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  اليبـيتقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة للدعم يف     
    

  مقدمة  -أوال   
ــرار جملــس األمــن       - ١ ــر عمــال بق ــذي مــدد اجمللــس  ) ٢٠١٢ (٢٠٤٠يقــدم هــذا التقري ال

ويفـي هـذا التقريـر مبتطلـب        .  شـهرا  ١٢ا لفتـرة    ليبــي مبوجبه والية بعثة األمم املتحدة للـدعم يف         
ــيت تنفــ   ــان اخلطــوات ال ــام، للعمــل مــع      بي ــوطين الع ــؤمتر ال ــات امل ــا، بعــد انتخاب ــة حالي ذها البعث

ا ليبــي ة بغيـة كفالـة اسـتمرار البعثـة يف تقـدمي دعـم فعـال لالحتياجـات احملـددة ل                    ليبــي السلطات ال 
ويغطي التقرير التطورات الرئيسية اليت حـدثت       . واستعراض واليتها وتعديلها حسب الضرورة    

ويـصف األنـشطة الـيت تقـوم        ) S/2012/129 (٢٠١٢مارس  /آذار ١منذ صدور تقريري املؤرخ     
، )٢٠١١ (٢٠١٧، و   )٢٠١١ (٢٠٠٩هبا البعثة وفقا لوالياهتا مبوجب قرارات جملس األمـن          

  ). ٢٠١٢ (٢٠٤٠، و )٢٠١١ (٢٠٢٢و 
  

  التطورات السياسية واألمنية  -ثانيا   
االنتقايل مهامـه إىل مـؤمتر   يف أعقاب االنتخابات الوطنية الناجحة، سلم اجمللس الوطين         - ٢

ا ظلـت تواجـه حتـديات سياسـية وأمنيـة خطـرية، مـع           ليبــي بيـد أن    . وطين عام منتخب دميقراطيا   
جتدد عدة نزاعات حملية وتزايد عدم االستقرار يف الشرق، وهو ما سيـشكل اختبـارات مبكـرة                 

  .للسلطات الوطنية اجلديدة
 خطـوة هامـة إىل األمـام        ٢٠١٢يوليـه   /ز متـو  ٧وشكل التنظيم النـاجح لالنتخابـات يف          - ٣

ويف ظـل القيــود الـيت فرضـها اجلــدول الـزمين الــضيق     . ا يف انتقاهلــا إىل الدميقراطيـة ليبــي بالنـسبة ل 
لالنتخابات، والبيئة األمنية غري املستقرة، وعدم وجود خربة سابقة يف تنظيم االنتخابـات، فـإن      

 يف املائــة بقليــل، شــارك ٦٢قــدر أهنــا جتــاوزت وبنــسبة إقبــال . االنتخابــات تعتــرب إجنــازا بــارزا
  . مليون ناخب يف ذلك احلدث التارخيي، يف جو عام من الفخر واحلماس١,٧٧
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ومــع أن فتــريت التــسجيل وتنظــيم احلمــالت الدعائيــة مرتــا دون حــوادث، فقــد شــهد     - ٤
تـصلة  واعُتـرب أن املظـامل امل     . األسبوع السابق للتصويت أحداث عنف جرى معظمها يف الشرق        

بتخــصيص املقاعــد يف املــؤمتر الــوطين العــام هــي الــسبب الرئيــسي يف االضــطرابات الــيت شــابت 
يوليـه، حـدثت مظـاهرات عنيفـة متزامنـة أمـام مكـتيب املفوضـية                / متـوز  ١ففي يـوم    . االنتخابات

يوليـه، أدى حريـق متعمـد يف خمـزن          / متـوز  ٥ويف  . الوطنية العليا لالنتخابات يف بنغازي وطربق     
واختــذت .  مركــز اقتــراع ٤٦طعــة يف أجــدابيا إىل دمــار املــواد االنتخابيــة املخصــصة لـــ       املقا

املفوضية خطوات فورية إلعادة طباعة بطاقات االقتراع، يف حني ظلت مراكـز االقتـراع، الـيت                
مل تتمكن من فتح أبواهبـا يف املوعـد احملـدد، مفتوحـة لوقـت متـأخر أو فتحـت أبواهبـا يف اليـوم                         

 ليبــي يوليه، عشية يوم االقتراع، تعرضت مروحيـة تابعـة للـسالح اجلـوي ال             / متوز ٦ويف  . التايل
كانت تنقل مواد انتخابية إىل إطالق النار عليها بالقرب مـن بنغـازي، ممـا أدى إىل مقتـل أحـد           

وتويف ثالثـة أشـخاص آخـرون يف يـوم االقتـراع            . موظفي املفوضية وإصابة موظف آخر جبراح     
  .لة باالنتخاباتنتيجة ألعمال عنف متص

ورغم وقوع عدد من اهلجمـات علـى مراكـز االقتـراع يف الـشرق يف يـوم االنتخـاب،                      - ٥
ــاخبني مــن اإلدالء بأصــواهتم   مل وتبــددت املخــاوف مــن أن االضــطرابات الــيت   . مينــع ذلــك الن

. شهدهتا عدة مناطق، خاصة يف الكُفرة وجبال نفوسـة، قـد تعيـق التنظـيم النـاجح لالنتخابـات        
لكُفــرة، أمثــرت املفاوضــات عــن اتفــاق بالــسماح بالتــصويت املتــأخر يف مركــزي اقتــراع   ويف ا

واختـذت املفوضـية الوطنيـة العليـا لالنتخابـات أيـضا تـدابري خاصـة         . يوليـه / متـوز ١٠متبقيني يف  
  .لتلبية احتياجات املشردين داخليا من ناخيب تاورغاء والطوارق واملشاشية

 االنتقــايل إزاء التطــورات الــسياسية واألمنيــة يف الــشرق، ونتيجــة لقلــق اجمللــس الــوطين  - ٦
ويف حالــة .  مــن اإلعــالن الدســتوري ٣٠يوليــه تعــديال علــى املــادة  / متــوز٥أصــدر اجمللــس يف 

تصديق املؤمتر الوطين العام على التعديل، فإنه سيؤدي إىل االستعاضة عن املفوضـية الدسـتورية               
 عضوا من كل منطقة يتم اختيارهم يف انتخابـات          ٢٠ة تضم   املقرر أن يعينها املؤمتر هبيئة منتخب     

  .حملية
وبعد فترة األربعة العقود املاضية اليت مل تكـن للبلـد فيهـا ثقافـة أحـزاب سياسـية، بـرز                       - ٧

وواجهـت تلـك الكيانـات      . عدد كـبري مـن الكيانـات الـسياسية يف الفتـرة الـسابقة لالنتخابـات               
جمـاالت التـسجيل، وبنـاء التحالفـات، واختيـار مرشـحي            حتديات طـوال العمليـة االنتخابيـة يف         

، وحتديـد الـربامج الـسياسية، واحلـصول علـى قـدر مـن االعتـراف                 )مـن النـساء خاصـة     (احلزب  
وســادت روح مــن حــسن النيــة فتــرة احلمــالت االنتخابيــة وتقيــدت األحــزاب  . باســم احلــزب

 وأُعلنــت النتــائج األوليــة  .الــسياسية عمومــا مبدونــة الــسلوك الــيت ســاعدت البعثــة يف تيــسريها   
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أغــسطس، بعــد أن قامــت   / آب١يوليــه، وأُعلنــت النتــائج النهائيــة يف    / متــوز١٧الكاملــة يف 
وأظهـرت النتـائج   . املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات واحملـاكم بالبـت يف الـشكاوى والطعـون      

لتنفيــذي  حممــود جربيــل، الــرئيس الــسابق للمكتــب ا     . أن حتــالف القــوى الوطنيــة برئاســة د    
 مقعـدا   ٣٩للمجلس االنتقايل الوطين، فاز باالقتراع بنظام قوائم التمثيل النسيب باحلصول على            

 مقعـــدا، حيـــث جـــاء حـــزب العدالـــة والبنـــاء يف املركـــز الثـــاين حبـــصوله علـــى ٨٠مـــن مجلـــة 
 املنتخبون كمستقلني يف االقتراع بنظـام       ١٢٠وال يعرف بعد إذا كان األعضاء الـ        . مقعدا ١٧
غلبية االنتخايب سيتحالفون مع كيانات أو كتل يف املؤمتر الوطين والكيفية اليت سـيفعلون هبـا           األ

  .ذلك
ا، ُنظمـــت بنجـــاح ليبــــيويف مؤشـــرات إجيابيـــة أخـــرى علـــى التحـــول الـــدميقراطي يف   - ٨

ومت تأجيــل . انتخابــات اجملــالس احملليــة يف كــل مــن بنغــازي ودرنــة والزاويــة، ويف مــدن أخــرى 
  .مايو/ احمللية يف طرابلس اليت كان مقررا إجراؤها يف أياراالنتخابات

يوليــه، حتــول التركيــز إىل اخلطــوات املقبلــة يف / متــوز١وبــإعالن نتــائج االنتخابــات يف   - ٩
أغسطس، سلم اجمللس الوطين االنتقايل مهامـه إىل املـؤمتر الـوطين            / آب ٨ويف  . العملية االنتقالية 

أغـسطس حيـث    / آب ٩دت اجللـسة االسـتهاللية للمـؤمتر يف         وعقـ . العام؛ وُحـل اجمللـس بعـدها      
وسـاعدت  . انتخب املؤمتر رئيسا له السيد حممد يوسف املقريف، رئيس حزب اجلبهـة الوطنيـة             

ويف غـضون ذلـك، حتـضر احلكومـة     . األمم املتحدة يف التحضريات لتنظـيم اجللـسة االسـتهاللية      
يت يـتعني تـشكيلها، وفقـا لإلعـالن الدسـتوري،           االنتقالية لتسليم مهامها إىل احلكومـة املقبلـة الـ         

  .خالل شهر واحد من انعقاد أول جلسة للمؤمتر الوطين
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، برز إىل السطح عدد من النـزاعات والتـوترات احملليـة                - ١٠

د وتـصاع . القائمة من قبل الثورة، حيث زادت حدهتا نتيجة للتضارب يف الوالء خـالل الثـورة              
  .بعض تلك النـزاعات إىل صدامات مسلحة اسُتخدمت فيها األسلحة الثقيلة

مــارس، انــدلع قتــال، يف ســبها جبنــوب البلــد، بــني كتائــب قبيلــة التبــو   / آذار٢٦ففــي   - ١١
وأُرسـل وفـد حكـومي    .  جـريح ٥٠٠ قتيال وحنو ١٤٧وإحدى الكتائب العربية، مما أسفر عن       
ة فـورا بنـشر قـوات    ليبــي ق النـار، وقامـت الـسلطات ال   لقيادة املفاوضات من أجل وقـف إلطـال    

  . لتأمني املنطقة وفرض وقف إطالق النارليبـيمن اجليش ال
وكانـت كتيبـة    . أبريل، اندلع قتال يف بلدة الكُفرة يف اجلنوب الشرقي        / نيسان ٢١ويف    - ١٢

فربايــر /، قــد ُنــشرت يف املنطقــة يف شــباطليبـــيا، وهــي وحــدة مــساعدة يف اجلــيش الليبـــيدرع 
ووقـــع املزيـــد مـــن الـــصدامات يف . إلنفـــاذ وقـــف إلطـــالق النـــار بـــني كتائـــب التبـــو والزويـــة

ا ليبــي ا وكتيبـة التبـو، يف خـضم اهتامـات بـأن كتيبـة درع            ليبــي يونيه بني كتيبـة درع      /حزيران ٩
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وأدى ذلـــك ملطالبـــة جمتمـــع التبـــو  . ختلـــت عـــن حيادهـــا واحنـــازت إىل قبيلـــة الزويـــة العربيـــة  
وأســفرت جولــة الــصدامات تلــك عــن حنــو  . ليبـــيضــة عــن الكتيبــة بقــوات اجلــيش ال باالستعا

