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  تقرير األمني العام بشأن بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا   
  

  مقدمة  -أوال   
الـذي أنـشأ فيـه اجمللـس        ) ٢٠١١ (٢٠٠٩ُيقدَّم هذا التقرير عمالً بقـرار جملـس األمـن             - ١

بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا لفترة أولية قدرها ثالثة أشهر، ملساعدة ودعـم اجلهـود الليبيـة        
 اسـتعادة األمـن والنظـام العـامني وتعزيـز سـيادة القـانون؛              على الصعيد الوطين من أجل       املبذولة

يف عمليــة وضــع  إجــراء حــوار سياســي يــضم اجلميــع، وتعزيــز املــصاحلة الوطنيــة، والــشروع   و
بــسط ســلطة الدولــة بوســائل منــها تعزيــز املؤســسات الناشــئة   والدســتور والعمليــة االنتخابيــة؛ 

ســيما  تعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها، الوئناف اخلــدمات العامــة؛ واســت اخلاضــعة للمــساءلة
اختــاذ اخلطــوات الفوريــة  والــضعيفة، ودعــم العدالــة االنتقاليــة؛ بالنــسبة ملــن ينتمــون إىل الفئــات

ــصادي   ــدء اإلنعــاش االقت ــة لب ــة     ؛ واملطلوب ــذي قــد ُيطلــب مــن اجلهــات الفاعل ــدعم ال ــسيق ال تن
  .ة، حسب االقتضاءوالثنائي األخرى املتعددة األطراف

ة البعثة منـذ    ــا، وأنشط ــي ليبي ــة واألمنية ف  ـورات السياسي ـر آخر التط  ــويستعرض التقري   - ٢
ـــاخت ـــاذ القــ ـــف) ٢٠١١( ٢٠٠٩رار ـ ـــ استعويقــدم، ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول١٦ي ـ  اً عامــاًراضـ
ذه ـــ وهـــي متــــر هب   ليبيـا   ات املستمرة اليت تواجـه    ـري تقييماً للتحدي  ــُيج ة، كما ــلحالة اإلنساني ل

  .املرحلة االنتقالية التارخيية
  

  التطورات السياسية واألمنية يف ليبيا  - ثانيا  
 تـشرين   ٢٣ يف   يف ليبيـا  كان إعالن االستقالل الـذي أصـدره اجمللـس االنتقـايل الـوطين                - ٣

د مـضي مثانيـة      يف بنغازي بشرياً بنهاية القتال املسلح يف البلد، وذلـك بعـ            ٢٠١١أكتوبر  /األول
نـدلعت شـرارهتا يف     أشهر منذ أن حاول نظام القذايف أن يقمع إحدى احلركات الـسلمية الـيت ا              

إطالق سـراح   مبظـاهرة احتجاجيـة طالبـت فيهـا بـ         بعض األسـر    ما قامت   ، حين فرباير/ شباط ١٥
 وقـد . ١٩٩٦مبجـزرة أبوسـليم الـيت وقعـت عـام           يف مطالبـهم املتعلقـة      أحد احملامني املمثلني هلـا      



S/2011/727
 

2 11-59245 
 

أكتـوبر أنـه    /اجمللـس االنتقـايل يف أوائـل تـشرين األول         أوضـح   جاء سقوط مدينـة سـرت، الـذي         
أكتـوبر، بعـد ثالثـة      / تـشرين األول   ٢٠سيؤدي إىل إعالن االستقالل، ومقتل معمر القـذايف يف          

قـد وقعـت   و. أيام من إعالن قوات اجمللس االنتقايل عن وقوع مركز مدينة بين وليد يف قبضتها           
يف أعقاب أسابيع من العمليات القتاليـة املكثفـة مـن شـارع إىل شـارع يف كلتـا                   ث  هذه األحدا 
اجمللـس االنتقـايل لتحقيـق نـصر     من الضغوط املتزايـدة الـيت تعـرض هلـا         خلفية   ويف ظل املدينتني،  

  .املعِقلَني حاسم على القوات والقناصة املوالني للقذايف املتحصنني يف أرجاء كلٍّ من
ميثــل الن االســتقالل إشــادة واســعة النطــاق يف ليبيــا وخارجهــا بوصــفه وقــد أُشــيد بــإع  - ٤

بلـدهم علـى الطريـق حنـو حتقيـق املـصاحلة الوطنيـة وبنـاء                يـضع   ي، و ـبداية جديدة للـشعب الليبـ     
الدميقراطيــة، وحقــوق : دولــة قوميــة حديثــة قائمــة علــى املبــادئ الــيت تنــادي هبــا الثــورة وهــي   

لة، واحترام حقوق األقليات، ومتكني املـرأة، وتعزيـز اجملتمـع           اإلنسان، وسيادة القانون، واملساء   
 تـشرين   ٢٧يف  ) ٢٠١١( ٢٠١٦ القـرار  باإلمجاع جملس األمن    اختذي هذا السياق،    ـوف .املدين
ــة حظــر الطــريان    /األول ــاء منطق ــوبر إلهن ــرار  أكت ــة  ) ٢٠١١ (١٩٧٣وأحكــام الق ــشأن محاي ب
  .٢٠١١كتوبر أ/ تشرين األول٣١، وذلك اعتباراً من املدنيني

، بــدأ العــد التنــازيل لتنفيــذ االلتزامــات الــيت تعهــد هبــا    االســتقاللومــع صــدور إعــالن  - ٥
وقــد نــص اإلعــالن . ٢٠١١أغــسطس / آب٣اجمللــس االنتقــايل يف إعالنــه الدســتوري املــؤرخ  

على أن ينتقـل اجمللـس االنتقـايل إىل طـرابلس وأن ينـشئ حكومـة مؤقتـة يف غـضون                  الدستوري  
وإنـشاء   تـشريعات انتخابيـة      باعتماد يوماً،   ٩٠بعد ذلك، يف غضون     وعلى أن يقوم    ؛   يوماً ٣٠

وطـين،  لتـشكيل مـؤمتر     ليبيا انتخابـات    جتري   يوماً،   ٢٤٠ويف غضون   . هيئةً إلدارة االنتخابات  
. مما سيضفي صفة الشرعية الدميقراطية على احلكومـة اجلديـدة وعلـى صـياغة الدسـتور اجلديـد                 

بعـد اعتمـاده مـن املـؤمتر الـوطين، مث            يومـاً    ٣٠ستفتاء الشعيب يف غـضون      وسُيطَرح الدستور لال  
  . وفقاً للدستوراإجراء أول انتخابات هلب قدماً ليبيا متضي
أعلــن اجمللــس االنتقــايل   إىل طــرابلس،االنتقــالبعــد و، أكتــوبر/ تــشرين األول٣١ويف   - ٦

وقـد اختـار    . للبلـد ة االنتقاليـة    للحكومـ  رئيس الوزراء اجلديد      بوصفه تعيني عبد الرحيم الكيب   
قـد  و.  تـصويت تتـسم بالـشفافية      عمليةالكيب من بني تسعة مرشحني من خالل        السيد  اجمللس  

  .يتوقع تشكيل حكومته يف غضون أسبوعني، داخل إطار فترة الثالثني يوماًأعلن أنه 
توطيــد االنتقــايل هــو الــوطين زال أحــد التحــديات الرئيــسية الــيت تواجــه اجمللــس    ومــا  - ٧

وقد تـأجج    . الثوار املسلحني  “ألوية”سيما يف طرابلس، حيث يوجد عدد كبري من          األمن، ال 
أثنـاء األسـبوع األخـري     “ األلويـة ”خمتلـف   عدة مواجهـات فيمـا بـني        وقوع  هذا التحدي نتيجة    
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 وجـرح   مقاتلنينوفمرب، مما أسفر عن مقتل عدة       /أكتوبر وأوائل تشرين الثاين   /من تشرين األول  
  .ن ضباط الشرطةعدد م

ورغم أن التهديد الذي تشكله العناصر املوالية للقـذايف أصـبح حمـصوراً بدرجـة كـبرية                   - ٨
وقعــت  ، فقــدأغــسطس/ آب٢١ســقوط طــرابلس يف يف أعقــاب يف مــدينيت ســرت وبــين وليــد 

ــة يــومي   ــاء مــن العاصــمة ُينظَــر إليهــا   / تــشرين األول١٥  و١٤انتــهاكات أمني ــوبر يف أحي أكت
 العناصـر علـى تقـويض الترتيبـات األمنيـة         هذه قدرة   بيَّنا  مممن مؤيدي نظام القذايف،     باعتبارها  

وأُفيـد مبقتـل شخـصني مـن املـوالني       .يف طرابلس، على األقل مادام معمر القذايف طليق الـسراح     
لنـار مـن   ا من الثوار يف تلـك احلـوادث، الـيت سـبقها عـدد مـن حـوادث إطـالق         ومقاتلللقذايف  

 هـذه احلـوادث   رومل تتكـر . ند نقاط تفتيش خمتلفـة يف املدينـة ذلـك األسـبوع       مركبة متحركة ع  
  .منذ مقتل القذايف

املــسؤولية عــن احلالــة إىل جعــل الــسلطات اجلديــدة عمــدت هــذه التحــديات، جملاهبــة و  - ٩
ألمـن مؤلفـة مـن ثالثـة أعـضاء مـن اجمللـس االنتقـايل،                لاألمنية يف طرابلس حتت مظلة جلنة عليا        

ويف أحنــاء أخــرى مــن البلــد، اختــذت اجملــالس احملليــة  . يني احلكومــة املؤقتــة اجلديــدةبانتظــار تعــ
 الثــوار القائمــة يف إطــار هياكــل “ألويــة”والعــسكرية يف عــدد مــن البلــدات مبــادرات إلدمــاج 

  .جمالسها العسكرية
 إعالن التحرير، رأست جلنة األمن العليا احتفـاالً       غداة  أكتوبر،  / تشرين األول  ٢٤ويف    - ١٠

 قطعـة مـن األسـلحة اخلفيفـة إىل          ٥٠٠مصراتة بتسليم ما يزيـد عـن        األلوية يف   قام فيه عدد من     
 رسـالة عامـة     بغـرض نـشر   املبادرة، رغم طبيعتـها احملـدودة،       قد ُصمَِّمت هذه    و .وزارة الداخلية 

مفادها أن تسليم اجلماعات املسلحة ألسلحتها ُيعـّد مـن أولويـات اجمللـس االنتقـايل واحلكومـة                  
ويف اليوم نفسه، أعلن رئيس اجمللس االنتقايل مصطفى عبـد اجلليـل أيـضاً خططـاً                . ملؤقتة املقبلة ا

لتشكيل جلنة تتمثل مهامها الرئيسية يف إعادة إدمـاج املقـاتلني، وتقـدمي الـدعم للجرحـى وأسـر           
وأُنشئت هذه اللجنة يف وقت الحق مبوجب مرسـوم         . الشهداء، ووضع اخلطط جلمع األسلحة    

  .أكتوبر/ تشرين األول٢٩ يفصدر 
ــة، فإهنــا تعكــس اعترافــ       - ١١ ــل إال خطــوات أولي ــادرات ال متث ــدا ورغــم أن هــذه املب ا متزاي

 بعيـداً عـن املراكـز الـسكانية، بـالتوازي مـع وضـع آليـات                 تدرجيياًبضرورة إعادة توزيع األلوية     
آلراء علـى   فـق يف ا   هنـاك توا  و .متفق عليها لتـوفري خـدمات األمـن يف املـدن والبلـدات الرئيـسية              

وسـيتبع   ؛نطاق واسع بشأن ضـرورة اإلزالـة الفوريـة جلميـع األسـلحة الثقيلـة مـن وسـط املـدن                    
جلمـع األسـلحة اخلفيفـة إىل جانـب اختـاذ قـرارات تتعلـق مبـستقبل املقـاتلني مـن                     ذلك عمليـات    

ــوار ــد النظــر إدمــاج   . الث ــارات قي ــاتلني وتــشمل اخلي ــشرطة والقــوات املــسلح  املق ة، يف إطــار ال
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كقــوات حلمايــة احلــدود احملتمــل واملــساعدة علــى العــودة إىل احليــاة املدنيــة، أو إعــادة التنظــيم  
  .العمل يف شركات األمن املسؤولة عن حراسة املرافق العامة واملنشآت النفطية أو
  

  أنشطة بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا  - ثالثا  
ــشعب اللي      - ١٢ ــا ال ــيت يواجهه ــّد التحــديات ال ــتع ــديات    ـب ــة حت ــدة املقبل ــة اجلدي ي واحلكوم
ورغـم أن املـسؤولني الليبـيني أعلنـوا بوضـوح أهنـم يعتـربون األمـم املتحـدة شـريكاً                 . عاديـة  غري

ــة االنتقاليــة        ــة مــن املرحل ــت احلاســم األمهي ــسياً يف هــذا الوق ــا رئي ــهاء بعــد يف ليبي ، الــرتاعانت
ومـن  . يات التخطيط املتعلقة بإعادة بناء ليبيـا      م ليبيا بالكامل يف عمل    أكدوا أيضاً أمهية حتكُّ    فقد

وأنـشطتها  املتوقع الشروع يف املناقشات املفصَّلة بشأن دور بعثة األمـم املتحـدة للـدعم يف ليبيـا                
إال أن النـشر الـسريع لعناصـر    . ملهامهـا اجلديـدة  يف األجل األطول مبجرد تويل احلكومـة املؤقتـة     

  . العمل يف جماالت ذات أولوية يف إطار واليتهارئيسية من البعثة مكَّنها من البدء يف
  

  الدعم االنتخايب  -ألف   
ــة، إذ أن        - ١٣ ــسية للبعث ــة تعــّد واحــدة مــن األولويــات الرئي مــا برحــت املــساعدة االنتخابي

اجمللس االنتقايل ملتزم بإجراء انتخابات أولية يف غضون مثانية أشهر، وهو إطار زمـين ضـيق يف                 
وللوفـاء هبـذا اإلطـار الـزمين،        .  عامـاً  ٤٥ة حمـدودة أو معدومـة علـى مـدار           بلد خربتـه االنتخابيـ    

يتفق مع اإلعالن الدستوري، يتعني اعتماد مجيع التشريعات اليت تـنص علـى مجيـع عناصـر                 ومبا
أكتـوبر،  /األولتـشرين    ٢٣العملية االنتخابية يف غضون ثالثة أشهر مـن إعـالن االسـتقالل يف              

 مـن القـرارات الرئيـسية الـيت     اًويواجـه الليبيـون عـدد     . رة االنتخابـات  إىل جانب إنشاء هيئة إلدا    
تــستلزم إجــراء مــشاورات واســعة النطــاق، مــع جهــات مــن بينــها اجملتمــع املــدين، حــيت ميكــن    

ــة    ــشأن املــسائل التالي ــة وختــصيص   : التوصــل إىل توافــق آراء سياســي ب تعــيني احلــدود االنتخابي
؛ ني واملرشـح  نيائمة على األحـزاب؛ وشـروط أهليـة النـاخب         املقاعد؛ واالنتخابات الفردية أو الق    

األخـرى  املـسائل   مـن   و .ومتثيل املرأة واألقليات؛ وإنشاء هيئة ذات مصداقية إلدارة االنتخابات        
 لتثقيــف النــاخبني والتربيــة فعــالبرنــامج إطــالق إنــشاء ســجل للنــاخبني وذات األمهيــة احلامســة 

  .ن أمهيتها مراراً وتكراراًالوطنية، واليت أكد احملاورون الليبيو
 مــدير شــعبة املــساعدة بــدعم مــنومنــذ بدايــة تكليفهــا بواليتــها،  وقــد قامــت البعثــة،   - ١٤

