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  تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا     

  
  مقدمة  -أوال   

  اجمللـس  الذي مدد مبوجبـه   ) ٢٠١١ (٢٠٢٢يقدم هذا التقرير وفقا لقرار جملس األمن          - ١
. ٢٠١٢مـارس   / آذار ١٦والية بعثة األمـم املتحـدة للـدعم يف ليبيـا فتـرة ثالثـة أشـهر إىل غايـة                     

 ٢٠١١نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٢لتطورات الرئيسية منذ تقريـري الـصادر يف         ويتناول التقرير ا  
(S/2011/727)       البعثـة متـشيا وواليتـها املقـررة        الـيت اضـطلعت هبـا       ألنـشطة   با، كما يتـضمن بيانـا

). ٢٠١١ (٢٠٢٢و ) ٢٠١١ (٢٠١٧، و )٢٠١١ (٢٠٠٩ قــرارات جملــس األمــن  مبوجــب
ا ليبيا وهـي تعـيش هـذه املرحلـة االنتقاليـة التارخييـة،       ويقيم أيضا التقرير التحديات اليت تواجهه    

  .يقدم توصيات بشأن دور البعثة يف ليبيا يف املستقبلو
  

  التطورات السياسية واألمنية  -يا ثان  
، احتفل الـشعب اللـييب بالـذكرى األوىل النطـالق الثـورة             ٢٠١٢ فرباير/ شباط ١٧يف    - ٢

 املخـاوف رغـم   و.  سـنة مـن احلكـم االسـتبدادي        ٤٢ بعد قرابـة  الليبية وكفاحه من أجل احلرية      
مكانيــة قيــام العناصــر املواليــة للقــذايف بــشن هجمــات أو تعطيــل االحتفــاالت مــرت هــذه  إمــن 

، صعيد الـوطين  الـ م خاصة وأن االحتفاالت العامة جرت يف املـدن والقـرى علـى              سالبالذكرى  
.  الرئيــسيةاأللويــةحلكــومي وإىل جانــب العمليــات األمنيــة الفعالــة الــيت نــسقتها قــوات األمــن ا 

لكفـاح مـن أجـل    يف ا أولئـك الـذين سـقطوا    إحياء ذكـرى  بينما كان الغرض من االحتفاالت      و
  . مل يف املستقبلاأل علىأيضا تبعث احلرية فإهنا كانت 

االنتقـايل  ويف الكلمة اليت ألقاها كـل مـن مـصطفى عبـد اجلليـل رئـيس اجمللـس الـوطين               - ٣
 إىل ا بالتضحيات الـيت قـدمها الـشعب اللـييب، وأشـار      ا الوزراء اعترف   رئيس بوعبد الرحيم الكي  

سـيما ضـرورة دعـم الثــوار      علـى أمهيــة بنـاء املؤسـسات، ال   االتحـديات يف املـستقبل كمـا أكـد    
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 الداخليــة ووزارة تلــك األولويــة يف خطــط وزارة توقــد جتــسد. للمؤســسات األمنيــة الوطنيــة
 مقاتـل مـن املقـاتلني الـسابقني         ١٠ ٠٠٠ ذلـك انتـداب    يف الدفاع ووزارة العمل والتأهيـل، مبـا      

  . للعمل يف وزارة الداخلية اليت وضعت خطة استراتيجية إلدماجهم
رفع العقوبات املفروضة على بنـك       ويف الوقت نفسه، حتسنت كثريا حالة السيولة منذ         - ٤

وعلـى إثـر    . طتواصـل انتعـاش قطـاع الـنف         والبنـك العـريب اللـييب اخلـارجي، كمـا          ليبيا املركـزي  
  .إعادة فتح املدارس، أصبحت معظم املؤسسات التعليمية عاملة اآلن

 حكومـة مؤقتـة جديـدة برئاسـة رئـيس الـوزراء             االنتقايل تـشكيل  وأعلن اجمللس الوطين      - ٥
بعــد مــشاورات واســعة النطــاق مشلــت خمتلــف    ٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٢الكيــب يف 

جـراءات األوىل الـيت اختـذهتا احلكومـة إعالهنـا عـن أولويـات        ومن بـني اإل   . االنتمائات السياسية 
ــز       ــة احتياجــات املــصابني يف احلــرب، وتعزي ــوار وتلبي عملــها، مبــا يف ذلــك، األمــن وإدمــاج الث

إنعــاش االقتــصاد؛ والــشفافية، وســيادة القــانون واحتــرام حقــوق اإلنــسان؛ وعقــد انتخابــات؛    
  .باألموال الليبية اجملمدةرتبطة املقضايا املتعلقة بالسيولة الوتسوية 

إثــر سلــسلة مــن احلــوادث األمنيــة  علــى وقــد واجهــت احلكومــة اختبــارا عامــا مبكــرا    - ٦
حـتم   ، ممـا ايف طرابلس طرفا فيه الثوار ألويةديسمرب كانت /يف بداية شهر كانون األول وقعت  

النـسحاب  ا  تـدعوها إىل  الوافدة من خـارج طـرابلس     األلوية إىل تلك    عامة قوية توجيه نداءات   
، وذلـك علـى      الكتائب جي النسحاب بيد أن احلكومة دعت إىل توخي هنج تدرّ       . من العاصمة 

 كـانون   ٢٥ويف  . أساس خطة أمنية شاملة توافق عليها مجيع اجلهات الرئيسية صاحبة املصلحة          
مقاتــل مــن الثــوار،  ٧٥ ٠٠٠ أو إعــادة إدمــاج قرابــة إدمــاجديــسمرب، أعلنــت احلكومــة /األول

ينــاير، عــني /كــانون الثــاين ٢ويف . التــساوي بــني الــدفاع والــشرطة والقطــاع املــدينيقــسمون ب
غــوش رئــيس أركــان للجــيش، وهــي خطــوة تعكــس مناجمللــس االنتقــايل الــوطين اللــواء يوســف 

  . التزام السلطات ببناء قوات مسلحة وطنية موحدة
ــشوارع يف      - ٧ ــا إىل الـــ ــازي ودرنـــ ــاهرون يف بنغـــ ــرج املتظـــ ــك، خـــ ــضون ذلـــ  ويف غـــ

مكانيــة إبــشأن االنتقــايل  اجمللــس الــوطين تــصرحياتديــسمرب حمــتجني علــى  /األول كــانون ١١
. بعض املقاتلني السابقني املوالني للقـذايف ومـسؤولني سـابقني يف النظـام            يشمل  إعالن عفو عام    

وازدادت االحتجاجــات زمخــا عنــدما تطــورت إىل برنــامج انتقــادي عــام ألداء اجمللــس، وصــار  
وكانــت هنــاك أيــضا .  عــدد مــن املــدن يطــالبون باملزيــد مــن الــشفافية واملــساءلةاملتظــاهرون يف

 النظـــام الـــسابق مـــن العمليـــة الـــسياسية وتطهـــري مؤســـسات مؤيـــديطلبـــات تنـــادي بإقـــصاء 
  .منهم الدولة
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ــاين٢٢ويف   - ٨ ــانون الثـ ــاير / كـ ــازي    ٢٠١٢ينـ ــر اجمللـــس يف بنغـ ــاهرون مقـ ــتحم املتظـ اقـ
خبـشونة طـالب   عاملـه  ، الـذي    االنتقايل رئيس اجمللس الوطين     واستقال عبد احلفيظ غوجا نائب    

هــذا ومل تلجــأ الــسلطات يف أي وقــت خــالل     . منــذ يــومني  غاضــبون مــن جامعــة بنغــازي   
  .املظاهرات إىل استعمال القوة

 أمـــام ت وحـــوادث أخـــرى تطـــرح حتـــديااأللويـــةتقطعـــة بـــني املصادمات املـــوظلـــت   - ٩
إىل الــتحكم يف الوضــع األمــين العــام، ومواجهــة املخــاطر يف جهودهــا الراميــة املعنيــة الــسلطات 

ــشوارع والعــدد الكــبري مــن      ــشار األســلحة يف ال ــةاملرتبطــة باســتمرار انت ــيت  األولوي  املــسلحة ال
يف ويف طـرابلس، وقعـت أشـد هـذه احلـوادث خطـورة             . يزال تسلسلها القيادي غـري واضـح       ال
 متنافـسة مـن مـصراته ومـن ضـاحية            ألويـة  بنيقتال  العندما اندلع    ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين  ٣

وقد أسـفرت حماولـة اعتقـال       . سيدي خليفة يف العاصمة، مما أسفر عن مقتل العديد من األفراد          
، الواقعة جنوب طرابلس، عن قتال عنيف بـني         ضاحية سبها مؤيدي مزعومني لنظام القذايف يف      

  . نوب العديديصأاد ومن غريان والعصابة، قتل فيها ما ال يقل عن ستة أفر“ كتائب”
ويف بين وليد، حتولت التوترات بـني بعـض الـسكان واجمللـس احمللـي إىل مـصادمات يف                     - ١٠

 مـن طـرابلس   ألويـة نوفمرب بعد أن طلب اجمللس العـسكري باملدينـة إىل   /آخر شهر تشرين الثاين 
واليــة  هبـا عناصـر م  تيف تنفيـذ عمليـة مـسح أمـين علـى إثـر اسـتفزازات مزعومـة قامـ         املـساعدة  
ــذايف ــل  . للق ــارير إىل مقت ــة   ١٣وأشــارت التق ــدما حــاولوا دخــول املدين ــاتال يف كمــني عن .  مق

وملواجهة األزمة يف املدينة، ال سيما فيما يتعلـق بـاجمللس احمللـي، أنـشأ اجمللـس االنتقـايل الـوطين                     
لـت  ّوحتينـاير،  / كـانون الثـاين  ٢٣ويف . م توصـيات  املـشاورات وتقـدّ  تتوىل اإلشراف علـى   جلنة  

 العناصـر تأخـذ شـكل مواجهـات مـسلحة قتـل فيهـا العديـد مـن                 ل يف بـين وليـد       احملتّدةالتوترات  
وأرسـلت  نشر وحدات من اجليش الوطين يف ضواحي املدينـة     ب وردت احلكومة    .املشاركة فيها 

 رفيــع املــستوى للتحــدث مــع اجلهــات املعنيــة مــن أجــل الــسيطرة علــى الوضــع ومعاجلــة    وفــدا
  .، سبب التوتراتالسياسيةاملشاكل األمنية و

 داخليـا إىل هجـومني    فرباير، تعرض أفراد من مجاعـة الطـوارق املـشردين           / شباط ٦ويف    - ١١
تنـدرج هـذه    و.  وامرأتان ، من بينهم ثالثة أطفال    من الطوارق  وفاة سبعة    أسفر عن يف طرابلس   

، اعـة الطـوارق   أفـراد مج  والترويع الـيت تعـرض هلـا        ملضايقة  ألعمال ا احلوادث ضمن النمط العام     
 وهـي مــن أخطــر احلــوادث الــيت  ،ذلــك بنغــازي يف  يف أمــاكن أخــرى مـن البلــد مبــا املبلـغ عنــها 

وطلبت بعثة األمـم املتحـدة للـدعم يف ليبيـا إىل احلكومـة إجـراء               . وقعت حىت اليوم يف العاصمة    
وكفالـة  ،   املـشردين داخليـا     يف خمـيم   ةاألمنيـ احلالـة    وحتـسني    مرتكبيهحتقيق يف احلادث وحماكمة     

  .الطوارق يف األماكن األخرى من البلداملشردين من  محاية



S/2012/129
 

4 12-24471 
 

 تأخـذ شـكل     التبـو والزاويـة   فرة، تفاقمت التوترات بـني كتائـب قبـيليت          كُاليف منطقة   و  - ١٢
تقول التقارير أهنا نـشأت عـن مقتـل رجـل مـن             وفرباير،  /سلسلة من املصادمات يف بداية شباط     

يف حماولـة السـتعادة اهلـدوء، أوفـدت احلكومـة وحـدات       و. تبـو ال ومقتل شاب مـن قبيلـة       ةزويال
من اجليش الوطين إىل املنطقة بينما حاول زعماء دينيون ورؤساء قبائل التوصل إىل وقف دائـم                

ستة أشـهر املاضـية بـني هـذه         الـ وهذا هو احلادث الثالث الـذي يقـع خـالل فتـرة             . إلطالق النار 
بـسبب   زمـن طويـل بـني القبائـل     منـذ قائمـة   الت  تـوترا الجانـب تفـاقم      إىل،  “القبليـة الكتائب  ”

  . بشأن السيطرة والتهريبالقائمة املنازعات 
يف إطار االنشغاالت املتبادلة املتعلقة باملخاطر الناشئة عن الثغـرات احلدوديـة، بـدأت               و  - ١٣

ــا          ــة ليبيـ ــر خارجيـ ــام وزيـ ــاورة، إذ قـ ــدان اجملـ ــع البلـ ــوار مـ ــراء حـ ــة يف إجـ ــة االنتقاليـ احلكومـ
 بينـغ،  وزار رئـيس جلنـة االحتـاد األفريقـي، جـني       . زيارة النيجر ومايل وتـشاد    بخيال   بن عاشور

وشـارك رئـيس الـوزراء الكيـب يف مـؤمتر القمـة             . ينـاير /طرابلس يف منتصف شهر كانون الثاين     
ينــاير، /كــانون الثــاين ٣١ إىل ٢٩مــن  املعقــود يف أديــس أبابــا ،الحتــاد األفريقــيلالثــامن عــشر 

