

clothes, who placed a vehicle across the road in Ash Sh'aytiyah (Sector West). The 

individuals asked the peacekeepers if they were carrying cameras or similar 

equipment. After receiving a negative response, the individuals requested the patrol 

to leave the area and followed them until they reached Ash Sh'aytiyah. UNIFIL 

informed the Lebanese Armed Forces about the incident.  

10. On 28 March, an Observer Group Lebanon foot patrol was stopped by an 

individual in civilian clothes in Aytarun (Sector West), who stated that UN personnel 

could not conduct a foot patrol in the area without the Lebanese Armed Forces. The 

individual’s attitude was calm. Subsequently, a municipal police officer and two 

additional individuals arrived at the scene. Shortly thereafter, officers from the 

Lebanese Armed Forces arrived but could not persuade the first individual to allow 

the foot patrol to continue. The Observer Group Lebanon personnel returned to the 

base, without further incident.  

11. On 1 April, a UNIFIL vehicle patrol in Dayr Quanun (Sector West) was stopped 

by six individuals who placed three vehicles across the road. They demanded the 
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peacekeepers to leave the area. The patrol then turned around and used a different 

route. The Lebanese Armed Forces was informed about the incident.  

12. On 8 April, a UNIFIL vehicle patrol encountered three vehicles positioned 

across the road in Zibqin (Sector West). One individual asked the patrol to leave the 

area and another pointed a laser beam, while a third filmed the encounter on his cell 

phone. Subsequently, the civilians moved their vehicles, enabling the peacekeepers 

to continue the patrol, as planned.  

13. On 13 April, a UNIFIL vehicle patrol, accompanied by the Lebanese Armed 

Forces entered a narrow street in Blida (Sector East). While trying to reverse, one of 

the UNIFIL armoured personnel carriers damaged a concrete slab covering a septic 

tank. Local residents surrounded the patrol. The crowd dispersed with the arrival of 

the Lebanese Armed Forces, accompanied by a representative of the village 

administration. The peacekeepers were then able to resume their patrol.  

14. On 14 April, a UNIFIL patrol was blocked by two vehicles positioned across the 

road in the vicinity of Kunin (Sector West). Two of the five individuals disembarked 

and one took photographs of the patrol with a mobile phone. When one of the two 

vehicles left the location, the patrol reversed and continued its movement while the 

other vehicle followed it for some time. Eventually, the patrol returned to its base 

without any further incident.  

15. On 20 April, a UNIFIL patrol on its way to meet up with the Lebanese Armed 

Forces encountered two vehicles and a scooter positioned across the road near Brashit 

(Sector West). As the patrol came to a halt, it was surrounded by 10 additional vehicles 

with 12 individuals. While calm and non-adversarial, some of the civilians asked to 

look inside the UNIFIL vehicles, which the peacekeepers did not allow. Shor tly 

thereafter, the Lebanese Armed Forces arrived, the crowd dispersed, and the 

peacekeepers started the planned patrol. Following the incident, the Mayor of Kunin 

called on UNIFIL to coordinate with the Lebanese Armed Forces, when patrolling in 

residential areas. 

16. On 22 April, 13 individuals in civilian clothes blocked the path of a UNIFIL 

patrol in the vicinity of Bint Jubayl, placing scooters and vehicles across the road. 

Some took pictures of the patrol and the crowd grew over the next 30 minutes. Th e 

situation became increasingly tense with some individuals throwing stones, breaking 

the taillights of the UNIFIL vehicle, and deflating tyres. The patrol requested the 

intervention of the Lebanese Armed Forces who arrived after approximately 30 

minutes with most of the crowd dispersing. Three civilian vehicles were still blocking 

the road when a stone was flung shattering a side window of the UNIFIL vehicle, 

causing minor injury to a peacekeeper. The patrol was able to return to base and the 

injured peacekeeper was taken for medical treatment.  

