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  .٤٥/١٠ الساعة اجللسة افتتحت  
 األعمال جدول إقرار

 .األعمال جدول أقر  

 ليبيا يف احلالة

 مـن  ٣٧ املـادة  مبوجـب  :)باإلنكليزيـة  تكلـم ( الرئيس  
 ليبيــا ممثــل أدعــو الــداخلي، للمجلــس املؤقــت الــداخلي النظــام

 .اجللسة ههذ يف لالشتراك

 املؤقــــت الـــداخلي  النظــــام مـــن  ٣٩ للمــــادة وفقـــا و  
ــان الــسيد أدعــو للمجلــس، ــلامل مــارتن، إي  ألمــنيل اخلــاص مث

 يف لالشـتراك  ليبيـا،  يف للـدعم  املتحدة األمم بعثة ورئيس العام
  .اجللسة هذه

 املؤقــــت الـــداخلي  النظــــام مـــن  ٣٩ للمــــادة فقـــا وو  
ــانيثيم الـــسيدة أدعـــو للمجلـــس، ــة بـــيالي، نافـ  األمـــم مفوضـ
ــدة ــسامية املتحـ ــوق الـ ــسان، حلقـ ــترا إىل اإلنـ ــذه يف كاالشـ  هـ
 .اجللسة

ــ   ــس يبدأس ــن جمل ــره اآلن األم ــد يف نظ ــدرج البن  يف امل
 .أعماله جدول

 .مارتن للسيد اآلن الكلمة أعطي  

ــة تكلــم( مــارتن الــسيد    إحاطــة آخــر يف :)باإلنكليزي
ــة ــشهر اجمللــس أمــام يل إعالمي  ،)S/PV.6698 انظــر( املاضــي ال
ــرت ــزاج أن إىل أشـ ــام املـ ــا يف العـ ــشهد ليبيـ ــرياً يـ ــد تغـ  ارجييتـ

ــ املؤســسي األداء تحــسنيب ،متزايــد حنــو علــى ،طالــبوي  يليبل
ــامحامل ــشعبية، ط ــساءلةبو ال ــشفافية امل ــشؤون يف وال ــة ال  ؛العام

 أصـبح  االنتخابـات،  حنـو  التنـازيل  العد بدء عم أنَّه إىل وأشرت
ــع ــدين اجملتمـ ــر املـ ــا أكثـ ــة يف حزمـ ــوطين اجمللـــس أداء مراقبـ  الـ

 اتنتقــــاداال ازدادت لقــــد .وانتقادمهــــا واحلكومــــة االنتقــــايل
 عــن اإلعــراب جــرى وقــد ،ةاملؤقتــ الليبيــة القيــادة إىل املوجهــة

 دميقراطيـة ال روحالـ  جتـاوزت  بطـرق  األخرية األيام خالل ذلك
 وأدت ،اجلـسماين  العنـف  أعمـال  بعـض  ذلـك  يف مبـا  ،الصحية

 .اجمللس الرئيس نائب استقالة إىل

 يـــقحتق يف املتمثـــل التحـــدي بـــرز ،نفـــسه الوقـــت يف  
 .وليـد  بـين  يف القتـال  انـدالع  لـدى  األخطر هو بروزاً املصاحلة

 اجلليــــل عبــــد الــــرئيس معــــي نــــاقش املاضــــي، األســــبوع يف
ــديات ــه الـــيت التحـ ــوده يف اجمللـــس تواجـ ــيني جهـ ــاد لتعـ  تنيقيـ

ــد ــس تنيجدي ــي نيللمجل ــين يف نياحملل ــد ب ــان وســرت ولي  تكون
 يفـ ف .مدينـة  كـل  يف الـسكان  لدى واسع نطاق على تنيمقبول
 حمليـة  مناقـشات  للمجلـس  تابعـة  جلنـة  أجـرت  وليـد،  بـين  حالة
 إلجيــاد املبذولــة اجلهــود إطــار يف املــصلحة أصــحاب مجيــع مــع
 كــانون ٤ و ٣ ييــوم ملــدينتنيا إىل نــائيب زيــارة عقــبو .حــل
 نـداء  ليبيـا  يف للـدعم  املتحـدة  األمـم  بعثـة  وجهـت  يناير،/الثاين
 املـصاحلة  جهـود  ذلـك  يف مبا ،االهتمام من زيدامل إىل فيه دعت

ــسريعل املركــزة ــودة ت ــور ع ــها إىل األم ــصورة طبيعت ــة ب  ،كامل
 .السلطات مع نااتصاالت خالل من السعي هذا ونواصل

 أدى شحونة،املـــ احملليـــة جـــواءاأل ظـــل يف لألســـف،و  
 الـسكان  مـن  أفـراد  بـني  اشتباكات إىل باألمن صلة ذو حادث
ــ يف املتمركــزة ثــورةال وكتائــب احمللــيني  عــن أســفر اممــ ة،املدين
 أنباء وردت وقد .التقارير حبسب األشخاص من عدد مصرع
ــ أن إىل تــشري ذلــك عــن صــحيحة غــري ــة واتق  لقــذايفل موالي

 بإرســـال احلكومــة  ترّدو .املدينــة  علـــى الــسيطرة  اســتعادت 
 مجيـع  مـع  حاليـاً  منخرطـة  وهـي  الـوطين،  اجلـيش  مـن  وحدات
 األمنيـة  اتالتحـدي  ومعاجلـة  املوقف الحتواء املصلحة أصحاب

 .وليد بين يف الكامنة السياسيةو

 هــذه مــن واحــدة كــل تــشري خمتلفــة، جــّد بطــرقو  
ــورات ــشاكل إىل التطـ ــة املـ ــ املرتبطـ ــة الفترةبـ ــا ،االنتقاليـ  بينمـ

 الــيت الكاملــة الــشرعية إىل تفتقــر االنتقاليــة الــسلطات تــزال ال
 لقـد  .واحمللي الوطين الصعيدين على املنتخبة، هليئاتا هبا تتمتع
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 إىل تـدعو  حركـة  مـن  كجـزء  بنغـازي  يف حتجاجاتاال تبدأ
ــه ويبـــدو ،“الثـــورة مـــسار تـــصحيح”  عقـــب أثـــريت قـــد أنـ

ــسابقني القــذايف ملقــاتلي ُيمــنح حمتمــل عفــو عــن تــصرحيات  ال
ــه، وأعــضاء ــْدأُ نظام ــا َيِل ــاش إطــار يف هب ــشأن النق ــصاحلة ب  امل
 كــــانون أوائــــل يف واســــع نطــــاق علــــى نــــشرتو الوطنيــــة،

 تطـورت  ألهنـا  زمخـا  االحتجاجـات  اكتسبتو .ديسمرب/األول
ــصبح ــصة لت ــاد من ــس أداء النتق ــوطين اجملل ــايل ال  ركــزو .االنتق

 عـن  فـضال  واملـساءلة،  الشفافية بتعزيز املطالبة على املتظاهرون
 دعـوات  أيـضا  هناك كانتو .احلرب جرحى احتياجات توفري

 ،ةالـسياسي  العمليـة  يف املـشاركة  من السابق النظام مؤيدي نعمل
ــتطهري ــع ولـ ــسات مجيـ ــة مؤسـ ــ الدولـ ــادة ،هممنـ ــيني وإعـ  التعـ

 اإلحبـاط  إن .احملليـة  االنتخابـات  أسـاس  علـى  احمللية مجالسلل
 .االزدياد يف آخذ احلكومة أداء يف القصور أوجه من العام

 عـــن إال يتـــأتى ال كاملـــةال شرعيةالـــ تأســـيس أن مـــع  
ــق ــات، طري ــه االنتخاب ــد ال فإن ــولال مــن ب ــ قب ــشرعية بعضب  ال
ــار حتديـــد أجـــل مـــن املؤقتـــة  وتلـــك األوىل، لالنتخابـــات إطـ
 احلكومـة  ُتـشكّل  مل .اجمللـس  عـاتق  علـى  تقـع  رئيسية مسؤولية
 شــهور بعــد نــوفمرب،/الثــاين تــشرين شــهر أواخــر يف إال املؤقتــة

ــ شــــهدت ــبه افراغــ ــل شــ ــم كامــ ــشفافيةا تــــشكل .للحكــ  لــ
 يف الثقــة لتعزيــز مهمــة عناصــر بالفعــل والتــشاور واالتــصاالت

 .إليها واالطمئنان االنتقالية لسلطاتا

 الليبيــــة القيــــادة مــــصدرها لــــيس املعوقــــات أن بيــــد  
 اآلن حـىت  تـزال  ال اجلديـدة  ليبيـا  يف اإلعالم وسائلف .فحسب
 املعلومـات  لنقـل  موثوقـة  واتقنـ  تكون أن من البعد كل بعيدة

 بدايـــة يف إال لــيس  املــدين  واجملتمـــع ؛جلمهــور ا إىل الــصحيحة 
 كــان ولــئن .التــشاور تيــسر هيئــات يف نفــسه ملتنظــي املــشوار
 الـشعب  أن هـي  القاسـية  احلقيقـة  فـإن  ،سـقط  قد القدمي النظام
 عميقـــةال تركتـــه مـــع يتعـــايش أن عليـــه يـــتعني زاليـــ ال اللـــييب
 الغائبـة  الـضعيفة،  الدولـة  مؤسـسات  يف ذلـك  ويتمثـل  ،اجلذور

ــان، بعـــض يف ــابال جانـــب إىل األحيـ ــلال غيـ ــزابل طويـ  ألحـ

 أكثـر  البالد انتقال جيعل ما املدين، اجملتمع منظماتو السياسية
 تـشويه  مـن  جيـري  كان ما األمر هذا تعقيد من ويزيد .صعوبة
 .البلد يف والسياسي االجتماعي للنسيج منهجي

 وزراءبـ  يلتقون املؤقتة احلكومة مع منا يتعاملون الذين  
ــزم ــدون وحمــنكني نيملت ــن جياه ــصدي أجــل م  لتحــدياتل الت

ــلالقب الكـــربى ــن ليـ ــدعم مـ ــياق يف الـ ــن سـ ــدام مـ ــربة انعـ  اخلـ
 .والـوالء  الكفـاءةِ  املؤكدة غري ةواسعال والبريوقراطية املؤسسية
 األمــــوال إيــــصال يف التلكــــؤ إال يــــرى ال اجلمهــــور ولكــــن

 طلــب علــى اجلــزاءات جلنــة موافقــة مهــدت لقــد .واخلــدمات
 الطريـق  قائمتها من اخلارجي والبنك املركزي املصرف شطب
 واحملليـة  الوطنيـة  املؤسـسات  أن بيد السيولة، أزمة ىعل للتغلب
 .اجلمهور عامة عن ناهيك ،ذلك بأثر حتس بالكاد بدأت

 اخلـربة  وقلـة  الوقـت،  ضـيق  عوامـل  تـضافر  شـكل  لقد  
 يف القـــــصور أوجـــــهو االنتخابيـــــة، التـــــشريعات صـــــياغة يف

 علـى  اًقيـود  للتـشاور  مالئمـة  آليـات  وجود وعدم االتصاالت،
ــة ــياغة عمليـ ــانونال صـ ــايب قـ ــل .االنتخـ ــوطين اجمللـــس ويظـ  الـ

ــايل ــم االنتقـ ــصلحة أصـــحاب ومعظـ ــدين املـ ــزم عاقـ  علـــى العـ
 الدســــتوري اإلعــــالن يف الــــوارد االلتــــزام احتــــرام وجــــوب
ــ/حزيــران أواخــر يف الــوطين املــؤمتر بانتخــاب  تــركي ومل .هيوني

 اإلطــار بــشان مــشاورات إلجــراء الوقــت مــن القليــل إال هــذا
 اخليـــارات بعــض  علــى  ســينطوي  الــة حم ال الــذي  التــشريعي، 

 .للجدل واملثرية الصعبة ةسياسيال

 االنتخابيــة اللجنــة بــذلت املتــاح، الوقــت حــدود يف  
ــة ــس التابع ــوطين للمجل ــايل ال ــود االنتق ــة اجه ــراك حقيقي  إلش

 املـشاورات  مـن  عدٍد وعقد ،القانون مشروع شرنو اجلمهور،
  .فيها املشاركة أو العامة

 الفريـــق مـــع الوثيقـــة شاركةباملـــ أيـــضاً رحبـــت وقـــد  
 مـــع الفنيـــة، توصـــياته مـــن كـــثري واعتمـــاد للبعثـــة، االنتخـــايب
 ونتيجـة  .العامـة  املـشاورة  يف عنها املعرب للشواغل االستجابة
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 اإلدارة وقـانون  األساسـي  االنتخـايب  القـانون  أن نعتقـد  لذلك،
 تـضم  عليا وطنية انتخابية جلنة ينشئ الذي املوازي، االنتخابية

ــضواً ١٧ ــد ،عـ ــسبا قـ ــد اكتـ ــن املزيـ ــوح مـ ــز الوضـ  .والتركيـ
 األهليـة  معـايري  يف بـالقيود  يتعلق فيما شواغلها البعثة وعرضت
 بالتقــدم وترحــب .الــسواء علــى واملرشــحني للنــاخبني بالنــسبة
   .مشوالً أكثر املعايري هذه جعل يف احملرز

 غـري  كوهنـا  العامـة،  املـشاورة  إىل املوجهة واالنتقادات  
 املقتــرح التقــسيم نــشر لعــدم نتيجــة حــدهتا دتزا قــد كافيــة،
 يـزال  ال الـذي  األمـر  املقاعـد،  وتوزيـع  انتخابية دوائر إىل للبلد
 التجمعــات وختــشى .االنتقــايل الــوطين اجمللــس يف املناقــشة قيــد

ــو مــن الــسياسية  األحــزاب حلقــوق ذكــر أي مــن القــانون خل
 لعــام،ا واألمــني البعثــة قلــق أثــار وممــا .ومــسؤولياهتا الــسياسية

 االنتخابيـة  اللجنـة  القتـراح  بكامله اجمللس رفض خاصة، بصفة
 مـن  األقـل  علـى  املائـة  يف ١٠ نـسبة  وجود سيكفل كان الذي
 بعـض  رفـضته  الـذي  االقتـراح  وهـو  - الوطين املؤمتر يف النساء

 غـــري باعتبـــاره املـــدين اجملتمـــع وأصـــوات النـــسائية اجملموعـــات
ــاف، ــني يف كـ ــه حـ ــن مل أنـ ــاك يكـ ــ أي هنـ ــين دتأييـ ــام علـ  عـ

 اعتمــد وقــد .االنتخابيــة للجنــة وفقــاً حــصص، أي لتخــصيص
 اللجنـة  وعـني  االنتخابيـة  اإلدارة قـانون  االنتقايل الوطين اجمللس

ــة ــة االنتخابي ــا الوطني ــضاً ينــوي وكــان العلي  القــانون إعــالن أي
 وسـط  ولكـن،  .ينـاير /الثـاين  كـانون  ٢٢ يف الرئيسي االنتخايب

ــرر بنغــازي، يف االحتجاجــات  املــشاورات اســتمرار اجمللــس ق
 كــــانون ٢٩ يــــوم حــــىت التعــــديالت مــــن مزيــــد يف والنظــــر
 مــع النقــاش بالبعثــة االنتخابــات خــرباء ويواصــل .ينــاير/الثــاين
 رئـيس  مـع  مناقـشاته  بـدأ  كمـا  االنتقـايل،  الـوطين  اجمللـس  فريق
 أن ميكـن  الـذي  الـدعم  بـشأن  العليـا  الوطنيـة  االنتخابيـة  اللجنة
ــة خــالل دةاملتحــ األمــم تقدمــه ــة املرحل ــشكل ونأمــل .املقبل  ب
 حلالـــة الدراســة  مـــن مبزيــد  املمتــدة  الفتـــرة تــسمح  أن خــاص 
   .املرأة متثيل تعزز اليت اخلاصة التدابري

 اجمللــس، إىل الــسابقة إحاطــايت كــل يف ذكــرت وكمــا  
ــا ــن زال م ــل األم ــى فاألحــداث .أساســياً شــاغالً ميث  أرض عل

 وفـرة  باسـتمرار  املرتبطـة  طراملخـا  تربز املاضي الشهر يف الواقع
ــلحة ــشوارع يف األسـ ــرق الـ ــسلحة والفـ ــة املـ ــد يف املتنوعـ  البلـ
ــا ــوط إىل وافتقارهــ ــحة خطــ ــادة واضــ ــسيطرة للقيــ  ويف .والــ
ــيت املواجهــات بعــض أســفرت العاصــمة، ــل يف وقعــت ال  أوائ
 مـــصراته مـــن املتنـــاحرة الوحـــدات بـــني ينـــاير/الثـــاين كـــانون

 أن كمــا جلرحــى؛وا القتلــى مــن عــدد ســقوط عــن وطــرابلس
 الـشهر  مـن  الحـق  وقـت  يف وقعـت  الـيت  املـسلحة  االشتباكات

 يف األسـبوع  هـذا  أوائـل  ويف والعـصبة،  غريان يف وحدات بني
 حـــد لوضـــع املـــستوى رفيـــع تـــدخالً اقتـــضت وليـــد، بـــين

ــتباكات ــى .لالشـ ــرغم وعلـ ــن الـ ــسلطات أن مـ  يف جنحـــت الـ
 مــا الــيت الثانويــة احلــوادث مــن وغريهــا احلــوادث تلــك احتــواء
ــت ــع زال ــد أحنــاء يف تق ــشكل البل ــاك متكــرر، ب ــال هن  االحتم
   .نطاقه واتساع العنف لتصاعد دائماً القائم

ــرى   ــن ويـ ــم مـ ــى هـ ــة رأس علـ ــة احلكومـ  أن االنتقاليـ
 مــستقبل ومعاجلــة الدولــة ســلطة تأكيــد القــصوى أولويتــهم
 بقـــدرة يـــرهتن إدمـــاجهم يف والنجـــاح .الفـــرق تلـــك أعـــضاء

 املعنـيني  الـشأن  أصـحاب  مـع  وراتمشا إجراء على السلطات
 يف مبــا قــدماً، للمــضي الــسبيل بــشأن آراء توافــق إىل للتوصــل

 املقـاتلني  إدمـاج  إعـادة  أو إلدمـاج  عمليات على االتفاق ذلك
ــسابقني، ــع الـ ــشاء مـ ــات إنـ ــة آليـ ــل عمليـ ــة للتعامـ ــع بفعاليـ  مـ
ــة، التحــديات ــا األمني ــا مب ــا فيه ــصل م ــات يت ــة باالنتخاب  .املقبل

