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  .١٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة   
  إقرار جدول األعمال

  .أقر جدول األعمال  
  احلالة يف ليبيا

 ٣٧مبوجــب املــادة ): تكلمــت باإلنكليزيــة (الرئيــسة  
ــا     ــداخلي املؤقــت للمجلــس، أدعــو ممثــل ليبي  إىل مــن النظــام ال

  .االشتراك يف هذه اجللسة
الـــداخلي املؤقــــت   مـــن النظــــام  ٣٩ووفقـــا للمــــادة    

ــان مــارتن، املمثــل اخلــاص لألمــني     للمجلــس، أدعــو الــسيد إي
  .االشتراك يف هذه اجللسة إىل العام لليبيا،

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

  .أعطي الكلمة للسيد إيان مارتن  
ــة (الــسيد مــارتن   يف يــوم األحــد، ): تكلــم باإلنكليزي

 العظــيم لتمثيــل األمــني العــام خــالل إعــالن  حظيــت بالــشرف
حترير ليبيا يف بنغازي، املدينة اليت بـدأت فيهـا احلركـة الـشعبية             

وقد قوبلت هـذه احلركـة الـسلمية، الـيت          . فرباير/ شباط ١٧يف  
أشعل فتيلها يف ذلك اليوم مطالبة أسـر مبعرفـة مـصري أحبـائهم              

جن، الــذين كــانوا قــد اختفــوا يف مذحبــة مروعــة وقعــت يف ســ 
ومحــل املــدنيون يف أحنــاء ليبيــا . بقمــع أســفر عــن ســقوط قتلــى

الـــسالح يف ثـــورة إلهنـــاء عقـــود مـــن احلرمـــان مـــن احلريـــات 
الـــسياسية وانتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسان والفـــساد والتفـــاوت 

  . االجتماعي
لقـد  . ينهي اإلعالن فصال طويال ومؤملا يف تاريخ ليبيا         

تــاتوري بــددت بــشكل مأســاوي أربعــة عقــود مــن حكــم دك  
ــه وفرصــا       ــل بأكمل ــات جي ــستبدة إمكان ــة م وحــشي وحكوم

ــة       ــشاء دول ــة كــان مــن املمكــن اســتثمارها يف إن ــوارد هائل وم
  . مزدهرة وحديثة

وهكــذا يبــشر اإلعــالن ببــزوغ فجــر جديــد للــشعب     
ويف حني جيـب الـتحكم يف التوقعـات، فـإن طموحـات             . اللييب

ــدموها جيــب أن ت     ــيت ق ــضحيات ال ــيني والت ــشباب الليب ــه ال وج
  . مرحلة التحول القادمة يف ليبيا

ــأن حتقيــق التحريــر قــد مت       ــذكر أنفــسنا ب وينبغــي أن ن
التوصـل إليــه بكلفــة باهظـة، فيمــا يتعلــق هبـؤالء الــذين ضــحوا    
ــذي حلــق      ــدمار ال ــق بال ــذين شــوهوا، وفيمــا يتعل ــاهتم أو ال حبي
باملــدن والبلــدات الــيت حتملــت أســوأ جوانــب القتــال، وبــصفة  

كمــا ينبغــي أال . لزاويــة وبــين وليــد وســرتخاصــة مــصراتة وا
ــن       ــشتعال يف أجــزاء م ــزال م ــذي ال ي ــين ال ــسى الوضــع األم نن
جنوب ليبيا، مع وجـود التـوترات املتـصلة بـاخلليط املعقـد مـن             
ــشها     ــاطق الــيت ســبق هتمي ــسياسيني يف املن املــوالني العــرقيني وال

  . بتواجد ضئيل من جانب الدولة
ــة    ــدأ الطريــق املؤدي ــة وجيــب أن تب  إىل املــصاحلة الوطني

واملعافاة باالعتراف باملعاناة اليت تكبدها الشعب اللييب بأكملـه         
خـــالل الـــصراع الـــذي دام مثانيـــة أشـــهر، وبتلبيـــة احتياجاتـــه  

  . لتمكينه من بناء حياته
ــدويل       ــراف الـ ــضم االعتـ ــابيع، يف خـ ــدة أسـ ــذ عـ ومنـ

ة الواسع النطاق باجمللس الوطين االنتقـايل واملؤشـرات الواضـح         
على حـصوله علـى تأييـد األغلبيـة الـساحقة مـن الليبـيني، دعـا                 

. األمــني العــام بــاقي مؤيــدي النظــام الــسابق إىل وقــف القتــال  
 ولألسف مل يفعلوا ذلك يف سـرت وبـين وليـد وسـبها، وأدت             

األسابيع األخرية من الصراع إىل زيادة عدد القتلـى واملـصابني           
  .  والدمارإصابات خطرية ومعاناة املدنيني والتشريد

وقد دعونا مجيع األطراف إىل احتـرام حقـوق اإلنـسان عنـدما             
اقتربــت املعــارك مــن هنايتــها وأصــدرنا نــداءات لــدعم مطالبــة   



S/PV.6639  
 

11-56440 3 
 

الذين يتبعـون اجمللـس الـوطين االنتقـايل نفـسه بأنـه ينبغـي عـدم                 
االنتقــام حــىت مــن املــسؤولني عــن ارتكــاب جــرائم احلــرب        

ا نأمـل أن يـتم إلقـاء    لقـد كنـ    .واالنتهاكات اجلـسيمة األخـرى    
القـــبض علـــى معمـــر القـــذايف وغـــريه مـــن األشـــخاص الـــذين  
ــسؤولية األكــرب عــن ارتكــاب هــذه اجلــرائم وأن      ــون امل يتحمل