فربايـر عـني االحتـاد األفريقـي الـسيد          / شـباط  ١ويف  .  عقد مـؤمتر أمـين إقليمـي       دعا فيه إىل  الذي  
ــونس     ــن ت ــي م ــذر رزق ــثال من ــي يف      مم ــابع لالحتــاد األفريق ــصال الت ــب االت ــسا ملكت خاصــا ورئي

وعني أيضا األمـني العـام جلامعـة الـدول العربيـة الـشيخ العافيـة ولـد حممـد خونـة مـن                        . طرابلس
مـع  وتبادلـت أيـضا ليبيـا    . ٢٠١١ديـسمرب  / كـانون األول ٢٠يبيا يف موريتانيا رئيسا للبعثة يف ل   

  . ثالثة بلدان جماورة هلا هي مصر والسودان وتونس زيارات رفيعة املستوى
يـستعد   التلقائي للعديـد مـن االجتاهـات الـسياسية وجمموعـات الـضغط الـيت           وما الربوز   - ١٤
صاحلها فيمـا بعـد االنتخابـات       ملـ خدمـة   ورة  قبلة من أجل بناء ليبيا ح     املنتخابات  لالكثري منها   ال

هـــذه إحـــدى شباب الـــوميثـــل .  يف ليبيـــابالنـــشاط علـــى الـــصورة الـــسياسية املفعمـــة إال دليـــلٌ
 املـشاركة   مـن خـالل    من أجل احلرية إىل بناء البلد        طور القتال نتقال من   اال ةعياسالاجملموعات  

إن املـرأة   وباملثل فـ  . ادي واالجتماعي يف اختاذها القرارات بشأن مستقبل ليبيا السياسي واالقتص       
يف كامل أحناء ليبيا اليت شاركت يف الثورة تطمح إىل الوفاء بالتزامهـا جتـاه العمليـة الدميقراطيـة                   

  . والعملية اإلمنائية
  

  أنشطة بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا  -ثالثا   
بعزميــة ات املؤقتــة يف ليبيــا  الــصعوبات الــيت تواجههــا الــسلطعلــى القــادة الليبــيني إدارة  - ١٥

ــية ــا . سياسـ ــم جيـــب أن كمـ ــاح هلـ ــة تتـ ــة معاجلـ ــاهتم  إمكانيـ ــة أولويـ ــة    وال.الداخليـ ــزال بعثـ تـ
 علـى دعمهـم   ، يف شراكة مع فريق األمـم املتحـدة القطـري       ،ركزتاملتحدة للدعم يف ليبيا      األمم

  .يف مواجهة هذه التحديات الكبرية
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  دعم االنتخابات  -ألف   
شطة االنتخابيـــة علـــى إنـــشاء إطـــار قـــانوين ومؤســـسي يـــشكّل أساًســـا  ركـــزت األنـــ  - ١٦

النتخاب أعضاء املـؤمتر الـوطين، وفقـا لإلعـالن الدسـتوري للمجلـس الـوطين االنتقـايل، مبـا يف              
  .ذلك القوانني االنتخابية وتعيني املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات

عملية مـشاورات عامـة     يف   االنتقايل    جلنة االنتخابات التابعة للمجلس الوطين     شرعتو  - ١٧
نترنــت، وبــإجراء إلينــاير، بنــشر مــشروع قــانون االنتخابــات علــى شــبكة ا/كــانون الثــاين ١يف 

وعقــدت منظمــات اجملتمــع . مــشاورات عامــة يف طــرابلس وبنغــازي وســبها ويف مــدن أخــرى 
ــس     ــا إىل اجمللـ ــدمت تعليقاهتـ ــا وقـ ــة هبـ ــات خاصـ ــدين اجتماعـ ــا . املـ ــة مـ ــ وتلقـــت اللجنـ اهز ينـ

ورغــم ترحيــب اجلمهــور بقــرار  . تعليــق عــن جوانــب خمتلفــة مــن مــشروع القــانون  ١٤ ٠٠٠
ضــيق الوقــت بــسبب اللجنــة نــشر مــشروع قــانون االنتخابــات، فقــد مت توجيــه عــدة انتقــادات 

وتظاهرت جمموعات نـسائية وقـدمت التماسـات        . املخصص للمشاورات وعدم مشولية العملية    
ــس وإىل احلكومــــة مــــن أ   لنــــساء يف  تتعلــــق باجــــل إدراج تــــدابري خاصــــة مؤقتــــة   إىل اجمللــ

  .االنتخابات قانون
وأقــــــر اجمللــــــس الــــــوطين االنتقــــــايل الــــــصيغة املعدلــــــة لقــــــانون االنتخابــــــات يف     - ١٨
إال أنـه عقـب   . ينـاير /كـانون الثـاين   ٢٢يناير اليت كـان مـن املقـرر نـشرها يف       /الثاين كانون ١٨

ليــوم، قــرر اجمللــس متديــد املــشاورات لفتــرة   االحتجاجــات الــيت حــدثت يف بنغــازي يف ذلــك ا 
، الذي حيدد طبيعة ونطـاق      اتإدارة االنتخاب هيئة  ومع ذلك قام اجمللس، باعتماد قانون       . أطول

  . عضوا يف املفوضية١٧ إىل جانب تعيني اتالنتخابالوطنية العليا لمهام املفوضية 
 لقــانون االنتخابــات والحقــا، ُعــرض علــى اجمللــس الــوطين االنتقــايل مــشروع جديــد     - ١٩

وأدخـل  . فرباير/ شباط ٧يناير وأُدِخلت عليه تعديالت جوهرية يف       / كانون الثاين  ٢٨اعُتِمد يف   
تغــيري النظــام مــن خــالل القــانون املعتَمــد تغــيريات كــبرية علــى النــصوص األوليــة، وال ســيما    

انتخــاب فقــد اســتحدث القــانون اجلديــد نظامــا خمتلطــا، حيــث ســيجري    . االنتخــايب املقتــَرح
كمـا حـدد القـانون    .  مقعـدا وفـق نظـام التمثيـل النـسيب     ٨٠ مقعدا وفق نظـام األغلبيـة و       ١٢٠
 قــوائم األحــزاب مقاعــد بالتنــاوب بــني     أن ختــصص، وطالــب ‘‘التكــتالت الــسياسية ’’دور 

  .  لضمان متثيل املرأة يف املؤمتر الوطينكإجراء خاصاملرشحني الرجال والنساء، 
 قـــد اكتمـــل تقريبـــا؛ اتالنتخابـــلقـــانونني يكـــون اإلطـــار القـــانوين وباعتمـــاد كـــال ال  - ٢٠
 وفقــا ألحكــام  فقــطالــدوائر االنتخابيــةحتديــد يــزال يــتعني علــى اجمللــس الــوطين االنتقــايل   وال

  .االنتخايب القانون
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ــة         - ٢١ ــا مــع جلن ــا وثيق ــة تعاون ــق االنتخــايب للبعث ــة، تعــاون الفري ــداد هــذه العملي وعلــى امت
أعضاء اجمللـس الـوطين االنتقـايل اآلخـرين إلطالعهـم علـى التوصـيات املتعلقـة           االنتخابات ومع   

مبشاريع القوانني اليت تؤكد أمهيـة إجـراء عمليـة شـاملة وشـفافة، وضـرورة وضـع إطـار قـانوين                      
وخـالل مجيـع املراحـل، أبـدت البعثـة تعليقـات علـى           . يقبل به الشعب اللييب على نطـاق واسـع        

 وعرضــتوق اإلنــسان، والعدالــة االنتقاليــة، ومتكــني املــرأة، مــشروع القــانون مــن منظــور حقــ
 املـشورة وركزت  . يف أماكن أخرى  االنتخابية   التجارب   االنتخابية اليت عاشتها  املشاغل التقنية   

 املعـرب لمخـاوف  ل اسـتجابة اليت قدمتها البعثة على ضمان إدخـال حتـسينات علـى التـشريعات       
وتتعــاون البعثــة مــع . ء شــرط وضــوح أســاليب العمــلعنــها أثنــاء املــشاورات العامــة والســتيفا 

 برنامج شامل لدعم االنتخابات إذا طلبت منـها ذلـك   وضعبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي على   
  .املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات املنَشأَة حديثا

 يف دنيــةاملوكخطــوة أوىل يف اجلهــود الراميــة إىل إشــراك اجملتمــع املــدين وتعزيــز التربيــة    - ٢٢
ينـاير،  / كـانون الثـاين    ٢٨إطار التحضري لالنتخابات، أطلق برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، يف             

برناجما تـدريبيا ميتـد علـى ثالثـة أشـهر لتـدريب املـدربني علـى أسـس االنتخابـات والدميقراطيـة                       
اء، وميثـل املتـدربون، ونـصفهم مـن النـس         . مدنيـة  مـدّرس تربيـة      ٣٠واحلكم الرشيد شـارك فيـه       

  .جامعات ومنظمات من اجملتمع املدين، وهم يتدربون على يد مدربني خرباء
  

  حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية وسيادة القانون  - باء  
. ال يــزال نقــل احملتجــزين يف إطــار الــرتاع إىل عهــدة وزارة العــدل يــشكل حتــديا كــبريا  - ٢٣
ورغـم  . مـن هـؤالء احملتجـزين   فقـط  ل   ملفـاهتم؛ وأُطلـق سـراح عـدد ضـئي          معظمتتم معاجلة    ومل

 إخضاع السجون ومراكز االحتجاز األخرى لـسيطرة الـشرطة القـضائية،    نيتهاتأكيد احلكومة  
فــإن التقــدم احملــرز كــان بطيئــا، ويعــزى ذلــك جزئيــا إىل وجــود عــدد غــري كــاف مــن الــشرطة  

كــز احتجــاز مر ٢٣هنــاك وتــشري آخــر األرقــام الــيت عرضــتها وزارة العــدل إىل أن   . القــضائية
وتعـذّر علـى وزارة العـدل       . حمتجـزا  ٢ ٣٨٢ مـا جمموعـه      تأويختضع حاليا لسيطرة احلكومة،     

الـذين  األفـراد   يتـراوح عـدد    ،، ولكن حسب تقديرات البعثة    األلويةيد عدد احملتجزين لدى     تأك
تزال العمليـة القـضائية      وال.  حمتجز ٦ ٠٠٠  و ٥ ٠٠٠ بني    األلوية ما  حمتجزين لدى ال يزالون   

نفــسها تواجــه الكــثري مــن العراقيــل بــسبب الوضــع األمــين الــسائد، وتقــاعس املــدعني العــامني    
والقضاة عن العودة إىل العمل، وبسبب بطء التقدم يف إصالح اجلهـاز القـضائي وتفعيلـه وغـري       

  .ذلك من العوامل
هبم، الثوار اعتقال مؤيدين مزعومني للنظام الـسابق وتقـوم باسـتجوا          ‘‘ ألوية”وتواصل    - ٢٤

مبــا يف ذلــك يف أمــاكن ســرية، كمــا أهنــا ال تــزال تــسيطر علــى مراكــز احتجــاز معروفــة حيــث 
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وقـد أثـارت الزيـارات الـيت قامـت هبـا البعثـة إىل          .  سـيئة  معظمهـا تزال ظروف االحتجـاز يف       ال
عدة أماكن احتجاز واملقابالت اليت أجرهتا مـع عـدد مـن احملتجـزين، إىل جانـب االسـتنتاجات                   

قـد  الثـوار   ‘‘ ألويـة ” أن تكـون   هلا املنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة، خمـاوف مـن               اليت توصلت 
، خاصـة يف    أثناء االحتجاز وسوء معاملة، من بينها حاالت وفاة       قاسية  أعمال تعذيب   مارست  

ومــن بــني الــضحايا أفــراد مــن قبائــل الطــوارق، الــذين    . طــرابلس ومــصراتة والزنتــان وغريــان 
 املزعومــة عــن انتــهاكات جــسيمة حلقــوق اإلنــسان يف مــصراتة   اســُتهِدفوا بــسبب مــسؤوليتهم 

  .خالل فترة الرتاع
 القته اإلحاطة الـيت قـدمها املفـوض الـسامي حلقـوق اإلنـسان               على أثر االهتمام الذي   و  - ٢٥

ــة الــيت    / كــانون الثــاين٢٥إىل جملــس األمــن يف  ــة الدولي ــاير وتقــارير املنظمــات غــري احلكومي ين
 إزاء ممارسات التعذيب وسوء املعاملة اليت يتعرض هلـا احملتجـزون،            بالغالعن قلقها   فيها  أعربت  

وحثّـت  . أدانت احلكومة عالنية االنتهاكات وتعهدت بالتحقيق فيها وباختاذ تـدابري تـصحيحية           
البعثة وزارة العدل جمددا على اإلسراع يف فرض سيطرهتا علـى مرافـق االحتجـاز والتعجيـل يف                  

  . املعنيني وعرضت مساعدهتا على تدريب املوظفنيمعاجلة ملفات احملتجزين، 
ويف . وأطلعت البعثة وزارةَ العدل على تعليقاهتا على مشروع قـانون العدالـة االنتقاليـة               - ٢٦
مـؤمترا وطنيـا ملناقـشة القـضايا املتعلقـة        الوطين االنتقايل   ديسمرب، عقد اجمللس    /كانون األول  ١٠

جمللـس إىل أن اجمللـس بـصدد النظـر يف مـشروع قـانون               بالعدالة واملـصاحلة أشـار خاللـه رئـيس ا         
 التـــدابري اخلاصـــة املتعلقـــة بـــشأنآخـــر قـــانون للعفـــو عـــن مـــرتكيب اجلـــرائم غـــري اجلـــسيمة، و