ــا ــت وكم ــةال بين ــاكن يف تجرب ــإن أخــرى، أم ــذه ف ــة ه  العملي
 إطـاراً  تتطلـب  إهنـا  بـل  حبتة، فنية كممارسة تعامل أن ميكن ال

   .استمراريتها لضمان سياسياً
 اللجنــــة بــــدأت املبــــدئي، االلتبــــاس بعــــض ووســــط  
 الــسابقني، املقــاتلني لتــسجيل عمليــة الــوزارات بــني املــشتركة

 يــتم ومــا .البلــد أحنــاء يف احملليــة اجملــالس األوىل مرحلتــها تنفــذ
 إىل املـسجلني  توجيـه  قبـل  مركزيـاً  سيجهز معلومات من مجعه
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ــة وزارات ــدفاع أو الداخليــ ــاً العمــــل أو الــ ــارهم وفقــ  الختيــ
ــضل ــري .املفـ ــة وجتـ ــامج البعثـ ــم وبرنـ ــدة األمـ ــائي املتحـ  اإلمنـ
 مـن  احتياجاهتـا  بـشأن  املعنيـة  واهليئـات  الوزارات مع مناقشات
   .الفنية املساعدة
 حتــدياً الداخليــة وزارة تواجــه بالــشرطة، يتعلــق اوفيمــ  
 الوقــت نفــس يف الــسابقني احملـاربني  إدمــاج يف يتمثــل مزدوجـاً 
 املوروثـة  الـشرطة  لقـوة  وتعزيـز  إصـالح  عملية فيه جتري الذي

 علـى  البعثـة  تعمـل  الوزير، طلب على وبناء .وإدارهتا وتدريبها
 جانـب  ىلإ الـوزارة،  داخـل  املباشـر  االستـشاري  دعمهـا  زيادة
 بعـــض وقـــدمت .الدوليـــة للمـــساعدة الـــشامل التنـــسيق دعـــم
 وقـــع كمـــا واملـــساعدة، للتـــدريب عروضـــاً األعـــضاء الـــدول
ــضها ــات بعـ ــة اتفاقـ ــدعم ثنائيـ ــوة لـ ــشرطة قـ ــدد يف الـ ــن عـ  مـ
 يف الـوزارة  دعـم  البعثة تقدمها اليت املساعدة وتشمل .اجملاالت
ــدريب اســتراتيجيات وضــع ــاهج للت ــدد ومن ــن لع ــدورات م  ال

   .االنتخابات تأمني ومنها التدريبية،
ــد   ــة وبعـــــ ــة الواليـــــ ــة املمنوحـــــ ــرار يف للبعثـــــ  القـــــ
 بــــشأن خــــاص مستــــشار اآلن يــــساعدين ،)٢٠١١( ٢٠٢٢

 واملـواد  األسـلحة  وجـود  يـشكلها  الـيت  والتحديات التهديدات
ــصلة ــا املت ــا يف هب ــن .ليبي ــني وم ــسؤولياته ب ــتمرار م ــسيق اس  تن
 احملمولـة  اجلـوي  الـدفاع  منظومـات  على التعرف بشأن اجلهود
 عليهـا،  والـسيطرة  احلـرب،  خملفات من املتفجرات من وغريها
 وقــد .باأللغــام املتعلقــة واإلجــراءات الــذخرية خمزونـات  وإدارة
ــة عــززت ــا البعث ــدفاع منظومــات يف خــرباء بإحــضار فريقه  ال
 اخلـــرائط لرســـم املـــستمرة اجلهـــود لـــدعم احملمولـــة اجلـــوي
  .حةاألسل بتسجيل معين ومستشار
 األفريقـي  واالحتـاد  املتحدة األمم بني املشتركة والبعثة  

 ديـسمرب /األول كـانون  يف أكـدت  الساحل بلدان من عدد إىل
ــديرات ــسابقة التقـ ــأن الـ ــة بـ ــواهد مثـ ــة شـ ــشأن قليلـ  هتريـــب بـ
 .كـبرية  بأعـداد  ليبيـا  خـارج  احملمولـة  اجلوي الدفاع منظومات

 علــى الــسيطرة إجــراءات علــى التركيــز ضــرورة يؤكــد وهــذا
ــة األراضــي داخــل األســلحة ــذا ويف .الليبي ــصدد، ه ــدأت ال  ب
 فرعــي لفريــق الــدفاع وزارة مــع مــشتركة استــضافة يف البعثــة
 بتنـسيق  يقـوم  اجلوي، الدفاع منظومات من النوع بذلك معين

 .املنظومـات  تلـك  على والتعرف اخلرائط لرسم الثنائية اجلهود
 اآلن حــىت ةاألســلح جلمــع موقعــاً ١٢٣ زيــارة متــت حــني ويف

 املنظومـات  تلـك  من قطعة ٥ ٠٠٠ بـ يقدر عدد مصري وحتدد
 أســلحة خمــازن مــن الكــثري إىل الوصــول زال ومــا ومكوناهتــا،

   .حتدياً يشكل الثورية الفرق
 لإلجـراءات  الـدعم  تقدمي املاحنني من عدد عرض وقد  
 يف احلـرب  خملفـات  مـن  واملتفجـرات  األرضـية  باأللغـام  املتعلقة
 وأعربــت للمجلــس، قدمتــها إعالميــة إحاطــة آخــر منــذ الفتــرة
 فريقــاً ٢٨ اآلن ولــدينا .الــسخية االســتجابة هلــذه الــشكر عــن

ــتطهري ــاً ٣٠ و لل ــون املخــاطر لتقــدير فريق  أحنــاء كــل يف يعمل
 عــن نــاجم تلــوث عــن جديــدة تقــارير تــسجيل وجيــري .البلــد

ــام ــى واملتفجــرات األلغ ــومي أســاس عل ــاً ي ــا .تقريب ــت وم  زال
ــدرة ــةاحل الق ــى الي ــع أرض عل ــري الواق ــة غ ــة كافي ــب لتلبي  الطل
 الـدعم  زيـادة  يـتعني  األقل، على القصري، املدى وعلى .املتزايد
ــة اخلـــارجي املـــايل ــة املـــسألة هـــذه ملعاجلـ  يتـــوفر أن إىل بفعاليـ
   .الالزم اللييب التمويل

ــان   ــاك وكـ ــد هنـ ــن مزيـ ــدم مـ ــص يف التقـ ــواد فحـ  املـ
 يكــن مل الــيت املــواد لــكت ســيما ال منــها، والتحقــق الكيميائيــة

 الـسلطات  عنـها  وكـشفت  وجودهـا،  عـن  يعلـن  السابق النظام
 .نــوفمرب/الثــاين تــشرين ٢٨ املــؤرخ إعالهنــا يف اجلديــدة الليبيــة
 مفتـشو  قام يناير،/الثاين كانون ١٩ إىل ١٧ من الفترة وخالل
 مـن  والتحقـق  املواقـع  بزيـارة  الكيميائيـة  األسـلحة  حظر منظمة

ــةالكيميائ األســلحة ــها، املعلــن ي  عوامــل مــن تتكــون والــيت عن
 ليبيــا علــى ويــتعني .ذخــائر يف حتمــل مل الــيت الكــربييت اخلــردل
 خطـــة الكيميائيـــة األســـلحة حظـــر منظمـــة إىل تقـــدم أن اآلن

 يتجـاوز  ال موعـد  يف عنـها  املعلـن  املـواد  لتـدمري  زمنياً وجدوالً
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 بيـع  زال مـا  النوويـة،  بـاملواد  يتعلـق  وفيمـا  .أبريـل /نيـسان  هناية
 سـبها  يف املخزونـة  النوويـة  املـواد  مـن  برميـل  ٦ ٤٠٠ الـ ونقل
   .رئيسية أولوية ميثل

 تـنعكس  األسـلحة  انتـشار  بـشأن  ليبيا جريان وشواغل  
 قــد الــسابقني القــذايف أنــصار يكــون أن مــن ذاهتــا ليبيــا قلــق يف

ــة جمــاورة بلــدان يف والتــدريب التجمــع إىل عــادوا  زعزعــة بغي
 مـن  يزيـد  أن ذلـك  شـأن  ومـن  .ليبيا زاءأج بعض يف االستقرار
ــار املـــشروعة غـــري اهلجـــرة  احلـــدود علـــى باملخـــدرات واالجتـ
 أمـن  جعـل  إىل املؤقتـة  احلكومة دفع الذي األمر لليبيا، اجلنوبية
 البعثـة  عقـدت  لذلك، وحتقيقاً .قصوى أولوية وإدارهتا احلدود

ــاعني ــسيقيني اجتمـ ــع تنـ ــثلني مـ ــارزين ممـ ــوزارات بـ ــدفاع لـ  الـ
 املعنــيني الثنــائيني الــشركاء ومــع واخلارجيــة واملاليــة ليــةوالداخ
 وتيـسري  اجملـال  هـذا  يف األولويـة  ذات ليبيـا  احتياجـات  لتحديد
ــساعدة عــروض ــسق .امل ــة وتن ــشكل البعث ــق ب ــع وثي  االحتــاد م
 يف احلـــــدود إدارة لتقيـــــيم فريقـــــاً سريســـــل الـــــذي األورويب
 اميالـس  املتحـدة  األمـم  مفـوض  مكتب ويشارك .فرباير/شباط

 اهلجـرة  بشأن فرعي فريق يف للهجرة الدولية واملنظمة لالجئني
 تــدفق بــشأن الليبيــة الــسلطات جهــود ودعــم الــشرعية غــري

   .املصرية احلدود عرب حالياً ليبيا إىل السوريني الالجئني
 مـع  املكثـف  احلوار عن غىن ال املسائل، هذه كل ويف  
ــا جــريان ــشأن ليبي ــدات ب ــة التهدي ــن النابع ــة داحلــدو م  املترامي
 هـذه  أثـريت  وقـد  الليبية، احلدود جانيب على االختراق السهلة
 اللـييب  اخلارجيـة  وزيـر  هبـا  قـام  الـيت  األوىل الزيـارات  يف املسألة
 زيارتـه  خالل بينغ جان الرئيس وأبلغين . وتشاد ومايل للنيجر
 ورحــب احلكومــة، مــع اإلجيابيــة مبناقــشاته لطــرابلس األخــرية
 االحتـاد  قمـة  إىل ليبيا وفد ترؤس الكيب راءالوز رئيس باعتزام
   .األسبوع هذا أواخر يف األفريقي
ــا   ــى يوشــك اجمللــس أن ومب ــتماع عل  إحاطــة إىل االس
 مالحظـايت  أوجـز  سـوف  اإلنسان، حقوق مفوض من إعالمية

 بأنـه  اجمللـس  أبلـغ  أن ويؤسـفين  .اإلنـسان  حقوق مسائل بشأن
 منــذ تجــزيناحمل حالــة بــشأن حمــدود تقــدم ســوى يتحقــق مل

 النظـام  زال مـا  حيـث  للمجلـس،  إعالميـة  إحاطـة  آخـر  قدمت
  .عملياته يف مجة حتديات يواجه القضائي
 مـن  سـتة  نقـل  من اآلن حىت العدل وزارة متكنت وقد  
 مت بأنــه علمــاً الــوزارة، إىل اجلــيش ألويــة مــن االحتجــاز مرافــق
 العديـد  وهنـاك  .الـسابقة  اإلعالمية إحاطيت منذ منها اثنني نقل
 ذلـك  يف مبـا  هـذه،  املرافـق  نقـل  عمليـة  تعرقـل  اليت العوامل من
 باملهــام يــضطلعون الــذين القــضائية الــشرطة أفــراد كفايــة عــدم

ــية ــة األساسـ ــإدارة املتعلقـ ــة تـــزال وال .الـــسجون بـ  األمـــم بعثـ
 لتـسريع  احلكومـة  علـى  الـضغط  تواصل ليبيا يف للدعم املتحدة
 حلـاالت  شـامل  ضاسـتعرا  إجـراء  يتسىن حىت هذه النقل عملية

 أو سـراحهم  بـإطالق  إمـا  االسـتعراض  ذلـك  لينتهي احملتجزين،
 وتـشكل  .القانونيـة  للمعـايري  وفقـا  إليهم رمسية اهتامات بتوجيه
 احلــايل املــستوى علــى ضــغطاً احملتجــزين مــن الكــبرية األعــداد
ــدرات ــوزارة، لقـ ــر الـ ــذي األمـ ــؤدي الـ ــادة إىل يـ ــشعور زيـ  الـ
 أعمـال  حـدوث  جـراء  بالفعل ذروته ذلك بلغ وقد .باإلحباط
 علـى  احتجاجـا  أسـبوعني  قبـل  االحتجاز مرافق أحد يف شغب

  .الواجبة القانونية اإلجراءات اتباع دون احتجازهم استمرار
ــد   ــشي ويؤك ــصراعات تف ــى ال ــة عل  إىل امللحــة احلاج
 حتقيقـاً  .واملـصاحلة  االنتقاليـة  للعدالـة  وطين إطار وتنفيذ اعتماد
 العدالـة  بـشأن  قانونـاً  االنتقايل الوطين لساجمل اعتمد الغاية هلذه

 يف يـزال  ال وهـو  بعـد،  عنـه  اإلعـالن  يـتم  مل أنـه  غري االنتقالية،
 الالزمـة  والقانونيـة  القضائية املؤسسات تطوير من مزيد انتظار
 املتحـدة  األمـم  بعثـة  نظمـت  الـصدد  ذلك ويف .أحكامه لتنفيذ
 برنــامج ومــع العــدل، وزارة مــع شــراكة يف - ليبيــا يف للــدعم
 املعــــين املتحــــدة األمــــم ومكتــــب اإلمنــــائي، املتحــــدة األمــــم

 كـانون  ٢٥-٢٣ مـن  الفتـرة  يف مـؤمتراً  - واجلرمية باملخدرات
 بالعدالــة املعــين األعمــال جــدول تعزيــز ملناقــشة ينــاير/الثــاين

ــة ــع االنتقالي ــن نظــراء م ــة م ــة احلكوم  اجملتمــع وأعــضاء الوطني
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 حتقيـق  أمهيـة  علـى  وشـدد  راملـؤمت  الـوزراء  رئيس وافتتح .املدين
  .ليبيا لتقدم بالنسبة االنتقالية العدالة

 مكـان  لتحديـد  ليبيـا  تبـذهلا  الـيت  بـاجلهود  يتعلـق  وفيما  
 احلكومـة  قـررت  فقـد  هويـاهتم،  وحتديـد  املفقـودين  األشخاص

 أسـر  رعايـة  وزارة صـالحيات  إطـار  يف املـسؤولية  تلـك  إدماج
ــ الــيت اللجنــة وحــل واملفقــودين، الــشهداء  تلــك لتــويل شئتأن
 ملتزمـة  البعثـة  تزال وال .املاضي أكتوبر/األول تشرين يف املهام
ــدعم  وحتــث .احلكومــة تقــره إطــار أي ضــمن اجلهــود هــذه ب
 مينـع  أال جيـب  الوزارة إىل املسؤوليات تلك نقل أن على البعثة
ــة حتــافظ أن  وحتديــد املفقــودين األشــخاص عــن البحــث عملي

 للمعــايري وفقــاً تنفــذ وأن تها،واســتقاللي حيادهــا علــى هويــاهتم
 حكوميـون  ومـسؤولون  الـوزراء  رئـيس  لنـا  أكـد  وقـد  .الدولية
ــك أن آخــرون ــادئ تل ــه ستواصــل املب ــراءات توجي ــيت اإلج  ال
  .الصدد ذلك يف احلكومة تتخذها

 مجلـــسلل االنتقـــايل الـــوطين اجمللـــس إنـــشاء ويـــشكل  
 كـانون  يف ليبيـا  يف اإلنـسان  وحقـوق  العامـة  للحريـات  علىاأل

ــسمرب/األول ــوة ديـ ــة خطـ ــو إجيابيـ ــز حنـ ــة تعزيـ ــوق ومحايـ  حقـ
 مــن عــضوا ١١ مــن املؤلــف اجمللــس هــذا وينخــرط .اإلنــسان
 والـشباب،  النـساء  ذلـك  يف مبن اإلنسان، حقوق عن املدافعني
 املـدين  واجملتمـع  احلكـوميني  املـسؤولني  مـع  مشاورات يف حاليا

 .ملـه ع لبـدء  فيـه  يـستعد  الذي الوقت ذات يف الدويل واجملتمع
ــوف ــدم وســـ ــة تقـــ ــساعدة البعثـــ ــة املـــ ــس التقنيـــ  يف للمجلـــ
  .لطلبه استجابة
ــائيب، ويواصــل   ــسقاً بوصــفه ن ــشؤون من ــسانية، لل  اإلن
 ممثلـي  مـع  املناقـشة  اإلنسانية واملساعدات لإلغاثة الليبية واهليئة
ــة اجملــالس وممثلــي بنغــازي يف املــشردين الطــوارق مجاعــة  احمللي
 القائمــة، اإلنــسانية االحتياجــات ملعاجلــة املناســبة الــسبل بــشأن
 هلـــذه دائـــم حـــل إىل الوصـــول تعزيـــز إمكانيـــات عـــن فـــضال
 يزالــون ال الــذين األشــخاص عــدد نــصف ينــاهز ومــا .املــسألة

 كمـا  الـذين،  الطـوارق  مجاعـة  من هم البلد يف داخليا مشردين
 مـسقط  إىل العـودة  علـى  قـادرين  غري يزالون ال سابقا، ذكرت
  .رأسهم

 ممثلــون سيــشارك ينــاير/الثــاين كــانون ٣١ و ٣٠ ويف  
 وزراء مـع  الـدويل  والبنك األورويب واالحتاد املتحدة األمم من

 عمــل حلقــة يف املــدين اجملتمــع مــن وأعــضاء ليبــيني ومــسؤولني
 علـى  الـدويل  اجملتمـع  يقدمها اليت املساعدات تنسيق إىل هتدف
 احلكومـة  وكانـت  .امللحـة  احلكومية األولويات مع يتوافق حنو
 أولويـات  سـبع  علـى  اجلهد ذلك يركز أن ينبغي أنه قررت دق

