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 .٠٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة   

 إقرار جدول األعمال

 .أقر جدول األعمال  

  يف ليبيااحلالة

إىل  موجهة   ٢٠١٢مارس  /آذار ٢٣رسالة مؤرخة     
مــن رئــيس جلنــة جملــس األمــن رئــيس جملــس األمــن 
بشأن ليبيا  ) ٢٠١١ (١٩٧٠املنشأة عمال بالقرار    

)S/2012/178(. 

ــرئيس   ــة (ال  مــن ٣٧ وفقــاً للمــادة: )تكلــم باإلنكليزي
ــت    ــداخلي املؤقـ ــام الـ ــسلالنظـ ــل ليبيـــا   ، لمجلـ ــو ممثـ إىل أدعـ

 .ه اجللسةيف هذاالشتراك 

ــادة    ــاً للمــ ــن ال٣٩وفقــ ــداخلي املؤقــــت   مــ ــام الــ نظــ
ــان مــارتن، املمثــل اخلــاص لألمــني    للمجلــس ، أدعــو الــسيد إي

 إىل االشـتراك يف ليبيـا،    للـدعم   العام ورئيس بعثة األمم املتحدة      
 .ه اجللسةيف هذ

ــدرج يف      ــد املـ ــره يف البنـ ــن اآلن نظـ ــدأ جملـــس األمـ يبـ
  .أعمالهجدول 
وثيقــــة الانتبــــاه أعــــضاء اجمللــــس إىل   وجــــه أود أن أ  

S/2012/178 ،   مـــارس /آذار ٢٣الــيت تتـــضمن رســالة مؤرخـــة
من رئـيس جلنـة جملـس       رئيس جملس األمن    إىل   موجهة   ٢٠١٢
 .بشأن ليبيا) ٢٠١١ (١٩٧٠املنشأة عمال بالقرار األمن 

 .أعطي الكلمة اآلن للسيد مارتن  

ليبيــا مــن تقتــرب : )تكلــم باإلنكليزيــة( الـسيد مــارتن   
 مــايو، فــتح/أيــار ١فــي ف. حلظــة حامســة يف انتقاهلــا الــدميقراطي

وهـي   -ملـؤمتر الـوطين     اتسجيل الناخبني النتخـاب     الباب أمام   
 ظـل قيـود   من نوعها منذ تلـك الـيت أجريـت يف   انتخابات   أول

ــل كــبرية ــر مــن   قب ــا٤٥أكث ــادت املفوضــية  .  عام ــة وأف الوطني

بـأن عـدد النـاخبني الـذين سـجلت أمسـاؤهم       نتخابات لالالعليا  
 ١ ٥٠٠ ناخـب يف     ١ ٠٢٤ ٠٠٠ حنـو  بلغ   الليلة املاضية حىت  

يف ســأبني و.  مجيــع أحنــاء ليبيــايفتــسجيل المراكــز مركــز مــن 
، دون وقــت الحــق الــصعوبات الــيت تواجــه العمليــة االنتخابيــة

 .اإلجنازالتقليل من  أمهية ذلك 

أن ليبيـا   علـى    إجيابيـة أخـرى      مؤشراتال تزال هناك    و  
خابـات احملليـة    االنتإجـراء   فـي أعقـاب     ف. تتجه حنو الدميقراطيـة   

د مـن املـدن   يلعدافرباير املاضي، خططت /شباطيف مصراتة يف  
القليلـــة األســـابيع  خـــالل  احملليـــةجمالـــسهااألخـــرى النتخـــاب 

ــة ــهم يف التعــبري، يف حــني   . املقبل ــزداد ممارســة الليبــيني حلريت وت
حلــــرة منــــوا مطــــردا وســــريعاً، يف تــــشهد وســــائط اإلعــــالم ا

منظمـات اجملتمـع املـدين،      شاء  الوقت الذي يتواصل فيه إن     ذات
 .البلـد يف مجيـع أحنـاء       العديـد منـها      الـشباب والنـساء   اليت يقود   

يعمــل بنــشاط هنــاك رغبــة قويــة مــن جانــب اجلمهــور يف أن  و
وهــو  - ة والوطنيــة احملليــالــشواغل بــشأن ويــشارك ويستــشار

 -  املاضـية ٤٢ ـعلـى مـدى الـسنوات الـ     منـه  احلق الـذي حـرم    
وهذه هـي املـرة األوىل       .مساءلة قادته فضال عن التصميم على     

هبــذه التوجهــات يف بوضــوح يــشعر فيهــا ميكــن للمــرء أن الــيت 
ــزمن، ومل يعــد الــشعب     أوســاط اجلمهــور خــالل عقــد مــن ال

 .خيشى التعبري عن رأيه

هـــذه احلريـــة الناشـــئة للتـــو، فقـــد بـــدأت  يف ســـياق و  
ــورة،  الــصراعات و ــوترات الــيت كانــت موجــودة قبــل الث  - الت
 تطفـــو علـــى الـــسطح بـــشكل أكثـــر - قمعهـــاري وكـــان جيـــ
إىل صـراع   لتـصل   وتـصاعدت بعـض هـذه التـوترات         . وضوحا
وســـلطة األجهـــزة األمنيـــة  وضـــع علـــى احملـــك نطـــاق مـــسلح

 . وقدرهتا على فرض سيادة القانوناحلكومية

التبــو قبيلــة انــدلع القتــال بــني  ، مــارس/آذار ٢٦فــي ف  
سية يف جنــوب غــرب  يف ســبها، املدينــة الرئيــةلويــة العربيــاألو

ــا ــدى مخــسة     و. ليبي ــى م ــسرعة عل ــدهور الوضــع ب ــامت ــن أي  م



S/PV.6768  
 

12-33508 3 
 

.  جـــريح٥٠٠ قتـــيال وحـــوايل ١٤٧ا أســـفر عـــن ممـــالقتـــال، 
مـن احلكومـة واجمللـس     وفد مشترك  عند اندالع القتال  وأرسل  

ــادة املفاوضــات      ــبها لقي ــايل إىل س ــوطين االنتق ــشأن ال ــف ب وق
ة األمنـــيني والقـــادإطـــالق النـــار، بـــدعم مـــن زعمـــاء القبائـــل 

ــي ــوطين،    ونــشرت .نياحملل ــوات مــن اجلــيش ال ــدفاع ق وزارة ال
ملـساعدة  هبـدف ا  مـن خـارج املنطقـة،     كتائب الثـوار  بدعم من   

قـدمت وكـاالت األمـم     و. طالق النـار  إيف تأمني وفرض وقف     
املتحدة واملنظمة الدولية للـهجرة املـساعدات اإلنـسانية لألسـر           

 . يف املنطقةاملشردة

أبريـل،  /نيـسان  ١بعد فترة وجيزة، يف      و واندلع القتال   
 رقـدالني واجلميـل و  بلدات زوارة يف غريب ليبيا مـن جهـة،          بني  

ــة أخــرى   ــن جه ــيت  واســتمرت  .م ــا  االشــتباكات، ال ــردد أهن ت
ــة،  مشلــت اســتخدام   ــاألســلحة الثقيل ــام  مل ــة أي مت إىل أن دة ثالث

وتــشري .  ســاعة٤٨طــالق النــار ملــدة   إاالتفــاق علــى وقــف   
 ردتو.  شخـصا لقـوا حـتفهم      ٤٨كـدة إىل أن     تقارير غـري مؤ   

ىل املنطقــة لفــرض إرســال قــوة إاحلكومــة بــسرعة عــن طريــق  
أفـراد  مـزيج مـن     وكانـت القـوة عبـارة عـن          طالق النـار  إوقف  
ــيش اجلــ ــة مــن   وحــدات ووطين وال ــة ثوري ــة وألوي زارة الداخلي
والـذي  هناك تـاريخ مـن الـصراع بـني اجلـانبني،       و.  خمتلفة مدن
إىل االختالفات العرقية واملواقف جتاه النظـام        إرجاعهعادة  يتم  

قـد  و. السابق والتنافس من أجل السيطرة على طـرق التـهريب        
يف مجيع املـدن    جتمعت   وا أبريل/زرت املنطقة يف أواخر نيسان    

ــيني و   ــسؤولني احملل ــع امل ــثالث م ــي ال ــذين   ممثل ــدين ال ــع امل اجملتم
ومـــة احلكالـــيت تبـــذهلا أعربـــوا عـــن دعمهـــم جلهـــود املـــصاحلة 

  .اجمللس الوطين االنتقايلو
يف أبريـل، انـدلع القتـال للمـرة الثانيـة           /نيسان ٢١يف  و  

قبيلـة  أبنـاء    اجلنـوب الـشرقي بـني        الكفـرة يف  هذا العام يف بلدة     
نـشرها يف املنطقـة     مت   كان قد    يتالتبو وعناصر اجليش الوطين ال    

اجمللــس أرســل و. طــالق النــارإ لفــرض وقــف فربايــر/يف شــباط
وزارة الدفاع، للتفاوض علـى وقـف       ضم ممثلني ل  دا،  وفالوطين  

طالق النـار  إقف وجرى انتهاك و.  ساعة٤٨طالق النار ملدة   إ
ذلـك   ومشل   االشتباكاتحيث زادت    ساعة من بدئه     ٢٤بعد  

يف حماولــة لوقــف و. ، حــسبما تــرددســلحة الثقيلــةاألاســتخدام 
 الـــــدفاع اجملتمعـــــات احملليـــــة يف   وزيـــــرزار االشـــــتباكات، 

، ةزال متـوتر  تـ ال  الة   وعلى الرغم من أن احل     .بريلأ/اننيس ٢٥
 عـدة   مبقتـل تقارير غري مؤكدة    وتفيد  . القتالفقد هدأت حدة    

  .أشخاص وجرح العشرات
ــة إجــراءات ســريعة     و   ــة، اختــذت احلكوم يف كــل حال

 .مباشــرةالــصراعات بعــد بــدء نــشر قــوات وقــدرات وســاطة ب
ــد حتــسن   ــة  وق ــل احلكوم ــة وجــرى   رد فع ــع كــل حال ذ أخــم

أن حالـة  أبـرزت كـل     كمـا   . الدروس املـستفادة بعـني االعتبـار      
 ضــروري لــرتع فتيــل التــوترات احملليــة  ةســريعاختــاذ إجــراءات 

فإنـه  لكـن باإلضـافة إىل االسـتجابة الفوريـة،          و. هاومنع ترسخ 
يف هــذه احلــاالت وكــذلك يف مــدن أخــرى مثــل بــين وليــد        

ويـل  تـوفري األمـن علـى املـدى الط        فـإن األمـر يتطلـب       وسرت،  
ــسعي   و ــدمي اخلــدمات وال ــذه   إىل تق ــصاحلة ملعاجلــة ه ــق امل حتقي