  . ميثلوا أمام العدالة
ومــع ذلــك، أســيئت معاملــة معمــر ومعتــصم القــذايف     

وقتال يف ظـل ظـروف تـستدعي إجـراء حتقيـق بـشأهنا، وهنـاك                
اج عـن ارتكـاب أعمـال قتـل ترقـى           تقارير أخرى مثرية لالنزع   

. إىل جرائم حرب من كال الطرفني يف معركـة سـرت األخـرية    
وتتناقض أعمال القتـل هـذه مـع األوامـر الـيت أصـدرها اجمللـس          
الــــوطين االنتقــــايل، ونرحــــب بــــإعالن اجمللــــس عــــن إجــــراء  

  . التحقيقات
ــة         ــة جلن ــذه يف نطــاق والي ــل ه ــع أعمــال القت ــا تق كم

ومل تبـدأ   .  حددها جملس حقـوق اإلنـسان      التحقيق الدولية اليت  
فربايـر مـن هـذا      /الفترة اليت تغطيهـا واليـة اللجنـة إال يف شـباط           

ــبرية مـــن     ــداد الكـ ــا ال متتـــد لتغطـــي األعـ ــام، ولـــذلك فإهنـ العـ
انتهاكات حقـوق اإلنـسان الـيت ارتكبـت يف الفتـرة منـذ تـويل                

وبالرغم مـن ذلـك فإنـه       . ١٩٦٩معمر القذايف السلطة يف عام      
وترقى األدلة املتوفرة إىل القتل العمـد       . اللجنة مهمة شاقة  أمام  

للسجناء بواسطة نظـام القـذايف أثنـاء الـصراع، مبـا يف ذلـك يف          
أيامه األخرية يف طـرابلس، باإلضـافة إىل بعـض اإليـذاءات مـن       

  . جانب املقاتلني الثوار
ويف الوقــت نفــسه، مل يــتم التأكــد بعــد مــن مكــان          

بــل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة،  وجــود شخــصني متــهمني مــن ق 
ــا ســـيف اإلســـالم القـــذايف وعبـــد اهللا الـــسنوسي   وتقـــع . ومهـ

املسؤولية على اجمللس الوطين االنتقايل لضمان معاملتهما وفقـا         
للقــانون اإلنــساين الــدويل إذا مــا ألقــي القــبض عليهمــا داخــل   
ليبيـا، كمــا أنــه مــن مــسؤولية مجيـع املــوقعني علــى نظــام رومــا   

يكفلـــوا إلقـــاء القـــبض عليهمـــا ومثوهلمـــا أمـــام  األساســـي أن 
  . احملكمة اجلنائية الدولية

وقد أبلغت اجمللس من قبـل بالتحـضريات الـيت جتريهـا              
لدى انتهاء األعمـال     الوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة    

العدائيــة بــالتخزين املــسبق ملــوارد اإلغاثــة بــالقرب مــن منــاطق  
 املمثل اخلـاص ومنـسق الـشؤون        وكان نائب . الصراع األخرية 

اإلنسانية موجـودا يف سـرت يـوم االثـنني، ممهـدا الطريـق أمـام                
إرسال البعثات إىل تلك املدينة وإىل بين وليد، تلك املهام الـيت            

وتفيد التقارير أن املستويات احلالية من التخـزين        . بدأت لتوها 
 الغـذاء   تعترب كافية لتوفري االستجابة الفورية، مبا يف ذلك توفري        

وتتمثــــل . واملــــواد غــــري الغذائيــــة وامليــــاه الــــصاحلة للــــشرب 
ــة      ــاه، واإلزالـ ــاء وامليـ ــدمات الكهربـ ــادة خـ ــات يف إعـ األولويـ
العاجلة للمتفجرات من خملفات احلـرب وتأهيـل أمـاكن إقامـة         

ــدين  ــاين، وســتكون   . للــسكان العائ ــدمري شــديد للمب ــاك ت وهن
. الـسكان مسألة اإلسكان قـضية خطـرية وعـامال يعـوق عـودة        

وقد سلط اجمللس الوطين االنتقايل الـضوء علـى قلقـه إزاء هـذه            
القضية، وينظر حاليا يف خمتلف احللول بالتنـسيق مـع الـشركاء            

  .الدوليني
وقد أظهر الشعب اللييب قدرة استثنائية وشديدة علـى           

ــسكان يف     ــسانية للـ ــات اإلنـ ــم االحتياجـ ــة معظـ التكيـــف لتلبيـ
ومن أجل دعمهم اختذ منـسق  . عاملناطق املتضررة جراء الصرا 

ــة     ــتمرار تلبيـــ ــضمان اســـ ــوات لـــ ــسانية خطـــ ــشؤون اإلنـــ الـــ
االحتياجـــات املتبقيـــة للفئـــات الـــضعيفة عنـــد انتـــهاء اجلهـــود  

  . اإلنسانية الشاملة يف ليبيا
ــرة أخــرى مــن        ــسانية م ــشؤون اإلن ــسق ال وأعــرب من

. سرت عن قلقنا إزاء العودة اآلمنة للمـدنيني لبلـداهتم األصـلية          
تمر أنــشطة الرصــد والــدعوة الــيت جتــري مــع الــسلطات وستــس

املركزيــة واحملليــة لــضمان محايــة اجلماعــات الــيت يــرى الليبيــون 
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أهنا أيدت النظام الـسابق أثنـاء الـصراع مـن أجـل دعـم جهـود         
  . املصاحلة الوطنية