وتوصل وفـد مـن جلنـة احلكمـاء للتفـاوض إىل إبـرام وقـف إلطـالق                  .  جرحيا ١٥٠قتيال و    ٤٤
النار، بيد أن املفاوضـات بـشأن تفاصـيل وقـف إطـالق النـار تعطلـت عنـد اسـتئناف القتـال يف            

كتيبة إضـافية إلعـادة اهلـدوء، والبـدء يف الوقـت نفـسه              وأرسلت السلطات   . يونيه/ حزيران ٢٩
  .ا من املنطقةليبـييف سحب كتيبة درع 

أبريـل، فـإن التـوترات يف الغـرب الـيت تتـصل بـصفة رئيـسية باملنازعـات                   / نيسان ١ويف    - ١٣
اليت طال أمدها على األراضي، واخلصومة بـني اجلماعـات املتنافـسة علـى الـتحكم يف احلـدود،                  

كل نــزاع صــريح بــني بلــديت زوارة مــن جانــب واجلميــل ورقــدالني مــن جانــب تفجــرت يف شــ
. وتــال ذلــك اشــتباكات اســتمرت لثالثــة أيــام حــىت مت التوصــل إىل وقــف إلطــالق النــار . آخــر

  . شخصا٤٨وأسفر ذلك عن مقتل 
مـايو بـني العـرب والطـوارق يف غـدامس      / أيـار ١٤ويف أعقاب صدام مسلح وقـع يـوم      - ١٤
ــ ممــا ــة إىل   ١ ٦٠٠ أشــخاص، اضــطر حنــو  ١٠ل أدى إىل مقت  مــن الطــوارق املقــيمني يف املدين

واستقال العضو املمثل للطوارق يف اجمللس الوطين االنتقـايل       . الرتوح عنها إىل بلدة درج القريبة     
عن غدامس احتجاجا على ما يـراه مـن عـدم اختـاذ احلكومـة إجـراءات لوقـف القتـال ومعاجلـة             

  .مظامل الطوارق النازحني
يونيــه، انــدلع قتــال بــني قبــيليت الزنتــان واملــشاشية يف جبــال نفوســة، / حزيــران١٠ويف   - ١٥
ومت التوصـل إىل اتفـاق أويل       .  جرحيا خالل فترة ستة أيام     ١٥٠ قتيال و    ٧٠خلف أكثر من     مما

 بـني بلـديت الزنتـان       ليبــي يونيـه، ومت نـشر قـوات اجلـيش ال         / حزيـران  ١٦لوقف إطـالق النـار يف       
اد منطقــة عازلــة بــني اجلمــاعتني اللــتني تــشهدان صــراعات طويلــة بينــهما علــى   والــشقيقة إلجيــ

  .األراضي واخلصومات السياسية
وشهدت احلكومة أيضا اضطرابات نتيجة للتذمر وسط بعض الكتائب، خاصة عقـب              - ١٦

القــرار بتعليــق املــدفوعات ملقــاتلي الثــورة الــسابقني إىل حــني وضــع إجــراءات لتنظــيم صــرف     
وقد بدا أكثر أشكال التذمر وضـوحا يف االشـتباك الـذي وقـع خـارج مكتـب رئـيس                    . األموال

  .مايو حيث قُتل أحد احلراس وأحد مقاتلي الثورة/ أيار٨الوزراء يف 
وفيما شكل خرقا أمنيا كبريا يف طرابلس، قامت عناصر من كتيبـة األوفيـاء املتمركـزة                - ١٧

احتجاجا علـى اختطـاف قائـد كتيبتـهم قبـل يـوم        يونيه  / حزيران ٤يف ترهونة باقتحام املطار يف      
 املـسؤولية   ليبـيومنذ ذلك احلني توىل اجليش ال     . ومل يبلغ عن وقوع قتلى يف احلادث      . من ذلك 
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وجـاء ذلـك   . عـن تـأمني احلـدود اخلارجيـة للمطـار مـع إشـراف الـشرطة علـى األمـن الـداخلي           
  .أبريل/ نيسان٢٠ الوطنية يف احلادث عقب قيام كتيبة الزنتان بتسليم املطار إىل السلطات

وشهدت الفترة املشمولة بالتقرير أيـضا زيـادة يف اهلجمـات يف الـشرق علـى املنـشآت                    - ١٨
ــدويل وأمــاكن        ــيت اســتهدفت أعــضاء اجملتمــع ال ــة، فــضال عــن عــدد مــن اهلجمــات ال احلكومي

ة ومشلت آخر جولة مـن أعمـال العنـف الـيت أعقبـت االنتخابـات يف بنغـازي سلـسل             . تواجدهم
مــن اهلجمــات الــيت اســتهدفت املنــشآت احلكوميــة واملــسؤولني األمنــيني الــسابقني يف شــهري    

أغــسطس، حيــث تــزامن بعــضها مــع الــذكرى الــسنوية الغتيــال عبــد الفتــاح  /يوليــه وآب/متــوز
، وهو وزير الداخلية السابق الذي انشق عن النظام وتوىل قيـادة القـوات              ٢٠١١يف عام    يونس

  .املسلحة للثورة
ويف الشرق، واصل جملس برقة املضي قدما يف جدول أعماله الفيدرايل وهـدد بتعطيـل                 - ١٩

ويف . عمليــة التــصويت مــا مل تــتم معاجلــة مظاملــه فيمــا يتعلــق بالتــهميش املَُتــَصوَّر للمنطقــة          
ــار ٢٦ ــرزة    /أيـ ــال مفـ ــس بإرسـ ــام اجمللـ ــايو، قـ ــة”مـ ــه    “رمزيـ ــابع لـ ــوطين التـ ــرس الـ ــن احلـ  مـ
وعقــب ذلــك، أصــدر اجمللــس حتــذيرا حمــددا    .  ســحبها بعــد ذلــك وادي األمحــر مت منطقــة إىل

 ساعة إىل اجمللس الـوطين االنتقـايل هـدد فيـه بالـسيطرة علـى منـشآت نفطيـة وغريهـا                ٤٨ بفترة
وعزي العنف املتصل باالنتخابات يف الـشرق املـشار         . من املنشآت إذا مل تتم االستجابة ملطالبه      

  .بطون مبجلس برقةإليه أعاله إىل حمتجني يعتقد أهنم مرت
  

  أنشطة البعثة  -ثالثا   
  الدعم االنتخايب  -ألف   

أظهــرت املفوضــية الوطنيــة العليــا لالنتخابــات احترافيــة وشــفافية ومرونــة يف التحــضري    - ٢٠
يوليــه ويف إدارة تلــك االنتخابــات، وهــو مــا يعــد إجنــازا ألي منظمــة،         / متــوز ٧النتخابــات  

ــن      وال ــل عمرهــا ع ــيما هليئــة يق ــت االقتــراع   يو١٥٠س ــق هــذا اإلجنــاز   . مــا يف وق ومل يتحق
بــل لقــد أدى مــا أبدتــه جمموعــة واســعة مــن اجلهــات الفاعلــة الوطنيــة، مبــا يف ذلــك    . فحــسب

احلكومــة واجمللــس الــوطين االنتقــايل وقــوات األمــن والكيانــات الــسياسية واملرشــحون واجملتمــع 
  .اقية هذه العملية وجناحهااملدين والناخبون، من حسن نية وتعاون إىل اإلسهام يف مصد

 يف املائــة نــساء، بالتــسجيل ٤٥ مليــون شــخص، منــهم ٢,٨وقــام أكثــر مــا يزيــد عــن   - ٢١
 مليـون   ٣,٢لالنتخابات، من بني السكان املؤهلني للتصويت وتتراوح أعدادهم التقديريـة بـني             

نـاخبني،  ورغم اجلداول الزمنية املضغوطة ووجود معلومات حمدودة جدا عن ال         .  مليون ٣,٥و  
  .فقد اعُتربت عملية التسجيل على الصعيد الوطين ناجحة إىل حد كبري
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ــة       - ٢٢ وأســفرت عمليــة الفحــص الــيت أجرهتــا املفوضــية املعنيــة بالرتاهــة والوطنيــة عــن إزال
ــة    ١٥٠ ــوائم املرشــحني النهائي ــن ق ــه   . مرشــحا م ــا جمموع ــهم  ٢ ٥٠١وخــاض م  مرشــح، بين
ــباقً  ٨٤ ــرأة، سـ ــامـ ــاض   ا ذا أغلبا انتخابًيـ ــني خـ ــة، يف حـ ــة فرديـ ــهم  ١ ٢٠٧يـ ــحني، بينـ  مرشـ

وقـد جـرت احلملـة      . امرأة، السباق االنتخايب بنظـام التمثيـل النـسيب للكيانـات الـسياسية             ٥٤٥
يوليـه، علـى حنـو سـلس        / متـوز  ٥يونيـه إىل    / حزيـران  ١٨االنتخابية، الـيت امتـدت يف الفتـرة مـن           

  .ودون وقوع أي حوادث تذكر
يوليـه تـأخريا بقرابـة ثالثـة أسـابيع عـن            / متـوز  ٧االنتخابـات يف    وقد مثل تـاريخ إجـراء         - ٢٣

وكـان  . موعد إجراء االنتخابـات وفقـا لإلطـار الـزمين املنـصوص عليـه يف اإلعـالن الدسـتوري                  
هذا التأخري مطلوبا مـن أجـل االسـتعدادات التقنيـة وإجـراء احلمـالت االنتخابيـة بعـد الترشـيح                     

تطلبــات التــشغيلية واللوجــستية املرتبطــة جبــدول     وإضــافة إىل امل. وفحــص ملفــات املرشــحني  
إنشاء إطار قـانوين وتنظيمـي واضـح        : التخطيط الزمين القصري، فقد ووجهت أيضا حتديات يف       

للسلطات االنتخابية، واجلماعات السياسية، واجملتمع املدين، ووسائط اإلعـالم؛ وتعـيني حـدود     
وتـــوفري معلومـــات كافيـــة للنـــاخبني  دائـــرة؛ ٨٩واضـــحة للـــدوائر االنتخابيـــة البـــالغ عـــددها  

  .واملرشحني وغريهم من اجلهات املعنية اهلامة بالنسبة للعملية
 يف املائـة نـساء، بـاإلدالء        ٣٩ي، من بينهم    ـ مليون ناخب ليب   ١,٧٧وقام ما يقرب من       - ٢٤

وجــرى أيــضا التــصويت  .  مركــز اقتــراع انتــشرت يف مجيــع أحنــاء البلــد  ١ ٥٤٦بأصــواهتم يف 
يوليــه يف ســتة بلــدان، مبــشاركة أكثــر مــن   / متــوز٧ إىل ٣ يف الفتــرة املمتــدة مــن  خــارج البلــد

وقـد أدىل أكثـر مـن نـصف         . ووضـعت أيـضا أحكـام خاصـة للمـشردين داخليـا           .  لييب ٨ ٠٠٠
  .املشردين داخليا املسجلني للتصويت بأصواهتم

مليـــات  مــن املــراقبني والــوكالء احمللــيني ملراقبــة ع     ٢١ ٠٠٠ومت تــسجيل أكثــر مــن      - ٢٥
االقتراع واحليلولة دون ارتكاب خمالفات، وهو ما ميثل إجنازا كبريا يف بلد كـان اجملتمـع املـدين                  

وقام برصد هـذه االنتخابـات مـا يقـرب          . واملنظمات السياسية فيه، حىت وقت قريب، مقموعة      
 مــن عــشر منظمــات، مشلــت االحتــاد األفريقــي وجامعــة الــدول العربيــة  ا دوليــا مراقبــ١٩٠مــن 
ــداها املراقبــون احملليــون    . حتــاد األورويب ومركــز كــارتر واال وكانــت التقــديرات العامــة الــيت أب