ــل  ــشكل كامــ ــصراعات بــ ــف، و. الــ ــد أدت لألســ ــذه فقــ هــ
بالفعــل والطمــوح عقــد املعــبء العمــل إىل تفــاقم الــصراعات 

علـــى وأجربهتمـــا احلكومـــة، الـــذي يتحملـــه اجمللـــس الـــوطين و
  .االنتباه عن األولويات الرئيسية األخرىصرف 

 واجهت احلكومة أيضا اضـطرابات      ،من ناحية أخرى    
كتائـــب البعـــض يف أوســـاط ســـتياء مـــشاعر االنامجـــة عـــن  

عــدم هــي أوجــه  والقــضايا األكثــر إثــارة للجــدل    . سلحةاملــ
يف معاملــة جرحــى احلــرب وقــرار وقــف     املتــصورة املــساواة 

 ني وضع اإلجراءات  حل ني السابق يني الثور مقاتلنيلاملدفوعات ل 
األخري الـذي   ادث  واحل. ح بشكل صحي  لتنظيم صرف األموال  

سـفر عـن مقتـل       وأ مكتب رئيس الوزراء يوم الثالثاء    استهدف  
ــى  ن يشــخص واحــد وجــرح آخــر   ــدل عل ــشاعر خطــورة ي م

ــه و، االســتياء تلــك  ــضا يظهــر لكن ــصميم  أي ــامي ت ــة تن احلكوم
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حتقيـق  إىل   ا للعنـف سـعي    لجـأون  على مواجهـة الـذين ي      هتاوقدر
  .مطالبهم
حاليـا  ويـتم   . القتصاديهناك تقدم يف جمال االنتعاش ا       

األفـراد  ومعظـم   .  يوميا  مليون برميل من النفط    ١,٤إنتاج حنو   
هنـاك عالمـات    و.  املـصرفية  هـم ودائعالتصرف يف   اآلن  ميكنهم  
املوافقة علـى امليزانيـة،     وب. تجاريالنشاط  على جتدد ال  واضحة  

الـتعمري بوجـه    وعمليـة   . مشاريع البناء الصغرية  أمكن استئناف   
لتـشغيل الكامـل حـىت عـودة الـشركات        رحلة ا عام لن تدخل م   

يف  األجانــب والــذين ميــنعهم مــن ذلــك  جنبيــة واملــستثمرينألا
شــركات القطــاع وإن كانــت الوقــت الــراهن خمــاوف أمنيــة،  

 يـــانن جتارامـــؤمتروُعقـــد . تهانـــشطاللـــييب تـــستأنف أاخلـــاص 
ممـــا أتـــاح ، أبريـــل/ يف طـــرابلس خـــالل شـــهر نيـــساناندوليـــ

ــة لعـــرض  ــة   للحكومـــة الفرصـ ــتثمارية واإلداريـ ــا االسـ خططهـ
ــاء البلــد عــادة إل ــللوبن مــارس، /آذار ٢٩يف و.  املــستقبليةةتنمي

مع اجملتمـع الـدويل لتقـدمي       اجتماعا  وزارة التخطيط    استضافت
 االنتقاليـة   هدافاألستند إىل   ت  يتخطة احلكومة االستراتيجية ال   

 نــوفمرب/الــيت حــددهتا احلكومــة املؤقتــة يف تــشرين الثــاينالعــشر 
تكون مبثابـة األسـاس     سـ قطاعيـة   وأهـدافا    اخططـ اليت تتضمن   و
الـشركاء  قبـل   لـدعم املنـسق مـن       وكـذلك ل  نشطة احلكومـة،    أل

  .الدوليني
 التحــديات، باإلضــافة أجهــد نطــاقومــع ذلــك، فقــد   

تحقيــق تقــدم ملمــوس  بللــشعب اللــييب الكــبرية إىل التوقعــات 
 علـى مـرت مخـسة أشـهر       و. ؤقـت املسياسي  الـ نظـام   الوسريع،  

تـدرك أن  مجيـع األطـراف   أن تعيني احلكومة وعلى الـرغم مـن     
فقـد تزايـد إحبـاط    للسلطات االنتقاليـة طموحـة،      احملددة  املهام  
ــة والتــشريعية نيالــسلطت تقــدم يف إحــراز عــدم بــسبب  التنفيذي

طلـــب واجمللـــس الـــوطين االنتقـــايل ي  . عـــدد مـــن القطاعـــات  
اجمللــس مناقــشات داخــل جــرت توضــيحات يف هــذا الــصدد و

. احلكومــةمــن الثقــة لــسحب تــصويت احتمــال إجــراء ول حــ
 هااملــساءلة الدميقراطيــة، ولكنــب اهــذه املناقــشات التزامــوتظهــر 

مــن و. عــدم االســتقرار يف نظــام هــش بالفعــلب شــعورا تخلقــ
أن ن التنفيذيـة والتـشريعية معـا لـضمان          االسلطتتعمل  املهم أن   

ما يف  تقـدم ملمـوس، ال سـي      يلمس املواطنون يف ليبيـا حـدوث        
 األمــن وحتقيــق الالمركزيــة يف اخلــدمات احلكوميــة يف     يلجمــا

االنتخابــات وتــشكيل حكومــة  الــسابقة علــى  ة القــصريالفتــرة
  .جديدة

الـــــسلطات االنتقاليـــــة علـــــى ويرجـــــع الفـــــضل إىل   
االسـتعادة النـسبية ملظـاهر احليـاة        الصعيدين الـوطين واحمللـي يف       

يف النــاس ويعمــل ش واحملافظــة علــى بيئـة يعــي الطبيعيـة يف البلــد  
اخلــدمات تتــوفر ىل املــدارس وإاألطفــال يــذهب حبريــة وظلــها 

لكن توقعات الليبيني إحراز تقدم ملموس يف فتـرة     و. األساسية
فيمـا يتعلـق بـاألمن، حيـث     مـا تكـون   ما بعد الثورة هي أقوى     

عـادة بنـاء   إلرى عملية متماسـكة  ياللييب أن   يود رجل الشارع    
.  الثوريــةات القــوإدمــاجلقــانون واملؤســسات وإرســاء ســيادة ا

عثـة األمـم    تواصـل ب  وكـبرية   حتديات وفجـوات    وال تزال هناك    
يف ليبيــا دعــم اجلهــود الــيت تبــذهلا احلكومــة يف  للــدعم املتحــدة 

  .هذه اجملاالت
التـــابعون لبعثـــة األمـــم  الـــشرطة ومستـــشارويواصـــل   

وزارة الداخلية، تقدمي الـدعم يف جمـاالت        املتحدة، وامللحقون ب  
لتــــدريب وأمــــن احلــــدود واخلــــدمات اللوجــــستية وأمــــن      ا

االشـتراك يف   واصـل   والبعثـة ت  . اإلعالمياالتصال  االنتخابات و 
ــة التنــسيق الدوليــ رئاســة  ــوزارة  ةآلي علــى ، هبــدف مــساعدة ال
املساعدة الثنائية مـن   وتنسيق عروض    هاولوياهتا وخطط حتديد أ 
ــل  ــدويل، وذلـــك  قبـ ــع الـ ــها  اجملتمـ ــضمان تلبيتـ ــات لـ الحتياجـ

  . على أفضل وجهالشرطة الليبية
شامل الـ إلصـالح   لخطـة طويلـة األجـل       جيري وضع   و  

ــا يف ذلـــك الـــشرطة،  لـــ ــة، مبـ ــها وزارة الداخليـ ــادة هيكلتـ وإعـ
ــنع    ــاالت صــ ــدرات يف جمــ ــبرية يف القــ ــادة كــ ــتتطلب زيــ وســ

ــرار ــةالقــ ــيط االدارة وواإل ات بفعاليــ ــتراتيجيالتخطــ يف و. ســ



S/PV.6768  
 

12-33508 5 
 

ة إىل تسريع وتـرية     الوقت نفسه، أدت األزمات األخرية للدعو     
وزيـر  قـد طلـب     جهود إعادة تأهيـل القـوات املـسلحة الليبيـة و          

 نيركان اجليش من الشركاء الثنـائيني والـدولي       أالدفاع ورئيس   
  . يف هذا الصددمتنسيق جهوده

إدمـاج  باألمن العام   من القضايا الرئيسية ذات الصلة      و  
ــوري  أو  ــاتلني الثــ ــسريح املقــ ــلحة  نيتــ ــى األســ ــة علــ .  والرقابــ
 امقياسـ  تقدم يف هذا الـشأن   يعتربون إحراز   ليبيا  املواطنون يف   و

ــسيا ــدم رئي ــام   للتق ــورة و  بوجــه ع ــد الث ــا بع ــة م داء أليف مرحل
.  حـىت اآلن متفاوتـة     يف هـذا اجملـال    والنتائج املتحققة   . احلكومة

الدولـة علـى اسـتيعاب      األجهزة األمنية يف    نظرا لضعف قدرة    و
عت احلكومـة آليـة مؤقتـة يف        ، وض  على الفور  املقاتلني الثوريني 

 وزارة الداخليـة  ختـضع لـسلطة      العليـا الـيت      يةمنأللجنة ا الشكل  
جيـايب  إمـر   ألنـه   وإ. د  لـ هلا فروع يف مجيـع أحنـاء الب       واليت يوجد   

موحـــدة قيـــادة أن حتقـــق اللجنـــة بعـــض التقـــدم باجتـــاه إجيـــاد  
 كمـا وفـرت     .تـشرذمها د مـن    احلـ ووالـسيطرة عليهـا     كتائب  لل

نـب  اإىل ج لالنتشار السريع   ن القوات املساعدة    ممعينا  للدولة  
وفقــا لــوزارة الداخليــة، و. منــاطق األزمــاتيف اجلــيش الــوطين 

 مقاتــل ٧٠ ٠٠٠ إىل ٦٠ ٠٠٠ســجل مــا يقــرب مــن    فقــد 
مبـا أن اللجنـة   ولكـن   . لجنـة لمشاركة يف ال  أمساءهم حىت اآلن ل   

يتمثـل يف   التحـدي اآلن    فـإن   اعتبارها هيئة مؤقتة،    قد أنشئت ب  
ــة املطــاف إلدمــاج املقــاتلني طــيط التخ  الــيت وزارةيف الــيف هناي

مــن الــضروري أن تــتم و. لعمليــات إصــالحختــضع هــي ذاهتــا 
ال تــصبح اللجنــة عمليــة االنتقــال علــى ســبيل األولويــة، حــىت   

  .هيكال أمنيا موازيا
هيئـــة شـــؤون احملـــاربني ويف غـــضون ذلـــك، تواصـــل   

سـلحة وتعمـل مـع      األبعض  تسجيل املقاتلني و  للتأهيل والتنمية   
هنــاك و. املتاحــةاملــدين وزارة العمــل لتحديــد فــرص العمــل    

