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  .٢٥/١٠فتتحت اجللسة الساعة ا  
  إقرار جدول األعمال

  .أقر جدول األعمال  
  احلالة يف ليبيا

 مــن ٣٧وفقــا للمــادة  ): تكلــم بالفرنــسية  (الــرئيس  
النظام الـداخلي املؤقـت للمجلـس، أدعـو ممثـل ليبيـا لالشـتراك               

  .هذه اجللسة
ــادة    ــا للمــ ــداخلي املؤقــــت  ٣٩وفقــ ــام الــ ــن النظــ  مــ

ــان   مــارتن، املمثــل اخلــاص لألمــني  للمجلــس، أدعــو الــسيد إي
العام ورئيس بعثة األمم املتحدة للـدعم يف ليبيـا، لالشـتراك يف              

  .هذه اجللسة
السيد إيان مارتن، الـذي     ببالنيابة عن اجمللس، أرحب       

ــداول     ــام التــ ــرب نظــ ــوم عــ ــسة اليــ ــضم إىل جلــ ــينــ ــد ن ُبعــ عــ
  .طرابلس من

ــدرج يف      ــد املـ ــره يف البنـ ــن اآلن نظـ ــدأ جملـــس األمـ يبـ
  .أعمالهجدول 
يف هذه اجللسة، سيـستمع اجمللـس إىل إحاطـة إعالميـة              

مــن الــسيد إيــان مــارتن وأخــرى مــن الــسفري فيليــب خوســي    
مورايس كابرال، املمثـل الـدائم للربتغـال، بـصفته رئـيس جلنـة              

  ).٢٠١١ (١٩٧٠جملس األمن املنشأة عمال بالقرار 
  .أعطي الكلمة اآلن للسيد مارتن  
ــارتن    ــسيد م ــم باإل (ال ــةتكل  / شــباط١٧يف ): نكليزي

فربايــــر، احتفــــل الــــشعب اللــــييب بالــــذكرى الــــسنوية األوىل 
ــه  ــاًء إىل شــوارع طــرابلس    . النطــالق ثورت ــاس احتف ــزل الن ون

وُنظِّمــت العديــد . وبنغــازي وبعــض املــدن والبلــدات األخــرى
والحـظ الليبيـون   . من االحتفـاالت بـشكل عفـوي يف األحيـاء        

يت كانـت تنظمهـا الدولـة علـى     الفرق بينها وبني املظـاهرات الـ    

ــسابق     ــام ال ــه النظ ــسم ب ــذي ات ــاء ذكــرى   . النحــو ال ــع إحي وم
الــشهداء الــذين ســقطوا يف الكفــاح مــن أجــل احلريــة، أعــرب  

وعلى الرغم مـن    . الليبيون عن األمل والعزم من أجل املستقبل      
املخاوف من وقوع حماوالت هلجمـات أو اضـطرابات تنفـذها        

مــرت الــذكرى الــسنوية بــسالم، عناصــر النظــام الــسابق، فقــد 
يف ظل عمليات أمنيـة فعالـة ومنـسقة بـني قـوات أمـن الدولـة،                 

  .والسلطات املدنية احمللية وألوية الثوار السابقني
ومع أن عامـاً كـامالً قـد مـّر منـذ انـدالع االنتفاضـة،                  

. فإن ليبيا اجلديدة مل حتصل على حكومة إال منـذ ثالثـة أشـهر             
ــست  ــل سيـ ــبوع املقبـ ــوزراء   يف األسـ ــيس الـ ــن رئـ ــس مـ مع اجمللـ

ــد ــه       عب ــيت تواج ــن التحــديات ال ــر ع ــب إىل تقري ــرحيم الكي ال
حكومته وما تبذله مـن جهـود، ومـا ختطـط إلجنـازه يف الفتـرة                
القــصرية قبــل إجــراء انتخابــات اجمللــس الــوطين الــذي ســوف    
ــوم      ــدة ويقــــ ــة جديــــ ــشكيل حكومــــ ــاس لتــــ ــضع األســــ يــــ

  .الدستور بصياغة
 حــريص علــى املــضي مــن الواضــح أن الــشعب اللــييب   

وأكثـر مـا يتوقعـه أن    . قدما يف عمليـة االنتقـال إىل الدميقراطيـة      
ــام بــذلك   عنــدما قــدمُت آخــر  . تدعمــه األمــم املتحــدة يف القي

ــة يل أمــام اجمللــس، يف    ــاين ٢٥إحاطــة إعالمي ــاير / كــانون الث ين
، كـان اجمللـس الـوطين االنتقـايل قـد اعتمـد             )S/PV.6706نظر  ا(

قانون إدارة االنتخابات وعني اللجنة االنتخابية الوطنية العليـا،        
. وكــان يواصــل مــشاوراته بــشأن القــانون االنتخــايب الرئيــسي 

يناير، ومتـت املوافقـة     / كانون الثاين  ٢٨اعُتمد ذلك القانون يف     
  .فرباير/اط شب٧على التعديالت النهائية يف 

ينص القانون على نظام انتخايب خمـتلط متـواز، حيـث             
ــباقات بنظـــام األغلبيـــة خمصـــصة  ١٢٠ُينتخـــب   عـــضواً يف سـ

 عــضواً بنظــام متثيــل نــسيب  ٨٠للمرشــحني األفــراد، وُينتخــب  
. خمصص للقـوائم الـيت تقـدمها اجملموعـات الـسياسية أو غريهـا             

االنتخابيـة،  وميثل هذا النظام املـوازي، شـأنه شـأن كـل األطـر              
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حالً وسـطاً بـني اآلراء واملـصاحل املتعارضـة، لكـن القـانون، يف           
رأينــا، يــوفر أساســا معقــوال النتخابــات اجمللــس الــوطين، علــى  

ومع أن بعثـة    . الرغم من وجود بعض الثغرات وأوجه القصور      
األمم املتحدة للدعم يف ليبيا كانت قـد حثـت املفوضـية العليـا              

ــة للمج  ــات التابع ــوطين االنتقــايل علــى ضــمان   لالنتخاب لــس ال
ــإن      ــدر ممكــن مــن الــشمول، ف إتاحــة حــق التــصويت بــأكرب ق

هنــاك . القــانون يــستثين أفــراد القــوات املــسلحة مــن التــصويت
أيـــضا حاجـــة إىل اختـــاذ تـــدابري تكفـــل مـــشاركة األشـــخاص   

  .املشردين داخليا يف العملية االنتخابية
وممــا يــستحق الترحيــب بــه علــى وجــه اخلــصوص أن     

القانون يتضمن صيغة، ولو متواضعة، لـضمان مـشاركة املـرأة           
ــك      ــى ذل ــة عل ــت البعث ــا حث ــوطين، كم ــس ال ــب . يف اجملل يتطل

التدبري اخلاص أن ُيدرج املرشحون يف قوائم السباقات النـسبية          
بالتناوب حسب نوع اجلنس، وبالتايل ففي الـدوائر االنتخابيـة          

حزبيـة، ال بـد أن   اليت تتعـدد فيهـا املقاعـد وتوجـد فيهـا قـوائم         
  .تكون املرأة ثاين كل ُمرشحني اثنني

جيــري حاليــا وضــع اللمــسات األخــرية علــى التقــسيم    
املقتــرح للبلــد إىل دوائــر انتخابيــة وتوزيــع املقاعــد، ومل ينــشر   

قــد يكــون التوزيــع بــني املنــاطق واملــدن والبلــدات  . ذلــك بعــد
ألة بالفعــل مــثرياً للجــدل، لكــن مــن املهــم أن ُتحــل هــذه املــس  

ــأخري  ــن التـــ ــد مـــ ــدون مزيـــ  حـــــىت متـــــضي التحـــــضريات  بـــ
  .قدما لالنتخابات

من املفهـوم أن تـستغرق عمليـة وضـع قـانون انتخـايب                
ــدات الــسياسية      ــا أطــول ممــا كــان متوقعــا، يف ضــوء التعقي وقت
املتعلقـــة باختـــاذ القـــرار بـــشأن األســـس االنتخابيـــة ألي بلـــد،  

بيـا خـالل   وحقيقة أن هذه ستكون أول انتخابـات جتـري يف لي    
علــى الــرغم مــن التــأخري، وأكــد اجمللــس .  عامــا٤٠أكثــر مــن 

علنــا عزمــه علــى إجــراء االنتخابــات وفقــا للجــدول الــزمين        

املنــصوص عليــه يف اإلعــالن الدســتوري، علــى الــرغم مــن أن   
  .الدعوة الرمسية إلجراء االنتخابات مل تصدر بعد

لتحقيق ذلك اجلدول الـزمين، جيـب أن تبـدأ األنـشطة              
ــدم    الر ــور وأن تتقـ ــانوين علـــى الفـ ــار القـ ــذ اإلطـ ــة إىل تنفيـ اميـ

 باملفوضـــية العليـــا  ١٥وأثـــين علـــى املفوضـــني الــــ    . بـــسرعة
 /شـــباط ١٢ذين أدوا الـــيمني الدســـتورية يف لالنتخابـــات، الـــ

ــة ملعاجلــة       ــشاء جلــان فرعي ــورا يف إن ــهم ف ــدؤوا عمل ــر، ليب فرباي
 التقيـت   وقـد . القضايا األساسية، فضال عن إنشاء إدارة عاملـة       

هبم بنفسي هذا الصباح، وأكدوا أهنم يأملون كـثرياً أن متـضي            
املساعدة اليت تقدمها البعثة قدماً يف املرحلة التـشغيلية، بعـد أن      
حظيـــت تلـــك املـــساعدة بتقـــدير جيـــد مـــن قبـــل الـــسلطات   

ــشريعية    ــرة الت ــة خــالل الفت ــإن    .االنتخابي ــذلك، ف واســتجابة ل
جنــة االنتخابيــة بتعزيــز األمــم املتحــدة توســع نطــاق دعمهــا لل 

ــدعم لتثقيــف      ــدمي ال ــة وتق ــشاري يف إطــار اللجن ــا االست دوره
ــة     ــات الدوليـ ــن اجلهـ ــة مـ ــساعدة املقدمـ ــسيق املـ ــاخبني وتنـ النـ

  .األخرى الفاعلة
ويف غضون ذلك، جتلى تصميم اجملتمعات احمللية علـى     

إرساء شرعية التمثيل احمللي يف انتخاب جملـس حملـي جديـد يف       
ــر/شــباط ٢٠مــصراتة يف  ــة   . فرباي ــة حملي ــة انتخابي ونظمــت جلن

ــل      ــي يف أوائـ ــها اجمللـــس احمللـ ــضاء، عينـ ــة أعـ ــن مثانيـ ــة مـ مؤلفـ
يناير، االنتخابات، مبا يف ذلـك التقـسيم اإلداري         /الثاين كانون

ــاخبني    ــسجيل الن ــد وت ــع املقاع ــة وتوزي ــة  . للمدين وســجل قراب
يف املائــة مــن الــسكان املــؤهلني للتــصويت أمســاءهم وأدىل   ٦٥
 يف املائة من الناخبني املسجلني بأصواهتم الختيـار شـاغلي           ٥٧
ومت اإلعــالن عــن أمســاء املرشــحني املنتخــبني بعــد  .  مقعــدا٢٨

ــلمية    ــواء سـ ــتمرت يـــومني يف أجـ ــرز لألصـــوات اسـ ــة فـ عمليـ
ووفرت الشرطة واأللوية األمـن بـصورة شـاملة داخـل           . وودية

  .٧٨املدينة وأمام مراكز االقتراع الـ 
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األخرى الـيت زرهتـا خـالل الفتـرة املـشمولة           ويف املدن     
ــات يف      ــة إىل االنتخابـ ــالس احملليـ ــرة اجملـ ــت نظـ ــالتقرير، كانـ بـ
مصراتة إجيابية وأعربـت عـن رغبتـها يف إجـراء انتخابـات هـي               

ونظرا للخالف الـذي نـشب مـؤخرا هنـاك، فـإن تعـيني              . أيضا
ــاالحترام لإلشــراف     اجمللــس احمللــي يف بنغــازي لقــاض حيظــى ب

