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  األعمال جدول
  يبيااحلالة يف ل
  )S/2011/727( ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة بشأن العام األمني تقرير  
 )٢٠١١( ١٩٧٠ بــالقرار عمـال  املنـشأة  األمـن  جملـس  جلنـة  رئـيس  مـن  مقدمـة  إحاطـة   
  ليبيا بشأن  
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  .١٠/١٠ الساعة اجللسة تحتافُت  
  األعمال جدول إقرار

  .األعمال جدول قرأُ  
  ليبيا يف احلالة

 للدعم املتحدة األمم بعثة بشأن العام األمني تقرير  
  )S/2011/727( ليبيا يف

 املنـشأة  األمـن  جملس جلنة رئيس من مقدمة إحاطة  
  ليبيا بشأن )٢٠١١( ١٩٧٠ القرارب عمال

  
ــرئيس   ــم( ال ــادة مبوجــب ):بالروســية تكل  مــن ٣٧ امل
ــام ــداخلي النظـ ــت الـ ــس، املؤقـ ــو للمجلـ ــل أدعـ  إىل ليبيـــا ممثـ
  .اجللسة هذه يف االشتراك
 املؤقـــت الـــداخلي النظـــام مـــن ٣٩ املـــادة مبوجـــب  

ــان الــسيد أدعــو للمجلــس،  لألمــني اخلــاص املمثــل مــارتن، إي
 االشـتراك  إىل ليبيـا،  يف للـدعم  املتحدة األمم ثةبع ورئيس العام
  .اجللسة هذه يف

ــسيد أرحــب اجمللــس، باســم   ــارتن، إيــان بال  الــذي م
  .طرابلس من الفيديو طريق عن اليوم جلسة إىل ينضم

ــدأ   ــن جملـــس يبـ ــره اآلن األمـ ــد يف نظـ ــدرج البنـ  يف املـ
  .أعماله جدول

ــترعي أن أود   ــاه أسـ ــضاء انتبـ ــس أعـ ــة إىل اجمللـ  الوثيقـ
S/2011/727، األمـم  بعثة بشأن العام األمني تقرير تتضمن اليت 

  .ليبيا يف للدعم املتحدة
ــستمع   ــس سيــ ــذه يف اجمللــ ــسة هــ ــاطتني إىل اجللــ  إحــ
 ماريــا جــاو والــسفري ،مــارتن إيــان الــسيد يقــدمهما إعالميــتني
 باســم ســيتكلم الــذي للربتغــال، الــدائم املمثــل نائــب ،كــابرال
 الـــدائم  املمثـــل كـــابرال، مـــورايس فيليـــب خوســـيه الـــسيد

 عمـــال املنـــشأة األمـــن جملـــس جلنـــة رئـــيس بـــصفته للربتغـــال،
  ).٢٠١١( ١٩٧٠ بالقرار

  .مارتن للسيد اآلن الكلمة أعطي  
 أسـابيع  أربعـة  بعـد  ):باإلنكليزية تكلم( مارتن السيد  

 عاجلـة  بـصورة  تـضع  فإهنـا  لليبيـا،  املؤقتـة  احلكومة تشكيل من
 حتـــديا تواجـــه إهنـــا .امللحـــة ألولوياهتـــا لالســـتجابة اخلطـــط
 للـشعب  إحلاحـا  االحتياجات ألشد االستجابة أوال، :مزدوجا
ــييب ــاء اللـ ــات والوفـ ــبرية بالتوقعـ ــا يف الكـ ــق مـ ــسؤولية يتعلـ  مبـ

ــسلطات ــدة ال ــن اجلدي ــق ع ــائج، حتقي ــا، النت ــدء وثاني ــة ب  عملي
ــاء اإلصــالح ــسؤولة املؤســسات وبن ــيت امل ــيب ال  الطموحــات تل
 يف املهــام هبــذه االضــطالع يف شــرعت لقــد .واحلداثــة للتغــيري
 تتخــــذ أن إىل الــــشكوك تكتنفــــه ســــيظل أمــــين منــــاخ ظــــل

 مـن  املقـاتلني  مبـستقبل  يتعلـق  مـا  يف تنفيـذها،  ويبـدأ  القرارات،
 لتـشكيل  االنتخابات إجراء قبل فقط أشهر ستة أمامها .الثوار
 ولوضـع  أخـرى  حكومـة  لتـشكيل  األسـاس  يصبح وطين مؤمتر

يتغري تدرجييا املزاج العـام يف ليبيـا مـع تزايـد تركيـزه               .الدستور
وتـشمل  . على املسائل الـيت كانـت اساسـية يف مطالـب الثـورة            

تلك املطالب حتـسني األداء املؤسـسي الـذي يلـيب الطموحـات             
وإذ يبدأ العـد    . ون العامة الشعبية، واملساءلة والشفافية يف الشؤ    

يونيه املقبـل،   /التنازيل حنو االنتخابات اليت ستجرى يف حزيران      
ــوطين      ــدنيا علــى رصــد أداء اجمللــس ال ــزداد إصــرار اجملتمــع امل ي
االنتقايل واحلكومة ونقده، مما يعكـس اجلـو الـدميقراطي الـذي            

  .صار اآلن جليا يف ليبيا
 نظـــــرا(أكـــــدت، يف إحـــــاطيت اإلعالميـــــة الـــــسابقة   

S/PV.6669( علــــى أن حتقيــــق االســــتقرار يف البلــــد وجنــــاح ،
احلكومــة يتوقــف علــى امــتالك األمــوال الــسائلة الكافيــة لتلبيــة 

ورحبت احلكومة ترحيبا حارا مبوافقة جلنـة       . احتياجاهته امللحة 
مصرف ليبيا املركـزي واملـصرف اللـييب         شطباجلزاءات على   