وفــرت توصــيات بنــاءة لتعزيــز العمليــات  ووالــدوليون علــى حــد ســواء إجيابيــة إىل حــد كــبري،  
  .االنتخابية يف املستقبل

ــا لالنتخابــات اإلعــالن عــ    / متــوز٩ويف   - ٢٦ ــة العلي ــه، بــدأت املفوضــية الوطني ــائج يولي ن نت
ــا  ــرد توفرهـ ــة، مبجـ ــوز١٧ويف . جزئيـ ــة   / متـ ــة الكاملـ ــائج األوليـ ــية النتـ ــه، أعلنـــت املفوضـ يوليـ

ــرة متتــد     ــات، وبــدأت فت ــائج أمــام احملــاكم      ٤٨لالنتخاب ــا الطعــن يف النت ــاعة ميكــن أثناءه .  س
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الوقت نفسه، قامـت املفوضـية والـسلطات القـضائية بالبـت يف الـشكاوى النهائيـة املتعلقـة                    ويف
وبعـد البـت يف كـل مـن الطعـون والـشكاوى، أعلنـت املفوضـية النتـائج النهائيـة                     . لعمليـة هبذه ا 
  .أغسطس/آب ١ يف
وبناًء على طلـب الـسلطات الليبيـة، قـام فريـق األمـم املتحـدة لتقـدمي الـدعم االنتخـايب                        - ٢٧

يع، الذي يضم البعثة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومكتب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشار               
. بتقدمي املشورة الفنية واملساعدة التقنية والدعم التشغيلي إىل املفوضية طوال العملية االنتخابيـة            

 مستشارا انتخابيـا تـابعني لألمـم املتحـدة ومقـارهم يف طـرابلس وبنغـازي وسـبها           ٥٥وقام حنو   
 يف مجيـع     مكتبـا واملنتـشرة    ١٣بالعمل عن كثب مع املفوضية ومكاتبـها امليدانيـة البـالغ عـددها              

وُبــذلت جهــود تكميليــة لــدعم عمليــة تثقيــف النــاخبني والتثقيــف باملــشاركة         . أحنــاء البلــد 
 مليــون دوالر قدمــه ١,٩االنتخابيــة عمومــا، الــيت تلقــت تلــك العمليــة متكينــا ماليــا جزئيــا بلــغ 

وســاعدت تلــك اجلهــود علــى تــوفري أســاس مــن املعرفــة واخلــربة يف . مكتــب دعــم بنــاء الــسالم
  . االنتخابية الدميقراطية اليت ستواصل خدمة ليبيا طوال الفترة االنتقالية وما بعدهاالعمليات

  
  حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية وسيادة القانون  -باء   

زالـــت حـــاالت االحتجـــاز املتـــصلة بـــالرتاع متثـــل حتـــديا كـــبريا يف ليبيـــا مـــا بعـــد  مـــا  - ٢٨
 مـن احملتجـزين يف      ٧ ٠٠٠ مـا ُيقـدر بنحـو         من أصـل   ٣ ٠٠٠وُيحتجز حاليا حنو    . االنتخابات

 لــدى اجملــالس العــسكرية  آخــر شــخص٢ ٦٠٠وُيحتجــز زهــاء . مرافــق تــديرها وزارة العــدل
ومل ُيحـدث   . اللجان األمنية العليا، وبالتايل فهم موجـودون بدرجـة مـا حتـت سـلطة الدولـة                 أو

ــوا حتــت حرا       ــا زال ــذين م ــة الكــثريين ال ــا كــبريا جتــاه حمن ــر فرق ــة  هــذا األم ســة الكتائــب الثوري
وما زال معظمهم يف انتظار توجيـه االهتـام إلـيهم أو األمـر بـاإلفراج                . ويتعرضون لسوء املعاملة  

وتواصل بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا بإحلاح إقناع احلكومة بـأن اعتقـال أشـخاص                . عنهم
 انتـهاكا خطـريا   خارج أي إطار قانوين، ويف بعض احلاالت ملـدة تزيـد عـن عـشرة أشـهر، ُيعـد                  

وقامــت البعثــة بتقــدمي اســتراتيجية إىل وزارة العــدل للوفــاء  . للمعــايري الدوليــة حلقــوق اإلنــسان
مبسؤوليتها املتمثلة يف معاجلة حاالت االحتجاز املتعلقة بالرتاع، وقدمت تدريبا ألعـضاء النيابـة      

ة إلجـراء الفـرز، إال أن       وتضطلع الـوزارة بتنفيـذ مقاربـة أكثـر منهجيـ          . العامة يف فرز احملتجزين   
وتقـوم البعثـة بتنـسيق إطـار للمـساعدة الدوليـة            . قدرهتا على إدارة الـسجون مـا زالـت حمـدودة          

  .هبدف بناء قدرات الشرطة القضائية املسؤولة عن إدارة السجون
ــرة        - ٢٩ ــاء الفت ــسطح أثن ــة أو التعــذيب يف الظهــور إىل ال واســتمرت حــاالت إســاءة املعامل

وكشفت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا عن ثـالث حـاالت وفـاة وقعـت      . يراملشمولة بالتقر 
. أبريــل، كنتيجــة مباشــرة للتعــذيب/ نيــسان١٣ العليــا يف مــصراتة، يف األمنيــةيف مرافــق اللجنــة 
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ُيترجم ما قدمه املسؤولون الليبيون، من تأكيدات بالتحقيق يف حوادث التعذيب أو إسـاءة                ومل
وواصـلت البعثـة حـث الـسلطات الليبيـة علـى            . تكبيهـا، إىل إجـراءات فعالـة      املعاملة ومعاقبة مر  

معاجلة تلك احلاالت، بوسـائل منـها تنفيـذ عمليـات تفتـيش معـززة للمرافـق املعروفـة، وحتديـد                     
ويف بعــض احلــاالت، . املرافــق غــري املعروفــة وإغالقهــا، وإجــراء حتقيقــات يف قــضايا التعــذيب   

ان األمنيـة العليـا احملليـة واجملـالس العـسكرية بـإجراء حتقيقـات               أو اللجـ  /قامت وزارة الداخليـة و    
وفتح مكتب املدعي العام يف مصراتة ملفا بـشأن حـاالت الوفـاة أثنـاء               . واختاذ إجراءات تأديبية  

ــة   ــا زالــت التحقيقــات جاري ــا ملــصراتة    . االحتجــاز، وم ــة العلي ــة األمني ــزل رئــيس اللجن وقــد ُع
ــة حمتجــزين   منــصبه عقــب التحقيقــات الــيت أجر   مــن ــاة ثالث ــة يف حــاالت وف هتــا وزارة الداخلي
  .أبريل، وهي احلاالت املشار إليها أعاله/نيسان ١٣ يف
وقد عـاد مجيـع القـضاة       . وقد أُحرز بعض التقدم يف إعادة تفعيل النظام القضائي اللييب           - ٣٠

منـتظم يف  ومع ذلك، ال يتم عقد جلـسات احملكمـة بـشكل           . واملدعني العامني تقريبا إىل العمل    
ويف بنغــازي . معظــم أحنــاء الــبالد، باســتثناء قــضايا قــانون األحــوال الشخــصية والقــانون املــدين

ودرنة، أُبلغ عن حوادث قامت فيها الكتائب باالعتداء جـسديا علـى مـوظفي احملـاكم وإصـابة             
ا مـن  وما زال أعضاء النيابة العامـة والقـضاة يواجهـون هتديـدات وختويفًـ     . مباين احملاكم بالضرر 

وقــد شــجعت البعثــة علــى إعــادة تفعيــل نظــام . الكتائــب، ومــن املــوالني للنظــام الــسابق أحيانــا
  .احملاكم، وقدمت التدريب للقضاة على حل الرتاعات االنتخابية

مايو، أصـدر   / أيار ٢٦ففي  . وجيري حاليا أيضا اختاذ خطوات لتعزيز السلطة القضائية         - ٣١
. ا بإنشاء جلنة وطنية لترفع تقريـرا عـن اإلصـالح القـضائي    رئيس اجمللس األعلى للقضاء مرسوم    

وضــع توصــيات بــشأن إعــادة هيكلــة قطــاع القــضاء، ب عــضوا ١٧وكُلفــت اللجنــة املؤلفــة مــن 
وقــد وافقــت البعثــة علــى تقــدمي الــدعم الــتقين واالستــشاري إىل . وإطاريــه اإلداري والتــشريعي

. عــدل يف استعراضــها لقــانون العقوبــات اللجنــة، وتقــوم كــذلك بإســداء املــشورة إىل وزارة ال  
وإضافة إىل ذلك، تقدم البعثة املشورة إىل مكتب املدعي العام اللـييب بـشأن اعتمـاد اسـتراتيجية        

  .عامة شاملة للتحقيق يف اجلرائم السابقة وحماكمة مرتكبيها
ــران٥ويف   - ٣٢ ــسابق جلهــاز املخــابرات      / حزي ــرئيس ال ــدأت إجــراءات حماكمــة ال ــه، ب يوني
 باستخدام الذخرية احلية ضد املتظاهرين أثنـاء        األوامرزيد دوردة، املتهم بإصدار      ارجية، أبو اخل

ويف . وهـــذه هـــي أول حماكمـــة ملـــسؤول كـــبري يف النظـــام الـــسابق      . ٢٠١١انتفاضـــة عـــام  
. يونيه، قامـت تـونس بتـسليم رئـيس الـوزراء الـسابق البغـدادي احملمـودي إىل ليبيـا                   /ليبـيحزيران

وتواصـل احلكومـة    . بذل اجلهود لكفالة تسليم عبد اهللا الـسنوسي مـن موريتانيـا           وواصلت ليبيا   
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زال الطعــن الــذي قدمتــه يف  أيــضا االســتعدادات حملاكمــة ســيف اإلســالم القــذايف، يف حــني مــا
  . مدى مقبولية الدعوى لدى احملكمة اجلنائية الدولية معلقا

 العدالـة االنتقاليـة يف ليبيـا، قامـت          ومن أجل حتفيز إجراء مزيد من احلـوار العـام بـشأن             - ٣٣
، يف شــراكة مــع حكــوميت جنــوب  ٢٠١٢مــايو /بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف ليبيــا، يف أيــار 

أفريقيا وسويسرا والفريق االستشاري اللـييب الـوطين، بـدعوة سـتة خـرباء دولـيني للحـضور إىل                   
نـوب أفريقيـا، ليـشاركوا      البلد، مبن فيهم أعضاء سابقون يف جلان تقصي احلقـائق مـن بـريو وج              

واجتمـع اخلـرباء مـع أصـحاب املـصلحة          . خبرباهتم املتعلقة بتقصي احلقائق واملـصاحلة يف بلـداهنم        
الــوطنيني يف طــرابلس وبنغــازي ومــصراتة وســبها والزنتــان، حيــث ُســلط الــضوء علــى احلاجــة  

  .للرتاعامللحة لتحقيق مصاحلة حقيقية، على أساس حلول عادلة تعاجل األسباب اجلذرية 
مـايو، أصـدر مكتـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام املعـين بـالعنف اجلنـسي يف                     /ويف أيار   - ٣٤

حـاالت الـرتاع تقريـرا أوضـح مـدى حمدوديـة تـوافر مـا يقـدم مـن دعـم وخـدمات إىل ضـحايا              
وقــد أكــد التقريــر أيــضا، الــذي اشــتمل علــى تقيــيم لنطــاق وحجــم   . العنــف اجلنــسي يف ليبيــا

فربايــر إىل / جنــسي مــرتبط بــالرتاع يف ليبيــا يف الفتــرة املمتــدة مــن شــباطارُتكــب مــن عنــف مــا
، على حتـديات أخـرى تـشمل احلاجـة إىل مواصـلة رصـد العنـف                 ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول 