ــة  ــشؤون الــسياسية  بــإدارةاالنتخابي ــة    ال ــة لألمانــة العام ــة مــرتني  التابع ، بعقــد الــذي زار البعث
ايل وممثلـي اللجـان     اجتماعات يف طرابلس وبنغازي وغريمها من املدن مع أعضاء اجمللـس االنتقـ            

السياسية والقانونية التابعة للمجلـس واللجـان الفرعيـة ذات الـصلة، بـشأن العمليـة االنتخابيـة،                  
ــاًء علــى طلــب  . ســيما فيمــا يتعلــق بقــانون االنتخابــات وهيئــة إدارة االنتخابــات املقبلــة    ال وبن
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لـك لعقـد سلـسلة مـن        نظـم انتخابيـة يف بنغـازي، وذ       /الليبيني، قامت البعثة بتعـيني خـبري قـانوين        
وقــدمت البعثــة . قــانونللاالجتماعــات مــع اللجنــة الفرعيــة القانونيــة املكلفــة بــصياغة مــشروع 

  .معلومات بشأن النظم االنتخابية املختلفة وتداعيات كل منها
تنفيــذ األنــشطة االنتخابيــة،   ل، ناقــشت البعثــة الــشروط املــسبقة الالزمــة     اآلنوحــىت   - ١٥

 . مـع اجملتمـع املـدين واألطـراف املعنيـة األخـرى        واسـعة النطـاق   ورات  وأكدت أمهية إجراء مشا   
وقــدمت البعثــة مــواد ختطيطيــة ومعلومــات مقارنــة بــشأن جمموعــة متنوعــة مــن املــسائل احلامســة 

يزانيــة امل ووضــع اإلطــار القــانوين لالنتخابــات، وإنــشاء هيئــة إدارة االنتخابــات، تــشملاألمهيــة 
احملـدَّدة  املـسؤوليات   االنتقـايل   ومبجـرد أن يوضـح اجمللـس        . ريةيتعلق هبا من عمليات استشا     وما

  . اليت تقدمهااتف البعثة من املشور باملسائل االنتخابية، من املتوقع أن تكثِّفيما يتعلق
وعقدت البعثة أيـضاً اجتماعـات أوليـة مـع املكاتـب املـسؤولة عـن تـسجيل املـواطنني،                - ١٦

ليبيـة بـشأن نوعيـة قاعـدة البيانـات واجلـدوى التـشغيلية            وذلك إلسداء املشورة إىل الـسلطات ال      
 إجـراء تقيـيم     مويلـز . لنـاخبني ا سـجل    إلنـشاء  اإلطـار الـالزم      بتحديـد للنظام احلايل فيمـا يتعلـق       

شامل لنوعية قواعد البيانات املتاحة عن السكان يف أقرب وقت ممكن، وذلـك إلنـشاء مفهـوم                 
  .تشغيلي لعمليات تسجيل الناخبني

، النـاخبني ة فيمـا يتعلـق بـالتثقيف املـدين وتثقيـف            لطلبـات الليبيـ   لسياق االستجابة   يف  و  - ١٧
 باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، للمـساعدة يف جمـال            ،اختذت البعثة خطوات أولية   

ومـن  . اتتثقيف الناخبني، وإلسداء املشورة بشأن العمليـة التـشاورية املتعلقـة بقـانون االنتخابـ       
ــشتركاحملتمــل ــة   أخــرى  وكــاالت  أن ت التثقيــف املــدين  مــن وكــاالت األمــم املتحــدة يف عملي

ــاخبني و ــف الن ــة  تثقي ــادة البعث ــد. ، حتــت قي ــائي    وعق ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــن   برن ــسلة م سل
ــة،  مــعاالجتماعــات يف طــرابلس وبنغــازي  ــادات  و األوســاط األكادميي وســائط اإلعــالم، والقي

. املدنيـة التوعيـة   بـشأن    وضـع مقترحـات السـتراتيجية         تناولت ينالدينية، ومنظمات اجملتمع املد   
كمـا عقــدت البعثـة اجتماعــات مـع مجاعــات اجملتمـع املــدين النـسائية ملناقــشة احتياجـات املــرأة       

وأكـدوا أمهيـة دور املـرأة يف العمليـة           .يتعلق مبشاركتها يف االنتخابـات والعمليـة الـسياسية         فيما
ومت التأكيد أيضا على أمهيـة تـضمني قـانون          . لقيادية يف املستقبل  السياسية ويف تأمني الوظائف ا    

 إشـراك وأكـدت مناقـشات اجملتمـع املـدين أمهيـة            .تعزيـز متثيـل املـرأة     االنتخابات أحكاما بـشأن     
 يف خطوط املواجهة، وال يطيقـون       وا حارب أهنمشارت إىل   وأالشباب يف عملية صنع القرارات،      

  .صرباً على حتقيق التغيري
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وأجرت البعثة مناقشات مع أعـضاء آخـرين مـن اجملتمـع الـدويل، مـن بينـهم منظمـات                      - ١٨
التبــاع هنــج متـسق ومنــسق يف تقــدمي املــساعدة الدوليــة املتعلقــة  األجــواء غـري حكوميــة، لتهيئــة  

  .باالنتخابات
  

  حقوق اإلنسان وسيادة القانون  - باء  
مشلـت   علـى يـد نظـام القـذايف،          تواجه ليبيا تركة ثقيلة من انتـهاكات حقـوق اإلنـسان            - ١٩

، خـارج نطـاق القـضاء      و  وحاالت اإلعدام التعسفي   ، والتعذيب ،من االحتجاز التعسفي  عقودا  
نـسانية وجـرائم    يضاف إىل ذلك اجلرائم ضـد اإل      . دون حل وحاالت االختفاء اليت مل تزل بعد       

ارتكبـت خـالل    احلرب واالنتهاكات األخرى حلقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين الـدويل الـيت              
ــ/ حزيــران١والــيت جــرى بياهنــا بــصورة أوليــة يف التقريــر املــؤرخ   الــرتاع،  جنــة لل ٢٠١١ هيوني

 لـوائح االهتـام الـيت أعـدهتا احملكمـة           ويفالتحقيق الدولية املكلفة من قبل جملس حقوق اإلنسان،         
  . اجلنائية الدولية

 األطراف اىل احترام حقـوق      دعا ممثلي اخلاص مجيع   ومع إشراف املعارك على هنايتها،        - ٢٠
القيـام  أصدر نداءات مؤيدة لتلك الصادرة عن اجمللـس الـوطين االنتقـايل نفـسه بعـدم                 اإلنسان و 

بأية أعمـال انتقاميـة حـىت ضـد املـسؤولني عـن ارتكـاب جـرائم احلـرب واالنتـهاكات اخلطـرية                       
ليـات قتـل    لقلـق عـن ارتكـاب كـال اجلـانبني عم          تبعـث علـى ا    غـري أنـه وردت تقـارير        . األخرى

معمـر القـذايف   أُسر أكتوبر، / تشرين األول٢٠في ف. ترقى إىل مستوى جرائم احلرب يف سرت     
ي ـأن الــزعيم الليبــلقطــات فيــديو وأظهــرت . وقُتــل يف ســرت، إىل جانــب ابنــه ووزيــر دفاعــه  

قـوق اإلنـسان   األمم املتحـدة حل  ويف أعقاب دعوات من مفوضية      . وقت أسره السابق كان حيا    
ــدويل  وكــثريين مــن  ــر،   أعــضاء اجملتمــع ال ــق يف األم ــوطين   إلجــراء حتقي ــيس اجمللــس ال ــن رئ أعل

  .أكتوبر عن تشكيل جلنة حتقيق/ تشرين األول٢٤االنتقايل عبد اجلليل يف 
قرابـة  ويف حني أُفرج عـن الـسجناء الـسياسيني الـذين احتجـزهم نظـام القـذايف، هنـاك                      - ٢١

االحتجــاز املؤقتــة، الــيت يقــع معظمهــا  شــخص حمتجــزين حاليــا يف الــسجون ومراكــز   ٧ ٠٠٠
اإلجـراءات القانونيـة الواجبـة يف ظـل تعطـل أعمـال       بـدون تـوفر   حتت سـيطرة األلويـة الثوريـة،     

الرعايا من أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـربى، الـذين كـانوا              شكّل  يو. الشرطة والقضاء أجهزة  
وأُفيـد  . احملتجـزين بريا مـن  عـددا كـ  يف بعض احلاالت موضع اهتام أو اشتباه يف كـوهنم مرتزقـة،          

وأُبلـغ عـن حـاالت اسـُتهدف فيهـا أفـراد            . بأن بعض احملتجزين تعرض للتعذيب وسوء املعاملـة       
اإلنـاث  دون حراسـة مـن      نـساء   احتجـاز    هنـاك أيـضا تقـارير عـن          توكان. بسبب لون بشرهتم  

  .مت احتجازهم مع أشخاص بالغنيالذكور، وعن أطفال من وحتت إشراف 
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ذ اجمللس الوطين االنتقايل بعض اخلطـوات حنـو نقـل املـسؤولية عـن احملتجـزين            وفيما اخت   - ٢٢
الكثري مما ينبغي عمله لتنظـيم      هناك  ، ال يزال    املناسبةمن األلوية الثورية إىل السلطات احلكومية       

وإطـالق سـراح مـن ال ينبغـي إطالـة فتـرات احتجـازهم، وكـذلك                اإلسـاءات   االحتجاز، ومنع   
بعثـة األمـم   قـد طرحـت     و. عتقـاالت يف املـستقبل إال ضـمن حـدود القـانون           كفالة أال جتري اال   

الـسلطات، مبـا يف ذلـك أعـضاء اللجنـة األمنيـة             الشواغل بقوة على    املتحدة للدعم يف ليبيا هذه      
االضـطالع مبـسؤوليات املـدعي العـام والـشرطة وخمتلـف األلويـة الثوريـة                تسعى إىل   العليا، اليت   

وأُفيد بـإطالق سـراح   . يما فيما يتعلق بعمليات االعتقال واالحتجاز     العاملة يف طرابلس، وال س    
  .بضع مئات من احملتجزين خالل عطلة عيد األضحي يف مصراتة وجبل نفوسة وطرابلس

يف لعمليــات انتقاميــة بــسبب الــدور الــذي قــام بــه أفرادهــا مجاعــة الطــوارق تعرضــت و  - ٢٣
الل الــرتاع ومــسؤوليتهم املزعومــة عــن اهلجمــات الــيت شــنتها قــوات القــذايف علــى مــصراتة خــ 

وأُفيــد باســتهداف الطــوارق بأعمــال قتــل انتقاميــة، أو باقتيــادهم مــن . ارتكــاب جــرائم حــرب
بتعرضــهم يف بعــض بيــوهتم ونقــاط التفتــيش واملستــشفيات علــى يــد رجــال مــسلحني، وُزعــم   

ماعـة إىل خمتلـف    أعـضاء مـن اجل   فـرّ قـد   و.  لـسوء املعاملـة أو اإلعـدام أثنـاء االحتجـاز           احلاالت  
  .املدن الليبية

قامـت هبـا    واحـدا   ويّسرت بعثة األمم املتحـدة للـدعم يف ليبيـا بعثـة اسـتغرقت أسـبوعا                   - ٢٤
أكتوبر، من أجل حتديد اجملـاالت الـيت   /مفوضية حقوق اإلنسان إىل ليبيا يف مطلع تشرين األول   

 مـن االجتماعـات يف      وعقـد وفـد املفوضـية سلـسلة       . ميكن فيهـا طلـب مـساعدة األمـم املتحـدة          
مــا يتــصل طــرابلس وبنغــازي ومــصراتة بــشأن املــسائل املتعلقــة بــسيادة القــانون، وال ســيما يف  

ــ ــرأة يف     ب ــة، ودور امل ــة االنتقالي ــودين، والعدال ــة واالحتجــاز، واملفق ــة الواجب اإلجراءات القانوني
م هبا موظفـون يف جلنـة       ويّسرت بعثة األمم املتحدة أيضا زيارة قا      . العملية السياسية يف املستقبل   

التحقيق الدولية للتحضري لعودة األعـضاء واحملققـني إىل طـرابلس، علـى النحـو املتفـق عليـه مـع                     
  . اجمللس الوطين االنتقايل

أكتوبر أنـشئت اهليئـة الوطنيـة للبحـث والتعـرف علـى املفقـودين               / تشرين األول  ٥ويف    - ٢٥
مـن  اعتبـاراً  عـن مـصري مجيـع املفقـودين     وتـشمل الواليـة املنوطـة هبـا الكـشف      . مبوجب مرسوم 

فريـق  يبحـث   و. غريهـم  املرتزقـة، أو   املوالون، أو  ، مبن فيهم الثوار، أو    ١٩٦٩سبتمرب  /أيلول ١
املــساعدة احملتمــل تقــدميها مــن اهليئــة جوانــب حقــوق اإلنــسان التــابع لبعثــة األمــم املتحــدة مــع  

تلبيـة  ق بتحديـد اإلطـار املؤسـسي للهيئـة و      ما يتعل اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك األمم املتحدة، يف         
  .احتياجاهتا من اخلربة يف جمال الطب الشرعي وغريه من اجملاالت
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وأطلــع وزيــر العــدل بالنيابــة بعثــة األمــم املتحــدة علــى مــشروع قــانون بــشأن العدالــة      - ٢٦
إلنـسان؛  كـشف احلقيقـة وراء انتـهاكات حقـوق ا         : املبادئ األربعة التاليـة   يستند إىل   االنتقالية،  

 ؛حماكمـة مـرتكيب جـرائم احلـرب       ؛ وضـمان    يـاملصاحلة فيما بني مجيع أفراد اجملتمع الليب      حتقيق  و
املفوضـــية، أن تقـــدم  مـــن وعرضـــت بعثـــة األمـــم املتحـــدة، مبـــشورة     . وتعـــويض الـــضحايا 

 وأوصــت أن خيــضع للمــشاورات، مبــا يف ذلــك مــع ،تفــصيلية علــى مــشروع القــانون تعليقــات
  .اجملتمع املدين

النظـــام القـــضائي بالفـــساد وعـــدم الكفـــاءة وانعـــدام  اتـــسم ويف ظـــل النظـــام الـــسابق   - ٢٧
غلبـت علـى النظـام      و. االستقاللية والقدرة احملدودة لبعض أعضائه بسبب عدم كفاية التـدريب         

كـثري مـن القـضاة واحملـامني أدوار         كـان ل  و. مؤسسات موازية وأطر تشريعية وتنظيمية متناقـضة      
يتطلعـون إىل  ، ومعـزز باإلصـالحات   يسعون اآلن إىل بنـاء نظـام قـضائي          هم  قيادية يف الثورة، و   

بعثــة حتديــد البــدأت قــد و. احلــصول علــى املــساعدة التقنيــة مــن األمــم املتحــدة يف هــذا الــصدد
تعمـل معظـم احملـاكم يف       وال  . لتقييم االحتياجـات بطريقـة مناسـبة      متهيدا  االحتياجات الفورية،   

غيـاب القـضاة    احملاكم، واستمرار مقار  م وجود األمن الكايف يف      البلد بكامل طاقتها بسبب عد    
وتــشمل األولويــات التــشريعات املتعلقــة باســتقالل الــسلطة  . واملــوظفني اإلداريــني عــن العمــل 

القــضائية واملهــن القانونيــة، والتــدريب املتخــصص للقــضاة واملــدعني العــامني مــن أجــل تنــاول   
  . مبا يف ذلك القضايا املتصلة بالعدالة االنتقاليةجمموعة من الدعاوى بعد انتهاء الرتاع،

بالـشفافية واملـساءلة يف اجملـال املـايل،         إىل التزامه   اجمللس الوطين االنتقايل    من  ويف إشارة     - ٢٨
وينظــر إليهــا . هيئــة مــستقلة ملراجعــة احلــسابات وفقــا إلعالنــه الدســتوري  قــام اجمللــس بإنــشاء 