17. On 4 May, a UNIFIL patrol heading to meet with the Lebanese Armed Forces 

encountered a barrier in the vicinity of Aytarun (Sector West). Three individuals 

explained calmly that the road was private and belonged to Green without Borders. 

The peacekeepers also observed signs stating that the road was private. The patrol 

took another road to the meeting point, before carrying out its planned itinerary. The 

Lebanese Armed Forces was informed.  

18. On 8 May, UNIFIL personnel stopped in the vicinity of Ghanduriyah (Sector 

East) awaiting the arrival of the Lebanese Armed Forces to conduct a coordinated 

patrol. Three individuals in civilian clothes approached the patrol and demanded that 

the peacekeepers leave the area. They then tried to open the door of one patrol vehicle 

and ripped a United Nations flag. As the patrol left to return to its position in Adshit 

al Qusays and meet the Lebanese Armed Forces, a vehicle followed the patrol for 

approximately 30 minutes. With the arrival of the Lebanese Armed Forces at Adshit 
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al Qusays, UNIFIL and Lebanese Armed Forces personnel conducted the patrol as 

planned.  

19. On 22 May, six vehicles were parked across the road in Bayt Yahun (Sector 

West) blocking a UNIFIL vehicle patrol en route to meet the Lebanese Armed Forces. 

The individuals did not show any other signs of unfriendly or aggressive behaviour. 

After UNIFIL informed the Lebanese Armed Forces about the incident, Lebanese 

Armed Forces personnel arrived and escorted the UNIFIL patrol out of the area.  

20. On 30 May, an Observer Group Lebanon patrol stopped near a Green without 

Borders site in Aytarun (Sector West), to monitor the Blue Line from its observation 

point. Two individuals in civilian clothes told the patrol in a calm manner to leave the 

location. The two individuals asserted that an increase in UN patrols had been 

observed, some taking photographs, and that UN patrols would no longer be allowed 

to approach the site. The peacekeepers explained the mandate but were then warned 

that it would be the last time this message was conveyed in a “polite manner”.  

21. On 2 June, four individuals in civilian clothes with two vehicles blocked the 

road of a UNIFIL patrol on its way back to its base, in the vicinity of Ramyah (Sector 

West). The individuals demanded the peacekeepers get out of their vehicle and seized 

a GPS and a cell phone. UNIFIL deployed reinforcement to the area and informed the 

Lebanese Armed Forces. After negotiations by the patrol leader, the peacekeepers 

were able to leave. There were no injuries to peacekeepers or damage to vehicles. The 

GPS and cell phone remain missing.  

22. On 6 June, the Israel Defense Forces Navy warned a UNIFIL Maritime Task 

Force vessel patrolling the UNIFIL maritime area of operation in the vicinity of Karish 

gas field against approaching the area. Six Israeli fighter aircraft maneuvered near the 

UNIFIL vessel, triggering supersonic booms and launching several flares. On 7 June, 

six Israeli fighter aircraft flew over the same vessel. The UNIFIL vessel also detected 

the electronic signature of a fire-control-radar in lock-on-mode towards it. 

23. On 9 June, while conducting a planned reconnaissance activity, a UNIFIL patrol 

encountered a chain across the road in the vicinity of Deir Mimess (Sector East). The 

patrol continued its movement using an alternative road. The mayor stated that 

landowners barred access to their roads to prevent trespassing. UNIFIL has raised the 

issue with the Lebanese Armed Forces.  

24. On 11 June, an individual in civilian clothes with a hand-held radio came out of 

a prefab container in Blida as a UNIFIL foot patrol was passing nearby. The individual 

urged the patrol to leave the area. The patrol made a U-turn and left the area. UNIFIL 

informed the Lebanese Armed Forces. 