  . اجلنسي، وكفالة املساءلة عنه، والتعويضات واإلنصاف للناجني منها
 جعــل متجيــد معمــر  ٣٧ن رقــم يونيــه، ألغــت احملكمــة العليــا القــانو / حزيــران١٤ويف   - ٣٥

وكانت املنظمـات الليبيـة   . مايو/ أيار٢القذايف جرمية والذي اعتمده اجمللس الوطين االنتقايل يف  
والدولية املعنية حبقوق اإلنسان وبعثة األمم املتحـدة للـدعم يف ليبيـا قـد انتقـدت القـانون اللـييب              

ومـع ذلـك،    . دستورية هـذا القـانون    وقضت احملكمة بعدم    . على أساس أنه ينتهك حرية التعبري     
 ميـنح عفـوا مـن العقـاب         ٣٨فالقـانون رقـم     . ما زال اثنان من القوانني اليت متـنح العفـو سـاريني           

ميـنح  يف حـني    و. “الثـوار هبـدف إجنـاح الثـورة أو محايتـها          ”على مجيع التـصرفات الـيت قـام هبـا           
ئم الـيت ارتكبـها أفـراد أسـرة          عفوا من العقاب على انتهاكات معينة غري اجلـرا         ٣٥القانون رقم   

وحرصت األمم املتحدة على ضرورة عـدم تفـسري أو تنفيـذ أي مـن               . معمر القذايف ومساعدوه  
القانونني بطريقة متنح العفو للمسؤولني عـن ارتكـاب جـرائم حـرب، وجـرائم ضـد اإلنـسانية،                

  .ق اإلنسانأو االنتهاكات اجلسيمة حلقو/وجرائم العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع املسلح و
وقد اضطلع أفراد اجملتمع املـدين علـى حنـو متزايـد بـدور نـشط يف تعزيـز ثقافـة حقـوق                  - ٣٦

اإلنسان، مبا يف ذلك رصد االنتهاكات اليت ترتكـب يف حـق احملتجـزين واالنتـهاكات األخـرى        
ومـا زال الطلـب الـذي تبديـه منظمـات اجملتمـع املـدين              . والتحدث علنا ضـد تلـك االنتـهاكات       

  . ا يف جماالت بناء القدرات واملهارات والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان األساسيةمرتفع
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يوليه، قامت البعثة بتنظيم برنامج علـى نطـاق البلـد           /مارس إىل متوز  /الفترة املمتدة من آذار    ويف
ــك          ــا يف ذل ــسان، مب ــوق اإلن ــق يف جمــال حق ــى الرصــد والتوثي ــدريب األساســي عل ــه للت بأكمل

زي والبيــضاء واخلمــس والزاويــة والزنتــان وزوارة وســبها وطــربق وطــرابلس  أجــدابيا وبنغــا يف
  .ومصراته

  
  األمن العام  - جيم  

ــسبة       - ٣٧ ــيمن بالن ــشاغل امله ــام هــو ال ــن الع ــزال األم ــيني ال ي حــدوث وهــم ينتظــرون  لليب
ة يف اسـتعادة ثقـ  وامـل الرئيـسية   فالع. بيئة خالية من السالحإجياد حتسينات يف القانون والنظام و   

 إعادة بناء املؤسسات األمنية، مبا يف ذلك املسألة املعقدة املتمثلـة يف دمـج كتائـب              ياجلمهور ه 
ومقاتلي الثورة، وإحـراز تقـدم يف وضـع هيكـل أمـين وطـين متماسـك يـضمن ممارسـة الـسلطة                       

بعثــة مــع وزارات األمــن الوتعمــل . التنــسيق الفعــال لقــوات األمــنكفالــة والرقابــة املــدنيتني، و
  . ية وقوات األمن الليبية للمساعدة يف وضع استراتيجية لألمن الوطيناملعن
  

  الشرطة  -  ١  
علـى  التحـضري لالنتخابـات،    يف مرحلـة  ،ركز مستشارو شؤون الشرطة التابعني للبعثة     - ٣٨

ــالتخطــيط ألمــن االنتخابــات، وتقــدمي الــدعم الــتقين واالستــشاري الفــوري     وزارة الداخليــة، ل
يف طـرابلس  البعثـة  ال العمليـات إىل وحـدات الـشرطة مـن خـالل مكـتيب              وتقدمي املشورة يف جمـ    

  . وبنغازي
وبناء على طلب السلطات الليبية مساعدة البعثة يف التخطـيط األمـين النتخـاب املـؤمتر                  - ٣٩

يف إنــشاء جلنــة أمــن خاصــة باالنتخابــات يترأســها نائــب وزيــر  ســاعدت البعثــة الــوطين العــام، 
وقـام مستـشارو شـؤون الـشرطة        . اخلطـة األمنيـة لالنتخابـات وتنفيـذها       لتنسيق إعـداد     الداخلية

ــة إىل     ــة مــع وزارة الداخلي ــارات ميداني ــة بزي ــابعني للبعث ــة وســبها   الت ــاري واخلمــس والزاوي أولب
. الـدوائر واالسـتعداد لـه   تلـك  لإلشراف على التحضري ألمن االنتخابات يف       والعزيزية وغريان،   

ن للبعثــة يف وضــع دليــل ألمــن االنتخابــات ومنــهج  وتــابعوســاعد مستــشارو شــؤون الــشرطة ال
، باالشــتراك مــع “لتــدريب املــدربني” تنظــيم دورة وجــرى. تــدرييب خــاص بــأمن االنتخابــات

 مـدرب شـرطة تقريبـا       ٧٠٠مستشارين لشؤون الشرطة من عدة سفارات يف طرابلس، لفائدة          
  . بات يف ليبيامشتركني يف أمن االنتخاعنصر  ضابط ٧ ٠٠٠دربوا بدورهم حوايل 

وشــاركت شــرطة البعثــة يف فريــق عامــل معــين بالتــدريب داخــل وزارة الداخليــة ويف      - ٤٠
مـايو، قـدمت البعثـة إىل    /ففـي أيـار  . تصميم استراتيجيات لتعزيز فعالية مراكز تـدريب الـشرطة     

ــضباط األركــان      ــشرطة ول ــدخلون جمــال ال ــذين ي ــدئني اجلــدد ال ــاهج للمبت ــة املن . وزارة الداخلي



S/2012/675  
 

12-46644 11 
 

تنظــيم التــدريب أثنــاء لواصــل اجلهــود مــن أجــل إعــادة هيكلــة مديريــة الــشرطة للتــدريب، ووتت
  .الشرطةألفراد اخلدمة 

مبـا يف ذلـك    الوزارة،  عملياتووضعت البعثة منهجا تدريبيا من أجل إدماج الثوار يف        - ٤١
ألـــف وســـتمائة مـــا جمموعـــه وُدرب .  وتركيـــاواألردن، ســـينفذ يف ليبيـــاعمليـــات الـــشرطة، 

واستنتج أن البعض منهم غري مؤهلني للخدمة فأعيـدوا إىل          . مقاتل سابق يف األردن   ) ١ ٦٠٠(
واقترحــت البعثــة خطــة إدمــاج علــى وزارة الداخليــة لــضمان عمليــات اختيــار وفحــص   . ليبيــا

وباإلضـافة إىل ذلـك، يـشارك       . التـدريب يف املـستقبل    بـرامج   ونشر شفافة للمرشحني من أجل      
ــه ســبعة أشــهر ونــصف     مــن متــدريب٨٠٠أكثــر مــن  ــامج تــدريب مدت ــا  الــشرطة يف برن تقريب

  .تركيا يف
وواصلت آلية التنسيق الدولية، اليت تعقد اجتماعاهتا شهريا وترأسـها الـوزارة والبعثـة،                - ٤٢

مساعدة الـوزارة يف وضـع أولوياهتـا وخططهـا وتنـسيق عـروض املـساعدة الثنائيـة الـيت يقـدمها                      
  . اجملتمع الدويل

  
   الدفاع الليبيةقوات  -  ٢  

عملت البعثة مع السلطات الليبية واتصلت بالـشركاء الـدوليني يف مبـادرة لوضـع أول                  - ٤٣
وسـيحدد الكتـاب األبـيض املخـاطر والتهديـدات الرئيـسية            . كتاب أبيض للدفاع خـاص بليبيـا      

لرقابـة  اليت تواجه ليبيا، وسيضع املهام والعقيدة والرؤية العـسكرية الرئيـسية، وسـيعاجل مـسائل ا               
الدميقراطية املدنيـة، والقيـادة والـسيطرة العـامتني، واهليكـل األساسـي للقـوات املـسلحة، مبـا يف                    

وسعيا لتحقيق هذا اهلـدف، يـسرت البعثـة    . ذلك عالقاهتا مع وزارة الدفاع والسلطة التشريعية     
خـرباء  يوليـه باشـتراك     /مـايو ومتـوز   /تنظيم حلقيت عمل خاصتني بالتخطيط االستراتيجي يف أيار       

ليبــيني ودولــيني منــهم نائــب رئــيس الــوزراء، ووزيــر الــدفاع، ورئــيس األركــان، ونائــب وزيــر 
تلــك وأصــبحت . الداخليــة، وموظفــون كبــار يف جمــال الــدفاع، وممثلــون عــن وزارات أخــرى 

مـع جهـات    ، اليت يعتزم أن تضطلع هبا احلكومة اجلديـدة مـع القيـام مبـشاورات مكثفـة،                  العملية
  .ملدين، عامال حفازا جلهود إصالح قطاعي األمن والدفاع يف ليبيااجملتمع امنها 

  
  أمن احلدود  -  ٣  

يف ضــوء الــشواغل الليبيــة والدوليــة الــسائدة خبــصوص هتريــب األســلحة واملخــدرات،    - ٤٤
واالجتار بالبـشر، واهلجـرة غـري الـشرعية، وانتـشار اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة يف كـل أرجـاء                      

، تظل محاية احلدود اجلنوبية لليبيا أولويـة رئيـسية مـن أولويـات األمـن                فريقية األ منطقة الساحل 
فربايـر بوضـع خطـة عمـل        /ومل جيـر بعـد تنفيـذ قـرار اختذتـه احلكومـة يف أواخـر شـباط                 . الوطين
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وواصـلت البعثـة    . متكاملة خاصة باحلـدود اجلنوبيـة تـضم مـسؤوليات قيـادة وسـيطرة واضـحة               
بـيني واخلـرباء الـدوليني لتـشجيع وضـع مفهـوم تـشغيلي إلدارة        العمل مع أصحاب املـصلحة اللي  

احلــدود بغيــة تعبئــة املــساعدة الثنائيــة واملتعــددة األطــراف والتقلــيص إىل أقــصى حــد مــن خطــر  
ومن املتوقع أن يساهم تقييم اإلدارة املتكاملة للحـدود الـذي أكملـه    . يف القطاع األمينجزؤ  الت

  .عمليةمؤخرا االحتاد األورويب يف هذه ال
  

  انتشار األسلحة  -  ٤  
لــئن قــل ظهــور الكتائــب املــسلحة يف الــشوارع خــالل األشــهر املاضــية، ظلــت إزالــة      - ٤٥

األلغام األرضية واملتفجرات من خملفـات احلـرب، وحـصر األسـلحة والـذخائر وختزينـها اآلمـن                 
، مـن  كل وثيـق  بـش  وتعمـل البعثـة   . ومراقبتها شاغلني رئيـسيني يف العديـد مـن اجملتمعـات احملليـة            

خالل دائرة األمـم املتحـدة لألعمـال املتعلقـة باأللغـام، مـع القـوات املـسلحة الليبيـة وعـدد مـن                        
وتعمل البعثـة مـع القـوات       . الكتائب على استحداث مناطق للتخزين اآلمن لألسلحة والذخائر       

يـة  املسلحة ومكتب رئيس الوزراء على وضـع ترتيبـات مـن شـأهنا أن تنـسق مجيـع اجلهـود الليب                    
األسـلحة اخلفيفـة وختـزين       و والدولية يف جماالت األعمال املتعلقـة باأللغـام، واألسـلحة الـصغرية           