ــسؤولة عـــ   ــة الرئيـــسية املـ ــفها اهليئـ ــة التـــصدي لن بوصـ ــة الـــشفافية يف احلكومـ . لفـــساد وكفالـ
أعرب مـسؤولون يف اهليئـة عـن اهتمـامهم باحلـصول علـى مـساعدة األمـم املتحـدة لتقيـيم                       وقد

  . إليهااحتياجات املؤسسة وتقدمي الدعم املطلوب
  

  األمن العام  - جيم  
إىل العـام   مة والنظام   رغم نية السلطات الليبية إعادة املسؤولية الكاملة عن السالمة العا           - ٢٩

ــتئناف          ــن اس ــة حــىت اآلن م ــشرطة الليبي ــتمكن ال ــت ممكــن، مل ت ــرب وق ــة يف أق وزارة الداخلي
وتتوىل اجلماعات املسلحة الثوريـة املـسؤولية الرئيـسية عـن القـانون             . االضطالع هبذه املسؤولية  

 قــانوين دون احلــصول علــى التــدريب املناســب وخــارج إطــار بــوالنظــام يف مجيــع أحنــاء البلــد، 
عـادوا إىل   يف منطقـة طـرابلس قـد        الليبـيني   نسبة كبرية من ضباط الـشرطة       وقد ذكر أن    . مالئم

يف غـري أن وجـودهم   . عملهم، وأن مديرين للشرطة من ذوي اخلربة يتولون تنظيمهم وقيـادهتم     
  .الشوارع ال يزال مقتصرا بشكل رئيسي على تنظيم حركة املرور
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لبعثــة اتـصاالت عمــل مـع املــستوى اإلداري يف   لتـابعون  وأجـرى مستـشارو الــشرطة ال    - ٣٠
وتــشمل االحتياجــات العاجلــة الــيت مت حتديــدها تــوفري  . قــسم الــشرطة التــابع لــوزارة الداخليــة 

. يكفي من املعدات والتدريب واملساعدة األساسية يف دمج بعـض الثـوار يف جهـاز الـشرطة                 ما
 وإىل “تــدريب املــدربني  ”م دورات يف وأعــرب رئــيس اإلدارة املعنيــة عــن احلاجــة إىل تنظــي     

إعداد الشرطة الليبية لالضطالع مبـسؤوليتها عـن أمـن        واملساعدة يف استعراض املناهج التدريبية      
الناحيـة اهليكليـة، ولكنـه       ويبدو أن معظم معاهد تدريب الشرطة سليم نـسبيا مـن          . االنتخابات

جـددت هـذه املـواد ميكـن         مـا  إذايفتقر إىل معدات التدريب واملواد واألثاث بـسبب النـهب؛ و          
  .أن تعاود هذه املعاهد عملها يف غضون بضعة أسابيع

  االقتصادي وتنسيق املساعدة الدوليةاإلنعاش   - دال  
اتفقــت ، ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول١املعقــود يف بــشأن ليبيــا، يف أعقــاب مــؤمتر بــاريس    - ٣١

ــدويل   ــاد األورويب، والبنـــك الـ ــدة، إىل جانـــب االحتـ ــدويل،  األمـــم املتحـ ــد الـ ــندوق النقـ ، وصـ
ــيم       ــدوليني اآلخــرين، مــع ممثلــي اجمللــس الــوطين االنتقــايل علــى إطــار لتنــسيق تقي والــشركاء ال

تقييم االحتياجات يف املرحلـة االنتقاليـة، وسـيجري التقيـيم بقيـادة اجمللـس               لغرض  حتياجات  اال
ملتفــق عليهــا بــني األمــم بــادئ تقيــيم االحتياجــات بعــد انتــهاء الــرتاع اوفقــا ملالــوطين االنتقــايل، 

ــتم      ــى أن يــ ــدويل، علــ ــك الــ ــاد األورويب، والبنــ ــدة، واالحتــ ــك املتحــ ــصورة ذلــ ــةبــ . معجلــ
سـيقود  والقطاعـات،   عـدد مـن     وتتمحورعمليات تقييم االحتياجات يف املرحلة االنتقالية حول        

يــتم تنــسيق مــن اجمللــس الــوطين االنتقــايل بــدعم مــن منظمــة دوليــة رائــدة  للكــل منــها مــسؤول 
ــهاتعي ــيم يف حتديــد االحتياجــات واالســتجابات الفائقــة     . ين ويتمثــل اهلــدف مــن عمليــات التقي

مبــا يكفــل ليبيــا، والــيت حتــددها الزمنيــة املواعيــد األمهيــة يف املرحلــة االنتقاليــة، مبــا يتمــشى مــع  
  .املشاركة الدولية املتسقة القائمة على الطلب

أكتـــوبر، وشـــارك يف /ين األول تـــشر٩ويف اجتمـــاع تـــشاوري عقـــد يف طـــرابلس يف   - ٣٢
رئاسته وزير املالية بالنيابة وممثلي اخلاص، أشـار املمثلـون الليبيـون إىل أنـه ينبغـي إرجـاء عمليـة                     

 إىل ما بعد تشكيل احلكومة املؤقتة اجلديدة، مـن أجـل كفالـة تواجـد     االحتياجاتتنسيق تقييم   
.  مـع األولويـات والنـهج الوطنيـة        النظراء الضروريني وحتقيق االتـساق الـسليم ألهـداف التقيـيم          

ي عن رغبته يف عدم استقبال بعثـات تقيـيم ثنائيـة خـارج              ـويف هذا السياق، أعرب اجلانب الليب     
  .نطاق عملية التنسيق

ــة تنــسيق       - ٣٣ ــة علــى النحــو املتــوخى يف عملي ــاقَش توقيــت التقييمــات القطاعي وســوف ين
، وآليــات التنــسيق بــني الــسلطات الليبيــة، واألمــم املتحــدة، واجملتمــع الــدويل، يف   االحتياجــات

  .أسرع وقت ممكن بعد تويل احلكومة املؤقتة مهامها
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الـسلطات الليبيـة ببعثـة مـشتركة بـني البنـك            أكتـوبر، رحبـت     /ويف أوائل تشرين األول     - ٣٤
تقصي احلقـائق    لغرض   لدعم يف ليبيا  الدويل وصندوق النقد الدويل، يّسرهتا بعثة األمم املتحدة ل        

. بشأن املـستجدات املتعلقـة بـسياسات االقتـصاد الكلـي، وإدارة املاليـة العامـة، واإلنفـاق العـام                   
. الـسلطات الليبيـة   البناء والبالغ الـصراحة الـذي جـرى مـع           لحوار  لوأعربت البعثة عن تقديرها     

ــة أن فقــدان الــدخل مــن بيــع املــواد اهليدروكرب    ــة أدى إىل تــدهور كــبري يف  والحظــت البعث وني
املتـأيت   للـدخل    ، مؤقتـا،  ومع االهنيار يف إنتاج النفط وعـدم التـوافر        . احلسابات املالية واخلارجية  

تواجـه أوضـاعا صـعبة جـراء ميزانيـة مثقلـة باألعبـاء        من األصول اخلاضعة للعقوبات، فـإن ليبيـا     
يد اقتــصاد ليبيــا مــن انتعــاش وفيمــا يتوقــع أن يــستف. ٢٠١٢-٢٠١١للفتــرة وال تتــسم بــاليقني 

ويف جمـال اإلدارة املاليـة      . سريع، ال تـزال مثـة شـكوك تتعلـق باحلالـة األمنيـة والعمليـة الـسياسية                 
، ٢٠١٢عـام   امليزانيـة ل  إعـداد   : العامة، حددت البعثة اثنتني من األولويات الرئيسية امللحـة، مهـا          

ــسيولة    ــة لل ــة الراهن ــسبب احلال ــة ب ــذ  وطلبــت الــ . وإدارة النقدي ــساعدة يف تنفي ــضا امل سلطات أي
إصــالحات يف اجملــاالت الــيت حــددهتا بعثــة صــندوق النقــد الــدويل الــيت زارت البلــد يف كــانون  

  .املواعيد املتعلقة بإيفاد بعثات تقنية للمتابعةوجتري حاليا مناقشة . ٢٠١٠ديسمرب /األول
  

  والتوعيةاإلعالم   -هاء   
 حرية الصحافة وإىل تبـادل املعلومـات، وجتلـى ذلـك             إىل منذ انطالقة الثورة، برز توقٌ      - ٣٥

وحـدد احملـاورون الليبيـون احلاجـة إىل بنـاء           . يف انتشار الصحف والقنـوات اإلخباريـة الفـضائية        
 وطلبـوا إىل األمـم املتحـدة وغريهـا مـن            ،القدرات يف جمال إعداد التقارير اإلعالميـة املوضـوعية        

 لتنظـيم اإلعـالم، أشـارت       تـشريع ويف غيـاب    . الـشأن اجلهات الدوليـة تقـدمي املـساعدة يف هـذا           
جلنة االتصاالت اإلعالمية التابعة للمجلس الـوطين االنتقـايل إىل عزمهـا علـى ضـمان سـن هـذا                    

وأعـدت هـذه اللجنـة    .  لكفالة حرية الصحافة مع ضمان مصداقية هذه املهنة ونزاهتـها        التشريع
يني، وغريهـم مـن أصـحاب املـصلحة يف     خططاً إلشراك خرباء يف جمال قانون اإلعالم، وصـحاف    

وبناًء على طلب جلنة االتصاالت اإلعالمية، تقـوم بعثـة األمـم املتحـدة للـدعم يف                 . هذه العملية 
  . ات اإلعالميةيليبيا بإسداء املشورة هلم يف إطار ما يبذلونه من جهود لوضع االستراتيج

تحدة للدعم يف ليبيـا عملـه برسـم         واستهل قسم اإلعالم واالتصال التابع لبعثة األمم امل         - ٣٦
ــة لتحديـــد     ــة، كخطـــوة متهيديـ ــيما الـــصحافة املكتوبـ ــة، ال سـ خريطـــة للـــصحافة احملليـــة الليبيـ

لتنظــيم محــالت توعيــة لتثقيــف النــاخبني  ة متهيــدا  اإلعالميــالتوعيــةاســتراتيجية البعثــة يف جمــال  
لتوضـيح الـدور الـذي      و. خالل املراحـل االنتخابيـة واألنـشطة األخـرى الـيت صـدر هبـا تكليـف                

ي عموماً، يقوم هذا القـسم بتزويـد        ـتضطلع به بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا للجمهور الليب         
الصحافة احمللية باملعلومات عن والية البعثة وأنـشطتها ويتـيح ذلـك مـن خـالل املوقـع الـشبكي                    
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لية واإلقليميـة والدوليـة     الرصد اإلعالمي للصحافة احمل   وباإلضافة إىل ذلك، يتوىل القسم      . للبعثة
  .من أجل إطالع البعثة ووكاالت األمم املتحدة على آخر التطورات

  
  األسلحة واألعتدة ذات الصلة  -رابعا   

من التحديات األمنية الرئيسية املطروحة أمام ليبيـا واجملتمـع الـدويل اخلطـر الـذي ميثلـه                     - ٣٧
تملـة علـى الـسالم واألمـن يف املنطقـة وعلـى         انتشار األسلحة واألعتدة ذات الصلة، وآثارها احمل      

وممـا يـدعو للقلـق بوجـه خـاص وجـود خمزونـات قائمـة ومكتـشفة حـديثاً مـن            . الصعيد الدويل 
 جو احملمولة علـى الظهـر املعروفـة مبنظومـات الـدفاع        -األسلحة الكيميائية ومن قذائف سطح      

  ). ٢٠١١ (٢٠١٧ قراره وقد أعرب جملس األمن عن هذا القلق جمدداً يف. اجلوي احملمولة
 البعثــة بــدأتوعقـب إجــراء سلـسلة مــن املــشاورات يف طـرابلس بــشأن هــذه املـسألة،       - ٣٨

ــساعدة           ــدم امل ــيت تق ــضاء ال ــدول األع ــة، وال ــسلطات الليبي ــني ال ــري الرمســي ب ــسيق غ ــسري التن تي
كالــة  مبــا فيهــا منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة والو،تعرضــها، واملنظمــات الدوليــة املعنيــة أو

تـدفق املعلومـات   ويتوىل هذا الفريق غري الرمسـي، بـصورة مؤقتـة، تيـسري           . الدولية للطاقة الذرية  
ــدة         ــن األســلحة واألعت ــا م ــة أو غريه ــة أو النووي ــع الكيميائي ــدة واملواق ــشأن األســلحة واألعت ب

ملواقــع، واملواقـع غــري التقليديــة الفعليــة أو املــشتبه فيهــا، مبـا يف ذلــك الظــروف األمنيــة يف هــذه ا  
  . وبشأن عروض املساعدة من جانب الشركاء الدوليني

ومع أن القوات التابعة للمجلس الوطين االنتقايل تسيطر يف ما يبدو على مجيـع مواقـع                  - ٣٩
املــواد الكيميائيــة والنوويــة ذات الــصلة، فــإن النظــام املركــزي للقيــادة واملراقبــة ال يــزال مــدعاة  

 للطاقـة الذريـة أقـرت بأمهيـة التحقـق مـن املـواد النوويـة القائمـة               ومع أن الوكالة الدولية   . للقلق
. وضماهنا، فشغلها الشاغل الفوري هو حتديد املواد النووية املستخدمة ألغـراض جتاريـة وطبيـة             

، تالحـظ الوكالـة     )“الكعكـة الـصفراء   ”(ويف ما يتعلق مبخزونات مواد اليورانيـوم االنـشطارية          
 تــشكل مــصدراً رئيــسياً للقلــق مــن حيــث انتــشارها أو خطرهــا   الدوليــة للطاقــة الذريــة أهنــا ال 

وجتري حالياً حمادثات مع ليبيـا بـشأن إمكانيـة قيـام الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة                    . اإلشعاعي
  .ببعثات تشمل أنشطة الضمانات واألنشطة ذات الصلة باألمن النووي على حد سواء

ــوفمرب، أجــرى فريــق  / تــشرين الثــاين ٣ويف   - ٤٠ ــابع ملن ــة   ت نظمــة حظــر األســلحة الكيميائي
 وأكـد   .٢٠١١فربايـر   / هـو األول منـذ شـباط       ،تفتيشاً ملـستودع رواغـة يف جنـوب شـرق البلـد           

 من اخلردل الكربييت وغريه من العوامل الكيميائية ال تـزال قائمـة           املستودع   خمزوناتأن  الفريق  
أن تـستأنف عمليـات تـدمريها يف    ، واختذ تدابري إضافية لكفالـة سـالمة املخزونـات إىل        بكاملها

إال أن األهـم مـن ذلـك أن النظـراء           . إطار نظام التحقق التابع ملنظمة حظر األسـلحة الكيميائيـة         
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وقــد . الليبــيني قــاموا يف األســابيع األخــرية بتحديــد مــوقعني مل يعلــن عنــهما ســابقاً وتأمينــهما    
 تــشرين ١مبــا اكتــشفته يف أبلغــت الــسلطات الليبيــة منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة رمسيــا   

نوفمرب، وستواصل املنظمة العمل مع السلطات الليبية للتحقق مـن أي خمـزون أعلـن عنـه                 /الثاين
  .حديثاً وتدمريه

خـارج  راكمت ليبيا أكرب خمزون معروف من منظومـات الـدفاع اجلـوي احملمولـة           قد  و  - ٤١
ن هـذه املنظومـات دمـرت أثنـاء         وعلى الرغم من أن اآلالف مـ      . هلذه املنظومات البلدان املنتجة   

العمليات اليت شنتها منظمة حلف مشال األطلسي طوال سبعة أشهر، فإن دواعي القلـق تتزايـد                
بشأن مـا تتعـرض لـه هـذه املنظومـات مـن هنـب واحتمـال انتـشارها، وكـذلك بـشأن الـذخائر                         