اخلــارجي مــن قائمــة األصــول اجملمــدة، وجيــب جتــاوز التــصور  
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ــن الوصــول إىل أصــوهلا       ــا منعــت م ــأن ليبي ــسائد ب ــشعيب ال . ال
ــم املتحــدة، يف       ــن األم ــالء م ــع زم ــاء، م ــوم الثالث شــاركت، ي
اجتمــاع عقدتــه وزارة اخلارجيــة يف طــرابلس، بــدعمنا ودعــم  

وهــذا مبثابــة النــهج املنــسق . حلــائزة لألصــولالبلــدان الرئيــسية ا
ــذي اقتــرح يف        ــدفق األمــوال ال ــى االحتياجــات لت ــب عل للتغل

ال تـزال مثـة     . مناقشات اجمللس بعـد إحـاطيت اإلعالميـة املاضـية         
حاجة ملناقشة املزيد من اخلطوات التقنية على الصعيد الثنـائي،          

زم ويبقــى مــن األمهيــة مبكــان أن تقــوم مجيــع األطــراف مبــا يلــ   
لتـسريع حـصول احلكومـة علـى أمـوال كافيـة يف أقـرب وقــت        

ــا  لكــين آمــل. ممكــن ــسيولة قريب طلــب إيل . أن تنتــهي أزمــة ال
ــديره     ــل تقــ ــصباح أن أنقــ ــذا الــ ــوزراء الكيــــب هــ رئــــيس الــ

  .لإلجراءات املتخذة يف هذا الصدد
وفقــا للجـــدول الـــزمين للمجلــس الـــوطين االنتقـــايل،     

شريع االنتخـايب، وإنـشاء     يتبق سوى شهر واحد إلصدار الت      مل
يعمــل الفريـــق االنتخــايب التــابع لبعثــة األمـــم     . جلنــة انتخابيــة  

املتحــدة للــدعم يف ليبيــا بــصورة مكثفــة مــع جلنــة االنتخابــات   
ويف حـــني أن اللجنــــة  . التابعـــة للمجلـــس الـــوطين االنتقـــايل    

تــصدر بعــد أي قــرارات هنائيــة، فقــد حتقــق تقــدم مطــرد يف   مل
 يتعلق بالقضايا السياسية والتقنية املعقـدة       حتليل اخليارات يف ما   

وقـد واصـل فريقنـا      . اليت جيب حتديـدها يف التـشريع االنتخـايب        
ــضل      ــشأن أفـ ــه بـ ــة، والتوجيـ ــشورة الفنيـ ــدمي املـ ــايب تقـ االنتخـ

ــدان شــىت      ــن بل ــة م ــارن لألمثل ــل مق . املمارســات واجــراء حتلي
ومشلـــت املوضـــوعات الرئيـــسية خيـــارات النظـــام االنتخـــايب،  

ــة  ــشاء     وأهليـ ــاخبني وإنـ ــجل النـ ــوير سـ ــج لتطـ ــاخبني، وهنـ النـ
تشكل طبيعة الدوائر االنتخابية وتوزيـع املقاعـد        . انتخابية جلنة

معظــــم القــــرارات الــــسياسية الــــصعبة الــــيت جيــــب اختاذهــــا، 
وقـد أعربـت اللجنـة      . يتعلق بالتوزيع اجلغرايف والـسكاين     ما يف

ــار يف احلــسب    ــه االختي ــة أن يأخــذ أي حــل يقــع علي ان عــن الني
  .أحكام لتمثيل املرأة واألقليات

وأجــــرى فريقنــــا االنتخــــايب، بالتعــــاون الوثيــــق مــــع   
ــة    ــة القائمـــ ــا للـــــسجالت املدنيـــ ــة، تقييمـــ الـــــسلطات الليبيـــ
لألشخاص، لتقييم جودة األنظمة احلالية، وكيفية اسـتخدامها        

وقـدمت النتـائج إىل     . لدعم تطـوير سـجل النـاخبني وقـوائمهم        
ــا   ــع خيــ ــات، مــ ــة االنتخابــ ــسجيل  جلنــ ــنظم تــ ــة لــ رات بديلــ

ــاخبني ــة  الن ــشمولية  . ومعــايري األهلي ــد علــى أن ال ودأب التأكي
  .مبدأ أساسي

تدرك اللجنـة أنـه ال بـد أن حتظـي القـرارات الرئيـسية                 
يف مــا يتعلــق باالنتخابــات بقبــول أصــحاب املــصلحة الليبــيني    

. علــى نطــاق واســع، وأعربــت عــن االلتــزام بإشــراك اجلمهــور 
ــد شــرعت يف اســتخ   ــرأي    وق ــالم إلطــالع ال دام وســائط اإلع

ــام ــىت اآلن،       العـ ــة حـ ــا اللجنـ ــت هبـ ــيت قامـ ــشطة الـ ــى األنـ علـ
مشاورات عامة بشأن قانون االنتخابات، علـى الـرغم          وبدأت

إن األمـم  . من أن تلك املـشاورات ال تـزال حمـدودة حـىت اآلن          
املتحـــدة واملنظمـــات الدوليـــة األخـــرى علـــى اســـتعداد لـــدعم 

ــاخبني لتــشجيع   جمــال التر التثقيــف يف ــة وتثقيــف الن ــة الوطني بي
  .املشاركة الواعية

شــــارفت اللجنــــة علــــى وضــــع اللمــــسات األخــــرية   
ومــن املتوقــع تعــيني  . للتفاصــيل املتعلقــة بإنــشاء جلنــة انتخابيــة 

وتريد اللجنة أن تواصـل     . رئيس اللجنة ونواهبا قبل هناية السنة     
ابيـــة األمـــم املتحـــدة قيـــادة وتنـــسيق مجيـــع املـــساعدات االنتخ