  . الذخائر واملواد الكيميائية والنووية ذات الصلة
وأكثــر مــا يــثري القلــق هــو املعــدات احلربيــة الــيت ميتلكهــا كــل مــن الكتائــب واألفــراد       - ٤٦

وأحـرزت البعثـة تقـدما    . ي تـشكله علـى اجملتمـع اللـييب    املقاتلني الـسابقني، واخلطـر احملتمـل الـذ        
ــشورة         يف ــضمن امل ــدمي عــروض تت ــد تق ــصراته، بع ــسية يف م ــة الرئي ــا خيــص الوحــدات الثوري م

وأعـدت البعثـة جمموعـة أنـشطة تـدريب          . خبصوص التخزين اآلمـن للـذخائر واألسـلحة وأمنـها         
لت مع هيئـة شـؤون احملـاربني        خبصوص التوعية بشأن األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وعم       
ويف اآلونـة األخـرية، عملـت       . للتأهيل والتنميـة علـى تنفيـذ بعـض إجـراءات تـسجيل األسـلحة              

  .البعثة مع اجليش اللييب خبصوص مسأليت مرافق التخزين وإدارة املخزونات
ــواد           - ٤٧ ــدمري امل ــيط لت ــدم يف التخط ــرِز بعــض التق ــالتقرير، أح ــشمولة ب ــرة امل وخــالل الفت
إذ قــدمت ليبيــا خطــة إىل منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة مــن أجــل  . ســلحة الكيميائيــةواأل

تدمري املواد الكيميائية املعلن عنها، واليت مت نقلـها اآلن ومجعهـا يف مـستودع رواغـا يف جنـوب                    
 طنا من خمزونـات خـردل الكربيـت    ١٣ومن املتوخى استئناف تدمري ما يقرب من     . شرق ليبيا 

، يف حني يتوقع أن يبدأ تدمري الـذخائر اململـوءة بغـاز اخلـردل يف         ٢٠١٢ ية عام السائب قبل هنا  
  . ٢٠١٣مارس /آذار
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  األلغام األرضية وخملفات احلرب من املتفجرات  -  ٥  
أبريـل  /أزال فريق التنسيق املـشترك لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، يف الفتـرة مـن نيـسان                   - ٤٨

ــوز ــه، /إىل مت ــن ق  ١٧٦ ٧٥٨يولي ــة م ــن     طــع قطع ــات احلــرب م ــذخائر غــري املنفجــرة وخملف ال
جرى تفتيش عدة مئات من املزارع وأعلنت آمنـة السـتئناف النـشاط             حىت اآلن،   و. املتفجرات
 ٣ ٠٠٠  مدرسـة و   ١٢٠وباإلضافة إىل ذلك، مت التحقق من أمان اسـتخدام حنـو            . االقتصادي
ة، ال يـزال التلـوث عاليـا يف         وبـالرغم مـن أن النتـائج الـيت حتققـت حـىت اآلن كـبري               . بيت تقريبا 

ــة حيـــث يتواصـــل عمـــل     ــاطق جبـــل نفوسـ ــام  ٢٧مـــصراته وســـرت ومنـ ــة األلغـ ــا إلزالـ  فريقـ
  .فريقا للتوعية مبخاطر األلغام ٣٠ و

ــسيقها منظمــة األمــم املتحــدة        - ٤٩ ــشترك يف تن ــة باملخــاطر، الــيت ت وتواصــلت جهــود التوعي
 ٠٠٠أكثر مـن    لقى  ءات املتعلقة باأللغام، إذ ت    ودائرة األمم املتحدة لإلجرا   ) اليونيسيف(للطفولة  
ويعتقد أن الـرقم اإلمجـايل     . ري التوعية باملخاطر حىت اآلن    مباشرة من ميسِّ  رسائل   شخص   ١٨٥

إىل التوعيــة مــن خــالل بــصفة أساســية مــن هــذه اجلهــود أعلــى بكــثري، ومــرد ذلــك لمــستفيدين ل
ف تـــدريب املعلمـــني ييونيـــسوباإلضـــافة إىل ذلـــك، دعمـــت ال. وســـائط التواصـــل االجتمـــاعي

واملدربني الرئيسيني من وزارة التربية والتعليم، وعملـت علـى دمـج التوعيـة باملخـاطر يف املنـاهج                   
ري التوعيــة باملخــاطر مــن خــالل اســتخدام وقــد اتــسع نطــاق شــبكات ميــسِّ. والكتــب املدرســية

  . الليبيةلعامة واملرشدات االكشافةحركة جمموعات املتطوعني، مبا يف ذلك اهلالل األمحر اللييب و
ــسانية املتعلقــة باأللغــام حمــدودة بــسبب      - ٥٠ ــزال اإلجــراءات اإلن ــنقص يف حــاالت وال ت ال

وبعــد إبــداء اجلهــات املاحنــة لــبعض االهتمــام والــدعم األولــيني عقــب إطــالق النــداء   . التمويــل
ــام يف كـــانون األول  . لـــدعم، تـــضاءل ا٢٠١١ديـــسمرب /اخلـــاص بـــاإلجراءات املتعلقـــة باأللغـ

  .تزال املقترحات األخرية للحصول على دعم من احلكومة تنتظر اختاذ قرار بشأهنا وال
  

  اإلدماج والتسريح وإعادة اإلدماج  -  ٦  
تواصل البعثة، باالشتراك مع فريـق األمـم املتحـدة القطـري، تقـدمي املـشورة التقنيـة إىل              - ٥١

ور اإلدمــاج والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج، الــسلطات الليبيــة وتيــسري املــساعدة الدوليــة هلــا يف أمــ
وتشمل جمـاالت العمـل املـشترك التربيـة         . ويشمل التعامل هيئة شؤون احملاربني للتأهيل والتنمية      

وســائط اإلعــالم، ونــزع الــسالح، وفــرص العمــل للمقــاتلني مــن إىل ، وتقــدمي املــشورة وطنيــةال
لتنــسيق مــع منظمــة الــصحة العامليــة يوليــه وبا/يونيــه ومتــوز/ونــشرت البعثــة، يف حزيــران. الثــوار

ــة يف غــزة مــن أجــل       ــة للمجتمعــات احمللي ــامج الــصحة العقلي ووزارة الــصحة، خــبريين مــن برن
 النفـــسية وتقيـــيم -مـــن اهليئـــة يف املـــشورة االجتماعيـــة فـــردا  ١٧٥تـــدريب مـــا يقـــرب مـــن 

  .االحتياجات اإلضافية لبناء القدرات يف خدمات اإلحالة
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سيق وتيسري اجلهـود الدوليـة يف جمـاالت اإلدمـاج والتـسريح وإعـادة         وواصلت البعثة تن    - ٥٢
مايو، قـدمت اهليئـة برناجمهـا       / أيار ٢ويف  . إنشاء منتدى الشركاء الدوليني   بسبل منها   اإلدماج،  

  .، ووزارة التخطيط، ووزارة الصحةإىل اجملتمع الدويل، حبضور ممثلني عن وزارة العمل
  

  قتصادي وتنسيق املساعدة الدوليةاال - االجتماعيالتعايف   - دال  
ــدرها   / آذار١١وافقــت احلكومــة يف    - ٥٣ ــة ق ــار دوالر لعــام  ٥٢,٣مــارس علــى ميزاني  ملي

والبنيـة   مليار دوالر منها ملشاريع إمنائية تغطي قطاعات التعلـيم،           ١٤,٦ مبلغ   ، خصص ٢٠١٢
  .والصحة، والنفط والغازالتحتية، 

أن هلــم ن األجانــب، الــذين ينظــر إلــيهم علــى وأعــرب كــل مــن الــشركات واملــستثمري  - ٥٤
ومـع ذلـك، أثنـت الـشواغل        . االقتصادي، عن الرغبة يف العودة إىل ليبيا      دورا حموريا يف التعايف     

ويف . األمنية والتحديات احملتملـة علـى املـستوى القـانوين العديـد مـن املـستثمرين عـن الرجـوع                   
البنيـة  ”حتـت عنـواين   اريني دوليني متـزامنني  حماولة لتشجيع عودهتم، استضافت ليبيا مؤمترين جت 

، وذلـك يف الفتـرة   “٢٠١٢النفط والغاز يف ليبيـا يف عـام    ” و“٢٠١٢التحتية يف ليبيا يف عام    
  .أبريل/ نيسان٢٦ إىل ٢٣من 
مـايو،  /إىل ليبيـا يف أيـار     رمسية ملوظفيـه    ، بعد زيارة     الضوء وسلط صندوق النقد الدويل     - ٥٥

بنــاء قــدرات مؤســسات آليــات التمويــل املــايل العــام؛   : االت التاليــةعلــى االحتياجــات يف اجملــ 
وحتسني نوعية التعليم؛ وإعادة بناء البنية التحتية؛ وتنميـة األسـواق املاليـة؛ واحلـد مـن االعتمـاد           

ودعــا أيــضا ليبيــا إىل وضــع إطــار . علــى اهليــدروكربون؛ وإنــشاء شــبكة أمــان اجتمــاعي فعالــة 
فافية واملــساءلة يكــون مــن شــأنه تعزيــز التنميــة الــيت يقودهــا  حوكمــة علــى أســاس مبــدأي الــش

  .القطاع اخلاص، واستحداِث فرص العمل، والنمو الشامل
مارس، استـضافت وزارة التخطـيط اجتماعـا مـع اجملتمـع الـدويل لتقـدمي          / آذار ٢٩ويف    - ٥٦

ر واشــترك يف رئاســة االجتمــاع نائــب رئــيس الــوزراء ووزيــ      . خطــة احلكومــة االســتراتيجية  
 للتنـسيق   اوزارة إطار الوكجزء من اخلطة االستراتيجية، قدمت      . التخطيط ونائب ممثلي اخلاص   
تنـسيق مكتـب نائـب رئـيس الـوزراء للـسياسات            اإلطـار   ويـربط   . بني احلكومة واجملتمع الدويل   

االســتراتيجية بتنــسيق العمليــات مــن قبــل وزارة التخطــيط وتنفيــذ أنــشطة التعــاون الــتقين مــع     
إنــشاء ســتة أفرقــة عاملــة اإلطــار ويــشمل . واجلهــات املعنيــة الوطنيــة األخــرىملعنيــة االــوزارات 

ــة   ــة التالي ــة يف اجملــاالت ذات األولوي ــاء القــدرات؛ والــصحة   : قطاعي ــصادي؛ وبن االنتعــاش االقت
  . والبيئة؛ والتعليم والبحث العلمي؛ والعدالة وحقوق اإلنسان؛ والبنية التحتية واإلسكان
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ثة ومنظمة الصحة العاملية وزاريت التخطيط والصحة يف تنظـيم اجتمـاعني            ودعمت البع   - ٥٧
وقـد مت االنتـهاء مـن حتديـد األنـشطة اجلاريـة واملقـررة يف                . للفريق العامل املعين بقطاع الـصحة     

قطاعي االنتعاش االقتصادي وبنـاء القـدرات معـا وكـان جيـري التخطـيط لالجتمـاعني األولـني                   
ومــن املتوقــع أن تعقــد اجتماعــات األفرقــة العاملــة القطاعيــة . النيللفريــق العامــل يف هــذين اجملــ

جتماعـات فرصـا للحكومـة واجملتمـع        ال ا  تلـك  وتوفر. املتبقية بعد االنتهاء من عمليات التحديد     
  .الدويل لكي حيددا معا اجملاالت اليت حتتاج إىل املزيد من املساعدة الدولية

ططه مع خطة احلكومة االسـتراتيجية مـن خـالل          ونسق فريق األمم املتحدة القطري خ       - ٥٨
وجـرت مناقـشة اإلطـار املـنقح يف         . وضع إطار استراتيجي موحد لفريق األمم املتحدة القطري       