ــع حكوميــة ــاع خــارج تق ــين، القط ــي األم ــع وه ــدين اجملتم  امل
 املاليــة اإلدارة العامــة، اإلدارة االنتخابــات، اإلعــالم، ووســائط
 االتــصاالت خــدمات ،االجتماعيــة اخلــدمات تقــدمي العامــة،

 العمل حلقة حتدد أن ونتوقع .االنتقالية والعدالة االستراتيجية،
ــا ــة كانـــت إذا مـ ــضي يف ترغـــب احلكومـ ــدما املـ ــيم يف قـ  تقيـ

ــك يف االحتياجــات ــا اجملــاالت، تل ــق وفيم ــار يتعل ــسيق بإط  تن
  .املستقبل يف الدولية املساعدات

 تبـذهلا  الـيت  واجلهود ألولوياهتا احلكومة حتديد وعقب  
 الوطنيـة  العمـل  خطـة  وغايـات  أهـداف  حتديد بشأن الوزارات
ــة،االنتقا ــد لي ــم واصــلت فق ــدمي املتحــدة األم ــساعدة تق  إىل امل
 التنـسيق  هبـدف  التخطـيط  ووزارة الـوزراء  رئيس نائب مكتب

 مشــل وقــد .الدوليــة باملــساعدة يتعلــق فيمــا احلكومــة إطــار يف
 القطريـة  املتحـدة  األمم أفرقة أعضاء بني اجتماعات عقد ذلك

ــوزارات ــاالت ربــط هبــدف وال  تتوافــق حــىت بنظرائهــا، الوك
ــشطة ــم أنــ ــدة األمــ ــق املتحــ ــاش لتحقيــ ــة االنتعــ ــع والتنميــ  مــ

  .احلكومية األولويات
ــسرين   ــدا ويـ ــغ أن جـ ــضاء أبلـ ــس أعـ ــه اجمللـ  يف مت بأنـ

 مــن البعثــة مركــز اتفــاق علــى التوقيــع ينــاير/الثــاين كـانون  ١٠
 بـــن ســـعد الـــدويل، والتعـــاون اخلارجيـــة الـــشؤون وزيـــر قبــل 

 يف اتفــاق علــى التوقيـع  ويعكــس .بنفــسي وأنـا  اخليــال عاشـور 
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 منتـــــصف يف البعثـــــة إنـــــشاء منـــــذ القـــــصرية الفتـــــرة هـــــذه
ــول ــبتمرب/أيل ــشكيل س ــة وت ــة احلكوم ــشرين أواخــر يف املؤقت  ت
 التـشاور  واصلنا وقد .بالفعل ممتازة عالقة وجود نوفمرب/الثاين
 بعثــة بـدور  يتعلــق فيمـا  الليبيــة الـسلطات  مــع ذلـك  غـضون  يف

 احلاليــة، واليتــها وراء فيمــا ليبيــا يف للمــساعدة املتحــدة األمــم
 األمــر للبعثــة، املتكامــل التخطــيط عمليــة إكمــال جيــري بينمــا
 التقريـر  يف تـرد  الـيت  العـام  األمـني  توصيات يف سينعكس الذي
  . فرباير/شباط هناية حبلول اجمللس إىل سيقدمه الذي

 الـيت  الـصعوبات  سـياق  فهـم  الصعب من أنه أرى وال  
 .األخـرية  األيـام  يف جتلت اليت ةاملؤقت الليبية السلطات تواجهها
 زعمـاء  قبـل  مـن  حازمـة  سياسـية  إدارة تقتضي صعوبات وهي

ــة  إلدارة الــالزم احليــز إعطــاؤهم جيــب الــذين االنتقاليــة املرحل
ــاهتم ــة، أولوي ــن عوضــاً الداخلي ــاء ع ــك إعط ــز ذل ــصاحل احلي  مل
ــة اجلهــات ــة الفاعل ــة اخلارجي ــزال وال .األجــل الطويل ــة ت  البعث
 تلــك مواجهــة يف هلــم الــضروري الــدعم ميتقــد علــى تركــز

 الـيت  املقترحـات  يف ذلك ينعكس وسوف .الرئيسية التحديات
 األمــني توصــيات إىل اســتناداً اجمللــس مــع مناقــشتها إىل أتطلــع
  .مارس/آذار يف املرتقبة العام

ــرئيس   ــم( ال ــة تكل ــسيد أشــكر ):باإلنكليزي ــارتن ال  م
  .اإلعالمية إحاطته على

  .بيالي للسيدة ناآل الكلمة وأعطي  .
 اجمللـس  أشـكر  ):باإلنكليزيـة  تكلمت( بيالي السيدة  

 يف اجلاريـة  التطـورات  عـن  باملعلومـات  ملوافاتـه  يل دعوتـه  على
ــسان حقــوق جمــال ــا يف اإلن  املــستمر باالهتمــام وأرحــب .ليبي
  .البلد هذا يف اهلشة للحالة اجمللس يوليه الذي

ــد   ــشعب متكــن فق ــييب ال ــشجاعته الل ــ وصــموده ب  نم
 حلقـوق  املنهجيـة  االنتـهاكات  من عاما ٤٢ وطأة من النهوض
 بـرز  بلـده،  حتريـر  إعـالن  تلـت  الـيت  األسابيع وخالل .اإلنسان
 الظـــروف خلـــق يف املتمثـــل الرئيـــسي التحـــدي الليبـــيني أمـــام

 وكفالــة الطويــل األجــل يف واألمــن االســتقرار لتحقيــق املواتيــة
 الــصدد، ذلــك ويف .اإلنــسان وحقــوق القــانون ســيادة احتــرام
 انتقاليـة  عدالـة  لتحقيق سياسة وتنفيذ وضع الضروري من فإن
  .وشفاف شامل حنو على الضحايا، على تركز

ــةو   ــا، باألمهيـ ــت ذاهتـ ــسلطات أعربـ ــة الـ ــرارا املؤقتـ  مـ
 اخلطـوات  بعض واختذت اإلنسان حبقوق التزامها عن وتكراراً
 ،٢٠١١ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ففي .الصدد ذلك يف املشجعة

 لوســائط اخلطيــب الــرحيم عبــد املؤقــت الــوزراء رئــيس رحصــ
 حقـوق  حتتـرم  دولـة  بنـاء ” بــ  ملتزمة حكومته إن قائالً اإلعالم
 أهنـم  إىل وأشـار  .“اإلنـسان  حقـوق  انتـهاك  نقبـل  وال اإلنسان
 الـسيد  قال وكما .اهلدف ذلك لتنفيذ الالزم الوقت إىل حباجة
 وحقـوق  امـة الع للحريـات  وطـين  جملـس  إنـشاء  مت فقـد  مارتن،
  .ديسمرب/األول كانون يف اإلنسان
ــافة   ــك، إىل وباإلضــــ ــرعت ذلــــ ــسلطات شــــ  يف الــــ

ــطالع ــة االضـ ــشاقة باملهمـ ــة الـ ــالح يف املتمثلـ ــانوين اإلصـ  القـ
ــدة تــشريعات واعتمــاد  اعتمــد فقــد الــصدد، ذلــك ويف .جدي
 حـىت  بعـد  عنـه  اإلعـالن  يـتم  مل االنتقاليـة،  العدالـة  بشأن قانون
 حلقـوق  الـسامية  املتحـدة  األمـم  وضـية مف بـشأنه  وقدمت .اآلن

 املتحـدة  األمـم  بعثـة  يف موظفينـا  عـرب  واسـعة  تعليقات اإلنسان
ــا يف للــدعم  علــى ملعاجلتــها الليبيــة الــسلطات علــى وأثــين .ليبي
 .القـانوين  اإلطـار  تعزيـز  عـرب  امللحـة  للمسائل االستعجال وجه
 تـوخي  إىل حاجـة  هنـاك  فـإن  اجلديـدة،  القوانني تسن أن وقبل
 اإلنسان، حلقوق الدولية للمعايري امتثاهلا لكفالة الالزمة عنايةال

 مجيـع  مـع  أحكامهـا  بـشأن  النطـاق  واسـعة  مشاورات وإلجراء
  .املصلحة وأصحاب املعنية اجلهات

 تـثري  اإلنـسان  حقـوق  حالـة  تـزال  ال نفـسه،  الوقت يف  
 مـن  املتواصـلة  املـساعدة  بواسـطة  اليقظـة  زيـادة  وتتطلـب  القلق
ــل ــدويل اجملتمــع قب ــاك أن يف ريــب وال .وعــربه ال  حتــديات هن
 علـى  قـادرة  غـري  تـزال  ال املؤقتـة  فاحلكومـة  .انتظارنـا  يف هائلة
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 وتترتــب .املــسلحني الثــوار ألويــة علــى فعالــة بطريقــة الــسيطرة
 مـن  العديـد  يف اإلنسان حبقوق تتعلق وخيمة عواقب ذلك عن

 أيـدي  يف والثقيلـة  اخلفيفـة  األسلحة وجود فاستمرار .اجملاالت
ــة ــذه ألوي ــشكل كه ــى خطــرا ي ــن عل ــام األم ــى الع ــة وعل  محاي
  .للسكان اإلنسان حقوق

 لــدى احملتجــزين ومعاملــة االحتجــاز ظــروف وتــشكل  
 يـساورين  صـلة  ذا آخـر  جمـاالً  املسلحني الثوار ألوية من العديد
 مـا  الدوليـة  األمحـر  الـصليب  جلنـة  زارت فقـد  .بـشأنه  بالغ قلق

ــا ٦٠ حنــــو يف زعنيمــــو حمتجــــزاً ٨ ٥٠٠ عــــن يزيــــد  مكانــ
 .٢٠١١ ديــسمرب/األول وكــانون مــارس/آذار بــني لالحتجــاز

 كـبري  عدد وبينهم للقذايف موالون بأهنم احملتجزين غالبية ويتهم
 الرقابــة انعــدام وخيلـق  .الكــربى الــصحراء جنـوب  مــواطين مـن 
 مواتيــة بيئــة األمــاكن تلــك علــى املركزيــة الــسلطات قبــل مــن

ــذيب ــة وســوء للتع ــ .املعامل ــامل ىوتلقّ ــابعون ونوظف  ملكــتيب الت
 الـيت  االحتجاز أماكن يف جيري ذلك أن عن اجلزع تثري قاريرت

  .اهزارو
 حتـت  االحتجـاز  مراكـز  مجيـع  وضـع  لّحامل من لذلك،  
 ذلـك،  على عالوة .العام املدعي ومكتب العدل وزارة سيطرة
 قـــضائيال للفـــرز وعمليـــة هيكـــل وضـــع الفـــور علـــى ينبغـــي

ــزين ــراح يطلـــق يـــثحب ،للمحتجـ ــزين سـ  مـــسّوغ دون احملتجـ
   .عادلة حماكمة على نواآلخر حيصل بينما قانوين

 ملعاجلــة اجلهــود بعــض املؤقتــة احلكومــة بــذلت لقــد  
ــراغ ــانوين الف ــائم الق ــىف .الق ــال، ســبيل عل ــشرين ٢٩ يف املث  ت
ــاين ــوفمرب/الث ــر أصــدر ،٢٠١١ ن ــة وزي ــرارا الداخلي  يتــضمن ق
 حتجـــازالوا عتقـــالالا أعمـــالب ختـــتص الـــيت الـــسلطات ذكـــر

ــق ــك، إىل باإلضــافة .والتحقي ــسمرب،/األول كــانون يفو ذل  دي
 علــى راقبــةامل تولــت القــضائية الــشرطة أنبــ العــدل وزيــر أفــاد
 توقيــف تواصــلي ذلــك، ومــع .احتجــاز مرافــق ســتة مــن أكثــر

 قـانوين  إطـار  أي خـارج  مقبولـة  غـري  ظروف ظل يف احملتجزين
  .الدولة من محاية أو

 داخليــا تعرضــوا الــذين األشــخاص الــةح أيــضا وتظــل  
 األمــم روتقــّد .قلــق موضــع الطــوعي وغــري القــسري للتــشريد
 املائـة  يف ٦٠ متكّن يناير،/الثاين كانون من اعتبارا أنه، املتحدة

 وسـرت  وليـد  بين ينيتمد يف ديارهم إىل العودة من الليبيني من
 ةقـادر  غـري  أخـرى  جمموعـات  عـدة  أن بيـد  .القتـال  انتـهاء  بعد
 املثـال،  سـبيل  علـى ف .االنتقـام  من خوفاً ادياره إىل العودة لىع

ــاك ــة هن ــة ســكان مــن شــخص ٣٥ ٠٠٠ قراب ــذين الطوارق  ال
 جـــرائم يف تـــورطهمب القريبـــة مـــصراتة بلـــدة ســـكان هميتـــهم
 يف اإلقامــة أمــاكن مــن غريهــا أو خميمــات يف يعيــشون خطــرية
 أفـاد  يثح الثورية األلوية حتتجزهم الرجال من العديدو .البلد

  .للتعذيب تعرضوا بأهنم منهم ونالعديد
 مـن  الـرغم  علـى ف .ليبيـا  يف املـرأة  حالة ننسى ال دعونا  
 يــزال ال الــسابقة، الــسنوات يف املــرأة حلقــوق املكاســب بعــض
 يف املـرأة  حيـاة  مـن  كـثرية  جماالت يف ومتييز مساواة عدم هناك
 داخـل  خمتلفـة  نظـر  وجهـات  وتوجد .واملمارسة القانون نطاق

 ضـوء  ويف .اجملتمـع  يف ودورهـا  املرأة وضع حيال اللييب جملتمعا
 أدىن  صيصختـ  عـدم ب االنتقـايل  الـوطين  لمجلسل األخري القرار
 أن أؤكـد  أن أود الـوطين،  املـؤمتر  يف املـرأة  لتمثيـل  مئويـة  نـسبة 
 يكــون ســوف العامــة احليــاة يف أقــوى حنــو علــى متثيلــها تيــسري
 مفيـدة  إجنـازات  ثـورة ال حتقـق  أن كفالـة  صوب أساسية خطوة

   .البلد حناء أمجيع يف والفتيات لنساءل
 قـوق حب املتعلقـة  لقائمـة ا شواغلالـ  تلبيـة  إىل باإلضافةو  
 التـــصدي يف يتمثـــل هـــائال حتـــديا الليبيـــون واجـــهي اإلنـــسان،

 الــيت االنتــهاكات تلــك تــشمل وهــي .الــسابقة النتــهاكاتل
 وقحقـ  انتـهاكات  عـن  فـضال  الـسابق،  النظـام  خالل ارتكبت
 خـالل  ارتكبت اليت الدويل اإلنساين والقانون الدولية اإلنسان

ــصراع، ــو كمــا ال ــر يف موثــق ه  لتحقيــقا للجنــة األول التقري



S/PV.6707
 

10 12-21453 
 

 اإلنـسان  حقـوق  جملـس  بذلك فهاكلّ اليت ليبيا،ب املعنية الدولية
  ).A/HRC/17/44 انظر(

 جــلأ مــن انــتفض اللــييب الــشعب أن ننــسى الأ وجيـب   
 حلقـوق  فظيعة انتهاكات نظامه رتكبا استبدادي حاكم إزالة

ــسان ــد اإلنـ ــعبه ضـ ــذيبف .شـ ــل التعـ ــه دون والقتـ ــق وجـ  حـ
 .واســع نطــاق علــى متــارس كانــت مــورأ قــسريال ختفــاءالوا

 ســجني ١ ٢٠٠ علــى يزيــد مــا ذلــك يف مبــا املخــتفني، وأَُســر
 ال ،١٩٩٦ عـام  سـليم  أبـو  سـجن  جمـزرة  يف قتلـوا  أهنمبـ  يزعم
 الـيت  األعمـال  أّمـا  .العدالـة  قيـق حتو احلقيقـة  ملعرفـة  تنتظـر  تزال
ــى ــة ممارســة جمــرد ىلإ ترق ــبري حري ــا كــثرياًف واالجتمــاع التع  م
 إجــراء عقــب ذلــك يف مبــا اإلعــدام، عقوبــة عــن تــسفر كانــت

 مــنأ حمكمــة اوالحقــ الــشعب حمكمــة أمــام جــائرة اكمــاتحم
  .الدولة

 عمليـات ب املعلـن  الليبيـة  الـسلطات  التزام على ثينأ إنين  
 هـذه  مواجهـة  مـن  ليبيـا  نسـيمكّ  ممـا  االنتقالية، لةالعدا وآليات

 لتقــــدمي االســــتعداد أهبــــة علــــى نقــــف حنــــنو .النتـــهاكات ا
 اإلصــالحات إىل العمليــات هــذه تــؤدي أن وينبغــي .املــساعدة
ــشريعية ــة واملؤســسية الت ــا ،املطلوب ــك يف مب ــاع داخــل ذل  القط
ــةل ،األمــين  لــضحايا،ا علــى والتعــويض واملــساءلة العدالــة كفال

 .الدوليـة  اإلنـسان  حقوق ملعايري امتثاال التكرار، عدم مانضلو
ــدويل القــانون يتطلــب ذلــك، علــى عــالوة ــراد حماكمــة ال  األف
 الدوليـــة اجلـــرائم عـــن اجنائيـــ مـــسؤولني ونكونـــي قـــد الـــذين
  .املرتكبة

 احتمـال  بـشأن  معلقـة  أسئلة هناك زالت ما ذلك، ىلإ  
 .ألطلـسي ا مشـال  حلـف  منظمـة  عمليـات  نتيجـة  املدنيني مقتل

ــة وتعكــــف ــق جلنــ ــا التحقيــ ــى حاليــ ــق علــ ــذه يف التحقيــ  هــ
 تــسليطل هامــة كونتســ إليهــا تتوصــل نتــائج أيــةو االدعــاءات،

 األطلـسي  مشـال  حلـف  منظمـة  قـوات  قيـام  مـدى  علـى  الضوء
ــاذ ــع باختـ ــدابري مجيـ ــة التـ ــة املمكنـ ــدنيني حلمايـ ــا يف املـ  عملياهتـ

 اآلن ىتحـ  إليهـا  التوصـل  مت الـيت  علومـات وامل .كافـة  العسكرية
 جهــودا تبــذل األطلــسي مشــال حلــف منظمــة أن إىل شريتــ

 ولكـن  دىن،األ هاحـد  يف املـدنيني  صفوف يف اإلصابات إلبقاء
 أن لتحـــالفل ينبغـــي جبـــروح، واوأصـــيب نواملـــدني تـــلقُ حيــث 