سيتوسـع فريـق الـدعم االنتخـايب التـابع       . الدولية بشكل كامـل   
ينـاير مـن   /لألمم املتحدة بشكل ملحوظ يف شهر كانون الثـاين    
  .أجل تقدمي الدعم إىل اللجنة االنتخابية املشكلة حديثا

وقـد  . إن األمن بالطبع أمر أساسي النتخابات ناجحة     
لتـدريب يف   بدأ بالفعـل مستـشارونا لـشؤون الـشرطة مناقـشة ا           

ولكنـه جـزء مـن      . جمال تأمني االنتخابـات مـع وزارة الداخليـة        
ــا  ــة  . التحـــدي األوســـع نطاقـ ــدأ الـــسلطات الليبيـ ال بـــد أن تبـ

ــى       ــد يقــوم عل ــشاء جــيش مهــين جدي ــدة العمــل علــى إن اجلدي
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عقيدة الوالء للدولة الدميقراطية احلديثـة، وقـوة شـرطة ملتزمـة            
وسـيكون بنـاء    . نـسان متاما بسيادة القانون واحترام حقـوق اإل      

يف الوقــت نفــسه، . هــذه القــوات األمنيــة مهمــة طويلــة وشــاقة
ــتعني عليهــ  ــدد كــبري مــن       اي ــة دمــج ع ــدء بــسرعة يف عملي  الب

ــة والعــسكرية    ــة املدني املقــاتلني مــن الثــوار يف مؤســسات الدول
  .وتسريح آخرين للحصول على فرص العمل أو التعليم

أللوية الثوريـة   وسيتطلب ذلك تشاورا وثيقا مع قادة ا        
فهــم يــشكلون عنــصرا   . مــن أجــل ضــمان تعــاوهنم الكامــل    

أساســيا يف ليبيــا اجلديــدة، وال بــد مــن االعتــراف علــى النحــو  
بــــدأت احلكومــــة . الواجــــب بإســــهاماهتم يف خدمــــة الثــــورة

مـع توزيـع    مـن املقـاتلني الـسابقني،        ٧٥ ٠٠٠نحـو   لالتخطيط  
. ليـة والعمـل   املسؤولية بالتـساوي بـني وزارات الـدفاع والداخ        

وزارة العمــل بــصدد وضــع خطــة للتوظيــف مــن شــأهنا أن   إن 
، ةتسمح للمقاتلني السابقني باحلصول على املزيـد مـن الدراسـ          

والتدريب املهين وفرص العمـل الـيت مـن شـأهنا تيـسري عـودهتم               
ــة  ــاة املدني ــة     . إىل احلي ــل بعث ــم املتحــدة بالفع ــشرت األم ــد ن وق

ملمكـن تقدميـه خلطـط      الستكـشاف الـدعم ا    استطالعية مبكـرة    
  .إعادة اإلدماج

ــة        ــرغم مــن اســتقرار احلال ــى ال ويف الوقــت نفــسه، عل
األمنية يف أحناء البلد إىل حد كبري، ال تزال احتماالت تـصعيد            

ويعود ذلـك جزئيـا إىل افتقـار العديـد          . املواجهات احمللية قائمة  
مــن التــشكيالت الثوريــة، املتنــاحرة أحيانــا، إىل آليــات تنــسيق 

وتـزداد  . ة بشكل كامل فيما بينها، أو بينها وبني احلكومة        فعال
هذه احلالة تعقيـدا بـسبب التـوترات القائمـة فيمـا يعـود جزئيـا                
إىل املنازعات احمللية التارخيية بني اجملتمعات احمللية، والـيت كـان           

شـهدت األسـابيع    . النظام السابق يؤججها ويستغلها ملـصلحته     
شـــتباكات املـــسلحة متفاوتـــة القليلـــة املاضـــية سلـــسلة مـــن اال

ســـيما يف  اخلطـــورة، ممـــا أدى إىل تزايـــد الـــضغط الـــشعيب، ال
طرابلس، لوضـع ترتيبـات أمنيـة ال تعتمـد اعتمـادا كـبريا علـى                

ــة املــسلحة  ــشكل ســريع    . األلوي ــة ب ــة األمني ــا مل تعــاجل احلال وم

ــد مــن أصــحاب املــصلحة،      وفعــال، قــد تترســخ مــصاحل العدي
  .للدولةيقوض السلطة الشرعية  مما

أحرزت بعثة األمـم املتحـدة للـدعم يف ليبيـا تقـدما يف                
ــة واملتعــددة     ــة يف تنــسيق املــساعدة الثنائي دعــم الــسلطات الليبي
األطــراف إلعــادة تأهيــل قــوات الــشرطة الليبيــة وتعزيــز جهــاز 

عقـــــدت بعثـــــة األمـــــم املتحـــــدة  . أمـــــن احلـــــدود وإدارتـــــه
ا يف وزارة   ليبيـا ووحـدة التنـسيق الـيت أنـشئت حـديث            يف للدعم

ديـسمرب، اجتماعـا للـشركاء      / كـانون األول   ٢٠الداخلية، يوم   
مت االتفـاق   . الرئيسيني لدعم إعادة تأهيل جهاز الشرطة الليبيـة       

ــصف       ــول منت ــصلة حبل ــوزارة يف وضــع خطــة مف ــى دعــم ال عل
ينـــاير حتـــدد املـــساعدات املطلوبـــة علـــى وجـــه /كـــانون الثـــاين

إعـادة بنـاء مراكـز      السرعة يف جمـاالت التـدريب، واملعـدات، و        
  .الشرطة املدمرة

ومجـــع اجتمـــاع التنـــسيق األول بـــشأن أمـــن احلـــدود   
ديــــسمرب، وزارت الــــدفاع / كــــانون األول١٩وإدارهتــــا، يف 

والداخلية واخلارجية مع ممثلي الدول األعضاء واملنظمات اليت        
وأبـــرز االجتمـــاع . عرضـــت تقـــدمي املـــساعدة يف هـــذا اجملـــال