ــوى   ــسيق أق ــاج واطــط خلحاجــة إىل تن ــادة  اإلدم ــسريح وإع لت
يـتعني أن   اإلدماج لتجنب االرتباك واالزدواجيـة يف اجلهـود، و        

األسـلحة  ملواصلة معاجلة مـسألة الرقابـة علـى         التخطيط  يستمر  
  .ونزع السالح

لليبيـا،  يزال أحد الشواغل الرئيسية     إن أمن احلدود ال       
. والــشركاء الــدولينيبوجــه عــام لمنطقــة لوكــذلك جلرياهنــا و
علـى  شـديدة  يف الوقت الـراهن قيـودا    السلطات الليبية تواجه    و

قـوة جديـدة ألمـن      وجيري حاليا إنشاء    . القدرات واإلمكانات 
القـــوات املـــسلحة ؛ وســـتراتيجيةاالنـــشآت املمحايـــة واحلـــدود 

جـرى اسـتنفاد معظـم مـوارد         و ؛اجة إىل إعـادة تأهيـل     حبالليبية  
تعزيـز  حباجـة إىل    الشرطة واهلجرة   هيئتا  و؛  اجلمارك الليبية هيئة  

إنـشاء آليـات    و. ما تقريبـا  سؤولياهتموتدريب يف مجيع جماالت     
. ستغرق سـنوات  مهمـة معقـدة ستـ      هتامن احلدود وإدار  ألفعالة  
ــاع هنــج  وهــي ت  حكــومي شــامل علــى نطــاق عــدة  تطلــب اتب

ــة    ــزة األمنيـ ــاون بـــني األجهـ ــسيق والتعـ ــسية والتنـ وزارات رئيـ
يكون التركيــز وســ. املختلفــة للدولــة علــى مجيــع املــستويات    

  .اضروريواملساعدة املستمران من قبل اجملتمع الدويل أمرا 
وفري تــبوستواصــل األمــم املتحــدة دعــم تلــك اجلهــود     

ــع       ــق مـ ــاون الوثيـ ــك بالتعـ ــسيق، وذلـ ــربة والتنـ ــشورة واخلـ املـ
ــ ــائيني  ال ــة وشــركائها الثن ــة    .سلطات الليبي ــة اهلام تظــل األولوي

وضــع خطــة عمــل عاجلــة فيمــا خيــص حتــسني األمــن واملراقبــة  
ــة      ــل مراقبـ ــادة وهياكـ ــة، حتـــت قيـ ــدود اجلنوبيـ ــة للحـ املتكاملـ

إن األمم املتحـدة وشـركاءها علـى املـستوى الثنـائي            . مشتركة
 هـذه  على أهبـة االسـتعداد للعمـل مـع الـسلطات الليبيـة بـشأن        

اخلطة، اليت من شأهنا تيسري تقدمي املساعدات الدولية ملختلـف           
  .الوكاالت املعنية

ولئن كنت ال أزال أعتقد بـأن احلكومـة الليبيـة ملتزمـة               
ــة وســيادة القــانون، فــإن     بــضمان اســتفادة مواطنيهــا مــن العدال

حيــث يظــل آالف األســرى قيــد  . عراقيــل كــبرية تعيــق العمليــة
ونقل األسرى واملعتقلني لـسجون     . لصراعاالعتقال يف أعقاب ا   

 مرفقـا،  ٣١وصـرحت الـوزارة بـأن      . وزارة العدل يتقـدم بـبطء     
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ــضم  ــل٣ ٠٠٠تـ ــسيطرة اآلن   معتقـ ــت الـ ــي حتـ ــون . ، هـ وتكـ
الغالــب الــسيطرة علــى تلــك املرافــق باالشــتراك مــع أطــراف   يف

وال يزال عدد إضـايف     . أخرى، مبا يف ذلك الكتائب اليت تديرها      
 معتقل، يقبعون يف سـجون      ٤ ٠٠٠رمبا ما يناهز    من املعتقلني،   

  .الكتائب، إما يف مرافق اعتقال رمسية أو سرية
. وتتواصــل حــاالت ســوء معاملــة املعــتقلني وتعذيبــهم   

ــا عــن   وقــد عــربت مــؤخرا   بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف ليبي
ة ثالثـــة أفـــراد يف مركـــز اعتقـــال    عميـــق قلقهـــا جـــراء وفـــا   

اللجنـــة األمنيــة العليـــا، ومـــن  ة مــصراتة يقـــع حتــت ســـيطر   يف
وقعـت كـل الوفيـات بتـاريخ        . حتت سيطرة وزارة الداخليـة     مث

أبريل، ولدينا معلومات موثوقة بأهنا كانـت نتيجـة         / نيسان ١٣
تعـــذيب  مباشـــرة للتعـــذيب، فـــضال عـــن معلومـــات تفيـــد ب     

  .يقل عن سبعة أشخاص آخرين يف نفس املرفق ال ما
ــد   ــر الدا    لق ــوزراء ووزي ــيس ال ــت رئ ــةحثث ــشأن خلي  ب

 املزيــد احلاجــة إىل إجــراء حتقيــق يف تلــك احلــاالت، ومنــع عــن
ونـددت  . سوء املعاملة من خالل وضع نظام تفتيش صارم   من

اللجنة األمنية العليا يف مـصراتة علنـا بتلـك األفعـال، والتزمـت              
. بتقــدمي دعمهــا للتحقيقــات ولإلجــراءات القانونيــة املالئمــة     

 أجــل ضــمان متابعــة تلــك وســنعمل مــع الــسلطات الليبيــة مــن
احلاالت، وكذلك فيما يتعلـق مبـزاعم التعـذيب الـيت أبلغنـا هبـا               

ا، مبـــا يف ذلـــك مراكـــز االعتقـــال مـــن منـــاطق أخـــرى يف ليبيـــ
  .طرابلس والزاوية والزنتان يف

ويــتعني أن تكــون معاجلــة تلــك املمارســات علــى رأس   
أولويـــات احلكومـــة ســـعيا وراء حتقيـــق ثقافـــة جديـــدة حلقـــوق 

وأنـشئت أيـضا    . اإلنسان وسيادة القانون يف ليبيا ما بعد الثـورة        
يف ذلــك الــصدد، هيئــات حكوميــة جديــدة خــالل الــشهرين       

. األخرييــن مــن أجــل التحقيــق يف شــكاوى حقــوق اإلنــسان      
ــسريع نقــل املعــتقلني إىل    وتؤكــد تلــك   ــة ت ــضا أمهي احلــوادث أي

  .عهدة وزارة العدل، حيث ستقوم الشرطة القضائية حبراستهم

تعمل بعثة األمم املتحـدة للـدعم يف ليبيـا بـشكل وثيـق                
ــة       ــا املتعلق ــن أجــل معاجلــة فجواهت ــة م ــسجون الليبي ــع إدارة ال م

مـــاد إســـتراتيجية مقاضـــاة عامـــة    بالقـــدرة، وحتـــث علـــى اعت  
ــا ــ فيمـ ــام والـــصراع الـــسابقني خيـ ــذه . ص إرث النظـ وميكـــن هلـ

االســـتراتيجية اإلســـهام بـــشكل كـــبري يف بنـــاء الثقـــة يف النظـــام 
  .القانوين

ومثة أيضا حاجة إلحراز تقدم فيما خيـص تنفيـذ بـاقي              
جوانب العدالة االنتقالية، مبا يف ذلـك التعـيني الرمسـي ألعـضاء      

وجــب قــانون جلنــة تقــصي احلقــائق واملــصاحلة، الــيت أنــشئت مب
  .حث عن املفقودين وحتديد هوياهتمالعدالة االنتقالية، والب

مـايو العديـد    / أيار ٢لس االنتقايل الوطين يف     اعتمد اجمل   
مـن القــوانني اجلديــدة، مبــا يف ذلـك القــانون الــذي ميــنح العفــو   
ــانون       ــستبد والق ــد امل ــانون جتــرمي متجي عــن بعــض اجلــرائم، وق

ــةاملتعلــق بــبعض اإلجــراءات اخلاصــ  ــالفترة االنتقالي ويــنص . ة ب
آخر تلك القوانني على اختاذ وزاريت الداخلية والـدفاع لتـدابري          
تتعلق بـاملعتقلني جـراء الـصراع، تـشمل إحالتـهم إىل احملاكمـة              

ويف حــال طبــق بــشكل  . أو إطــالق ســراحهم خــالل شــهرين 
حيترم معايري حقوق اإلنسان على حنو سليم، ميكـن أن يـشكل            

مــام علــى طريــق حــل القــضايا املرتبطــة      ذلــك خطــوة إىل األ 
  .باالعتقاالت اليت جرت خالل الرتاع الذي شهدته ليبيا

وتثري بـاقي جوانـب القـوانني القلـق وانتقـدها حمـامون               
ليبيون، مبا يف ذلـك اجمللـس الـوطين للحريـات املدنيـة وحقـوق               

. جمللـــس الـــوطين االنتقـــايل نفـــسه   اإلنـــسان، الـــذي أنـــشأه ا  
مة فيمـــا خيـــص العفـــو غامـــضة، ومـــن  دالعبـــارات املـــستخ إن
ا إذا فهــي حمـــل تفــسريات خمتلفـــة، ألنـــه العفــو مرهـــون مبـــ    مث

إننــا . “تعزيــز الثــورة أو محايتــها ”اعتــربت األفعــال ترمــي إىل 
نسعى إىل التوصل إىل توضيح بأن تلك القوانني سـتطبق علـى            
حنــو حيتــرم معــايري حقــوق اإلنــسان الدوليــة، مبــا يف ذلــك منــع  

ائم احلــــرب، واجلــــرائم ضــــد اإلنــــسانية    العفــــو عــــن جــــر  
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ــهاكات اخلطــرية حلقــوق اإلنــسان  كمــا أن جتــرمي نقــد  . واالنت
قــا حلريــة التعــبري، وال يتطــابق  الــسلطات اجلديــدة، يــشكل خر

  .مبادئ اإلعالن الدستوري اللييب أو املعايري الدولية مع
وجتعل التحديات املتصاعدة اليت على املرحلة االنتقاليـة          
اوزها، خصوصا فيما يتعلـق بـاألمن مـن امللـح تـسوية        يف ليبيا جت  

. مــسائل الــشرعية مــن خــالل تنظــيم عمليــات انتخابيــة مبكــرة  
. وحيتاج الشعب اللييب إىل الشعور بأنه خيتار احلكومة ويسائلها         

ــادة عــن التقــدم الــذي أحــرز   لــذلك مــن دواعــي ســروري ا  إلف
  .خيص التحضري النتخابات املؤمتر الوطين فيما

لـــى طلـــب الـــسلطات الليبيـــة، وســـعت األمـــم  بنـــاء ع  
خـالل   املتحدة دعمها للمفوضية الوطنية العليا لالنتخابات، من      