 إىل حـد اآلن تـشاور       جيـر وقد احتجت بعض اجلماعات على هذين القـانونني ومل          . باالحتجاز
ومت اإلعـالن عـن   .  الشعبية األوسع نطاقامع اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين أو القاعدة   بشأهنا  

وهــو يــنص علــى إنــشاء جلنــة لتقــصي احلقــائق  . فربايــر/ شــباط١٤قــانون العدالــة االنتقاليــة يف 
 ولتقـدمي تعويـضات   ١٩٦٩واملصاحلة للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان املرَتكبة منـذ عـام         

  .للضحايا
ظمت األمم املتحـدة مـؤمترا خـالل الفتـرة          ويف إطار شراكة مع املعهد العايل للقضاء، ن         - ٢٧
وأتـاح  .  العدالـة االنتقاليـة    املضي قدما يف تنفيذ خطة    يناير هبدف   / كانون الثاين  ٢٥ إىل   ٢٣من  

ــشة           ــدين ملناق ــع امل ــي اجملتم ــدوليني وممثل ــة واخلــرباء ال ــة احلكومي ــات الفاعل ــؤمتر فرصــة للجه امل
واخُتِتم املؤمتر بإصدار جمموعة من التوصـيات،       . االستراتيجيات الكفيلة بتنفيذ العدالة االنتقالية    

ــه  ــات مشلــت توجي ــائق    لتقــدم  األمــم املتحــدة  إىل طلب ــدعم يف جمــايل تقــصي احلق ــد مــن ال املزي
  . والتدريب يف قطاع العدالة
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ــاين ١٧ويف   - ٢٨ ــة حبــل   / كــانون الث ــاير، قامــت احلكوم ــة للفوضــية املين بحــث عــن  الوطني
 وأوكلـت املـسؤولية عـن املفقـودين حـصريا إىل وزارة أسـر               املفقودين والتعرف علـى هويتـهم،     

 دون ستـضطلع مبـسؤولياهتا  وأكد مسؤولون حكوميون للبعثة أن الـوزارة        . الشهداء واملفقودين 
  .حتيز، ووفقا للمعايري الدولية

نوفمرب، أنشأ اجمللس الـوطين االنتقـايل اجمللـس الـوطين للحريـات       / تشرين الثاين  ٢٨ويف    - ٢٩
ــة وح ــسلطات      العام ــشطة ال ــسان، ورصــد أن ــز حقــوق اإلن ــذي كُلِّــف بتعزي ــسان، ال قــوق اإلن

وعرضـت  . احلكومية، وفـتح حتقيقـات يف القـضايا الفرديـة، وتعزيـز التعـاون مـع اجملتمـع املـدين                   
  املئـات مـن منظمـات اجملتمـع املـدين     وتلبيـة احتياجـات   .تقـدمي الـدعم الـتقين    على اجمللـس    البعثة  

مهية احلامسـة لبنـاء جمتمـع مـدين قـوي ومـتمكِّن، شـرعت البعثـة يف بنـاء            لأل املنشأة حديثا ونظرا  
  .اإلنسان نشطاء يف جمال حقوقالقدرات 

  
  األمن العام  -جيم   

  
  الشرطة  -  ١  

تواجه وزارة الداخلية العديد من التحديات اليت حتول دون إقامة هياكل أمنية وطنيـة،                - ٣٠
األمن، مبا يف ذلك املـسألة املعقـدة املتـصلة بإدمـاج             ضبط   يف جمال واستعادة القدرات األساسية    

لعمــل؛ الــصاحلة لاحملــاربني مــن الثــوار؛ وضــرورة تــوفري التــدريب واملعــدات واملرافــق األساســية  
  . مراقبة احلدود واهلجرة غري الشرعية، خاصة يف اجلنوبتطرحهاوالتحديات اليت 

اسـتراتيجية إلدمـاج احملـاربني،      ديـسمرب، اعتمـدت الـوزارة       /ويف منتصف كانون األول     - ٣١
ــشمل سياســات   ــال ت ــق ب ــدريب  تتعل ــام، والت ــد املركــز، وامله ــع شــهر  . توظيف، وحتدي ويف مطل

 حمـارب   ٢٥ ٠٠٠يناير، أطلقـت الـوزارة عمليـة تـسجيل مشلـت عـددا يـصل إىل                 /الثاين كانون
. دائمـة سابق سُتَربم معهم عقود مبدئية ملدة ستة أشهر، مع إمكانية احلصول على فـرص عمـل            

 تركيـا تـدريب     عرضـت  حمـارب سـابق و     ١٠ ٠٠٠ودعما هلذه اخلطـة، تعهـد األردن بتـدريب          
تزامـات  لتقـدمي املزيـد مـن الـدعم واال        من املتوقـع    و.  حمارب سابق  ٥٠٠ وضابط صف،    ٧٥٠

  .دولية يف جمال األمنال
عايـة  وعقدت آلية التنسيق الدولية للمساعدات املتصلة بالشرطة، الـيت أُنـشئت حتـت ر               - ٣٢

 وضـع وزارة الداخلية والبعثة، ثالثة اجتماعات شهرية ملساعدة الوزارة علـى حتديـد أولوياهتـا و              
خططهــا، وتنــسيق عــروض املــساعدة الــيت يقــدمها اجملتمــع الــدويل لــضمان تلبيتــها الحتياجــات 

  .أفضل وجهالوزارة على 
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التـــدريب يف ال يف جمـــالحتياجـــات لوعقـــب التقييمـــات املبدئيـــة الـــيت أجرهتـــا البعثـــة   - ٣٣
ديسمرب، وظّفت البعثة خبريا يف تدريب الـشرطة ملـساعدة          /نوفمرب وكانون األول  /الثاين تشرين

 سياساهتا وإعداد املناهج لدورات تدريب املـدربني وللتحـضري حلفـظ األمـن              وضعالوزارة على   
ب وتلبيـة لطلـ   . وجيـري تـصميم دورات متخصـصة لـضباط الـشرطة احلـاليني            . أثناء االنتخابات 

فربايــر ملــساعدة /الــوزارة، وظّفــت البعثــة أيــضا خــبريا يف لوجــستيات الــشرطة يف مطلــع شــباط 
  .الوزارة على وضع السياسات واملبادئ التوجيهية لشراء املعدات

  
  أمن احلدود  -  ٢  

وقــد شــدد ممثلــو . يــشكّل أمــن احلــدود وإدارهتــا أحــد األولويــات الرئيــسية للحكومــة    - ٣٤
يــز الوكالــة املنــَشأة حــديثا املعنيــة بــأمن احلــدود ومحايــة املنــشآت         احلكومــة علــى أمهيــة تعز  

 حماربـا مـن الثــوار يف   ١٦ ٠٠٠االسـتراتيجية داخـل وزارة الـدفاع الــيت تعتـزم حاليـا اســتيعاب      
ــة     ــة احلــدود الليبي ــة حلماي ــي احلكومــة      . مخــسة ألوي ــع ممثل ــسيق م ــات تن ــة اجتماع وتعقــد البعث

ــصيل    ــد وتف ــدوليني لتحدي ــشركاء ال ــسري   يف جمــال حتياجــات الاوال ــا ولتي ــن احلــدود يف ليبي أم
التخطيط املتكامل مبا يف ذلك التـدريب وترتيـب االحتياجـات وشـراء األصـول حـسب درجـة                   

  . ثالثة اجتماعات تنسيق خالل الفترة املشمولة بالتقريرومت عقد. أولويتها
ــشغ       - ٣٥ ــة والت ــى معاجلــة التحــديات املعياري ــة عل ــصلة ومــن أجــل مــساعدة احلكوم يلية املت

باهلجرة غري القانونية، أنشأ فريق التنسيق املعين بأمن احلدود وإدارهتا فريقا فرعيـا ترأسـه البعثـة                 
ــشؤون           ــم املتحــدة ل ــن مفوضــية األم ــدفاع وع ــة وال ــن وزاريت الداخلي ــثلني ع ــضم مم ــا وي حالي

  .الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة واالحتاد األورويب
  

  انتشار األسلحة  -  ٣  
  مـسؤوليني ليبـيني ونظـراء دولـيني، مبـا يف ذلـك دائـرة اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام                   قام  - ٣٦
 موقعـا لتخـزين     ١٢٣ حىت اآلن ومشلت الزيارات   .  إىل مواقع ختزين األسلحة     مشتركة زياراتب

ــة ومكوناهتــا  ٥ ٠٠٠األســلحة وجــرى تــسجيل حنــو   وال يــزال .  منظومــة دفــاع جــوي حممول
 الوصـول إىل املخزونـات    من الـصعب  زال  ي ال   ألنه األسلحة غري معروف     احلجم الكلي ملشكلة  
؛ وال توجــد ســجالت موثوقــة للمخزنــات مــن األســلحة قبــل  “الكتائــب”الــيت تــسيطر عليهــا 

ُنقلـت أو اسـُتخدمت أثنـاء         كـذلك تفاصـيل بـشأن األسـلحة الـيت ُدمـرت أو             تتوفرالرتاع؛ وال   
دائـرة اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام ووزارة          و يف ليبيـا  وتدعم بعثة األمـم املتحـدة للـدعم         . الرتاع

 مبا يف ذلـك منظومـات الـدفاع    - برنامج لتسجيل األسلحة   وضع يف “األلوية”الدفاع وبعض   
وحتقيقا هلذه الغاية، أنـشأت وزارة الـدفاع فريـق          .  ولتخزين الذخائر وإدارهتا   -اجلوي احملمولة   
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ومل تتلق بعثة التقيـيم     . دعم يف ليبيا والشركاء الثنائيني    عمل باالشتراك مع بعثة األمم املتحدة لل      
 ٢٠١١ديـسمرب  / يف كـانون األول أوفـدت املشتركة بني األمم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي الـيت           

للنظر يف تأثري األزمة الليبية على إقليم الساحل أي معلومـات تتعلـق بتـهريب منظومـات دفـاع                   
ويتماشـى هـذا مـع املعلومـات الـواردة          .  بلدان جمـاورة   جوي حممولة خارج ليبيا أو ظهورها يف      

 منطقــة ال تــزال داخــل أن معظــم األســلحة املنهوبــة  أنــه مــن املــرجحالــيت تــشري إىلوحــىت اآلن 
، فــإن اتــساع نطــاق هويف الوقــت نفــس.  حــول مواقــع التخــزين األصــليةاً كيلــومتر٥٠حميطهــا 
يــشكل شارها علــى نطــاق أوســع،   انتــوخطــر األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة،  تــداول

وبـالرغم مـن العديـد مـن     .  رئيـسي للحكومـة ولبعثـة األمـم املتحـدة للـدعم يف ليبيـا          مصدر قلق 
 احمللي، فإن حتقيق تقدم كبري يف هـذا اجملـال    الصعيدعلى  اليت ُنفذت   مبادرات تسجيل األسلحة    

  .سيتطلب وقتا
يــة اإلضــافية الــيت ُعثــر عليهــا يف   املــواد واألســلحة الكيميائيف حــصروقــد أحــرز تقــدم   - ٣٧

، قـدمت   ٢٠١١ نـوفمرب / تشرين الثاين  ٢٨ويف  . مواقع مل ُيعلن عنها من قبل يف سبها وسوكنة        
 هبـذه املـواد، الـيت ُنقلـت إىل     بيانـا السلطات الليبية رمسيـا إىل منظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة         

ينـاير، زار مفتـشو   / كانون الثـاين   ١٩ إىل   ١٧وخالل الفترة من    . علنة من قبل  امللتخزين  امواقع  
منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة املواقــع مــن أجــل تفتــيش املرافــق والتأكــد مــن وجــود املــواد 

ومن املقرر أن تقدم ليبيـا إىل منظمـة حظـر األسـلحة          . املنقولة إليها حديثا وختزينها بشكل آمن     
ودعمـت البعثـة    . ٢٠١٢أبريـل   /نالكيميائية خطة لتـدمري املـواد املعلـن عنـها حبلـول هنايـة نيـسا               

 يف هـذا اجملـال     عمومـا  زيارة املنظمـة بتـوفري الترتيبـات اللوجـستية واألمنيـة، وستواصـل التيـسري              
  .واجملاالت املتصلة به

 إىل ليبيـا يف     هتـا  الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة زيار         أهنـت وفيما يتعلق بـاملواد النوويـة،         - ٣٨
هلا أنه مل يفقد أي من املواد النووية الـيت كانـت مـسجلة              ديسمرب، أكدت خال  /كانون األول  ٩

 تاجوراء أو يف مرافق ختزين مركـزات خـام اليورانيـوم            -من قبل يف املرفق النووي يف طرابلس        
. وبالرغم من تدهور ظروف التخزين يف الرباميل، فال يوجد أخطـار صـحية مباشـرة              . يف سبها 

ويف .  األطـول  يف األمـد  رفـق سـبها ال تعتـرب كافيـة          ن تدابري الـسالمة واألمـن يف م       فإ ومع ذلك، 
حني تبدو خماطر االنتشار منخفضة نظرا لوزن الرباميل وحالتها، فال يزال التعجيـل ببيـع ونقـل              

ــالغ عــددها   ــل الب ــل ٦ ٤٠٠الربامي ــوي برمي ــة  حيت ــشكل  و علــى مــواد نووي ــة يف ســبها ي املخزن
  .رئيسية أولوية
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  رب من املتفجرات األلغام األرضية وخملفات احل  -  ٤  
، قــام فريــق التنــسيق املــشترك لإلجــراءات املتعلقــة  ٢٠١٢ ينــاير/ كــانون الثــاين٣١يف   - ٣٩