قدرات املتعلقة باإلدارة املدنيـة واألمنيـة       احلاجة امللحة لتعزيز ال   
ــن أجــل        ــا، م ــة لليبي ــة والبحري ــى حــد ســواء للحــدود الربي عل
ــار       ــدرات واالجتـ ــل املخـ ــسائل مثـ ــر ملـ ــة أكثـ ــصدي بفعاليـ التـ
باألسلحة واهلجرة غـري الـشرعية، علـى حنـو يتـسق مـع املعـايري                

ويف هــذا الــصدد، فــإن إنــشاء الوكالــة الوطنيــة ألمــن  . الدوليــة
 واملنشآت اإلستراتيجية يف وزارة الدفاع تطور موضـع         احلدود

ــة   . ترحيــــب ــى اإلدارة املدنيــ ــة علــ ــشرف وزارة الداخليــ ستــ
  .للمنشآت واملرافق احلدودية

أهنت وزارة الداخلية للتو الدورة التدريبية األوىل منـذ           
 للعمــل يف ا ســابق مقــاتال١٧٠انــدالع الــرتاع، وجــرى إعــداد 

تعمـل بعثـة األمـم املتحـدة        . تحقيـق تدابري مراقبـة اجلـوازات وال     
للدعم يف ليبيـا مـع الـوزارات والـشركاء الـدوليني علـى وضـع                
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خطــة موحــدة للتــدريب متتــد ملــدة ســتة أشــهر لــدعم تلــك         
ــة      ــات الالزم ــات االحتياجــات واملتطلب ــة أولوي ــود، وقائم اجله

وقـد طلـب إىل بعثـة األمـم         . لتيسري املساعدات الدولية الفعالـة    
 ليبيا عقد اجتماعات منتظمة للتنـسيق بـشأن   املتحدة للدعم يف  

  .تقدمي الدعم لقوات الشرطة الليبية وأمن احلدود وإدارهتا
وقد أضيفت أدوار التنسيق لـدور بعثـة األمـم املتحـدة              

للـــدعم يف ليبيـــا املتواصـــل يف عقـــد تلـــك االجتماعـــات الـــيت  
تــساعد الــسلطات الليبيــة يف التــصدي للتهديــدات النامجــة عــن 

نتشار األسلحة، والذخرية، واملتفجرات مـن خملفـات        احتمال ا 
ويف حني ال يـزال القلـق الـدويل يتركـز علـى احتمـال               . احلرب

انتشار نظم الدفاع اجلـوي احملمولـة، فإنـه حـىت اآلن ال تتـوافر                
وتــشري . أدلــة علــى ظهــور هــذه األســلحة يف البلــدان اجملــاورة  

 أحنـاء ليبيـا     الزيارات ملواقـع ختـزين األسـلحة واأللويـة يف مجيـع           
إىل أن معظــم األســلحة املنهوبــة رمبــا تكــون يف حيــازة األلويــة  
الثوريــة أو امليليــشيات احملليــة علــى مــسافة حمــدودة مــن املوقــع  
املنهوب، مما جيعل األمر يف املقام األول أحد الشواغل الوطنيـة           

  .الليبية للحد من التسلح ونزع السالح
 ليبيــا، يف آخــر وافقــت بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف  

اجتماع للتنـسيق، مـع وزارة الـدفاع والـشركاء الثنـائيني علـى         
إنشاء فرقة عمـل تنفيذيـة معنيـة بـنظم الـدفاع اجلـوي احملمولـة                
لتيـــسري رســـم اخلـــرائط القطريـــة لألســـلحة ومواقـــع التخـــزين 
وتنسيق جهود مجيع الشركاء التنفيـذيني املـشاركني يف حتديـد           

إن بعثة األمـم املتحـدة للـدعم يف     .األسلحة، ومجعها وتعطيلها  
ليبيا ودائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغـام تعمـالن          
أيــضا بــصورة وثيقــة مــع وزارة الــدفاع بــشأن تطــوير برنــامج   

ويف مطلــع . تــسجيل هــذه األســلحة مــن جانــب ألويــة الثــورة  
ديسمرب، وقعت حكومة الواليات املتحـدة علـى     /كانون األول 
 مـــع وزارة الـــدفاع للقيـــام بعمليـــة جـــرد جلميـــع اتفـــاق تقـــين

ــدمري األســلحة      ــا وت ــذخرية يف ليبي ــاطق ختــزين ال األســلحة ومن
التقليدية، حيـث جيـري حاليـا تنـسيق تنفيـذ ذلـك االتفـاق مـع               

دائرة األمـم املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام وغريهـا مـن               
  .الشركاء من خالل فرقة العمل التنفيذية

م يف جمال حتديد مصري املواد الكيميائيـة        لقد أحرز تقد    
اإلضافية واألسلحة الكيميائية اليت عثـر عليهـا يف مـوقعني غـري             

ــهما ســابقا  ــن عن ــاين ٢٨ويف . معل ــشرين الث ــدمت  / ت ــوفمرب ق ن
ــواد إىل      ــة تــصرحيا مفــصال عــن هــذه امل ــسلطات الليبي ــا ال رمسي
منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، ويف تلــك األثنــاء مت نقلــها  

وتعتـــزم منظمـــة حظـــر . ىل موقـــع ختـــزين أعلـــن عنـــه ســـابقا إ
األسلحة الكيميائيـة العـودة إىل ليبيـا يف منتـصف شـهر كـانون        

يناير لتقدمي الدعم للسلطات الليبية يف إعالهنـا علـى حنـو            /الثاين
أكثر تفصيال عن تلك األسلحة للتحقق من املـواد واسـتعراض           

ــدعم ال . التخــزين اآلمــن هلــا  ــة ب ــارة مــن خــالل  وتقــوم البعث زي
  . الترتيبات اللوجستية واألمنية وتنسيقها