وبانتهاء عصر القـذايف، ميكـن أن تتقـدم ليبيـا اجلديـدة             
لـــى أســـاس املبـــادئ الـــيت  إىل األمـــام يف بنـــاء دولـــة حديثـــة ع 

 وهـــي الدميقراطيـــة، وحقـــوق اإلنـــسان، -احتـــضنتها الثـــورة 
وسيادة القانون، واملساءلة، واحترام حقوق األقليات، ومتكـني        

 يف حني تتعامل مـع املاضـي مـن          -املرأة، وتعزيز اجملتمع املدين     
ــشكل       ــة ب ــسعى إىل كــشف احلقيق ــضائية ت ــات ق خــالل عملي

اكات الــيت ارتكبــت يف أتــون   وبــالرغم مــن االنتــه  . مناســب
ــا اجمللــس        ــيت يتحلــى هب ــروح القياديــة ال ــارك، أعتقــد أن ال املع
ــر        ــالن التحري ــاد إع ــا أع ــا، كم ــايل مكرســة حق ــوطين االنتق ال
التـــشديد علـــى ذلـــك، لتجنـــب االنتقـــام، وحتقيـــق املـــصاحلة،  

 الـــيت عززهـــا -وجتـــاوز اســـتغالل الرتعـــة القبليـــة واإلقليميـــة  
 مبــا يــضمن عــدم تكــرار -يخ ســلطته الــدكتاتور الــسابق لترســ

  . املاضي
وبصدور إعـالن التحريـر يـوم األحـد، بـدأت الـساعة               

تدق من جديد بشأن االلتزامات اليت تعهد هبـا اجمللـس الـوطين             
ــه الدســتوري   ــايل يف إعالن ــة   . االنتق ــشاء حكوم أوال، جيــب إن

ــة خــالل    يومــا، ويتمثــل التحــدي يف تــشكيل إدارة    ٣٠مؤقت
ة الـيت متكنـها مـن قيـادة القطاعـات الرئيـسية        شاملة متلك اخلـرب   

وخدمتـــها، مبـــا يف ذلـــك األمـــن العـــام واخلـــدمات األساســـية  
ــة  ــصاد واإلدارة املالي ــضروري،    . واالقت ــن ال ــذ ســيكون م حينئ

خــالل التــسعني يومــا األوىل، اعتمــاد تــشريع انتخــايب وإنــشاء  
ــالل   ــات، وخـ ــة إلدارة االنتخابـ ــد  ٢٤٠هيئـ ــا جيـــب عقـ  يومـ

ــات املــ  ــة علــى   انتخاب ــشرعية الدميقراطي ــوطين إلضــفاء ال ؤمتر ال
احلكومـــة اجلديـــدة وعلـــى اهليئـــة الـــيت ســـتعمل علـــى صـــياغة  

  .الدستور
وهنا، فإن املهمة ليست مهمـة تقنيـة أو حـىت أساسـية               

فحسب، بالرغم من التحدي املتمثل يف إجـراء أول انتخابـات           

فـأوال وقبـل كـل شـيء،     .  عامـا ٤٥يف ليبيا بعد ما يزيـد علـى         
من الضروري املشاركة يف إجـراء مـشاورات واسـعة النطـاق،            
مبا يف ذلك مع اجملتمع املدين، تعمل على إقامة توافق يف اآلراء            
فيمــا يتعلــق بنظــام االنتخابــات بالنــسبة ألول انتخابــات جتــرى 
يف الــبالد وبالنــسبة ملــسائل رئيــسية أخــرى يــتم حتديــدها يف       

دارة االنتخابـــات التـــشريع االنتخـــايب، وعلـــى إنـــشاء هيئـــة إل 
  . ميكن ألي جهة تشكك يف استقالليتها ونزاهتها ال

ومنذ بـدء واليـة بعثـة األمـم املتحـدة للـدعم يف ليبيـا،                  
ــة      ــساعدة االنتخابي ــدير شــعبة امل ــام هبمــا م ــان ق ــدعمها زيارت ت
التابعة إلدارة الشؤون السياسية باألمانة العامـة، تـشترك البعثـة           

الـوطين االنتقـايل ومـع جلاهنـا        بشكل وثيـق مـع أعـضاء اجمللـس          
الفرعيـــة القانونيـــة والـــسياسية يف إجـــراء العمليـــة االنتخابيـــة،  

ــة إدارة    وال ــانون االنتخابــــات وهيئــ ــا يتعلــــق بقــ ــيما فيمــ ســ
ــة  ــا مــع اجملتمــع املــدين   . االنتخابــات املقبل وأظهــرت اجتماعاتن

بوضوح تصميمية على املشاركة الوثيقة يف املناقـشات اجلاريـة          
ن االنتخابـات ويف اجلهـود املبذولـة لتعزيـز التثقيـف            بشأن قانو 

كما بدأ العمل على حتديد اإلطار الالزم لوضع سـجل          . املدين
  . الناخبني
وسنكثف مشاركتنا عندما يوضح فيه اجمللـس الـوطين           

ونواجـه  . االنتقايل تعيني املسؤوليات بـشأن املـسائل االنتخابيـة      
املتحـدة، الـيت تنظـر    توقعات عاليـة ينتظرهـا اجلميـع مـن األمـم           

إليهـــا األغلبيـــة الـــساحقة بوصـــفها الـــضامن الرئيـــسي لرتاهـــة  
العملية االنتخابية، بـالرغم مـن أن الليبـيني أنفـسهم هـم الـذين               
ــات       ــق بنظــام االنتخاب ــا يتعل ــاق فيم جيــب أن يتوصــلوا إىل اتف

