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  .١٠/١٥الساعة افتتحت اجللسة   
  إقرار جدول األعمال

  .أقر جدول األعمال  
  احلالة يف ليبيا

ام عن بعثة األمم املتحدة للدعم يف       تقرير األمني الع    
  )S/2012/129( ليبيا

 مـن   ٣٧مبوجـب املـادة     ): تكلـم باإلنكليزيـة    (الرئيس  
ــل      ــو ممثـ ــس، أدعـ ــت للمجلـ ــداخلي املؤقـ ــام الـ   ليبيـــا إىلالنظـ

   .االشتراك يف هذه اجللسة
لـــس، أرحـــب بدولـــة الـــسيد عبـــد الـــرحيم باســـم اجمل  

 وأطلــب مــن موظــف املراســم أن الكيــب، رئــيس وزراء ليبيــا،
  .يصطحبه إىل مقعده على طاولة اجمللس

اصــطحب الــسيد عبــد الــرحيم الكيــب، رئــيس وزراء   
  .ليبيا، إىل املقعد املخصص له على طاولة اجمللس

ــادة    ــداخلي املؤقـــت  ٣٩ومبوجـــب املـ ــام الـ  مـــن النظـ
ــان مــارتن، املمثــل اخلــاص لألمــني    للمجلــس،  أدعــو الــسيد إي

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

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

ــة       ــس إىل الوثيقـ ــضاء اجمللـ ــاه أعـ ــترعي انتبـ أود أن أسـ
S/2012/129  تقرير األمـني العـام عـن بعثـة األمـم            ، اليت تتضمن 
  .دعم يف ليبيااملتحدة لل
  .أعطي الكلمة اآلن للسيد مارتن  
أحطـت   ينرغـم أنـ   ): تكلم باإلنكليزية  (السيد مارتن   

ــة اجمللــس فقــط  أســبوعقبــل  ــا، بــشأن احلال ــه مــن يف ليبي إال أن
رئـيس  حـضور   ذلـك مـرة أخـرى يف        عي اعتزازي أن أفعل     دوا

 إىل اجـة ال أجـد ح . الكيـب وزراء ليبيا، الدكتور عبد الـرحيم     

رئــيس حيــث أن األخــرية، اإلعالميــة تكــرار جوانــب إحــاطيت 
علمـا بـآخر التطـورات وسـياقها،        سوف حييط اجمللـس     الوزراء  
أنـــه ســـوف يـــسعدين بـــالطبع اســـتكمال تقييمـــي يف      رغـــم 

  . غري الرمسيةاملشاورات 
األسـبوع  حادث مؤسـف يف     إلشارة إىل   أبدأ با سوف    
منظمـة املعونـة    زميل دويل من    قتل  مارس،  /آذار ٣ يف   .املاضي
ــةالتابعــة ل ــةلكنيــسة الدامنركي الــشركاء إحــدى ،  غــري احلكومي

ــاملنفــذين  املتعلقــة باأللغــام، لإلجــراءات دائرة األمــم املتحــدة ل
 .دافنيـا األلغـام بـالقرب مـن       ن  الـتطهري مـ   عمليـات   أثناء القيـام ب   

 الـشعب اللـييب    ظليهذا احلادث املأساوي املخاطر اليت سـ      يبني  
يواجههــا لفتــرة طويلــة قادمــة، فــضال عــن شــجاعة فــرق إزالــة 

  .تلوثللحد من هذا الليت تعمل بدأب األلغام ا
لـدعم يف   لمنذ مدد اجمللـس واليـة بعثـة األمـم املتحـدة               

ثالثـة  فتـرة    من العام املاضـي ل     ديسمرب/كانون األول  ٢ يف   اليبي
يف عمليـة ختطـيط شـامل، متـشيا         اخنرطت البعثـة    أشهر إضافية،   

شمل تـ الـيت   ة  املتكاملـ البعثـات   مع املبادئ التوجيهيـة لتخطـيط       
األمـم املتحـدة ومـع الـسلطات        على نطاق منظومة    شاورات  امل

ــدوليني     ــشركاء ال ــدين وال ــة ومنظمــات اجملتمــع امل ــرد . الليبي وت
املعـروض اآلن علـى      العمليـة يف تقريـر األمـني العـام           نتائج هذه 
 عمليــــة التخطـــــيط  تأكـــــد). S/2012/129نظــــر  ا(اجمللــــس  

 اســتمرار أمهيــةمــن جديــد  نيواملــشاورات مــع احملــاورين الليبــي
 جملـــس األمـــن ياريف قـــروارد ، علـــى النحـــو الـــواليـــة البعثـــة

، لكنها ساعدت أيـضا     )٢٠١١ (٢٠٢٢ و) ٢٠١١ (٢٠٠٩
بعمـق أكـرب    فيهـا   يف حتديد اجملاالت اليت يـتعني علينـا االخنـراط           

  .  املقبلة١٢ ـيف األشهر ال
 تطبيـق  إىلسـع  أمرحلـي ومل  أخذنا بنـهج  منذ البداية،    
ــا و علــى أن نست هــذا ناوســاعد. أي قالــب مــع كــشف يف ليبي
وكيـف ينبغـي لنـا     أن تقـوم بـه      ألمم املتحـدة    بغي ل ينالليبيني ما   