ووكـاالت األمـم املتحـدة يف       عنية  حلقة عمل عقدهتا وزارة التخطيط مع الوزارات احلكومية امل        
العتمــاد ســبتمرب /منتــصف أيلــولومــن املقــرر عقــد حلقــة عمــل للمتابعــة يف  . يوليــه/ متــوز٢٩
  .اإلطار وثيقة

  
  احلالة اإلنسانية  -هاء   

، ٢٠١١يف حني عاد بعض األشخاص الذين شردوا أثنـاء الـصراع الـذي شـهده عـام                    - ٥٩
ــاطق مثــل غــدامس      فــإن  ــال املتقطــع الــذي شــهدته من ــة والقت ــة والقبلي ــوترات العرقي تــصعيد الت

ــام      ــبها يف ع ــة وس ــال نفوس ــرة وجب ــن      ٢٠١٢والكف ــر م ــد ألكث ــشريد جدي ــن ت  ٢٥ ٠٠٠ع
وبوجـــه عـــام، يتـــأرجح عـــدد . شـــخص، وإن كـــان أغلبـــه ذا طبيعـــة قـــصرية األجـــل ومؤقتـــة

 شـخص ويتـألف بالدرجـة األوىل مـن          ٨٠ ٠٠٠ و   ٦٥ ٠٠٠األشخاص املشردين داخليا بني     
  .التوارغة وأقليات أخرى ختشى تعرضها ألعمال انتقامية يف مناطقها األصلية

نظمات مـن بينـها هيئـة اإلغاثـة اإلنـسانية الليبيـة ووكـاالت األمـم املتحـدة              وواصلت م   - ٦٠
وغريها من الشركاء الوطنيني والدوليني تقدمي املساعدة مـع الـسعي يف الوقـت نفـسه إىل إجيـاد                   

 االلتحـاق مبـدارس، وتـوفري     فـرص حلول طويلة األجل، مثل حتسني مستويات املعيشة، وإتاحـة  
اخلـدمات األساسـية، فـضال عـن حتقيـق املـصاحلة بـني اجملتمعـات                فرص العمل، وغري ذلـك مـن        

ــة للــسماح بعودهتــا إىل مناطقهــا األصــلية   ــة األمــم    . احمللي ــان مــشتركتان بــني بعث وأوفــدت بعثت
أبريـل،  / نيـسان ٢٣فريق األمـم املتحـدة القطـري إىل غـدامس ودرج يف     /املتحدة للدعم يف ليبيا   

يوليــه، إلجــراء مناقــشات مــع الــسلطات  /ول مــن متــوزوإىل الزنتــان والــشقيقة يف األســبوع األ
احملليـــة وممثلـــي اجملتمعـــات احملليـــة بـــشأن املـــصاحلة بـــني اجملتمعـــات احملليـــة والتـــسوية الـــسلمية  

  .للمنازعات
ويف غياب إطار قانوين شامل حيكـم وجـود املهـاجرين غـري النظـاميني وطـاليب اللجـوء                     - ٦١

 ملخـاطر إلقـاء القـبض علـيهم واحتجـازهم وترحيلـهم             احملتملني يف ليبيـا، يظـل هـؤالء معرضـني         
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ــانون إال يف حــدود ضــيقة     ــة اللجــوء إىل الق ــوفر هلــم إمكاني ويف حــني . واســتغالهلم دون أن تت
زادت وزارة الداخلية سيطرهتا تدرجييا على بعض مرافق احتجاز املهـاجرين، فـإن عـددا كـبريا                 

ويف حالة املرافق املوجودة يف مـنطقيت       . ممنها ال يزال تشغله سلطات خمتلفة دون توجيه أو دع         
 شـخص، مبـن فـيهم النـساء واألطفـال، العـيش       ١ ٠٠٠قطرون وأم األرانب، يتحمل أكثر من      

وقـد اسـتجابت   . يف مكان مكتظ ويعانون ندرة الغـذاء واملـاء وتـردي وضـع الـصرف الـصحي             
ت أخـرى بتـوفري     مفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني واملنظمـة الدوليـة للـهجرة ومنظمـا                

يوليـه، جـرى ترحيـل عـدة مئـات مـن          /ويف أوائـل متـوز    . مساعدات إنسانية هلذه املرافق وغريها    
 الوقـت تـويف     ذلـك املهاجرين إىل تشاد دون أي استعراض قانوين ويف ظروف صـعبة، وخـالل              

  .شخصان
 ١ ٣٠٠ أكثـر مـن      فـإن وحسب تقديرات مفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني،              - ٦٢

عبـور  حـاولوا   منهم أشخاص حيتمل أن يكونوا طاليب جلـوء وأطفـال ونـساء حوامـل،           شخص،
مـايو أعلنـت وفــاة   /ومنــذ أيـار . ٢٠١٢البحـر يف ظـروف خطـرية مــن ليبيـا إىل أوروبـا يف عـام       

  .القيام بتلك الرحلة أشخاص أو فقداهنم يف البحر أثناء حماولة ١٠٣أكثر من 
  

  بعثةالنشر   -رابعا   
 علــى احتياجــات بعثــة األمــم    ٦٦/٢٦٣، مبوجــب قراراهــا  معيــة العامــة وافقــت اجل  - ٦٣

 موظفـا دوليـا   ١٧٧ ، منـهم  موظفا مـدنيا  ٢٧٢للدعم يف ليبيا من املوارد البشرية وهي         املتحدة
يف جمـال  الفنيـة   من األفـراد املقـدمني مـن احلكومـات لتـوفري اخلـربة         ١٥  موظفا وطنيا؛ و   ٨٥و  

  .الشرطة وسيادة القانون
 موظفـا دوليـا ووطنيـا       ١٦٨أغسطس، كان قد جرى نشر ما جمموعه        / آب ١٠ىت  حو  - ٦٤

ــهم   ــة؛ منـ ــا للبعثـ ــرابلس، و ١٤٤تابعـ ــازي، و ١٤ يف طـ ــبها، و ٤ يف بنغـ ــز ٦ يف سـ  يف مركـ
وال تــزال هــذه اجملموعــة األخــرية تعمــل مبثابــة مكتــب . اخلــدمات العامليــة يف برنــديزي بإيطاليــا

ية تقدمي الـدعم امليـداين علـى الـصعيد العـاملي إلدارة الـدعم               خلفي لتوفري الدعم وفقا الستراتيج    
  .امليداين

  
  السالمة واألمن  -خامسا  

استمرت األمم املتحـدة تعمـل بفعاليـة يف مجيـع أحنـاء ليبيـا يف النـصف األول مـن عـام                         - ٦٥
فقـد تعـرض اجملتمـع الـدويل        . إال أن شواغل أمنية إضـافية ظهـرت خـالل الربـع الثـاين             . ٢٠١٢

، ونـريان األسـلحة    يدوية الـصنع   هجمات تضمنت استخدام أجهزة متفجرة       ١٠ال يقل عن     ملا
أو القنابـل الـصاروخية املوجهـة ضـد القوافـل واملكاتـب وجممعـات أعـضاء اجملتمـع             /الصغرية، و 
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ويف . الــدويل، وبالدرجــة األوىل يف بنغــازي ولكــن أيــضا يف درنــة ومــصراته وســبها وطــرابلس 
مبعـوثي اخلـاص إلحـدى هـذه اهلجمـات حيـث هومجـت قافلتـه يف                 أبريـل، تعـرض     /نيسان ١٠

. يوليـه تعرضـت قافلـة تابعـة للبعثـة لـنريان أسـلحة صـغرية خـارج درنـة          / متـوز ١٧بنغازى، ويف  
ويعتقد أن هذه اهلجمات، اليت بدأت تـصبح أكثـر اسـتمرارا فيمـا يبـدو، تنفـذها عناصـر دينيـة            

ُتطفــت مركبــات تابعــة لألمــم املتحــدة يف     ويف الــشهور األخــرية، اخ . أو سياســية متطرفــة /و
  .طرابلس يف مناسبتني خمتلفتني

ويف ضوء هذه البيئة املتغرية، أُخضع منهج نظام األمـم املتحـدة املتكامـل إلدارة األمـن                   - ٦٦
ــسان        ــرب يف نيـ ــيح أكـ ــهم لتنقـ ــا وأمنـ ــدة يف ليبيـ ــم املتحـ ــوظفي األمـ ــسالمة مـ ــين بـ ــل /املعـ أبريـ

  . حلماية موظفي األمم املتحدة، وخصوصا يف الشرقوعززت التدابري. يونيه/وحزيران
  

  الدور املستقبلي للبعثة  -سادسا  
 أن أقــدم تقريــرا بـشأن اخلطــوات الــيت  إىل) ٢٠١٢ (٢٠٤٠طلـب قــرار جملــس األمـن     - ٦٧

 بعثة األمم املتحدة للعمل مع احلكومة الليبية اجلديدة بغيـة كفالـة اسـتمرارها يف تقـدمي                  تتخذها
. ياجــات ليبيــا احملــددة، وذلــك الســتعراض وتعــديل الواليــة حــسب االقتــضاء  دعــم فعــال الحت

. وستواصل البعثـة تقـدمي مـساعدة تلـيب طلبـات النظـراء الليبـيني وفقـا ملبـادئ الـسيطرة الوطنيـة                      
ــار        ــتعني اعتب ــسنح فرصــة التعامــل مــع وزراء جــدد، ي ــدة وت ــة اجلدي ــشكل احلكوم ــل أن تت وقب

وتستند هـذه املؤشـرات     . ي للبعثة مؤقتة ومرهونة بذلك التعامل     املؤشرات التالية للدور املستقبل   
 اليت تظل وجيهة نظرا ألهنا تزود البعثة بالنطـاق واالتـساع الالزمـني       -إىل الوالية احلالية للبعثة     

وستواصـل  . للتحضري لطائفـة مـن التعـامالت الـيت يـرجح أن تطلبـها الـسلطات الليبيـة اجلديـدة                   
تنـسيق الفعـال وحـشد اخلـربات اخلارجيـة عنـد االقتـضاء، علـى أسـاس                  البعثة االسترشاد مببدأ ال   

  .امليزة النسبية
  

  التحول الدميقراطي  - ألف  
عرضــت البعثــة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي دعــم اجمللــس الــوطين العــام املنتخــب      - ٦٨

وضـع  حديثا، مبا يف ذلك تقدمي التدريب التـوجيهي لألعـضاء بـشأن أدوارهـم ومـسؤولياهتم، و                
  .  قواعد وإجراءات داخلية، وإنشاء أمانة للمجلس

وجيـب أن تـتم هـذه    . وتقوم البعثة حاليـا بإعـداد دعمهـا لعمليـة وضـع الدسـتور اللـييب                - ٦٩
العملية بقيادة وملكية ليبيتني، وتتوقف مجيع اخلطط على رغبـة اللجنـة الدسـتورية يف احلـصول            

 املــساعدات، تــشمل خيــارات للمجلــس وســتعرض البعثــة جمموعــة كــبرية مــن. علــى مــساعدة
الوطين العام بشأن عملية االختيار وإنشاء أمانة للجنـة يف وقـت مبكـر، وإعـداد نظـام داخلـي،                    
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وميــضي الربنــامج .  يف آن واحــدتــوفري تــدريب تــوجيهي ومــساعدة فنيــة مــن اخلــرباء كــذلك و
وطنيـة  ال للتربيـة امج  اإلمنائي قدما يف تنفيذ خطط للتواصل مع اجلمهور، تركز على مشاريع لرب           

وسـيقوم فريـق    . ساسية بـشأن املـسائل الدسـتورية وتيـسري التفاعـل بـني احلكومـة واجلمهـور                األ
األمم املتحدة االنتخايب بتوفري الدعم لعملية االستفتاء الدستوري، وكـذلك النتخـاب اجلمعيـة              