  . والعناصر األساسية األخرى للتشريع االنتخايب
حتفـاالت التحريـر    ويف بنغازي وطـرابلس، اشـتملت ا        

علــى التزامــات عامــة وعلــى أول تــسليم لألســلحة مــن جانــب 
ــسلحة  ــات امل ــة     . اجلماع ــة رمزي ــذه العملي ــت ه ويف حــني كان

وحمدودة يف طبيعتها، فإن تسليم األسـلحة بعـث برسـالة عامـة             
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مفادهــا أن املــسألة حتتــل قمــة جــدول أعمــال اجمللــس الــوطين    
فاق واسـع يف اآلراء علـى       وهناك ات . االنتقايل واحلكومة املقبلة  

ضرورة القيام فـورا بإزالـة األسـلحة الثقيلـة مـن مراكـز املـدن،           
ــة    ــلحة اخلفيفـ ــع األسـ ــات مجـ ــق عمليـ ــا يف وقـــت الحـ . يتبعهـ

حيظى بنفس األمهية ضرورة إعادة وزع األلوية بعيـدا عـن       ومما
ــات متفــق      ــاملوازاة مــع وضــع آلي ــدرجييا، ب ــسكانية ت املراكــز ال

  . يف املدن والبلدات الرئيسيةعليها لتوفري األمن 
وتلــوح يف األفــق بــوادر تطــورات إجيابيــة يف طــرابلس    

حتــت ســلطة اللجنــة العليــا لألمــن الــيت أنــشأها اجمللــس الــوطين  
ونتوقــع أن . االنتقــايل بالتنــسيق مــع وزاريت الداخليــة والــدفاع 

يقــوم الــوزراء يف احلكومــة اجلديــدة بالعمــل علــى أســاس تلــك 
التحــدي املاثــل أمــامهم يف ســرعة إتاحــة  ويكمــن . التطــورات

الفرص أمـام مـستقبل املقـاتلني، بتـوفري الـدعم الـالزم لعـودهتم               
إىل احلياة املدنيـة العاديـة، أو إدمـاجهم يف قـوة الـشرطة املهنيـة                

  .أو يف اجليش الوطين
ويف إحاطيت اإلعالمية األخـرية، سـلّطت الـضوء علـى             

األســـلحة  ضخمة مـــنالتركـــة الرهيبـــة املتمثلـــة يف الكميـــة الـــ 
نظام القذايف مـن ثـروة ليبيـا، جملـرد صـاحل             والذخائر اليت بددها  

. هتديداً لليبيا ومنطقتها   خمتلف موردي األسلحة، لتشكل اآلن    
املتحدة للدعم يف ليبيا تيـسري التنـسيق بـني           األمم   وتواصل بعثة 

يف ذلـك    مبـا السلطات الليبية واملنظمـات الدوليـة ذات الـصلة،       
ــة حظــر  ــة    منظم ــة للطاق ــة الدولي ــة والوكال  األســلحة الكيميائي

يتعلـق    فيمـا الذرية والدول األعضاء من خالل تقدمي املـساعدة    
باألســلحة الكيميائيــة واملــواد النوويــة، فــضالً عــن غريهــا مــن    

 . األسلحة غري التقليدية

ــائر جهــــات التنــــسيق      ــة وســ ــوم وزارة اخلارجيــ وتقــ
ــة، ة للــدعم يف ليبيــا،  املتحــد األمــم جانــب بعثــة  إىل احلكومي

بتقدمي املساعدة للزيارات اليت سيقوم هبـا يف املـستقبل القريـب            
ــة      ــة الدولي ــة والوكال ــشو منظمــة حظــر األســلحة الكيميائي مفت

ــة ــة الذريـ ــوطين   . للطاقـ ــوات اجمللـــس الـ ــدو أن قـ ويف حـــني يبـ
مجيــع مواقــع املــواد الكيميائيــة والنوويــة  االنتقــايل تــسيطر علــى
يظــالن مــصدر  ادة والــتحكم املركــزينيذات الــصلة، فــإن القيــ

وقـــد أصـــبح أكثـــر وضـــوحاً أن هنـــاك مواقـــع إضـــافية  . قلـــق
لألسلحة أو املواد الكيميائيـة مل يعلـن عنـها سـابقاً، واحلكومـة              

رمسيــاً  علـى وشـك أن تبلّـغ منظمــة حظـر األسـلحة الكيميائيـة      
  .عنها

وحتـــت نظـــام القـــذايف، راكمـــت ليبيـــا أكـــرب خمـــزون   
املــضادة للطــائرات الــيت تطلــق مــن علــى   معــروف للــصواريخ 

ــة  ــف، املعروف ــة  الكت ــدفاع اجلــوي احملمول ــات ال ، وهــو  مبنظوم
وقـد مت تـدمري   . يفوق خمزون أي بلد غري منتج هلذه املنظومات       

. اآلالف منــها خــالل عمليــات منظمــة حلــف مشــال األطلــسي
وال بد، مع ذلك، أن أبلّـغ اجمللـس بـأن لـدينا شـواغل متزايـدة                 

منظومــــات الــــدفاع اجلـــوي احملمولــــة واحتمــــال  إزاء ســـرقة  
انتــشارها، فــضالً عــن الــذخائر ومجيــع أنــواع األلغــام بأعــداد    
كبرية، األمر الذي تترتب عليه أخطـر اآلثـار احملليـة واإلقليميـة          