ديــسمرب، أهنــت / كــانون األول٩وبــصورة مماثلــة، يف   
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريـــة زيــارة إىل ليبيــا قــام خالهلـــا       
ممثلوها مبعاينة مرفق تاجورة النووي يف طرابلس ومرفق ختـزين          

ــصفراء” ــة الـــ ــبها“الكعكـــ ــتهال.  يف ســـ ــة اســـ لية ويف عمليـــ
الســـتخالص املعلومـــات، توصـــلت الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة   
ــواد       ــن امل ــد أي جــزء م ــه مل ُيفق ــاده أن ــة إىل اســتنتاج مف الذري

ولكــن، بينمــا   . النوويــة املــسجلة ســابقا يف أي مــن املــرفقني    
تكــن هنــاك أي خطــورة صــحية أو إشــعاعية مباشــرة، فقــد   مل

يــة يف  برميــل مــن املــواد النوو٦ ٤٠٠أوصــي بــشدة ببيــع حنــو 
سبها ونقلها بسرعة من ذلك املرفق ألن حالـة ختـزين الرباميـل             
ــة يف      ــن احلالي ــسالمة واألم ــدابري ال ــدهور، وألن ت آخــذة يف الت

ولكـــن ال يبـــدو . املرفـــق ال تعتـــرب كافيـــة يف األجـــل الطويـــل 
ــة    أهنـــا ــالنظر إىل حالـ ــرا مـــن حيـــث انتـــشارها بـ تـــشكل خطـ
  .الرباميل ووزن

ة تطهري األلغام جهودهم    لقد واصل الشركاء يف عملي      
 فريقــا مــن أفرقــة تطهــري األرض مــن األلغــام، ويعمــل  ٢٦مــع 
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ومثـة  .  فريقـا يف جمـال التوعيـة مـن األلغـام      ٢٨حاليا يف امليـدان     
تطور إجيايب متثـل يف التـشكيل األخـري ملركـز ليبيـا لإلجـراءات               

ومبا أن ذلك كـان موضـوع       . املتعلقة باأللغام وخملفات احلرب   
ول الذي أصدره وزيـر الـدفاع اجلديـد فإنـه إن دل             املرسوم األ 

على شيء فإمنا يدل على األولوية العليا اليت توليهـا الـسلطات             
ديسمرب وجـه نـائيب     / كانون األول  ١٥ويف  . الليبية هلذه املسألة  

ــام وذلــك       ــة باأللغ ــال اإلجــراءات املتعلق ــاحنني يف جم ــداء للم ن
جـراءات املتعلقـة    بالتعاون مـع وزارة الـدفاع، ومركـز ليبيـا لإل          

باأللغام وخملفات احلرب والفريق التـابع لـدائرة األمـم املتحـدة            
ــام   ــة باأللغ ــة   . لإلجــراءات املتعلق ــوال الليبي ــوفر األم وإىل أن تت

يزال من الالزم أن يقدم املاحنون الدوليون التمويـل العاجـل            ال
ــام       ــة األلغ ــراءات إزال ــة إلج ــدرات احلالي ــتمرار الق ــضمان اس ل

لتـصدي للتهديـد الناشـئ، حيـث ُيَبلًـغ عـن وجـود              وتوسيعها ل 
  .مناطق تلوث أخرى يف مجيع أرجاء البالد

وما برحـت بعثـة األمـم املتحـدة يف ليبيـا تقـوم برصـد                  
حالــة احملتجــزين وتلــح علــى الــسلطات بــضرورة وضــع مجيــع   

ويف االجتمــاع األخــري،  . أمــاكن االحتجــاز يف إطــار قــانوين   
 قــد بــدأوا بزيــارة مراكــز    أبلغــين وزيــر العــدل بــأن موظفيــه    

االحتجاز لوضـعها حتـت رقابـة الـشرطة القـضائية، وقـد تلقـى               
ــى ذلــك     ــصلة عل ــة ذات ال ــة الثوري ــة مــن األلوي ــوم . موافق وتق

الوزارة بتجنيد املزيد من أفـراد الـشرطة القـضائية لإلسـراع يف             
وقــد مت حــىت اآلن نقــل أربعــة مراكــز احتجــاز،  . عمليــة النقــل

ــائال  ــوزير متف ــع مراكــز االحتجــاز حتــت    وكــان ال  بوضــع مجي
  .سلطة الشرطة القضائية يف املستقبل القريب

وقد أكد لنا الوزير أيضا بأن املـدعني العـامني سـوف               
يدرســون مجيــع القــضايا، ولــن يعتمــدوا علــى العمليــات الــيت    

. تقوم هبا األلوية، وهي عمليات ال ترتقي إىل املعايري القانونيـة          
لقرار الذي أصدره وزيـر الداخليـة يف     ومثة تطور هام أال وهو ا     

نـوفمرب الـذي حيـدد أي الـسلطات القـضائية           / تشرين الثاين  ٢٩
يف الدولة لديها الصالحية يف إلقاء القبض واالحتجاز وإجـراء           

التحقيــق، والبــت يف عمليــات إلقـــاء القــبض غــري القانونيـــة،      
والنظــر يف التحقيقــات الــيت تقــوم هبــا األلويــة، وإصــدار األمــر   

ا بإحالة ملفات القضايا إىل السلطات املختـصة املناسـبة يف           إليه
ومـــا برحـــت البعثـــة تطالـــب بتحـــسني . أســـرع وقـــت ممكـــن

ظــروف االحتجــاز ودراســة مجيـــع القــضايا بــصورة مالئمـــة      
وسريعة، حبيـث يفـضي ذلـك إىل إطـالق سـراح احملتجـزين أو               

  .توفري احملاكمة العادلة هلم
ليــة، فقــد أبلغــين وزيــر أمــا فيمــا يتعلــق بالعدالــة االنتقا  