ــتطهري  ــام ب ــا  ١٢٦ ١٥٥ باأللغ  ويف حــني متّ.  األخــرىخملفــات احلــرب مــن املتفجــرات  ولغم
 إىل أن هـذا لـيس إال جـزءا          األوليـة  مرتال، تـشري الدراسـات       ٢ ٦٢٤ مدرسة و    ٦٠تطهري حنو   

ومـن أجـل تلبيـة هـذه احلاجـة املـستمرة، أنـشأت وزارة الـدفاع يف كـانون                    . ا من املشكلة  يسري
 هـود اجل بواليـة تنـسيق   وكلفتـه  املركز اللييب لإلجراءات املتعلقة باأللغـام     ٢٠١١ ديسمرب/األول

  . يف هذا اجملال
ديــسمرب، لقــي مخــسة أطفــال  /نــوفمرب وكــانون األول/وخــالل شــهري تــشرين الثــاين   - ٤٠
.  ذخائر غري منفجرة، وكان معظمهم يف سـرت أو حوهلـا           بسبب آخرون   ٥٦هم وأصيب   حتف

وتعمــل وزارة التعلــيم، بالتعــاون مــع اليونيــسيف وفريــق التنــسيق املــشترك لإلجــراءات املتعلقــة  
وعقـدت الـوزارة أيـضا أول حلقـة      . باأللغام، علـى تكثيـف بـرامج التثقيـف والتوعيـة باملخـاطر            

 يف املنــاهج املدرســية، مبخــاطر األلغــامالتفــاق علــى إدراج التثقيــف عمــل وطنيــة، جــرى فيهــا ا
 املبـادرات املتعلقـة     مشلـت وحىت اآلن،   . استراتيجية وطنية وضع   نظام للمعلومات و   إنشاءوعلى  

  . تقريبا لييب٨٥ ٠٠٠مبخلفات احلرب من املتفجرات 
وتقـدمت البعثـة،    . يـل وال تزال اإلجراءات املتعلقة باأللغـام حمـدودة نظـرا لـنقص التمو              - ٤١

ديــسمرب / كــانون األول١٥باســم فريــق التنــسيق املــشترك لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، يف       
 مليــون دوالر ملواصــلة العمليــات احلاليــة وتلبيــة الطلبــات   ٣٨,٤  مبلــغبالتمــاس عاجــل جلمــع 

ريقـا   ف٣٠ فريقـا للـتطهري و      ٢٧ حاليـا    وهنـاك وقدمت بعـض اجلهـات املاحنـة دعمـا،          . املتزايدة
  .للتثقيف بشأن املخاطر

  
  التسريح وإعادة اإلدماج /اإلدماج  -  ٥  

 مسألة إدماج مقاتلي الثورة وتوحيد صفوفهم يف مؤسسات أمنية وطنيـة متماسـكة          إن  - ٤٢
وقـد وضـعت    .  احلكومة أثنـاء هـذه الفتـرة االنتقاليـة         ها األولويات امللحة اليت تواجه    ىحدهي إ 

املقـاتلني ضـمن خمتلـف القـوات األمنيـة أو إعـادة إدمـاجهم يف                الوزارات املعنية خططا إلدمـاج      
يناير، فتحـت جلنـة شـؤون املقـاتلني ووزارة التخطـيط واحلكـم       /ويف كانون الثاين. احلياة املدنية 

، بـدأت وزارتـا الداخليـة والـدفاع      هويف الوقـت نفـس    . مجيـع املقـاتلني   أمام  احمللي باب التسجيل    
حلــاق املقــاتلني الــسابقني بقــوات الــشرطة والــدفاع، علــى  عمليــات تقــدمي الطلبــات مــن أجــل إ

وحثــت البعثــة اللجنــة علــى أن تنظــر يف الــسماح بتــسجيل النــساء املــؤهالت وإعطــاء   . التــوايل
  .الثوار كتائب  بـاألولوية لتسريح أي أطفال ال يزالون مرتبطني
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يــة أفــضل وتستكــشف البعثــة مــع مكتــب رئــيس الــوزراء والــوزارات والوكــاالت املعن   - ٤٣
. الطرق اليت ميكن هبا دعم احلكومة يف إرساء هنج وطين متـسق إزاء التـسريح وإعـادة اإلدمـاج                  

 -تقــدمي خــدمات اإلرشــاد النفــسي يف وتــشترك البعثــة ومنظمــة الــصحة العامليــة مــع احلكومــة  
االجتماعي للمقاتلني السابقني وغريهم، مبن فيهم األطفال، الذين كـانوا مـرتبطني باجلماعـات              

  . والقوات املسلحة
  

  اإلنعاش االجتماعي واالقتصادي وتنسيق املساعدة الدولية  - دال  
ديـسمرب إىل   / كانون األول  ٨ الطلب الذي تقدم به اجمللس الوطين االنتقايل يف          على إثر   - ٤٤

 ليبيــا بنــك، مت رفــع اجلــزاءات عــن )٢٠١١ (١٩٧٠جلنــة جملــس األمــن املنــشأة عمــال بــالقرار 
ديــسمرب، دعمــت البعثــة   / كــانون األول٢٠ويف .  اللــييب اخلــارجي العــريب البنــكاملركــزي و

السلطات الليبية يف عقد لقاءات مع املمثلني من اجلهات الثنائية ذات الصلة مـن أجـل التعجيـل       
ــا    ــسيولة يف طريقهــا   . بنقــل هــذه األصــول لتكــون حتــت تــصرف ليبي ــالرغم مــن أن أزمــة ال وب

قة بـاإلدارة املاليـة تعيـق قـدرة احلكومـة علـى ختـصيص األمـوال            لالنفراج، ال تزال املسائل املتعل    
  .سريعا استجابة لالحتياجات املاسة

وقد عملت األمم املتحدة مع وزارة التخطيط على إنشاء هياكـل مؤسـسية هتـدف إىل         - ٤٥
 املساعدة اليت تقدمها األمم املتحدة والشركاء من اجملتمـع الـدويل مـع األولويـات                مواءمةتعزيز  

وجيـــري اســـتعراض مـــشاريع األمـــم املتحـــدة املعتمـــدة يف إطـــار . وطنيـــة واخلطـــط القطاعيـــةال
وســاعدت األمــم املتحــدة الــوزارة أيــضا يف دورهــا التنــسيقي باالشــتراك مــع    . الــسابق النظــام

ستة الـ الوزارات املعنية يف إطار صياغة خططها القطاعية مع حتديد أهداف قابلة للتحقيق لفترة              
  .ةأشهر االنتقالي

ــانون الثـــاين٣١ و ٣٠ويف   - ٤٦ ــة،  / كـ ــاير، دعمـــت البعثـ ــاد األورويب إىل جانـــبينـ  االحتـ
تيــسري تقــدمي املــساعدة الدوليــة لوالبنــك الــدويل، مكتــب رئــيس الــوزراء يف عقــد حلقــة عمــل  

ــة و    ــشمل اخلــدمات االجتماعي ــسق يف جمــاالت ت ــدابري بــشكل من  واجملتمــع ،مكافحــة الفــساد ت
 بوصــفهاوقــد تطــورت العمليــة الــيت بــدأت . قاليــة واســتراتيجية االتــصال والعدالــة االنت،املــدين

 قبـل إنـشاء احلكومـة املؤقتـة،         ، اجمللـس االنتقـايل الـوطين       برعايـة  التقييم املنسق الحتياجات ليبيـا    
رئيس الـوزراء، الـذي     مكتب  لتصبح اآلن هيكال تنسيقيا مقره يف طرابلس يعمل حتت إشراف           

  .اد األورويب والبنك الدويلاالحتطلب الدعم من البعثة و
صندوق النقد الدويل أوفدت إىل ليبيا خـالل        /وركزت بعثة مشتركة بني البنك الدويل       - ٤٧

القتـصاد الكلـي لليبيـا،    ل إجـراء اسـتعراض عـام   يناير، على / كانون الثاين٢٨ إىل ١٣الفترة من   
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 البيـان اخلتـامي     تـها افية بإتاح شفبالـ  احلكومـة    وحتلت. وعلى اإلنفاق العام واإلدارة املالية العامة     
والحظت البعثة علـى وجـه اخلـصوص أن      . لصندوق النقد الدويل علنا على موقعها اإللكتروين      

إىل نات يف القطـاع األمـين، وشـددت علـى احلاجـة      ي حتسحتقيق على  سيتوقف السريع   االنتعاش
  .لإلحصاء  مكتب مستقلوإىل إنشاءكفالة الشفافية واملساءلة، 

  
  الة اإلنسانيةاحل  -هاء   

لعمليـات  اديـسمرب   / يف كـانون األول    أهنيـت تـدرجييا    احلالـة اإلنـسانية،      على إثـر حتـسن      - ٤٨
منــسق /وبتوجيــه مــن نائــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام  . كــربى لتوصــيل املــساعدة الغوثيــة ال

ــة      ــة الكاملـ ــة التغطيـ ــة عمـــل لكفالـ ــداد خطـ الـــشؤون اإلنـــسانية، تعمـــل الوكـــاالت علـــى إعـ
وتـشمل  . ٢٠١٢يونيـه  /ينـاير وحزيـران  /ات اإلنسانية املتبقيـة فيمـا بـني كـانون الثـاين          لالحتياج

ــات،       ــدين واألقليـ ــبقني، والعائـ ــا املتـ ــشردين داخليـ ــات املـ ــة احتياجـ ــسية تلبيـ ــات الرئيـ األولويـ
ومتاشـيا مـع اسـتراتيجيات اخلـروج        . واإلجراءات املتعلقة باأللغام وإزالة الـذخائر غـري املنفجـرة         

ت اإلنــسانية، علــى بنــاء قــدرات الوكالــة الليبيــة لإلغاثــة اإلنــسانية واملنظمــات    تركــز الوكــاال
  .الوطنية األخرى

ــام يفو  - ٤٩ ــدرجييا   ٢٠١١ ع ــدأت ت ــودة ب ــذين  اع ــسكان ال ــردوال ــر   ُش ــاطق األكث ــن املن  م
ــضررا ــاين . ت ــاير /ويف كــانون الث ــد، وعملــت     ٢٠١٢ين ــين ولي ــاد معظــم ســكان ســرت وب ، ع

 الليبيـة لإلغاثـة اإلنـسانية واجلهـات الفاعلـة الوطنيـة والدوليـة علـى                 منظمات مـن قبيـل الوكالـة      
 كـانون  ٤ و ٣وقـام نائـب ممثلـي اخلـاص بزيـارة بـين وليـد وسـرت يف يـومي                 . تقدمي املـساعدة  

ساعدة مــن أجــل التعجيــل بعــودة األوضــاع  املــ إىل حتتاجــانينــاير والحــظ أن املــدينتني  /الثــاين
 األساسـية العامـة واملـساكن، واسـتعادة         اهلياكـل اء وإصالح   الطبيعية، وذلك من خالل إعادة بن     

ــة  ــدمات العامـ ــت. اخلـ ــسهويف الوقـ ــدر   نفـ ــدد يقـ ــزال عـ ــه، ال يـ ــني   أنـ ــراوح بـ    ٦٥ ٠٠٠ يتـ
 شخص معظمهم من أهل تاورغا، وأقليـات أخـرى وأشـخاص مرتبطـون بالنظـام            ٨٠ ٠٠٠و  

وهـم حباجـة إىل احلمايـة       .  تعرضهم لالنتقام يف مناطقهم األصلية     خشية مشردين داخليا  السابق
ــى           ــن احلــصول عل ــهم م ــشية ومتكين ــروفهم املعي ــة لتحــسني ظ ــول مؤقت ــوفري حل ــك ت ــا يف ذل مب

 األجل األطول، بني اجلماعات من أجـل الـسماح هلـم             يف حتقيق املصاحلة واخلدمات األساسية،   
ن وحـث منـسق الـشؤون اإلنـسانية علـى بـذل كافـة اجلهـود مـ                 . بالعودة إىل منـاطقهم األصـلية     

  .أجل تقليل االعتماد على املعونة وجتنب إنشاء خميمات للمشردين داخليا
ــدامويف ظــل   - ٥٠ ــاجر     انع ــزال امله ــشأن اهلجــرة، ال ي ــانوين أو إداري واضــح ب ــار ق ن و إط
ــالب غـــري يف مرافـــق تـــديرها خمتلـــف الـــسلطات  حيتجـــزون  اللجـــوء الـــسياسي والـــشرعيني وطـ
 نـساء وأطفـال، يف مرفـق قنفـودة          مـن بينـهم   ص،   شخ ٦٠٠ حنو   وُيحتجز حاليا . “األلوية” أو
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ــيئة ودون وجــود      ــازي، يف ظــروف س ــاجرين يف بنغ ــر  اجــراءاتالحتجــاز امله  واضــحة لتقري
ومـن بـني مرافـق احتجـاز املهـاجرين التابعـة لـوزراة الداخليـة                . حالتهم أو تيسري اإلفراج عنـهم     

لـوزارة سـوى مـرفقني بـشكل     ال تـدير ا  مرفقا اليت كانت تعمل قبـل األزمـة،         ١٨البالغ عددها   
، وذلــك مــن خــالل املكــروبني املنظمــة الدوليــة للــهجرة مــساعدة املهــاجرين  تواصــلو. كامــل