 األحـــداث  هـــذه  ميـــعجب املتعلقـــة  علومـــاتامل عـــن  كـــشفي
  .املتخذة التصحيحية واإلجراءات

 حاليــا اللجنــة جتريهــا يتالــ التحقيقــات تــسعى كــذلك  
 اجلنـسي،  العنـف  سألةمبـ  اخلاصـة  األوليـة  النتـائج  يف التعّمق ىلإ

ــ مرتبطــة القــضايا كانــت إذا مــا للتأكــد ســيما وال  التحريضب
 أدعـو و .بلغـه  الـذي  املـدى و اجلانبني من أيٍ قيادة عن الصادر
 ىلإ األطلـسي،  مشال حلف منظمة ذلك يف مبا األطراف، مجيع

 مـن  النهائية احلالية املرحلة يف التحقيق جلنة مع لالكام التعاون
  .وغريها املسائل هذه يف حتقيقاهتا
 حاليـا  يتواجـد  اللجنـة،  حتقيقـات  من املرحلة هذه يفو  
 آخربـ  للقيـام  ليبيـا  يف اللجنـة  وأعضاء العامة األمانة من أعضاء
 أعـضاء  سـيناقش  ،٢٠١٢ مـارس /آذار ٩ ويف .مهمـات  ثالث

ــة ــائج اللجنـــ ــره نتـــ ــهائي متقريـــ ــع النـــ ــضاء مـــ  جملـــــس أعـــ
  .اإلنسان حقوق

 االهتمـام  ينـصب  أن ينبغي الثاين، التقرير نشر وعقب  
 مـن  بـدعم و .اللجنـة  عـن  الـصادرة  التوصيات مجيع تنفيذ على

 األمــم لبعثــة التــابع اإلنــسان حقــوق قــسم ســيؤدي مكــتيب،
 يف هامـا  دوراً اجمللـس،  تكليف حسب ،ليبيا يف للدعم املتحدة
   .الصدد هذا

ــافةو   ــوفري إىل باإلضـ ــم تـ ــة دعـ ــة األمانـ ــة، العامـ  للجنـ
 مكتـب  مـن  أقـدَمني  نيمـوظفَ  أكتوبر/األول تشرين يف أرسلت

ــية ــسامية املفوضـ ــوق الـ ــساناإل حلقـ ــرابلس ىلإ نـ ــازي طـ  وبنغـ
 االحتياجـات،  تقييم بغية واحد أسبوع ملدة مهمة يف ومصراتة

 داخــل اإلنــسان حقــوق عنــصر أولويــات حتديــد يف املــساعدةو
 خــاص اهتمــام إيــالء متو .ليبيــا يف للــدعم املتحــدة األمــم ثــةبع
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 واألقليـات  املـرأة  وحقـوق  واالحتجـاز  االنتقالية العدالة سائلمل
 مــع مناقــشاهتم يف األجانــب يــةهاوكر والعنــصرية واملهــاجرين

ــ ممثلــي ــة واجلهــات ةاحلكوم  .املــدين اجملتمــع يف الناشــئة الفاعل
 ،املتحـدة  األمـم  ثـة بع ضـمن  اإلنـسان  حقـوق  قـسم  إنشاء معو

ــي، برئاســة ــشرت ممثل ــوظفني ن ــن م ــى املفوضــية م  أســاس عل
 تعزيــزل استــشارية عمليــة بــدأت وقــد .القــدرات دعملــ مؤقــت
 حقــوق محايــة إىل والــدعوة رصــدال علــى املــدين اجملتمــع قــدرة

  .اإلنسان
 النقـاط  علـى  بالتـشديد  كالمـي  اختتم أن يل امسحواو  
 وضـع  بغيـة  عاجلـة  خطـوات  اذاختـ  إىل حاجـة  مثة أوالً، .التالية
ــهاكاتل حــد ــة، النت ــيت تلــك ســيما وال احلالي ــاء حتــدث ال  أثن

  .االحتجاز
 الــــسلطات مــــن االهتمــــام بأولويــــة رحــــبأ ثانيــــا،  

 االلتــزام علــى أشــجعهاو ،آلياهتــاو االنتقاليــة العدالــة عمليــاتب
 تتـصدى  أن وجيب .واقعة حقيقة االنتقالية العدالة علجب سريعا

ــاتا ــاتواآلل لعملي ــلل ي ــهاكاتا ك ــيت النت ــها ال ــام ارتكب  النظ
ــسابق ــ الــيت تلــك وكــذلك ،ال ــة اجلهــات كــل هاارتكبت  الفاعل
 وطنيـة  اتمـشاور  جـراء إ بعد رساؤهاإ وجيب الصراع، خالل
  .مستنرية

ــا،   ــافي ثالثـ ــق مـ ــشاريعب يتعلـ ــربى املـ ــيت الكـ ــيتم الـ  سـ
 لـسلطات ل ينبغـي  املقبلـة،  واألشـهر  األسـابيع  يف هبا االضطالع

ــست أن ــشطاء خدمت ــدين، اجملتمــع ومنظمــات ن ــا امل ــك يف مب  ذل
ــات ــساءا مجاعـ ــشباب، لنـ ــورد والـ ــي كمـ  التـــصدي يف أساسـ
 إجــــراءو .والــــسياسية االجتماعيــــة التحــــديات مــــن لطائفــــة

ــضة مــشاورات  ســيكون املــدين اجملتمــع جمموعــات مــع مستفي
  .الراهنة للتحديات دائمة حلول وضع يف حامسا

 دعـــم مبواصــلة  مكــتيب  التــزام  أكــرر  أن أود وأخــرياً،   
 بعثــة تكــون معــا، فبالعمــل .حقوقــه إعمــال يف اللــييب الــشعب
 مقـر و ،اإلنـسان  حقـوق  قـسم و ليبيـا،  يف للـدعم  املتحدة األمم

 ،التقنيـة  املـساعدة  لطلبـات  لالسـتجابة  اسـتعداد  علـى  املفوضية
 املؤســـسي؛و القــانوين  اإلصــالح  جمــال  يف املثــال  ســبيل  علــى 
ــساعدةوا ــات يف مل ــش عملي ــاءو اور؛الت ــ ،القــدرات بن ــا امب  فيه

ــدرات ــساتامل قــ ــسية ؤســ ــة، يف الرئيــ ــل الدولــ ــشرطة مثــ  الــ
 جمال يف التطورات ورصد واإلصالحية؛ القضائية املؤسساتو

  .عنها واإلفادة اإلنسان حقوق
 يف اللـييب  الـشعب  أبنـاء  مهمـة  تتمثل املطاف، هناية يف  
 يريواملعــا القــانون ســيادة احتــرام أســاس علــى مــستقبلهم رســم
  .اإلنسان حلقوق الدولية

 بــيالي الــسيدة أشــكر :)باإلنكليزيــة تكلــم( الــرئيس  
  .ليبيا ملمثل الكلمة أعطي واآلن .اإلعالمية إحاطتها على

 علـى  أشـكركم  الرئيس، سيدي ):ليبيا( شلقم السيد  
ــا يف األوضــاع ملتابعــة اجللــسة هــذه عقــد ــسيد وأحيــي .ليبي  ال
 املناسـبة  وهبـذه  .ليبيـا  يف هبـا  يقـوم  اليت اجلهود على مارتن إيان

ــه أقــول أن أســتطيع  مــع أساســية عالقــات إقامــة مــن متكــن أن
 فيهـا  التقينـا  مـرة  كـل  يف معـه  وحتـدثت  مباشـرة  املعنية اجلهات
 أرى لكـن  .جميئـه  وبعد ليبيا إىل ذهابه قبل مرة، من أكثر معا،
 .طيبـة  نتـائج  سيحقق التعامل يف اختذه الذي األسلوب هذا أن

 العاجــل حــضورها علــى بــيالي نافــانيثيم الــسيدة ضاأيــ أشــكر
  .ليبيا يف احلالة لتقييم

 يف حــدث مــا إن .ليبيــا يف حــدث مــا مجيعــا تعلمــون  
 فقــد .الــسوء يف غايــة يف الــيت البــشعة احلــروب مــن نــوع ليبيــا

 ثقافتنـا  عـن  غريبة ي،ـالليب اجملتمع عن غريبة أشياء فيها حدثت
ــة ــن العربيـ ــاليم وعـ ــا تعـ ــل مي،اإلســـال ديننـ ــاعي، كالقتـ  اجلمـ

 اغتـصب  أسرة هناك .القذايف معمر من بتعليمات واالغتصاب
 ويف .القــذايف معمــر مــن بتعليمــات والبنــت واجلــد األب فيهــا
 سـنة  ١٥ و ١٤ بـني  تتـراوح  أعمـارهن  فتيات اغتصبت زويلة
 ليبيـا  يف حـدث  مـا  إن .دمـا  يرتفن الشارع يف عاريات وتُركن
  .الكلمة معىن بكل أساةم كان بل البسيط، بالشيء ليس
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 هنــاك تعقيــدات، هنــاك ناصــعة، ليــست األوضــاع إن  
 بــدون شــرعية حكومــة هنــاك انتقــايل، جملــس هنــاك مــشاكل،

 لـيس  مـسلحون  شـباب  يوجـد  شرعية، بدون قوة وهناك قوة،
 معـتقالت  هنـاك  ادات،ــقي مــلديه تــوليس “تراتبية” مــلديه
 .ندينـها  بـل  نقبلها، ال إننا .الدولة لسلطة ختضع وال نعرفها ال

 أخطـاء،  هنـاك  عليه، نتستر وال اخلطأ، نقبل ال حنن املهم لكن
 نـسكت  وال نقرها ال نعم، .تعقيدات وهناك جتاوزات وهناك
  .تغيريها على وسنعمل عليها

ــانون هنـــاك    عبـــد مـــصطفى الـــسيد قـــال .انتخـــايب قـ
ــل، ــيس اجللي ــس رئ ــايل اجملل ــه االنتق ــه وردت أن  ١٤ ٠٠٠ علي
 وحتـدثت  املالحظات من كثري عليه لدي نفسي وأنا .مالحظة

 اإلقـصاء  منطـق  أن إذ .اجلليل عبد مصطفى السيد مع ذلك يف
 قلنـا  فقـد  .أحـد  إقصاء ميكن فال .خاطئ منطق وهو مرفوض،
 أي أن وهــو أال عليــه، الــسكوت ميكــن ال واحــد شــيء هنــاك

 جيــب اللــييب املــال ســرق أو الليبــيني بــدم يــده ملطخــة شــخص
 باعتبـاري  حيـاكم  مـن  أول ألكون تطوعي أعلنت وأنا .حياكم
 أن مـستعد  وإين سـفريا،  وكنـت  القذايف معمر مع وزيرا كنت
   .احملاكم أمام ميثُل من أول أكون

 .بعـد  تفعليه يتم مل لكنه االنتقالية العدالة قانون عملنا  
 ٨ ٠٠٠ إىل ٧ ٠٠٠ عــن احلــديث وجيــري معتقلــون، فيوجــد
 أي هلـم  ونقـول  طـرابلس  يف ألخـوة ا مـع  يوميـا  نـتكلم  .معتقل
 وضــعوه ســفره جــواز اســحبوا قتــل أعمــال يرتكــب مل إنــسان
 .ذلـك  إىل ما أو أسبوع كل يوقع أن منه واطلبوا املراقبة حتت
 الـزمالء  أيهـا  لكـن  .نعـم  أخطـاء  هنـاك  املعتقالت؟ هذه فلماذا
 وحقـوق  القـانون  أجـل  مـن  فربايـر /شباط ١٧ ثورة بدأت لقد

ــد اإلنــسان، ــاهرة أول قــتانطل فق ــن بنغــازي يف مظ  أجــل م
 قــانون ثــورة الثــورة هــذه .ســليم أبــو وقتلــى بوســليم موضــوع
   .إنسان حقوق وثورة

 تاورغـا،  عـن  مـارتن  والـسيد  املفوضة السيدة تكلمت  
ــاك  حــدود علــى الطــوارق وتاورغــا، الطــوارق بــني خلــط هن

 خلـط  يوجـد  الترمجـة  يف .مـصراتا  مـن  بالقرب تاورغا اجلزائر،
 ليبيـون  مواطنـون  وارقــفالط .وراقــوالط اــتاورغ ميتكل نــبي
ــة أحــضر القــذايف أن رغــم ميــسوا مل ــايل طــوارق مــن مرتزق  م

 يعــود أن جيــب بأنــه قلنــا وقــد .واســتخدمهم النيجــر وطــوارق
 بلــداهنم، إىل معمــر أحــضرهم الــذين الطــوارق املرتزقــة هــؤالء
 غـا التاور أمـا  .حمترمـون  أشـخاص  هـم  الليبـيني  الطوارق ولكن
 الرقيـق  من دفعة وآخر البشرة، سود أهنم صحيح .آخر فوضع
 بـالقرب  فبقيـوا  الـرق  حتـرمي  ومت عـشر  الـسابع  القرن يف ُجلبت
 قـاتلوا  ألهنـم  بـل  سـود،  ألهنـم  هكـذا  يعـاملوا  ومل .مصراته من
 وقـد  .مـصراته  يف اغتـصاب  بأعمـال  وقـاموا  القـذايف  معمـر  مع

ــصاحلة أتوســـط أن حاولـــت ــراف بـــني للمـ ــ األطـ  أن دنافوجـ
 وحاولنـا  الـدين  رجـال  مـع  حتـدثنا  ولكـن  .مناسب عري الوقت

 حاليـا  موجـود  منهم والبعض .اإلثنني بني بالتوسط نقنعهم أن
 اهللا شـاء  وإن طـرابلس،  يف موجود اآلخر والبعض بنغازي، يف
   .املشكلة هلذه إجياد يتم

 غـري  أراهـا  أنـا  ليبيا، يف اإلدارية املعاجلات بعض هناك  
 واليـات؟  وإىل حمافظـات  إىل البلـد  تقـسيم  يـتم  ذافلمـا  .سليمة
 .ارتبـاك  هنـاك  االنتخابيـة؟  الـدوائر  وضـع  فيهـا  سـيكون  كيف
 أن لـه  وقلـت  مـارتن  إيـان  الـسيد  مـع  أمـس  أول تكلمـت  وقد

 املتطـوعني  ومـن  الليبيني من فريق مع باالشتراك وفريقه بوسعه
   .ياليب يف اإلدارية الترتيبات يف أي املوضوع، هذا يف الشروع
 الذين فهم .جتاهلهم ميكن فال املسلحون املقاتلون أما  
ــاموا ــالثورة ق ــا .وضــحوا ب ــشكل فإم ــساهم جملــس هلــم ُي  يف ي
 بـني  مـن  .االنتقـايل  اجمللس يف بعضهم يدخل أو املشورة إسداء
 ميكــن وال وحمــامني، جامعـات  وأســاتذة أطبـاء  املقــاتلني هـؤالء 

ــشهم ــصائهم هتمي ــام كــل تكــون أن ميكــن وال .وإق ــادة زم  قي
 يعرفـون  وال ليبيـا  خـارج  سـنة  ٣٠ قـضوا  أشـخاص  بيد الدولة
 بـد  ال أمـر  هـذا  .الدولـة  بقيـادة  فقط وينفردون ليبيا، عن شيئا
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 مـع  الـصراحة  منتـهى  يف الـشأن  بذلك ونتحدث يعاجل، أن من
   .ليبيا يف اإلخوة

 مهمــة فاملــصاحلة جــدا، مهــم املــصاحلة موضــوع إن  
ــا .جــدا ــدور هــذا أن وقلن ــه يقــوم أن كــنمي ال ــدين رجــال ب  ال

 ومثلمــا أفريقيــا، جنــوب يف حــصل مثلمــا واحلكمــاء والعقــالء
 املـصاحلة،  من مندوحة فال .املغربية اململكة املغرب، يف حصل
   .اإلقصاء سياسة رفض من بد وال

 تــبني .املــرأة موضــوع وهــو أال آخــر، ملوضــوع نــأيت  
ــا يف اإلحــصائيات ــة يف ٥٣ أن ليبي ــن املائ ــالي ســكان م ــن بي  م

ــساء  احلــديث كــان األوىل املــسودة يف األول املــشروع يف .الن
ــة يف ١٠ أدىن كحــد للمــرأة حــصص ختــصيص عــن  اآلن املائ
 يف قــرارا اختــذنا فقــد .ألغيــت أهنــا اعتقــد احلــصص هــذه حــىت
 نـستهدف  اجلنـسني،  بـني  املساواة قرار يسمى األفريقي اإلحتاد
ــه ــل أن من ــرأة حتت ــسبة امل ــة يف ٥٠ ن ــن املائ ــع م ــة املواق  اإلداري

  .املائة يف ١٠ نسبة اآلن أيضا تشطب أن فيجب والسياسية،
 حـــديث جمتمـــع بنـــاء علـــى نعمـــل كنـــا إذا ميكـــن ال  
 هـــذا يف اإلســـالم اســـتعمل ومـــن .املـــرأة نقـــصي أن ومتطـــور
 سياسـة  امـرأة  رجـل  إنـسان  بـشر  موضوع هذا .جاهل الكالم
 تفرقـة ال هـذه  يعمـل  اإلسـالم  أن يقـول  واحـد  أي أحتدى .دين
 .املنطـق  هبذا تقدما أو تطورا حنقق أن لنا ميكن وال .املرأة ضد

 املائـة  يف ٢٥ املائـة  يف ٣٠ أن تصوري يف األقل على املفروض
 هبـذا  املـرأة  إقـصاء  أما .للمرأة أدىن كحد ختصص احلصص من

ــشكل ــاه ال ــا فمعن ــة حنــو منــضي أنن ــؤدي كارث  .التخلــف إىل ت
 ملـن  صويت أعطي لن تقول ياوليب وتونس مصر يف املرأة ،وهلذا

ــرفض ــصوت - صــويت ي ــصويت مبعــين ال  مبعــىن والــصوت الت
 .العربيــة اللغـة  يف الكلمـة  نفـس  هـي  القـرار  اختـاذ  يف املـشاركة 
 بـشجاعة  مواجهتـه  مـن  بـد  ال اسـتحقاق  هـذا  املـرأة  وموضوع
  .عال وبصوت

 حنـن  .بـالتخلف  احلريـة  وبدايـة  التقـدم  بداية ميكن وال  
 الـروح  هـذه  نقبـل  العـريب  الربيـع  وصـلها  ليتا العربية الدول يف