ويعمــل الــشركاء الــدوليون مــع وزارة الــدفاع علــى   . احملتملــة
 حتديـــد مواقـــع هـــذه املنظومـــات ومنـــاطق ختزينـــها، يف اجلـــزء 

وال تزال هنـاك مئـات املواقـع املـشتبه          . أساساً الشرقي من ليبيا  
  . القيام بزيارات هلا إىل فيها اليت حتتاج

 عالوة على ذلك، إن انتشار األلغام املزروعـة حـديثاً،           
ســيما حــول زيتــان وبريقــة وأجــدابيا، بــل وأيــضاً يف أجــزاء  ال

لقـة  فـاإلجراءات املتع  . من جبال نفوسا، يظل مصدر قلق كبري      
وهنـاك  . ولوية رئيسية لألمم املتحدةأباأللغام ومتويلها الفوري   

ــات       ــن خمزون ــيت مل تنفجــر وم ــذخائر ال ــن ال ــات كــبرية م كمي
ويف . اهتمــام فــوري إىل الــذخرية يف ســرت وبــين وليــد حتتــاج 

ــودة يف       ــات موج ــن املخزون ــد م ــشتبه يف أن العدي ــرابلس، ُي ط
ستــشفيات، حيــث يف ذلــك املــدارس وامل  مبــااملنــاطق الــسكنية،

ــها مــن جانــب قــوات القــذايف إلخفائهــا عــن      ــه مت نقل يبــدو أن
  .يزال غري آمن  الالغارات اجلوية، ومعظمها



S/PV.6639
 

6 11-56440 
 

تدفق األسلحة عرب احلدود يشكّل، بطبيعـة احلـال،       إن    
قلقــاً رئيــسياً للــدول اجملــاورة لليبيــا ومــا بعــدها، ولكــن اآلثــار   

املنطقـة   إىل نـسبة املترتبة على األحداث الـيت وقعـت يف ليبيـا بال       
 ليس جمرد العمال املهاجرين، وإمنـا       -تشمل أيضاً تدفق الناس     

  وهـذا يـشكل قلقـاً      -أيضاً عناصر مسلحة من النظـام الـسابق         
 األمــم وســتعمل. زالــوا هنــاك  مــالرعايــا البلــدان الثالثــة الــذين

جانـب االحتـاد األفريقـي مـع الـدول اجملـاورة لليبيـا         إىل  املتحدة
  .  التصدي لتلك املسائلبغية دعمها يف

اجمللـس الـوطين االنتقـايل خطـوات         وداخل ليبيـا، اختـذ      
الـسلطات   إىل حنو نقل املـسؤولية عـن احملتجـزين مـن الكتائـب      

زال هنـاك الكــثري الـذي ينبغــي     مـا املختـصة يف الدولـة، ولكــن  
ــة،     ــاءة املعاملـ ــع إسـ ــاز، ومنـ ــات االحتجـ ــيم عمليـ ــه لتنظـ عملـ

ينبغـي   فـراج املبكـر عـن الـذين       واستعراض القـضايا لتحقيـق اإل     
ويف هــذا األســبوع، ســوف يبــدأ  . الَّ يطــول أمــد احتجــازهم أ

 املستــشارون األوائــل يف جمــال حقــوق اإلنــسان التــابعون لبعثــة
اجلهـود الـيت     إىل   يبـذلون مـن جهـود       مـا  املتحـدة بإضـافة   األمم  

تبــذهلا الوكــاالت اإلنــسانية، مــن خــالل إصــدار التوصــيات       
وسـوف نتتبـع    . عاجلة هذه األولويـات امللحـة     وتقدمي املشورة مل  

 الزيــارة الــيت ســيقوم هبــا مــسؤولون كبــار مــن مكتــب مفــوض 
ــم  ــسامي حلقــوق ا  األم ــسان عــن طريــق اإل  املتحــدة ال دالء إلن

ــة والتوصــية      ــة االنتقالي ــوانني العدال ــى مــشروع ق بتعليقــات عل
 بإجراء مـشاورات واسـعة مـع اجملتمـع املـدين، وحماولـة الـسعي              

ــشد اإىل  ــخاص    حـ ــة باألشـ ــة املعنيـ ــة الوطنيـ ــساعدات للجنـ ملـ
  .املفقودين اليت تعاين يف عملها من ضغوط شديدة

وحاملــا يــتم تــشكيل احلكومــة املؤقتــة اجلديــدة وتــضع    
آلياهتا املعنية بتنسيق املـساعدات الدوليـة، سـوف ننـاقش معهـا            
كيفيــة املــضي قــدماً بالعمليــة املنــسقة الــيت تقودهــا ليبيــا لتقيــيم 

وهناك العديد من اجلهات الفاعلـة الدوليـة علـى          . جاتاالحتيا
اســتعداد للمــساعدة، ولكــن الــسلطات تــصر، حبــق، علــى أن   

ــون اإل  ــضع الليبي ــذ، وهــي تواصــل     ي ــى التنفي ــوا عل طــار ويعمل

ــا ترغــب يف أن تكــون     ــا إهن ــول لن ــم الق ــريكة   األم املتحــدة ش
  .هلا يف تنسيق املساعدات الدولية رئيسية

 األمـم   ابيع على بـدء واليـة بعثـة       وبعد أقل من ستة أس      
 يف ٣٦ ـاملتحــدة للــدعم يف ليبيــا، بــات موظفونــا الــدوليون الــ  

ليبيـــا يـــضمون خـــرباء يف اجملـــاالت ذات األولويـــة الـــيت طُلبنـــا 
وزارة اخلارجيـة بـشكل رمسـي        ولقـد سـلمتنا   . للمساعدة فيهـا  