ل جلنة مكلفة بالتحضري لالنتخابـات احملليـة يف ثـاين     على تشكي 
أكــرب مدينــة ليبيــة، حيــث بــدأت االنتفاضــة مــن أجــل التحــول 

  .الدميقراطي، يتسم بأمهية خاصة
ومــن املؤكــد أن التطــور اإلجيــايب للحالــة األمنيــة أمــر     

أمهيــة قــصوى لنجـــاح إجــراء االنتخابـــات علــى الـــصعيد      ذو
ــوطين ــدر . ال ــة ت ــسلطات الليبي ــدا أن التحــدي األهــم  وال ك جي

الـــذي يواجههـــا هـــو تــــدارس مـــستقبل املقـــاتلني الثــــوريني      
والتصدي لتداول األسلحة على نطاق واسع وبنـاء مؤسـسات          

ومـع ذلـك، فإنـه      . أمنية مهنية يف الدولة ختضع للسيطرة املدنية      
ــر إىل        ــت تفتق ــا زال ــة م ــسلحة املختلف ــة امل ــت األلوي ــئن كان ول

سيق، فقــد أُحــرز بعــض التقــدم خطــوط واضــحة للقيــادة والتنــ
اجلــدير بالثنــاء يف إرســاء ســلطة الدولــة علــى األلويــة يف تــوفري  
األمــن، مبــا يف ذلــك مــن خــالل إنــشاء جلــان أمنيــة حمليــة حتــت 
إشراف وزارة الداخليـة لتنـسيق العمليـات األمنيـة بـني األلويـة              

ــشاركة ــالل     . املــ ــسقة خــ ــشار املنــ ــات االنتــ ــت عمليــ وكانــ
. فرباير مثاال هاما هلـذا التقـدم      / شباط ١٧االحتفاالت بذكرى   

وال تزال األلوية تضطلع بوظائف أمنية هامة، مثلما تفعل منـذ           
  .فترة طويلة، دون حصول أفرادها على رواتب يف الغالب

وخالفا لالنطباع الـذي تقدمـه بعـض تقـارير وسـائط              
اإلعالم، فإنه على الـرغم مـن أن هـذه األلويـة تريـد ضـمانات                

حــول الــذي ناضــلت مــن أجلــه ميــضي يف مــساره تفيــد بــأن الت
علــى حنــو آمــن، فإنــه ال توجــد ســوى دالئــل قليلــة علــى أهنــا    

وقـد أصـدرت    . ترغب يف إدامة وجودها خارج سلطة الدولـة       
احلكومــة قــرارا يف األســبوع املاضــي خبــصوص نقــل الــسيطرة   
على البنية التحتية للموانئ الربية واجلوية والبحرية مـن األلويـة           

رة الداخلية، والذي سيكون لدى تنفيـذه خطـوة هامـة           إىل وزا 
  .إىل األمام يف ممارسة سيطرة الدولة

يف الوقــت نفــسه، فــإن العمــل جــار يف تنفيــذ خطــط      
. احلكومـــة لتـــسجيل وإدمـــاج أو تـــسريح املقـــاتلني الـــسابقني 

واقتربــت عمليــة تــسجيل املقــاتلني الــسابقني الــيت بــدأت يف       
وتفيــد هيئــة شــؤون احملــاربني . ينــاير مــن هنايتــها/كــانون الثــاين

ــأن مــا يقــرب مــن    ــة ب مقاتــل قــد  ١٤٨ ٠٠٠للتأهيــل والتنمي
ســـجلوا أمســـاءهم حـــىت اآلن، وبأهنـــا ســـتحيل مـــن يفـــضلون   
االنــضمام للــشرطة إىل وزارة الداخليــة ومــن خيتــارون اجلــيش   

  .إىل وزارة الدفاع
 يف املائة تقريبا يفضلون االنضمام      ١٥ويبدو أن نسبة      

ــن   ــاتلني     إىل كــل م ــة املق ــإن غالبي ــايل ف ــانني، وبالت ــذين الكي ه
السابقني يـسعون إىل احلـصول علـى تـدريب تعليمـي أو مهـين               
وفــرص للعمــل أو العمــل حلــساهبم اخلــاص، وال بــد مــن تــوفري 

وتعكـف وزارات الداخليـة والـدفاع والعمـل علــى     . ذلـك هلـم  
وضــع خططهــا لإلدمــاج وإعــادة اإلدمــاج، مبــا يف ذلــك جتنيــد 

 يف ٥ ٠٠٠ قاتــــل ســــابق يف وزارة الداخليــــة و  م ١٠ ٠٠٠
  .وزارة الدفاع، وذلك كبداية

فربايـــر، يـــسرت بعثـــة  / شـــباط٢١ و ٢٠ويف يـــومي   
ــيس       ــن رئ ــب م ــا، اســتجابة لطل ــدعم يف ليبي ــم املتحــدة لل األم
الـــوزراء، تنظـــيم معتكـــف وزاري مـــشترك الســـتعراض أهـــم  

صدي التحديات اليت تواجه ليبيا وحتديد اخلطوات الفوريـة للتـ         
ويف افتتاح املعتكف، سـلط رئـيس الـوزراء         . هلا بطريقة منسقة  

ــشار        ــة وانت ــدن الليبي ــن يف امل ــن احلــدود واألم ــى أم ــضوء عل ال
ــة     ــشواغل األمنيـ ــسان والـ ــوق اإلنـ ــهاكات حقـ ــلحة وانتـ األسـ

وشـــدد أيـــضا علـــى ضـــرورة تعزيـــز قـــوات األمـــن . الرئيـــسية
بقيـة مـن   والدفاع الليبيـة سـريعا يف غـضون األشـهر األربعـة املت           

ــة إىل حــشد جهودهــا     ــا الــوزارات املعني ــه، داعي واليــة حكومت
  .والتنسيق بشكل وثيق
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وأعد املشاركون يف املعتكف خطة عمل ذات أولويـة       
تتضمن توصيات رئيـسية، مبـا يف ذلـك تعزيـز انتـشار الـشرطة                
ــصلة يف      ــة ذات ال ــع اجلهــات الفاعل ــني مجي ــين ب ــسيق األم والتن

ات وتأمني احلـدود اجلنوبيـة يف خطـة         الفترة اليت تسبق االنتخاب   
عمـــل متكاملـــة ملكافحـــة االجتـــار بالبـــشر وهتريـــب األســـلحة  

ورحــب مجيــع املــشاركني . واألنــشطة غــري القانونيــة األخــرى 
ــو      ــوزارات، وهـ ــني الـ ــاون بـ ــسيق والتعـ ــز التنـ ــااللتزام بتعزيـ بـ

ــا ــسابق     م ــا ملحوظــا عــن ممارســات النظــام ال . خيتلــف اختالف
عــداد إطــار واســتراتيجية شــاملني لألمــن  وأقــروا باحلاجــة إىل إ

القــومي، مبــا يف ذلــك إنــشاء جلنــة وطنيــة للتنــسيق األمــين تتبــع 
وأطلع نائب رئيس الـوزراء الـشركاء الـدوليني         . رئيس الوزراء 

علــى نتــائج حلقــة العمــل مــن أجــل مواصــلة تعزيــز املــساعدة    
  .املنسقة يف هذه اجملاالت

واالتـصاالت بـني    وباإلضافة إىل تقدمي الدعم للتنسيق        
الوزارات، واصلت بعثة األمم املتحدة دعم اجلهود اليت تبـذهلا          
احلكومة يف التنسيق مع الشركاء الثنائيني ومتعـددي األطـراف      
يف جمـــاالت انتـــشار األســـلحة وأمـــن احلـــدود وإعـــادة تأهيـــل  

ــشرطة ــة يف وزارة   . ال ــشارين مــن البعث ــة مست ــاك اآلن ثالث وهن
زارة يف جمـاالت تـدريب الـشرطة        الداخلية، حيث يدعمون الو   

واخلــدمات اللوجــستية واالتــصاالت والعالقــات مــع وســائط      
كمـــا تـــساعد البعثـــة احلكومـــة يف التحـــضري للمـــؤمتر  .اإلعـــالم

اإلقليمي الرفيع املستوى بشأن أمـن احلـدود الـذي أعلـن رئـيس        
الوزراء الكيب عن اعتزام ليبيا عقده عندما خاطـب مـؤمتر قمـة             

  .يناير/ كانون الثاين٢٩ يف أديس أبابا يف االحتاد األفريقي
واحلكومة اجلديدة تواجه حتديات هائلـة وتركـة ثقيلـة           

من النظام السابق فيما حتـاول التـصدي للـهجرة غـري الـشرعية              
ــلحة    ــة وانتـــشار أسـ ــة فعالـ ــة احلـــدود مراقبـ والتـــهريب ومراقبـ
وضــرورة العــدول عــن الــسياسات الــيت طــال أمــدها والقائمــة  

 ضـــد األقليـــات وتعزيـــز املـــصاحلة الوطنيـــة بـــني علـــى التمييـــز
وقد برزت املسألة األخرية بشكل مأسـاوي يف األيـام          . القبائل

ــة بــني مــسلحني مــن      ــدلعت اشــتباكات مميت ــدما ان األخــرية عن
قبــيليت الـــزوي والتبـــو يف مدينــة الكفـــرة اجلنوبيـــة واســـتمرت   
ــن       ــرب مــ ــا يقــ ــل مــ ــاء مبقتــ ــد األنبــ ــث تفيــ ــبوعني، حيــ أســ

وبينمـا يبـدو    . ة عدد كبري جبروح خطرية    شخص وإصاب  ١٠٠
أن تلك االشتباكات قد اشتعلت نتيجة قتل رجـل مـن الـزوي             
يف البداية ووفاة شاب من التبو الحقا، فإهنا أحـدث واقعـة يف              
تاريخ طويل من الصراع والتـوترات القبليـة الـيت تعتمـل والـيت              
 غذهتا سياسات النظام السابق، مبا يف ذلك التمييز الـذي رعتـه           
الدولة ضد قبيلة التبو والرتاعات احمللية للسيطرة على عمليـات          

  .التهريب، مبا يف ذلك اهلجرة غري الشرعية
ــرون       ــل وآخــ ــيوخ قبائــ ــون وشــ ــاء دينيــ ــاد زعمــ وقــ

. مفاوضات توصلت إىل وقف إلطالق النـار السـتعادة اهلـدوء     
وأرســلت احلكومــة وحــدات مــن اجلــيش الــوطين إىل املنطقــة،  

تقــادات لالســتجابة البطيئــة جــدا مــن قبــل وإن كانــت هنــاك ان
وزارت بعثة مشتركة مـن وكـاالت األمـم املتحـدة          . السلطات

وبعثـــة األمـــم املتحـــدة للـــدعم يف ليبيـــا الكفـــرة يف املـــدة مـــن  
فربايــر لتقيــيم األولويــات األكثــر إحلاحــا،  / شــباط٢٦إىل  ٢٣
ــا ــة واجملتمعــات      مب ــدان الثالث ــا البل ــدعم لرعاي ــوفري ال ــك ت يف ذل

وتقــدم . يفة الــيت تعطلــت اخلــدمات فيهــا بــسبب القتــال الــضع
وكاالت األمم املتحـدة املـساعدة اإلنـسانية مـن خـالل اهلـالل              
األمحــر اللــييب ووزارة الــصحة يف ليبيــا، ولكــن ال تــزال هنــاك   
صعوبات يتعني التغلـب عليهـا لـضمان حـصول منـاطق التبـو،              

  .املعزولة بسبب القتال، على الدعم اإلنساين الكايف
منـــذ اإلحـــاطتني اإلعالميـــتني اللـــتني قدمتـــهما أنـــا        

 كــانون ٢٥واملفوضــة الــسامية حلقــوق اإلنــسان للمجلــس يف  
ينــاير، تكــشف املزيــد مــن املعلومــات حــول تعــذيب       /الثــاين

احملتجـــزين وســـوء معاملتـــهم، مبـــا يف ذلـــك حـــاالت وفـــاة يف 
احلجــز، مــن خــالل املنظمــات غــري احلكوميــة والزيــارات الــيت  