دعم دورها االستـشاري، ودعـم تثقيـف النـاخبني وتـوفري مـواد            
التــسجيل واالقتــراع وتنــسيق جهــود املــساعدة االنتخابيــة الــيت   

ــاقي املنظمــات الدوليــة  ل والفريــق االنتخــايب املتكامــ . تقــدمها ب
بعثـة األمـم املتحـدة للـدعم        لألمم املتحدة املـشكل مـن مـوظفي         

مكتـب األمـم املتحـدة      برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي و      و ليبيا يف
مقــر واحــد مــع إدارة    خلــدمات املــشاريع، يــشتركون اآلن يف  

ــع     ــة مواق ــشرون يف ثالث ــات يف طــرابلس ومنت مفوضــية االنتخاب
  .ميدانية، وهي طرابلس وبنغازي وسبها

ــة        ــشاء مكاتــب فرعي ــات إن ــة االنتخاب ــتعني علــى جلن ي
وإجيــاد مــستودعات وتعــيني مــوظفني وتدريبــهم، ويف الوقــت   
نفــسه اعتمــاد عــدة نظــم ولــوائح، مبــا يف ذلــك تلــك املرتبطــة    
ــة      ــات وعمليـ ــحني والكيانـ ــيني املرشـ ــاخبني وتعـ ــسجيل النـ بتـ

وكما أفـدت يف مـستهل بيـاين، سـجل مـا يزيـد قلـيال                . املراقبة
ــو  ــني   عــن ملي ــصويت، ب ــوائم الت ــار٩ و ١ن شــخص يف ق /  أي

، مـشكال   وكان تـسجيل النـساء متـدنيا نـسبيا حلـد اآلن           . مايو
  . يف املائة من املسجلني٣٦يناهز  ما

ونظــرا لغيـــاب أرقـــام موثوقـــة بـــشأن عـــدد الـــسكان،    
والتركيبــة الدميغرافيــة لليبيــا بــشكل دقيــق، مــن الــصعب للغايــة   

شكل موثوق، حيث أن ختمينات تقدير عدد الناخبني املؤهلني ب
وبينمـا تعـد    .  ماليني ناخب  ٣,٥ و   ٣مدروسة حتدد الرقم بني     

أرقام التـسجيل األوليـة مـشجعة، فإهنـا تظهـر احلاجـة إىل زيـادة            
وترية التسجيل خالل األسبوع الثـاين مـن التـسجيل، وبالفعـل،            

  .تسارعت أرقام التسجيل اليومية خالل األيام القليلة املاضية
يضا تسجيل املرشحني والكيانات الـسياسية الـيت        بدأ أ   
مـايو، ومـن املقـرر      / أيـار  ١م لالنتخابـات النـسبية يف       تقدم قوائ 

ــام   ــة أي ــرة مثاني ــل القــوي  . إجراؤهــا خــالل فت واســتجابة للتمثي
مــايو متديــد  / أيــار٧لــسياسية، قــررت اللجنــة يف   للكيانــات ا
د والعـــد. مـــايو/ أيـــار١٥ســـبوعا إضـــافيا، ينتـــهي يف الفتـــرة أ

اإلمجــايل للمرشــحني املــسجلني والكيانــات الــسياسية مــشجع   
ــة، حيــــ  ــسجيل  للغايــ ــرى تــ ــردي  ١ ١٠٠ث جــ ــح فــ  مرشــ

  .كيان سياسي حىت اآلن ٤٧ و
وبينمـــا كانـــت الـــوترية األوليـــة لتـــسجيل املرشـــحني    

والكيانات السياسية بطيئـة، إال أهنـا اكتـسبت زمخـا علـى حنـو               
لكـــن .  عقـــب متديـــد فتـــرة الترشـــيحمـــستمر وتواصـــل ذلـــك

بني املرشحني األفراد، كان عدد النساء املرشـحات متـدنيا      من
إن ذلك خميـب لآلمـال،   .  امرأة حىت اآلن٢٩جدا، حيث بلغ    

لكن رمبا غري مـثري للدهـشة، ألن معظـم النـساء الالئـي يـرغنب                
ــات     ــوائم الكيان يف الترشــيح يفــضلن أن جيــري إدراجهــن يف ق

قـــانون، مرشـــحني الـــسياسية، الـــيت يـــتعني أن تـــشمل طبقـــا لل
  .متناوبني من النساء والرجال

ــة      . شــكل التثقيــف االنتخــايب حتــديا خطــريا يف العملي
ووفــرت املفوضــية االنتخابيــة يف مقرهــا ويف كامــل ليبيــا مــواد  
للتثقيف االنتخايب، اليت تتضمن محلـة للملـصقات، وإعالنـات           
يف الصحف والرسائل القصرية وإعالنات اخلدمـة العامـة علـى           

لألسف، بدأت العملية بشكل متأخر، ومثـة حاجـة         . زيونالتلف
  .ملحة إلجراء زيادة كبرية يف هذه األنشطة
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ــسجيل ال    ــة  وصــاحب ت ــاخبني بعــض املــشاكل األمني . ن
ــة، مــع اهتمــام كــبري       وال ــة كامل ــزال جيــري وضــع خطــة أمني ي
جانـــب احلكومـــة، ومبـــشاركة قويـــة ملستـــشاري الـــشرطة  مـــن

ة الداخليـــة جلنـــة أمـــن خاصـــة وأنـــشأت وزار. التـــابعني للبعثـــة
باالنتخابــات، مــن أجــل تنــسيق مجيــع األنــشطة بــني مــديريات   

وصممت . الشرطة ومراكزها، وكذلك بني باقي عناصر األمن      
ــابعني      ــشرطة الت ــشاري ال ــساعدة مست ــه وم ــوزارة حتــت توجي ال
ــدة     ــذها، لفائ ــة مكثفــة، وشــرعت يف تنفي ــرامج تدريبي ــة، ب للبعث

  .شاركون يف تأمني االنتخاباتمجيع ضباط الشرطة الذين سي
ــن للــــنقص احلاصــــل يف اجلانــــب اللوجــــسيت        وميكــ

واالتصاالت واملركبات، أن يعيق تنفيذ اخلطـة األمنيـة املتعلقـة           
. كون الترتيبـــــــات احملليـــــــة حامســـــــةباالنتخابـــــــات، وســـــــت

الضروري أن تشترك مجيع الوكاالت األمنية بشكل فعـال          من
  .من أجل تنفيذ اخلطة

ية تسجيل النـاخبني وتـسجيل الكيانـات        إن نتائج عمل    
الـــسياسية والـــشكاوى وعمليـــة اإلدارة ورمبـــا األكثـــر أمهيـــة،  

ستــشكل عوامــل  تــدقيق جلنــة الرتاهــة واملواطنــة يف املرشــحني،
  .رئيسية تؤثر على اإلطار الزمين

ــا جــراء        ــين قلق ــشكل عل ــسياسية ب ــات ال ــدت الكيان أب
وتــسمية قــصر الوقــت املخــصص لعملــييت تــسجيل النــاخبني      

ــة     ــة املدني ــة الــضعيفة للتربي املرشــحني، خــصوصا يف ضــوء احلال
ومــــع ذلــــك، فــــإن عــــددا    . وتطــــور الكيانــــات الــــسياسية  

 إذ تعقـد    -األحزاب والكيانات السياسية قد بدأ يف الربوز         من
تلك األحـزاب والكيانـات الـسياسية املـؤمترات وتـضع الـربامج             

وسـليم علـى    وذلـك مؤشـر ملمـوس       . وتنتخب هيئاهتـا القياديـة    
  .تطور العملية الدميقراطية

العليـا   وأود أن أغتنم هذه الفرصة لإلشـادة باملفوضـية          
لالنتخابات، وهي اهليئة اليت بدأت عملها قبـل أقـل مـن أربعـة            
أشــهر مــع افتقارهــا التــام للتجــارب فيمــا خيــص االنتخابــات،   

على التزامها وجهودها املـستمرة الـيت تبـذهلا مـن أجـل املـضي               
ــدما ب ــة، يف ظــروف صــعبة وإطــار زمــين    ق ــات االنتخابي العملي

  .حمدود للغاية
االنتخابــات جــزء مــن عمليــة االنتقــال، ليــست بدايــة    

ــها  ــة وال هنايت ــات يف معاجلــة بعــض    . العملي ــساعد االنتخاب ست
املــسائل الــيت تواجــه الــسلطات االنتقاليــة، لكــن علــى الليبــيني   

 الدولـة جبديـة     عقب االنتخابات إعـادة االلتـزام ببنـاء مقومـات         
ويف حـني يـنص اإلعـالن الدسـتوري علـى           . يف األجل الطويـل   

ــرى     ــى أن جتـ ــة وعلـ ــة انتقاليـ ــيكون هيئـ ــوطين سـ ــؤمتر الـ أن املـ
يعي علـــى املـــدى الطويـــل بعـــد عـــام  انتخابـــات هيكـــل تـــشر

هذه االنتخابات، سيكون أمام املـؤمتر الـوطين املقبـل مهـام             من
كومـة جديــدة  ومـن بـني هــذه املهـام تـشكيل ح    . عديـدة هامـة  

وتعـــيني اللجنـــة الدســـتورية واســـتعراض واعتمـــاد تـــشريعات  
ونظــرا ألنــه  . هامــة، مبــا يف ذلــك القــانون االنتخــايب القــادم     

ســيكون أول هيئــة تــشريعية منتخبــة يف ليبيــا يف النــصف قــرن   
املاضي، تتـشاور بعثـة األمـم املتحـدة للـدعم يف ليبيـا وبرنـامج                

اب املــصلحة لتحــضري األمــم املتحــدة اإلمنــائي مــع شــىت أصــح 
وتقدمي الـدعم اإلجرائـي واملوضـوعي لكـل مـن املـؤمتر الـوطين              

ويف حــني أن عمليــة التحــول الــدميقراطي . واللجنــة الدســتورية
ستنتقل إىل مرحلة جديدة، فإن دعـم البعثـة يف جمـاالت األمـن              
ــانون       ــة وســيادة الق ــة االنتقالي ــسان والعدال ــوق اإلن ــام وحق الع

 احلـــدود ســـيظل يـــشكل أولويـــات وانتـــشار األســـلحة وأمـــن
  .يتعلق بتقدمي املساعدة إىل السلطات اجلديدة ما يف

ر كمــا قلـــت مـــرارا يف هـــذه القاعـــة، علينـــا أن نـــذكّ   
أنفسنا باستمرار بالتركة الرهيبة والصعوبات اجلمة اليت تواجه         
ــيادة        ــى أســاس س ــة عل ــة فاعل ــشاء دول ــة يف إن ــسلطات الليبي ال

ي االعتــراف مبــا حققتــه الــسلطات ينبغــ. القــانون والدميقراطيــة
ويف الوقــت نفــسه، ينبغــي . حــىت اآلن مــن اســتقرار وإجنــازات