العــدل بــأن وزارتــه قــد قــدمت مــشروع قــانون إىل اجمللــس        
الوطين االنتقايل للنظر فيه واعتماده، وقد أبدت األمم املتحـدة       
. تعليقاهتـــا عليـــه وفقـــا للمعـــايري الدوليـــة وأفـــضل املمارســـات

أظهــر اجمللــس الــوطين االنتقــايل مواصــلة التزامــه بالــسعي    لقــد
ــد يف    املــصاحلة بتنظي إىل ــشأن املــصاحلة انعق مــه مــؤمتر وطــين ب
وقـد  .  مـشارك  ٥٠٠ديسمرب، وحضره حنو    /كانون األول  ١٠

شرعت العناصـر الفاعلـة يف اجملتمـع املـدين والزعمـاء الـدينيون              
ووجهـــاء العـــشائر إىل أخـــذ زمـــام ســـائر املبـــادرات لتحقيـــق  

  .املصاحلة على الصعيد احمللي
ــا      ــة حالي ــيت  ومــن بــني جهــود املــصاحلة اجلاري  تلــك ال

ــتم ــيهم     ت ــسرا، مبــن ف ــازحني ق مــن أجــل آالف األشــخاص الن
 شخص من أبناء توارغا الذين مل يتمكنـوا بعـد مـن             ٣٥ ٠٠٠

العودة إىل ديارهم يف أعقاب إدعاءات بتورط البعض مـن أبنـا            
ــصراع     ــذاء خــالل ال ــال إي ــي يف أعم ــزال . جمــتمعهم احملل وال ي

 إطــار العدالــة  التحــدي يتمثــل يف وضــع املبــادرات احملليــة يف    
  .االنتقالية الوطنية

ويف حـــني أن العمليـــات اإلنـــسانية ستوشـــك علـــى       
ــم       ــم املتحــدة دع ــام، ستواصــل األم ــذا الع ــة ه ــهاء يف هناي االنت
الـــسلطات الوطنيـــة يف مـــساعدة الليبـــيني الـــذين ال يزالـــون      

ــا يف البلـــد  ــة  . مـــشردين داخليـ ــة لإلغاثـ ــة الليبيـ ــا للوكالـ ووفقـ
 مـن األشـخاص    ٦٣ ٠٠٠ديها تقريبا   اإلنسانية، فإنه مسجل ل   
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املــــشردين داخليــــا يف ليبيــــا الــــذين حيتــــاجون إىل املــــساعدة  
ــة مــن ســكان بــين  ٧٥لقــد عــاد أكثــر مــن  . اإلنــسانية  يف املائ

 يف املائـة    ٥٠وليد، غري أن مستوى العودة إىل سرت أقـل مـن            
ــق     ــذي حلـ ــع الـ ــضرر الواسـ ــة والـ ــشواغل األمنيـ ــالنظر إىل الـ بـ

األساســــية فيهــــا، والوجــــود الكــــبري    باملــــساكن واهلياكــــل  
ــواد املتفجــرة   ملخلفــات ــزال األشــخاص  . احلــرب مــن امل وال ي
ــشردون ــون      امل ــد وســرت يتلق ــين ولي ــدون إىل ب ــا والعائ داخلي

  .املساعدة اإلنسانية
وتناقش حاليا بعثة األمم املتحدة مع احلكومـة رغبتـها            

فيمـــا يتعلـــق بتنـــسيق املـــساعدة مـــن مـــصادر ثنائيـــة ومتعـــددة 
إن عملية تنـسيق تقيـيم االحتياجـات يف ليبيـا والـيت             . طرافلأل

مت االتفاق عليها مع اللجنة التنفيذيـة الـسابقة مـن غـري املـرجح          
أن تعتــرب مالئمــة لالســتجابة الحتياجــات احلكومــة اجلديــدة      

ــات امللحــة    ــدهتا احملــدودة واألولوي ــالنظر إىل م ــراح  . ب ــة اقت ومث
ــاين   ــانون الثـ ــل يف كـ ــة عمـ ــد حلقـ ــاي/لعقـ ــوزارات  ينـ ــع الـ ر مـ

ــة وحتديــد    الرئيــسية، تأخــذ يف احلــسبان خمططاهتــا امللحــة للغاي
ويف حــني أن هــذا النــهج  . أشــكال املــساعدة الدوليــة املباشــرة 

ميكـــن أن يـــؤدي إىل تقييمـــات ســـريعة يف بعـــض القطاعـــات  
والقطاعات الفرعية، رمبـا مـن املناسـب أكثـر إجـراء تقييمـات              

ما يكـون بوسـع حكومـة       مستفيضة لالحتياجات فيما بعد عند    
ويف الوقـت   . منتخبة قادرة على التخطيط يف إطار زمين أوسع       

نفسه، بدأت يف ليبيا عملية التخطيط لبعثة متكاملـة يف امليـدان    
وسينــضم إليهــا فريــق صــغري مــن الــزمالء يف املقــر يف منتــصف  

ينــاير لتقــدمي توصــيات بــشأن واليــة بعثــة  /شــهر كــانون الثــاين
ويــسرين أن . بيــا بعــد انتــهاء مــدهتا احلاليــة األمــم املتحــدة يف لي

أبلــغ بأنــه قــد مت التوصــل إىل اتفــاق مــع احلكومــة بــشأن حالــة 
اتفــاق البعثــة اخلــاص ببعثــة األمــم املتحــدة يف ليبيــا، وســيجري 

  .التوقيع عليه يف األيام املقبلة
ــا      لقـــد تـــسارعت وتـــرية األنـــشطة الـــيت أشـــرت إليهـ

ــدى احلكومــ     ة احلاليــة حمــاورين  لتجــسد حقيقــة مؤداهــا أن ل

وبعـد ثالثـة أشـهر مـن     . ليبيني تقدم األمـم املتحـدة الـدعم هلـم       
ــى       ــد عل ــا يزي ــة اآلن م ــدى البعث ــا، أصــبح ل ــشار األويل لن االنت