وقد ناقشت أنـا وزمالئـي      . بعثة إىل أماكن االحتجاز   نظمتها ال 
التدابري الفورية ملنع وقوع املزيد من حـوادث التعـذيب وسـوء            
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ــر العــدل        ــيس الــوزراء ووزي ــاءات مــع رئ ــة يف عــدة لق املعامل
 / كـــانون الثـــاين٣١ويف . ووزراء آخـــرين ومـــسؤولني كبـــار

ــو شــاقور أن       ــصطفى أب ــوزراء م ــيس ال ــب رئ ــن نائ ــاير، أعل ين
ــتقلني،    احلك ــوق املعــ ــيح حقــ ــا لتوضــ ــدرت تعميمــ ــة أصــ ومــ
ذلك أمـر تـوجيهي يـنص علـى حظـر تعـذيب احملتجـزين             يف مبا

ــاءات   ــيجري التحقيـــق يف االدعـ ــه سـ ــاءة معاملتـــهم وأنـ . وإسـ
كلمة أمام جملس حقـوق اإلنـسان يف جنيـف أمـس، أكـد               ويف

رئيس الـوزراء الكيـب جمـددا التـزام احلكومـة يف جمـال حقـوق               
ا مــع األمــم املتحــدة واألطــراف األخــرى يف  اإلنــسان وتعاوهنــ

ومن الـضروري اختـاذ تـدابري قويـة وعاجلـة لتنفيـذ             . هذا اجملال 
  .هذه النوايا
وقد أكدت بـشكل خـاص علـى ضـرورة إنـشاء فرقـة          

عمــل جتمــع بــني وزارات العــدل والــدفاع والداخليــة لتفتــيش   
ــة املختلفــة بانتظــام،     ــزال حتــت ســيطرة األلوي املرافــق الــيت ال ت

تحديد مجيع أماكن االحتجاز وتنفيذ استراتيجية عامـة بـشأن          ل
وأشـارت وزارة العـدل     . عمليات االحتجاز املرتبطـة بالـصراع     

إىل أن عمليات التفتيش هذه قد بدأت، وأكـد رئـيس الـوزراء       
تشكيل جلنة للتحقيق يف مزاعم التعذيب وذكر أمـس أن هـذه            

دت زيــارة وقــد زارت البعثــة أو أعــا. التحقيقــات جاريــة اآلن
مرافق االحتجاز يف مصراتة والزاويـة وطـرابلس لتحديـد تلـك            
اليت ينبغي تفحصها على سبيل األولوية، وتقدمت بـبالغ أويل     

ســوف نــستمر يف  .إىل مكتــب رئــيس الــوزراء ووزارة العــدل 
العمــل بــشكل وثيــق مــع الــسلطات، وتــشجيعها علــى ضــمان  

ــد     ــة، وحتدي ــيش للمنــشآت املعروف ــات تفت ــع إجــراء عملي املواق
ــق     ــة، والتحقيـــ ــيطرة احلكومـــ ــها حتـــــت ســـ ــسرية وجعلـــ الـــ

  .االنتهاكات يف
وحثت بعثة األمم املتحـدة للـدعم يف ليبيـا بقـوة علـى                

فربايـر  / شـباط  ٦إجراء حتقيق خبـصوص اهلجـوم الـذي نفـذ يف            
علــى خمــيم تاورغــا لألشــخاص املــشردين داخليــا، يف أكادمييــة  

كتيبـة إىل املخـيم،     اجلرتور البحرية يف طرابلس، عندما دخلت       

ــاالت   ــام باعتقـ ــة القيـ ــبرية، حماولـ ــوات كـ ــرج . بقـ ــدما خـ وعنـ
حمتجزو املخيم للشوارع لالحتجاج، جرى أيضا إطـالق النـار     

ــيهم ــل ســبعة أشــخاص    . عل وأســفر اهلجــوم املــزدوج عــن مقت
ــة أطفــال وامرأتــان  وضــغطت األمــم املتحــدة مــن  . بينــهم ثالث

، ولكـن أيـضا يف   أجل حتسني األمن، ليس فقط يف هذا املخـيم    
. مواقع املشردين مـن أهـل تاورغـا يف أجـزاء أخـرى مـن البلـد                

ويؤكد هذا احلادث األخري احلاجة امللحة إىل أن متـارس وزارة     
وإسـهاما  . العدل لوحدها مسؤولييت إلقـاء القـبض واالحتجـاز        

من شيوخ قبائل تاورغـا يف حتقيـق املـصاحلة، أصـدروا اعتـذارا              
واطين مدينة مـصراتة علـى اجلـرائم        فرباير لكل م  / شباط ٢٣يف  

الــيت ارتكبــها أفــراد مــن مجاعتــهم، ودعــوا كــل أولئــك الــذين   
. اقترفوا تلـك اجلـرائم إىل تـسليم أنفـسهم إىل النظـام القـضائي             

ــة، ألجــل معاجلــة       ــسلطات الليبي ــع ال ــائيب العمــل م ويواصــل ن
  . احتياجات مجاعة تاورغا يف األجلني القصري والطويل

حث وزارة العدل على تـسريع عمليـة        وتواصل البعثة     
ــا مــن قبــل الكتائــب،     تأكيــد ســيطرهتا علــى مرافــق تــدار حالي

شــخص ال يزالــون  ٦ ٠٠٠إىل  ٥ ٠٠٠ونقــدر أن مــا ينــاهز 
ــا ــزين فيهـ ــع   . حمتجـ ــرية، وضـ ــة األخـ ــاطيت اإلعالميـ ــذ إحـ ومنـ

مركزان إضافيان لالحتجاز حتت سـيطرة احلكومـة، ممـا جعـل            
 ٢ ٣٨٢لغ جمموع احملتجـزين فيهـا       اجملموع يصل إىل مثانية، وب    

وال يــزال التقــدم يتــسم بالتعقيــد، جــراء األعــداد غــري . حمتجــزا
وقــد أعــرب العديــد مــن الــشركاء . الكافيــة للــشرطة القــضائية

ــشرطة       ــدريب ال ــساعدة يف جمــال ت ــدمي امل ــتعدادهم لتق ــن اس ع
ــال     ــساعدة يف جمـ ــضا املـ ــدل أيـ ــت وزارة العـ ــضائية، وطلبـ القـ

  .منيتدريب املدعني العا
ــع        ــل، مـ ــبطء إىل العمـ ــييب بـ ــاكم اللـ ــام احملـ ــود نظـ يعـ

ــها،      ــازي عمل ــد مــن احملــاكم يف طــرابلس وبنغ اســتئناف العدي
ــشواغل خبــصوص أمــن القــضاة واحملــامني     ويف . رغــم بعــض ال

ــباط ٥ ــة     /شـ ــراءات اجلنائيـ ــشروع يف اإلجـ ــرى الـ ــر، جـ فربايـ
ــى      ــد علـ ــا يزيـ ــازي، ملـ ــسكرية لبنغـ ــة العـ ــة يف احملكمـ االبتدائيـ
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ا، متــهمني بارتكــاب جــرائم دعمــا لنظــام القــذايف  شخــص ٤٠
فربايـر  / شـباط  ٢٢وقـضت حمكمـة عـسكرية يف        . خالل الرتاع 

بأنه ينبغي نقل احملاكمة إىل حمكمة مدنية، وذلك أمـر يـستحق            
ونظرا لبدء املزيد من احملاكمات، سيكون مـن امللـح أن           . الثناء

اكمـات  يستفيد املتهمون مـن متثيـل قـانوين مالئـم، وأصـول حم            
ــأال تؤخــذ أي اعترافــات انتزعــت حتــت     ــة، وضــمانات ب كامل

  .التعذيب كأدلة
ــة املتعلــق بإرســاء دعــائم       ــة االنتقالي ــانون العدال نــشر ق

. فربايـــر/ شـــباط١٤العدالـــة االنتقاليـــة واملـــصاحلة الوطنيـــة يف 
وينشئ القانون جلنـة معنيـة بتقـصي احلقـائق واملـصاحلة، لـديها              

م وانتــهاكات حقــوق اإلنــسان الــيت واليــة بــالتحقيق يف اجلــرائ
 عــضوا يعينــهم اجمللــس   ١١وستــضم . ١٩٦٩ارتكبــت منــذ  
ويــنص القــانون أيــضا علــى إنــشاء صــندوق . الــوطين االنتقــايل

تعويض للضحايا، لكنه ال مينع الضحايا من الـسعي إىل حتقيـق            
وبينما ال يعكس القانون بالـضرورة    . العدالة من خالل احملاكم   

نـه يـوفر فرصـة مهمــة    إ أمـاكن أخـرى، ف  أفـضل املمارسـات يف  
  . للشروع يف عملية شاملة للبحث عن احلقيقة يف ليبيا

ويتمثــل جــزء حيــوي مــن عمليــة العدالــة االنتقاليــة يف   
وشرعت وزارة رعايـة    . البحث عن املفقودين وحتديد هوياهتم    

أسر الشهداء واملفقـودين بالفعـل يف مجـع عينـات مـن احلمـض        
 عــن اســتخراج اجلثــث مــن املقــابر  النــووي مــن األســر، فــضال

وتــشجع البعثــة الــوزارة علــى دعــوة بعثــة خــرباء       . اجلماعيــة
ســتراتيجية ادولــيني معنيــة بــالتقييم، للمــساعدة علــى حتديــد      

واضحة وفق املعـايري الدوليـة، حـىت ال تلحـق التـدابري الـسريعة               
ــستقبل    ــوتى يف املـ ــات املـ ــة رفـ ــد هويـ ــال حتديـ ــررا باحتمـ . ضـ

مم املتحدة للدعم يف ليبيا أيضا صياغة إطـار         واقترحت بعثة األ  
ــة أفــضل حلقــوق أســر املفقــودين      ــق محاي ــد لتحقي ــانوين جدي ق

  .ليبيا يف

يف كل لقاءايت، على الصعيدين الوطين واحمللي، سـلط           
ــى        ــدرهتم عل ــى عــدم ق ــشكل متزايــد عل ــسؤولون الــضوء ب امل
ــئني،     ــاجرين والالجـ ــن املهـ ــدة مـ ــداد املتزايـ ــع األعـ ــل مـ التعامـ

سون مساعدة مـستدامة ملعاجلـة تلـك التحـديات بطريقـة            ويلتم
ويف ظل غياب إطار قـانوين أو إداري بـشأن اهلجـرة،        . إنسانية

يستمر احتجاز املهاجرين غري الشرعيني وبعض طـاليب اللجـوء       
ــال، يف       ــساء واألطف ــسن والن ــار ال ــك كب ــن يف ذل احملــتملني، مب

بـا يف  مراكز تقع حتت سيطرة سلطات أو كتائب خمتلفـة، وغال     
ومـن بـني    . ظروف سيئة، مع تلق حمـدود للمـساعدة اإلنـسانية         

 مركز احتجاز للمهاجرين تـابع لـوزارة الداخليـة، كانـت            ١٨
ــة      ــسيطرة الكامل ــان فقــط حتــت ال تعمــل قبــل األزمــة، يقــع اثن

وتــــستمر املنظمــــة الدوليــــة للــــهجرة يف مــــساعدة  . للــــوزارة
جلنـسية،  املهاجرين يف حمنتهم، من خالل تسهيل التحقـق مـن ا          

وإصدار وثـائق الـسفر وعمليـات العـودة الطوعيـة إىل الـوطن،              
ومع ذلك، فإن الوصـول إىل املهـاجرين، وعـدم وجـود مرافـق         
عبـــور آمنـــة يف غـــرب وجنـــوب البلـــد، ال يـــزاالن التحـــديني  

  . الكبريين فيما خيص تقدمي املساعدة املباشرة
كــرد فعــل علــى الظــروف الــسيئة يف مركــز احتجــاز     

ــودة يف ــة    قنفـ ــداد نتيجـ ــه األعـ ــذي تـــضخمت فيـ ــازي، الـ  بنغـ
ــة       ــة لإلغاثـ ــة الليبيـ ــت اهليئـ ــرة، قامـ ــن كفـ ــل مـ ــات النقـ عمليـ
واملساعدات اإلنسانية، و األطراف الفاعلة اإلنـسانية األخـرى         
بترميمات وقدمت مواد غري غذائية، فـضال عـن حتـسني تقـدمي             
ــات     ــتجابة لالحتياجــ ــة لالســ ــصحية، يف حماولــ ــدمات الــ اخلــ