التعـاون بـني   وأدى  .  قـد متثلـه مـن خطـر علـى االسـتقرار احمللـي واإلقليمـي                وبشأن ما واأللغام،  
وزارة الدفاع والشركاء الدوليني إىل تفكيك أعداد كبرية من مواقع منظومات الـدفاع اجلـوي             

إال أنه ال تزال هناك املئات مـن املواقـع          . الغرب منه احملمولة يف مجيع أرجاء البلد، وال سيما يف         
صدد كـان حاسـم     ومـع أن دعـم الـسلطات الليبيـة يف هـذا الـ             . املشتبه فيها الـيت يـتعني تفتيـشها       

ل تـشكيل احلكومـة   األمهية بالنسبة إىل اجلهود اجلارية بالفعل على هذه اجلبهـة، ينبغـي أن يعجِّـ             
  .املؤقتة هذه العملية

وال يزال التلوث الواسع النطـاق للمنـاطق باأللغـام األرضـية واملتفجـرات مـن خملفـات                    - ٤٢
ان املـدنيني مبـن فـيهم املـشردون         احلرب يف مجيع أرجاء ليبيا يـشكل خطـراً حقيقيـاً علـى الـسك              

وحـــىت تارخيـــه، أبلــغ عـــن وقـــوع  . داخليــاً، وكـــذلك العــاملون يف جمـــال األنـــشطة اإلنــسانية   
وعثـر علـى كميـات كـبرية     .  حادثة ذات صلة بالـذخائر غـري املنفجـرة واأللغـام          ٨٤جمموعه   ما

ــا     ــا فيهـ ــسكنية، مبـ ــاطق الـ ــذخرية يف املنـ ــات الـ ــرة وخمزونـ ــذخائر غـــري املنفجـ ــن الـ ــدارس مـ  املـ
ويبـــدو أن قـــوات القـــذايف قـــد نقلـــت هـــذه املخزونـــات إىل املنـــاطق املأهولـــة . واملستـــشفيات

وتـستوجب  بالسكان إلخفائها عن الغارات اجلوية احملتملة؛ وهي ال تزال مبعظمها غري مؤمنـة،           
ويقـوم فريـق التنـسيق    . اهتمامـاً فوريـاً  بوجـه خـاص   املخرونات املوجودة يف سـرت وبـين وليـد        

أزالـت  أللغام؛ وحـىت تارخيـه،       فرق إلزالة ا   ١٠ترك إلزالة األلغام بتنسيق اجلهود اليت تبذهلا        املش
مدرسـة   ٥٨، مبـا يف ذلـك        مـن أمـاكن عديـدة       من األصـناف   ٥٣ ٠١٠هذه الفرق ما جمموعه     

ملوثة باملتفجرات من خملفات احلـرب، ونظمـت دورات تثقيفيـة بـشأن خمـاطر هـذه املخلفـات                   
  .ن املستفيدين املباشرين م٢٠ ٠٠٠ألكثر من 

ومتثــل املنــاطق غــري املؤمنــة لتخــزين الــذخرية الــيت دمرهتــا غــارات منظمــة حلــف مشــال    - ٤٣
 منطقـة  ٤٤٠وتعرضـت للقـصف أكثـر مـن     . األطلسي واملعارك الداخلية مشكلة ملحة أخـرى      

ى يف غري مؤمنة لتخزين الذخرية أثناء احلملة اليت شـنتها منظمـة حلـف مشـال األطلـسي، ممـا أد                   
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ومــع أن تطهــري .  تلــكلتخــزينمبواقــع ابعــض احلــاالت إىل انتــشار التلــوث يف املنــاطق احمليطــة  
املناطق غري املؤمنة لتخزين الذخرية حيظى بأولوية االهتمامات، مل ينشر حىت اآلن سـوى فريـق                

  .واحد، يعمل حالياً يف طربق، بسبب حمدودية املوارد والتمويل
  

  ةاحلالة اإلنساني  -خامسا  
ــة     ـأظهــر الــشعب الليبــ   - ٤٤ ــة أغلبي ــرتاع علــى تلبي ــة خــالل ال ــداً وقــدرة هائل ي صــموداً فري

ويف مجيـع أرجـاء البلـد، هبَّـت اجملـالس واجملتمعـات احملليـة               . االحتياجات اإلنـسانية للمتـضررين    
 مـن الـشركاء     مبـساعدة لتقدمي الدعم من أجـل تلبيـة االحتياجـات اإلنـسانية للمـشردين داخليـاً                

ولتقــدمي الــدعم هلــا، اختــذ منــسق الــشؤون . يني والــدوليني يف جمــال املــساعدات اإلنــسانيةالــوطن
يف الوقـت الـذي تـتقلص       اإلنسانية خطوات لكفالة تلبية االحتياجات املتبقيـة للفئـات الـضعيفة            

  .العمليات اإلنسانية يف ليبيافيه عموما اجلهود املتعلقة ب
بحت الـسلع الغذائيـة متـوافرة، وفتحـت املـدارس           ومع استئناف األنشطة التجارية، أص      - ٤٥

أن إال . أبواهبــا مــن جديــد، واســتعيدت معظــم اخلــدمات األساســية مبــا فيهــا امليــاه والكهربــاء    
االفتقــار إىل الــسيولة وارتفــاع األســعار أســفرا عــن اخنفــاض القــوة الــشرائية وأســهما يف زيــادة  

  . يـة يف اجملتمع الليبانعدام األمن الغذائي لدى الشرائح الفقرية والضعيف
سـتمرار  تواجه العراقيل نظـرا ال    ال تزال عودة السكان املشردين إىل بين وليد وسرت          و  - ٤٦

عدم توافر اخلدمات األساسـية كالكهربـاء والوقـود وامليـاه وشـبكات اجملـارير، وانتـشار تلـوث                   
، وغيـاب مـوارد     املناطق باملتفجرات من خملفات احلرب، والتدمري الواسـع النطـاق للممتلكـات           

الــرزق، وكــذلك الــشواغل املتعلقــة حبمايــة األشــخاص الــذين يعتــرب الليبيــون أهنــم كــانوا مــن     
  .مؤيدي النظام السابق

ر عـدد األشـخاص الـذين    نـوفمرب، قـدِّ  /مطلـع تـشرين الثـاين   فحىت ، وباإلضافة إىل ذلك   - ٤٧
ب األشــخاص وإىل جانــ.  شــخص١٥٠ ٠٠٠مبــا يربــو علــى يزالــون مــشردين داخــل ليبيــا  ال

الــذين الذوا بــالفرار مــن بــين وليــد وســرت، هنــاك مــا يــدعو للقلــق بــشأن مجاعــات األقليــات   
 من أهـايل تاورغـاء الـذين شـردوا مـن منـاطق              ٣٥ ٠٠٠ إىل   ٣٠ ٠٠٠حنو  مبا يف ذلك    الليبية،  
  .بعض أفراد مجاعتهم أثناء الرتاعيف إثر مزاعم عن اعتداءات ارتكبها إقامتهم 

 شـواغل جديــة بـشأن معانــاة العديــد مـن رعايــا البلـدان الثالثــة، ال ســيما     وهنـاك أيــضاً   - ٤٨
املهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، والالجئـون، وطـالبو اللجـوء، الـذين أصـبحوا                

إطـار  وتفاقمت حمنتهم يف ظل عـدم وجـود         . أكثر عرضة النتهاكات حقوق اإلنسان وتعدياهتا     
خذ اجمللس الوطين االنتقايل حاليـاً، بـدعم مـن مفوضـية األمـم              ويت. اهلجرةشؤون  قانوين إلدارة   
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املتحــدة لــشؤون الالجــئني واملنظمــة الدوليــة للــهجرة، عــدداً مــن املبــادرات لتلبيــة احتياجــاهتم، 
وبالتـشاور مـع الـسلطات املعنيـة، تـستأنف          . فيها إنشاء مركز طويشة للعبـور وجتديـد مبنـاه          مبا

إال أن التحــدي .  الطوعيـة هلــؤالء الرعايـا إىل بلــداهنم األصـلية   املنظمـة الدوليــة للـهجرة اإلعــادة  
 البلـدان الثالثـة واستـصدار وثـائق سـفر هلـم       ااألبرز ال يزال يتمثل يف التحقـق مـن جنـسية رعايـ        

  .نظراً إىل أن الكثريين منهم ال ميلكون أي أوراق ثبوتية
وتبـذل  حـى احلـرب،     وما زالـت املستـشفيات مـستمرة يف العمـل، ولكنـها مكتظـة جبر                - ٤٩

مــا تعانيــه مــن نقــص يف عــدد   رغــم املزيــد مــن املرضــى  الســتقبال يف بعــض األمــاكن وســعها 
الــدعم إلعــادة هنــاك حاجــة إىل تــوفري ويف املنــاطق الــيت شــهدت معــارك،  . املــوظفني املــؤهلني

تأهيل اجلرحى، وأولئك الذين يعـانون مـن إعاقـات بدنيـة طويلـة األمـد، وكـذلك لألشـخاص                    
  .لرتاع من جراء ا االجتماعية والعقلية-االحتياجات النفسية من ذوي 

وبناًء على سلسلة من التقييمات، أشرف منسق الـشؤون اإلنـسانية علـى إعـداد خطـة                   - ٥٠
العمل اإلنسانية املشتركة لتلبية االحتياجات اإلنسانية املتبقية للفئات الضعيفة يف الفترة املمتـدة             

وحتـــدد خطـــة العمـــل أيـــضاً  . ديـــسمرب/ كـــانون األول٣١ أكتـــوبر إىل/ تـــشرين األول١مـــن 
اســتراتيجية اخلــروج إلهنــاء املــساعدة اإلنــسانية تــدرجيياً اســتعداداً لالنتقــال إىل مرحلــة التعــايف    

 ٢٧وقد عرضت هذه اخلطـة علـى املمـثلني الثنـائيني يف طـرابلس يـوم                 . وإعداد الربامج اإلمنائية  
  .أكتوبر/تشرين األول

  
  عثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا نشر ب  -سادسا  

ــرار      - ٥١ ــة  )٢٠١١ (٢٠٠٩عقــب اختــاذ جملــس األمــن الق ــادرت البعث ــور  ، ب ــى الف إىل عل
ــا   ــدانياً يف ليبي ــشرين األول٣١ويف . إرســاء وجودهــا مي ــا جمموعــه   / ت ــا م ــشر يف ليبي ــوبر، ن أكت

منـسق   واملنـسق املقـيم   وهو أيضا (موظفاً دولياً، مبن فيهم نائب املمثل اخلاص لألمني العام  ٤٣
 يف ٣ يف طـــرابلس، و ٤٠: واخلـــرباء يف اجملـــاالت الفنيـــة ذات األولويـــة، )الـــشؤون اإلنـــسانية

واسـتقدم ثالثـة   . ونشر أيضاً ثالثة موظفني إضافيني دوليني لـدعم البعثـة يف برينـديزي       . بنغازي
ياتــه تــدرجيياً، ويــستأنف فريــق األمــم املتحــدة القطــري أيــضاً عمل. مــوظفني وطنــيني حــىت اآلن

  .البعثة بالتنسيق الوثيق مع
أكتوبر، وضـعت وزارة اخلارجيـة رمسيـاً بتـصرف البعثـة جممعـاً              / تشرين األول  ٢٢ويف    - ٥٢

ويقـوم فريـق لـدعم البعثـة حاليـاً بتهيئـة هـذا اجملمـع لكـي                  . للمكاتب لكـي تـستخدمه مقـراً هلـا        
  . تشغله البعثة يف وقت الحق من هذا العام
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البنـاءة مـع وزارة اخلارجيـة بـشأن مـشروع اتفـاق             املناقـشات   لبعثة عدداً من    وأجرت ا   - ٥٣
  .مركز البعثة إلبرام اتفاق مركز البعثة بشأن تشكيل احلكومة االنتقالية وتعيني وزير اخلارجية

  
  السالمة واألمن  -سابعا   

اوح وتتـــر. تتـــسم احلالـــة األمنيـــة يف ليبيـــا عمومـــاً بالتـــسيب يف معظـــم أرجـــاء البلـــد    - ٥٤
 مع تصنيف طـرابلس وبنغـازي حاليـاً يف          ٦ واملستوى   ٣مستويات األمن يف البلد بني املستوى       

ض عــدد نقــاط فِّــويف طــرابلس، ُخ. ٦؛ وال تــزال ســبها واجلنــوب عنــد املــستوى   ٤املــستوى 
ومع أن احلالـة األمنيـة تـشهد قـدراً ال بـأس بـه مـن االسـتقرار، ال يـزال                     . التفتيش إىل حد كبري   

 تـشرين  ٢٣فمنـذ إعـالن التحريـر يف    : مـدعاة للقلـق  كمظهر من مظاهر االحتفال     نار  إطالق ال 
 إصـابات يف  ٥ و ٣أكتوبر، أبلغت املستشفيات يف طرابلس عن وقـوع مـا يتـراوح بـني               /األول

ويف أواخر الفترة املشمولة بالتقرير، أبلـغ عـن وقـوع عـدد مـن االشـتباكات       . املتوسط أسبوعياً 
تنـاحرة يف العاصـمة، ممـا أسـفر عـن سـقوط عـدد مـن القتلـى يف صـفوف                      بني كتائـب الثـوار امل     

وعلى الـرغم مـن عـدم وجـود أي حـوادث اسـتهدفت خالهلـا أصـول األمـم املتحـدة                    . املقاتلني
موظفيها، فقد استوجب ما متثله احلالة األمنية احلالية مـن خطـر حمتمـل حـىت اآلن اسـتخدام                    أو

 املـوظفني يف طـرابلس، ممـا حيـد مـن قـدرة البعثـة علـى                 املركبات املصفحة كوسيلة إلزامية لنقـل     
  . تقدمي الدعم للبعثات الزائرة

  
  مالحظات  -ثامنا   

نــوفمرب، بــصحبة رئــيس اجلمعيــة العامــة، بزيــارة إىل ليبيــا  / تــشرين الثــاين٢قمــت، يف   - ٥٥
عدة اجلديــدة، لتهنئــة أبنــاء الــشعب اللــييب بتحريــرهم، ولكــي أكــرر تأكيــد التــزام املنظمــة مبــسا 

ويف االجتماعــات الــيت عقــدهتا مــع رئــيس اجمللــس   . ودعــم بلــدهم يف االنتقــال إىل الدميقراطيــة 
الوطين االنتقايل، مصطفى عبد اجلليل، ورئيس الوزراء، عبد الرحيم الكيـب، وأعـضاء اجمللـس               

ــع        ــضم اجلمي ــة شــاملة ت ــشكيل حكوم ــامهم بت ــي إىل قي ــايل، أعربــت عــن تطلع ــوطين االنتق . ال
تــزام األمــم املتحــدة بتقــدمي املــساعدة إلــيهم، بنــاء علــى طلبــها، يف جمــال إجــراء  وأكــدت هلــم ال

ــة،      ــة االنتقالي ــة يف املرحل ــة واملــصاحلة الوطني ــز العدال ــة لتعزي االنتخابــات، ويف جهــودهم املبذول
وقمـت حبـثِّهم علـى حتـسني        . ولضمان األمن العام، واحتـرام حقـوق اإلنـسان وسـيادة القـانون            

  . ملشاركة يف املشاورات مع اجملتمع املدين، مبا يف ذلك الشباب والنساءمتثيل املرأة، وا
ونقلت هذه الرسائل نفسها أثنـاء االجتماعـات الـيت عقـدهتا مـع ممثلـي اجملتمـع املـدين،                      - ٥٦

وشجعتهم على أن يـدعموا املبـادئ   . الذين سلَّمت مبا كان هلم من دور حاسم يف جناح الثورة      
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ضا علــى أن يتحلــوا بــبعض املرونــة والــصرب حينمــا ال تتحقــق اآلمــال املــذكورة أعــاله، بــل وأيــ
  . والتوقعات بالسرعة املرجوَّة