  .التأسيسية عند االقتضاء
  

  األمن العام  -باء   
م يف ليبيــا إال باضــطالع احلكومــة اجلديــدة جبهــود كــبرية لتنفيــذ  لــن يتعــزز األمــن العــا  - ٧٠

وسـتعزز البعثـة دعمهـا يف أهـم جمـاالت           . إصالحات القطاع األمين على أساس امللكية الوطنيـة       
احلوكمــة، مبــا يف ذلــك إنــشاء هيكــل فعــال لألمــن الــوطين، وإصــالح قــوات األمــن وإكــساهبا   

أو / بــرامج مــستدامة لــرتع الــسالح والتــسريح ووستواصــل البعثــة تعزيــز وضــع. الطــابع املهــين
وســتقدم البعثــة الــدعم لألطــراف  .  الثوريــةالكتائــبدمــج املقــاتلني الــسابقني وأفــراد  ) إعــادة(

الفاعلة الوطنية لتحديد االحتياجات واألولويـات، ومواءمتـها مـع املـساعدة املقدمـة مـن األمـم                  
  . املساعدةتلك املتحدة والشركاء الدوليني اآلخرين، ولتنسيق تقدمي

  
  انتشار األسلحة وأمن احلدود   -جيم   

ستواصــل البعثــة عــرض دعمهــا للــسلطات الليبيــة يف إدارة الــذخائر واألســلحة، مبــا يف    - ٧١
. ذلك األمن املادي ملخلفات احلرب من املتفجرات وإدارة خمزوناهتا والـسيطرة عليهـا وإزالتـها              

ورويب والـشركاء الثنـائيني، دعـم اجلهـود الراميـة إىل      وستواصل البعثة، بالتنـسيق مـع االحتـاد األ       
التصدي للتحديات املتصلة بأمن احلدود مبا يف ذلـك تـوفري الـدعم لـضمان اتبـاع هنـج متكامـل            

وستواصل البعثة دعم تنفيـذ خطـة عمـل         . ومنسق بشكل جيد بني الكيانات الليبية ذات الصلة       
  .دود اإلقليميمارس لتعزيز أمن احل/طرابلس اليت اعتمدت يف آذار

  
  حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية وسيادة القانون  -دال   

ميثل إحراز تقدم يف األجل القصري بشأن مسائل أساسية، من قبيـل حـاالت االحتجـاز                  - ٧٢
املتصلة بالرتاع وحماكمـات أعـضاء النظـام الـسابق، ضـرورة ال غـىن عنـها لبنـاء الثقـة العامـة يف                 

وستحث البعثـة املـدعي العـام       . دة باحترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان     التزام احلكومة اجلدي  
والوزارات املختصة وتساعدهم علـى تعجيـل وتـرية معاجلـة حـاالت احملتجـزين يف أحـداث هلـا                    
صلة بالرتاع، ووضع تدابري محاية ملنـع التعـذيب وسـوء املعاملـة يف مرافـق االحتجـاز والتحقيـق                    

ــار أعــضاء النظــام      فيهمــا ووضــع اســتراتيجية للمال  ــة القــضائية للتعامــل مــع حماكمــات كب حق
 لبنـاء  دعما اسـتراتيجيا  وعلى املدى األبعد، ستوفر البعثة وفريق األمم املتحدة القطري          . السابق
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ــز       قــدرات اجملتمــع املــدين كــدعاة حلقــوق اإلنــسان، ووضــع سياســات وإطــار للتــصدي للتميي
ــا      ــق ب ــا يتعل ــك فيم ــا يف ذل ــساين، مب ــف اجلن ــسيوالعن ــم    . لعنف اجلن ــى دع ــة عل ــتعمل البعث وس

السلطات الوطنية اجلديدة يف وضع وتنفيذ استراتيجية متسقة عن العدالة االنتقالية تكون مبثابـة              
.  حتكيمـي حلــسم الرتاعـات القائمــة علـى مظـامل ســابقة ومتكـني الــضحايا مـن االنتــصاف      حمفـل 

لتعزيــز قــدراهتا يف جمــال الطــب وستواصــل البعثــة دعــم وزارة رعايــة أســر الــشهداء واملفقــودين 
  .الشرعي

  
  التنسيق الدويل والشراكات الدولية   -هاء   

ستواصل البعثة وفريق األمـم املتحـدة القطـري مـساعدة احلكومـة يف جهودهـا لتنـسيق                - ٧٣
احلكـم الـدميقراطي، واألمـن، ونـزع الـسالح         من قبيـل    الدعم الدويل يف اجملاالت ذات األولوية       

ــادة  ــة االقتـــصادية، وتقـــدمي اخلـــدمات   والتـــسريح وإعـ ــة، والتنميـ ــة االنتقاليـ اإلدمـــاج، والعدالـ
وستقوم البعثة، مع شركائها الدوليني، بتعزيـز الـدعم املقـدم هليكـل التنـسيق الـدويل                 . األساسية

الــذي أنــشأته احلكومــة وستواصــل تعزيــز مواءمــة اجلهــود الدوليــة مــع األولويــات الوطنيــة           
  .القطاعية واخلطط

  
  ج البعثةهن  -واو   

يف سياق االنتقال من احلكومة املؤقتة إىل احلكومة اليت ختلفهـا، ال يـزال مفهـوم البعثـة                    - ٧٤
ويواصـل فريـق كبـار      . عن العمليات، على أساس صفات االستجابة واملرونة والـسرعة، سـاريا          

ارنـة يف  املستشارين الصغري التابع لألمم املتحدة تقدمي مشورة تقنية رفيعة املستوى وخـربات مق        
موجهـة مـن خـارج منظومـة األمـم املتحـدة عنـد              فنيـة   مجيع جماالت الواليـة، بإحـضار خـربات         

وتقـوم البعثـة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري            . الطلب لتلبية طلبات حمددة من السلطات الليبيـة       
مدنية تتجاوز القـدرات املوجـودة داخـل        فنية  بوضع أنظمة تسمح بسرعة حتديد ونشر خربات        

 وجيري حاليا تنفيذ هذه االستجابة، اليت تكـون مطلوبـة يف كـثري مـن األحيـان يف خـالل                 .البلد
ــدان اجلنــوب       ــة والتعــاون فيمــا بــني بل ــة الوطني ــة للملكي ــة قــصرية، وفــق املتطلبــات الثنائي . مهل

صمم هنج القدرات املدنية لألمم املتحدة يف ليبيا حبيـث تقـدم هـذه القـدرات عنـد الطلـب                وقد
قل التجارب واملعارف بالدرجة األوىل من اخلرباء املدنيني من املنطقة أو البلـدان             وحبيث يعزز ن  

  . األخرى اليت مرت مبراحل انتقالية مماثلة
ولكي تنفذ األمم املتحدة بفعالية مفهوم العمليات الـذي تعتمـده، فإهنـا تواصـل حاليـا                   - ٧٥

تخصــصة للقــدرات املدنيــة يف تعزيــز الــنظم والعمليــات الداخليــة، بــسبل تــشمل إنــشاء نافــذة م
إآل أنـه مـع مـضي       . الصندوق االستئماين اللييب لإلنعاش لتيسري إتاحته لوكاالت األمـم املتحـدة          
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ــة          ــى االســتجابة بدرجــة كافي ــدرة عل ــتتطلب الق ــدة، س ــامل جدي ــة صــوب مع ــة االنتقالي املرحل
 طلباهتـا   ألولويات ليبيا مـشاركة نـشيطة مـن جانـب الـسلطات الليبيـة هبـدف توحيـد وتوضـيح                   

 ، وخفـض تكـاليف املعـامالت      ،للمساعدة وجتدد التزام اجملتمع الدويل بتنسيق املبادرات الثنائيـة        
  .وكفالة االتساق

  
  سالمة موظفي األمم املتحدة وأمنهم  -زاي   

نهج املتبع حاليا إزاء سالمة موظفي األمم املتحدة وأمنـهم، الـذي أكـده              الثبتت فعالية     - ٧٦
يوليـه، ويـرجح    /وي لتقييم املخاطر األمنية لليبيا، الـذي أجـري يف متـوز           االستعراض نصف السن  

وسيجري حتديد املخاطر األمنية الفعلية واحملتملـة الـيت         . أن يستمر العمل به يف املستقبل املنظور      
 األمـم املتحـدة يف ليبيـا، والتخفيـف منـها اسـتنادا إىل التحلـيالت املنهجيـة لبيئـة           ي مـوظف  تواجه

 االسـتراتيجي ملـوارد     واالسـتخدام امة االتـصاالت الرئيـسية مـع النظـراء الليبـيني،            العمليات، وإق 
األمم املتحدة، وحتقيق درجة وضوح مقيسة، واتباع هنج فريد يف إدارة مرافـق األمـم املتحـدة،                 

  .وتوزيع املوظفني، واحلركة داخل ليبيا
  

  اجلوانب املالية  -سابعا   
 دوالر ٣٦ ٠٣٩ ١٠٠، مبلــغ ٦٦/٢٦٣ارهــا خصــصت اجلمعيــة العامــة، مبوجــب قر  - ٧٧

ينـاير إىل   / كـانون الثـاين    ١ثـة األمـم املتحـدة للـدعم يف ليبيـا خـالل الفتـرة مـن                  علإلنفاق علـى ب   
، وقيده على االعتماد املخـصص للبعثـات الـسياسية اخلاصـة      ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول  ٣١

  .٢٠١٣-٢٠١٢ لفترة السنتني ، الشؤون السياسية، من امليزانية الربناجمية٣يف إطار الباب 
ــام        - ٧٨ ــوارد لع ــن امل ــة م ــدم احتياجــات البعث ــام   ٢٠١٣وســوف تق ــات ع ــار ميزاني  يف إط

  . للبعثات السياسية اخلاصة٢٠١٣
  

  املالحظات والتوصيات  -ثامنا   
يوليــه معلمــا رئيــسيا يف / متــوز٧مثلــت انتخابــات املــؤمتر الــوطين العــام الــيت جــرت يف    - ٧٩

وأعــرب عــن . ولــة دميقراطيــة حديثــة وأهنــت عقــودا مــن احلكــم االســتبدادي  حتــول ليبيــا إىل د
. إعجايب مبا أبداه الشعب اللييب من تصميم وشجاعة وفخر وهـو يتوجـه إىل صـناديق االقتـراع                 

ويف هذا الصدد، أود أن أشيد باللجنة االنتخابية الوطنية العليا ملهنيتها وشـفافيتها ومرونتـها يف                
ع، بالنظر إىل قيود الوقـت، والبيئـة األمنيـة غـري املـستقرة، وقلـة اخلـربة يف                  إدارة عمليات االقترا  
ويــوفر جنــاح تلــك االنتخابــات، مبــا يف ذلــك جناحهــا يف شــرق البلــد الــذي  . إدارة االنتخابــات

شكلت فيه مشاعر التـهميش املتجـذرة حتـديا رئيـسيا يف املرحلـة الـيت سـبقت االقتـراع، فرصـة                      
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تنامي بشأن هياكل التمثيل واحلكـم مـن خـالل حـوار سياسـي وعمليـة                فريدة لتوجيه النقاش امل   
  .مفتوحة لوضع الدستور

وأشـجع القـادة    . وتقع مهمة املضي قدما بالعملية الـسياسية علـى عـاتق القـادة الليبـيني                - ٨٠
علــى إبــداء روح التــصميم والــشجاعة نفــسها الــيت أبــداها شــعبهم لكفالــة الــسالسة والنجــاح   

وأحـثهم علـى    . ية مبا يتجاوز مرحلة الثـورة والبـدء يف عمليـة إعـادة بنـاء بلـدهم                للعملية االنتقال 
القيـام خبطــوات سـريعة وحامســة لتـشكيل حكومــة جديـدة تكــون منفتحـة علــى اجلميــع وذات      