جمّمعاً من املكاتب يناسب جداً أن يكون مقراً لبعثتنا، ويعمـل           
التابعون للبعثة جاهدين جلعله جـاهزاً للعمـل يف           الدعم موظفو

ولية أن تسفر عن    ونتوقع من املناقشات األ   . أقرب وقت ممكن  
برام اتفاق يتعلق مبركز البعثـة، بعـد وقـت قـصري مـن تـشكيل                إ

ــة  ــدء    . احلكومــة املؤقت ــادرين علــى الب ــذ، ســوف نكــون ق حينئ
حـــدة املت األمـــم بـــإجراء مبناقـــشات مفـــصلة بـــشأن دور بعثـــة 

ــراً . واحتياجاهتــا ألجــل طويــل  اجمللــس  إىل وســوف نقــدم تقري
بــشأن اخلطــوات املقبلــة عنــدما يــصبح الوضــع أكثــر وضــوحاً، 

اآلن، يبدو من املـرجح أنـه    إىل ولكن نظراً للتأخريات احلاصلة  
ســيتعني علينــا أن نطلــب متديــداً ألول ثالثــة شــهور مــن واليــة 

رى بغيـة أن يتـسىن لنـا        املتحدة ملدة أشـهر قليلـة أخـ        األمم   بعثة
  .الوقت إلجراء هذا التقييم

ومــع إجنــاز التحريــر اآلن، ســتكون التحــديات الــيت        
تواجه الشعب اللييب واحلكومة اجلديدة املقبلة، مع ذلـك، غـري           

مهيـة احلامسـة للمجتمـع الـدويل أن يظـل           لـذلك، مـن األ    . عادية
 الفتـرة  مركّزاً ودقيقاً يف تعامله مع السلطات الليبية خالل هذه    

االنتقالية، بينما يتابع عن كثب األولويات الفوريـة وال حيـاول           
  . فرض توقعات طموحة للغاية أو برامج آلجال طويلة

وعنـــدما اســـتمع وزمالئـــي ألعـــضاء اجمللـــس الـــوطين    
االنتقايل واملـسؤولني احلكـوميني ونـشطاء اجملتمـع املـدين، فـإن             

 إىل ضـــافةوباإل. األولويـــات الـــيت يـــتم حتديـــدها هـــي نفـــسها 
أولويَتي األمن واالنتخابات اللتني سـبق ذكرمهـا، فهـي تـشمل      

ــة،  ــة العام ــاإدارة املالي ــام     مب ــة ع ــك إعــداد ميزاني  ٢٠١٢يف ذل
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بسرعة، ووضع قواعد جديدة لكفالة الشفافية املالية وتوضـيح         
  . متطلبات السيولة

هــي بــدء عمليــة املــصاحلة   ومثــة أولويــة رئيــسية أيــضاً   
ج متماسك، بقيادة اجمللس الـوطين االنتقـايل،      الوطنية ووضع هن  

يتعلــق جبميــع حقــوق اإلنــسان ومــسائل العدالــة االنتقاليــة الــيت 
ــديات يف      ــشكل حتـ ــيت ستـ ــرية والـ ــابيع األخـ ــرت يف األسـ ظهـ

  . األشهر املقبلة
وقبـــل كـــل شـــيء، جيـــب أن نـــدعم اجمللـــس الـــوطين    

بتنفيـذ  االنتقايل يف مواجهة العمليات الـسياسية الـصعبة املعنيـة           
خارطـــة الطريـــق الـــواردة يف اإلعـــالن الدســـتوري، ويف إدارة 

  .التوقعات االقتصادية للشعب اللييب اآلخذة يف التزايد حتماً
ــد     ــدما ُيحــرم بل ــاعن ــن      م ــد جــداً م ــن تطــوير العدي م

ــذه       ــة ويواجــه حتــديات هب ــة فعال ــة دميقراطي املؤســسات يف دول
احلماقـة يف   الضخامة، فمن اليـسري الـشعور بالتـشاؤم، بـل مـن             

  . أن تكون الطريق سلسة وسهلة توقّع الواقع
ــا حقــاً    حققــوه حــىت اآلن،   مبــاولكــن الليبــيني فاجأون

لقـد فعلـوا ذلـك مـن خـالل حتّملـهم            . ورمبا تفاجأوا بأنفـسهم   
املـــسؤولية املدنيـــة وتـــولّي زمـــام املبـــادرة، نـــساء ورجـــاالً،       

ــا عــن  إىل قــد يــسعون. ســيما الــشباب وال  تلقّــي الــدروس من
ــدروس عــن      ــة، ولكــن بإمكــاهنم إعطــاء ال  تفاصــيل الدميقراطي

عــراب عــن امتنــاهنم لألمــم املتحــدة إهنــم يكــررون اإل. روحهــا
ــه     ١٩٧٠علــى اإلجــراءات الــيت اختــذها هــذا اجمللــس يف قراري

ــال  )٢٠١١ (١٩٧٣و ) ٢٠١١( ــة حلـــــــف مشـــــ ، وملنظمـــــ
األطلـــسي والبلـــدان غـــري األعـــضاء يف احللـــف الـــيت تـــصرفت 

والية، بل أهنم فخورون بـأن جنحـوا يف ثـورهتم           مبوجب تلك ال  
. وهم مصممون على احلفاظ على سيادهتم يف بنـاء مـستقبلهم          

املتحدة للعمليـة الـيت يعتزمـون قيادهتـا،          األمم   أهنم يثقون بدعم  
  .وعلينا الوفاء بتطلعاهتم