 الثانيــة، العامليــة احلــرب بعــد أوروبــا يف حــدثت فهــي .الدينيــة
 أملانيـا  ويف يطاليـا إ يف املـسيحية  الدميقراطية األحزاب فحكمت

 األحـداث،  بعـد  القيم من حزمة إىل الناس حيتاج .بلجيكا ويف
 إىل دعوتـ  الـيت  اإلسـالمية  القـيم  نريـد  حنـن  .اجيـايب  شيء وهذا

 عـن  يتحـدث  مـن  يريـد  هـل  لكـن  .والعفـو  والتعـايش  التسامح
 ميكـن  ال اليـد؟  قطـع  أو الرجم أو الرق سياسة يعيد أن السالم
 فمـن ” يقـول  القـرآن  .اإلسـالمية  القـيم  نريد حنن ولكن .ذلك
 وبالوالــدين” يقــول والقــرآن .“اهللا علــى فــأجره وأصــلح عفــا

 مـن  ويقـول  ،“تقهـر  فـال  اليتيم فأما” يقول والقرآن “إحسانا
 أحياهـا  ومـن  مجيعا، الناس قتل فكأمنا ... نفس بغري نفسا قتل

 حباجـة  حنن اليت القيم حزمة هي هذه .مجيعا الناس أحيا فكأمنا
  .االنتقام عن الكالم وليس إليها

ــثال األحــداث، بعــض   ــد، بــين يف م ــة ال ولي  هلــا عالق
 .داخلـــي خـــالف هـــذا .القـــذايف عمـــالء أو القـــذايف بـــأعوان

 .املوضـوع  هـذا  جيـدا  ويعـرف  وليـد  بـين  مـن  هـذا  نالـدي  وعز
 بعـد  حتـصل  داخليـة  أحـداث  هـذه  .القـصة  هـذه  مثـل  توجد ال

   .الدماء هذه وبعد االنغالق من سنة ٤٢
 احلريــة وهــو أساســي، جيــايبإ شــيء يوجــد إمجــاال،  
 .واالخــتالف والنقــاش والــصراحة ليبيــا يف توجــد الــيت املطلقــة

 فـرض  هـي  والدكتاتوريـة  االخـتالف  ةإدار هـي  الدميقراطية إن
 عـصر  منـذ  وليبيا .علينا جديد شيء االختالف إدارة .االتفاق
 يف حـىت  نقابـات،  أو سياسـي  حـزب  قيـام  تشهد مل دمآ سيدنا
 الوصـاية  ليبيـا  يف الربيطانية اإلدارة عهد يف فقط امللكي، العقد
 توجـد  .وقتا تأخذ واألمور .سنة ملدة - األحزاب بإنشاء مسح
 دميقراطيـة  وتوجـد  حريـة  توجـد  انـه  شيء أفضل لكن كلمشا

  .للتطور متلهف اللييب والشعب .صراحة وتوجد
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 حنـــــن .٨٠ ٠٠٠ ولـــــسنا امليونـــــ ٨٠ لـــــسنا حنـــــن  
 .بــشرية ثــروة فيــه وبلــدنا .الــسكان عــدد ،مــواطن ماليــني ٧

 ٢٠ ٠٠٠ مـن  أكثر اوحده أمريكا من خترجوا الذين الليبيون
ــ ــيت اجلامعــات إىل باإلضــافة يـليب ــدينا ال ــسبة .ل ــيم ن ــرأة تعل  امل

 أهــم ولكــن .املائــة يف ٩٥ والرجــال املائــة يف ٩٠ تبلــغ الليبيــة
 يعرفـون  وهـم  بـالتطور  واحللم الناس لدى األمل هذا هو شيء
ــوال ولـــديهم إمكانيـــات لـــديهم أن ــا موقـــع وعنـــدهم أمـ  ومـ
  .ذلك إىل

 مشــال حلــف منظمــة موضــوع هنــاك أطيــل، ال لكــي  
ــسي ــاتو( األطلـ ــ )النـ ــف حاياوضـ ــاتو حلـ ــت .النـ ــة وقعـ  أربعـ
ــا حنــن حــوادث ــة حــادث وهــي .نعرفه  قــصفت حيــث الربيق
 الفتـاح  عبد املرحوم وكان .للثوار تابعة دبابات الناتو طائرات
 منـا  اخلطـأ  هـذا  إن يل وقـال  أخطـرين  األركـان،  رئيس يونس،
ــن ــبابنا ألن حنــ ــدفعوا شــ ــري يف انــ ــق التوقيــــت غــ ــه املتفــ  عليــ
 .املـدنيني  من ليس هذا ،صحيح .معليه نسيطر أن نستطع ومل
 الثـاين  املوضـوع  .خاطئـة  بطريقـة  حتركـوا  ألهنـم  الثـوار  مـن  نهأ

 طـائرات  نإ القذايف قال حيث جرأب منطقة يف زلينت يف حصل
 يف وجنـــوده ذخـــائره يـــضع القـــذايف .مـــدنيني ضـــربت النـــاتو

ــدارس ــشفيات ويف املـ ــاض ويف املستـ ــال ريـ ــوق يف .األطفـ  سـ
 ثالثـة  فيـه  قتـل  مرتال وقصف الناتو خطأا طرابلس، يف اجلمعية

ــاتو واعتــذر أشــخاص  وكــان احلميــدي، اخلويلــدي مــرتل .الن
 والـــشرطة العـــسكرية االســـتخبارات عـــن ومـــسؤوال جنـــراال

 للــسالح خمزنــا يــستعمل كــان العــسكرية، واحملــاكم العــسكرية
 قـصف  املـرتل  هـذا  إن يقـول  مـن  وهناك .سيطرة مركز وكان

 األصــوات بعــض تــداولت ألنــه القــذايف معمــر مــن بتعليمــات
ــ ــدي حيترشـ ــل اخلويلـ ــل ليحـ ــذايف حمـ ــري .القـ ــق وجيـ  التحقيـ
  .ذلك يف

 بــني مكاملــة ١ ٨٠٠ فيهــا ســريعة ذاكــرة بطاقــة هــذه  
 البغـدادي  الـسابق  الـوزراء  رئـيس  وبني ووزرائه، القذايف معمر

 مستــشفى  مــدير  الــصهيلي،  للــدكتور فيهــا  يقــول  احملمــودي

 القــذايف، كتائــب قتلتــهم ،قتلنــاهم مــن جثــث خــذوا اخلــضرة
ــعوها ــاتو قـــصفها الـــيت املواقـــع يف وضـ ــرد .النـ ــه فـ ــدير عليـ  مـ
 عرضـوا  .“ذلـك  يرفضون الضحايا أهايل إن” قائال املستشفى
 ضــحايا مــن اإلخــوة أيهــا هــذا قــال .ابــن لديــه أب مــع مقابلــة
 هـذا  كـذب،  هـذا  صـوهتا،  مسـع  الـيت  القتيـل،  أم فقالـت  .الناتو
 مكاملـة  ١ ٨٠٠ هـذه  الـرئيس،  سـيدي  .سـيارة  حادث يف قتل
 الـصحة  وزيـر  بني مكاملة هناك .منها نسخة لكم سنرسل غدا

 نأ قـالوا  الـذي  العـرب،  سـيف  القـذايف،  معمـر  وابـن  .وضباط
 هنـاك  .موجـود  غـري  جثـة،  أي جنـد  فلـم  قـربه  فتحنـا  قتله الناتو
  .املخدرات من زائدة جرعة أخذ نهإ يقول من

 هـو  مـن  يوجـد  وال .فربايـر /شباط ٢٥ يف تكلمت أنا  
 يف النـاتو  تـدخل  لـوال  واهللا .الليبـيني  نـــم اــليبي ىــعل رصــحأ

ــارس/آذار ١٩ ــازي لكانــت م ــوم بنغ ــرب كــربأ الي  يف مجــاعي ق
 هــــطول ريـــعــسك ورــــبطاب ثـــــبع يــــالقذاف رـــــومعم .العــامل
ــادة كيلــومترا ٦٠  حــدأ أي يــستعمل أال وأرجــو .بنغــازي إلب
  .ذلك أرجو .آخرين طغاة عن للدفاع ةذريع ذاته املنطق هذه

 النازيـة؟  من بولندا حتررت كيف .التاريخ نعرف حنن  
 حتــررت كيــف حــسني؟ صــدام مــن الكويــت حتــررت وكيــف
ــسا؟ ــاء حــدأل قلــت فرن ــذين األطب ــريبني كــانوا ال  مــن جــدا ق
 أن أراد النـاتو  لـو  يل قـال  النـاتو؟  قتلـه  احدأ تعرف هل ،معمر

   .أمساء لنا اقدمو .اليسار أذنك تأذت ملا اليمني أذنك يقصف
ــا إىل ذهــب   ــسان،إلا حلقــوق الفلــسطيين املركــز ليبي  ن
ـــواملنظم ــة ةــ ـــحلق العربيـ ــسانإلا وقـــ ـــوجمموع نـ ــساعدة ةـــ  املـ
 وحققـوا  واملستـشفيات  الـسجون  هلـم  فتحنـا  .الدولية القانونية

 حققـوا  ،)النـاتو ( األطلـسي  مشال حلف منظمة به قامت ما يف
  .شيء كل يف

 تقـول  طـرابلس  من برقية ساعتني، قبل اليوم، تلقيتو  
 .النـــاتو غـــارات بـــسبب املـــدنيني صـــفوف يف اخلـــسائر :اآليت
 مـن  واألدلـة  البيانـات  مجـع  تتـوىل  وطنيـة  جلنـة  تشكيل مت أوال،
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 والـــــدفاع والعـــــدل اخلارجيـــــة ووزارات االنتقـــــايل اجمللـــــس
ــة ــس والداخلي ــوطين واجملل ــوق ال ــسان، حلق ــا اإلن  ذكــرت كم

 النــاتو حلــف قــصفها الــيت املدنيــة املواقــع مــن بــيالي، ةالــسيد
  .املتضررة واملمتلكات املدنيني الضحايا حلصر

ــا،    برينغلمــان، ديــرك الــسيد مــع التــشاور ســيتم ثاني
 اليـوم  طـرابلس  يف املوجـود  النـاتو،  حللـف  املساعد العام األمني
 وزارة وكيـل  الـسيد  مـع  حمادثـات  وأجـرى  أمس وصل والذي

   .يومال اخلارجية
ــا   ــدة ليبي ــى اجلدي ــاون اســتعداد عل ــع للتع ــة م  جلــان أي
 آليــة سنــضع وحنــن .املتحــدة األمــم مظلــة حتــت دوليــة حتقيــق

 نتـــائج إىل نـــصل أن بعـــد ومعنويـــا ماديـــا الـــضحايا لتعـــويض
  .التحقيق نتائج عن اإلعالن وسيجري .التحقيق
 وهــو الدراســة يف زميلــي كــان الــذي الــوزراء، رئــيس  
 إن لـه  قـال  الذي القذايف معمر مكتب مدير كلم هنا، موجود
 حــرق كمــا وُيحرقــون وعائلتــه هــو ُيقتــل شــلقم الــرمحن عبــد
 القـذايف  كتائـب  ذهبـت  .بـصوته  مـسجل  وذلـك  اليهـود،  هتلر
 وذحبـوا  سـنة  ٢٤ العمـر  مـن  البـالغ  أخـي  ابـن  وقتلت قرييت إىل
 باألســلحة الثــاين عمــي ابــن عائلــة وقتلــوا بالــسكني عمــي ابــن

ــو .الرشاشــة ــوار جمــيء الول ــشمال مــن الث ــا ال ــروه وم  مــن وف
ــيليت أهلــي لكــان محايــة، ــاتو، ولــوال .أبيــدوا قــد كلــها وقب  الن
 يف واحــدة ليلــة يف قتلــت قــد القــذايف معمــر قــوات لكانــت
 شخـصا  ٩٥ قواتـه  قتلـت  وقـد  .شـخص  مليون نصف بنغازي

 ميـغ،  طراز من طائرتان وقصفت .واحدة ساعة يف بنغازي يف
 قــوات فعــل مــن ذلــك يكــن ومل بنغــازي طــرابلس، مــن أقلعتــا
 بــدأت والثــورة مــارس/آذار ١٩ يف جــاءت الــيت النــاتو حلــف

 ُدمـرت  ويـومني،  واحـد  شـهر  يف أنه أي .فرباير/شباط ١٧ يف
 القبـور،  ونبـشت  وفـشلوم  والزاويـة  وإجـدابيا  والربيقـة  مصراتة

  .للناتو وجود هناك يكن ومل

 نفــإ واملــسيحيني، الــصليبيني عــن الكــالم خبــصوص  
ــوات ــاتو ق ــا كــان الن ــون أشــقاؤنا يرافقه ــاراتيون القطري  واإلم

ــون ــذين واألردني ــاتلوا ال ــا ق ــذه .معن ــب مغالطــات وه  وأكاذي
 شــلقم، الــرمحن عبــد أم إهنــا قــال بعجــوز، أتــى الــذي القــذايف
 قبـل  توفيت أمي أن حني يف خائن وإنين مين متربئة إهنا وقالت
  .سنوات ١٠

 احلقــائق خنفــي ال وحنــن .صــراحة بكــل تكلمــت لقــد  
 الـشعب  باسـم  أخـرى،  مـرة  ولكـنين  .علينـا  ومـا  لنـا  ما ونقول
 إلنقـاذ  جرأتـه  وعلـى  شـجاعته  علـى  اجمللـس  هـذا  أشكر اللييب،
 مـن  وجنودهـا  طائراهتـا  أرسلت اليت الدول مجيع وأشكر .ليبيا
ــاذ أجــل ــيني إنق ــبعض .الليب ــول ال ــنفط يق ــد .ال ــاع لق  امللــك ب
 سـنبيعه  وحنن وألمريكا، وباألور النفط القذايف ومعمر إدريس
 األرض علــى أجــنيب جنــدي يوجــد وال .وألمريكــا ألوروبــا
ــة ــتغالل .الليبي ــذا فاس ــا، حــىت املوضــوع، ه  .جيــوز ال أخالقي
 هـي  ما غري ليبيا لكانت وأكرر، قلت كما اجمللس، هذا ولوال
  .اآلن عليه

 اختــذ الــذي اجمللــس هــذا أشــكر اللــييب، الــشعب باسـم   
  .وطين إلنقاذ ماعظي تارخييا قرارا

 متكلمـــون يوجـــد ال :)باإلنكليزيـــة تكلـــم( الـــرئيس  
 مـشاورات  إىل اآلن اجمللـس  أعـضاء  وأدعـو  .قائميت يف آخرون