 موظف يف جممله، نصفهم تقريبا من املـوظفني الـوطنيني           ١٠٠
 مــن مــوظفي البعثــة الــدوليني ينتمــون إىل فئــات العمــل   ٢٤و 

ع تلـك األعـداد احملـدودة نعمـل وفقـا        وأعتقد أننا مـ   . املضموين
احتـرام  : للمبادئ الـيت أرسـيت ورحـب هبـا اجمللـس، أال وهـي             

امللكيــة الوطنيــة الليبيــة، وســرعة االســتجابة، والتنــسيق الفعــال  
ــة  ــوترية    . للجهــود الدولي ــر يف تلــك ال ــسريع أكث وســيجري الت

 الــذي ســيمثل عامــا   ٢٠١٢وحنــن نقــف علــى أبــواب عــام     
  . ليبيا الرائعحامسا آخر يف تاريخ

أشـكر الـسيد مـارتن علـى        ): تكلم بالروسية  (الرئيس  
  .إحاطته اإلعالمية

  .أعطي الكلمة اآلن للسفري جاو ماريا كابرال  
وفقـا  ): تكلـم باإلنكليزيـة   ) (الربتغـال  (السيد كابرال   
ــرة  ـــ (٢٤للفقـ ــرار  ) هـ ــن القـ ــذ يف ) ٢٠١١ (١٩٧٠مـ املتخـ

لـس األمـن عـن      ، يـشرفين أن أبلـغ جم      ٢٠١١فربايـر   /شباط ٢٦
ــرار     ــذلك الق ــشأة عمــال ب ــة املن ــل اللجن ــر  . عم ــشمل التقري وي

 / كـــــانون األول٢٢ســـــبتمرب إىل / أيلـــــول٢٧مـــــن  الفتـــــرة
  .٢٠١١ ديسمرب

لقد حدثت تطورات عديدة فيما يتعلق بليبيـا منـذ أن             
قدم رئـيس تلـك اللجنـة آخـر إحاطـة إعالميـة للمجلـس، قبـل               

ــا  ــة شــهور تقريب ــا . ثالث ــا ورد فيه ، مــن حيــث عمــل  وأهــم م
ديــسمرب، بنــاء علــى / كــانون األول١٦اللجنــة، أنــه مت بتــاريخ 

طلب السلطات الليبية ذات الصلة، شطب اسم مـصرف ليبيـا            
لــذلك فــإن . املركــزي واملــصرف اللــييب اخلــارجي مــن القائمــة

وسـوف  . جتميد األصول مل يعـد منطبقـا علـى هـذين الكيـانني            
حنو اهلدف املتمثـل    تواصل اللجنة العمل يف أسرع وقت ممكن        

 ١٩٧٠يف ضمان إتاحة مجيع األصول اجملمـدة وفقـا للقـرارين            
  .ملنفعة أبناء الشعب اللييب) ٢٠١١ (١٩٧٣و ) ٢٠١١(
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ــاريخ     ــه بت ــرز بأن ــشرين األول٣١أود أن أب ــوبر / ت أكت
، الـذي طلـب إىل      )٢٠١١ (٢٠١٧اختذ جملـس األمـن القـرار        

لــك املتــصلة اللجنــة تقيــيم التهديــدات والتحــديات، وخاصــة ت 
باإلرهــاب الــيت يتــسبب هبــا انتــشار مجيــع األســلحة يف املنطقــة 
واملواد املتـصلة هبـا مـن مجيـع األصـناف، وال سـيما منظومـات           
ــر        ــدمي تقري ــا، وتق ــن ليبي ــراد م ــها أف ــيت حيمل ــدفاع اجلــوي ال ال

اجمللــس يتــضمن مقترحــات بــشأن مكافحــة التهديــد ومنــع   إىل
د اللجنــة فريــق للخــرباء، ومــن املقــرر أن يــساع .هــذا االنتــشار

بغيــة التعــاون مــع املديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة اإلرهــاب  
والعمــل يف ذلــك املــسعى بــالترافق مــع هيئــات األمــم املتحــدة   
األخـــرى ذات الـــصلة، مبـــا يف ذلـــك منظمـــة الطـــريان املـــدين  

. كما اقترح التشاور مع املنظمات الدوليـة واإلقليميـة        . الدويل
ــا، يف  ــاينكــان ٢والحق ــذ اجمللــس القــرار    /ون الث ديــسمرب، اخت

ــم     )٢٠١١ (٢٠٢٢ ــة األمـ ــة بعثـ ــه واليـ ــدد مبوجبـ ــذي مـ ، الـ
ــع     ــشاور مـ ــسيق والتـ ــشمل، بالتنـ ــا لتـ ــدعم يف ليبيـ ــدة للـ املتحـ
احلكومــة االنتقاليــة يف ليبيــا، مــساعدة ودعــم اجلهــود الوطنيــة   
ــة يف التــصدي لتحــديات انتــشار مجيــع األســلحة واملــواد     الليبي

ــيما منظومـــات الـــدفاع  ذات الـــصلة جب ــا، وال سـ ميـــع أنواعهـ
اجلــوي الــيت حيملــها أفــراد، مــع األخــذ بعــني االعتبــار التقريــر   

 .املذكور آنفا، ضمن أمور أخرى

ويف سياق تنفيذ ذلك القرار، ضـمن أهـداف أخـرى،             
 كـانون   ١٢اجتمع أعضاء اللجنة يف مشاورات غـري رمسيـة يف           

حاطـات إعالميـة    ويف ذلك االجتماع، وبعـد إ     . ديسمرب/األول
ــة     ــة مكافحـ ــة للجنـ ــة التنفيذيـ ــرباء، واملديريـ ــق اخلـ ــدمها فريـ قـ
اإلرهاب ومنظمة الطـريان املـدين الـدويل وبعثـة األمـم املتحـدة        