25. On 11 June, three individuals in civilian clothes emerging from a prefab 

container in Arab El Wazzani (Sector East) stopped a UNIFIL patrol and urged the 

patrol in an unfriendly manner to immediately leave the area. UNIFIL continued the 

patrol using an alternative route. Some hours later, a second UNIFIL patrol was 

stopped by four individuals coming out from the same container, with the individuals 

stating that they had previously warned UN personnel from coming to the area and 

that “next time” they would be “killed”. Following this, the individuals tried 

unsuccessfully to seize weapons from the peacekeepers. The patrol made a U-turn and 

left the area. As it was leaving the area, the individuals threw stones at the patrol. 

There were no injuries to personnel, nor damage to the vehicles. UNIFIL informed 

the Lebanese Armed Forces about the incidents.  

26. On 15 June, a UNIFIL vehicle patrol in close coordination with the Lebanese 

Armed Forces encountered three individuals in civilian clothes on a road in the 

vicinity of Blida (Sector East). The individuals, who stood on the road in front of the 
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patrol, made hand gestures and shouted, “go back!” UNIFIL and the Lebanese Armed 

Forces personnel continued their patrol using an adjacent road. Following the 

incident, UNIFIL was informed that the road was closed to traffic due to road 

maintenance. 

27. On 17 June, three teenagers on motorbikes approached a UNIFIL patrol, which 

was operating in close coordination with the Lebanese Armed Forces, near Kunin 

(Sector West). One of the teenagers hit one of the patrol vehicles with his fist, while 

another one hit it with a blunt object, making a hole in the rear window. The teenagers 

quickly left the area and the peacekeepers returned to camp escorted by the Lebanese 

Armed Forces. There were no injuries to UNIFIL personnel.  
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 **المررق الثرني
 

  UNIFIL’s support to the Lebanese Armed Forces further to OP 11 

of resolution 2591 (2021) 
 

 

1. Operative paragraph 11 of resolution 2591 (2021) requested UNIFIL, in line 

with resolution 1701 (2006), to take temporary and special measures to support and 

assist the Lebanese Armed Forces with the provision of relevant additional non-lethal 

material (fuel, food and medicine) and logistical support, for a limited period of six 

months, within the mission’s existing resources and without implications to the 

increase of the budget level, in the framework of the Lebanese Armed Forces-UNIFIL 

joint activities and in compliance with the United Nations Human Rights Due 

Diligence Policy (HRDDP). The relatively short timeframe for the provision of 

material assistance meant that most of the support was delivered in February 2022, 

with its impact largely felt in March and April 2022. The temporary assistance 

provided by UNIFIL enabled the Lebanese Armed Forces to increase its operational 

tempo in UNIFIL’s area of operations.  

 

  Support provided 
 

2. During the preparatory phase between September and October 2021, UNIFIL 

and the Lebanese Armed Forces developed an assistance plan focused on food and 

fuel, taking into account both vehicles and personnel requirements for joint UNIFIL -

Lebanese Armed Forces activities. The plan was based on the needs and absorption 

capacity of the Lebanese Armed Forces and UNIFIL’s available resources and supply-

chain lead times. On 10 December, UNIFIL and the Lebanese Armed Forces signed a 

Memorandum of Understanding (MOU) detailing provisions, oversight, and 

compliance with the HRDDP. The delivery plan was implemented until the end of 

February 2022, with the understanding that the Lebanese Armed Forces would be able 

to continue utilising the fuel and non-perishable rations provided. 

3. Altogether, by the end of February 2022, UNIFIL provided 210,000 litres of 

diesel fuel, vehicle maintenance, food rations for 162,000 meals, medicines, medical 

equipment, and personal protective equipment. Provisions were largely drawn from 

UNIFIL’s existing stocks or using existing contracts. The purchase of critical 

medicines requested by the Lebanese Armed Forces included utilisation of existing 

contracts where items were no longer available in Lebanon. The Mission ensured all 

oversight requirements, as set out by the Security Council and detailed in the MOU, 

were met through formal validation of delivered quantities each month. The 

assistance was valued at a total of US $328,000.  