  .املوضوع بشأن مناقشتنا ملواصلة رمسية غري
  .٤٥/١١ الساعة اجللسة رفعت  
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	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس الداخلي، أدعو ممثل ليبيا للاشتراك في هذه الجلسة.
	ووفقا للمادة 39 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو السيد إيان مارتن، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للاشتراك في هذه الجلسة.
	ووفقا للمادة 39 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو السيدة نافانيثيم بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى الاشتراك في هذه الجلسة.
	سيبدأ مجلس الأمن الآن نظره في البند المدرج في جدول أعماله.
	أعطي الكلمة الآن للسيد مارتن.
	السيد مارتن (تكلم بالإنكليزية): في آخر إحاطة إعلامية لي أمام المجلس الشهر الماضي (انظر S/PV.6698)، أشرت إلى أن المزاج العام في ليبيا يشهد تغيراً تدريجيا ويطالب، على نحو متزايد، بتحسين الأداء المؤسسي ليلبي المطامح الشعبية، وبالمساءلة والشفافية في الشؤون العامة؛ وأشرت إلى أنَّه مع بدء العد التنازلي نحو الانتخابات، أصبح المجتمع المدني أكثر حزما في مراقبة أداء المجلس الوطني الانتقالي والحكومة وانتقادهما. لقد ازدادت الانتقادات الموجهة إلى القيادة الليبية المؤقتة، وقد جرى الإعراب عن ذلك خلال الأيام الأخيرة بطرق تجاوزت الروح الديمقراطية الصحية، بما في ذلك بعض أعمال العنف الجسماني، وأدت إلى استقالة نائب الرئيس المجلس.
	في الوقت نفسه، برز التحدي المتمثل في تحقيق المصالحة بروزاً هو الأخطر لدى اندلاع القتال في بني وليد. في الأسبوع الماضي، ناقش معي الرئيس عبد الجليل التحديات التي تواجه المجلس في جهوده لتعيين قيادتين جديدتين للمجلسين المحليين في بني وليد وسرت تكونان مقبولتين على نطاق واسع لدى السكان في كل مدينة. ففي حالة بني وليد، أجرت لجنة تابعة للمجلس مناقشات محلية مع جميع أصحاب المصلحة في إطار الجهود المبذولة لإيجاد حل. وعقب زيارة نائبي إلى المدينتين يومي 3 و 4 كانون الثاني/يناير، وجهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نداء دعت فيه إلى المزيد من الاهتمام، بما في ذلك جهود المصالحة المركزة لتسريع عودة الأمور إلى طبيعتها بصورة كاملة، ونواصل هذا السعي من خلال اتصالاتنا مع السلطات.
	وللأسف، في ظل الأجواء المحلية المشحونة، أدى حادث ذو صلة بالأمن إلى اشتباكات بين أفراد من السكان المحليين وكتائب الثورة المتمركزة في المدينة، مما أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص بحسب التقارير. وقد وردت أنباء غير صحيحة عن ذلك تشير إلى أن قوات موالية للقذافي استعادت السيطرة على المدينة. وردّت الحكومة بإرسال وحدات من الجيش الوطني، وهي منخرطة حالياً مع جميع أصحاب المصلحة لاحتواء الموقف ومعالجة التحديات الأمنية والسياسية الكامنة في بني وليد.
	وبطرق جدّ مختلفة، تشير كل واحدة من هذه التطورات إلى المشاكل المرتبطة بالفترة الانتقالية، بينما لا تزال السلطات الانتقالية تفتقر إلى الشرعية الكاملة التي تتمتع بها الهيئات المنتخبة، على الصعيدين الوطني والمحلي. لقد بدأت الاحتجاجات في بنغازي كجزء من حركة تدعو إلى ”تصحيح مسار الثورة“، ويبدو أنه قد أثيرت عقب تصريحات عن عفو محتمل يُمنح لمقاتلي القذافي السابقين وأعضاء نظامه، أُدْلِيَ بها في إطار النقاش بشأن المصالحة الوطنية، ونشرت على نطاق واسع في أوائل كانون الأول/ديسمبر. واكتسبت الاحتجاجات زخما لأنها تطورت لتصبح منصة لانتقاد أداء المجلس الوطني الانتقالي. وركز المتظاهرون على المطالبة بتعزيز الشفافية والمساءلة، فضلا عن توفير احتياجات جرحى الحرب. وكانت هناك أيضا دعوات لمنع مؤيدي النظام السابق من المشاركة في العملية السياسية، ولتطهير جميع مؤسسات الدولة منهم، وإعادة التعيين للمجالس المحلية على أساس الانتخابات المحلية. إن الإحباط العام من أوجه القصور في أداء الحكومة آخذ في الازدياد.
	مع أن تأسيس الشرعية الكاملة لا يتأتى إلا عن طريق الانتخابات، فإنه لا بد من القبول ببعض الشرعية المؤقتة من أجل تحديد إطار للانتخابات الأولى، وتلك مسؤولية رئيسية تقع على عاتق المجلس. لم تُشكّل الحكومة المؤقتة إلا في أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر، بعد شهور شهدت فراغا شبه كامل للحكم. تشكل الشفافية والاتصالات والتشاور بالفعل عناصر مهمة لتعزيز الثقة في السلطات الانتقالية والاطمئنان إليها.
	بيد أن المعوقات ليس مصدرها القيادة الليبية فحسب. فوسائل الإعلام في ليبيا الجديدة لا تزال حتى الآن بعيدة كل البعد من أن تكون قنوات موثوقة لنقل المعلومات الصحيحة إلى الجمهور؛ والمجتمع المدني ليس إلا في بداية المشوار لتنظيم نفسه في هيئات تيسر التشاور. ولئن كان النظام القديم قد سقط، فإن الحقيقة القاسية هي أن الشعب الليبي لا يزال يتعين عليه أن يتعايش مع تركته العميقة الجذور، ويتمثل ذلك في مؤسسات الدولة الضعيفة، الغائبة في بعض الأحيان، إلى جانب الغياب الطويل للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ما يجعل انتقال البلاد أكثر صعوبة. ويزيد من تعقيد هذا الأمر ما كان يجري من تشويه منهجي للنسيج الاجتماعي والسياسي في البلد.
	الذين يتعاملون منا مع الحكومة المؤقتة يلتقون بوزراء ملتزمين ومحنكين يجاهدون من أجل التصدي للتحديات الكبرى بالقليل من الدعم في سياق من انعدام الخبرة المؤسسية والبيروقراطية الواسعة غير المؤكدة الكفاءةِ والولاء. ولكن الجمهور لا يرى إلا التلكؤ في إيصال الأموال والخدمات. لقد مهدت موافقة لجنة الجزاءات على طلب شطب المصرف المركزي والبنك الخارجي من قائمتها الطريق للتغلب على أزمة السيولة، بيد أن المؤسسات الوطنية والمحلية بدأت بالكاد تحس بأثر ذلك، ناهيك عن عامة الجمهور.
	لقد شكل تضافر عوامل ضيق الوقت، وقلة الخبرة في صياغة التشريعات الانتخابية، وأوجه القصور في الاتصالات، وعدم وجود آليات ملائمة للتشاور قيوداً على عملية صياغة القانون الانتخابي. ويظل المجلس الوطني الانتقالي ومعظم أصحاب المصلحة عاقدين العزم على وجوب احترام الالتزام الوارد في الإعلان الدستوري بانتخاب المؤتمر الوطني في أواخر حزيران/يونيه. ولم يترك هذا إلا القليل من الوقت لإجراء مشاورات بشان الإطار التشريعي، الذي لا محالة سينطوي على بعض الخيارات السياسية الصعبة والمثيرة للجدل.
	في حدود الوقت المتاح، بذلت اللجنة الانتخابية التابعة للمجلس الوطني الانتقالي جهودا حقيقية لإشراك الجمهور، ونشر مشروع القانون، وعقد عددٍ من المشاورات العامة أو المشاركة فيها.
	وقد رحبت أيضاً بالمشاركة الوثيقة مع الفريق الانتخابي للبعثة، واعتماد كثير من توصياته الفنية، مع الاستجابة للشواغل المعرب عنها في المشاورة العامة. ونتيجة لذلك، نعتقد أن القانون الانتخابي الأساسي وقانون الإدارة الانتخابية الموازي، الذي ينشئ لجنة انتخابية وطنية عليا تضم 17 عضواً، قد اكتسبا المزيد من الوضوح والتركيز. وعرضت البعثة شواغلها فيما يتعلق بالقيود في معايير الأهلية بالنسبة للناخبين والمرشحين على السواء. وترحب بالتقدم المحرز في جعل هذه المعايير أكثر شمولاً. 
	والانتقادات الموجهة إلى المشاورة العامة، كونها غير كافية، قد زادت حدتها نتيجة لعدم نشر التقسيم المقترح للبلد إلى دوائر انتخابية وتوزيع المقاعد، الأمر الذي لا يزال قيد المناقشة في المجلس الوطني الانتقالي. وتخشى التجمعات السياسية من خلو القانون من أي ذكر لحقوق الأحزاب السياسية ومسؤولياتها. ومما أثار قلق البعثة والأمين العام، بصفة خاصة، رفض المجلس بكامله لاقتراح اللجنة الانتخابية الذي كان سيكفل وجود نسبة 10 في المائة على الأقل من النساء في المؤتمر الوطني - وهو الاقتراح الذي رفضته بعض المجموعات النسائية وأصوات المجتمع المدني باعتباره غير كاف، في حين أنه لم يكن هناك أي تأييد علني عام لتخصيص أي حصص، وفقاً للجنة الانتخابية. وقد اعتمد المجلس الوطني الانتقالي قانون الإدارة الانتخابية وعين اللجنة الانتخابية الوطنية العليا وكان ينوي أيضاً إعلان القانون الانتخابي الرئيسي في 22 كانون الثاني/يناير. ولكن، وسط الاحتجاجات في بنغازي، قرر المجلس استمرار المشاورات والنظر في مزيد من التعديلات حتى يوم 29 كانون الثاني/يناير. ويواصل خبراء الانتخابات بالبعثة النقاش مع فريق المجلس الوطني الانتقالي، كما بدأ مناقشاته مع رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية العليا بشأن الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة. ونأمل بشكل خاص أن تسمح الفترة الممتدة بمزيد من الدراسة لحالة التدابير الخاصة التي تعزز تمثيل المرأة. 
	وكما ذكرت في كل إحاطاتي السابقة إلى المجلس، ما زال الأمن يمثل شاغلاً أساسياً. فالأحداث على أرض الواقع في الشهر الماضي تبرز المخاطر المرتبطة باستمرار وفرة الأسلحة في الشوارع والفرق المسلحة المتنوعة في البلد وافتقارها إلى خطوط واضحة للقيادة والسيطرة. وفي العاصمة، أسفرت بعض المواجهات التي وقعت في أوائل كانون الثاني/يناير بين الوحدات المتناحرة من مصراته وطرابلس عن سقوط عدد من القتلى والجرحى؛ كما أن الاشتباكات المسلحة التي وقعت في وقت لاحق من الشهر بين وحدات في غريان والعصبة، وفي أوائل هذا الأسبوع في بني وليد، اقتضت تدخلاً رفيع المستوى لوضع حد للاشتباكات. وعلى الرغم من أن السلطات نجحت في احتواء تلك الحوادث وغيرها من الحوادث الثانوية التي ما زالت تقع في أنحاء البلد بشكل متكرر، هناك الاحتمال القائم دائماً لتصاعد العنف واتساع نطاقه. 
	ويرى من هم على رأس الحكومة الانتقالية أن أولويتهم القصوى تأكيد سلطة الدولة ومعالجة مستقبل أعضاء تلك الفرق. والنجاح في إدماجهم يرتهن بقدرة السلطات على إجراء مشاورات مع أصحاب الشأن المعنيين للتوصل إلى توافق آراء بشأن السبيل للمضي قدماً، بما في ذلك الاتفاق على عمليات لإدماج أو إعادة إدماج المقاتلين السابقين، مع إنشاء آليات عملية للتعامل بفعالية مع التحديات الأمنية، بما فيها ما يتصل بالانتخابات المقبلة. وكما بينت التجربة في أماكن أخرى، فإن هذه العملية لا يمكن أن تعامل كممارسة فنية بحتة، بل إنها تتطلب إطاراً سياسياً لضمان استمراريتها. 
	ووسط بعض الالتباس المبدئي، بدأت اللجنة المشتركة بين الوزارات عملية لتسجيل المقاتلين السابقين، تنفذ مرحلتها الأولى المجالس المحلية في أنحاء البلد. وما يتم جمعه من معلومات سيجهز مركزياً قبل توجيه المسجلين إلى وزارات الداخلية أو الدفاع أو العمل وفقاً لاختيارهم المفضل. وتجري البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مناقشات مع الوزارات والهيئات المعنية بشأن احتياجاتها من المساعدة الفنية. 
	وفيما يتعلق بالشرطة، تواجه وزارة الداخلية تحدياً مزدوجاً يتمثل في إدماج المحاربين السابقين في نفس الوقت الذي تجري فيه عملية إصلاح وتعزيز لقوة الشرطة الموروثة وتدريبها وإدارتها. وبناء على طلب الوزير، تعمل البعثة على زيادة دعمها الاستشاري المباشر داخل الوزارة، إلى جانب دعم التنسيق الشامل للمساعدة الدولية. وقدمت بعض الدول الأعضاء عروضاً للتدريب والمساعدة، كما وقع بعضها اتفاقات ثنائية لدعم قوة الشرطة في عدد من المجالات. وتشمل المساعدة التي تقدمها البعثة دعم الوزارة في وضع استراتيجيات للتدريب ومناهج لعدد من الدورات التدريبية، ومنها تأمين الانتخابات. 
	وبعد الولاية الممنوحة للبعثة في القرار 2022 (2011)، يساعدني الآن مستشار خاص بشأن التهديدات والتحديات التي يشكلها وجود الأسلحة والمواد المتصلة بها في ليبيا. ومن بين مسؤولياته استمرار تنسيق الجهود بشأن التعرف على منظومات الدفاع الجوي المحمولة وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب، والسيطرة عليها، وإدارة مخزونات الذخيرة والإجراءات المتعلقة بالألغام. وقد عززت البعثة فريقها بإحضار خبراء في منظومات الدفاع الجوي المحمولة لدعم الجهود المستمرة لرسم الخرائط ومستشار معني بتسجيل الأسلحة.
	والبعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى عدد من بلدان الساحل أكدت في كانون الأول/ديسمبر التقديرات السابقة بأن ثمة شواهد قليلة بشأن تهريب منظومات الدفاع الجوي المحمولة خارج ليبيا بأعداد كبيرة. وهذا يؤكد ضرورة التركيز على إجراءات السيطرة على الأسلحة داخل الأراضي الليبية. وفي هذا الصدد، بدأت البعثة في استضافة مشتركة مع وزارة الدفاع لفريق فرعي معني بذلك النوع من منظومات الدفاع الجوي، يقوم بتنسيق الجهود الثنائية لرسم الخرائط والتعرف على تلك المنظومات. وفي حين تمت زيارة 123 موقعاً لجمع الأسلحة حتى الآن وتحدد مصير عدد يقدر بـ 000 5 قطعة من تلك المنظومات ومكوناتها، وما زال الوصول إلى الكثير من مخازن أسلحة الفرق الثورية يشكل تحدياً. 
	وقد عرض عدد من المانحين تقديم الدعم للإجراءات المتعلقة بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في الفترة منذ آخر إحاطة إعلامية قدمتها للمجلس، وأعربت عن الشكر لهذه الاستجابة السخية. ولدينا الآن 28 فريقاً للتطهير و 30 فريقاً لتقدير المخاطر يعملون في كل أنحاء البلد. ويجري تسجيل تقارير جديدة عن تلوث ناجم عن الألغام والمتفجرات على أساس يومي تقريباً. وما زالت القدرة الحالية على أرض الواقع غير كافية لتلبية الطلب المتزايد. وعلى المدى القصير، على الأقل، يتعين زيادة الدعم المالي الخارجي لمعالجة هذه المسألة بفعالية إلى أن يتوفر التمويل الليبي اللازم. 
	وكان هناك مزيد من التقدم في فحص المواد الكيميائية والتحقق منها، لا سيما تلك المواد التي لم يكن النظام السابق يعلن عن وجودها، وكشفت عنها السلطات الليبية الجديدة في إعلانها المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر. وخلال الفترة من 17 إلى 19 كانون الثاني/يناير، قام مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بزيارة المواقع والتحقق من الأسلحة الكيميائية المعلن عنها، والتي تتكون من عوامل الخردل الكبريتي التي لم تحمل في ذخائر. ويتعين على ليبيا الآن أن تقدم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطة وجدولاً زمنياً لتدمير المواد المعلن عنها في موعد لا يتجاوز نهاية نيسان/أبريل. وفيما يتعلق بالمواد النووية، ما زال بيع ونقل الـ 400 6 برميل من المواد النووية المخزونة في سبها يمثل أولوية رئيسية. 
	وشواغل جيران ليبيا بشأن انتشار الأسلحة تنعكس في قلق ليبيا ذاتها من أن يكون أنصار القذافي السابقين قد عادوا إلى التجمع والتدريب في بلدان مجاورة بغية زعزعة الاستقرار في بعض أجزاء ليبيا. ومن شأن ذلك أن يزيد من الهجرة غير المشروعة والاتجار بالمخدرات على الحدود الجنوبية لليبيا، الأمر الذي دفع الحكومة المؤقتة إلى جعل أمن الحدود وإدارتها أولوية قصوى. وتحقيقاً لذلك، عقدت البعثة اجتماعين تنسيقيين مع ممثلين بارزين لوزارات الدفاع والداخلية والمالية والخارجية ومع الشركاء الثنائيين المعنيين لتحديد احتياجات ليبيا ذات الأولوية في هذا المجال وتيسير عروض المساعدة. وتنسق البعثة بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي الذي سيرسل فريقاً لتقييم إدارة الحدود في شباط/فبراير. ويشارك مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في فريق فرعي بشأن الهجرة غير الشرعية ودعم جهود السلطات الليبية بشأن تدفق اللاجئين السوريين إلى ليبيا حالياً عبر الحدود المصرية. 
	وفي كل هذه المسائل، لا غنى عن الحوار المكثف مع جيران ليبيا بشأن التهديدات النابعة من الحدود المترامية السهلة الاختراق على جانبي الحدود الليبية، وقد أثيرت هذه المسألة في الزيارات الأولى التي قام بها وزير الخارجية الليبي للنيجر ومالي وتشاد . وأبلغني الرئيس جان بينغ خلال زيارته الأخيرة لطرابلس بمناقشاته الإيجابية مع الحكومة، ورحب باعتزام رئيس الوزراء الكيب ترؤس وفد ليبيا إلى قمة الاتحاد الأفريقي في أواخر هذا الأسبوع. 
	وبما أن المجلس يوشك على الاستماع إلى إحاطة إعلامية من مفوض حقوق الإنسان، سوف أوجز ملاحظاتي بشأن مسائل حقوق الإنسان. ويؤسفني أن أبلغ المجلس بأنه لم يتحقق سوى تقدم محدود بشأن حالة المحتجزين منذ قدمت آخر إحاطة إعلامية للمجلس، حيث ما زال النظام القضائي يواجه تحديات جمة في عملياته.