أشـكر الـسيد مـارتن      ): تكلمت باإلنكليزيـة   (الرئيسة  
  .على إحاطته اإلعالمية

  . كلمة اآلن ملمثل ليبياأعطي ال  
 الــسيدة الرئيـسة، يــسعدين أن  :)ليبيـا  (الـسيد دباشــي   

ويف . أهنئكم على ترؤسكم ألعمال اجمللس خالل هـذا الـشهر    
الواقــع أنــا ســعيد جــداً أن أرى صــديقة عزيــزة وممثلــة لبلــد        

امسحـوا يل أيـضاً أن      . إفريقي شقيق تترأس أعمال هـذا اجمللـس       
ملتحــدة، وأن أشــكر مجيــع أعــضاء أشــكر األمــني العــام لألمــم ا

جانـب ليبيـا وإىل      إىل   جملس األمن، ومجيع الـدول الـيت وقفـت        
ــدما كــان      ــشهور املاضــية، عن ــييب خــالل ال جانــب الــشعب الل

  .جيتاز حمنةً قاسية
يف العشرين من الشهر اجلاري، أُعلـن حتريـر ليبيـا مـن               

 يف الواقــع، مبقتــل. النظــام الــديكتاتوري للعقيــد معمــر القــذايف 
أعلـن يف الثالـث والعـشرين مـن           مـا  العقيد معمر القذايف، وهو   

وهنا أريد أن أنقـل شـكر الـشعب اللـييب جلميـع             . الشهر نفسه 
ــدادنا        ــذين ســامهوا يف دعــم شــعبنا، ســواء أكــان ذلــك بإم ال

ونـشكر  . بالسالح، أو بالغذاء، أو بالـدواء، ومعاجلـة اجلرحـى         
يـة املـدنيني،    أيضا الذين شاركوا يف فرض احلظر اجلـوي، ومحا        

حظي به الشعب اللييب مـن تـضامن ومـساندة،            ما وحتماً لوال 
 حققـه، ولكـان عـدد الـضحايا أكثـر           ما ملا حتقق للشعب اللييب   

  .حصل مما
ــه        ــام ب ــع الــذي ق ــه رغــم العمــل الرائ أود أن أقــول بأن

التحالف الدويل لفـرض حظـر الطـريان ومحايـة املـدنيني، وهـو              
دره وبالكامـــل، إال أن عمـــل يقـــدره الـــشعب اللـــييب حـــق قـــ 

الشعب اللـييب بطبيعتـه يكـره أي مـساس بـسيادته، وهـو يعتـرب                
الوجود األجنيب يف أجوائه نوعا من انتقاص السيادة، رغم أنـه           

ويــشعر الــشعب . يعــرف أن ذلــك كــان ضــرورياً وال بــد منــه 
اللييب بأن كل يوم تـستمر فيـه الـسيطرة األجنبيـة علـى أجوائـه          

 مـن   ٢٣خاصة بعد إعـالن التحريـر يف        ميثل مساسا بسيادته، و   
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ومــن مث جيــب أن أبلــغ اجلميــع بــأن الــشعب   . الــشهر اجلــاري
إهنــاء احلظــر اجلــوي علــى ليبيــا وإهنــاء الواليــة  إىل اللــييب يتطلــع

 ١٩٧٠املمنوحــة مبقتــضى قــراري جملــس األمــن جملــس األمــن  
 حلمايـــــة املـــــدنيني، بأســــــرع  ) ٢٠١١ (١٩٧٣و ) ٢٠١١(
 مــن ٣١ات األوليــة، فــإن تــاريخ  وحــسب التقييمــ. ميكــن مــا

  .أكتوبر هو تاريخ منطقي إلهناء هذه الوالية/تشرين أول
غري أنـه لعـدم صـدور قـرار رمسـي مـن اجمللـس الـوطين              

ــاء املتــضاربة، ووجــود بعــض        ــايل، ووجــود بعــض األنب االنتق
مزيد من التقييم للوضع األمـين       إىل   اآلراء اليت تعتقد أننا حباجة    

رة ليبيــا علــى مراقبــة حــدودها، رأينــا أن يف الــبالد، ومــدى قــد
نطلــب مــن اجمللــس إتاحــة الفرصــة للمجلــس الــوطين االنتقــايل  

. لكي يتخذ قراراً يف هذا الـصدد وُيبلـغ بـه هـذا اجمللـس رمسيـاً                
ــاج  ــل     إىل وأعتقــد أن ذلــك حيت ــتم ذلــك قب ــا ي ــامٍ فقــط، رمب أي

  . من الشهر اجلاري ٣١
ح اجلــوي كمــا تعلمــون أن ليبيــا بلــد شاســع، والــسال  

اللييب مل يتم تفعيله حىت اآلن، والـشعب اللـييب كلـه ينتقـد أداء      
اجمللـــس الـــوطين االنتقـــايل لتـــأخره يف إعـــادة تأســـيس اجلـــيش  
ــيت ميكــن أن حتفــظ       ــدة ال ــاره اجلهــة الوحي ــييب باعتب ــوطين الل ال
ســيادة البلــد وأن تراقــب حــدوده، وأن حتفــظ أمــن املــواطنني    

بلغكم بعـدم االسـتعجال يف اختـاذ        ومن مث فقد رأينا أن ن     . أيضاً
ــالقرار الرمســي       ــيكم يف إبالغكــم ب ــل عل ــن نطي ــاً ل ــرار وحتم ق
للمجلـــس الـــوطين االنتقـــايل الـــذي نأمـــل أن يـــتم قبـــل هنايـــة  