ــا يف مواصــلة      ــا ومعن ــدويل أن يكــون صــرحيا معه للمجتمــع ال
ع بقائــه ملتزمــا بــدعم الليبــيني حتديــد التحــديات والثغــرات، مــ



S/PV.6768  
 

12-33508 9 
 

سعيهم من أجل حتقيـق الدميقراطيـة واالسـتقرار مـن خـالل              يف
إن ليبيـا دميقراطيـة     . الفنيـة والـدعم العملـي     تزويدهم باملـشورة    

  .مستقرة يف مصلحة اجلميع
ــرئيس   ــم (ال ــة تكل ــارتن   ): باإلنكليزي ــسيد م أشــكر ال

  .على إحاطته اإلعالمية
أعطــي الكلمــة اآلن للــسيد مــورايس كــابرال بــصفته     

ــالقرار       ــال بـ ــشأة عمـ ــن املنـ ــس األمـ ــة جملـ ــيس جلنـ  ١٩٧٠رئـ
  .بشأن ليبيا) ٢٠١١(

ــورايس     ــسيد مـــ ــابرالالـــ ــال (كـــ ــم) (الربتغـــ  تكلـــ
ن أقــــدم تقريــــرا إىل جملــــس األمــــن يــــشرفين أ): باإلنكليزيــــة

). ٢٠١١ (١٩٧٠عمــل اللجنــة املنــشأة عمــال بــالقرار      عــن
ــن     ــرة م ــر الفت ــارس إىل / آذار١يغطــي التقري ــار١٠م ــايو / أي م

ــى   . ٢٠١٢ ــايت علـ ــأركز مالحظـ ــاز، سـ ــا لإلجيـ ــم  وتوخيـ أهـ
ــاين، حيــث ســيتم     ــو ملخــصا لبي ــب وأتل ــسخة  اجلوان ــع ن  توزي

  .مطبوعة من التقرير بكامله ونشره على املوقع الشبكي للجنة
. كمــا يعــرف اجمللــس، عرضــت علــى اللجنــة وثيقتــان  

أعــدها فريــق  ) ، املرفــقS/2012/178(األوىل هــي وثيقــة عمــل  
 تعكس إسهامات الفريـق، واملديريـة التنفيذيـة للجنـة           -اخلرباء  

 الـدويل وبعثـة األمـم    مكافحة اإلرهاب ومنظمة الطريان املـدين   
املتحــدة للــدعم يف ليبيــا ومكتــب األمــم املتحــدة لــشؤون نــزع 
السالح ومنظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة والوكالـة الدوليـة             

ــة   ــة الذري ــشأن -للطاق ــشار األســلحة     ب ــار وحتــديات انت أخط
ــن ــة  مــ ــا إىل املنطقــ ــائي   . ليبيــ ــر هنــ ــي تقريــ ــة، فهــ ــا الثانيــ أمــ

)S/2012/163ــده ال) ، املرفـــق ــذ  أعـ ــده لتنفيـ ــشأن رصـ ــق بـ فريـ
ــى      ــروض علـ ــر املفـ ــك احلظـ ــا يف ذلـ ــصلة، مبـ ــدابري ذات الـ التـ

والوثيقتـان متاحتـان   . األسلحة، وحظر السفر وجتميد األصول   
ــة    ــشبكي للجن ــع ال ــى املوق ــع عل أود أن أشــري إىل . اآلن للجمي

ــشار األ  ــة بانتـ ــة املعنيـ ــي   الوثيقـ ــا ينبغـ ــد أهنـ ــلحة، الـــيت أعتقـ سـ

وتشمل النتـائج   .  جماالت االنشغال  تشكل جماال رئيسيا من    أن
  .الرئيسية التايل

أوال، وقت كتابة هذا التقرير، مل تـضبط خـارج ليبيـا              
.  حيملـــها أفـــراد مـــصدرها ليبيـــاأنظمـــة للـــدفاع اجلـــوي الـــيت

ذلك، هناك متغريات هامة تنطـوي علـى هتديـد، ممـا يـربر        ومع
ــدابري   ــن الت ــد م ــيت    اختــاذ املزي ــن حــدة املخــاطر ال ــف م  للتخفي

  .تشكلها أنظمة الدفاع اجلوي اليت حيملها أفراد دق
ثانيا، هناك أدلة واضحة على خـروج كميـات كـبرية             

من األسلحة، خبالف أنظمة الدفاع اجلوي اليت حيملـها أفـراد،           
مــن ليبيــا أثنــاء الــرتاع، وخاصــة األســلحة الــصغرية واألســلحة  
اخلفيفــة ومــا يتــصل هبــا مــن ذخــرية، فــضال عــن املتفجــرات،     

  .ك عوامل قائمة معينة قد تشجع زيادة االنتشاروهنا
مــن احملتمــل أن يكــون ازديــاد توريــد األســلحة  ثالثــا،   

واملواد ذات الـصلة يف منطقـة الـساحل قـد أجـج حالـة انعـدام                 
  .األمن املوجودة من قبل، وخاصة يف مشال مايل

ــا      رابعــا، مــن الــضروري أن تــشارك الــسلطات يف ليبي
 اجلهـود الراميـة إىل مراقبـة األسـلحة          جبميع مستوياهتا يف جممـل    

  .ومكافحة االجتار غري املشروع هبا
أخريا، يتعني توجيه االنتباه إىل تعزيـز مراقبـة احلـدود،             

وتقويــة جهـــود التعـــاون والتنـــسيق اإلقليميـــة، وزيـــادة تبـــادل  
أنظمـــة الـــدفاع املعلومـــات وكـــبح التهديـــد اخلـــاص املتـــصل ب

ــها أفــراد    ــصت . اجلــوي الــيت حيمل الوثيقــة إىل توصــيات  وخل
ــر   ــصدي خلطـ ــددة للتـ ــلحة   حمـ ــشروع لألسـ ــري املـ ــشار غـ االنتـ

 .املنطقة دون اإلقليمية ومنطقة الساحل يف

أنتقــل اآلن إىل التقريــر النــهائي لفريــق اخلــرباء وفقــا        
ــرار  ــور،   ). ٢٠١١ (١٩٧٣للقـ ــة أمـ ــر، يف مجلـ ــي التقريـ يغطـ

ر حاالت نقل العتاد العسكري من ليبيا وإليها منذ فـرض حظـ           
األسلحة، وحاالت عدم االمتثال حلظر الـسفر وحـاالت عـدم           

قدم فريق اخلرباء، يف تقريره، جممـل     . االمتثال لتجميد األصول  
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 توصية، موجهة إما إىل جملس األمـن أو إىل اللجنـة أو إىل              ٢١
ــاالـــــدول األعـــــضاء، مبـــــا يف واختـــــذ بالفعـــــل .  ذلـــــك ليبيـــ

  .ة توصياتاجمللس واللجنة إجراءات متابعة بشأن عد من كل
أبريل، وافق أعضاء اللجنـة علـى دعـوة         / نيسان ٩ويف    

املمثل اخلـاص لألمـني العـام لليبيـا ورئـيس بعثـة األمـم املتحـدة             
للدعم يف ليبيـا، الـسيد إيـان مـارتن، إىل اجتمـاع للجنـة، بغيـة         

ــادل اآلراء بـــشأ  ــن توصـــيات الفريـــق، فـــضال     تبـ ن مخـــس مـ
وبـاألمس،  . اخلـرباء مناقشة عالقة العمل بني البعثة وفريـق         عن

. أجرى أعـضاء اللجنـة تبـادال مثمـرا لـآلراء مـع الـسيد مـارتن                
وأعتقـد  . وأتطلع إىل مزيد من تبادل اآلراء من هذا النوع معـه    

أن التفاعـل الوثيـق بـني اللجنــة وفريـق اخلـرباء والبعثـة يكتــسي       
ــداخل      ــب الت ــسيق وجتن ــة يف التن ــة الفعالي ــة خاصــة لكفال . أمهي

 الجتماع املمثل الدائم لليبيا مع صـندوق        وحددنا أيضا موعدا  
  .النقد والبنك الدوليني

ــول    ــار٩وحبل ــى    / أي ــة العمــل عل ــايو، أكملــت اللجن م
 من اإلخطارات أو طلبات اإلعفاء بشأن حظر        ٣٨جمموعه   ما

 إخطــارا أو طلــب إعفــاء بــشأن  ١٥٤األســلحة، ومــا جمموعــه 
  . طلبا بشأن التوجيهات٢٥جتميد األصول وما جمموعه 

وأود أن أختـــتم باإلشـــارة إىل أن اللجنـــة قـــد تلقـــت    
 مـن الـدول األعـضاء بـشأن تنفيـذها           ٥٧حىت اآلن تقارير مـن      
ــصلة  ــدابري ذات ال ــسان٢ويف . للت ــل أرســلت مــذكرة   / ني أبري

 تتـضمن تـذكرة لتلـك الـدول الـيت        شفوية إىل الـدول األعـضاء     
تقــدم بعــد تقاريرهــا بــشأن التنفيــذ إىل اللجنــة كــي تقــدمها   مل
ويف نفس اليوم، استكملت اللجنـة قائمـة األفـراد          . ون تأخري د

والكيانات اخلاضعني حلظر السفر وجتميد األصول، وأدرجـت        
  .املعلومات اجلديدة اليت قدمها الفريق

أشـكر الـسفري مـورايس      ): باإلنكليزيـة  تكلم (الرئيس  
  .كابرال على إحاطته اإلعالمية

ة آخــــرون مــــدرجون يف قائمــــال يوجــــد متكلمــــون   
أدعو أعضاء اجمللس اآلن إىل إجراء مـشاورات غـري          . املتكلمني