تيسري إجـراءات التحقـق مـن اجلنـسية، وإصـدار وثـائق الـسفر، واإلعـادة الطوعيـة للـوطن عـن                       
 روعـدم تـوف  الوصـول إىل املهـاجرين     صـعوبة   زال  توال  . طريق رحالت جوية مستأجرة وجتارية    

 تقـدمي املـساعدة   اليت تعـوق مرافق آمنة للنقل العابر يف غرب وجنوب البلد من أكرب التحديات           
 قامـت لظـروف الـسيئة يف مرفـق قنفـودة الحتجـاز الالجـئني،              ا وللتخفيـف مـن   . بشكل مباشـر  

الوكالـــة الليبيـــة لإلغاثـــة اإلنـــسانية، وغريهـــا مـــن اجلهـــات اإلنـــسانية الفاعلـــة بـــإجراء بعـــض  
  . بعض املواد غري الغذائية وحتسني تقدمي اخلدمات الصحيةوفريوتالتجديدات 

وأدى تدهور احلالة األمنية يف سوريا إىل تدفق الالجئني القادمني إىل ليبيا عـرب احلـدود              - ٥١
 الـذين تقطعـت هبـم الـسبل       يناير ظل املئات مـن الـسوريني        /وخالل شهر كانون الثاين   . املصرية

ويف . إىل ليبيـا  تأشـرية الـدخول   شروط احلـصول علـى  ضات بشأن على احلدود يف انتظار املفاو    
الـذين  معرب السلوم احلدودي، قدمت مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني إىل الـسوريني                  

 املـساعدة  املنظمـة الدوليـة للـهجرة    بينمـا قـدمت   وجبـة،    ٤ ٠٠٠ أكثـر مـن      تقطعت هبم السبل  
ــة وبعــض املــواد غــري الغذائ بتــوفري العــالج الطــيب  ــا، . ي  مفوضــية األمــم املتحــدة  تكّمــلويف ليبي

 تقــدمي املــساعدة التقنيــة يف جمــال خــالل منظمــات الــدعم احملليــة مــن جهــودلــشؤون الالجــئني 
  .التسجيل، وتوفري املواد غري الغذائية ودعم األفراد الضعفاء

  
  نشر بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا  - رابعا  

 موظفــاً دوليــاً يف بعثــة األمــم املتحــدة ٦٥مت نــشر مــا جمموعــه ينــاير، /يف كــانون الثــاين  - ٥٢
 يف مركــز اخلــدمات العامليــة يف ٦  يف بنغــازي، و٤  يف طــرابلس، و٥٥للــدعم يف ليبيــا، منــهم 

وتقــوم اجملموعــة األخــرية بوظــائف دعــم البعثــة، مبــا يتماشــى مــع مفــاهيم   . ، إيطاليــابرينــديزي
كمـا  . الـصعيد العـاملي الـيت تنتـهجها إدارة الـدعم امليـداين            استراتيجية تقدمي الدعم امليداين على      

واستمرت أعمال جتهيز املقـر الرئيـسي للبعثـة يف املُجمَّـع الـذي      . اسُتقِدم سبعة موظفني وطنيني 
ومن املتوقع أن يكون هـذا      . ٢٠١١وضعته السلطات الليبية حتت تصرف البعثة يف أواخر عام          

  .٢٠١٢مارس / جاهزاً حبلول آذاراملرفق
 / كــانون الثــاين١٠وقــد وقَّعــت البعثــة واحلكومــة املؤقتــة علــى اتفــاق مركــز البعثــة يف   - ٥٣
  .وتعكف البعثة حالياً على العمل مع السلطات الليبية بشأن تنفيذ االتفاق. يناير
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  السالمة واألمن  - خامسا 
 مـن خـالل     أدت اخلطوات األولية اليت اختذهتا احلكومة لفرض السيطرة على طرابلس،           - ٥٤

ــوع        ــادات بوق ــة، رغــم اإلف ــة األمني ــوطين، إىل حتــسُّن البيئ ــشرطة واجلــيش ال تكثيــف وجــود ال
نظراً النعدام التنـسيق بـني الـسلطات        وويف أربع مناسبات،    .  يف غالبية األماكن   متفرقةحوادث  

وحـدثت  . مـوظفي األمـم املتحـدة     عن تـنقالت     السلطات احمللية    فسرتالوطنية واإلقليمية، است  
قعة خطرية أمكن حلها على وجه السرعة، احُتجِز فيها موظفون تـابعون إلحـدى املنظمـات                وا

  .يناير، وطُِلب إىل السلطات الليبية تقدمي ضمانات/اإلنسانية الدولية يف سبها يف كانون الثاين
ينـاير، اعتمـد املـسؤول املعـين بـاألمن تقيـيم املخـاطر األمنيـة املتعلـق             /ويف كانون األول    - ٥٥
يبيا، ومعايري العمـل األمنيـة الـدنيا اخلاصـة بالبلـد، وذلـك بعـد إجـراء تقيـيم أمـين مـنقح علـى                   بل

وأصبح هناك قدر أكـرب مـن       . منظنطاق البلد، ميكِّن من الوصول إىل معظم أحناء ليبيا بشكل م          
  .البلد  استخدام املركبات يف طرابلس وبنغازي، ويف القيام ببعض املهام داخليفاملرونة 

  
  الدور املستقبلي للبعثة  - سادسا 

 احلالـة يف    بـشأن إىل جملـس األمـن       ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢ املؤرخ   ييف تقرير   - ٥٦
توصية ألعضاء اجمللس بتمديـد واليـة البعثـة ملـدة ثالثـة أشـهر حـىت             قدمت  ،  (S/2011/727) ليبيا

دعــم األمــم ى يف احلــصول علــأمتكــن مــن اقتــراح تعــديالت تعكــس رغبــات احلكومــة اجلديــدة 
نـوفمرب،  /عقـب تـشكيل احلكومـة اجلديـدة يف تـشرين الثـاين            ووبناًء عليه،   . يف املستقبل املتحدة  

قاد ممثلي اخلاص إحـدى عمليـات التخطـيط املتكامـل للبعثـات امليدانيـة، بالتعـاون الكامـل مـع                     
  .الفريق القطري لألمم املتحدة، وبالتشاور مع حكومة ليبيا

عملية التخطيط واملشاورات اليت أجريت مع احملاورين الليبيني، األمهيـة          وأكََّدت جمدداً     - ٥٧
ــة   ــة البعثـ ــراري جملـــس األمـــن  كاملـــستمرة لواليـ ــا وردت يف قـ  ٢٠٢٢ و) ٢٠١١ (٢٠٠٩مـ

ــضرورة        ). ٢٠١١( ــي اخلــاص ب ــدها ملمثل ــة تأكي ــسلطات االنتقالي ــررت ال ــه خــاص، ك وبوج
 وتقـدمي   املماثلـة  خـالل عـرض التجـارب        مواصلة البعثة دعمها لعمليـة التحـول الـدميقراطي مـن          

منظومـة  واسـع، داخـل     آلراء، علـى نطـاق      ومت أيضا التوصل إىل توافق يف ا      . املشورة واملساعدة 
، األثـر  مالءمـة هنـج التـدخل اخلفيـف          بـشأن مـدى   الـشركاء علـى الـسواء،       مـع   األمم املتحـدة و   
  .٢٠١١سبتمرب /املتبع منذ أيلول

سـتبدادي والعزلـة الدوليـة، تواجـه ليبيـا حتـديات صـعبة               عامـاً مـن احلكـم اال       ٤٢وبعد    - ٥٨
 هــذا التحــول التــارخيي وقتــاً، سيــستغرقو.  األشــهر واألعــوام املقبلــةســتظل قائمــة علــى مــدى

وحىت ُيكَتب النجـاح لليبيـا، جيـب أن ُيفـَسح           . وستحدث حتما انتكاسات على امتداد الطريق     
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نبغـي أن يكـون دور األمـم املتحـدة هـو دعـم              ويف هذا الـسياق، ي    . هلا اجملال حىت تقرر مصريها    
الليبــيني يف جهــودهم الراميــة إىل حتقيــق التحــول الــدميقراطي بــدعم كــبري مــن الــسكان، الــذين  

ــة      ــة، واملتعلق ــات االنتقالي ــاهتم يف خمتلــف اإلجنــازات وااللتزام ــع بإشــراكانعكــست تطلع  اجلمي
  .حترام حقوق اإلنسانوتوخي الشفافية وحتقيق اإلنصاف االجتماعي واالقتصادي وا

بعثـة سياسـية خاصـة متكاملـة، مبـشاركة فريـق األمـم املتحـدة                كوستقدم البعثة دعمها      - ٥٩
 ورغـم أن البعثـة    . يف االستجابة لألولويات الليبية يف املرحلـة االنتقاليـة        مشاركة كاملة   القطري  

 دعمهـا بـشكل يراعـي     احتياجات ليبيا يف املرحلة االنتقالية، فإهنا ستقدم       ستواصل التركيز على  
احتياجات اإلصالح يف األجل األطول، مـن خـالل تـآزر اجلهـود مـع وكـاالت األمـم املتحـدة            

عمليـة التخطـيط   أوصـت  و. املـستقبل يف تلك االحتياجات تلبية اليت توجه مساعداهتا أيضاً حنو    
ة االثــين عــشر  اجملــاالت املبيَّنــة أدنــاه علــى مــدى فتــر علــىالبعثــة تركــز املتكاملــة امليدانيــة بــأن 

  .املقبلة شهراً
  

  التحول الدميقراطي  -ألف   
أبـــرز هــو   ٢٠١٢يونيــه  /لبلــد منــذ عقــود يف حزيــران    يف اانتخابــات  أول  تنظــيم  إن  - ٦٠

ــة    ــة االنتقالي ــرجح أن تكــون   إجنــازات املرحل ــيت ي ــراألوال ــةكث ــسم شــؤون   .  أمهي وسيواصــل ق
ســبتمرب /لــسلطات الليبيــة منــذ أيلــول عملــه مــع ا مــستفيدا مــناالنتخابــات املتكامــل يف البعثــة،

، مبشاركة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع،                    ٢٠١١
تقـــدمي املـــساعدة التقنيـــة واخلـــدمات االستـــشارية بـــشأن جمموعـــة مـــن االحتياجـــات املتـــصلة   

ــاخبني واملرشــحني، و     ــات، وتــسجيل الن ــها أمــن االنتخاب ــات، مــن بين التــصويت مــن  باالنتخاب
ــة،      ــة واملاليـ ــؤون امليزانيـ ــة، وشـ ــات اخلاصـ ــاخبني ذوي االحتياجـ ــصويت النـ ــد وتـ ــارج البلـ خـ
واملشتريات وإدارة األصول االنتخابية، واللوجـستيات والعمليـات امليدانيـة، وتـدريب مـوظفي              

ي كما ستعمل البعثة على حنو وثيق مـع الربنـامج اإلمنـائ           . مراكز االقتراع، والعالقات اإلعالمية   
الفريق القطري لـضمان مـشاركة الـشعب اللـييب يف االنتخابـات بـشكل       يف شركاء الوغريه من   

 واصـل وست. آمن وفعال ومستنري، مع التركيـز بوجـه خـاص علـى الـشباب والنـساء واألقليـات                 
ــة  ــام البعث ــسيق القي ــدورها التن ــة      يب ــة االنتخابي ــة للعملي ــة املقدم ــساعدة الدولي ــاء امل ــضمان وف  ل

ملعـامالت الـيت يتحملـها الـشركاء        ا تكـاليف    مع احلد مـن   خلاصة بالسياق اللييب،    باالحتياجات ا 
وستوســع البعثــة نطــاق . م األمــور مــع مبــادئ امللكيــة الوطنيــة لزمــا  تــامتوافــقيف الوطنيــون، و

  .تقدمه من دعم فيما بعد ليشمل اإلجنازات الليبية الالحقة، االنتخابية والدستورية ما
أحد جوانب اجلهود اليت تبذهلا ليبيا من أجل تعزيـز الـروابط بـني              وتشكل االنتخابات     - ٦١

مؤســسات ضــعف لبلــد يف اكمــا يواجِــه التحــول الــدميقراطي  . الدولــة وحكومتــها ومواطنيهــا
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 غياب األحزاب الـسياسية ومنظمـات اجملتمـع املـدين عـن      باإلضافة إىل،  انعدامها وأحياناً   الدولة
ــذ زمــن طويــل الــساحة ــشركاء    وستواصــل البع.  من ــة أيــضاً، بالعمــل مــع الفريــق القطــري وال ث

الدوليني اآلخرين، تقدمي الدعم للـنظم واملؤسـسات الـسياسية الـيت مـن شـأهنا أن تعـزز شـرعية                     
عمليــة التحــول، بطــرق مــن بينــها حتديــد العالقــات بــني احلكومــة املركزيــة والــسلطات احملليــة   

  . وسائط لإلعالم حرة ومسؤولةإنشاءبشكل أفضل، و
ــ الــضرورات املعياريــة األساســية الــيت  مــن بــنيو  - ٦٢ سَترَشد هبــا البعثــة ومنظومــة األمــم  سُت

وبـالرغم  . ، متكني املرأة وقرارات جملس األمن املتعلقة باملرأة والسالم واألمـن          عملها يفاملتحدة  
 للثـورة، تواجـه املـرأة يف الوقـت احلـايل            اخلطـوط األماميـة    يف   على نطاق واسع  من وجود املرأة    