وكانت صدميت شديدة من الزيارة اليت قمـت هبـا إىل خمـزن يف ضـاحية خلـة الفرجـان                      - ٥٧
يف طرابلس، حيث قامت عناصر تابعـة لنظـام القـذايف باحتجـاز مـدنيني يف ظـروف الإنـسانية،                    

إن . عضهم للتعذيب، وقتلوا منهم ما أمكنهم قتلهم قبل أن يضرموا النـار يف جثـثهم              وعرَّضوا ب 
على اجملتمع الـدويل أن يـدعم اجلهـود الراميـة إىل حتديـد مـصري املفقـودين وتقـدمي اجلنـاة الـذين                

  . يتحملون أكرب املسؤولية عن هذه اجلرائم إىل ساحة العدالة
ومـن دواعـي األسـف      . صاحلة الوطنية بأمهية فائقـة    وحيظى التحدي املتمثل يف حتقيق امل       - ٥٨

أن النداءات اليت وجهتها أنا وغريي إىل بقايا املؤيدين للنظام السابق بوقف القتال مل تلق آذانـا                 
صاغية، وأضافت األسابيع األخرية من الرتاع أعدادا جديـدة مـن القتلـى واإلصـابات اخلطـرية،        

ومهما كانت شـدة الغـضب إزاء      .  واالنتهاكات األخرى  ومعاناة املدنيني، والتشريد، والدمار،   
جرائم احلرب اليت ارتكبها النظام السابق، جيب أن يواصل اجمللس الوطين االنتقـايل نداءاتـه مـن     

ــاتلوه أنفــسهم      ــها مق ــهاكات الــيت ارتكب ــة، وأن حيقــق يف االنت . أجــل جتنــب األعمــال االنتقامي
ــة املؤقتــ   ــيت    وحيــدوين األمــل يف أن تتحــرك احلكوم ــضواحي ال ة ســريعا صــوب إعــادة تعمــري ال

تعرضت للدمار يف أي جانب من جوانب الرتاع، من مصراته والزاوية إىل بـين وليـد وسـرت،                  
  . ويف أن تساعد النازحني إىل العودة إىل ديارهم

ــوق            - ٥٩ ــرام حق ــوم علــى احت ــة جمتمــع يق ــدة ملتزمــون بإقام ــادة ليبيــا اجلدي ــد أن ق وأعتق
بــد مــن اختــاذ إجــراءات يف أقــرب وقــت ممكــن  ت صــعوبة الظــروف، الومهمــا كانــ. اإلنــسان

لوقف االحتجاز التعسفي ومنع أشكال اإلساءة والتمييز ضد رعايـا بلـدان ثالثـة وضـد أي فئـة                
  . من مواطين ليبيا نفسها

وجيــب علــى . لقــد نــال املقــاتلون الثوريــون، ومعظمهــم مــن الــشباب، احترامــا عظيمــا  - ٦٠
يواصــل إعطــاء األولويــة لتــوفري العــالج الطــيب جلرحــى احلــرب وملعاجلــة        اجملتمــع الــدويل أن  

وباإلضـافة إىل ذلـك، ينبغـي       . الصدمات اليت أصابت الكثريين، وخباصـة مـن األطفـال والنـساء           
أن ُيكفل هلؤالء املقاتلني مستقبلٌ يف قوات األمن اجلديدة أو يف احلياة املدنيـة، مـع انتقـال ليبيـا                     

سلحة املتعـددة إىل قـوات األمـن املوحـدة التابعـة للدولـة، ووضـع األسـلحة                  من حالة األلوية املـ    
  . حتت السيطرة

ــأمني األســلحة         - ٦١ ــد التعــاون ملعاجلــة مــسألة ت ــدة بالفعــل مبــد ي ــسلطات اجلدي ــادي ال وتن
. الكيميائيــة واملــواد النوويــة والــتخلص منــها، فــضال عــن انتــشار األســلحة والــذخائر األخــرى  

تمرار املساعدة يف هذه املهمة، كما ستحتاج ليبيا وجرياهنـا إىل املـساعدة             وسوف حتتاج إىل اس   
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وقد تعهدت األمم املتحـدة بـأن   . يف إدارة شؤون احلدود وتدفق األسلحة والبشر، على السواء    
تعمــل بــصورة وثيقــة مــع االحتــاد األفريقــي واهليئــات اإلقليميــة األخــرى ملــساعدة جــريان ليبيــا   

هــودهم املبذولــة للتــصدي هلــذه الــشواغل بــسبل تــشمل حتــسني آليــات  واحلكومــة الليبيــة يف ج
  .  تقاسم املعلومات ومراقبة احلدود

وأهــم مــن كــل شــيء أن اجمللــس الــوطين االنتقــايل واجملتمــع املــدين اللــييب يتطلعــان إىل     - ٦٢
وعــرب كــل . األمــم املتحــدة لكــي تــدعم مــسرية البلــد االنتخابيــة صــوب إقامــة دولــة دميقراطيــة 

شاركات الـيت قامـت هبـا بعثـة األمـم املتحـدة للـدعم يف ليبيـا حـىت اآلن، كانـت دائمـا تنقـل                           امل
رسالة فحواها أن االنتخابات تـشكل عمليـة تقودهـا ليبيـا، ويف حـني ميكـن لألمـم املتحـدة أن                      
تقدم املساعدة والدعم متشيا مع واليتها، فإن الليبيني هم الذين علـيهم أن يوافقـوا علـى النظـام          

وعلــى الــرغم مــن ذلــك، فــإن . تخــايب والعناصــر األساســية األخــرى لالنتخابــات التــشريعيةاالن
البعثــة تواجــه توقعــات جــّد عاليــة حيــث يطالــب احملــاورون مبــشاركة قويــة مــن األمــم املتحــدة  

  . كضامن لرتاهة العملية االنتخابية
تعامـل اجملتمـع   وخالل ختطيطنا لفترة ما بعـد انتـهاء الـرتاع، أكـدت علـى ضـرورة أن ي              - ٦٣

الدويل مع الشأن اللييب بكل االحترام بالنظر إىل أمهية متلُّك ليبيا مقاليد أمورهـا وإىل مـا تتمتـع                   
وعلـى الـرغم مـن حرصـنا علـى مـد يـد املـساعدة إىل ليبيـا اجلديـدة، فإنـه مـن                      . به مـن قـدرات    

ق يف تعاملــهما مــع األمهيــة مبكــان أن تتــوخى األمــم املتحــدة واجملتمــع الــدويل الرويَّــة واالتــسا   
السلطات الليبية خالل هذا الوقت االنتقايل، وأن يتابعا عن كثـب مـا يرونـه ذا أولويـة فوريـة،                    

  . مع مراعاة جتنب فرض أي طموحات مغاىل فيها أو أي برامج طويلة األجل
وحينما اقترحت إنشاء بعثة األمم املتحدة للـدعم يف ليبيـا، أوصـيت بنـشر أويلّ للبعثـة                    - ٦٤
رة ثالثة أشهر مبا يتيح املـشاركة داخـل البلـد يف زيـادة حتديـد احتياجـات ورغبـات ليبيـا يف                       لفت
يتعلق بالدعم املقدم من األمم املتحدة، مع القيام يف الوقت نفسه بتقدمي املشورة واملـساعدة                 ما

وأدت إطالــة أمــد الــرتاع إىل تــأخري تــشكيل احلكومــة املؤقتــة والتطــورات األخــرى . العــاجلتني
لضرورية إلجراء حوار وتقييم االحتياجـات ممـا يقتـضيه التخطـيط للبعثـة، علـى الـرغم مـن أن              ا

ــة، حــسبما ذكــر أعــاله، متكنــت مــن االضــطالع بأعمــال حتــضريية ملموســة يف جمــاالت      البعث
ويف هــذا الــسياق، فــإنين أوصــي بتمديــد واليــة البعثــة لفتــرة ثالثــة أشــهر    . الواليــة املنوطــة هبــا

 الرجوع إىل جملس األمن مبقترحات تعكس رغبات احلكومة املؤقتـة يف مـا يتعلـق                ميكِّنين من  مبا
  . بالدعم املقدم من األمم املتحدة يف املستقبل
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هـو اآلن يواجـه حتـديات غـري        لقد أوجد الشعب اللييب لنفسه فرصـة غـري عاديـة، وهـا              - ٦٥
يا لـه يف غمـار تـصديه        وهو يتطلع إىل األمـم املتحـدة لتكـون شـريكا رئيـس            . عادية بنفس القدر  

  . هلذه التحديات، وعلينا أن نبذل قصارى جهودنا لدعمه
وإنــين أشــيد بالــسلطات الليبيــة والــشعب اللــييب ملــا حققــوه مــن إجنــازات تارخييــة،            - ٦٦

وأتوجــه بالــشكر أيــضا إىل . وأشــكرهم علــى مــا قــدموه مــن تعــاون وثيــق مــع األمــم املتحــدة   
 واملنظمـات اإلقليميـة، وغريهـم ملـسامهاهتم املـستمرة يف تـأمني              شركاء ليبيا اإلمنـائيني الـدوليني،     

ــا علــى      ــا، وكــذلك إىل مــوظفي بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف ليبي الــسالم واالســتقرار يف ليبي
  .يبذلونه من جهود، حتت قيادة ممثلي اخلاص إيان مارتن، لدعم مرحلة االنتقال يف ليبيا ما
  