  .رمسية ملواصلة مناقشتنا بشأن هذا املوضوع
  .٣٥/١٥ُرفعت اجللسة الساعة   
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	رسالة مؤرخة 23 آذار/مارس 2012 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا (S/2012/178).
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): وفقاً للمادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو ممثل ليبيا إلى الاشتراك في هذه الجلسة.
	وفقاً للمادة 39 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو السيد إيان مارتن، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى الاشتراك في هذه الجلسة.
	يبدأ مجلس الأمن الآن نظره في البند المدرج في جدول أعماله.
	أود أن أوجه انتباه أعضاء المجلس إلى الوثيقة S/2012/178، التي تتضمن رسالة مؤرخة 23 آذار/مارس 2012 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا.
	أعطي الكلمة الآن للسيد مارتن.
	السيد مارتن (تكلم بالإنكليزية): تقترب ليبيا من لحظة حاسمة في انتقالها الديمقراطي. ففي 1 أيار/مايو، فتح الباب أمام تسجيل الناخبين لانتخاب المؤتمر الوطني - وهي أول انتخابات من نوعها منذ تلك التي أجريت في ظل قيود كبيرة قبل أكثر من 45 عاما. وأفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بأن عدد الناخبين الذين سجلت أسماؤهم حتى الليلة الماضية بلغ نحو 000 024 1 ناخب في 500 1 مركز من مراكز التسجيل في جميع أنحاء ليبيا. وسأبين في وقت لاحق الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية، دون التقليل من  أهمية ذلك الإنجاز.
	ولا تزال هناك مؤشرات إيجابية أخرى على أن ليبيا تتجه نحو الديمقراطية. ففي أعقاب إجراء الانتخابات المحلية في مصراتة في شباط/فبراير الماضي، خططت العديد من المدن الأخرى لانتخاب مجالسها المحلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وتزداد ممارسة الليبيين لحريتهم في التعبير، في حين تشهد وسائط الإعلام الحرة نموا مطردا وسريعاً، في ذات الوقت الذي يتواصل فيه إنشاء منظمات المجتمع المدني، التي يقود الشباب والنساء العديد منها في جميع أنحاء البلد. وهناك رغبة قوية من جانب الجمهور في أن يعمل بنشاط ويشارك ويستشار بشأن الشواغل المحلية والوطنية - وهو الحق الذي حرم منه على مدى السنوات الـ 42 الماضية - فضلا عن التصميم على مساءلة قادته. وهذه هي المرة الأولى التي يمكن للمرء أن يشعر فيها بوضوح بهذه التوجهات في أوساط الجمهور خلال عقد من الزمن، ولم يعد الشعب يخشى التعبير عن رأيه.
	وفي سياق هذه الحرية الناشئة للتو، فقد بدأت الصراعات والتوترات التي كانت موجودة قبل الثورة، - وكان يجري قمعها - تطفو على السطح بشكل أكثر وضوحا. وتصاعدت بعض هذه التوترات لتصل إلى صراع مسلح وضع على المحك نطاق وسلطة الأجهزة الأمنية الحكومية وقدرتها على فرض سيادة القانون.
	ففي 26 آذار/مارس، اندلع القتال بين قبيلة التبو والألوية العربية في سبها، المدينة الرئيسية في جنوب غرب ليبيا. وتدهور الوضع بسرعة على مدى خمسة أيام من القتال، مما أسفر عن 147 قتيلا وحوالي 500 جريح. وأرسل عند اندلاع القتال وفد مشترك من الحكومة والمجلس الوطني الانتقالي إلى سبها لقيادة المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، بدعم من زعماء القبائل والقادة الأمنيين المحليين. ونشرت وزارة الدفاع قوات من الجيش الوطني، بدعم من كتائب الثوار من خارج المنطقة، بهدف المساعدة في تأمين وفرض وقف إطلاق النار. وقدمت وكالات الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة المساعدات الإنسانية للأسر المشردة في المنطقة.
	واندلع القتال وبعد فترة وجيزة، في 1 نيسان/أبريل، بين بلدات زوارة في غربي ليبيا من جهة، والجميل ورقدالين من جهة أخرى. واستمرت الاشتباكات، التي تردد أنها شملت استخدام الأسلحة الثقيلة، لمدة ثلاثة أيام إلى أن تم الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة. وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن 48 شخصا لقوا حتفهم. وردت الحكومة بسرعة عن طريق إرسال قوة إلى المنطقة لفرض وقف إطلاق النار وكانت القوة عبارة عن مزيج من أفراد الجيش الوطني ووحدات وزارة الداخلية وألوية ثورية من مدن مختلفة. وهناك تاريخ من الصراع بين الجانبين، والذي يتم عادة إرجاعه إلى الاختلافات العرقية والمواقف تجاه النظام السابق والتنافس من أجل السيطرة على طرق التهريب. وقد زرت المنطقة في أواخر نيسان/أبريل واجتمعت في جميع المدن الثلاث مع المسؤولين المحليين وممثلي المجتمع المدني الذين أعربوا عن دعمهم لجهود المصالحة التي تبذلها الحكومة والمجلس الوطني الانتقالي.
	وفي 21 نيسان/أبريل، اندلع القتال للمرة الثانية في هذا العام في بلدة الكفرة في الجنوب الشرقي بين أبناء قبيلة التبو وعناصر الجيش الوطني التي كان قد تم نشرها في المنطقة في شباط/فبراير لفرض وقف إطلاق النار. وأرسل المجلس الوطني وفدا، ضم ممثلين لوزارة الدفاع، للتفاوض على وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة. وجرى انتهاك وقف إطلاق النار بعد 24 ساعة من بدئه حيث زادت الاشتباكات وشمل ذلك استخدام الأسلحة الثقيلة، حسبما تردد. وفي محاولة لوقف الاشتباكات، زار وزير الدفاع المجتمعات المحلية في 25 نيسان/أبريل. وعلى الرغم من أن الحالة لا تزال متوترة، فقد هدأت حدة القتال. وتفيد تقارير غير مؤكدة بمقتل عدة أشخاص وجرح العشرات.
	وفي كل حالة، اتخذت الحكومة إجراءات سريعة بنشر قوات وقدرات وساطة بعد بدء الصراعات مباشرة. وقد تحسن رد فعل الحكومة مع كل حالة وجرى أخذ الدروس المستفادة بعين الاعتبار. كما أبرزت كل حالة أن اتخاذ إجراءات سريعة ضروري لنزع فتيل التوترات المحلية ومنع ترسخها. ولكن بالإضافة إلى الاستجابة الفورية، فإنه في هذه الحالات وكذلك في مدن أخرى مثل بني وليد وسرت، فإن الأمر يتطلب توفير الأمن على المدى الطويل وتقديم الخدمات والسعي إلى تحقيق المصالحة لمعالجة هذه الصراعات بشكل كامل. وللأسف، فقد أدت هذه الصراعات إلى تفاقم عبء العمل المعقد والطموح بالفعل الذي يتحمله المجلس الوطني والحكومة، وأجبرتهما على صرف الانتباه عن الأولويات الرئيسية الأخرى.
	من ناحية أخرى، واجهت الحكومة أيضا اضطرابات ناجمة عن مشاعر الاستياء في أوساط بعض الكتائب المسلحة. والقضايا الأكثر إثارة للجدل هي أوجه عدم المساواة المتصورة في معاملة جرحى الحرب وقرار وقف المدفوعات للمقاتلين الثوريين السابقين لحين وضع الإجراءات لتنظيم صرف الأموال بشكل صحيح. والحادث الأخير الذي استهدف مكتب رئيس الوزراء يوم الثلاثاء وأسفر عن مقتل شخص واحد وجرح آخرين يدل على خطورة مشاعر الاستياء تلك، ولكنه يظهر أيضا تنامي تصميم الحكومة وقدرتها على مواجهة الذين يلجأون للعنف سعيا إلى تحقيق مطالبهم.
	هناك تقدم في مجال الانتعاش الاقتصادي. ويتم حاليا إنتاج نحو 1.4 مليون برميل من النفط يوميا. ومعظم الأفراد يمكنهم الآن التصرف في ودائعهم المصرفية. وهناك علامات واضحة على تجدد النشاط التجاري. وبالموافقة على الميزانية، أمكن استئناف مشاريع البناء الصغيرة. وعملية التعمير بوجه عام لن تدخل مرحلة التشغيل الكامل حتى عودة الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب والذين يمنعهم من ذلك في الوقت الراهن مخاوف أمنية، وإن كانت شركات القطاع الخاص الليبي تستأنف أنشطتها. وعُقد مؤتمران تجاريان دوليان في طرابلس خلال شهر نيسان/أبريل، مما أتاح للحكومة الفرصة لعرض خططها الاستثمارية والإدارية لإعادة بناء البلد وللتنمية المستقبلية. وفي 29 آذار/مارس، استضافت وزارة التخطيط اجتماعا مع المجتمع الدولي لتقديم خطة الحكومة الاستراتيجية التي تستند إلى الأهداف الانتقالية العشر التي حددتها الحكومة المؤقتة في تشرين الثاني/نوفمبر والتي تتضمن خططا وأهدافا قطاعية ستكون بمثابة الأساس لأنشطة الحكومة، وكذلك للدعم المنسق من قبل الشركاء الدوليين.
	ومع ذلك، فقد أجهد نطاق التحديات، بالإضافة إلى التوقعات الكبيرة للشعب الليبي بتحقيق تقدم ملموس وسريع، النظام السياسي المؤقت. ومرت خمسة أشهر على تعيين الحكومة وعلى الرغم من أن جميع الأطراف تدرك أن المهام المحددة للسلطات الانتقالية طموحة، فقد تزايد إحباط السلطتين التنفيذية والتشريعية بسبب عدم إحراز تقدم في عدد من القطاعات. والمجلس الوطني الانتقالي يطلب توضيحات في هذا الصدد وجرت مناقشات داخل المجلس حول احتمال إجراء تصويت لسحب الثقة من الحكومة. وتظهر هذه المناقشات التزاما بالمساءلة الديمقراطية، ولكنها خلقت شعورا بعدم الاستقرار في نظام هش بالفعل. ومن المهم أن تعمل السلطتان التنفيذية والتشريعية معا لضمان أن يلمس المواطنون في ليبيا حدوث تقدم ملموس، لا سيما في مجالي الأمن وتحقيق اللامركزية في الخدمات الحكومية في الفترة القصيرة السابقة على الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.
	ويرجع الفضل إلى السلطات الانتقالية على الصعيدين الوطني والمحلي في الاستعادة النسبية لمظاهر الحياة الطبيعية في البلد والمحافظة على بيئة يعيش ويعمل الناس في ظلها بحرية ويذهب الأطفال إلى المدارس وتتوفر الخدمات الأساسية. ولكن توقعات الليبيين إحراز تقدم ملموس في فترة ما بعد الثورة هي أقوى ما تكون فيما يتعلق بالأمن، حيث يود رجل الشارع الليبي أن يرى عملية متماسكة لإعادة بناء المؤسسات وإرساء سيادة القانون وإدماج القوات الثورية. ولا تزال هناك تحديات وفجوات كبيرة وتواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعم الجهود التي تبذلها الحكومة في هذه المجالات.