ــة واالقتــصادية الــيت    حتــ ــسياسية واالجتماعي ديات كــبرية يف ضــمان مــشاركتها يف القــرارات ال
 البعثــة مــسألة متكــني املــرأة بعــداً مــن األبعــاد األساســية لتنفيــذ ســتعتربو. ســتحدد مــستقبل ليبيــا

تكفـل   حقـوق املـرأة، وتيـسري عمليـة          ستعمل على تعزيـز   و. الوالية املنوطة هبا يف مجيع اجملاالت     
وتــشمل القــضايا الرئيــسية مــشاركة .  وتطلعاهتــا والتحــديات الــيت تواجههــاا احتياجاهتــةمراعــا

، ويف العمليـات الدسـتورية؛       العامـة  شـغلها املناصـب   املرأة يف االنتخابات، مبا يف ذلـك إمكانيـة          
املفقودين؛ بـ  اجلوانـب املتعلقـة  مبـا يف ذلـك    يف عمليات العدالة االنتقالية واملصاحلة،     تهاومشارك

ات الوطنيـة وقـدرات اجملتمـع        القـدر  تعزيـز لبعد اجلنساين؛ و  ا مع مراعاة صالح القطاع األمين    وإ
ــهاكها ، علــى ضــمان حقــوق املــرأة،  املــدين ــق يف حــاالت انت وتكمــيالً هلــذا العمــل،  .  والتحقي

ســتعمل البعثــة أيــضاً علــى حنــو وثيــق مــع الفريــق القطــري لــضمان مــشاركة املــرأة يف األنــشطة 
 يتماشـى مـع االلتزامـات املتعهـد هبـا يف خطـة العمـل املكونـة مـن سـبع نقـاط الـيت                          اإلمنائية، مبـا  

  . اليت تستجيب لالعتبارات اجلنسانيةبناء السالمعملية قدمُتها بشأن مشاركة املرأة يف 
 يكفلـوا وهم يريـدون اآلن أن  . األمهية يف إجناح الثورةبالغ وقد أدى شباب ليبيا دوراً       - ٦٣

 هم والتـزام  تهموينبغـي االسـتفادة مـن محاسـ       . رة أثنـاء فتـرة التحـول وبعـدها        محاية أهـداف الثـو    
 البعثـة مـع     تعاملوسـت . واضحة، للمساعدة يف بناء ليبيـا اجلديـدة       ال تهمأهداف الثورة ومن رؤي   ب

  . يف احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصاديةاملفيدٍةهم تالشباب لدعم مشارك
  

  األمن العام  -باء   
القـصور يف تعزيـز   قـد يـؤدي إىل تقـويض       تقدم احملرز يف عملية التحـول الـسياسي         الإن    - ٦٤
ــسكان فهــم ــأن هــذا الفهــم   ، للجانــب األمــين  ال ــة  ا  يفشــرط أساســي علمــا ب ــشاركة الوطني مل
 قطـاع أمـين     بنـاء وستدعم البعثـة اجلهـود الليبيـة الراميـة إىل           . ألنشطة االجتماعية واالقتصادية  او

ترم حقـوق اإلنـسان، ويـدعم سـيادة القـانون، وحيظـى بثقـة الـشعب                 فعال خاضع للمساءلة، حي   
وحتقيقاً هلذه الغاية، سيشمل دور البعثـة تـوفري املـشورة االسـتراتيجية والتقنيـة لألطـراف          . اللييب
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الوطنيــة املعنيــة بــشأن القــضايا املتعلقــة بالقطــاع األمــين بأســره، مبــا فيهــا تلــك املتعلقــة بالرقابــة   
  .همدماجهم وإعادة إتأهيل، وتسريح املقاتلني السابقني واملدنيتنيواإلدارة 

واختاذ القرارات املتعلقة بتـسريح املقـاتلني الـسابقني، وبتوحيـد القـوات املـسلحة حتـت                 - ٦٥
وبالتـايل، ستواصـل    . سلطة الدولة عملية معقدة، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية التحـول الـسياسي           

 والتنفيـذي للمراحـل املختلفـة       ييف جمال التخطـيط االسـتراتيج     البعثة عملها مع احلكومة املؤقتة      
وسُتـسَتكَمل املـساعدة املقدمـة علـى صـعيد الـسياسات بـدعم              . من عملييت التـسريح واإلدمـاج     

وباملثـل، سـتقدم    . تنفيذ عملييت التسريح واإلدماج يف مؤسسات قطاع األمـن، حـسب الطلـب            
 لوضـع تـصورات مـستقبلة اجتماعيـة واقتـصادية        البعثة والفريـق القطـري دعمـاً استـشارياً تقنيـاً          

، طُِلــب إىل اآلنوحــىت . مالئمــة للمقــاتلني الــسابقني الــذين يقــررون العــودة إىل احليــاة املدنيــة  
  . عملية التسجيل اجلاريةيفالبعثة أن تقدم مساعدة تقنية 

، الواليـة يتعني االضـطالع هبـا علـى مـدى فتـرة            سـ  األمهيـة الـيت      البالغـة  املهـام    من بـني  و  - ٦٦
إنشاء دائرة للشرطة يف مجيع أحناء البلد تتسم باالحترافيـة وخاضـعة للمـساءلة، تـؤدي جمموعـة              

 الشرطة وفقاً ملبادئ حقوق اإلنسان، وتعزز ثقة الـشعب اللـييب يف قـدرة الدولـة علـى       مهاممن  
 إىل  وهلـذا الغـرض، سـتقدم البعثـة خـدمات استـشارية اسـتراتيجية وتقنيـة               . توفري األمن والعـدل   

وزارة الداخليــة، مــن خــالل تعــيني جمموعــة مــن األخــصائيني وخــرباء الــشرطة، بــشأن مــسائل   
ــادة والــتحكم، والتخطــيط االســتراتيجي والتنفيــذي،    يف حتياجــات الاوالرقابــة واإلدارة، والقي

وفيما يتعلـق   . التدريب، وإدماج املقاتلني السابقني يف صفوف الشرطة، وأمن االنتخابات        جمال  
ــدر ــيت      بالت ــة ال ــة املختلف ــاهج التدريبي ــد االحتياجــات، ووضــع املن ــة يف حتدي ــساعد البعث يب، ست

ومـن املتوقـع أن   . أبعاداً تتعلق حبقوق اإلنسان، وحتديد مصادر املساعدة األكثر مالءمة      تتضمن  
ــة         ــسيقي خــاص بالبعث ــي، مبوجــب إطــار تن ــدريب الفعل ــة الت ــة عملي ــة ثنائي ــوىل جهــات فاعل تت

  .اسة األمم املتحدة لبذل العناية الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنسانيتماشى مع سي ومبا
وستكون البعثة أيضاً يف وضع يؤهلها، إن طُِلب إليها ذلـك، لتـوفري الـدعم للـسلطات                   - ٦٧

قطاع الدفاع، مبا فيها تلك املتعلقة بإدماج املقاتلني الـسابقني يف           يف  التحديات  ملواجهة  الوطنية  
ــوطين،   ــدفاع ال ــروع ال ــدني وف ــة واإلدارة امل ــدفاع ل تنيبالرقاب ــدفاع  . قطــاع ال ــوات ال وســيلزم ق

، وأعياهـا انعـدام الثقـة الـشديد مـن            على مدى عقـود مـن الـزمن         اإلمهال اليت عانت من  الليبية،  
جانب الكثري من الليبيني، إصالحات جذرية ومـستدامة، يـدعمها يف ذلـك التوصـل إىل توافـق             

قوات دفاع وطنية، قادرة على تعزيز الثقة بـني األطـراف املعنيـة             لبناء  عام يف اآلراء بشأن رؤية      
  .قوات األمن، واجملتمع املدينسائر بالدفاع، و
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  انتشار األسلحة وأمن احلدود   -جيم   
سوف تطرح االنتكاسات اليت قد تتعرض هلـا اجلهـود املبذولـة حاليـاً مـن أجـل مراقبـة                  - ٦٨

شارها، مبا يف ذلك األسلحة الثقيلـة والـذخائر، خمـاطر           توافر األسلحة واألعتدة ذات الصلة وانت     
ة بنشوء حالة من عـدم االسـتقرار يف ليبيـا، مبـا يف ذلـك التهديـدات حبـدوث اشـتباكات                       يحقيق

. جتار باألسلحة، مع ما قد يترتب على ذلك من نتـائج إقليميـة            المسلحة، وانتشار اجلرمية، أو ا    
، سـوف تواصـل البعثـة    )٢٠١١ (٢٠٢٢ األمـن  مبوجب التكليف الوارد أصـالً يف قـرار جملـس         

تقدمي الدعم إىل السلطات الليبية يف إطار ما تبذلـه مـن جهـود إلرسـاء اإلشـراف علـى ترسـانة                      
وهلـذه الغايـة، سـوف تقـدم        . ليبيا من األسلحة وإدارهتا وضبطها متاشياً مـع االتفاقيـات الدوليـة           

لحة وتــساعد الــسلطات الليبيــة يف تــسجيل  البعثــة املــشورة بــشأن املعــايري الدوليــة ملراقبــة األســ  
منظومة الدفاع اجلـوي احملمولـة، وختـزين الـذخائر وإدارهتـا، وإزالـة األلغـام األرضـية وخملفـات                    

البلـد للـهيئات الدوليـة       وسـوف تواصـل البعثـة تيـسري املـشاركة داخـل           . احلرب من املتفجـرات   
يميائيــة والوكالـة الدوليــة للطاقــة  املعنيـة مبراقبــة األســلحة، مـن قبيــل منظمــة حظـر األســلحة الك   

الذرية، والعمل على حنو وثيق مع الشركاء اإلقليميني املعنـيني واملنظمـات الدوليـة ذات الـصلة                 
وسـوف  . على غرار منظمة الطريان املدين الدويل أو املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهـاب            

ود مـن خـالل هيكـل متكامـل لألمـم            األسـلحة وأمـن احلـد      مراقبـة تنفذ البعثـة مهامهـا يف جمـال         
لبعثـة مـن أجـل تنـسيق املـساعدة الدوليـة للـسلطات        لاملتحدة جرى إعداده ضمن اإلطـار العـام      

 دور قـوي لـدائرة األمـم املتحـدة ملكافحـة األلغـام ومـشاركة منظمـة                  يـستند إىل  الليبية املعنية، و  
ــة األطفــال خبطــر األلغــام وبرنــامج األمــم     املتحــدة اإلمنــائي يف جمــال  اليونيــسيف يف جمــال توعي

  .التدريب املؤسسي
إرسـاء محايـة    إىل  وسوف تقـدم البعثـة أيـضاً املـساعدة إىل الـسلطات الليبيـة يف سـعيها                    - ٦٩

حدود البلد وإدارهتا وضبطها وإقامة تعاون فعال مع البلدان اجملـاورة، واملنطقـة عمومـاً، بـشأن                 
تعزيــز التنــسيق مــع اآلليــات واملنظمــات  األســلحة، ويــشمل ذلــك مراقبــةمــسألة أمــن احلــدود و

وسوف تركز البعثة عملها علـى دعـم الـوزارات الليبيـة املعنيـة              .  اإلقليمية والدولية ذات الصلة   
وسـوف  . إلنشاء نظام فعال ألمن احلدود وإدارهتـا، ولتنـسيق املـساعدة الدوليـة يف هـذا الـشأن                 

املعيـاري والـتقين إىل الـسلطات الليبيـة        تقدم كل من البعثة وفريق األمم املتحدة القطري الدعم          
لكفالة إدراج االعتبارات املتعلقة بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الـدويل لالجـئني يف    

جتـار  السياساهتا وممارساهتا املتعلقـة بـإدارة احلـدود، مـع التركيـز بـشكل خـاص علـى اهلجـرة وا              
لـى حنــو وثيـق مـع االحتــاد األورويب    وسـوف تواصــل البعثـة العمـل ع   . باألشـخاص واملخـدرات  

والــشركاء الثنــائيني املعنــيني الــذين يــشاركون بقــدر كــبري يف التخطــيط ووضــع الــنظم، وتــوفري 
  .التكنولوجيا واللوجستيات احلديثة، وبناء القدرات والتدريب
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  حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية وسيادة القانون   -دال   
سائل اليت ستعترب املرحلة االنتقالية من خالهلا قطيعة حقيقيـة          يرى الكثريون أن أبرز الو      - ٧٠

عقـود عديـدة   علـى مـدى     البلد   ما ورثه  السلطات مع    تعاملمع النظام السابق يكمن يف كيفية       
يف جمال انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االنتهاكات املرتكبة أثنـاء الـرتاع الـذي اسـتمر                  

احلة والعدالة االنتقالية تسليط الضوء بقوة علـى عـدد مـن بـؤر              وستتيح عملية املص  . مثانية أشهر 
وسـيتعني علـى البلـد أيـضاً التـصدي السـتمرار االنتـهاكات              . التوتر اليت ال ميكن التغاضي عنها     

. اجلـــسيمة حلقـــوق اإلنـــسان ضـــد األشـــخاص الـــذين يعتـــربون مـــن مؤيـــدي النظـــام الـــسابق  
ة بالنظـام القـضائي ونقـل احملتجـزين ألسـباب           جانب التحديات املؤسـسية والعمليـة املتـصل        وإىل

ة، فـإن ظـروف احتجـازهم مبـا يف          احلكوميـ سلطات  الـ  إىل   الكتائـب متصلة بالرتاع مـن سـيطرة       
ذلك االدعاءات بتعرضـهم للتعـذيب، والعمليـة القانونيـة املعتمـدة لتحديـد مـصريهم علـى حـد            