  . املتزايدة
وقــد أدى تــدهور احلالــة األمنيــة يف ســوريا إىل تــدفق     

ويف . الالجــئني الــذين يــدخلون إىل ليبيــا عــرب احلــدود املــصرية 
معرب السلوم احلدودي، قدمت مفوضية األمم املتحدة لـشؤون         

وجبــة للــسوريني الــذين تقطعــت  ٤ ٠٠٠الالجــئني أكثــر مــن 
متثـل يف  هبم السبل، بينما قدمت املنظمة الدولية للهجرة دعمـا         

وتقـــوم مفوضـــية . تقـــدمي العـــالج الطـــيب ومـــواد غـــري غذائيـــة
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املتحدة لشؤون الالجئني داخل ليبيـا مبـساعدة منظمـات           األمم
الـدعم احمللــي، يف إطــار جهودهــا للتعامـل مــع الوافــدين اجلــدد   
من خـالل تقـدمي املـساعدة التقنيـة، يف جمـال التـسجيل وتـوفري                

  . الضعيفةاملواد غري الغذائية والدعم للفئات
عقـــد نائـــب رئـــيس الـــوزراء مـــصطفى أبـــو شـــاقور،   

أشــرت إىل ذلــك يف إحــاطيت اإلعالميــة األخــرية، حلقــة    كمــا
يناير، بغية مناقشة تنـسيق  / كانون الثاين٣١ و ٣٠عمل يومي  

ــة واملؤســـسات    ــة، ومجـــع الـــوزارات الليبيـ املـــساعدات الدوليـ
ــدوليني      ــشركاء الـ ــع الـ ــوية مـ ــدين سـ ــع املـ ــات اجملتمـ . ومنظمـ

وشكلت حلقة العمل جهدا يرمي إىل مواءمـة عـروض الـدعم            
. اخلــارجي املنــسقة مــع ختطــيط األولويــات العاجلــة للحكومــة 

وساعدت علـى حتديـد االحتياجـات والفـرص لتحقيـق الـدعم             
يف اجملــاالت اخلمــسة اخلاصــة بتقــدمي اخلــدمات االجتماعيــة،      

ــدين وو    ــع امل ــة واجملتم ــة االنتقالي ــة والعدال ســائط واإلدارة العام
واحلكومـة علـى    . ستراتيجية احلكوميـة  اإلعالم واالتصاالت اال  

وشـــك تقـــدمي خطتـــها الوطنيـــة إىل اجملتمـــع الـــدويل، ووضـــع  
ترتيبــات مرتبطــة بالتنــسيق، مــن أجــل متابعــة عــروض الــدعم    
الدويل، تشمل مكتب رئيس الوزراء ووزارة التخطيط، وهـي         

  .  الدويلمدعومة من جانب البعثة واالحتاد األورويب والبنك
عندما ستتاح يل الفرصة ملخاطبـة اجمللـس مـرة أخـرى              

يف األســـبوع املقبـــل، فـــسأطلع بـــالطبع األعـــضاء بـــشأن أهـــم 
التطورات، يف أي جمال من تلـك اجملـاالت، رغـم أنـين سـأقدم               
أساســا مقترحــات األمــني العــام فيمــا خيــص دور البعثــة خــالل 

ــرة القادمــة خــالل هــذه إىل جانــب مــشاركاتنا الرئيــسية  . الفت
الفترة، مع احلكومة يف طرابلس وعملنا يف جمال عملية ختطيط          
ــة     ــة إعالميـ ــر إحاطـ ــذ آخـ ــد زرت منـ ــة، فقـ ــات املتكاملـ البعثـ
قدمتها، ثالث مدن إضافية من بني أكثـر املـدن الـيت تـضررت              

وقـد عقـدت أيـضا      . من القتال، وهي سرت والربيقة وأجدابيا     
تمـع املـدين يف بنغـازي،       حمادثات مع اجمللـس احمللـي و ممثلـي اجمل         

وتوضــح هــذه الزيــارات . وكــان العديــد منــهم شــباب ونــساء 

مـــدى احلاجـــة إىل الـــتعمري وتقـــدمي اخلـــدمات وإزالـــة األلغـــام 
  . وخملفات احلرب

ــار         ــربزه اإلظهـ ــدر يـ ــنفس القـ ــا بـ ــا قويـ ــن انطباعـ لكـ
االستثنائي للمسؤولية املدنية واملبادرة، دفع األشخاص احمللـيني        

ــشروع يف الع ــة   للـ ــساعدة احلكومـ ــار مـ ــورا، دون انتظـ ــل فـ مـ
ــة، مــن أجــل اســتئناف      ــة الدولي ــة، أو األطــراف الفاعل املركزي

وميــشي إصــرار . أكــرب عــدد ممكــن مــن جوانــب احليــاة العاديــة
اجملتمــع املــدين علــى أداء دوره، وحماســبة أيــة قيــادة مــستقبلية،  
جنبا إىل جنب مع ذلك الشعور باملسؤولية مـن جانـب القـادة             

وال تلـهم تلـك الـسمات باألمـل فحـسب، بـل بالثقـة               . نياحمللي
ــة،     ــصاعبها احلاليـ ــا ومـ ــا ســـوف تتغلـــب علـــى إرثهـ ــأن ليبيـ بـ
وستواصــل الــسري يف طريــق حتقيــق األهــداف الــيت التزمــت هبــا  

  .فرباير/ شباط١٧جمددا يف 
أشكر السيد مـارتن علـى      ): تكلم بالفرنسية  (الرئيس  

  .إحاطته اإلعالمية
للـسفري خوسـي فيلـييب مـوراييس        وأعطي الكلمة اآلن      
  .كابرال

ــابرال    ــورايس كـــ ــسيد مـــ ــال (الـــ ــم) (الربتغـــ  تكلـــ
مــن قــرار جملــس األمــن  ) هـــ (٢٤وفقــا للفقــرة ): باإلنكليزيــة

، يـشرفين   ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٦، املؤرخ   )٢٠١١ (١٩٧٠
ــشأة        ــة املن ــل اللجن ــن عم ــن ع ــس األم ــرا إىل جمل ــدم تقري أن أق

 كــانون ٢٣ر الفتــرة مــن يغطــي التقريــ. مبوجــب القــرار نفــسه
  .٢٠١٢فرباير / شباط٢٩ إىل ٢٠١١ ديسمرب/األول

ــامتني     ــتني هـــ ــارة إىل أن وثيقـــ ــدأ باإلشـــ وأود أن أبـــ
واألوىل هي وثيقة عمـل أعـدها فريـق    . معروضتان على اللجنة  

اخلرباء، وتعكس إسهامات الفريق، واإلدارة التنفيذية ملكافحة       
 وبعثـة األمـم املتحـدة    اإلرهاب ومنظمة الطـريان املـدين الـدويل    

للــدعم يف ليبيــا ومكتــب شــؤون نــزع الــسالح ومنظمــة حظــر 
ــة، بــشأن    ــة للطاقــة الذري ــة الدولي ــة والوكال األســلحة الكيميائي
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ــة    ــا إىل املنطقـ ــلحة مـــن ليبيـ ــشار األسـ ــديات انتـ ــار وحتـ . أخطـ
الثانية، فهي تقرير هنائي أعده الفريـق بـشأن رصـده لتنفيـذ              أما

ــصلة، مبـــ   ــدابري ذات الـ ــى   التـ ــروض علـ ــر املفـ ــك احلظـ ا يف ذلـ
  .األسلحة، وحظر السفر وجتميد األصول

ــاً يف      ــة حالي ــر اللجن ــل  وتنظ ــة العم ــى  وثيق ــل عل وتعم
ــشكل  . استعراضــها ــة وســوف ت ــا الوثيق ــر لأساس ــذي لتقري ال

 ٢٠١٧ مـن القـرار      ٥عمـالً بـالفقرة     اللجنـة إىل اجمللـس      تقدمه  
 ه الفريـق  التقريـر النـهائي الـذي قدمـ       وستتم مناقشة   ). ٢٠١١(

مــن ) د (٢٤لفقرة بــا عمــالً ،فربايــر/شــباط ١٨إىل اجمللــس يف 
ــرار  ــة  يف ســياق  ،)٢٠١١ (١٩٧٣الق ــشاورات غــري الرمسي امل

 .مارس املقبل/آذار ٥ يفلجنة اليت جتريها ال

خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير وقــد عقــدت اللجنــة   
ــداً   ــاً واحــ ــة   اجتماعــ ــري رمسيــ ــشاورات غــ ــت يف يف مــ أجريــ

ــرف/شــباط ٩ ــا   وتلقــى . رباي ــرئيس جتميع ــة مــن ال أعــضاء اللجن
ــري ــي  غـ ــة حب رمسـ ــارات املتعلقـ ــلحة لإلخطـ ــر األسـ ــد  وظـ جتميـ

اللجنــة قــد أكملــت  الــيت كانــت اإلعفــاءطلبــات  وأاألصــول 
ــا  فربايـــر، / شـــباط٩وحبلـــول  .يف ذلـــك الوقـــتالعمـــل عليهـ

مـن اإلخطـارات     ٣١مـا جمموعـه     أكملت اللجنة العمـل علـى       
ــات  ــاء بـــ اإلأو طلبـ ــرشأن عفـ ــلحةحظـ ــه  ، األسـ ــا جمموعـ  ومـ

 . إعفاء بشأن جتميد األصولطلبأو خطاراً إ ١٥١

ــرالمنـــــذ و   ــهالـــــدوري األخـــــري تقريـــ   الـــــذي قدمتـــ
األسلحة، وافقـت اللجنـة     ما يتعلق حبظر    في) S/PV.6698 نظرا(

اإلجــــراء مبوجــــب مــــن ذلــــك واحــــد إعفــــاء علــــى طلــــب 
وأعربــت اللجنــة ). ٢٠١١ (١٩٧٠مــن القــرار ) أ( ٩ الفقــرة
) ج (٩الفقرة  بـ  حيـتج    ثاٍنعلى طلب   ها  اعتراضعن عدم   أيضا  

ــرار  ــك، مل  . مــن الق ــة أي  وعــالوة علــى ذل ــرار تعتمــد اللجن ق
 مــن ١٣ مبوجــب الفقــرة خطــارات إ١٠  بـــســليب فيمــا يتعلــق

املـواد  ريد األسلحة و  توبالذي يسمح   ) ٢٠١١ (٢٠٠٩القرار  

ــا    ذات ــع أنواعه ــصلة جبمي ــدم إىل  ال ــيت تق ــة  ال ــسلطات الليبي ال
 . فقطمنية أو نزع السالحاألساعدة ألغراض امل

أي تعتمــد اللجنــة فيمــا يتعلــق بتجميــد األصــول، مل و  
تـوفري  ب مبوجـب احلكـم املتعلـق     واحـد   بشأن إخطـار    قرار سليب   

مـــن ) أ (١٩ النفقـــات األساســـية املنـــصوص عليـــه يف الفقـــرة 
 مــن ١٦وإخطــارين مبوجــب الفقــرة ) ٢٠١١ (١٩٧٠القــرار 
ــرار  ــذكر و). ٢٠١١ (٢٠٠٩الق ــرة   ي ــس أن الفق أعــضاء اجملل

ضـافية ألغـراض    اإلموال  األالثانية تنص على رفع التجميد عن       
يف أربـع  أبلغت الدولة العضو املعنيـة      وعالوة على ذلك،    . شىت

قـد مت رفـع امسـه       ال  األمـو إليـه   نتمي  تأن الكيان الذي     ب حاالت
ــة املوحــدة  مــن القائمــة  ــل اللجن ــايل، و. مــن قب ــإن تقــدمي  بالت ف

ــق     اإل ــا يتعلــ ــق فيمــ ــاء ال ينطبــ ــات اإلعفــ ــارات أو طلبــ خطــ
 .الكيان بذلك

فربايـر عـدة    /شـباط  ٩ يفناقش أعـضاء اللجنـة أيـضا        و  
تلقاهــا الــدول ت الــيت ات أو املــساعدبــشأن التوجيهــاتطلبــات 
لـشركات التابعـة هلـذين الكيـانني        بوضـع ا  فيما يتعلـق    األعضاء  
ــدرج ــة امل ــيني يف القائم ــة لال  - نياملتبق ــتثمار املؤســسة الليبي س