	تقرير الأمين العام بشأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
	أولا - مقدمة
	1 - يُقدَّم هذا التقرير عملاً بقرار مجلس الأمن 2009 (2011) الذي أنشأ فيه المجلس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لفترة أولية قدرها ثلاثة أشهر، لمساعدة ودعم الجهود الليبية المبذولة على الصعيد الوطني من أجل استعادة الأمن والنظام العامين وتعزيز سيادة القانون؛ وإجراء حوار سياسي يضم الجميع، وتعزيز المصالحة الوطنية، والشروع في عملية وضع الدستور والعملية الانتخابية؛ وبسط سلطة الدولة بوسائل منها تعزيز المؤسسات الناشئة الخاضعة للمساءلة واستئناف الخدمات العامة؛ وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، لا سيما بالنسبة لمن ينتمون إلى الفئات الضعيفة، ودعم العدالة الانتقالية؛ واتخاذ الخطوات الفورية المطلوبة لبدء الإنعاش الاقتصادي؛ وتنسيق الدعم الذي قد يُطلب من الجهات الفاعلة الأخرى المتعددة الأطراف والثنائية، حسب الاقتضاء.
	2 - ويستعرض التقريــر آخر التطـورات السياسيـة والأمنية فــي ليبيــا، وأنشطــة البعثة منذ اتخـــاذ القــرار 2009 (2011) فــي 16 أيلول/سبتمبر 2011، ويقدم استعــراضاً عاماً للحالة الإنسانيــة، كما يُجــري تقييماً للتحديـات المستمرة التي تواجه ليبيا وهــي تمـــر بهــذه المرحلة الانتقالية التاريخية.
	ثانيا - التطورات السياسية والأمنية في ليبيا
	3 - كان إعلان الاستقلال الذي أصدره المجلس الانتقالي الوطني في ليبيا في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 في بنغازي بشيراً بنهاية القتال المسلح في البلد، وذلك بعد مضي ثمانية أشهر منذ أن حاول نظام القذافي أن يقمع إحدى الحركات السلمية التي اندلعت شرارتها في 15 شباط/فبراير، حينما قامت بعض الأسر بمظاهرة احتجاجية طالبت فيها بإطلاق سراح أحد المحامين الممثلين لها في مطالبهم المتعلقة بمجزرة أبوسليم التي وقعت عام 1996. وقد جاء سقوط مدينة سرت، الذي أوضح المجلس الانتقالي في أوائل تشرين الأول/أكتوبر أنه سيؤدي إلى إعلان الاستقلال، ومقتل معمر القذافي في 20 تشرين الأول/أكتوبر، بعد ثلاثة أيام من إعلان قوات المجلس الانتقالي عن وقوع مركز مدينة بني وليد في قبضتها. وقد وقعت هذه الأحداث في أعقاب أسابيع من العمليات القتالية المكثفة من شارع إلى شارع في كلتا المدينتين، وفي ظل خلفية من الضغوط المتزايدة التي تعرض لها المجلس الانتقالي لتحقيق نصر حاسم على القوات والقناصة الموالين للقذافي المتحصنين في أرجاء كلٍّ من المعقِلَين.
	4 - وقد أُشيد بإعلان الاستقلال إشادة واسعة النطاق في ليبيا وخارجها بوصفه يمثل بداية جديدة للشعب الليبـي، ويضع بلدهم على الطريق نحو تحقيق المصالحة الوطنية وبناء دولة قومية حديثة قائمة على المبادئ التي تنادي بها الثورة وهي: الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، والمساءلة، واحترام حقوق الأقليات، وتمكين المرأة، وتعزيز المجتمع المدني. وفـي هذا السياق، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 2016 (2011) في 27 تشرين الأول/أكتوبر لإنهاء منطقة حظر الطيران وأحكام القرار 1973 (2011) بشأن حماية المدنيين، وذلك اعتباراً من 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011.
	5 - ومع صدور إعلان الاستقلال، بدأ العد التنازلي لتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المجلس الانتقالي في إعلانه الدستوري المؤرخ 3 آب/أغسطس 2011. وقد نص الإعلان الدستوري على أن ينتقل المجلس الانتقالي إلى طرابلس وأن ينشئ حكومة مؤقتة في غضون 30 يوماً؛ وعلى أن يقوم بعد ذلك، في غضون 90 يوماً، باعتماد تشريعات انتخابية وإنشاء هيئةً لإدارة الانتخابات. وفي غضون 240 يوماً، تجري ليبيا انتخابات لتشكيل مؤتمر وطني، مما سيضفي صفة الشرعية الديمقراطية على الحكومة الجديدة وعلى صياغة الدستور الجديد. وسيُطرَح الدستور للاستفتاء الشعبي في غضون 30 يوماً بعد اعتماده من المؤتمر الوطني، ثم تمضي ليبيا قدماً بإجراء أول انتخابات لها وفقاً للدستور.
	6 - وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر، وبعد الانتقال إلى طرابلس، أعلن المجلس الانتقالي تعيين عبد الرحيم الكيب بوصفه رئيس الوزراء الجديد للحكومة الانتقالية للبلد. وقد اختار المجلس السيد الكيب من بين تسعة مرشحين من خلال عملية تصويت تتسم بالشفافية. وقد أعلن أنه يتوقع تشكيل حكومته في غضون أسبوعين، داخل إطار فترة الثلاثين يوماً.
	7 - وما زال أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المجلس الوطني الانتقالي هو توطيد الأمن، لا سيما في طرابلس، حيث يوجد عدد كبير من ”ألوية“ الثوار المسلحين. وقد تأجج هذا التحدي نتيجة وقوع عدة مواجهات فيما بين مختلف ”الألوية“ أثناء الأسبوع الأخير من تشرين الأول/أكتوبر وأوائل تشرين الثاني/نوفمبر، مما أسفر عن مقتل عدة مقاتلين وجرح عدد من ضباط الشرطة.
	8 - ورغم أن التهديد الذي تشكله العناصر الموالية للقذافي أصبح محصوراً بدرجة كبيرة في مدينتي سرت وبني وليد في أعقاب سقوط طرابلس في 21 آب/أغسطس، فقد وقعت انتهاكات أمنية يومي 14 و 15 تشرين الأول/أكتوبر في أحياء من العاصمة يُنظَر إليها باعتبارها من مؤيدي نظام القذافي، مما بيَّن قدرة هذه العناصر على تقويض الترتيبات الأمنية في طرابلس، على الأقل مادام معمر القذافي طليق السراح. وأُفيد بمقتل شخصين من الموالين للقذافي ومقاتل من الثوار في تلك الحوادث، التي سبقها عدد من حوادث إطلاق النار من مركبة متحركة عند نقاط تفتيش مختلفة في المدينة ذلك الأسبوع. ولم تتكرر هذه الحوادث منذ مقتل القذافي.
	9 - ولمجابهة هذه التحديات، عمدت السلطات الجديدة إلى جعل المسؤولية عن الحالة الأمنية في طرابلس تحت مظلة لجنة عليا للأمن مؤلفة من ثلاثة أعضاء من المجلس الانتقالي، بانتظار تعيين الحكومة المؤقتة الجديدة. وفي أنحاء أخرى من البلد، اتخذت المجالس المحلية والعسكرية في عدد من البلدات مبادرات لإدماج ”ألوية“ الثوار القائمة في إطار هياكل مجالسها العسكرية.
	10 - وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر، غداة إعلان التحرير، رأست لجنة الأمن العليا احتفالاً قام فيه عدد من الألوية في مصراتة بتسليم ما يزيد عن 500 قطعة من الأسلحة الخفيفة إلى وزارة الداخلية. وقد صُمِّمَت هذه المبادرة، رغم طبيعتها المحدودة، بغرض نشر رسالة عامة مفادها أن تسليم الجماعات المسلحة لأسلحتها يُعدّ من أولويات المجلس الانتقالي والحكومة المؤقتة المقبلة. وفي اليوم نفسه، أعلن رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل أيضاً خططاً لتشكيل لجنة تتمثل مهامها الرئيسية في إعادة إدماج المقاتلين، وتقديم الدعم للجرحى وأسر الشهداء، ووضع الخطط لجمع الأسلحة. وأُنشئت هذه اللجنة في وقت لاحق بموجب مرسوم صدر في 29 تشرين الأول/أكتوبر.
	11 - ورغم أن هذه المبادرات لا تمثل إلا خطوات أولية، فإنها تعكس اعترافا متزايدا بضرورة إعادة توزيع الألوية تدريجياً بعيداً عن المراكز السكانية، بالتوازي مع وضع آليات متفق عليها لتوفير خدمات الأمن في المدن والبلدات الرئيسية. وهناك توافق في الآراء على نطاق واسع بشأن ضرورة الإزالة الفورية لجميع الأسلحة الثقيلة من وسط المدن؛ وسيتبع ذلك عمليات لجمع الأسلحة الخفيفة إلى جانب اتخاذ قرارات تتعلق بمستقبل المقاتلين من الثوار. وتشمل الخيارات قيد النظر إدماج المقاتلين في إطار الشرطة والقوات المسلحة، والمساعدة على العودة إلى الحياة المدنية، أو إعادة التنظيم المحتمل كقوات لحماية الحدود أو العمل في شركات الأمن المسؤولة عن حراسة المرافق العامة والمنشآت النفطية.
	ثالثا - أنشطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
	12 - تعدّ التحديات التي يواجهها الشعب الليبـي والحكومة الجديدة المقبلة تحديات غير عادية. ورغم أن المسؤولين الليبيين أعلنوا بوضوح أنهم يعتبرون الأمم المتحدة شريكاً رئيسياً في هذا الوقت الحاسم الأهمية من المرحلة الانتقالية في ليبيا بعد انتهاء النزاع، فقد أكدوا أيضاً أهمية تحكُّم ليبيا بالكامل في عمليات التخطيط المتعلقة بإعادة بناء ليبيا. ومن المتوقع الشروع في المناقشات المفصَّلة بشأن دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأنشطتها في الأجل الأطول بمجرد تولي الحكومة المؤقتة الجديدة لمهامها. إلا أن النشر السريع لعناصر رئيسية من البعثة مكَّنها من البدء في العمل في مجالات ذات أولوية في إطار ولايتها.
	ألف - الدعم الانتخابي
	13 - ما برحت المساعدة الانتخابية تعدّ واحدة من الأولويات الرئيسية للبعثة، إذ أن المجلس الانتقالي ملتزم بإجراء انتخابات أولية في غضون ثمانية أشهر، وهو إطار زمني ضيق في بلد خبرته الانتخابية محدودة أو معدومة على مدار 45 عاماً. وللوفاء بهذا الإطار الزمني، وبما يتفق مع الإعلان الدستوري، يتعين اعتماد جميع التشريعات التي تنص على جميع عناصر العملية الانتخابية في غضون ثلاثة أشهر من إعلان الاستقلال في 23 تشرين الأول/أكتوبر، إلى جانب إنشاء هيئة لإدارة الانتخابات. ويواجه الليبيون عدداً من القرارات الرئيسية التي تستلزم إجراء مشاورات واسعة النطاق، مع جهات من بينها المجتمع المدني، حتي يمكن التوصل إلى توافق آراء سياسي بشأن المسائل التالية: تعيين الحدود الانتخابية وتخصيص المقاعد؛ والانتخابات الفردية أو القائمة على الأحزاب؛ وشروط أهلية الناخبين والمرشحين؛ وتمثيل المرأة والأقليات؛ وإنشاء هيئة ذات مصداقية لإدارة الانتخابات. ومن المسائل الأخرى ذات الأهمية الحاسمة إنشاء سجل للناخبين وإطلاق برنامج فعال لتثقيف الناخبين والتربية الوطنية، والتي أكد المحاورون الليبيون أهميتها مراراً وتكراراً.
	14 - وقد قامت البعثة، منذ بداية تكليفها بولايتها، وبدعم من مدير شعبة المساعدة الانتخابية بإدارة الشؤون السياسية التابعة للأمانة العامة الذي زار البعثة مرتين، بعقد اجتماعات في طرابلس وبنغازي وغيرهما من المدن مع أعضاء المجلس الانتقالي وممثلي اللجان السياسية والقانونية التابعة للمجلس واللجان الفرعية ذات الصلة، بشأن العملية الانتخابية، لا سيما فيما يتعلق بقانون الانتخابات وهيئة إدارة الانتخابات المقبلة. وبناءً على طلب الليبيين، قامت البعثة بتعيين خبير قانوني/نظم انتخابية في بنغازي، وذلك لعقد سلسلة من الاجتماعات مع اللجنة الفرعية القانونية المكلفة بصياغة مشروع للقانون. وقدمت البعثة معلومات بشأن النظم الانتخابية المختلفة وتداعيات كل منها.
	15 - وحتى الآن، ناقشت البعثة الشروط المسبقة اللازمة لتنفيذ الأنشطة الانتخابية، وأكدت أهمية إجراء مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المدني والأطراف المعنية الأخرى. وقدمت البعثة مواد تخطيطية ومعلومات مقارنة بشأن مجموعة متنوعة من المسائل الحاسمة الأهمية تشمل الإطار القانوني للانتخابات، وإنشاء هيئة إدارة الانتخابات، ووضع الميزانية وما يتعلق بها من عمليات استشارية. وبمجرد أن يوضح المجلس الانتقالي المسؤوليات المحدَّدة فيما يتعلق بالمسائل الانتخابية، من المتوقع أن تكثِّف البعثة من المشورات التي تقدمها.
	16 - وعقدت البعثة أيضاً اجتماعات أولية مع المكاتب المسؤولة عن تسجيل المواطنين، وذلك لإسداء المشورة إلى السلطات الليبية بشأن نوعية قاعدة البيانات والجدوى التشغيلية للنظام الحالي فيما يتعلق بتحديد الإطار اللازم لإنشاء سجل الناخبين. ويلزم إجراء تقييم شامل لنوعية قواعد البيانات المتاحة عن السكان في أقرب وقت ممكن، وذلك لإنشاء مفهوم تشغيلي لعمليات تسجيل الناخبين.
	17 - وفي سياق الاستجابة للطلبات الليبية فيما يتعلق بالتثقيف المدني وتثقيف الناخبين، اتخذت البعثة خطوات أولية، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للمساعدة في مجال تثقيف الناخبين، ولإسداء المشورة بشأن العملية التشاورية المتعلقة بقانون الانتخابات. ومن المحتمل أن تشترك وكالات أخرى من وكالات الأمم المتحدة في عملية التثقيف المدني وتثقيف الناخبين، تحت قيادة البعثة. وعقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلسلة من الاجتماعات في طرابلس وبنغازي مع الأوساط الأكاديمية، ووسائط الإعلام، والقيادات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني تناولت وضع مقترحات لاستراتيجية بشأن التوعية المدنية. كما عقدت البعثة اجتماعات مع جماعات المجتمع المدني النسائية لمناقشة احتياجات المرأة فيما يتعلق بمشاركتها في الانتخابات والعملية السياسية. وأكدوا أهمية دور المرأة في العملية السياسية وفي تأمين الوظائف القيادية في المستقبل. وتم التأكيد أيضا على أهمية تضمين قانون الانتخابات أحكاما بشأن تعزيز تمثيل المرأة. وأكدت مناقشات المجتمع المدني أهمية إشراك الشباب في عملية صنع القرارات، وأشارت إلى أنهم حاربوا في خطوط المواجهة، ولا يطيقون صبراً على تحقيق التغيير.
	18 - وأجرت البعثة مناقشات مع أعضاء آخرين من المجتمع الدولي، من بينهم منظمات غير حكومية، لتهيئة الأجواء لاتباع نهج متسق ومنسق في تقديم المساعدة الدولية المتعلقة بالانتخابات.
	باء - حقوق الإنسان وسيادة القانون
	19 - تواجه ليبيا تركة ثقيلة من انتهاكات حقوق الإنسان على يد نظام القذافي، شملت عقودا من الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وحالات الإعدام التعسفي وخارج نطاق القضاء، وحالات الاختفاء التي لم تزل بعد دون حل. يضاف إلى ذلك الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت خلال النزاع، والتي جرى بيانها بصورة أولية في التقرير المؤرخ 1 حزيران/يونيه 2011 للجنة التحقيق الدولية المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان، وفي لوائح الاتهام التي أعدتها المحكمة الجنائية الدولية. 
	20 - ومع إشراف المعارك على نهايتها، دعا ممثلي الخاص جميع الأطراف الى احترام حقوق الإنسان وأصدر نداءات مؤيدة لتلك الصادرة عن المجلس الوطني الانتقالي نفسه بعدم القيام بأية أعمال انتقامية حتى ضد المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة الأخرى. غير أنه وردت تقارير تبعث على القلق عن ارتكاب كلا الجانبين عمليات قتل ترقى إلى مستوى جرائم الحرب في سرت. ففي 20 تشرين الأول/أكتوبر، أُسر معمر القذافي وقُتل في سرت، إلى جانب ابنه ووزير دفاعه. وأظهرت لقطات فيديو أن الزعيم الليبـي السابق كان حيا وقت أسره. وفي أعقاب دعوات من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكثيرين من أعضاء المجتمع الدولي لإجراء تحقيق في الأمر، أعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي عبد الجليل في 24 تشرين الأول/أكتوبر عن تشكيل لجنة تحقيق.
	21 - وفي حين أُفرج عن السجناء السياسيين الذين احتجزهم نظام القذافي، هناك قرابة 000 7 شخص محتجزين حاليا في السجون ومراكز الاحتجاز المؤقتة، التي يقع معظمها تحت سيطرة الألوية الثورية، بدون توفر الإجراءات القانونية الواجبة في ظل تعطل أعمال أجهزة الشرطة والقضاء. ويشكّل الرعايا من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الذين كانوا في بعض الحالات موضع اتهام أو اشتباه في كونهم مرتزقة، عددا كبيرا من المحتجزين. وأُفيد بأن بعض المحتجزين تعرض للتعذيب وسوء المعاملة. وأُبلغ عن حالات استُهدف فيها أفراد بسبب لون بشرتهم. وكانت هناك أيضا تقارير عن احتجاز نساء دون حراسة من الإناث وتحت إشراف من الذكور، وعن أطفال تم احتجازهم مع أشخاص بالغين.