 األمـر كـذلك إيـالء اهتمـام     وسـيتطلب . سواء ستعززان شـرعية املرحلـة االنتقاليـة أو تقوضـاهنا         
 املـسائل  مـن     ذلك هاجرون واملشردون داخلياً، وغري   خاص حلالة اجلماعات املهمشة، ومنهم امل     

  .قوق اإلنساناملتعلقة حباحملتملة 
دعم السلطات الليبية واملؤسـسات املدنيـة األخـرى         لاألولوية القصوى   البعثة   سُتعطيو  - ٧١

الية يف قوة نظم سـيادة القـانون ومؤسـساهتا وممارسـاهتا، ويف           لكفالة ترسيخ عملية العدالة االنتق    
 الدعم لوضع اسـتراتيجية شـاملة للعدالـة االنتقاليـة وتنفيـذها،             ستقدمو. احترام حقوق اإلنسان  

البعثة املساعدة إىل الـسلطات     أيضا  وسوف تقدم   . استناداً إىل أطر قانونية ومعايري دولية سليمة      
يف عمليــات اإلصــالح القــانوين واملؤســسي، هبــدف كفالــة   يف جمــال ســن تــشريعات جديــدة و 

 تقـدم البعثــة الــدعم أيــضاً إىل  وميكــن أن. االمتثــال للمعــايري الدوليـة حلقــوق اإلنــسان املـساءلة و 
ن اآلليات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان، ومنـها جلنـة التحقيـق              عالسلطات لتنفيذ التوصيات املنبثقة     

 وميكـن أن  .  يف ليبيـا بتكليـف مـن جملـس حقـوق اإلنـسان             الدولية املعنية حبالـة حقـوق اإلنـسان       
تقــدم البعثــة الــدعم لــضمان تــوفري املــساعدة التقنيــة إلنــشاء مؤســسة وطنيــة مــستقلة مــن شــأهنا 

. التــزام البلــد وقدرتــه علــى النــهوض حبقــوق اإلنــسان ومحايتــها ومواصــلتهما ورصــدمها تعزيــز 
رصـد انتـهاكات حقـوق اإلنـسان، ووضـع          وسوف تقوم البعثة بتيـسري تـدريب اجملتمـع املـدين ل           

لدعوة بشكل مباشر يف أوساط الـوزارات ومؤسـسات         لغرض ا ليات  اآلاالستراتيجيات وإنشاء   
الدولة األخرى، يف حني تضطلع هي مبهـام الرصـد األساسـية للوفـاء بالتزامـات األمـم املتحـدة                     

  .بإعداد التقارير
ألخـرى إلرسـاء سـيادة القـانون علـى          املـساعي ا  مـشاركتها يف    ركز البعثة يف    توسوف    - ٧٢

التعزيــز الفــوري لنظــام اإلصــالحيات ومتــتني الــصالت الفعالــة مــع سلــسلة مؤســسات العدالــة    
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وستواصل البعثة بـشكل خـاص تقـدمي دعمهـا االستـشاري إىل النظـراء الليبـيني بـشأن                   . اجلنائية
لية قانونيـة عادلـة     توطيد سلطة وزارة العدل على احملتجزين، واستعراض حاالهتم من خالل عم          

ومـن املهـام البـارزة الـيت ستـضطلع هبـا البعثـة تقـدمي                . وشفافة، ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان    
املشورة السياسية والتقنية، بالتعاون مع فريق األمم املتحدة القطري، الستئناف املهام القـضائية             

حتياجــات ويف حــني ســتركز البعثــة عملــها علــى اال . ضــمن إطــار مؤســسي متماســك وفعــال 
الفوريـــة للمرحلـــة االنتقاليـــة واألبعـــاد املعياريـــة للمبـــادرات يف جمـــال اإلصـــالحيات والعدالـــة  
باعتبارها متطلبات حمفزة لإلصالحات الطويلة األجل، سوف تـستعد وكـاالت األمـم املتحـدة               
لتوفري الـدعم مـن أجـل وضـع اهلياكـل األساسـية العامـة للقـضاء، مبـا يف ذلـك تـدريب القـضاة                          

دعني العامني وموظفي اإلصالحيات، وتنمية القدرة االسـتراتيجية علـى التخطـيط وامليزنـة،              وامل
ونظــم إدارة القــضايا، وتقــدمي خــدمات املــساعدة القانونيــة إىل الــسكان، رهنــاً بتــوافر املــوارد    

  .الربناجمية
  

  التنسيق الدويل والشراكات الدولية   -هاء   
العديـد مـن اجلهـات    كمـا أن   بلـداً غنيـاً بـاملوارد،     بـصفتها متعـددة  ليبيـا خيـارات   أمـام   - ٧٣

إال أن تعـدد  . الفاعلة الدولية، مبا يف ذلك الشركات اخلاصة، على استعداد لتقدمي املساعدة هلـا       
ــة تكــاليف        ــة واحمللي ــسلطات الوطني ــد ال ــد يكب ــة أخــرى، ق العــروض، كمــا يف ســياقات انتقالي

وســوف . شــديداً لتلبيــة األولويــات امللحــة ضــغطاً بالفعــلاحلكومــة تواجــه معــامالت باهظــة، و
تواصل البعثة، يف مجيـع جمـاالت واليتـها، دعـم اجلهـود الليبيـة لتنـسيق املـشاركة الدوليـة، بغيـة                  

احلـد  اسـتعمال   كفالة تركيز عروض املساعدة على االحتياجات الـيت حتـددها ليبيـا، وتنفيـذها ب              
وسـوف تقـوم البعثـة، عنـد        . ها بالفعـل  لقدرات الليبية املـستخدمة بأقـصى مـن طاقتـ         ااألدىن من   

ــة،        ــة الدولي ــا واجلهــات الفاعل ــاًء علــى الطلــب، بتيــسري إقامــة شــراكات بــني ليبي ــضاء وبن االقت
ــي ال ــة االحتياجـــات     سـ ــزة نـــسبية لتلبيـ ــة أو ميـ ــا واليـ ــة فيهـ ما يف اجملـــاالت الـــيت ليـــست للبعثـ

  .مباشرة الليبية
لـدور  جتـسيدا ل  ليبيا واحملافظة عليه    يف  قتصادي  إنعاش النمو اال  الرامية إىل   ومتثل اجلهود     - ٧٤

 عام للجهات الفاعلة األخرى، مبـا فيهـا البنـك الـدويل      داعمالذي تضطلع به البعثة لتوفري إطار       
وسوف تواصل البعثـة،    . وصندوق النقد الدويل، لتقدمي املساعدة مباشرة إىل السلطات الوطنية        

ش االقتـصادية الكليـة، إتاحـة منـرب ميكـن مـن              مباشـرة يف مبـادرات اإلنعـا       رغم عدم مـشاركتها   
  . التحديات االقتصادية ذات اآلثار السياسية اهلامة وحشد الدعم الدويلمعاجلةخالله 
ويف ما يتعلق باستئناف عمل اإلدارة العامة يف ليبيا وإصالحها، سوف تواصـل البعثـة،         - ٧٥

مـم املتحـدة وبراجمهـا ووكاالهتــا    مـن خـالل هيكلـها املتكامـل، تقـدمي املـساعدة إىل صـناديق األ       
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اليت قد يطلب إليها توفري املساعدة التقنية احملددة اهلدف إىل طائفة مـن الـوزارات واملؤسـسات                 
.  والالمركزيـة  ،التخطيط االستراتيجي وإصـالح اخلدمـة املدنيـة       املتعلقة ب سائل  املاملركزية بشأن   

 علــى اســتعداد حلــشد اخلــربات ويف هــذا اجملــال كمــا يف جمــاالت أخــرى، ســوف تكــون البعثــة 
 واضـــحة، اســـتناداً إىل مبـــادئ امللكيـــة الوطنيـــة  عمـــلاخلارجيـــة، واملـــساعدة يف وضـــع أطـــر  

  .الفعال والتنسيق
  

  هنج البعثة  -واو   
 حجــمففــي بعــض اجملــاالت، يتــضح . حيــدد الــسياق اللــييب املفهــوم الــشامل للعمليــات  - ٧٦

زايد، مبا يف ذلك الدعم االنتخايب، واألمن العـام،         الدعم الذي تقدمه األمم املتحدة على حنو مت       
حكومـة جديـدة    توقـع إنـشاء     تقلـب البيئـة و    لإال أنه نظراً    . وحقوق اإلنسان، والعدالة االنتقالية   

لــة مــن الطلبــات تــدرجيياً طــوال  أن تــصاغ مجفمــن املتوقــع أيــضا أثنــاء فتــرة الواليــة املقترحــة،  
  .، وغري املتوقعة أحياناً، على أساس االحتياجات الناشئة٢٠١٢ عام
ــة والقــدرة علــى االســتجابة      - ٧٧ مــن الــسمات األساســية  ولــذلك، ينبغــي أن تكــون املرون
.  واملـسؤوليات املعياريـة لألمـم املتحـدة        يف امليدان  االحتياجات   حتركهالمفهوم الشامل للبعثة،    ل

مر يف وعلــى الــرغم مــن اإلعــراب عــن طلبــات واضــحة للحــصول علــى الــدعم املكثــف واملــست
بعض اجملاالت وال سيما الدعم االنتخايب، فليس من املتوقع أن تتألف البعثـة مـن أقـسام كـبرية                   

وعوضاً عن ذلـك، ينبغـي أن تكـون البعثـة جمهـزة مبجموعـة صـغرية                 . ومنتشرة بشكل متواصل  
ــة إلحــضار        ــها، وبالقــدرات الالزم ــسبياً يف طائفــة مــن جمــاالت واليت ــشارين ن ــار املست مــن كب

مـع  حتديـد مكـان نـشرها،       الفنية املتخصصة والقـصرية األجـل سـريعاً، عنـد احلاجـة، و            اخلربات  
ــشركاء اللي ـــبـال ــد االقتــضاء ي ــة    . ني عن ــة جمموعــة مــن الطرائــق لتعبئ وســيتعني أن تــستخدم البعث

قــدرات إضــافية، ولــو ألداء مهــام قــصرية األجــل، مــن داخــل األمــم املتحــدة أو مــن الــشركاء   
تلزم هــذا النــهج التعــاون الوثيــق بــني قــدرات البعثــة املتاحــة يف البلــد وسيــس. الـدوليني اآلخــرين 

ــر       ــها ونــشرها بــسرعة، اســتناداً إىل أكث ــة حتديــد اخلــربات الالزمــة وتعبئت وقــدرات املقــر لكفال
 الطرائــق مالءمــة وكفــاءة، مبــا يف ذلــك الترتيبــات املبينــة يف تقريــر اســتعراض القــدرات املدنيــة   

  .)A/66/311-S/2011/527 انظر(
ذلك، يتطلب مفهـوم عمليـات البعثـة اتبـاع هنـج مـرن إزاء املـوارد املتاحـة يف                    لونتيجة    - ٧٨

وسـتحتاج البعثـة إىل زيـادة       . البلد مع وجود متقلب رهناً باحتياجـات ليبيـا وطلبـات احلكومـة            
بعض قدراهتا متاشياً مع هذا النهج ويف ضوء املسؤولية املتوقعة لتكثيف الـدعم الـذي تقدمـه يف              

 ستواصــل البعثــة تقــدميويف الوقــت نفــسه، . جمــاالت حامســة األمهيــة لنجــاح املرحلــة االنتقاليــة 
أداء مهـام املكاتـب       يف برينـديزي   مركز اخلـدمات العامليـة     توىليو يف ليبيا بأدىن أثر ممكن    الدعم  
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وسوف تواصل البعثـة أيـضاً إدارة الـشواغر لتـوفري املـوظفني عمومـاً بـصورة مرنـة مـن                 . اخللفية
. أجــل تلبيــة االحتياجــات لــدى نــشوئها، مبــا يتماشــى مــع االســتراتيجية العامليــة للــدعم امليــداين

ــة االحتياجــات الــيت قــد تطــرأ فجــأة مــن        ــة أن تكــون مــستعدة لتلبي ــتعني علــى البعث وســوف ي
املــوظفني ذوي املهــارات املتخصــصة واخلــربات، بالتنــسيق الوثيــق مــع النظــراء يف املقــر للوفــاء    

 لتلبيــة احتياجــات البعثــة، مبرونــة، ســوف تــدار ميزانيــة البعثــة باملثــلو.  احملــددةلنــشراد يــباملواع
  . فريق القطرياليتعني إجياد أوجه تآزر انطالقاً من تبادل املوارد مع وكما س

  
  سالمة موظفي األمم املتحدة وأمنهم  -زاي   

ــات، سيــستمر نظــام األمــم املتحــدة املتكامــل إلدارة األمــن يف تيــسري ا      - ٧٩ لــربامج والعملي
وسـيجري حتديـد املخـاطر      . وكفالة مـستوى مالئـم مـن األمـن ملـوظفي األمـم املتحـدة يف ليبيـا                 

 اســتنادا إىلاألمنيـة الفعليــة واحملتملـة الــيت تتعـرض هلــا األمــم املتحـدة يف ليبيــا، والتخفيـف منــها      
ظـراء الليبـيني، والتوزيـع    التحليالت املنهجية لبيئة العمليات، وإقامة االتصاالت الرئيـسية مـع الن        

  . االستراتيجي ملوارد األمم املتحدة يف جمال األمن، وتعزيز مهارات املوظفني ذات الصلة
  

 اجلوانب املالية  -سابعا   
ــراره     - ٨٠ ــّرر جملــس األمــن، يف ق ، ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول١٦املــؤرخ ) ٢٠١١ (٢٠٠٩ق