  .الشهر هذا
إننا بإعالن حترير ليبيا نكون قد بـدأنا يف ليبيـا مرحلـة               

ــا حتتــرم   إىل جديــدة، مرحلــة نتطلــع فيهــا  ــا دميقراطيــة، ليبي ليبي
قوق اإلنـسان، ليبيـا تـصون احلريـات األساسـية للمـواطنني،             ح

املـستقبل، وال يـشدها      إىل   وليبيا تـؤمن بالتعدديـة، وليبيـا تنظـر        
ــا  إىل املاضــي ــة   إىل الــوراء، وتــسعى ليبي إقامــة عالقــات متوازن

وحتمـاً فـإن    . ومتكافئة مع مجيع جرياهنا ومع مجيع دول العـامل        

 إىل  مثــل ليبيــا تفتقــراملرحلــة ســتكون صــعبة، خاصــة يف دولــة 
الــدعم  إىل عــالوة علــى ذلــك، فإننــا حباجــة أيــضا. املؤســسات

الذي حصلنا عليه من اجملتمع الدويل خـالل النـضال مـن أجـل            
هــذا الــدعم يف املرحلــة   إىل إننــا حباجــة. إســقاط الديكتاتوريــة

القادمة لبناء دولة دميقراطية، ونـشرع يف التنميـة والعمـل علـى             
  . ة بناء بلدنارفاه شعبنا وإعاد

يتعلـــق مبـــسألة انتـــهاكات   مـــالقـــد كثـــر احلـــديث يف  
يتعلق بالطريقـة الـيت قُتـل هبـا، أو       فيماحلقوق اإلنسان وخاصة  

أريد أن أؤكـد لكـم بأننـا لـن نتـسامح            . مات هبا ُمعمر القذايف   
اجلميــع يعــرف مــدى الكــره  . يف أي انتــهاك حلقــوق اإلنــسان 

 ُمعمـر القـذايف بـسبب     الذي سيطر علـى عقـول الليبـيني حيـال           
ولكـن  . ارتكبه من جرائم أفعال مشينة ضـد الـشعب اللـييب           ما

تبني وجـد انتـهاك حلقـوق القـذايف أو حقـوق              ما مع ذلك، إذا  
. أي شــخص آخــر فــإن مــن ارتكبــها جيــب أن خيــضع للعقــاب

حسب املعلومـات ووفقـا للتحقيقـات األوليـة الـيت لـدينا، فـإن               
ك أشــخاص مــن بــني القــذايف أصــيب خــالل االشــتباك وكــذل 

وعنــدما . أنــصاره، ووقعــت إصــابات أيــضا يف صــفوف الثــوار
قُــبض عليــه كــان يــرتف مــن رأســه وبطنــه، وفــارق احليــاة مــع  

ــوله ــسراطا إىل وصــ ــات . املستــــشفى يف مــ وحــــسب املعلومــ
األوليــة، مل يطلــق أي مــن الثــوار الرصــاص عليــه بعــد القــبض   

سألة، عليــه، ولكــن مت تــشكيل جلنــة حتقيــق مــستقلة بــشأن املــ   
  . وسُتعلن نتائجها عندما تتم التحقيقات

املتحـدة، فأريـد أن أشـكر        األمـم    يتعلق مبهمة   فيما أما  
 مارتن على إحاطته اإلعالمية القيمة اليت قدمها لنـا          إيانالسيد  

 وقـد أوضـح جبـالء     . وهي إحاطة شاملة وتتناول مجيع املـسائل      
تريـده   مـا و  هي االحتياجات اليت تريدها احلكومـة الليبيـة، أ         ما

املتحـــدة فيهـــا يف  األمـــم احلكومـــة الليبيـــة مـــن مـــساعدة مـــن 
  .املستقبل
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وما من شك يف أنـه سـيكون مـن الـصعب علـى بعثـة                  
األمــم املتحــدة للــدعم يف ليبيــا أن تبــدأ عملــها نتيجــة لعــدم        

ــة  ــشكل احلكومــة  . تــشكيل احلكومــة االنتقالي ومــع ذلــك، سُت
ــال    ــتم ذلـــك خـ ــع أن يـ ــا، ونتوقـ ــة قريبـ ــبوعني االنتقاليـ ل األسـ

وعنـد ذلـك، سـيكون مـن الـسهل علـى بعثـة األمـم                . القادمني
ــع مج     ــل م ــا التعام ــة،   املتحــدة للــدعم يف ليبي ــات الليبي ــع اجله ي

دارة خاصة يف وزارة اخلارجية لتسهيل مهمـة        وستكون هناك إ  
  .بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا

  
  

وبطبيعة احلال، سـنحتاج إىل مـساعدة األمـم املتحـدة             
ــة احلــساسة   ــد، ســنعود إىل  . وخربائهــا يف هــذه املرحل وبالتأكي

ــه بـــالقرار الرمســـي        ــيديت الرئيـــسة، إلبالغـ ــس قريبـــا، سـ اجمللـ
يتعلق بالواليـة، مبقتـضى القـرار        للمجلس الوطين االنتقايل فيما   

  .بشأن محاية املدنيني ومنطقة حظر الطريان) ٢٠١١ (١٩٧٣
تكلمــون يوجـد م  ال): تكلمـت باإلنكليزيـة   (الرئيـسة   

أدعــو اآلن أعــضاء اجمللــس إىل مــشاورات . آخــرون يف قــائميت
  .غري رمسية ملواصلة مناقشتنا بشأن املوضوع

  .٤٠/١٠فعت اجللسة الساعة ُر  

  