	ويواصل مستشارو الشرطة التابعون لبعثة الأمم المتحدة، والملحقون بوزارة الداخلية، تقديم الدعم في مجالات التدريب وأمن الحدود والخدمات اللوجستية وأمن الانتخابات والاتصال الإعلامي. والبعثة تواصل الاشتراك في رئاسة آلية التنسيق الدولية، بهدف مساعدة الوزارة على تحديد أولوياتها وخططها وتنسيق عروض المساعدة الثنائية من قبل المجتمع الدولي، وذلك لضمان تلبيتها لاحتياجات الشرطة الليبية على أفضل وجه.
	ويجري وضع خطة طويلة الأجل للإصلاح الشامل لوزارة الداخلية، بما في ذلك الشرطة، وإعادة هيكلتها وستتطلب زيادة كبيرة في القدرات في مجالات صنع القرارات بفعالية والإدارة والتخطيط الاستراتيجي. وفي الوقت نفسه، أدت الأزمات الأخيرة للدعوة إلى تسريع وتيرة جهود إعادة تأهيل القوات المسلحة الليبية وقد طلب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش من الشركاء الثنائيين والدوليين تنسيق جهودهم في هذا الصدد.
	ومن القضايا الرئيسية ذات الصلة بالأمن العام إدماج أو تسريح المقاتلين الثوريين والرقابة على الأسلحة. والمواطنون في ليبيا يعتبرون إحراز تقدم في هذا الشأن مقياسا رئيسيا للتقدم بوجه عام في مرحلة ما بعد الثورة ولأداء الحكومة. والنتائج المتحققة في هذا المجال حتى الآن متفاوتة. ونظرا لضعف قدرة الأجهزة الأمنية في الدولة على استيعاب المقاتلين الثوريين على الفور، وضعت الحكومة آلية مؤقتة في شكل اللجنة الأمنية العليا التي تخضع لسلطة وزارة الداخلية والتي يوجد لها فروع في جميع أنحاء البلد . وإنه لأمر إيجابي أن تحقق اللجنة بعض التقدم باتجاه إيجاد قيادة موحدة للكتائب والسيطرة عليها والحد من تشرذمها. كما وفرت للدولة معينا من القوات المساعدة للانتشار السريع إلى جانب الجيش الوطني في مناطق الأزمات. ووفقا لوزارة الداخلية، فقد سجل ما يقرب من 000 60 إلى 000 70 مقاتل أسماءهم حتى الآن للمشاركة في اللجنة. ولكن بما أن اللجنة قد أنشئت باعتبارها هيئة مؤقتة، فإن التحدي الآن يتمثل في التخطيط لإدماج المقاتلين في نهاية المطاف في الوزارة التي تخضع هي ذاتها لعمليات إصلاح. ومن الضروري أن تتم عملية الانتقال على سبيل الأولوية، حتى لا تصبح اللجنة هيكلا أمنيا موازيا.
	وفي غضون ذلك، تواصل هيئة شؤون المحاربين للتأهيل والتنمية تسجيل المقاتلين وبعض الأسلحة وتعمل مع وزارة العمل لتحديد فرص العمل المدني المتاحة. وهناك حاجة إلى تنسيق أقوى لخطط الإدماج والتسريح وإعادة الإدماج لتجنب الارتباك والازدواجية في الجهود، ويتعين أن يستمر التخطيط لمواصلة معالجة مسألة الرقابة على الأسلحة ونزع السلاح.
	إن أمن الحدود لا يزال أحد الشواغل الرئيسية لليبيا، وكذلك لجيرانها وللمنطقة بوجه عام والشركاء الدوليين. والسلطات الليبية تواجه في الوقت الراهن قيودا شديدة على القدرات والإمكانات. ويجري حاليا إنشاء قوة جديدة لأمن الحدود وحماية المنشآت الاستراتيجية؛ والقوات المسلحة الليبية بحاجة إلى إعادة تأهيل؛ وجرى استنفاد معظم موارد هيئة الجمارك الليبية؛ وهيئتا الشرطة والهجرة بحاجة إلى تعزيز وتدريب في جميع مجالات مسؤولياتهما تقريبا. وإنشاء آليات فعالة لأمن الحدود وإدارتها مهمة معقدة ستستغرق سنوات. وهي تتطلب اتباع نهج حكومي شامل على نطاق عدة وزارات رئيسية والتنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية المختلفة للدولة على جميع المستويات. وسيكون التركيز والمساعدة المستمران من قبل المجتمع الدولي أمرا ضروريا.
	وستواصل الأمم المتحدة دعم تلك الجهود بتوفير المشورة والخبرة والتنسيق، وذلك بالتعاون الوثيق مع السلطات الليبية وشركائها الثنائيين. تظل الأولوية الهامة وضع خطة عمل عاجلة فيما يخص تحسين الأمن والمراقبة المتكاملة للحدود الجنوبية، تحت قيادة وهياكل مراقبة مشتركة. إن الأمم المتحدة وشركاءها على المستوى الثنائي على أهبة الاستعداد للعمل مع السلطات الليبية بشأن هذه الخطة، التي من شأنها تيسير تقديم المساعدات الدولية لمختلف الوكالات المعنية.
	ولئن كنت لا أزال أعتقد بأن الحكومة الليبية ملتزمة بضمان استفادة مواطنيها من العدالة وسيادة القانون، فإن عراقيل كبيرة تعيق العملية. حيث يظل آلاف الأسرى قيد الاعتقال في أعقاب الصراع. ونقل الأسرى والمعتقلين لسجون وزارة العدل يتقدم ببطء. وصرحت الوزارة بأن 31 مرفقا، تضم 000 3 معتقل، هي تحت السيطرة الآن. وتكون في الغالب السيطرة على تلك المرافق بالاشتراك مع أطراف أخرى، بما في ذلك الكتائب التي تديرها. ولا يزال عدد إضافي من المعتقلين، ربما ما يناهز 000 4 معتقل، يقبعون في سجون الكتائب، إما في مرافق اعتقال رسمية أو سرية.
	وتتواصل حالات سوء معاملة المعتقلين وتعذيبهم. وقد عبرت مؤخرا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عميق قلقها جراء وفاة ثلاثة أفراد في مركز اعتقال في مصراتة يقع تحت سيطرة اللجنة الأمنية العليا، ومن ثم تحت سيطرة وزارة الداخلية. وقعت كل الوفيات بتاريخ 13 نيسان/أبريل، ولدينا معلومات موثوقة بأنها كانت نتيجة مباشرة للتعذيب، فضلا عن معلومات تفيد بتعذيب ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين في نفس المرفق.
	لقد حثثت رئيس الوزراء ووزير الداخلية بشأن عن الحاجة إلى إجراء تحقيق في تلك الحالات، ومنع المزيد من سوء المعاملة من خلال وضع نظام تفتيش صارم. ونددت اللجنة الأمنية العليا في مصراتة علنا بتلك الأفعال، والتزمت بتقديم دعمها للتحقيقات وللإجراءات القانونية الملائمة. وسنعمل مع السلطات الليبية من أجل ضمان متابعة تلك الحالات، وكذلك فيما يتعلق بمزاعم التعذيب التي أبلغنا بها من مناطق أخرى في ليبيا، بما في ذلك مراكز الاعتقال في طرابلس والزاوية والزنتان.
	ويتعين أن تكون معالجة تلك الممارسات على رأس أولويات الحكومة سعيا وراء تحقيق ثقافة جديدة لحقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا ما بعد الثورة. وأنشئت أيضا في ذلك الصدد، هيئات حكومية جديدة خلال الشهرين الأخيرين من أجل التحقيق في شكاوى حقوق الإنسان. وتؤكد تلك الحوادث أيضا أهمية تسريع نقل المعتقلين إلى عهدة وزارة العدل، حيث ستقوم الشرطة القضائية بحراستهم.
	تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل وثيق مع إدارة السجون الليبية من أجل معالجة فجواتها المتعلقة بالقدرة، وتحث على اعتماد إستراتيجية مقاضاة عامة فيما يخص إرث النظام والصراع السابقين. ويمكن لهذه الاستراتيجية الإسهام بشكل كبير في بناء الثقة في النظام القانوني.
	وثمة أيضا حاجة لإحراز تقدم فيما يخص تنفيذ باقي جوانب العدالة الانتقالية، بما في ذلك التعيين الرسمي لأعضاء لجنة تقصي الحقائق والمصالحة، التي أنشئت بموجب قانون العدالة الانتقالية، والبحث عن المفقودين وتحديد هوياتهم.
	اعتمد المجلس الانتقالي الوطني في 2 أيار/مايو العديد من القوانين الجديدة، بما في ذلك القانون الذي يمنح العفو عن بعض الجرائم، وقانون تجريم تمجيد المستبد والقانون المتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بالفترة الانتقالية. وينص آخر تلك القوانين على اتخاذ وزارتي الداخلية والدفاع لتدابير تتعلق بالمعتقلين جراء الصراع، تشمل إحالتهم إلى المحاكمة أو إطلاق سراحهم خلال شهرين. وفي حال طبق بشكل يحترم معايير حقوق الإنسان على نحو سليم، يمكن أن يشكل ذلك خطوة إلى الأمام على طريق حل القضايا المرتبطة بالاعتقالات التي جرت خلال النزاع الذي شهدته ليبيا.
	وتثير باقي جوانب القوانين القلق وانتقدها محامون ليبيون، بما في ذلك المجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان، الذي أنشأه المجلس الوطني الانتقالي نفسه. إن العبارات المستخدمة فيما يخص العفو غامضة، ومن ثم فهي محل تفسيرات مختلفة، لأنه العفو مرهون بما إذا اعتبرت الأفعال ترمي إلى ”تعزيز الثورة أو حمايتها“. إننا نسعى إلى التوصل إلى توضيح بأن تلك القوانين ستطبق على نحو يحترم معايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك منع العفو عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. كما أن تجريم نقد السلطات الجديدة، يشكل خرقا لحرية التعبير، ولا يتطابق مع مبادئ الإعلان الدستوري الليبي أو المعايير الدولية.
	وتجعل التحديات المتصاعدة التي على المرحلة الانتقالية في ليبيا تجاوزها، خصوصا فيما يتعلق بالأمن من الملح تسوية مسائل الشرعية من خلال تنظيم عمليات انتخابية مبكرة. ويحتاج الشعب الليبي إلى الشعور بأنه يختار الحكومة ويسائلها. لذلك من دواعي سروري الإفادة عن التقدم الذي أحرز فيما يخص التحضير لانتخابات المؤتمر الوطني.
	بناء على طلب السلطات الليبية، وسعت الأمم المتحدة دعمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من خلال دعم دورها الاستشاري، ودعم تثقيف الناخبين وتوفير مواد التسجيل والاقتراع وتنسيق جهود المساعدة الانتخابية التي تقدمها باقي المنظمات الدولية. والفريق الانتخابي المتكامل للأمم المتحدة المشكل من موظفي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، يشتركون الآن في مقر واحد مع إدارة مفوضية الانتخابات في طرابلس ومنتشرون في ثلاثة مواقع ميدانية، وهي طرابلس وبنغازي وسبها.