ملمثـل اخلـاص لألمـني العـام وذلـك لفتـرة           إنشاء بعثة لألمم املتحدة للدعم يف ليبيـا حتـت قيـادة ا            
ديـسمرب  / كـانون األول ٢املـؤرخ  ) ٢٠١١ (٢٠٢٢ومبوجـب القـرار   . أولية قدرها ثالثة أشهر   

ــا إىل       ٢٠١١ ــدعم يف ليبي ــم املتحــدة لل ــة األم ــة بعث ــد والي ــس متدي ــّرر اجملل ــارس / آذار١٦، ق م
 يــدخل يف التزامــات ، لألمــني العــام أن٦٦/٢٤٧وأذنــت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا . ٢٠١٢

وسُتعرض على اجلمعية العامة خالل اجلزء املـستأنف الثـاين          .  مليون دوالر  ١٦مببلغ ال يتجاوز    
ــة مــن ــة شــهر كــانون     دورهتــا الــسادسة والــستني ميزاني ــدة إىل غاي ــرة املمت ــة للفت  مقترحــة للبعث

 . ٢٠١٢ديسمرب /األول
  

 املالحظات والتوصيات  -ثامنا   
مـن انتـهاء القتـال، يعكـف اجمللـس الـوطين االنتقـايل اللـييب واحلكومـة                  بعد أربعة أشهر      - ٨١

لعديـد مـن الـصعوبات، وذلـك يف خـضم آمـال شـعبية عريـضة بـأن تنجـز                     ا معاجلـة املؤقتة على   
ويقـوم اجمللـس واحلكومـة هبـذه        . املزيـد مـن املـساءلة والـشفافية       ب ومطالبات   ،السلطات وعودها 

ــة مــشوبة  ، يــشملالنظــام القــدمياألعمــال ضــمن ســياق يتــسم بتجــذّر إرث    مؤســسات للدول
بالــضعف واالخــتالل، واحلرمــان مــن احليــاة الــسياسية ومــن اجملتمــع املــدين، واالنتــهاك املنــتظم   
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ومـن  . حلقوق اإلنسان، والتحكم باملـسار االجتمـاعي، والتـهميش املتعمـد للمجتمعـات احملليـة              
 أصحاب املـصلحة    واسع على نطاق   فيها يشاركمث، فإنّ مهمة الدفع إىل األمام بعملية سياسية         

 ذلك شرائح اجملتمع املدين، هي من الـصعوبة مبكـان، ولكـنين أشـّجع زعمـاء                 مبا يف ن،  والرئيسي
ليبيــا علــى الثبــات علــى مبــدأ لــــّم الــشمل وحتقيــق املــصاحلة، الــذي مــن شــأنه أن يكفــل جنــاح  

 . االنتقال عملية

 علـى اإلسـهام يف ثـورة ليبيـا فهـو أمـر جيـب أن                 أّما ما أبداه الشباب والنساء مـن عـزم          - ٨٢
فـضمان التمثيـل الكامـل      . يتجسد يف مواصلة مشاركتهم يف عملية رسم مالمح مـستقبل البلـد           

للمرأة يف اختاذ القرار السياسي ويف خمتلف املؤسسات احلكومية هو من األمور الـيت ستكتـسي                
 .أمهية خاصة بالنسبة للسلطات الليبية

ء أّول انتخابـات حـّرة ودميقراطيـة منـذ أزيـد مـن أربعـة عقـود فرصـة مثينـة           ويتيح إجـرا    - ٨٣
عمليــة علــى ملؤســسات احلاكمــة وعلــى ا الــشرعية إضــفاءلكــي ميــارس الــشعب اللــييب حقّــه يف 

بفــضل مــشاركة اجملتمــع املــدين يف املــشاورات املتعلقــة بالقــانون االنتخــايب، ف. صــياغة الدســتور
لتعزيـز متثيـل املـرأة، يدّشـن عهـد      سياسية، والقبول بتدابري خاصـة  وفسح اجملال أمام الكيانات ال    

مـن األمهيـة مبكـان أن ُتتَّخـذ كـل           فولـذلك،   .  من املشاركة الفعالـة يف العمليـة الـسياسية         جديد
 .التدابري الضرورية، ومنها التدابري األمنية، لتهيئة بيئة تفضي إىل إجراء انتخابات حرة ونزيهة

ــأنّ أكــرب الــصعوبات الــيت تعترضــها هــي مــسألة التــصدي     وتــسلّم الــسلطات   - ٨٤ ــة ب الليبي
زالـت تفتقـر إىل     املـسلحة الـيت مـا   “لويـة األ”حة على نطاق واسـع وكثـرة عـدد      النتشار األسل 

لة إنـشاء مؤسـسات أمنيـة حكوميـة مقتـدرة مهنيـا             أح التسلسل القيادي والسيطرة، ومـس     وضو
رحب مبنح األولوية إلدماج أو إعادة إدمـاج قـدماء          وإين أ . وخاضعة آلليات املراقبة الدميقراطية   

فهـذه عمليـة ســتكون تدرجيـة حتمـا، ولكـن مــستقبل االسـتقرار يف ليبيـا يتوقــف يف        . املقـاتلني 
القـوات  بواسـطة  هناية املطاف على احلكومة بصفتها اجلهة الوحيدة املـسؤولة عـن تـوفري األمـن      

 . يةن اإلنساهماألمنية اليت حتمي السكان وحتترم حقوق

وإين أعرب عن بالغ قلقي إزاء التقارير اليت تفيـد بتعـذيب الـسجناء وسـوء معاملتـهم،            - ٨٥
وإين إذ أسـلّم مبـا تواجهـه احلكومـة مـن صـعوبات يف تفعيـل                 . مبن فيهم رعايا البلـدان األخـرى      

نظام القـضاء والـسجون وإصـالحه وفقـا للمعـايري الدوليـة، أرّحـب  مبـا صـدر عنـها مـن إدانـة                          
 ملمارســـات التعـــذيب وســـوء املعاملـــة وباعتزامهـــا حتميـــل الـــضالعني يف هـــذه األعمـــال علنيـــة

ولكين أحث مع ذلـك الـسلطات علـى التحـرك مبزيـد الـسرعة واحلـسم يف اختـاذ              .  مسؤولياهتم
تدابري تشريعية وإدارية وقـضائية فعالـة أو غريهـا مـن التـدابري الـيت هتـدف إىل منـع حـدوث أي                         

ــة عليهــاأو إىل /أعمــال تعــذيب و ــة أيــضا ملــسألة   . املعاقب وإين آمــل أيــضا يف أن ُتعطــى األولوي
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استحداث نظام لشؤون اهلجرة يف أقـرب وقـت ممكـن ووفـق املعـايري الدوليـة، وملـسألة ضـمان                     
 .محاية املهاجرين وطاليب اللجوء احملتملني

األمـن علـى   وإين أرحب مبا توليه احلكومة من أولوية ملنع انتشار األسلحة والسـتتباب         - ٨٦
وإنّ األمم املتحدة على استعداد للعمل مـع كـل بلـدان       . احلدود، وكذا حبوارها مع أجوار ليبيا     

 .املنطقة ومع املنظمات اإلقليمية من أجل دعم اجلهود الرامية إىل مواجهة املخاطر عرب احلدود

 هــذه دامــت ليبيــا تواجــه وستواصــل منظومــة األمــم املتحــدة تقــدمي دعمهــا الكامــل مــا  - ٨٧
وحتقيقــا هلــذه الغايــة، أوصــي جملــس األمــن بتمديــد واليــة . التحــديات وغريهــا مــن الــصعوبات

 بعثة سياسية خاصة متكاملـة تعمـل ضـمن اجملـاالت الـيت              بوصفها شهرا أخرى    ١٢البعثة لفترة   
ــرارا جملــس األمــن    ــز بــشكل  )٢٠١١( ٢٠٢٢و ) ٢٠١١( ٢٠٠٩نــص عليهــا ق ، مــع التركي

االنتقـال   )أ: (دعم املقـدم إىل اجلهـود الليبيـة املبذولـة يف ميـادين            خاص على ضرورة تكثيـف الـ      
واألمــن العــام، مبــا يف ذلــك تــسريح قــدماء ) ب(الــدميقراطي، مبــا يف ذلــك العمليــة االنتخابيــة؛ 

ــاتلني و ــهماملق ــاجهم؛  تأهيل ــادة إدم ــيادة     ) ج( أو إع ــة وس ــة االنتقالي ــسان والعدال ــوق اإلن وحق
 .الدويل وتنسيق الدعم) هـ(ة وحفظ األمن على احلدود؛ وانتشار األسلح) د(القانون؛ 

ولقد سرنا، يف سعينا إىل مساعدة ليبيا منـذ انتـهاء الـرتاع، وفـق منـهج يراعـي وحيتـرم                       - ٨٨
وشــرعت منظومــة األمــم . خــصوصيات هــذا البلــد، وميكــن أن ُيقتــدى بــه يف ســياقات أخــرى 

 مــع اجلهــات بالعمــل متامـا تكامــل معلـى حنــو  املتحـدة يف االســتعداد مبكــرا، وقـد فعلــت ذلــك   
قــد قــام منــذ فأمــا التحــاور مــع النظــراء الليبــيني . الفاعلــة األخــرى املتعــددة األطــراف والثنائيــة

الوهلة األوىل على احترام امللكية الوطنية، ومبا يلـيب طلـب هـؤالء النظـراء يف نـشر أفـراد األمـم                      
نهج قد اتُّبع بنـاء علـى فهـم للـسياق اللـييب،      وعلى الرغم من أنّ هذا ال  . املتحدة يف ليبيا تدرجييا   

لرتاعات، الذي أشـرت فيـه إىل       فإّنه يّتسق مع ما جاء يف تقريري عن القدرة املدنية يف أعقاب ا            
التخطيط املبكر جيب أن يشمل منظـورا ميـدانيا قويـا، مـع وجـود مـوظفي األمـم املتحـدة              ”أنّ  

ية لتقييم األولويات الوطنية والقـدرات الوطنيـة   بالفعل يف البلد يعملون مع اجلهات الوطنية املعن 
وهذا ما سيساعد على كفالـة أن يكـون         . املوجودة، مبا يف ذلك القدرات املوجودة يف الشتات       

التخطيط مدفوعا باألولويات واالحتياجات الوطنية وليس عن طريق تـوافر املـوظفني الـدوليني              
 ).١٧لفقرة ، اA/66/311-S/2011/527 (“أو غري ذلك من املوارد

 الـسري  اسـتمرار  ي يف هـذه التقريـر، هـ     ةتمديد فترة البعثـة، الـوارد     ب املقترحات املتعلقة و  - ٨٩
 وجــود بعثــة سياســية خاصــة صــغرية نــسبيا، تتــضافر جهودهــا مــع  ذلــك أن. علــى هــذا النــهج

ومـع  . ، أن يقلّـل مـن االحتياجـات مـن امليزانيـة            من شأنه  جهود الوكاالت والصناديق والربامج   
ك ستكون هناك مستلزمات مصاحبة تتمثل يف احلاجة إىل قدر أكرب من املـوظفني مـن ذوي             ذل
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الرتــب العاليــة نــسبيا، وإىل متويــل مــرن، وإىل األفــراد وســائر إجــراءات دعــم البعثــة، الــيت تتــيح 
اإلسراع بتلبية االحتياجات الناشئة، مع احلرص على أن تظلّ البعثـة خاضـعة بـالطبع للمـساءلة                 

 . مواردها ومرونتهاإنفاقن مواطن التامة ع

وإّنـي أعتقـد أنّ     . إنّ املعيار األسىن لتوصيايت هو مدى مالءمتها للسياق احلايل يف ليبيـا             - ٩٠
األمم املتحدة، بـل اجملتمـع الـدويل بأسـره، سـيدعم هـذا البلـد كأفـضل مـا يكـون الـدعم لـيس                          

 االسـتجابة لـشعور     من خالل ريد، بل   بوازع املساعدة بعد انتهاء الرتاع يف جانبها املتصل بالتو        
 شـهرا   ١٢رح لواليـة البعثـة ملـدة        تـ قوالتمديـد امل  .  إىل الـدعم الـدويل     ليبيا الناشئ بأهنا يف حاجة    

سوف ميكّن األمم املتحدة، بفضل عالقتـها الطيبـة مـع ليبيـا، مـن أن تـوفّر الـدعم الـذي يطلبـه                        
 .انتقالهالبلد يف جماالت ذات أمهية كربى بالنسبة لنجاح عملية 

جنـزاه حـىت اآلن،     ويف اخلتام، ال يسعين إال أن أثين على سلطات ليبيا وعلى شعبها ملا أ               - ٩١
كمـا أتوجـه بالـشكر جلميـع     . بالشكر على تعاوهنما الوثيـق مـع األمـم املتحـدة          وأن أتوجه هلما    

 اللـييب  لـشعب ادعم اجلهـات الـيت تـ    الشركاء اإلمنائيني الدوليني، وللمنظمات اإلقليميـة، وسـائر         
ــسالم واالســتقرار     ــن أجــل إحــالل ال ــوده م ــشكر اخلــالص   . يف جه ــّدم بال وأخــريا، أود أن أتق

يبذلونـه،  مـا   ملوظفي كل من بعثة لألمم املتحدة للـدعم يف ليبيـا ومنظومـة األمـم املتحـدة علـى                    
  .بقيادة ممثلي اخلاص إيان مارتن، من جهود لدعم االنتقال يف ليبيا
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