	22 - وفيما اتخذ المجلس الوطني الانتقالي بعض الخطوات نحو نقل المسؤولية عن المحتجزين من الألوية الثورية إلى السلطات الحكومية المناسبة، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله لتنظيم الاحتجاز، ومنع الإساءات وإطلاق سراح من لا ينبغي إطالة فترات احتجازهم، وكذلك كفالة ألا تجري الاعتقالات في المستقبل إلا ضمن حدود القانون. وقد طرحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هذه الشواغل بقوة على السلطات، بما في ذلك أعضاء اللجنة الأمنية العليا، التي تسعى إلى الاضطلاع بمسؤوليات المدعي العام والشرطة ومختلف الألوية الثورية العاملة في طرابلس، ولا سيما فيما يتعلق بعمليات الاعتقال والاحتجاز. وأُفيد بإطلاق سراح بضع مئات من المحتجزين خلال عطلة عيد الأضحي في مصراتة وجبل نفوسة وطرابلس.
	23 - وتعرضت جماعة الطوارق لعمليات انتقامية بسبب الدور الذي قام به أفرادها في الهجمات التي شنتها قوات القذافي على مصراتة خلال النزاع ومسؤوليتهم المزعومة عن ارتكاب جرائم حرب. وأُفيد باستهداف الطوارق بأعمال قتل انتقامية، أو باقتيادهم من بيوتهم ونقاط التفتيش والمستشفيات على يد رجال مسلحين، وزُعم بتعرضهم في بعض الحالات  لسوء المعاملة أو الإعدام أثناء الاحتجاز. وقد فرّ أعضاء من الجماعة إلى مختلف المدن الليبية.
	24 - ويسّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعثة استغرقت أسبوعا واحدا قامت بها مفوضية حقوق الإنسان إلى ليبيا في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، من أجل تحديد المجالات التي يمكن فيها طلب مساعدة الأمم المتحدة. وعقد وفد المفوضية سلسلة من الاجتماعات في طرابلس وبنغازي ومصراتة بشأن المسائل المتعلقة بسيادة القانون، ولا سيما في ما يتصل بالإجراءات القانونية الواجبة والاحتجاز، والمفقودين، والعدالة الانتقالية، ودور المرأة في العملية السياسية في المستقبل. ويسّرت بعثة الأمم المتحدة أيضا زيارة قام بها موظفون في لجنة التحقيق الدولية للتحضير لعودة الأعضاء والمحققين إلى طرابلس، على النحو المتفق عليه مع المجلس الوطني الانتقالي. 
	25 - وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر أنشئت الهيئة الوطنية للبحث والتعرف على المفقودين بموجب مرسوم. وتشمل الولاية المنوطة بها الكشف عن مصير جميع المفقودين اعتباراً من 1 أيلول/سبتمبر 1969، بمن فيهم الثوار، أو الموالون، أو المرتزقة، أو غيرهم. ويبحث فريق حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة مع الهيئة جوانب المساعدة المحتمل تقديمها من المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، في ما يتعلق بتحديد الإطار المؤسسي للهيئة وتلبية احتياجاتها من الخبرة في مجال الطب الشرعي وغيره من المجالات.
	26 - وأطلع وزير العدل بالنيابة بعثة الأمم المتحدة على مشروع قانون بشأن العدالة الانتقالية، يستند إلى المبادئ الأربعة التالية: كشف الحقيقة وراء انتهاكات حقوق الإنسان؛ وتحقيق المصالحة فيما بين جميع أفراد المجتمع الليبـي؛ وضمان محاكمة مرتكبي جرائم الحرب؛ وتعويض الضحايا. وعرضت بعثة الأمم المتحدة، بمشورة من المفوضية، أن تقدم تعليقات تفصيلية على مشروع القانون، وأوصت أن يخضع للمشاورات، بما في ذلك مع المجتمع المدني.
	27 - وفي ظل النظام السابق اتسم النظام القضائي بالفساد وعدم الكفاءة وانعدام الاستقلالية والقدرة المحدودة لبعض أعضائه بسبب عدم كفاية التدريب. وغلبت على النظام مؤسسات موازية وأطر تشريعية وتنظيمية متناقضة. وكان لكثير من القضاة والمحامين أدوار قيادية في الثورة، وهم يسعون الآن إلى بناء نظام قضائي معزز بالإصلاحات، ويتطلعون إلى الحصول على المساعدة التقنية من الأمم المتحدة في هذا الصدد. وقد بدأت البعثة تحديد الاحتياجات الفورية، تمهيدا لتقييم الاحتياجات بطريقة مناسبة. ولا تعمل معظم المحاكم في البلد بكامل طاقتها بسبب عدم وجود الأمن الكافي في مقار المحاكم، واستمرار غياب القضاة والموظفين الإداريين عن العمل. وتشمل الأولويات التشريعات المتعلقة باستقلال السلطة القضائية والمهن القانونية، والتدريب المتخصص للقضاة والمدعين العامين من أجل تناول مجموعة من الدعاوى بعد انتهاء النزاع، بما في ذلك القضايا المتصلة بالعدالة الانتقالية.
	28 - وفي إشارة من المجلس الوطني الانتقالي إلى التزامه بالشفافية والمساءلة في المجال المالي، قام المجلس بإنشاء هيئة مستقلة لمراجعة الحسابات وفقا لإعلانه الدستوري. وينظر إليها بوصفها الهيئة الرئيسية المسؤولة عن التصدي للفساد وكفالة الشفافية في الحكومة. وقد أعرب مسؤولون في الهيئة عن اهتمامهم بالحصول على مساعدة الأمم المتحدة لتقييم احتياجات المؤسسة وتقديم الدعم المطلوب إليها.
	جيم - الأمن العام
	29 - رغم نية السلطات الليبية إعادة المسؤولية الكاملة عن السلامة العامة والنظام العام إلى وزارة الداخلية في أقرب وقت ممكن، لم تتمكن الشرطة الليبية حتى الآن من استئناف الاضطلاع بهذه المسؤولية. وتتولى الجماعات المسلحة الثورية المسؤولية الرئيسية عن القانون والنظام في جميع أنحاء البلد، بدون الحصول على التدريب المناسب وخارج إطار قانوني ملائم. وقد ذكر أن نسبة كبيرة من ضباط الشرطة الليبيين في منطقة طرابلس قد عادوا إلى عملهم، وأن مديرين للشرطة من ذوي الخبرة يتولون تنظيمهم وقيادتهم. غير أن وجودهم في الشوارع لا يزال مقتصرا بشكل رئيسي على تنظيم حركة المرور.
	30 - وأجرى مستشارو الشرطة التابعون للبعثة اتصالات عمل مع المستوى الإداري في قسم الشرطة التابع لوزارة الداخلية. وتشمل الاحتياجات العاجلة التي تم تحديدها توفير ما يكفي من المعدات والتدريب والمساعدة الأساسية في دمج بعض الثوار في جهاز الشرطة. وأعرب رئيس الإدارة المعنية عن الحاجة إلى تنظيم دورات في ”تدريب المدربين“ وإلى المساعدة في استعراض المناهج التدريبية وإعداد الشرطة الليبية للاضطلاع بمسؤوليتها عن أمن الانتخابات. ويبدو أن معظم معاهد تدريب الشرطة سليم نسبيا من الناحية الهيكلية، ولكنه يفتقر إلى معدات التدريب والمواد والأثاث بسبب النهب؛ وإذا ما جددت هذه المواد يمكن أن تعاود هذه المعاهد عملها في غضون بضعة أسابيع.
	دال - الإنعاش الاقتصادي وتنسيق المساعدة الدولية
	31 - في أعقاب مؤتمر باريس بشأن ليبيا، المعقود في 1 أيلول/سبتمبر 2011، اتفقت الأمم المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والشركاء الدوليين الآخرين، مع ممثلي المجلس الوطني الانتقالي على إطار لتنسيق تقييم الاحتياجات لغرض تقييم الاحتياجات في المرحلة الانتقالية، وسيجري التقييم بقيادة المجلس الوطني الانتقالي، وفقا لمبادئ تقييم الاحتياجات بعد انتهاء النزاع المتفق عليها بين الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، على أن يتم ذلك بصورة معجلة. وتتمحورعمليات تقييم الاحتياجات في المرحلة الانتقالية حول عدد من القطاعات، وسيقود كل منها مسؤول للتنسيق من المجلس الوطني الانتقالي بدعم من منظمة دولية رائدة يتم تعيينها. ويتمثل الهدف من عمليات التقييم في تحديد الاحتياجات والاستجابات الفائقة الأهمية في المرحلة الانتقالية، بما يتمشى مع المواعيد الزمنية التي تحددها ليبيا، وبما يكفل المشاركة الدولية المتسقة القائمة على الطلب.
	32 - وفي اجتماع تشاوري عقد في طرابلس في 9 تشرين الأول/أكتوبر، وشارك في رئاسته وزير المالية بالنيابة وممثلي الخاص، أشار الممثلون الليبيون إلى أنه ينبغي إرجاء عملية تنسيق تقييم الاحتياجات إلى ما بعد تشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة، من أجل كفالة تواجد النظراء الضروريين وتحقيق الاتساق السليم لأهداف التقييم مع الأولويات والنهج الوطنية. وفي هذا السياق، أعرب الجانب الليبـي عن رغبته في عدم استقبال بعثات تقييم ثنائية خارج نطاق عملية التنسيق.
	33 - وسوف يناقَش توقيت التقييمات القطاعية على النحو المتوخى في عملية تنسيق الاحتياجات، وآليات التنسيق بين السلطات الليبية، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، في أسرع وقت ممكن بعد تولي الحكومة المؤقتة مهامها.
	34 - وفي أوائل تشرين الأول/أكتوبر، رحبت السلطات الليبية ببعثة مشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يسّرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لغرض تقصي الحقائق بشأن المستجدات المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي، وإدارة المالية العامة، والإنفاق العام. وأعربت البعثة عن تقديرها للحوار البناء والبالغ الصراحة الذي جرى مع السلطات الليبية. ولاحظت البعثة أن فقدان الدخل من بيع المواد الهيدروكربونية أدى إلى تدهور كبير في الحسابات المالية والخارجية. ومع الانهيار في إنتاج النفط وعدم التوافر، مؤقتا، للدخل المتأتي من الأصول الخاضعة للعقوبات، فإن ليبيا تواجه أوضاعا صعبة جراء ميزانية مثقلة بالأعباء ولا تتسم باليقين للفترة 2011-2012. وفيما يتوقع أن يستفيد اقتصاد ليبيا من انتعاش سريع، لا تزال ثمة شكوك تتعلق بالحالة الأمنية والعملية السياسية. وفي مجال الإدارة المالية العامة، حددت البعثة اثنتين من الأولويات الرئيسية الملحة، هما: إعداد الميزانية لعام 2012، وإدارة النقدية بسبب الحالة الراهنة للسيولة. وطلبت السلطات أيضا المساعدة في تنفيذ إصلاحات في المجالات التي حددتها بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت البلد في كانون الأول/ديسمبر 2010. وتجري حاليا مناقشة المواعيد المتعلقة بإيفاد بعثات تقنية للمتابعة.
	هاء - الإعلام والتوعية
	35 - منذ انطلاقة الثورة، برز توقٌ إلى حرية الصحافة وإلى تبادل المعلومات، وتجلى ذلك في انتشار الصحف والقنوات الإخبارية الفضائية. وحدد المحاورون الليبيون الحاجة إلى بناء القدرات في مجال إعداد التقارير الإعلامية الموضوعية، وطلبوا إلى الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الدولية تقديم المساعدة في هذا الشأن. وفي غياب تشريع لتنظيم الإعلام، أشارت لجنة الاتصالات الإعلامية التابعة للمجلس الوطني الانتقالي إلى عزمها على ضمان سن هذا التشريع لكفالة حرية الصحافة مع ضمان مصداقية هذه المهنة ونزاهتها. وأعدت هذه اللجنة خططاً لإشراك خبراء في مجال قانون الإعلام، وصحافيين، وغيرهم من أصحاب المصلحة في هذه العملية. وبناءً على طلب لجنة الاتصالات الإعلامية، تقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإسداء المشورة لهم في إطار ما يبذلونه من جهود لوضع الاستراتيجيات الإعلامية. 
	36 - واستهل قسم الإعلام والاتصال التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عمله برسم خريطة للصحافة المحلية الليبية، لا سيما الصحافة المكتوبة، كخطوة تمهيدية لتحديد استراتيجية البعثة في مجال التوعية الإعلامية تمهيدا لتنظيم حملات توعية لتثقيف الناخبين خلال المراحل الانتخابية والأنشطة الأخرى التي صدر بها تكليف. ولتوضيح الدور الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للجمهور الليبـي عموماً، يقوم هذا القسم بتزويد الصحافة المحلية بالمعلومات عن ولاية البعثة وأنشطتها ويتيح ذلك من خلال الموقع الشبكي للبعثة. وبالإضافة إلى ذلك، يتولى القسم الرصد الإعلامي للصحافة المحلية والإقليمية والدولية من أجل إطلاع البعثة ووكالات الأمم المتحدة على آخر التطورات.
	رابعا - الأسلحة والأعتدة ذات الصلة
	37 - من التحديات الأمنية الرئيسية المطروحة أمام ليبيا والمجتمع الدولي الخطر الذي يمثله انتشار الأسلحة والأعتدة ذات الصلة، وآثارها المحتملة على السلام والأمن في المنطقة وعلى الصعيد الدولي. ومما يدعو للقلق بوجه خاص وجود مخزونات قائمة ومكتشفة حديثاً من الأسلحة الكيميائية ومن قذائف سطح - جو المحمولة على الظهر المعروفة بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة. وقد أعرب مجلس الأمن عن هذا القلق مجدداً في قراره 2017 (2011). 
	38 - وعقب إجراء سلسلة من المشاورات في طرابلس بشأن هذه المسألة، بدأت البعثة تيسير التنسيق غير الرسمي بين السلطات الليبية، والدول الأعضاء التي تقدم المساعدة أو تعرضها، والمنظمات الدولية المعنية، بما فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويتولى هذا الفريق غير الرسمي، بصورة مؤقتة، تيسير تدفق المعلومات بشأن الأسلحة والأعتدة والمواقع الكيميائية أو النووية أو غيرها من الأسلحة والأعتدة والمواقع غير التقليدية الفعلية أو المشتبه فيها، بما في ذلك الظروف الأمنية في هذه المواقع، وبشأن عروض المساعدة من جانب الشركاء الدوليين. 
	39 - ومع أن القوات التابعة للمجلس الوطني الانتقالي تسيطر في ما يبدو على جميع مواقع المواد الكيميائية والنووية ذات الصلة، فإن النظام المركزي للقيادة والمراقبة لا يزال مدعاة للقلق. ومع أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت بأهمية التحقق من المواد النووية القائمة وضمانها، فشغلها الشاغل الفوري هو تحديد المواد النووية المستخدمة لأغراض تجارية وطبية. وفي ما يتعلق بمخزونات مواد اليورانيوم الانشطارية (”الكعكة الصفراء“)، تلاحظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تشكل مصدراً رئيسياً للقلق من حيث انتشارها أو خطرها الإشعاعي. وتجري حالياً محادثات مع ليبيا بشأن إمكانية قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببعثات تشمل أنشطة الضمانات والأنشطة ذات الصلة بالأمن النووي على حد سواء.
	40 - وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر، أجرى فريق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تفتيشاً لمستودع رواغة في جنوب شرق البلد، هو الأول منذ شباط/فبراير 2011. وأكد الفريق أن مخزونات المستودع من الخردل الكبريتي وغيره من العوامل الكيميائية لا تزال قائمة بكاملها، واتخذ تدابير إضافية لكفالة سلامة المخزونات إلى أن تستأنف عمليات تدميرها في إطار نظام التحقق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. إلا أن الأهم من ذلك أن النظراء الليبيين قاموا في الأسابيع الأخيرة بتحديد موقعين لم يعلن عنهما سابقاً وتأمينهما. وقد أبلغت السلطات الليبية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رسميا بما اكتشفته في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، وستواصل المنظمة العمل مع السلطات الليبية للتحقق من أي مخزون أعلن عنه حديثاً وتدميره.
	41 - وقد راكمت ليبيا أكبر مخزون معروف من منظومات الدفاع الجوي المحمولة خارج البلدان المنتجة لهذه المنظومات. وعلى الرغم من أن الآلاف من هذه المنظومات دمرت أثناء العمليات التي شنتها منظمة حلف شمال الأطلسي طوال سبعة أشهر، فإن دواعي القلق تتزايد بشأن ما تتعرض له هذه المنظومات من نهب واحتمال انتشارها، وكذلك بشأن الذخائر والألغام، وبشأن ما قد تمثله من خطر على الاستقرار المحلي والإقليمي. وأدى التعاون بين وزارة الدفاع والشركاء الدوليين إلى تفكيك أعداد كبيرة من مواقع منظومات الدفاع الجوي المحمولة في جميع أرجاء البلد، ولا سيما في الغرب منه. إلا أنه لا تزال هناك المئات من المواقع المشتبه فيها التي يتعين تفتيشها. ومع أن دعم السلطات الليبية في هذا الصدد كان حاسم الأهمية بالنسبة إلى الجهود الجارية بالفعل على هذه الجبهة، ينبغي أن يعجِّل تشكيل الحكومة المؤقتة هذه العملية.