 

  Impact assessment 
 

4. Overall, operational activities in close coordination with the LAF have risen 

demonstrably, although not to the peak of the levels registered prior to October 2019. 

Whereas in the period before December 2019, UNIFIL was conducting an average of 

22.2 per cent of its operations in close coordination with the LAF, the average dropped 

to a low of 13.8 per cent in July 2021. By April 2022, with the bulk of assistance 

having been provided in February, operations conducted in close coordination with 

the LAF reached an average of 18.3 percent.  

5. The positive impact of UNIFIL’s assistance was most clear with regards to fuel 

support and vehicular activities, as fuel provision by UNIFIL offset some of the 

constraints of the Lebanese Armed Force caused by rapidly rising fuel prices. (Fuel 
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prices have more than tripled in Lebanon between January and the end of March). 

From an average of 215 monthly joint vehicle patrols during October 2021 –January 

2022, joint vehicle patrols rose to 263 in March, 282 in April, and 277 in May 2022. 

The minor dip in May includes the electoral period (13-17 May), during which the 

activities of the Lebanese Armed Forces focused on securing polling sites. UNIFIL 

maintained a low operational profile during this period. In June, 273 joint vehicle 

patrols are planned. Joint foot patrols and market walks, which are vital for force 

acceptance, also rose significantly. From 76 foot patrols in February, there were 200 

in March, 191 in April, and 195 in May, with a target of 228 for June.  

6. With the provision of food and medicines, UNIFIL delivered a small yet useful 

set of goods to Lebanese Armed Forces troops amidst a sharp decrease in the 

purchasing value of their salaries. The resulting morale boost and the valuable impact 

of the overall assistance have been recognized by Lebanese government officials in 

communications with senior UN officials.  

7. UNIFIL’s operations in close coordination with the Lebanese Armed Forces help 

facilitate the acceptance of UNIFIL by local communities and are essential to 

UNIFIL’s mandate implementation. The joint operations also contribute to the 

objective of resolution 1701 of supporting the extension of state authority in southern 

Lebanon. Given the continuing devaluation of the Lebanese currency, rising fuel 

prices, and many competing demands, the Lebanese Armed Forces is likely to require 

continued international assistance in order to maintain critical operational capacity in 

UNIFIL’s area of operations in the months ahead.  
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 المررق الثرلث
 

  Implementation of the arms embargo 
 

 

1. In paragraph 21 of its resolution 2591 (2021), the Security Council recalled 

paragraph 15 of resolution 1701 (2006), according to which all States shall take the 

necessary measures to prevent, by their nationals or from their territories or using flag 

vessels or aircraft, the sale or supply of arms and related materiel to any entity or 

individual in Lebanon other than those authorized by the Government of Lebanon or 

the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). The United Nations 

continued to engage with Member States on allegations of weapons transfers and 

efforts to address such violations of resolution 1701 (2006).  

2. On 1 June, I received a response from the President of the Republic of Lebanon 

to the letter dated 15 February 2022 from the Under-Secretary-General for Political 

and Peacebuilding Affairs addressed to the Permanent Representative of Lebanon, 

which reiterated my request that the Government of Lebanon share with the 

Secretariat any pertinent information or developments related to the arms embargo.  

3. Paragraph 15 of resolution 1701 (2006) stipulates that all States shall take the 

necessary measures to prevent, inter alia, the sale or supply to any entity or individual 

in Lebanon of arms and related material of all types. During the reporting period, no 

other new information was shared with the Secretariat in this regard.  

4. The United Nations remains committed to supporting overall compliance by the 

parties with resolution 1701 (2006) in all its provisions and to advancing its 

implementation. This applies to the implementation of the arms embargo under 

paragraph 15 of resolution 1701 (2006) and any decision that would be adopted by 

the Security Council in this regard. I look forward to continued dialogue with the 

Council and its members on furthering our joint goal of the full implementation of 

resolution 1701 (2006). 
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