، اتفقـت   )٢٠١١ (٢٠١٧للدعم يف ليبيا بـشأن تنفيـذ القـرار          
ــل يف      ــة العمــ ــرباء وثيقــ ــق اخلــ ــد فريــ ــى أن يوحــ ــة علــ اللجنــ

 ســيقدم تقريــر مــن  ، الــيت علــى أساســها ٢٠١٢فربايــر /شــباط
 .اللجنة اىل اجمللس بعد ذلك بفترة قصرية

وكــان الغــرض الرئيــسي اآلخــر مــن عقــد املــشاورات    
. غري الرمسيـة االسـتماع لعـرض فريـق اخلـرباء لتقريـره املرحلـي              

وقــدم الفريــق تقريــرا عــن البعثــات الــيت اضــطلع هبــا اىل بلــدان  
علـــى خمتلفـــة يف املنطقـــة، مبـــا فيهـــا ليبيـــا، وســـعى للحـــصول  

مــساعدة اللجنـــة فيمــا يتعلـــق بالبعثــات األخـــرى الــيت يأمـــل     
ــا  ــشأن     . االضــطالع هب ــة ب ــائج األولي ــق بعــض النت ــل الفري ونق

رصـده لتنفيــذ احلظـر املفــروض علــى توريـد األســلحة والــسفر    
ويف املناقشة اليت جرت، وجه أعضاء اللجنة       . وجتميد األصول 

ر يف توجيــه أســئلة أو تعليقــات اىل الفريــق ووافقــوا علــى النظــ 
. رسائل اىل بلدان معينة مل ترد بعد على طلب اللجنـة لزيارهتـا     

وجرى التأكيد على استمرار التعاون بـني فريـق اخلـرباء وبعثـة             
 .األمم املتحدة للدعم يف ليبيا

وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، وفيمـا يتعلـق حبظـر            
لـك  األسلحة، وافقت اللجنة على أربعة طلبات الستثناء من ذ        

 ١٩٧٠مــن القــرار ) ج (٩ و) أ (٩التــدبري مبوجــب الفقــرتني 
كما مل تعترض اللجنة على طلب خامس السـتثناء         ). ٢٠١١(

وفـضال عـن ذلـك، مل تتخـذ         . من القرار ) ج (٩احتج بالفقرة   
 إخطـارات مبوجـب الفقـرة     ٦ اللجنة قرارا سلبيا فيما يتعلـق بــ       

ريـــد ، الـــيت تـــسمح بتو)٢٠١١ (٢٠٠٩مـــن القـــرار ) أ (١٣
األســلحة واملــواد ذات الــصلة مــن مجيــع األنــواع املقــصود هبــا  
ــن أو      ــة يف جمــايل حفــظ األم ــسلطات الليبي ــساعدة ال حــصرا م

 .األسلحة نزع

ــه       وفيمــا يتعلــق بتجميــد األصــول، ذكــرت بالفعــل أن
رفع مصرف ليبيـا املركـزي واملـصرف اللـييب العـريب اخلـارجي              

فــع مــن القائمــة، وقبيــل ذلــك الر. مــن قائمــة األصــول اجملمــدة
وافقت اللجنة على ستة طلبـات السـتثناء مـن جتميـد األصـول              
مبوجـــــب حكـــــم تغطيـــــة النفقـــــات االســـــتثنائية الـــــوارد يف  

كمــا أقــرت  ). ٢٠١١ (١٩٧٠مــن القــرار  ) ب( ١٩ الفقــرة
ــة باســتالم ســتة إخطــارات مبوجــب حكــم العقــود الــيت      اللجن

وفـضال  .  من ذلك القـرار    ٢١أبرمت من قبل الوارد يف الفقرة       
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ـــ      ــق ب ــرارا ســلبيا فيمــا يتعل ــة ق ــك، مل تتخــذ اللجن  ١١ عــن ذل
ــوارد يف الفقــرة     إخطــارا مبوجــب حكــم النفقــات االساســية ال

 إخطـارا مبوجــب  ١٢ و) ٢٠١١ (١٩٧٠مـن القــرار  ) أ (١٩
ويـذكر أعـضاء    ). ٢٠١١ (٢٠٠٩مـن القـرار     ) أ (١٦الفقرة  

ــوال        ــد األم ــع جتمي ــى رف ــنص عل ــرة األخــرية ت ــس أن الفق اجملل
ــرى  ــراض أخــ ــات   . ألغــ ــة تلــــك الطلبــ ــغ مجلــ ــاال، تبلــ وإمجــ

 . بليون دوالر على األقل١٨واإلخطارات 

وأخــــريا، وخــــالل الفتــــرة املــــشمولة باالســــتعراض،   
أكدت اللجنة، يف ردها على رسائل مكتوبـة وجهتـها دولتـان            

ــرار     ــه باختــاذ الق ــى ان ــد )٢٠١١ (٢٠٠٩عــضوان، عل ، مل يع

لفرعيــة لكيانــات األمــم  جتميــد األصــول يطبــق علــى اهليئــات ا 
وستواصل اللجنة تقدمي التوجيه بشأن نطـاق وتطبيـق         . املتحدة

التدابري ذات الصلة ألي دولة عضو تطلب ذلك، بغيـة ضـمان            
 .إدراك واضح ومتسق للجميع

ال يوجــــد متكلمــــون ): تكلــــم بالروســــية (الــــرئيس  
 .آخرون مدرجون يف قائميت

 رمسيــة أدعــو اآلن أعــضاء اجمللــس اىل مــشاورات غــري   
 .ملواصلة مناقشتنا بشأن املوضوع

  .٣٥/١٠فعت اجللسة الساعة ُر  
  