وسـيتيح التقـدم يف هـذا الـصدد التـصدي        . قاعدة تشاركية واسعة وحتظى بدعم الـشعب اللـييب        
ا يف ذلــك التـــصدي للعمليـــة العـــسرية املتمثلـــة يف بنـــاء  للتحــديات املباشـــرة بـــصورة فعالـــة مبـــ 

مؤسسات دولة تتسم بالقوة والقابلية للمحاسبة واحلداثة، ومجـع األسـلحة، وإدمـاج الثـوار يف                
وسيساعد ذلك يف وضـع البلـد علـى مـسار الدميقراطيـة واملـصاحلة الوطنيـة                 . املؤسسات األمنية 

  .واالستقرار على املدى الطويل
املناخ السائد يف ليبيا بعد الثورة للنساء والشباب الفرصة اليت طـال انتظارهـا يف               ويتيح    - ٨١

وقد ساعدت العمليـة االنتخابيـة يف حفـز النـساء علـى             . أن يصبحوا جزءا من العملية السياسية     
القيــام بــدورهن كناخبــات ومرشــحات ويف تنــشيط حركــة جمتمــع مــدين ناميــة معبــأة اآلن          

ل الدميقراطي املستمرة يف ليبيا وللدعوة إىل إعمال احلقـوق الـسياسية            للمسامهة يف عملية التحو   
  .وحقوق اإلنسان

وتواجه السلطات الليبية اجلديدة حتديات كبرية وإرثـا ثقـيال مـن النظـام الـسابق وهـي                    - ٨٢
تسعى إىل معاجلة مسائل عمليات اهلجـرة والتـهريب غـري املـشروعة، والـسيطرة علـى احلـدود،                   

ــالتمييز ضــد     وانتــشار األســلح ة، وعكــس الــسياسات الــسائدة منــذ أمــد طويــل والــيت تتــسم ب
وميثــل القتــال الــذي ينــشب مــن حــني آلخــر بــني        . مجاعــات األقليــات، واملــصاحلة الوطنيــة   

اجلماعات املختلفة إشارة تذكري قوية باحلاجة املاسة لكي تبذل الدولة جهدا منظمـا ومتـضافرا      
  .تصلة بالعدالة االنتقالية وسيادة القانونصوب املصاحلة الوطنية، وباملسائل امل

وأظــل أشــعر بقلــق عميــق إزاء طــول فتــرات احتجــاز املعــتقلني وأســلوب معاملتــهم يف   - ٨٣
ــا ــه          . ليبي ــى وج ــسألة، وعل ــذه امل ــدابري ملعاجلــة ه ــاذ ت ــراع باخت ــى اإلس ــد عل ــادة البل وأحــث قي

ق سـراحهم، حـىت ال يكـون    اخلصوص، لتوجيه االهتام للمحتجزين فيما يتصل بالنـزاع أو إطال 
كــذلك فـإن أحــوال املهـاجرين ومــواطين الـدول األخــرى    . هنـاك معتقــل خـارج إطــار القـانون   

ــة        ــسياسات لتنظــيم العمال ــد لل ــاج إىل حتــسني عاجــل، وجيــب وضــع إطــار جدي احملتجــزين حتت
ينبغـي  و. املهاجرة بطريقة تفيد ليبيا والدول اجملاورة هلا مع احترام حقوق اإلنـسان للمهـاجرين             

ومتثـل صـياغة    . التحقيق يف حاالت إساءة املعاملة والتعذيب أثناء االحتجاز ومساءلة مرتكبيهـا          
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دستور جديد فرصة لكفالـة أن تقـوم مؤسـسات دولـة قويـة حبمايـة احلقـوق األساسـية لألفـراد                      
 وتتسم مؤسسات سيادة القانون القوية بأمهية أساسـية ملـستقبل ليبيـا       . وإنفاذها يف الوقت نفسه   

  .كدولة دميقراطية
ويف حني أن البـدء يف      . وقد أزف الوقت لتنفيذ استراتيجية فعالة ملعاجلة جرائم املاضي          - ٨٤

حماكمة الرموز الرئيسية للنظام السابق يشكل تطورا مرغوبا، ينبغي أن تكـون هنـاك ضـمانات                
ة لتنفيـذ عمليـة     وهناك أيضا ضرور  . لكفالة إجراء احملاكمات على حنو يتسم بالعدالة والشفافية       

لتقــصي احلقــائق تركــز علــى الــضحايا وتتــسم بالديناميــة االجتماعيــة، ويقودهــا أفــراد ميثلــون     
وينبغي أن تتوج العملية بتقدمي تعويضات، وحتقيـق املـصاحلة          . التشكيلة املتنوعة للمجتمع اللييب   

اتيجية فعالـة  وسيساعد وضع اسـتر . بني اجملتمعات احمللية، والتقدم بتوصيات من أجل اإلصالح    
للعدالة االنتقالية يف توطيـد الدميقراطيـة وإعـادة بنـاء الثقـة يف مؤسـسات الدولـة املكلفـة بإنفـاذ                      

  .سيادة القانون
وتتسم املؤشرات املبكرة على حتول ليبيا إىل دولة دميقراطية حتـتكم إىل سـيادة القـانون         - ٨٥

مـن القـوات األمنيـة الـيت متـارس قـوة       باإلجيابية، بيد أن األمن يظل غري مستقر، مع وجود عدد     
ومــن املــرجح أن يــستمر وجــود خمتلــف املــصاحل القبليــة واإلقليميــة واملــصاحل املرتبطــة    . قــسرية

باجلرمية، وأن تتنافس تلك املصاحل على السلطة الـسياسية واالقتـصادية، يف حـني ميكـن للخطـر                  
لعتـاد احلـريب أن يقـوض إحـساس     املـستمر الـذي متثلـه األعـداد الكـبرية املتاحـة مـن األسـلحة وا        

  . اجلمهور باألمن وثقته يف قدرة قوات األمن الليبية
ــه       - ٨٦ والنجــاح يف تــسريح وإدمــاج أو إعــادة إدمــاج املقــاتلني الــسابقني أمــر مهــم، إال أن

سيعتمد علـى إجنـاز توافـق عـام وسياسـي يف اآلراء يف عـدد مـن اجملـاالت ذات األولويـة، وهـو              
وسـتكون هنـاك حاجـة لتوافـق اآلراء علـى بنيـة األمـن               .  املـدى القريـب    قـد يكـون صـعبا يف       ما

وجيــب أن تكــون تلــك  . الــوطين وعلــى تنفيــذ بــرامج فعالــة إلصــالح قطــاعي الــدفاع واألمــن   
الــربامج قــادرة علــى أن تــبني للــشعب اللــييب أن قــوات األمــن التابعــة للدولــة خاضــعة للــسيطرة 

. لفعاليـة، وأهنـا سـتكون خاضـعة للمـساءلة علـى أعماهلـا             املدنية الدميقراطيـة، وتتـسم باملهنيـة وا       
وهذه مهمة ثقيلة بالنسبة لبلـد لـيس لديـه الكـثري مـن التقاليـد يف هـذه املـسائل احلامسـة األمهيـة                         

ويــوفر االلتــزام الــسياسي القــوي مــن . وســيتعني أن تــستند تلــك املهمــة إىل تــشريعات جديــدة 
تمع الدويل، أفضل فرصة للنجاح، بيـد أن كـال          احلكومة اجلديدة، مدعوما بنهج موحد من اجمل      

  .األمرين قد يصعب حتقيقه يف بيئة تتسم باخلالفات
فاحلالة األمنية احمللية اجملزأة تظل عقبة أمام إنشاء آليات فعالـة ألمـن احلـدود ومكافحـة              - ٨٧

ألمـن  التهريب ومكافحة اإلرهاب، إضافة إىل التحكم يف حيازة العتاد احلريب مـن قبـل قـوات ا                
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وسيجعل عدم التـصدي الـسريع هلـذه الـشواغل مهمـة إصـالح القطـاع                . والسكان بصفة عامة  
وفيمـا يتعلـق بالتـصدي هلـذه احلالـة األمنيـة غـري املـستقرة،                . األمين وإعادة تنظيمه أكثر صـعوبة     

فإنين أدعو جملس األمن إىل االنضمام إيلَّ يف تشجيع املنظمات اإلقليمية والدول األعضاء علـى               
وحـىت اآلن ثبـت جنـاح الـدور االستـشاري الـذي تقـوم بـه البعثـة          . عم الدور التنـسيقي للبعثـة    د

وينبغي له أن يستمر، إال أنه ال بد من تكملته بقدرة مرنة وجيدة التوقيت للقيـام سـريعا جبمـع           
  .اخلربات الفنية الدولية القادرة على تزويد ليبيا باملشورة الصحيحة يف الوقت املناسب

ــة يف حاجــة إىل       و  - ٨٨ ــإن احلكوم ــدة، ف ــات عدي ــة وأولوي ــسم بتحــديات هائل يف ســياق يت
. الوقت والقدرة لـصياغة تـصور للنطـاق الكامـل مـن الـدعم الـذي حتتاجـه مـن اجملتمـع الـدويل              
. ومــن املتوقــع أن تــتم صــياغة طلبــات الــدعم تــدرجييا اســتنادا إىل مــا يــستجد مــن احتياجــات   

ــدوره أن    ــدويل ب ــع ال ــي للمجتم ــسة     وينبغ ــا متجان ــة إىل ليبي ــساعدة املقدم ــل أن تكــون امل  يكف
ويتطلـب ذلـك تعزيـز مـشاركة اجملتمـع الـدويل            . ومتسقة وتوائم احتياجات البلد ذات األولوية     

يف هياكل التنسيق اليت تنشأ على حنو مشترك بني احلكومة واجملتمع الـدويل ودعـم جهـود ليبيـا                   
اٍف وجيد التوقيـت للحكومـة اجلديـدة يف جهودهـا           لتنسيق املساعدة الدولية بغية توفري دعم ك      

  .لبناء الدولة
وقد بيَنت للمجتمـع    . وتقف ليبيا اآلن على أعتاب مرحلة رئيسية يف صياغة مستقبلها           - ٨٩

وجيـب علـى    . الدويل، مبا يتجاوز أقسى التوقعات، قدرة شعبها على النهوض بتحـديات هائلـة            
دعم مـرة أخـرى للقـادة الـسياسيني وقـادة اجملتمـع املـدين               األمم املتحدة واجملتمع الدويل تقدمي ال     

  .اجلدد يف ليبيا يف املرحلة املقبلة من عمليتها االنتقالية
ــدعيم التحــول         - ٩٠ ــييب جلهودمهــا يف ت ــشعب الل ــة وال ــسلطات الليبي ــى ال ــين عل ــا، أث وختام

 أتوجـه بالـشكر     وأود أن . يوليـه / متوز ٧الدميقراطي، خاصة االنتخابات التارخيية اليت جرت يف        
. إىل اجمللس الوطين االنتقـايل واحلكومـة املؤقتـة لتعاوهنمـا وتـضافرمها الوثيـق مـع األمـم املتحـدة             

وأتوجـه بالـشكر إىل مجيـع الـشركاء         . وأعرب عن االمتنان لشعب ليبيـا لدعمـه لألمـم املتحـدة           
 جهــوده الــدوليني واملنظمــات اإلقليميــة واجلهــات األخــرى الــذين يــدعمون الــشعب اللــييب يف  

وأود أن أعـرب عـن تقـديري الـصادق ملـوظفي بعثـة األمـم املتحـدة         . لتأمني السالم واالستقرار 
للدعم يف ليبيا ومنظومة األمم املتحدة على جهودهم املستمرة لـدعم العمليـة االنتقاليـة يف ليبيـا          

متـازة  وأخـريا، أتقـدم بالـشكر للـسيد مـارتن خلدمتـه امل         . حتت قيـادة ممثلـي اخلـاص إيـان مـارتن          
  .دعما للشعب اللييب ويف قيادته لبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا
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