وأشـاروا إىل أن الكيانـات      .  الليبيـة  ةفريقياألاالستثمار  حمفظة  و
، تديرها مؤسسة االستثمار أو حمفظة االسـتثمار      أو  متلكها  اليت  

ــك  ســواء  ــا أكــان ذل ــا، ال ختــضع إل مكلي ــد   جزئي جــراء جتمي
يف الوقـت احلـايل، اسـتجابة لطلبـات         وتعمـل اللجنـة     . ألصولا

لى مجيع الـدول  يتم تعميمه ع إشعار عام، على إعدادالتوجيه،  
ــى    ياألعــضاء و ــة عل ــع اللجن ــى موق ــشر عل ــت، شــبكة ن اإلنترن

 . جتميد األصولإلجراءالسليم بشأن التنفيذ 

معلومــات لجنــة الوعــالوة علــى ذلــك، تلقــى أعــضاء    
ــل   ــن قب ــستكملة م ــق اخلــرباء، عــرب    م ــق   فري ــداول عــن طري الت

يف وقـت   إعداد وثيقة العمـل الـيت أشـرت إليهـا       بشأن،  الفيديو
ــابق،  ــق س ــا يتعل ــلحة   ب فيم ــشار األس ــدات وحتــديات انت . تهدي

ن هــذه الوثيقــة قيــد  فــإكمــا ذكــرت أيــضا يف وقــت ســابق،  و
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وتتطلـع  . إىل اجمللـس قريبـا     وسـتقّدم    اللجنـة اآلن من قبل    النظر  
 يف أقـرب وقـت    مناقشة التقرير النهائي للفريق     إىل أيضاًاللجنة  
ويـــسر اللجنـــة أن . )٢٠١١ (١٩٧٣ مبوجـــب القـــرار ممكـــن

املوافقـة علـى    الفريـق  الـيت طلـب منـها   الحظ أن مجيع البلدان  ت
 .قد استجابت بشكل إجيايبزيارات حمتملة إليها 

، املعنيـة بناء على طلب مـن الـسلطات الليبيـة          وأخريا،    
الـيت   علـى قائمـة األشـخاص والكيانـات          تعـديالً اللجنة  أجرت  
 .أو جتميد األصول/حلظر السفر وختضع 

 اللجنـــة قـــد تلقـــت  أنباإلشـــارة إىلوأود أن أختـــتم   
بـشأن تنفيـذها    الـدول األعـضاء      مـن    ٥٥حىت اآلن تقارير مـن      

 . ذات الصلةللتدابري

أعطـــي الكلمـــة اآلن  ): تكلـــم بالفرنـــسية (الـــرئيس   
 .ليبيا ملمثل

شـكراً سـيدي الـرئيس، بدايـةً،        ): ليبيـا  ( شـلقم  السيد  
أود أن أعــرب لكــم عــن شــكري العميــق لعقــد هــذه اجللــسة    

وأشكر الـسفري كـابرال علـى جهـوده         . متابعةً ملا جيري يف ليبيا    
وتقديره ومتابعته الدقيقة لطلبات ليبيا فيما يتعلـق بالعديـد مـن            

ــة إىل  ــضايا املوكلــ ــة  القــ ــال   جلنــ ــشأة عمــ ــن املنــ ــس األمــ جملــ
وأشـكر أيـضا الـسيد      . ، اليت يترأسها  )٢٠١١ (١٩٧٠ القرارب

إيان مارتن الذي يبذل جهوداً متواصلة للتعاون معنـا يف مجيـع            
أشــكره علــى التقريــر الــشامل الواضــح  . اجملــاالت والقطاعــات

  .الذي قدمه اآلن من طرابلس
فرباير من السنة املاضـية     /يف هذا املكان يف شهر شباط       

 ١٩٧٣ القــــرار ، أوالً، مث)٢٠١١ (١٩٧٠اعتمــــدمت القــــرار 
ــاء العــّزل   ) ٢٠١١( الــذي محــى أرواح املــدنيني الليبــيني األبري

ــن إرادة     ــصلة مـ ــسلة متـ ــا يف سلـ ــة لليبيـ ــق احلريـ ــّوج بتحقيـ وتـ
الــشعب العــريب الســترداد ســيادته انطالقــا مــن تــونس ومــروراً 
ــا       ــسلطة فيه ــت ال ــيت حتــررت وانتقل ــيمن ال ــا مث ال ــصر مث ليبي مب

يـان، وصـوالً إىل سـوريا الـيت تـدفع الـدم يف وجـه                وانتهى الطغ 

الطغيان، وحيث متـارس اجلـرائم البـشعة ضـد اإلنـسانية وضـد               
ــه      ــق حريتـ ــع إىل أن حيقـ ــن يتراجـ ــذي لـ ــسوري الـ ــشعب الـ الـ

ــا ــا التونـــسيون واملـــصريون والليبيـــون واليمنيـــون  كمـ . حققهـ
  . وأشكركم مرة ثانية

ــتجرى        ــدة، وســـ ــا دولـــــة جديـــ ــام اآلن يف ليبيـــ تقـــ
يونيـه القـادم كمـا حتـدث الـسيد          /تخابات يف شهر حزيران   االن

وسـتكون هنـاك ليبيـا      . إيان مارتن بنظام الفـرد ونظـام القـوائم        
جديدة علـى الـرغم مـن التعقيـدات وانتـشار الـسالح والـدماء               
اليت سالت، وعلى الرغم من القتل اجلماعي والقبور اجلماعيـة           

 الفرديــة لقــد رتبنــا نظــام القائمــة   . الــيت نكتــشفها كــل يــوم   
والقائمة النسبية اجلماعية، وستكون تلـك بدايـة لتأسـيس ليبيـا          

أي أن االنتخابـات القادمـة لـن        . جديدة بوضع دسـتور جديـد     
تفــضي إىل تــشكيل حكومــة، ولــن تفــضي إىل تــشكيل برملــان  
فحـــسب، بـــل تقـــود هـــذه االنتخابـــات إىل تأســـيس دســـتور  

داول فيهـا   حديث لدولة مدنية دميقراطية حيكمها القانون، وتتـ       
  . السلطة سلميا، وحتقق التقدم واالستقرار واملساواة لليبيني

 ٢٠١١فربايـــر  / شـــباط٢١قـــال معمـــر القـــذايف يف     
وهــذا . ســنوزع الــسالح، ســنجعل ليبيــا محــراء، سنــشعل ليبيــا

فقـد كانـت الـسيارات التابعـة لنظـام معمـر           . حدث بالفعـل   ما
 ليقتـل النـاس     القذايف تسري يف الشوارع وترمي السالح والعتاد      

ومت توزيـــع مئـــات املاليـــني مـــن الـــدوالرات . بعـــضهم بعـــضاً
لكــن وبفــضل . بعــضاوالــدينارات وألّــب النــاس علــى بعــضهم 

ــا الكــثري مــن      ــه، جتاوزن ــييب ومحاســه وتكاتف ــشعب الل وعــي ال
  .اجملازر واملشاكل

ــةً يف شــخص        ــرة أخــرى ممثل ــم املتحــدة م ــشكر األم ن
 متواصـلة ملـساعدتنا يف      السيد إيان مـارتن الـذي يبـذل جهـودا         

ــزال حباجــة إىل جهــود أكــرب مــن    . جمــاالت كــثرية  ــا ال ن ولكن
فهنــــاك عــــشرات اآلالف يتــــدفقون مــــن جنــــوب . طــــرفكم

الصحراء إىل ليبيا يومياً، وهناك بعض عناصر قيادية مـن نظـام            
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معمــر القـــذايف موجــودون اآلن يف بعـــض الــدول، يف تـــونس    
ــايل والنيجــر    ــشاد وم ــر وت ــصر واجلزائ ــضهم  و. وم ــم أن بع نعل

ففـي األيـام القليلـة املاضـية ألقينـا القـبض علـى              . يزال يتـآمر   ال
عدد مـن اخلاليـا املـسلحة الـيت كانـت ختطـط ألعمـال ختريـب           

هناك أموال يرسلها عمالء القـذايف مـن         .وتفجريات يف طرابلس  
أناشـد هـذه الـدول أن       . اخلارج إىل ليبيا إلثـارة الفـنت والتخريـب        

 ذاكــرة ومــضية إىل جملــس األمــن، برئاســة أرســلت. تتعــاون معنــا
جنـــوب أفريقيـــا، وإىل احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة، إىل أوكـــامبو، 
ــيس        ــا رئ ــيت يعطــي فيه ــة ال ــات اهلاتفي ــى آالف املكامل ــوي عل حتت
ــوزراء الـــــسابق البغـــــدادي احملمـــــودي، تعليمـــــات بالقتـــــل    الـــ

 أنـاس هنـاك   . وهـو اآلن موجـود يف تـونس       . واالغتصاب، بصوته 
وموجـودون  ) اإلنتربـول ( لدى الشرطة اجلنائيـة الدوليـة        مطلوبون

بد أن يتم اختـاذ إجـراء حبقهـم، هـؤالء خطـر            ال. يف بعض الدول  
 .على بلدنا

حنن نعمل من أجل عقد لقاء بني بلدان مشـال أفريقيـا              
ومنطقة الساحل لوضع استراتيجية موحـدة ملواجهـة اإلرهـاب        

 لغيـاب الدولـة،     ليبيا ضـحية مـرة أخـرى      . يف الصحراء الكربى  
حنن حنتاج إىل املـال، حنتـاج       . لذا أرجو دعم هذا اجمللس املوقر     

 .إىل اإلفراج عن مبالغ من أموالنا اجملمدة يف اخلارج

وسنعمل على توفري الشفافية والتدقيق يف صـرف هـذه             
ــوال ــة   . األم ــشفافية والرتاه ــة لل ــا اآلن جلن ــدينا يف ليبي ــدينا . ل ول

. لــيت تتحـــدث كــل يـــوم  صــحافة حـــرة، عــشرات الـــصحف ا  
 .العشرات من حمطات التلفزيون اخلاصة اليت تتحدث كل يوم

ــي        ــة، وه ــة االنتقالي ــوانني وإجــراءات للعدال وضــعنا ق
. هناك الكثري من الكالم عن املعتقالت والتعـذيب       . تعمل اآلن 

اعتقلت احلكومة االنتقالية عددا مـن الـوزراء الـسابقني وكبـار       
 الراحة، الصحية واإلعالميـة     الضباط، ووفرت هلم كل شروط    

أمني مـؤمتر الـشعب العـام، الـذي يفتـرض أنـه هـو               . والزيارات
رمــز الدولــة بعــد القــذايف، موجــود ويتحــدث ويتــصل هاتفيــا، 

وأنا أتصل بعدد من املعتقلني من الـوزراء الـسابقني، نـوفر هلـم              
عبد العـاطي العبيـدي، وزيـر       . يءالعالج واملساعدات وكل ش   

 . شأن اآلخرين، تزوره أسرته واآلخروناخلارجية، شأنه 

ــسط        ــة مل تب ــإن الدول ــسبة للتجــاوزات اخلاصــة، ف بالن
هنـاك منـاطق ال يوجـد فيهـا شـرطي،           . سيطرهتا على كل ليبيا   
حنـن غـري مـسؤولني عـن مكـان جمهـول           . ال توجد فيها حمكمـة    

ــا      ال ــها وال نقرهـ ــاوزات، وندينـ ــه جتـ ــدثت فيـ ــه، إن حـ نعلمـ
 .وحناسب مرتكبيها

ــا مــن جانــب األمــم املتحــدة    جيــب ت   ــة اجلهــود معن عبئ
ــران   ــات شــهر حزي ــا هــي األســاس   /إلجنــاح انتخاب ــه، ألهن يوني

إلقامة الدولـة احلديثـة يف ليبيـا، الدولـة الدميقراطيـة، الـيت تقـوم              
ــرأة    إن أحــد أســباب  . علــى املــساواة وتراعــى فيهــا حقــوق امل