	وقد تمكنت وزارة العدل حتى الآن من نقل ستة من مرافق الاحتجاز من ألوية الجيش إلى الوزارة، علماً بأنه تم نقل اثنين منها منذ إحاطتي الإعلامية السابقة. وهناك العديد من العوامل التي تعرقل عملية نقل المرافق هذه، بما في ذلك عدم كفاية أفراد الشرطة القضائية الذين يضطلعون بالمهام الأساسية المتعلقة بإدارة السجون. ولا تزال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تواصل الضغط على الحكومة لتسريع عملية النقل هذه حتى يتسنى إجراء استعراض شامل لحالات المحتجزين، لينتهي ذلك الاستعراض إما بإطلاق سراحهم أو بتوجيه اتهامات رسمية إليهم وفقا للمعايير القانونية. وتشكل الأعداد الكبيرة من المحتجزين ضغطاً على المستوى الحالي لقدرات الوزارة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الشعور بالإحباط. وقد بلغ ذلك ذروته بالفعل جراء حدوث أعمال شغب في أحد مرافق الاحتجاز قبل أسبوعين احتجاجا على استمرار احتجازهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
	ويؤكد تفشي الصراعات على الحاجة الملحة إلى اعتماد وتنفيذ إطار وطني للعدالة الانتقالية والمصالحة. تحقيقاً لهذه الغاية اعتمد المجلس الوطني الانتقالي قانوناً بشأن العدالة الانتقالية، غير أنه لم يتم الإعلان عنه بعد، وهو لا يزال في انتظار مزيد من تطوير المؤسسات القضائية والقانونية اللازمة لتنفيذ أحكامه. وفي ذلك الصدد نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - في شراكة مع وزارة العدل، ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - مؤتمراً في الفترة من 23-25 كانون الثاني/يناير لمناقشة تعزيز جدول الأعمال المعني بالعدالة الانتقالية مع نظراء من الحكومة الوطنية وأعضاء المجتمع المدني. وافتتح رئيس الوزراء المؤتمر وشدد على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية بالنسبة لتقدم ليبيا.
	وفيما يتعلق بالجهود التي تبذلها ليبيا لتحديد مكان الأشخاص المفقودين وتحديد هوياتهم، فقد قررت الحكومة إدماج تلك المسؤولية في إطار صلاحيات وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين، وحل اللجنة التي أنشئت لتولي تلك المهام في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ولا تزال البعثة ملتزمة بدعم هذه الجهود ضمن أي إطار تقره الحكومة. وتحث البعثة على أن نقل تلك المسؤوليات إلى الوزارة يجب ألا يمنع أن تحافظ عملية البحث عن الأشخاص المفقودين وتحديد هوياتهم على حيادها واستقلاليتها، وأن تنفذ وفقاً للمعايير الدولية. وقد أكد لنا رئيس الوزراء ومسؤولون حكوميون آخرون أن تلك المبادئ ستواصل توجيه الإجراءات التي تتخذها الحكومة في ذلك الصدد.
	ويشكل إنشاء المجلس الوطني الانتقالي للمجلس الأعلى للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا في كانون الأول/ديسمبر خطوة إيجابية نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وينخرط هذا المجلس المؤلف من 11 عضوا من المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن في ذلك النساء والشباب، حاليا في مشاورات مع المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني والمجتمع الدولي في ذات الوقت الذي يستعد فيه لبدء عمله. وسوف تقدم البعثة المساعدة التقنية للمجلس في استجابة لطلبه.
	ويواصل نائبي، بوصفه منسقاً للشؤون الإنسانية، والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية المناقشة مع ممثلي جماعة الطوارق المشردين في بنغازي وممثلي المجالس المحلية بشأن السبل المناسبة لمعالجة الاحتياجات الإنسانية القائمة، فضلا عن إمكانيات تعزيز الوصول إلى حل دائم لهذه المسألة. وما يناهز نصف عدد الأشخاص الذين لا يزالون مشردين داخليا في البلد هم من جماعة الطوارق الذين، كما ذكرت سابقا، لا يزالون غير قادرين على العودة إلى مسقط رأسهم.
	وفي 30 و 31 كانون الثاني/يناير سيشارك ممثلون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي مع وزراء ومسؤولين ليبيين وأعضاء من المجتمع المدني في حلقة عمل تهدف إلى تنسيق المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي على نحو يتوافق مع الأولويات الحكومية الملحة. وكانت الحكومة قد قررت أنه ينبغي أن يركز ذلك الجهد على سبع أولويات حكومية تقع خارج القطاع الأمني، وهي المجتمع المدني ووسائط الإعلام، الانتخابات، الإدارة العامة، الإدارة المالية العامة، تقديم الخدمات الاجتماعية، خدمات الاتصالات الاستراتيجية، والعدالة الانتقالية. ونتوقع أن تحدد حلقة العمل ما إذا كانت الحكومة ترغب في المضي قدما في تقييم الاحتياجات في تلك المجالات، وفيما يتعلق بإطار تنسيق المساعدات الدولية في المستقبل.
	وعقب تحديد الحكومة لأولوياتها والجهود التي تبذلها الوزارات بشأن تحديد أهداف وغايات خطة العمل الوطنية الانتقالية، فقد واصلت الأمم المتحدة تقديم المساعدة إلى مكتب نائب رئيس الوزراء ووزارة التخطيط بهدف التنسيق في إطار الحكومة فيما يتعلق بالمساعدة الدولية. وقد شمل ذلك عقد اجتماعات بين أعضاء أفرقة الأمم المتحدة القطرية والوزارات بهدف ربط الوكالات بنظرائها، حتى تتوافق أنشطة الأمم المتحدة لتحقيق الانتعاش والتنمية مع الأولويات الحكومية.
	ويسرني جدا أن أبلغ أعضاء المجلس بأنه تم في 10 كانون الثاني/يناير التوقيع على اتفاق مركز البعثة من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، سعد بن عاشور الخيال وأنا بنفسي. ويعكس التوقيع على اتفاق في هذه الفترة القصيرة منذ إنشاء البعثة في منتصف أيلول/سبتمبر وتشكيل الحكومة المؤقتة في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر وجود علاقة ممتازة بالفعل. وقد واصلنا التشاور في غضون ذلك مع السلطات الليبية فيما يتعلق بدور بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في ليبيا فيما وراء ولايتها الحالية، بينما يجري إكمال عملية التخطيط المتكامل للبعثة، الأمر الذي سينعكس في توصيات الأمين العام التي ترد في التقرير الذي سيقدمه إلى المجلس بحلول نهاية شباط/فبراير .
	ولا أرى أنه من الصعب فهم سياق الصعوبات التي تواجهها السلطات الليبية المؤقتة التي تجلت في الأيام الأخيرة. وهي صعوبات تقتضي إدارة سياسية حازمة من قبل زعماء المرحلة الانتقالية الذين يجب إعطاؤهم الحيز اللازم لإدارة أولوياتهم الداخلية، عوضاً عن إعطاء ذلك الحيز لمصالح الجهات الفاعلة الخارجية الطويلة الأجل. ولا تزال البعثة تركز على تقديم الدعم الضروري لهم في مواجهة تلك التحديات الرئيسية. وسوف ينعكس ذلك في المقترحات التي أتطلع إلى مناقشتها مع المجلس استناداً إلى توصيات الأمين العام المرتقبة في آذار/مارس.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أشكر السيد مارتن على إحاطته الإعلامية.
	. وأعطي الكلمة الآن للسيدة بيلاي.
	السيدة بيلاي (تكلمت بالإنكليزية): أشكر المجلس على دعوته لي لموافاته بالمعلومات عن التطورات الجارية في مجال حقوق الإنسان في ليبيا. وأرحب بالاهتمام المستمر الذي يوليه المجلس للحالة الهشة في هذا البلد.
	فقد تمكن الشعب الليبي بشجاعته وصموده من النهوض من وطأة 42 عاما من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان. وخلال الأسابيع التي تلت إعلان تحرير بلده، برز أمام الليبيين التحدي الرئيسي المتمثل في خلق الظروف المواتية لتحقيق الاستقرار والأمن في الأجل الطويل وكفالة احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. وفي ذلك الصدد، فإن من الضروري وضع وتنفيذ سياسة لتحقيق عدالة انتقالية تركز على الضحايا، على نحو شامل وشفاف.
	وبالأهمية ذاتها، أعربت السلطات المؤقتة مرارا وتكراراً عن التزامها بحقوق الإنسان واتخذت بعض الخطوات المشجعة في ذلك الصدد. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، صرح رئيس الوزراء المؤقت عبد الرحيم الخطيب لوسائط الإعلام قائلاً إن حكومته ملتزمة بـ ”بناء دولة تحترم حقوق الإنسان ولا نقبل انتهاك حقوق الإنسان“. وأشار إلى أنهم بحاجة إلى الوقت اللازم لتنفيذ ذلك الهدف. وكما قال السيد مارتن، فقد تم إنشاء مجلس وطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في كانون الأول/ديسمبر.
	وبالإضافة إلى ذلك، شرعت السلطات في الاضطلاع بالمهمة الشاقة المتمثلة في الإصلاح القانوني واعتماد تشريعات جديدة. وفي ذلك الصدد، فقد اعتمد قانون بشأن العدالة الانتقالية، لم يتم الإعلان عنه بعد حتى الآن. وقدمت بشأنه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تعليقات واسعة عبر موظفينا في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأثني على السلطات الليبية لمعالجتها على وجه الاستعجال للمسائل الملحة عبر تعزيز الإطار القانوني. وقبل أن تسن القوانين الجديدة، فإن هناك حاجة إلى توخي العناية اللازمة لكفالة امتثالها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولإجراء مشاورات واسعة النطاق بشأن أحكامها مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة.
	في الوقت نفسه، لا تزال حالة حقوق الإنسان تثير القلق وتتطلب زيادة اليقظة بواسطة المساعدة المتواصلة من قبل المجتمع الدولي وعبره. ولا ريب في أن هناك تحديات هائلة في انتظارنا. فالحكومة المؤقتة لا تزال غير قادرة على السيطرة بطريقة فعالة على ألوية الثوار المسلحين. وتترتب عن ذلك عواقب وخيمة تتعلق بحقوق الإنسان في العديد من المجالات. فاستمرار وجود الأسلحة الخفيفة والثقيلة في أيدي ألوية كهذه يشكل خطرا على الأمن العام وعلى حماية حقوق الإنسان للسكان.
	وتشكل ظروف الاحتجاز ومعاملة المحتجزين لدى العديد من ألوية الثوار المسلحين مجالاً آخر ذا صلة يساورني قلق بالغ بشأنه. فقد زارت لجنة الصليب الأحمر الدولية ما يزيد عن 500 8 محتجزاً موزعين في نحو 60 مكانا للاحتجاز بين آذار/مارس وكانون الأول/ديسمبر 2011. ويتهم غالبية المحتجزين بأنهم موالون للقذافي وبينهم عدد كبير من مواطني جنوب الصحراء الكبرى. ويخلق انعدام الرقابة من قبل السلطات المركزية على تلك الأماكن بيئة مواتية للتعذيب وسوء المعاملة. وتلقّى الموظفون التابعون لمكتبي تقارير تثير الجزع عن أن ذلك يجري في أماكن الاحتجاز التي زاروها.
	لذلك، من الملحّ وضع جميع مراكز الاحتجاز تحت سيطرة وزارة العدل ومكتب المدعي العام. علاوة على ذلك، ينبغي على الفور وضع هيكل وعملية للفرز القضائي للمحتجزين، بحيث يطلق سراح المحتجزين دون مسوّغ قانوني بينما يحصل الآخرون على محاكمة عادلة. 
	لقد بذلت الحكومة المؤقتة بعض الجهود لمعالجة الفراغ القانوني القائم. فعلى سبيل المثال، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أصدر وزير الداخلية قرارا يتضمن ذكر السلطات التي تختص بأعمال الاعتقال والاحتجاز والتحقيق. بالإضافة إلى ذلك، وفي كانون الأول/ديسمبر، أفاد وزير العدل بأن الشرطة القضائية تولت المراقبة على أكثر من ستة مرافق احتجاز. ومع ذلك، يتواصل توقيف المحتجزين في ظل ظروف غير مقبولة خارج أي إطار قانوني أو حماية من الدولة.
	وتظل أيضا حالة الأشخاص الذين تعرضوا داخليا للتشريد القسري وغير الطوعي موضع قلق. وتقدّر الأمم المتحدة أنه، اعتبارا من كانون الثاني/يناير، تمكّن 60 في المائة من الليبيين من العودة إلى ديارهم في مدينتي بني وليد وسرت بعد انتهاء القتال. بيد أن عدة مجموعات أخرى غير قادرة على العودة إلى ديارها خوفاً من الانتقام. فعلى سبيل المثال، هناك قرابة 000 35 شخص من سكان الطوارقة الذين يتهمهم سكان بلدة مصراتة القريبة بتورطهم في جرائم خطيرة يعيشون في مخيمات أو غيرها من أماكن الإقامة في البلد. والعديد من الرجال تحتجزهم الألوية الثورية حيث أفاد العديدون منهم بأنهم تعرضوا للتعذيب.
	دعونا لا ننسى حالة المرأة في ليبيا. فعلى الرغم من بعض المكاسب لحقوق المرأة في السنوات السابقة، لا يزال هناك عدم مساواة وتمييز في مجالات كثيرة من حياة المرأة في نطاق القانون والممارسة. وتوجد وجهات نظر مختلفة داخل المجتمع الليبي حيال وضع المرأة ودورها في المجتمع. وفي ضوء القرار الأخير للمجلس الوطني الانتقالي بعدم تخصيص  أدنى نسبة مئوية لتمثيل المرأة في المؤتمر الوطني، أود أن أؤكد أن تيسير تمثيلها على نحو أقوى في الحياة العامة سوف يكون خطوة أساسية صوب كفالة أن تحقق الثورة إنجازات مفيدة للنساء والفتيات في جميع أنحاء البلد. 
	وبالإضافة إلى تلبية الشواغل القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان، يواجه الليبيون تحديا هائلا يتمثل في التصدي للانتهاكات السابقة. وهي تشمل تلك الانتهاكات التي ارتكبت خلال النظام السابق، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت خلال الصراع، كما هو موثق في التقرير الأول للجنة التحقيق الدولية المعنية بليبيا، التي كلّفها بذلك مجلس حقوق الإنسان (انظر A/HRC/17/44).
	ويجب ألا ننسى أن الشعب الليبي انتفض من أجل إزالة حاكم استبدادي ارتكب نظامه انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان ضد شعبه. فالتعذيب والقتل دون وجه حق والاختفاء القسري أمور كانت تمارس على نطاق واسع. وأُسَر المختفين، بما في ذلك ما يزيد على 200 1 سجين يزعم بأنهم قتلوا في مجزرة سجن أبو سليم عام 1996، لا تزال تنتظر لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة. أمّا الأعمال التي ترقى إلى مجرد ممارسة حرية التعبير والاجتماع فكثيراً ما كانت تسفر عن عقوبة الإعدام، بما في ذلك عقب إجراء محاكمات جائرة أمام محكمة الشعب ولاحقا محكمة أمن الدولة.
	إنني أثني على التزام السلطات الليبية المعلن بعمليات وآليات العدالة الانتقالية، مما سيمكّن ليبيا من مواجهة هذه الانتهاكات. ونحن نقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة. وينبغي أن تؤدي هذه العمليات إلى الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المطلوبة، بما في ذلك داخل القطاع الأمني، لكفالة العدالة والمساءلة والتعويض على الضحايا، ولضمان عدم التكرار، امتثالا لمعايير حقوق الإنسان الدولية. علاوة على ذلك، يتطلب القانون الدولي محاكمة الأفراد الذين قد يكونون مسؤولين جنائيا عن الجرائم الدولية المرتكبة.
	إلى ذلك، ما زالت هناك أسئلة معلقة بشأن احتمال مقتل المدنيين نتيجة عمليات منظمة حلف شمال الأطلسي. وتعكف لجنة التحقيق حاليا على التحقيق في هذه الادعاءات، وأية نتائج تتوصل إليها ستكون هامة لتسليط الضوء على مدى قيام قوات منظمة حلف شمال الأطلسي باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين في عملياتها العسكرية كافة. والمعلومات التي تم التوصل إليها حتى الآن تشير إلى أن منظمة حلف شمال الأطلسي بذلت جهودا لإبقاء الإصابات في صفوف المدنيين في حدها الأدنى، ولكن حيث قُتل المدنيون وأصيبوا بجروح، ينبغي للتحالف أن يكشف عن المعلومات المتعلقة بجميع هذه الأحداث والإجراءات التصحيحية المتخذة.
	كذلك تسعى التحقيقات التي تجريها اللجنة حاليا إلى التعمّق في النتائج الأولية الخاصة بمسألة العنف الجنسي، ولا سيما للتأكد ما إذا كانت القضايا مرتبطة بالتحريض الصادر عن قيادة أيٍ من الجانبين والمدى الذي بلغه. وأدعو جميع الأطراف، بما في ذلك منظمة حلف شمال الأطلسي، إلى التعاون الكامل مع لجنة التحقيق في المرحلة الحالية النهائية من تحقيقاتها في هذه المسائل وغيرها.
	وفي هذه المرحلة من تحقيقات اللجنة، يتواجد حاليا أعضاء من الأمانة العامة وأعضاء اللجنة في ليبيا للقيام بآخر ثلاث مهمات. وفي 9 آذار/مارس 2012، سيناقش أعضاء اللجنة نتائج تقريرهم النهائي مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان.
	وعقب نشر التقرير الثاني، ينبغي أن ينصب الاهتمام على تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن اللجنة. وبدعم من مكتبي، سيؤدي قسم حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حسب تكليف المجلس، دوراً هاما في هذا الصدد. 
	وبالإضافة إلى توفير دعم الأمانة العامة للجنة، أرسلت في تشرين الأول/أكتوبر موظفَين أقدمَين من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى طرابلس وبنغازي ومصراتة في مهمة لمدة أسبوع واحد بغية تقييم الاحتياجات، والمساعدة في تحديد أولويات عنصر حقوق الإنسان داخل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وتم إيلاء اهتمام خاص لمسائل العدالة الانتقالية والاحتجاز وحقوق المرأة والأقليات والمهاجرين والعنصرية وكراهية الأجانب في مناقشاتهم مع ممثلي الحكومة والجهات الفاعلة الناشئة في المجتمع المدني. ومع إنشاء قسم حقوق الإنسان ضمن بعثة الأمم المتحدة، برئاسة ممثلي، نشرت موظفين من المفوضية على أساس مؤقت لدعم القدرات. وقد بدأت عملية استشارية لتعزيز قدرة المجتمع المدني على الرصد والدعوة إلى حماية حقوق الإنسان.