	42 - ولا يزال التلوث الواسع النطاق للمناطق بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في جميع أرجاء ليبيا يشكل خطراً حقيقياً على السكان المدنيين بمن فيهم المشردون داخلياً، وكذلك العاملون في مجال الأنشطة الإنسانية. وحتى تاريخه، أبلغ عن وقوع ما مجموعه 84 حادثة ذات صلة بالذخائر غير المنفجرة والألغام. وعثر على كميات كبيرة من الذخائر غير المنفجرة ومخزونات الذخيرة في المناطق السكنية، بما فيها المدارس والمستشفيات. ويبدو أن قوات القذافي قد نقلت هذه المخزونات إلى المناطق المأهولة بالسكان لإخفائها عن الغارات الجوية المحتملة؛ وهي لا تزال بمعظمها غير مؤمنة، وتستوجب المخرونات الموجودة في سرت وبني وليد بوجه خاص اهتماماً فورياً. ويقوم فريق التنسيق المشترك لإزالة الألغام بتنسيق الجهود التي تبذلها 10 فرق لإزالة الألغام؛ وحتى تاريخه، أزالت هذه الفرق ما مجموعه 010 53 من الأصناف من أماكن عديدة، بما في ذلك 58 مدرسة ملوثة بالمتفجرات من مخلفات الحرب، ونظمت دورات تثقيفية بشأن مخاطر هذه المخلفات لأكثر من 000 20 من المستفيدين المباشرين.
	43 - وتمثل المناطق غير المؤمنة لتخزين الذخيرة التي دمرتها غارات منظمة حلف شمال الأطلسي والمعارك الداخلية مشكلة ملحة أخرى. وتعرضت للقصف أكثر من 440 منطقة غير مؤمنة لتخزين الذخيرة أثناء الحملة التي شنتها منظمة حلف شمال الأطلسي، مما أدى في بعض الحالات إلى انتشار التلوث في المناطق المحيطة بمواقع التخزين تلك. ومع أن تطهير المناطق غير المؤمنة لتخزين الذخيرة يحظى بأولوية الاهتمامات، لم ينشر حتى الآن سوى فريق واحد، يعمل حالياً في طبرق، بسبب محدودية الموارد والتمويل.
	خامسا - الحالة الإنسانية
	44 - أظهر الشعب الليبـي صموداً فريداً وقدرة هائلة خلال النزاع على تلبية أغلبية الاحتياجات الإنسانية للمتضررين. وفي جميع أرجاء البلد، هبَّت المجالس والمجتمعات المحلية لتقديم الدعم من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية للمشردين داخلياً بمساعدة من الشركاء الوطنيين والدوليين في مجال المساعدات الإنسانية. ولتقديم الدعم لها، اتخذ منسق الشؤون الإنسانية خطوات لكفالة تلبية الاحتياجات المتبقية للفئات الضعيفة في الوقت الذي تتقلص فيه عموما الجهود المتعلقة بالعمليات الإنسانية في ليبيا.
	45 - ومع استئناف الأنشطة التجارية، أصبحت السلع الغذائية متوافرة، وفتحت المدارس أبوابها من جديد، واستعيدت معظم الخدمات الأساسية بما فيها المياه والكهرباء. إلا أن الافتقار إلى السيولة وارتفاع الأسعار أسفرا عن انخفاض القوة الشرائية وأسهما في زيادة انعدام الأمن الغذائي لدى الشرائح الفقيرة والضعيفة في المجتمع الليبـي. 
	46 - ولا تزال عودة السكان المشردين إلى بني وليد وسرت تواجه العراقيل نظرا لاستمرار عدم توافر الخدمات الأساسية كالكهرباء والوقود والمياه وشبكات المجارير، وانتشار تلوث المناطق بالمتفجرات من مخلفات الحرب، والتدمير الواسع النطاق للممتلكات، وغياب موارد الرزق، وكذلك الشواغل المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يعتبر الليبيون أنهم كانوا من مؤيدي النظام السابق.
	47 - وبالإضافة إلى ذلك، فحتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، قدِّر عدد الأشخاص الذين لا يزالون مشردين داخل ليبيا بما يربو على 000 150 شخص. وإلى جانب الأشخاص الذين لاذوا بالفرار من بني وليد وسرت، هناك ما يدعو للقلق بشأن جماعات الأقليات الليبية، بما في ذلك نحو 000 30 إلى 000 35 من أهالي تاورغاء الذين شردوا من مناطق إقامتهم في إثر مزاعم عن اعتداءات ارتكبها بعض أفراد جماعتهم أثناء النزاع.
	48 - وهناك أيضاً شواغل جدية بشأن معاناة العديد من رعايا البلدان الثالثة، لا سيما المهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، واللاجئون، وطالبو اللجوء، الذين أصبحوا أكثر عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعدياتها. وتفاقمت محنتهم في ظل عدم وجود إطار قانوني لإدارة شؤون الهجرة. ويتخذ المجلس الوطني الانتقالي حالياً، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، عدداً من المبادرات لتلبية احتياجاتهم، بما فيها إنشاء مركز طويشة للعبور وتجديد مبناه. وبالتشاور مع السلطات المعنية، تستأنف المنظمة الدولية للهجرة الإعادة الطوعية لهؤلاء الرعايا إلى بلدانهم الأصلية. إلا أن التحدي الأبرز لا يزال يتمثل في التحقق من جنسية رعايا البلدان الثالثة واستصدار وثائق سفر لهم نظراً إلى أن الكثيرين منهم لا يملكون أي أوراق ثبوتية.
	49 - وما زالت المستشفيات مستمرة في العمل، ولكنها مكتظة بجرحى الحرب، وتبذل وسعها في بعض الأماكن لاستقبال المزيد من المرضى رغم ما تعانيه من نقص في عدد الموظفين المؤهلين. وفي المناطق التي شهدت معارك، هناك حاجة إلى توفير الدعم لإعادة تأهيل الجرحى، وأولئك الذين يعانون من إعاقات بدنية طويلة الأمد، وكذلك للأشخاص من ذوي الاحتياجات النفسية - الاجتماعية والعقلية من جراء النزاع.
	50 - وبناءً على سلسلة من التقييمات، أشرف منسق الشؤون الإنسانية على إعداد خطة العمل الإنسانية المشتركة لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتبقية للفئات الضعيفة في الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول/أكتوبر إلى 31 كانون الأول/ديسمبر. وتحدد خطة العمل أيضاً استراتيجية الخروج لإنهاء المساعدة الإنسانية تدريجياً استعداداً للانتقال إلى مرحلة التعافي وإعداد البرامج الإنمائية. وقد عرضت هذه الخطة على الممثلين الثنائيين في طرابلس يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر.
	سادسا - نشر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
	51 - عقب اتخاذ مجلس الأمن القرار 2009 (2011)، بادرت البعثة على الفور إلى إرساء وجودها ميدانياً في ليبيا. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر، نشر في ليبيا ما مجموعه 43 موظفاً دولياً، بمن فيهم نائب الممثل الخاص للأمين العام (وهو أيضا المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية)، والخبراء في المجالات الفنية ذات الأولوية: 40 في طرابلس، و 3 في بنغازي. ونشر أيضاً ثلاثة موظفين إضافيين دوليين لدعم البعثة في برينديزي. واستقدم ثلاثة موظفين وطنيين حتى الآن. ويستأنف فريق الأمم المتحدة القطري أيضاً عملياته تدريجياً، بالتنسيق الوثيق مع البعثة.
	52 - وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر، وضعت وزارة الخارجية رسمياً بتصرف البعثة مجمعاً للمكاتب لكي تستخدمه مقراً لها. ويقوم فريق لدعم البعثة حالياً بتهيئة هذا المجمع لكي تشغله البعثة في وقت لاحق من هذا العام. 
	53 - وأجرت البعثة عدداً من المناقشات البناءة مع وزارة الخارجية بشأن مشروع اتفاق مركز البعثة لإبرام اتفاق مركز البعثة بشأن تشكيل الحكومة الانتقالية وتعيين وزير الخارجية.
	سابعا - السلامة والأمن
	54 - تتسم الحالة الأمنية في ليبيا عموماً بالتسيب في معظم أرجاء البلد. وتتراوح مستويات الأمن في البلد بين المستوى 3 والمستوى 6 مع تصنيف طرابلس وبنغازي حالياً في المستوى 4؛ ولا تزال سبها والجنوب عند المستوى 6. وفي طرابلس، خُفِّض عدد نقاط التفتيش إلى حد كبير. ومع أن الحالة الأمنية تشهد قدراً لا بأس به من الاستقرار، لا يزال إطلاق النار كمظهر من مظاهر الاحتفال مدعاة للقلق: فمنذ إعلان التحرير في 23 تشرين الأول/أكتوبر، أبلغت المستشفيات في طرابلس عن وقوع ما يتراوح بين 3 و 5 إصابات في المتوسط أسبوعياً. وفي أواخر الفترة المشمولة بالتقرير، أبلغ عن وقوع عدد من الاشتباكات بين كتائب الثوار المتناحرة في العاصمة، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى في صفوف المقاتلين. وعلى الرغم من عدم وجود أي حوادث استهدفت خلالها أصول الأمم المتحدة أو موظفيها، فقد استوجب ما تمثله الحالة الأمنية الحالية من خطر محتمل حتى الآن استخدام المركبات المصفحة كوسيلة إلزامية لنقل الموظفين في طرابلس، مما يحد من قدرة البعثة على تقديم الدعم للبعثات الزائرة. 
	ثامنا - ملاحظات
	55 - قمت، في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، بصحبة رئيس الجمعية العامة، بزيارة إلى ليبيا الجديدة، لتهنئة أبناء الشعب الليبي بتحريرهم، ولكي أكرر تأكيد التزام المنظمة بمساعدة ودعم بلدهم في الانتقال إلى الديمقراطية. وفي الاجتماعات التي عقدتها مع رئيس المجلس الوطني الانتقالي، مصطفى عبد الجليل، ورئيس الوزراء، عبد الرحيم الكيب، وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي، أعربت عن تطلعي إلى قيامهم بتشكيل حكومة شاملة تضم الجميع. وأكدت لهم التزام الأمم المتحدة بتقديم المساعدة إليهم، بناء على طلبها، في مجال إجراء الانتخابات، وفي جهودهم المبذولة لتعزيز العدالة والمصالحة الوطنية في المرحلة الانتقالية، ولضمان الأمن العام، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وقمت بحثِّهم على تحسين تمثيل المرأة، والمشاركة في المشاورات مع المجتمع المدني، بما في ذلك الشباب والنساء. 
	56 - ونقلت هذه الرسائل نفسها أثناء الاجتماعات التي عقدتها مع ممثلي المجتمع المدني، الذين سلَّمت بما كان لهم من دور حاسم في نجاح الثورة. وشجعتهم على أن يدعموا المبادئ المذكورة أعلاه، بل وأيضا على أن يتحلوا ببعض المرونة والصبر حينما لا تتحقق الآمال والتوقعات بالسرعة المرجوَّة. 
	57 - وكانت صدمتي شديدة من الزيارة التي قمت بها إلى مخزن في ضاحية خلة الفرجان في طرابلس، حيث قامت عناصر تابعة لنظام القذافي باحتجاز مدنيين في ظروف لاإنسانية، وعرَّضوا بعضهم للتعذيب، وقتلوا منهم ما أمكنهم قتلهم قبل أن يضرموا النار في جثثهم. إن على المجتمع الدولي أن يدعم الجهود الرامية إلى تحديد مصير المفقودين وتقديم الجناة الذين يتحملون أكبر المسؤولية عن هذه الجرائم إلى ساحة العدالة. 
	58 - ويحظى التحدي المتمثل في تحقيق المصالحة الوطنية بأهمية فائقة. ومن دواعي الأسف أن النداءات التي وجهتها أنا وغيري إلى بقايا المؤيدين للنظام السابق بوقف القتال لم تلق آذانا صاغية، وأضافت الأسابيع الأخيرة من النزاع أعدادا جديدة من القتلى والإصابات الخطيرة، ومعاناة المدنيين، والتشريد، والدمار، والانتهاكات الأخرى. ومهما كانت شدة الغضب إزاء جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السابق، يجب أن يواصل المجلس الوطني الانتقالي نداءاته من أجل تجنب الأعمال الانتقامية، وأن يحقق في الانتهاكات التي ارتكبها مقاتلوه أنفسهم. ويحدوني الأمل في أن تتحرك الحكومة المؤقتة سريعا صوب إعادة تعمير الضواحي التي تعرضت للدمار في أي جانب من جوانب النزاع، من مصراته والزاوية إلى بني وليد وسرت، وفي أن تساعد النازحين إلى العودة إلى ديارهم. 
	59 - وأعتقد أن قادة ليبيا الجديدة ملتزمون بإقامة مجتمع يقوم على احترام حقوق الإنسان. ومهما كانت صعوبة الظروف، لا بد من اتخاذ إجراءات في أقرب وقت ممكن لوقف الاحتجاز التعسفي ومنع أشكال الإساءة والتمييز ضد رعايا بلدان ثالثة وضد أي فئة من مواطني ليبيا نفسها. 
	60 - لقد نال المقاتلون الثوريون، ومعظمهم من الشباب، احتراما عظيما. ويجب على المجتمع الدولي أن يواصل إعطاء الأولوية لتوفير العلاج الطبي لجرحى الحرب ولمعالجة الصدمات التي أصابت الكثيرين، وبخاصة من الأطفال والنساء. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يُكفل لهؤلاء المقاتلين مستقبلٌ في قوات الأمن الجديدة أو في الحياة المدنية، مع انتقال ليبيا من حالة الألوية المسلحة المتعددة إلى قوات الأمن الموحدة التابعة للدولة، ووضع الأسلحة تحت السيطرة. 
	61 - وتنادي السلطات الجديدة بالفعل بمد يد التعاون لمعالجة مسألة تأمين الأسلحة الكيميائية والمواد النووية والتخلص منها، فضلا عن انتشار الأسلحة والذخائر الأخرى. وسوف تحتاج إلى استمرار المساعدة في هذه المهمة، كما ستحتاج ليبيا وجيرانها إلى المساعدة في إدارة شؤون الحدود وتدفق الأسلحة والبشر، على السواء. وقد تعهدت الأمم المتحدة بأن تعمل بصورة وثيقة مع الاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية الأخرى لمساعدة جيران ليبيا والحكومة الليبية في جهودهم المبذولة للتصدي لهذه الشواغل بسبل تشمل تحسين آليات تقاسم المعلومات ومراقبة الحدود.  
	62 - وأهم من كل شيء أن المجلس الوطني الانتقالي والمجتمع المدني الليبي يتطلعان إلى الأمم المتحدة لكي تدعم مسيرة البلد الانتخابية صوب إقامة دولة ديمقراطية. وعبر كل المشاركات التي قامت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى الآن، كانت دائما تنقل رسالة فحواها أن الانتخابات تشكل عملية تقودها ليبيا، وفي حين يمكن للأمم المتحدة أن تقدم المساعدة والدعم تمشيا مع ولايتها، فإن الليبيين هم الذين عليهم أن يوافقوا على النظام الانتخابي والعناصر الأساسية الأخرى للانتخابات التشريعية. وعلى الرغم من ذلك، فإن البعثة تواجه توقعات جدّ عالية حيث يطالب المحاورون بمشاركة قوية من الأمم المتحدة كضامن لنزاهة العملية الانتخابية. 
	63 - وخلال تخطيطنا لفترة ما بعد انتهاء النزاع، أكدت على ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي مع الشأن الليبي بكل الاحترام بالنظر إلى أهمية تملُّك ليبيا مقاليد أمورها وإلى ما تتمتع به من قدرات. وعلى الرغم من حرصنا على مد يد المساعدة إلى ليبيا الجديدة، فإنه من الأهمية بمكان أن تتوخى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الرويَّة والاتساق في تعاملهما مع السلطات الليبية خلال هذا الوقت الانتقالي، وأن يتابعا عن كثب ما يرونه ذا أولوية فورية، مع مراعاة تجنب فرض أي طموحات مغالى فيها أو أي برامج طويلة الأجل. 
	64 - وحينما اقترحت إنشاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أوصيت بنشر أوليّ للبعثة لفترة ثلاثة أشهر بما يتيح المشاركة داخل البلد في زيادة تحديد احتياجات ورغبات ليبيا في ما يتعلق بالدعم المقدم من الأمم المتحدة، مع القيام في الوقت نفسه بتقديم المشورة والمساعدة العاجلتين. وأدت إطالة أمد النزاع إلى تأخير تشكيل الحكومة المؤقتة والتطورات الأخرى الضرورية لإجراء حوار وتقييم الاحتياجات مما يقتضيه التخطيط للبعثة، على الرغم من أن البعثة، حسبما ذكر أعلاه، تمكنت من الاضطلاع بأعمال تحضيرية ملموسة في مجالات الولاية المنوطة بها. وفي هذا السياق، فإنني أوصي بتمديد ولاية البعثة لفترة ثلاثة أشهر بما يمكِّنني من الرجوع إلى مجلس الأمن بمقترحات تعكس رغبات الحكومة المؤقتة في ما يتعلق بالدعم المقدم من الأمم المتحدة في المستقبل. 
	65 - لقد أوجد الشعب الليبي لنفسه فرصة غير عادية، وها هو الآن يواجه تحديات غير عادية بنفس القدر. وهو يتطلع إلى الأمم المتحدة لتكون شريكا رئيسيا له في غمار تصديه لهذه التحديات، وعلينا أن نبذل قصارى جهودنا لدعمه. 
	66 - وإنني أشيد بالسلطات الليبية والشعب الليبي لما حققوه من إنجازات تاريخية، وأشكرهم على ما قدموه من تعاون وثيق مع الأمم المتحدة. وأتوجه بالشكر أيضا إلى شركاء ليبيا الإنمائيين الدوليين، والمنظمات الإقليمية، وغيرهم لمساهماتهم المستمرة في تأمين السلام والاستقرار في ليبيا، وكذلك إلى موظفي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ما يبذلونه من جهود، تحت قيادة ممثلي الخاص إيان مارتن، لدعم مرحلة الانتقال في ليبيا.