نا التوسع يف القائمة النسبية هو إعطاء فرصـة للمـرأة، حنـن لـس             
التبادليـة  ”نريـد مـا يـسمى بالقائمـة         . مع إعطـاء حـصة للمـرأة      

 املتنوعة، حبيث عندما تكون هنـاك قائمـة تـضم سـتة             “املتعاقبة
امرأة بشكل متبادل متعاقـب،     /مرشحني، يكون الترتيب رجل   

مما يضمن انتخاب عدد ميثل املرأة يف ليبيا اليت تتجـاوز نـسبتها     
 . يف املائة من السكان٥٠

ــنكم   ــة     أطمئ ــة دول ــث وجــاد حنــو إقام  أن العمــل حثي
دميقراطيــة حــرة مدنيــة مكــان النظــام الــذي اقتلعــه الليبيــون        

 .بدمائهم وبأرواحهم

ــرئيس   ــسية  (الـ ــم بالفرنـ ــون  ): تكلـ ــد متكلمـ ال يوجـ
 .آخرون على قائميت

أدعــو اآلن أعــضاء اجمللــس إىل إجــراء مــشاورات غــري    
 .رمسية ملواصلة مناقشاتنا بشأن هذا املوضوع

  .٠٥/١١رفعت اجللسة الساعة   
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	لتحقيق ذلك الجدول الزمني، يجب أن تبدأ الأنشطة الرامية إلى تنفيذ الإطار القانوني على الفور وأن تتقدم بسرعة. وأثني على المفوضين الـ 15 بالمفوضية العليا للانتخابات، الذين أدوا اليمين الدستورية في 12 شباط/ فبراير، ليبدؤوا عملهم فورا في إنشاء لجان فرعية لمعالجة القضايا الأساسية، فضلا عن إنشاء إدارة عاملة. وقد التقيت بهم بنفسي هذا الصباح، وأكدوا أنهم يأملون كثيراً أن تمضي المساعدة التي تقدمها البعثة قدماً في المرحلة التشغيلية، بعد أن حظيت تلك المساعدة بتقدير جيد من قبل السلطات الانتخابية خلال الفترة التشريعية. واستجابة لذلك، فإن الأمم المتحدة توسع نطاق دعمها للجنة الانتخابية بتعزيز دورها الاستشاري في إطار اللجنة وتقديم الدعم لتثقيف الناخبين وتنسيق المساعدة المقدمة من الجهات الدولية الفاعلة الأخرى.
	وفي غضون ذلك، تجلى تصميم المجتمعات المحلية على إرساء شرعية التمثيل المحلي في انتخاب مجلس محلي جديد في مصراتة في 20 شباط/فبراير. ونظمت لجنة انتخابية محلية مؤلفة من ثمانية أعضاء، عينها المجلس المحلي في أوائل كانون الثاني/يناير، الانتخابات، بما في ذلك التقسيم الإداري للمدينة وتوزيع المقاعد وتسجيل الناخبين. وسجل قرابة 65 في المائة من السكان المؤهلين للتصويت أسماءهم وأدلى 57 في المائة من الناخبين المسجلين بأصواتهم لاختيار شاغلي 28 مقعدا. وتم الإعلان عن أسماء المرشحين المنتخبين بعد عملية فرز للأصوات استمرت يومين في أجواء سلمية وودية. ووفرت الشرطة والألوية الأمن بصورة شاملة داخل المدينة وأمام مراكز الاقتراع الـ 78.
	وفي المدن الأخرى التي زرتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كانت نظرة المجالس المحلية إلى الانتخابات في مصراتة إيجابية وأعربت عن رغبتها في إجراء انتخابات هي أيضا. ونظرا للخلاف الذي نشب مؤخرا هناك، فإن تعيين المجلس المحلي في بنغازي لقاض يحظى بالاحترام للإشراف على تشكيل لجنة مكلفة بالتحضير للانتخابات المحلية في ثاني أكبر مدينة ليبية، حيث بدأت الانتفاضة من أجل التحول الديمقراطي، يتسم بأهمية خاصة.
	ومن المؤكد أن التطور الإيجابي للحالة الأمنية أمر ذو أهمية قصوى لنجاح إجراء الانتخابات على الصعيد الوطني. والسلطات الليبية تدرك جيدا أن التحدي الأهم الذي يواجهها هو تدارس مستقبل المقاتلين الثوريين والتصدي لتداول الأسلحة على نطاق واسع وبناء مؤسسات أمنية مهنية في الدولة تخضع للسيطرة المدنية. ومع ذلك، فإنه ولئن كانت الألوية المسلحة المختلفة ما زالت تفتقر إلى خطوط واضحة للقيادة والتنسيق، فقد أُحرز بعض التقدم الجدير بالثناء في إرساء سلطة الدولة على الألوية في توفير الأمن، بما في ذلك من خلال إنشاء لجان أمنية محلية تحت إشراف وزارة الداخلية لتنسيق العمليات الأمنية بين الألوية المشاركة. وكانت عمليات الانتشار المنسقة خلال الاحتفالات بذكرى 17 شباط/فبراير مثالا هاما لهذا التقدم. ولا تزال الألوية تضطلع بوظائف أمنية هامة، مثلما تفعل منذ فترة طويلة، دون حصول أفرادها على رواتب في الغالب.
	وخلافا للانطباع الذي تقدمه بعض تقارير وسائط الإعلام، فإنه على الرغم من أن هذه الألوية تريد ضمانات تفيد بأن التحول الذي ناضلت من أجله يمضي في مساره على نحو آمن، فإنه لا توجد سوى دلائل قليلة على أنها ترغب في إدامة وجودها خارج سلطة الدولة. وقد أصدرت الحكومة قرارا في الأسبوع الماضي بخصوص نقل السيطرة على البنية التحتية للموانئ البرية والجوية والبحرية من الألوية إلى وزارة الداخلية، والذي سيكون لدى تنفيذه خطوة هامة إلى الأمام في ممارسة سيطرة الدولة.
	في الوقت نفسه، فإن العمل جار في تنفيذ خطط الحكومة لتسجيل وإدماج أو تسريح المقاتلين السابقين. واقتربت عملية تسجيل المقاتلين السابقين التي بدأت في كانون الثاني/يناير من نهايتها. وتفيد هيئة شؤون المحاربين للتأهيل والتنمية بأن ما يقرب من 000 148 مقاتل قد سجلوا أسماءهم حتى الآن، وبأنها ستحيل من يفضلون الانضمام للشرطة إلى وزارة الداخلية ومن يختارون الجيش إلى وزارة الدفاع.
	ويبدو أن نسبة 15 في المائة تقريبا يفضلون الانضمام إلى كل من هذين الكيانين، وبالتالي فإن غالبية المقاتلين السابقين يسعون إلى الحصول على تدريب تعليمي أو مهني وفرص للعمل أو العمل لحسابهم الخاص، ولا بد من توفير ذلك لهم. وتعكف وزارات الداخلية والدفاع والعمل على وضع خططها للإدماج وإعادة الإدماج، بما في ذلك تجنيد 000 10 مقاتل سابق في وزارة الداخلية و 000 5 في وزارة الدفاع، وذلك كبداية.
	وفي يومي 20 و 21 شباط/فبراير، يسرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استجابة لطلب من رئيس الوزراء، تنظيم معتكف وزاري مشترك لاستعراض أهم التحديات التي تواجه ليبيا وتحديد الخطوات الفورية للتصدي لها بطريقة منسقة. وفي افتتاح المعتكف، سلط رئيس الوزراء الضوء على أمن الحدود والأمن في المدن الليبية وانتشار الأسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان والشواغل الأمنية الرئيسية. وشدد أيضا على ضرورة تعزيز قوات الأمن والدفاع الليبية سريعا في غضون الأشهر الأربعة المتبقية من ولاية حكومته، داعيا الوزارات المعنية إلى حشد جهودها والتنسيق بشكل وثيق.
	وأعد المشاركون في المعتكف خطة عمل ذات أولوية تتضمن توصيات رئيسية، بما في ذلك تعزيز انتشار الشرطة والتنسيق الأمني بين جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في الفترة التي تسبق الانتخابات وتأمين الحدود الجنوبية في خطة عمل متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والأنشطة غير القانونية الأخرى. ورحب جميع المشاركين بالالتزام بتعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارات، وهو ما يختلف اختلافا ملحوظا عن ممارسات النظام السابق. وأقروا بالحاجة إلى إعداد إطار واستراتيجية شاملين للأمن القومي، بما في ذلك إنشاء لجنة وطنية للتنسيق الأمني تتبع رئيس الوزراء. وأطلع نائب رئيس الوزراء الشركاء الدوليين على نتائج حلقة العمل من أجل مواصلة تعزيز المساعدة المنسقة في هذه المجالات.
	وبالإضافة إلى تقديم الدعم للتنسيق والاتصالات بين الوزارات، واصلت بعثة الأمم المتحدة دعم الجهود التي تبذلها الحكومة في التنسيق مع الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف في مجالات انتشار الأسلحة وأمن الحدود وإعادة تأهيل الشرطة. وهناك الآن ثلاثة مستشارين من البعثة في وزارة الداخلية، حيث يدعمون الوزارة في مجالات تدريب الشرطة والخدمات اللوجستية والاتصالات والعلاقات مع وسائط الإعلام.كما تساعد البعثة الحكومة في التحضير للمؤتمر الإقليمي الرفيع المستوى بشأن أمن الحدود الذي أعلن رئيس الوزراء الكيب عن اعتزام ليبيا عقده عندما خاطب مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في 29 كانون الثاني/يناير.
	والحكومة الجديدة تواجه تحديات هائلة وتركة ثقيلة من النظام السابق فيما تحاول التصدي للهجرة غير الشرعية والتهريب ومراقبة الحدود مراقبة فعالة وانتشار أسلحة وضرورة العدول عن السياسات التي طال أمدها والقائمة على التمييز ضد الأقليات وتعزيز المصالحة الوطنية بين القبائل. وقد برزت المسألة الأخيرة بشكل مأساوي في الأيام الأخيرة عندما اندلعت اشتباكات مميتة بين مسلحين من قبيلتي الزوي والتبو في مدينة الكفرة الجنوبية واستمرت أسبوعين، حيث تفيد الأنباء بمقتل ما يقرب من 100 شخص وإصابة عدد كبير بجروح خطيرة. وبينما يبدو أن تلك الاشتباكات قد اشتعلت نتيجة قتل رجل من الزوي في البداية ووفاة شاب من التبو لاحقا، فإنها أحدث واقعة في تاريخ طويل من الصراع والتوترات القبلية التي تعتمل والتي غذتها سياسات النظام السابق، بما في ذلك التمييز الذي رعته الدولة ضد قبيلة التبو والنزاعات المحلية للسيطرة على عمليات التهريب، بما في ذلك الهجرة غير الشرعية.
	وقاد زعماء دينيون وشيوخ قبائل وآخرون مفاوضات توصلت إلى وقف لإطلاق النار لاستعادة الهدوء. وأرسلت الحكومة وحدات من الجيش الوطني إلى المنطقة، وإن كانت هناك انتقادات للاستجابة البطيئة جدا من قبل السلطات. وزارت بعثة مشتركة من وكالات الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الكفرة في المدة من 23 إلى 26 شباط/فبراير لتقييم الأولويات الأكثر إلحاحا، بما في ذلك توفير الدعم لرعايا البلدان الثالثة والمجتمعات الضعيفة التي تعطلت الخدمات فيها بسبب القتال. وتقدم وكالات الأمم المتحدة المساعدة الإنسانية من خلال الهلال الأحمر الليبي ووزارة الصحة في ليبيا، ولكن لا تزال هناك صعوبات يتعين التغلب عليها لضمان حصول مناطق التبو، المعزولة بسبب القتال، على الدعم الإنساني الكافي.