	واسمحوا لي أن اختتم كلامي بالتشديد على النقاط التالية. أولاً، ثمة حاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة بغية وضع حد للانتهاكات الحالية، ولا سيما تلك التي تحدث أثناء الاحتجاز.
	ثانيا، أرحب بأولوية الاهتمام من السلطات بعمليات العدالة الانتقالية وآلياتها، وأشجعها على الالتزام سريعا بجعل العدالة الانتقالية حقيقة واقعة. ويجب أن تتصدى العمليات والآليات لكل الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق، وكذلك تلك التي ارتكبتها كل الجهات الفاعلة خلال الصراع، ويجب إرساؤها بعد إجراء مشاورات وطنية مستنيرة.
	ثالثا، فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى التي سيتم الاضطلاع بها في الأسابيع والأشهر المقبلة، ينبغي للسلطات أن تستخدم نشطاء ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك جماعات النساء والشباب، كمورد أساسي في التصدي لطائفة من التحديات الاجتماعية والسياسية. وإجراء مشاورات مستفيضة مع مجموعات المجتمع المدني سيكون حاسما في وضع حلول دائمة للتحديات الراهنة.
	وأخيراً، أود أن أكرر التزام مكتبي بمواصلة دعم الشعب الليبي في إعمال حقوقه. فبالعمل معا، تكون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقسم حقوق الإنسان، ومقر المفوضية على استعداد للاستجابة لطلبات المساعدة التقنية، على سبيل المثال في مجال الإصلاح القانوني والمؤسسي؛ والمساعدة في عمليات التشاور؛ وبناء القدرات، بما فيها قدرات المؤسسات الرئيسية في الدولة، مثل الشرطة والمؤسسات القضائية والإصلاحية؛ ورصد التطورات في مجال حقوق الإنسان والإفادة عنها.
	في نهاية المطاف، تتمثل مهمة أبناء الشعب الليبي في رسم مستقبلهم على أساس احترام سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أشكر السيدة بيلاي على إحاطتها الإعلامية. والآن أعطي الكلمة لممثل ليبيا.
	السيد شلقم (ليبيا): سيدي الرئيس، أشكركم على عقد هذه الجلسة لمتابعة الأوضاع في ليبيا. وأحيي السيد إيان مارتن على الجهود التي يقوم بها في ليبيا. وبهذه المناسبة أستطيع أن أقول أنه تمكن من إقامة علاقات أساسية مع الجهات المعنية مباشرة وتحدثت معه في كل مرة التقينا فيها معا، أكثر من مرة، قبل ذهابه إلى ليبيا وبعد مجيئه. لكن أرى أن هذا الأسلوب الذي اتخذه في التعامل سيحقق نتائج طيبة. أشكر أيضا السيدة نافانيثيم بيلاي على حضورها العاجل لتقييم الحالة في ليبيا.
	تعلمون جميعا ما حدث في ليبيا. إن ما حدث في ليبيا نوع من الحروب البشعة التي في غاية في السوء. فقد حدثت فيها أشياء غريبة عن المجتمع الليبـي، غريبة عن ثقافتنا العربية وعن تعاليم ديننا الإسلامي، كالقتل الجماعي، والاغتصاب بتعليمات من معمر القذافي. هناك أسرة اغتصب فيها الأب والجد والبنت بتعليمات من معمر القذافي. وفي زويلة اغتصبت فتيات أعمارهن تتراوح بين 14 و 15 سنة وترُكن عاريات في الشارع ينزفن دما. إن ما حدث في ليبيا ليس بالشيء البسيط، بل كان مأساة بكل معنى الكلمة.
	إن الأوضاع ليست ناصعة، هناك تعقيدات، هناك مشاكل، هناك مجلس انتقالي، هناك حكومة شرعية بدون قوة، وهناك قوة بدون شرعية، يوجد شباب مسلحون ليس لديهــم ”تراتبية“ وليســت لديهــم قيــادات، هناك معتقلات لا نعرفها ولا تخضع لسلطة الدولة. إننا لا نقبلها، بل ندينها. لكن المهم نحن لا نقبل الخطأ، ولا نتستر عليه، هناك أخطاء، وهناك تجاوزات وهناك تعقيدات. نعم، لا نقرها ولا نسكت عليها وسنعمل على تغييرها.
	هناك قانون انتخابي. قال السيد مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي أنه وردت عليه 000 14 ملاحظة. وأنا نفسي لدي عليه كثير من الملاحظات وتحدثت في ذلك مع السيد مصطفى عبد الجليل. إذ أن منطق الإقصاء مرفوض، وهو منطق خاطئ. فلا يمكن إقصاء أحد. فقد قلنا هناك شيء واحد لا يمكن السكوت عليه، ألا وهو أن أي شخص ملطخة يده بدم الليبيين أو سرق المال الليبي يجب يحاكم. وأنا أعلنت تطوعي لأكون أول من يحاكم باعتباري كنت وزيرا مع معمر القذافي وكنت سفيرا، وإني مستعد أن أكون أول من يمثُل أمام المحاكم. 
	عملنا قانون العدالة الانتقالية لكنه لم يتم تفعليه بعد. فيوجد معتقلون، ويجري الحديث عن 000 7 إلى 000 8 معتقل. نتكلم يوميا مع الأخوة في طرابلس ونقول لهم أي إنسان لم يرتكب أعمال قتل اسحبوا جواز سفره وضعوه تحت المراقبة واطلبوا منه أن يوقع كل أسبوع أو ما إلى ذلك. فلماذا هذه المعتقلات؟ هناك أخطاء نعم. لكن أيها الزملاء لقد بدأت ثورة 17 شباط/فبراير من أجل القانون وحقوق الإنسان، فقد انطلقت أول مظاهرة في بنغازي من أجل موضوع بوسليم وقتلى أبو سليم. هذه الثورة ثورة قانون وثورة حقوق إنسان. 
	تكلمت السيدة المفوضة والسيد مارتن عن تاورغا، هناك خلط بين الطوارق وتاورغا، الطوارق على حدود الجزائر، تاورغا بالقرب من مصراتا. في الترجمة يوجد خلط بيــن كلمتي تاورغــا والطــوراق. فالطــوارق مواطنون ليبيون لم يمسوا رغم أن القذافي أحضر مرتزقة من طوارق مالي وطوارق النيجر واستخدمهم. وقد قلنا بأنه يجب أن يعود هؤلاء المرتزقة الطوارق الذين أحضرهم معمر إلى بلدانهم، ولكن الطوارق الليبيين هم أشخاص محترمون. أما التاورغا فوضع آخر. صحيح أنهم سود البشرة، وآخر دفعة من الرقيق جُلبت في القرن السابع عشر وتم تحريم الرق فبقيوا بالقرب من مصراته. ولم يعاملوا هكذا لأنهم سود، بل لأنهم قاتلوا مع معمر القذافي وقاموا بأعمال اغتصاب في مصراته. وقد حاولت أن أتوسط للمصالحة بين الأطراف فوجدنا أن الوقت عير مناسب. ولكن تحدثنا مع رجال الدين وحاولنا أن نقنعهم بالتوسط بين الإثنين. والبعض منهم موجود حاليا في بنغازي، والبعض الآخر موجود في طرابلس، وإن شاء الله يتم إيجاد لهذه المشكلة. 
	هناك بعض المعالجات الإدارية في ليبيا، أنا أراها غير سليمة. فلماذا يتم تقسيم البلد إلى محافظات وإلى ولايات؟ كيف سيكون فيها وضع الدوائر الانتخابية؟ هناك ارتباك. وقد تكلمت أول أمس مع السيد إيان مارتن وقلت له أن بوسعه وفريقه بالاشتراك مع فريق من الليبيين ومن المتطوعين الشروع في هذا الموضوع، أي في الترتيبات الإدارية في ليبيا. 
	أما المقاتلون المسلحون فلا يمكن تجاهلهم. فهم الذين قاموا بالثورة وضحوا. فإما يُشكل لهم مجلس يساهم في إسداء المشورة أو يدخل بعضهم في المجلس الانتقالي. من بين هؤلاء المقاتلين أطباء وأساتذة جامعات ومحامين، ولا يمكن تهميشهم وإقصائهم. ولا يمكن أن تكون كل زمام قيادة الدولة بيد أشخاص قضوا 30 سنة خارج ليبيا ولا يعرفون شيئا عن ليبيا، وينفردون فقط بقيادة الدولة. هذا أمر لا بد من أن يعالج، ونتحدث بذلك الشأن في منتهى الصراحة مع الإخوة في ليبيا. 
	إن موضوع المصالحة مهم جدا، فالمصالحة مهمة جدا. وقلنا أن هذا الدور يمكن أن يقوم به رجال الدين والعقلاء والحكماء مثلما حصل في جنوب أفريقيا، ومثلما حصل في المغرب، المملكة المغربية. فلا مندوحة من المصالحة، ولا بد من رفض سياسة الإقصاء. 
	نأتي لموضوع آخر، ألا وهو موضوع المرأة. تبين الإحصائيات في ليبيا أن 53 في المائة من سكان ليبيا من النساء. في المشروع الأول في المسودة الأولى كان الحديث عن تخصيص حصص للمرأة كحد أدنى 10 في المائة الآن حتى هذه الحصص اعتقد أنها ألغيت. فقد اتخذنا قرارا في الإتحاد الأفريقي يسمى قرار المساواة بين الجنسين، نستهدف منه أن تحتل المرأة نسبة 50 في المائة من المواقع الإدارية والسياسية، فيجب أن تشطب أيضا الآن نسبة 10 في المائة.
	لا يمكن إذا كنا نعمل على بناء مجتمع حديث ومتطور أن نقصي المرأة. ومن استعمل الإسلام في هذا الكلام جاهل. هذا موضوع بشر إنسان رجل امرأة سياسة دين. أتحدى أي واحد يقول أن الإسلام يعمل هذه التفرقة ضد المرأة. ولا يمكن لنا أن نحقق تطورا أو تقدما بهذا المنطق. المفروض على الأقل في تصوري أن 30 في المائة 25 في المائة من الحصص تخصص كحد أدنى للمرأة. أما إقصاء المرأة بهذا الشكل فمعناه أننا نمضي نحو كارثة تؤدي إلى التخلف. ولهذا، المرأة في مصر وتونس وليبيا تقول لن أعطي صوتي لمن يرفض صوتي - الصوت بمعني التصويت والصوت بمعنى المشاركة في اتخاذ القرار هي نفس الكلمة في اللغة العربية. وموضوع المرأة هذا استحقاق لا بد من مواجهته بشجاعة وبصوت عال.
	ولا يمكن بداية التقدم وبداية الحرية بالتخلف. نحن في الدول العربية التي وصلها الربيع العربي نقبل هذه الروح الدينية. فهي حدثت في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، فحكمت الأحزاب الديمقراطية المسيحية في إيطاليا وفي ألمانيا وفي بلجيكا. يحتاج الناس إلى حزمة من القيم بعد الأحداث، وهذا شيء ايجابي. نحن نريد القيم الإسلامية التي تدعو إلى التسامح والتعايش والعفو. لكن هل يريد من يتحدث عن السلام أن يعيد سياسة الرق أو الرجم أو قطع اليد؟ لا يمكن ذلك. ولكن نحن نريد القيم الإسلامية. القرآن يقول ”فمن عفا وأصلح فأجره على الله“. والقرآن يقول ”وبالوالدين إحسانا“ والقرآن يقول ”فأما اليتيم فلا تقهر“، ويقول من قتل نفسا بغير نفس ... فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه هي حزمة القيم التي نحن بحاجة إليها وليس الكلام عن الانتقام.
	بعض الأحداث، مثلا في بني وليد، لا علاقة لها بأعوان القذافي أو عملاء القذافي. هذا خلاف داخلي. وعز الدين هذا من بني وليد ويعرف جيدا هذا الموضوع. لا توجد مثل هذه القصة. هذه أحداث داخلية تحصل بعد 42 سنة من الانغلاق وبعد هذه الدماء. 
	إجمالا، يوجد شيء إيجابي أساسي، وهو الحرية المطلقة التي توجد في ليبيا والصراحة والنقاش والاختلاف. إن الديمقراطية هي إدارة الاختلاف والدكتاتورية هي فرض الاتفاق. إدارة الاختلاف شيء جديد علينا. وليبيا منذ عصر سيدنا آدم لم تشهد قيام حزب سياسي أو نقابات، حتى في العقد الملكي، فقط في عهد الإدارة البريطانية في ليبيا الوصاية سمح بإنشاء الأحزاب - لمدة سنة. والأمور تأخذ وقتا. توجد مشاكل لكن أفضل شيء انه توجد حرية وتوجد ديمقراطية وتوجد صراحة. والشعب الليبي متلهف للتطور.
	نحن لسنا 80 مليونا ولسنا 000 80. نحن 7 ملايين مواطن، عدد السكان. وبلدنا فيه ثروة بشرية. الليبيون الذين تخرجوا من أمريكا وحدها أكثر من 000 20 ليبـي بالإضافة إلى الجامعات التي لدينا. نسبة تعليم المرأة الليبية تبلغ 90 في المائة والرجال 95 في المائة. ولكن أهم شيء هو هذا الأمل لدى الناس والحلم بالتطور وهم يعرفون أن لديهم إمكانيات ولديهم أموال وعندهم موقع وما إلى ذلك.
	لكي لا أطيل، هناك موضوع منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) وضحايا حلف الناتو. وقعت أربعة حوادث نحن نعرفها. وهي حادث البريقة حيث قصفت طائرات الناتو دبابات تابعة للثوار. وكان المرحوم عبد الفتاح يونس، رئيس الأركان، أخطرني وقال لي إن هذا الخطأ منا نحن لأن شبابنا اندفعوا في غير التوقيت المتفق عليه ولم نستطع أن نسيطر عليهم. صحيح، هذا ليس من المدنيين. أنه من الثوار لأنهم تحركوا بطريقة خاطئة. الموضوع الثاني حصل في زليتن في منطقة بأجر حيث قال القذافي إن طائرات الناتو ضربت مدنيين. القذافي يضع ذخائره وجنوده في المدارس وفي المستشفيات وفي رياض الأطفال. في سوق الجمعية في طرابلس، اخطأ الناتو وقصف منزلا قتل فيه ثلاثة أشخاص واعتذر الناتو. منزل الخويلدي الحميدي، وكان جنرالا ومسؤولا عن الاستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية والمحاكم العسكرية، كان يستعمل مخزنا للسلاح وكان مركز سيطرة. وهناك من يقول إن هذا المنزل قصف بتعليمات من معمر القذافي لأنه تداولت بعض الأصوات ترشيح الخويلدي ليحل محل القذافي. ويجري التحقيق في ذلك.
	هذه بطاقة ذاكرة سريعة فيها 800 1 مكالمة بين معمر القذافي ووزرائه، وبين رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي يقول فيها للدكتور الصهيلي، مدير مستشفى الخضرة خذوا جثث من قتلناهم، قتلتهم كتائب القذافي، وضعوها في المواقع التي قصفها الناتو. فرد عليه مدير المستشفى قائلا ”إن أهالي الضحايا يرفضون ذلك“. عرضوا مقابلة مع أب لديه ابن. قال هذا أيها الإخوة من ضحايا الناتو. فقالت أم القتيل، التي سمع صوتها، هذا كذب، هذا قتل في حادث سيارة. سيدي الرئيس، هذه 800 1 مكالمة غدا سنرسل لكم نسخة منها. هناك مكالمة بين وزير الصحة وضباط. وابن معمر القذافي، سيف العرب، الذي قالوا أن الناتو قتله فتحنا قبره فلم نجد أي جثة، غير موجود. هناك من يقول إنه أخذ جرعة زائدة من المخدرات.
	أنا تكلمت في 25 شباط/فبراير. ولا يوجد من هو أحــرص علــى ليبيــا مـــن الليبيين. والله لولا تدخل الناتو في 19 آذار/مارس لكانت بنغازي اليوم أكبر قبر جماعي في العالم. ومعمـــر القذافــي بعـــث بطابــور عسكـــري طولــه 60 كيلومترا لإبادة بنغازي. وأرجو ألا يستعمل أي أحد هذه المنطق ذاته ذريعة للدفاع عن طغاة آخرين. أرجو ذلك.
	نحن نعرف التاريخ. كيف تحررت بولندا من النازية؟ وكيف تحررت الكويت من صدام حسين؟ كيف تحررت فرنسا؟ قلت لأحد الأطباء الذين كانوا قريبين جدا من معمر، هل تعرف أحدا قتله الناتو؟ قال لي لو الناتو أراد أن يقصف أذنك اليمين لما تأذت أذنك اليسار. قدموا لنا أسماء. 
	ذهب إلى ليبيا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والمنظمــة العربية لحقـــوق الإنسان ومجموعـــة المساعدة القانونية الدولية. فتحنا لهم السجون والمستشفيات وحققوا في ما قامت به منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حققوا في كل شيء.
	وتلقيت اليوم، قبل ساعتين، برقية من طرابلس تقول الآتي: الخسائر في صفوف المدنيين بسبب غارات الناتو. أولا، تم تشكيل لجنة وطنية تتولى جمع البيانات والأدلة من المجلس الانتقالي ووزارات الخارجية والعدل والدفاع والداخلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما ذكرت السيدة بيلاي، من المواقع المدنية التي قصفها حلف الناتو لحصر الضحايا المدنيين والممتلكات المتضررة.
	ثانيا، سيتم التشاور مع السيد ديرك برينغلمان، الأمين العام المساعد لحلف الناتو، الموجود في طرابلس اليوم والذي وصل أمس وأجرى محادثات مع السيد وكيل وزارة الخارجية اليوم. 
	ليبيا الجديدة على استعداد للتعاون مع أية لجان تحقيق دولية تحت مظلة الأمم المتحدة. ونحن سنضع آلية لتعويض الضحايا ماديا ومعنويا بعد أن نصل إلى نتائج التحقيق. وسيجري الإعلان عن نتائج التحقيق.
	رئيس الوزراء، الذي كان زميلي في الدراسة وهو موجود هنا، كلم مدير مكتب معمر القذافي الذي قال له إن عبد الرحمن شلقم يُقتل هو وعائلته ويُحرقون كما حرق هتلر اليهود، وذلك مسجل بصوته. ذهبت كتائب القذافي إلى قريتي وقتلت ابن أخي البالغ من العمر 24 سنة وذبحوا ابن عمي بالسكين وقتلوا عائلة ابن عمي الثاني بالأسلحة الرشاشة. ولولا مجيء الثوار من الشمال وما وفروه من حماية، لكان أهلي وقبيلتي كلها قد أبيدوا. ولولا الناتو، لكانت قوات معمر القذافي قد قتلت في ليلة واحدة في بنغازي نصف مليون شخص. وقد قتلت قواته 95 شخصا في بنغازي في ساعة واحدة. وقصفت طائرتان من طراز ميغ، أقلعتا من طرابلس، بنغازي ولم يكن ذلك من فعل قوات حلف الناتو التي جاءت في 19 آذار/مارس والثورة بدأت في 17 شباط/فبراير. أي أنه في شهر واحد ويومين، دُمرت مصراتة والبريقة وإجدابيا والزاوية وفشلوم ونبشت القبور، ولم يكن هناك وجود للناتو.
	بخصوص الكلام عن الصليبيين والمسيحيين، فإن قوات الناتو كان يرافقها أشقاؤنا القطريون والإماراتيون والأردنيون الذين قاتلوا معنا. وهذه مغالطات وأكاذيب القذافي الذي أتى بعجوز، قال إنها أم عبد الرحمن شلقم، وقالت إنها متبرئة مني وإنني خائن في حين أن أمي توفيت قبل 10 سنوات.
	لقد تكلمت بكل صراحة. ونحن لا نخفي الحقائق ونقول ما لنا وما علينا. ولكنني مرة أخرى، باسم الشعب الليبي، أشكر هذا المجلس على شجاعته وعلى جرأته لإنقاذ ليبيا. وأشكر جميع الدول التي أرسلت طائراتها وجنودها من أجل إنقاذ الليبيين. البعض يقول النفط. لقد باع الملك إدريس ومعمر القذافي النفط لأوروبا ولأمريكا، ونحن سنبيعه لأوروبا ولأمريكا. ولا يوجد جندي أجنبي على الأرض الليبية. فاستغلال هذا الموضوع، حتى أخلاقيا، لا يجوز. ولولا هذا المجلس، كما قلت وأكرر، لكانت ليبيا غير ما هي عليه الآن.
	باسم الشعب الليبي، أشكر هذا المجلس الذي اتخذ قرارا تاريخيا عظيما لإنقاذ وطني.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): لا يوجد متكلمون آخرون في قائمتي. وأدعو أعضاء المجلس الآن إلى مشاورات غير رسمية لمواصلة مناقشتنا بشأن الموضوع.
	رفعت الجلسة الساعة 45/11.