	يتعين على لجنة الانتخابات إنشاء مكاتب فرعية وإيجاد مستودعات وتعيين موظفين وتدريبهم، وفي الوقت نفسه اعتماد عدة نظم ولوائح، بما في ذلك تلك المرتبطة بتسجيل الناخبين وتعيين المرشحين والكيانات وعملية المراقبة. وكما أفدت في مستهل بياني، سجل ما يزيد قليلا عن مليون شخص في قوائم التصويت، بين 1 و 9 أيار/ مايو. وكان تسجيل النساء متدنيا نسبيا لحد الآن، مشكلا ما يناهز 36 في المائة من المسجلين.
	ونظرا لغياب أرقام موثوقة بشأن عدد السكان، والتركيبة الديمغرافية لليبيا بشكل دقيق، من الصعب للغاية تقدير عدد الناخبين المؤهلين بشكل موثوق، حيث أن تخمينات مدروسة تحدد الرقم بين 3 و 3.5 ملايين ناخب. وبينما تعد أرقام التسجيل الأولية مشجعة، فإنها تظهر الحاجة إلى زيادة وتيرة التسجيل خلال الأسبوع الثاني من التسجيل، وبالفعل، تسارعت أرقام التسجيل اليومية خلال الأيام القليلة الماضية.
	بدأ أيضا تسجيل المرشحين والكيانات السياسية التي تقدم قوائم للانتخابات النسبية في 1 أيار/مايو، ومن المقرر إجراؤها خلال فترة ثمانية أيام. واستجابة للتمثيل القوي للكيانات السياسية، قررت اللجنة في 7 أيار/مايو تمديد الفترة أسبوعا إضافيا، ينتهي في 15 أيار/مايو. والعدد الإجمالي للمرشحين المسجلين والكيانات السياسية مشجع للغاية، حيث جرى تسجيل 100 1 مرشح فردي و 47 كيان سياسي حتى الآن.
	وبينما كانت الوتيرة الأولية لتسجيل المرشحين والكيانات السياسية بطيئة، إلا أنها اكتسبت زخما على نحو مستمر وتواصل ذلك عقب تمديد فترة الترشيح. لكن من بين المرشحين الأفراد، كان عدد النساء المرشحات متدنيا جدا، حيث بلغ 29 امرأة حتى الآن. إن ذلك مخيب للآمال، لكن ربما غير مثير للدهشة، لأن معظم النساء اللائي يرغبن في الترشيح يفضلن أن يجري إدراجهن في قوائم الكيانات السياسية، التي يتعين أن تشمل طبقا للقانون، مرشحين متناوبين من النساء والرجال.
	شكل التثقيف الانتخابي تحديا خطيرا في العملية. ووفرت المفوضية الانتخابية في مقرها وفي كامل ليبيا مواد للتثقيف الانتخابي، التي تتضمن حملة للملصقات، وإعلانات في الصحف والرسائل القصيرة وإعلانات الخدمة العامة على التلفزيون. للأسف، بدأت العملية بشكل متأخر، وثمة حاجة ملحة لإجراء زيادة كبيرة في هذه الأنشطة.
	وصاحب تسجيل الناخبين بعض المشاكل الأمنية. ولا يزال يجري وضع خطة أمنية كاملة، مع اهتمام كبير من جانب الحكومة، وبمشاركة قوية لمستشاري الشرطة التابعين للبعثة. وأنشأت وزارة الداخلية لجنة أمن خاصة بالانتخابات، من أجل تنسيق جميع الأنشطة بين مديريات الشرطة ومراكزها، وكذلك بين باقي عناصر الأمن. وصممت الوزارة تحت توجيه ومساعدة مستشاري الشرطة التابعين للبعثة، برامج تدريبية مكثفة، وشرعت في تنفيذها، لفائدة جميع ضباط الشرطة الذين سيشاركون في تأمين الانتخابات.
	ويمكن للنقص الحاصل في الجانب اللوجستي والاتصالات والمركبات، أن يعيق تنفيذ الخطة الأمنية المتعلقة بالانتخابات، وستكون الترتيبات المحلية حاسمة. من الضروري أن تشترك جميع الوكالات الأمنية بشكل فعال من أجل تنفيذ الخطة.
	إن نتائج عملية تسجيل الناخبين وتسجيل الكيانات السياسية والشكاوى وعملية الإدارة وربما الأكثر أهمية، تدقيق لجنة النزاهة والمواطنة في المرشحين، ستشكل عوامل رئيسية تؤثر على الإطار الزمني.
	أبدت الكيانات السياسية بشكل علني قلقا جراء قصر الوقت المخصص لعمليتي تسجيل الناخبين وتسمية المرشحين، خصوصا في ضوء الحالة الضعيفة للتربية المدنية وتطور الكيانات السياسية. ومع ذلك، فإن عددا من الأحزاب والكيانات السياسية قد بدأ في البروز - إذ تعقد تلك الأحزاب والكيانات السياسية المؤتمرات وتضع البرامج وتنتخب هيئاتها القيادية. وذلك مؤشر ملموس وسليم على تطور العملية الديمقراطية.
	وأود أن أغتنم هذه الفرصة للإشادة بالمفوضية العليا للانتخابات، وهي الهيئة التي بدأت عملها قبل أقل من أربعة أشهر مع افتقارها التام للتجارب فيما يخص الانتخابات، على التزامها وجهودها المستمرة التي تبذلها من أجل المضي قدما بالعمليات الانتخابية، في ظروف صعبة وإطار زمني محدود للغاية.
	الانتخابات جزء من عملية الانتقال، ليست بداية العملية ولا نهايتها. ستساعد الانتخابات في معالجة بعض المسائل التي تواجه السلطات الانتقالية، لكن على الليبيين عقب الانتخابات إعادة الالتزام ببناء مقومات الدولة بجدية في الأجل الطويل. وفي حين ينص الإعلان الدستوري على أن المؤتمر الوطني سيكون هيئة انتقالية وعلى أن تجرى انتخابات هيكل تشريعي على المدى الطويل بعد عام من هذه الانتخابات، سيكون أمام المؤتمر الوطني المقبل مهام عديدة هامة. ومن بين هذه المهام تشكيل حكومة جديدة وتعيين اللجنة الدستورية واستعراض واعتماد تشريعات هامة، بما في ذلك القانون الانتخابي القادم. ونظرا لأنه سيكون أول هيئة تشريعية منتخبة في ليبيا في النصف قرن الماضي، تتشاور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع شتى أصحاب المصلحة لتحضير وتقديم الدعم الإجرائي والموضوعي لكل من المؤتمر الوطني واللجنة الدستورية. وفي حين أن عملية التحول الديمقراطي ستنتقل إلى مرحلة جديدة، فإن دعم البعثة في مجالات الأمن العام وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون وانتشار الأسلحة وأمن الحدود سيظل يشكل أولويات في ما يتعلق بتقديم المساعدة إلى السلطات الجديدة.
	كما قلت مرارا في هذه القاعة، علينا أن نذكّر أنفسنا باستمرار بالتركة الرهيبة والصعوبات الجمة التي تواجه السلطات الليبية في إنشاء دولة فاعلة على أساس سيادة القانون والديمقراطية. ينبغي الاعتراف بما حققته السلطات حتى الآن من استقرار وإنجازات. وفي الوقت نفسه، ينبغي للمجتمع الدولي أن يكون صريحا معها ومعنا في مواصلة تحديد التحديات والثغرات، مع بقائه ملتزما بدعم الليبيين في سعيهم من أجل تحقيق الديمقراطية والاستقرار من خلال تزويدهم بالمشورة الفنية والدعم العملي. إن ليبيا ديمقراطية مستقرة في مصلحة الجميع.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أشكر السيد مارتن على إحاطته الإعلامية.
	أعطي الكلمة الآن للسيد مورايس كابرال بصفته رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا.
	السيد مورايس كابرال (البرتغال) (تكلم بالإنكليزية): يشرفني أن أقدم تقريرا إلى مجلس الأمن عن عمل اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011). يغطي التقرير الفترة من 1 آذار/مارس إلى 10 أيار/مايو 2012. وتوخيا للإيجاز، سأركز ملاحظاتي على أهم الجوانب وأتلو ملخصا لبياني، حيث سيتم توزيع نسخة مطبوعة من التقرير بكامله ونشره على الموقع الشبكي للجنة.
	كما يعرف المجلس، عرضت على اللجنة وثيقتان. الأولى هي وثيقة عمل (S/2012/178، المرفق) أعدها فريق الخبراء - تعكس إسهامات الفريق، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ومنظمة الطيران المدني الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية - بشأن أخطار وتحديات انتشار الأسلحة من ليبيا إلى المنطقة. أما الثانية، فهي تقرير نهائي (S/2012/163، المرفق) أعده الفريق بشأن رصده لتنفيذ التدابير ذات الصلة، بما في ذلك الحظر المفروض على الأسلحة، وحظر السفر وتجميد الأصول. والوثيقتان متاحتان الآن للجميع على الموقع الشبكي للجنة. أود أن أشير إلى الوثيقة المعنية بانتشار الأسلحة، التي أعتقد أنها ينبغي أن تشكل مجالا رئيسيا من مجالات الانشغال. وتشمل النتائج الرئيسية التالي.
	أولا، وقت كتابة هذا التقرير، لم تضبط خارج ليبيا أنظمة للدفاع الجوي التي يحملها أفراد مصدرها ليبيا. ومع ذلك، هناك متغيرات هامة تنطوي على تهديد، مما يبرر اتخاذ المزيد من التدابير للتخفيف من حدة المخاطر التي قد تشكلها أنظمة الدفاع الجوي التي يحملها أفراد.
	ثانيا، هناك أدلة واضحة على خروج كميات كبيرة من الأسلحة، بخلاف أنظمة الدفاع الجوي التي يحملها أفراد، من ليبيا أثناء النزاع، وخاصة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وما يتصل بها من ذخيرة، فضلا عن المتفجرات، وهناك عوامل قائمة معينة قد تشجع زيادة الانتشار.
	ثالثا، من المحتمل أن يكون ازدياد توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة في منطقة الساحل قد أجج حالة انعدام الأمن الموجودة من قبل، وخاصة في شمال مالي.
	رابعا، من الضروري أن تشارك السلطات في ليبيا بجميع مستوياتها في مجمل الجهود الرامية إلى مراقبة الأسلحة ومكافحة الاتجار غير المشروع بها.
	أخيرا، يتعين توجيه الانتباه إلى تعزيز مراقبة الحدود، وتقوية جهود التعاون والتنسيق الإقليمية، وزيادة تبادل المعلومات وكبح التهديد الخاص المتصل بأنظمة الدفاع الجوي التي يحملها أفراد. وخلصت الوثيقة إلى توصيات محددة للتصدي لخطر الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة دون الإقليمية ومنطقة الساحل.
	أنتقل الآن إلى التقرير النهائي لفريق الخبراء وفقا للقرار 1973 (2011). يغطي التقرير، في جملة أمور، حالات نقل العتاد العسكري من ليبيا وإليها منذ فرض حظر الأسلحة، وحالات عدم الامتثال لحظر السفر وحالات عدم الامتثال لتجميد الأصول. قدم فريق الخبراء، في تقريره، مجمل 21 توصية، موجهة إما إلى مجلس الأمن أو إلى اللجنة أو إلى الدول الأعضاء، بما في ذلك ليبيا. واتخذ بالفعل كل من المجلس واللجنة إجراءات متابعة بشأن عدة توصيات.
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