	منذ الإحاطتين الإعلاميتين اللتين قدمتهما أنا والمفوضة السامية لحقوق الإنسان للمجلس في 25 كانون الثاني/يناير، تكشف المزيد من المعلومات حول تعذيب المحتجزين وسوء معاملتهم، بما في ذلك حالات وفاة في الحجز، من خلال المنظمات غير الحكومية والزيارات التي نظمتها البعثة إلى أماكن الاحتجاز. وقد ناقشت أنا وزملائي التدابير الفورية لمنع وقوع المزيد من حوادث التعذيب وسوء المعاملة في عدة لقاءات مع رئيس الوزراء ووزير العدل ووزراء آخرين ومسؤولين كبار. وفي 31 كانون الثاني/ يناير، أعلن نائب رئيس الوزراء مصطفى أبو شاقور أن الحكومة أصدرت تعميما لتوضيح حقوق المعتقلين، بما في ذلك أمر توجيهي ينص على حظر تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم وأنه سيجري التحقيق في الادعاءات. وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، أكد رئيس الوزراء الكيب مجددا التزام الحكومة في مجال حقوق الإنسان وتعاونها مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى في هذا المجال. ومن الضروري اتخاذ تدابير قوية وعاجلة لتنفيذ هذه النوايا.
	وقد أكدت بشكل خاص على ضرورة إنشاء فرقة عمل تجمع بين وزارات العدل والدفاع والداخلية لتفتيش المرافق التي لا تزال تحت سيطرة الألوية المختلفة بانتظام، لتحديد جميع أماكن الاحتجاز وتنفيذ استراتيجية عامة بشأن عمليات الاحتجاز المرتبطة بالصراع. وأشارت وزارة العدل إلى أن عمليات التفتيش هذه قد بدأت، وأكد رئيس الوزراء تشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم التعذيب وذكر أمس أن هذه التحقيقات جارية الآن. وقد زارت البعثة أو أعادت زيارة مرافق الاحتجاز في مصراتة والزاوية وطرابلس لتحديد تلك التي ينبغي تفحصها على سبيل الأولوية، وتقدمت ببلاغ أولي إلى مكتب رئيس الوزراء ووزارة العدل. سوف نستمر في العمل بشكل وثيق مع السلطات، وتشجيعها على ضمان إجراء عمليات تفتيش للمنشآت المعروفة، وتحديد المواقع السرية وجعلها تحت سيطرة الحكومة، والتحقيق في الانتهاكات.
	وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقوة على إجراء تحقيق بخصوص الهجوم الذي نفذ في 6 شباط/فبراير على مخيم تاورغا للأشخاص المشردين داخليا، في أكاديمية الجنزور البحرية في طرابلس، عندما دخلت كتيبة إلى المخيم، بقوات كبيرة، محاولة القيام باعتقالات. وعندما خرج محتجزو المخيم للشوارع للاحتجاج، جرى أيضا إطلاق النار عليهم. وأسفر الهجوم المزدوج عن مقتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان. وضغطت الأمم المتحدة من أجل تحسين الأمن، ليس فقط في هذا المخيم، ولكن أيضا في مواقع المشردين من أهل تاورغا في أجزاء أخرى من البلد. ويؤكد هذا الحادث الأخير الحاجة الملحة إلى أن تمارس وزارة العدل لوحدها مسؤوليتي إلقاء القبض والاحتجاز. وإسهاما من شيوخ قبائل تاورغا في تحقيق المصالحة، أصدروا اعتذارا في 23 شباط/فبراير لكل مواطني مدينة مصراتة على الجرائم التي ارتكبها أفراد من جماعتهم، ودعوا كل أولئك الذين اقترفوا تلك الجرائم إلى تسليم أنفسهم إلى النظام القضائي. ويواصل نائبي العمل مع السلطات الليبية، لأجل معالجة احتياجات جماعة تاورغا في الأجلين القصير والطويل. 
	وتواصل البعثة حث وزارة العدل على تسريع عملية تأكيد سيطرتها على مرافق تدار حاليا من قبل الكتائب، ونقدر أن ما يناهز 000 5 إلى 000 6 شخص لا يزالون محتجزين فيها. ومنذ إحاطتي الإعلامية الأخيرة، وضع مركزان إضافيان للاحتجاز تحت سيطرة الحكومة، مما جعل المجموع يصل إلى ثمانية، وبلغ مجموع المحتجزين فيها 382 2 محتجزا. ولا يزال التقدم يتسم بالتعقيد، جراء الأعداد غير الكافية للشرطة القضائية. وقد أعرب العديد من الشركاء عن استعدادهم لتقديم المساعدة في مجال تدريب الشرطة القضائية، وطلبت وزارة العدل أيضا المساعدة في مجال تدريب المدعين العامين.
	يعود نظام المحاكم الليبي ببطء إلى العمل، مع استئناف العديد من المحاكم في طرابلس وبنغازي عملها، رغم بعض الشواغل بخصوص أمن القضاة والمحامين. وفي 5 شباط/فبراير، جرى الشروع في الإجراءات الجنائية الابتدائية في المحكمة العسكرية لبنغازي، لما يزيد على 40 شخصا، متهمين بارتكاب جرائم دعما لنظام القذافي خلال النزاع. وقضت محكمة عسكرية في 22 شباط/فبراير بأنه ينبغي نقل المحاكمة إلى محكمة مدنية، وذلك أمر يستحق الثناء. ونظرا لبدء المزيد من المحاكمات، سيكون من الملح أن يستفيد المتهمون من تمثيل قانوني ملائم، وأصول محاكمات كاملة، وضمانات بألا تؤخذ أي اعترافات انتزعت تحت التعذيب كأدلة.
	نشر قانون العدالة الانتقالية المتعلق بإرساء دعائم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في 14 شباط/فبراير. وينشئ القانون لجنة معنية بتقصي الحقائق والمصالحة، لديها ولاية بالتحقيق في الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ 1969. وستضم 11 عضوا يعينهم المجلس الوطني الانتقالي. وينص القانون أيضا على إنشاء صندوق تعويض للضحايا، لكنه لا يمنع الضحايا من السعي إلى تحقيق العدالة من خلال المحاكم. وبينما لا يعكس القانون بالضرورة أفضل الممارسات في أماكن أخرى، فإنه يوفر فرصة مهمة للشروع في عملية شاملة للبحث عن الحقيقة في ليبيا. 
	ويتمثل جزء حيوي من عملية العدالة الانتقالية في البحث عن المفقودين وتحديد هوياتهم. وشرعت وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين بالفعل في جمع عينات من الحمض النووي من الأسر، فضلا عن استخراج الجثث من المقابر الجماعية. وتشجع البعثة الوزارة على دعوة بعثة خبراء دوليين معنية بالتقييم، للمساعدة على تحديد استراتيجية واضحة وفق المعايير الدولية، حتى لا تلحق التدابير السريعة ضررا باحتمال تحديد هوية رفات الموتى في المستقبل. واقترحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أيضا صياغة إطار قانوني جديد لتحقيق حماية أفضل لحقوق أسر المفقودين في ليبيا.
	في كل لقاءاتي، على الصعيدين الوطني والمحلي، سلط المسؤولون الضوء بشكل متزايد على عدم قدرتهم على التعامل مع الأعداد المتزايدة من المهاجرين واللاجئين، ويلتمسون مساعدة مستدامة لمعالجة تلك التحديات بطريقة إنسانية. وفي ظل غياب إطار قانوني أو إداري بشأن الهجرة، يستمر احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وبعض طالبي اللجوء المحتملين، بمن في ذلك كبار السن والنساء والأطفال، في مراكز تقع تحت سيطرة سلطات أو كتائب مختلفة، وغالبا في ظروف سيئة، مع تلق محدود للمساعدة الإنسانية. ومن بين 18 مركز احتجاز للمهاجرين تابع لوزارة الداخلية، كانت تعمل قبل الأزمة، يقع اثنان فقط تحت السيطرة الكاملة للوزارة. وتستمر المنظمة الدولية للهجرة في مساعدة المهاجرين في محنتهم، من خلال تسهيل التحقق من الجنسية، وإصدار وثائق السفر وعمليات العودة الطوعية إلى الوطن، ومع ذلك، فإن الوصول إلى المهاجرين، وعدم وجود مرافق عبور آمنة في غرب وجنوب البلد، لا يزالان التحديين الكبيرين فيما يخص تقديم المساعدة المباشرة. 
	كرد فعل على الظروف السيئة في مركز احتجاز قنفودة في بنغازي، الذي تضخمت فيه الأعداد نتيجة عمليات النقل من كفرة، قامت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، و الأطراف الفاعلة الإنسانية الأخرى بترميمات وقدمت مواد غير غذائية، فضلا عن تحسين تقديم الخدمات الصحية، في محاولة للاستجابة للاحتياجات المتزايدة. 
	وقد أدى تدهور الحالة الأمنية في سوريا إلى تدفق اللاجئين الذين يدخلون إلى ليبيا عبر الحدود المصرية. وفي معبر السلوم الحدودي، قدمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكثر من 000 4 وجبة للسوريين الذين تقطعت بهم السبل، بينما قدمت المنظمة الدولية للهجرة دعما تمثل في تقديم العلاج الطبي ومواد غير غذائية. وتقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين داخل ليبيا بمساعدة منظمات الدعم المحلي، في إطار جهودها للتعامل مع الوافدين الجدد من خلال تقديم المساعدة التقنية، في مجال التسجيل وتوفير المواد غير الغذائية والدعم للفئات الضعيفة.
	عقد نائب رئيس الوزراء مصطفى أبو شاقور، كما أشرت إلى ذلك في إحاطتي الإعلامية الأخيرة، حلقة عمل يومي 30 و 31 كانون الثاني/يناير، بغية مناقشة تنسيق المساعدات الدولية، وجمع الوزارات الليبية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني سوية مع الشركاء الدوليين. وشكلت حلقة العمل جهدا يرمي إلى مواءمة عروض الدعم الخارجي المنسقة مع تخطيط الأولويات العاجلة للحكومة. وساعدت على تحديد الاحتياجات والفرص لتحقيق الدعم في المجالات الخمسة الخاصة بتقديم الخدمات الاجتماعية، والإدارة العامة والعدالة الانتقالية والمجتمع المدني ووسائط الإعلام والاتصالات الاستراتيجية الحكومية. والحكومة على وشك تقديم خطتها الوطنية إلى المجتمع الدولي، ووضع ترتيبات مرتبطة بالتنسيق، من أجل متابعة عروض الدعم الدولي، تشمل مكتب رئيس الوزراء ووزارة التخطيط، وهي مدعومة من جانب البعثة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. 
	عندما ستتاح لي الفرصة لمخاطبة المجلس مرة أخرى في الأسبوع المقبل، فسأطلع بالطبع الأعضاء بشأن أهم التطورات، في أي مجال من تلك المجالات، رغم أنني سأقدم أساسا مقترحات الأمين العام فيما يخص دور البعثة خلال الفترة القادمة. إلى جانب مشاركاتنا الرئيسية خلال هذه الفترة، مع الحكومة في طرابلس وعملنا في مجال عملية تخطيط البعثات المتكاملة، فقد زرت منذ آخر إحاطة إعلامية قدمتها، ثلاث مدن إضافية من بين أكثر المدن التي تضررت من القتال، وهي سرت والبريقة وأجدابيا. وقد عقدت أيضا محادثات مع المجلس المحلي و ممثلي المجتمع المدني في بنغازي، وكان العديد منهم شباب ونساء. وتوضح هذه الزيارات مدى الحاجة إلى التعمير وتقديم الخدمات وإزالة الألغام ومخلفات الحرب. 
	لكن انطباعا قويا بنفس القدر يبرزه الإظهار الاستثنائي للمسؤولية المدنية والمبادرة، دفع الأشخاص المحليين للشروع في العمل فورا، دون انتظار مساعدة الحكومة المركزية، أو الأطراف الفاعلة الدولية، من أجل استئناف أكبر عدد ممكن من جوانب الحياة العادية. ويمشي إصرار المجتمع المدني على أداء دوره، ومحاسبة أية قيادة مستقبلية، جنبا إلى جنب مع ذلك الشعور بالمسؤولية من جانب القادة المحليين. ولا تلهم تلك السمات بالأمل فحسب، بل بالثقة بأن ليبيا سوف تتغلب على إرثها ومصاعبها الحالية، وستواصل السير في طريق تحقيق الأهداف التي التزمت بها مجددا في 17 شباط/فبراير.
	الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر السيد مارتن على إحاطته الإعلامية.
	وأعطي الكلمة الآن للسفير خوسي فيليبي موراييس كابرال.
	السيد مورايس كابرال (البرتغال) (تكلم بالإنكليزية): وفقا للفقرة 24 (هـ) من قرار مجلس الأمن 1970 (2011)، المؤرخ 26 شباط/فبراير 2011، يشرفني أن أقدم تقريرا إلى مجلس الأمن عن عمل اللجنة المنشأة بموجب القرار نفسه. يغطي التقرير الفترة من 23 كانون الأول/ديسمبر 2011 إلى 29 شباط/فبراير 2012.
	وأود أن أبدأ بالإشارة إلى أن وثيقتين هامتين معروضتان على اللجنة. والأولى هي وثيقة عمل أعدها فريق الخبراء، وتعكس إسهامات الفريق، والإدارة التنفيذية لمكافحة الإرهاب ومنظمة الطيران المدني الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب شؤون نزع السلاح ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن أخطار وتحديات انتشار الأسلحة من ليبيا إلى المنطقة. أما الثانية، فهي تقرير نهائي أعده الفريق بشأن رصده لتنفيذ التدابير ذات الصلة، بما في ذلك الحظر المفروض على الأسلحة، وحظر السفر وتجميد الأصول.
	وتنظر اللجنة حالياً في وثيقة العمل وتعمل على استعراضها. وسوف تشكل الوثيقة أساسا للتقرير الذي تقدمه اللجنة إلى المجلس عملاً بالفقرة 5 من القرار 2017 (2011). وستتم مناقشة التقرير النهائي الذي قدمه الفريق إلى المجلس في 18 شباط/فبراير، عملاً بالفقرة 24 (د) من القرار 1973 (2011)، في سياق المشاورات غير الرسمية التي تجريها اللجنة في 5 آذار/مارس المقبل.
	وقد عقدت اللجنة خلال الفترة المشمولة بالتقرير اجتماعاً واحداً في مشاورات غير رسمية أجريت في 9 شباط/فبراير. وتلقى أعضاء اللجنة من الرئيس تجميعا غير رسمي للإخطارات المتعلقة بحظر الأسلحة وتجميد الأصول أو طلبات الإعفاء التي كانت اللجنة قد أكملت العمل عليها في ذلك الوقت. وبحلول 9 شباط/فبراير، أكملت اللجنة العمل على ما مجموعه 31 من الإخطارات أو طلبات الإعفاء بشأن حظر الأسلحة، وما مجموعه 151 إخطاراً أو طلب إعفاء بشأن تجميد الأصول.
	ومنذ التقرير الدوري الأخير الذي قدمته (انظر S/PV.6698) فيما يتعلق بحظر الأسلحة، وافقت اللجنة على طلب إعفاء واحد من ذلك الإجراء بموجب الفقرة 9 (أ) من القرار 1970 (2011). وأعربت اللجنة أيضا عن عدم اعتراضها على طلب ثانٍ يحتج بالفقرة 9 (ج) من القرار. وعلاوة على ذلك، لم تعتمد اللجنة أي قرار سلبي فيما يتعلق بـ 10 إخطارات بموجب الفقرة 13 من القرار 2009 (2011) الذي يسمح بتوريد الأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها التي تقدم إلى السلطات الليبية لأغراض المساعدة الأمنية أو نزع السلاح فقط.
	وفيما يتعلق بتجميد الأصول، لم تعتمد اللجنة أي قرار سلبي بشأن إخطار واحد بموجب الحكم المتعلق بتوفير النفقات الأساسية المنصوص عليه في الفقرة 19 (أ) من القرار 1970 (2011) وإخطارين بموجب الفقرة 16 من القرار 2009 (2011). ويذكر أعضاء المجلس أن الفقرة الثانية تنص على رفع التجميد عن الأموال الإضافية لأغراض شتى. وعلاوة على ذلك، أبلغت الدولة العضو المعنية في أربع حالات بأن الكيان الذي تنتمي إليه الأموال قد تم رفع اسمه من القائمة الموحدة من قبل اللجنة. وبالتالي، فإن تقديم الإخطارات أو طلبات الإعفاء لا ينطبق فيما يتعلق بذلك الكيان.
	وناقش أعضاء اللجنة أيضا في 9 شباط/فبراير عدة طلبات بشأن التوجيهات أو المساعدات التي تتلقاها الدول الأعضاء فيما يتعلق بوضع الشركات التابعة لهذين الكيانين المدرجين في القائمة المتبقيين - المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة الاستثمار الأفريقية الليبية. وأشاروا إلى أن الكيانات التي تملكها أو تديرها مؤسسة الاستثمار أو محفظة الاستثمار، سواء كان ذلك كليا أم جزئيا، لا تخضع لإجراء تجميد الأصول. وتعمل اللجنة في الوقت الحالي، استجابة لطلبات التوجيه، على إعداد إشعار عام، يتم تعميمه على جميع الدول الأعضاء وينشر على موقع اللجنة على شبكة الإنترنت، بشأن التنفيذ السليم لإجراء تجميد الأصول.
	وعلاوة على ذلك، تلقى أعضاء اللجنة معلومات مستكملة من قبل فريق الخبراء، عبر التداول عن طريق الفيديو، بشأن إعداد وثيقة العمل التي أشرت إليها في وقت سابق، فيما يتعلق بتهديدات وتحديات انتشار الأسلحة. وكما ذكرت أيضا في وقت سابق، فإن هذه الوثيقة قيد النظر الآن من قبل اللجنة وستقدّم إلى المجلس قريبا. وتتطلع اللجنة أيضاً إلى مناقشة التقرير النهائي للفريق في أقرب وقت ممكن بموجب القرار 1973 (2011). ويسر اللجنة أن تلاحظ أن جميع البلدان التي طلب منها الفريق الموافقة على زيارات محتملة إليها قد استجابت بشكل إيجابي.
	أخيرا، وبناء على طلب من السلطات الليبية المعنية، أجرت اللجنة تعديلاً على قائمة الأشخاص والكيانات التي تخضع لحظر السفر و/أو تجميد الأصول.
	وأود أن أختتم بالإشارة إلى أن اللجنة قد تلقت حتى الآن تقارير من 55 من الدول الأعضاء بشأن تنفيذها للتدابير ذات الصلة.
	الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثل ليبيا.
	السيد شلقم (ليبيا): شكراً سيدي الرئيس، بدايةً، أود أن أعرب لكم عن شكري العميق لعقد هذه الجلسة متابعةً لما يجري في ليبيا. وأشكر السفير كابرال على جهوده وتقديره ومتابعته الدقيقة لطلبات ليبيا فيما يتعلق بالعديد من القضايا الموكلة إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011)، التي يترأسها. وأشكر أيضا السيد إيان مارتن الذي يبذل جهوداً متواصلة للتعاون معنا في جميع المجالات والقطاعات. أشكره على التقرير الشامل الواضح الذي قدمه الآن من طرابلس.
	في هذا المكان في شهر شباط/فبراير من السنة الماضية اعتمدتم القرار 1970 (2011)، أولاً، ثم القرار 1973 (2011) الذي حمى أرواح المدنيين الليبيين الأبرياء العزّل وتوّج بتحقيق الحرية لليبيا في سلسلة متصلة من إرادة الشعب العربي لاسترداد سيادته انطلاقا من تونس ومروراً بمصر ثم ليبيا ثم اليمن التي تحررت وانتقلت السلطة فيها وانتهى الطغيان، وصولاً إلى سوريا التي تدفع الدم في وجه الطغيان، وحيث تمارس الجرائم البشعة ضد الإنسانية وضد الشعب السوري الذي لن يتراجع إلى أن يحقق حريته كما حققها التونسيون والمصريون والليبيون واليمنيون. وأشكركم مرة ثانية. 
	تقام الآن في ليبيا دولة جديدة، وستجرى الانتخابات في شهر حزيران/يونيه القادم كما تحدث السيد إيان مارتن بنظام الفرد ونظام القوائم. وستكون هناك ليبيا جديدة على الرغم من التعقيدات وانتشار السلاح والدماء التي سالت، وعلى الرغم من القتل الجماعي والقبور الجماعية التي نكتشفها كل يوم. لقد رتبنا نظام القائمة الفردية والقائمة النسبية الجماعية، وستكون تلك بداية لتأسيس ليبيا جديدة بوضع دستور جديد. أي أن الانتخابات القادمة لن تفضي إلى تشكيل حكومة، ولن تفضي إلى تشكيل برلمان فحسب، بل تقود هذه الانتخابات إلى تأسيس دستور حديث لدولة مدنية ديمقراطية يحكمها القانون، وتتداول فيها السلطة سلميا، وتحقق التقدم والاستقرار والمساواة لليبيين. 
	قال معمر القذافي في 21 شباط/فبراير 2011 سنوزع السلاح، سنجعل ليبيا حمراء، سنشعل ليبيا. وهذا ما حدث بالفعل. فقد كانت السيارات التابعة لنظام معمر القذافي تسير في الشوارع وترمي السلاح والعتاد ليقتل الناس بعضهم بعضاً. وتم توزيع مئات الملايين من الدولارات والدينارات وألّب الناس على بعضهم بعضا. لكن وبفضل وعي الشعب الليبي وحماسه وتكاتفه، تجاوزنا الكثير من المجازر والمشاكل.
	نشكر الأمم المتحدة مرة أخرى ممثلةً في شخص السيد إيان مارتن الذي يبذل جهودا متواصلة لمساعدتنا في مجالات كثيرة. ولكنا لا نزال بحاجة إلى جهود أكبر من طرفكم. فهناك عشرات الآلاف يتدفقون من جنوب الصحراء إلى ليبيا يومياً، وهناك بعض عناصر قيادية من نظام معمر القذافي موجودون الآن في بعض الدول، في تونس ومصر والجزائر وتشاد ومالي والنيجر. ونعلم أن بعضهم لا يزال يتآمر. ففي الأيام القليلة الماضية ألقينا القبض على عدد من الخلايا المسلحة التي كانت تخطط لأعمال تخريب وتفجيرات في طرابلس. هناك أموال يرسلها عملاء القذافي من الخارج إلى ليبيا لإثارة الفتن والتخريب. أناشد هذه الدول أن تتعاون معنا. أرسلت ذاكرة ومضية إلى مجلس الأمن، برئاسة جنوب أفريقيا، وإلى المحكمة الجنائية الدولية، إلى أوكامبو، تحتوي على آلاف المكالمات الهاتفية التي يعطي فيها رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي، تعليمات بالقتل والاغتصاب، بصوته. وهو الآن موجود في تونس. هناك أناس مطلوبون لدى الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) وموجودون في بعض الدول. لا بد أن يتم اتخاذ إجراء بحقهم، هؤلاء خطر على بلدنا.
	نحن نعمل من أجل عقد لقاء بين بلدان شمال أفريقيا ومنطقة الساحل لوضع استراتيجية موحدة لمواجهة الإرهاب في الصحراء الكبرى. ليبيا ضحية مرة أخرى لغياب الدولة، لذا أرجو دعم هذا المجلس الموقر. نحن نحتاج إلى المال، نحتاج إلى الإفراج عن مبالغ من أموالنا المجمدة في الخارج.
	وسنعمل على توفير الشفافية والتدقيق في صرف هذه الأموال. لدينا في ليبيا الآن لجنة للشفافية والنزاهة. ولدينا صحافة حرة، عشرات الصحف التي تتحدث كل يوم. العشرات من محطات التلفزيون الخاصة التي تتحدث كل يوم.
	وضعنا قوانين وإجراءات للعدالة الانتقالية، وهي تعمل الآن. هناك الكثير من الكلام عن المعتقلات والتعذيب. اعتقلت الحكومة الانتقالية عددا من الوزراء السابقين وكبار الضباط، ووفرت لهم كل شروط الراحة، الصحية والإعلامية والزيارات. أمين مؤتمر الشعب العام، الذي يفترض أنه هو رمز الدولة بعد القذافي، موجود ويتحدث ويتصل هاتفيا، وأنا أتصل بعدد من المعتقلين من الوزراء السابقين، نوفر لهم العلاج والمساعدات وكل شيء. عبد العاطي العبيدي، وزير الخارجية، شأنه شأن الآخرين، تزوره أسرته والآخرون. 
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