للغاية على التوصـية     اآلن   ونأعتقد أننا قادر  وبالتايل  . هأن نفعل 
بـرزت  لقـد أ  . ااحتياجات ليبيا وتفردهـ   يليب بدقة   بعثة  للفهوم  مب
ليبيــا بلــد غــين .  الــسابقة اإلعالميــةذا التفــرد يف اإلحاطــاتهــ
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فهـي  . املاحنة التقليديـة   دعم من اجلهات     إىلتاج  حيوال   باملوارد
لقيادة الدولـة يف العديـد مـن     املستعدين هرةبلد ميلك األفراد امل 

  . اجملاالت
مــن  واملــدة الطويلــة مــن الدكتاتوريــةعامــا  ٤٢لكــن   

مؤسـسات دولـة    مـن حيـث     ليبيا ضـعيفة    تركت  العزلة الدولية   
ــة  ــة ودميقراطي ــع . حديث ــا اآلن إىل ا يتطل ــات الشــعب ليبي نتخاب

ــالدرة واحلـــ ــتور الـ ــيادة  دميقراطي والـــشفافية واملـــساءلةسـ وسـ
القــانون، مبــا يف ذلــك قــوات األمــن اخلاضــعة للــسيطرة املدنيــة  

عـزم علـى احلفـاظ      عاقـد ال   ووهـ . ومحاية الشعب وليس النظـام    
اخلـربة الدوليـة   هنـم لـتعلم   على امللكيـة الوطنيـة ملـستقبله، لكنـه      

هــو  جيــب أن يكــون دور األمــم املتحــدة. وأفــضل املمارســات
، بطريقـة   ما وأينمـا دعـت احلاجـة      بذهلا، حيث يهود اليت   اجلدعم  

 .ا مكثفا دوليافرض وجودتمرنة ال 

األشـهر   يف   أن تركـز البعثـة    األمـني العـام     يقترح تقرير     
التحـول الـدميقراطي    : على مخسة جماالت هـي     القادمة، ١٢الـ  

والعمليات االنتخابية، واألمن العـام، وانتـشار األسـلحة وأمـن           
دود، وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية وسـيادة القـانون؛         احل

ــة  ــساعدة الدولي ــسيق امل ــا مــع   تتفــق . وتن هــذه املقترحــات متام
ليبيـا، علـى النحـو املـبني يف الرسـالة      لطلب احلكومـة االنتقاليـة    

 .الكيباملوجهة إىل األمني العام من رئيس الوزراء 

علـى  ساسـا   أيبياللتحول الدميقراطي للدعمنا وسريكز    
مـؤمتر وطـين   لتـشكيل   ٢٠١٢يونيـه  / حزيـران  تنظيم انتخابـات  

ــى الو ــة علـ ــتورية العمليـ ــة، الدسـ ــإجراء  الحقـ ــتتوج بـ ــيت سـ الـ
 قـسم   وميكن التنبؤ به من   ستمرا  هذا دعما م  يتطلب  و. استفتاء

، مبــشاركة مــن برنــامج شــؤون االنتخابــات املتكامــل يف البعثــة
ــم امل   ــائي ومكتـــب األمـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــدمات  األمـ ــدة خلـ تحـ

مــن أجــل بــل و،  فحــسباملــشاريع، لــيس يف اجملــاالت التقنيــة 
وقـد  .  يف االنتخابـات   ستنريةاملدين واملشاركة املـ   الوعي  ضمان  

ستمر ن يـ  جيـب أ  ال  ، و ٢٠١١بدأ هـذا الـدعم بالفعـل يف عـام           
 . نقترب من االنتخاباتوأن يزداد فيمابل فحسب، 

 ليبيـا ات وسيوسع دعم البعثـة فيمـا بعـد ليـشمل إجنـاز           
من مث ال بد مـن أن يـشكل         و. ستوريةالداالنتخابية و ،  الالحقة
 الثـين عـشر  لألشـهر ا البعثـة   االنتخابات أكرب عنصر يف     وموظف
الـدعم جلهـود املـصاحلة      ستقدم البعثة   يف الوقت نفسه،    . املقبلة

 .هعلى املستويني الوطين واحمللي، عند طلب

ــام،    يفو   ــاألمن الع ــق ب ــا يتعل ــة البعدعم ســتم اجلهــود ث
فعـــال ومـــسؤول حيتـــرم حقـــوق  الليبيـــة لتطـــوير قطـــاع أمـــن  

اإلنــسان، ويــدافع عــن ســيادة القــانون، ويتمتــع بثقــة الــشعب   
بعثـة تقـدمي املـشورة      الور  سيشمل د حتقيقا هلذه الغاية،    و. اللييب

سـائر  االستراتيجية والتقنية ألصحاب املـصلحة الوطنيـة بـشأن          
باالنــــدماج املتعلقــــة لقطــــاع األمــــين، مبــــا يف ذلــــك قــــضايا ا

 األسـلحة ضـبط  تسريح وإعـادة إدمـاج املقـاتلني الـسابقني و       أو
  . املدنيةاإلدارةوالرقابة و
مدى السنة املقبلـة    ومن بني املهام احلامسة األمهية على         

تتـــسم باحلرفيـــة لـــشرطة يف مجيـــع أحنـــاء البلـــد إنـــشاء دائـــرة ل
الــشرطة وفقــا مهــام جمموعــة مــن وخاضــعة للمــساءلة، تــؤدي 

ــسان و  ــادئ حقــوق اإلن ــييب يف   تملب ــشعب الل ــدرة عــزز ثقــة ال ق
سـتقدم  حتقيقـا هلـذه الغايـة،       و. توفري األمن والعدل   على   الدولة

ــة  ــة   البعثــ ــتراتيجية وتقنيــ ــشارية اســ ــدمات استــ وزارة إىل خــ
وخــرباء األخــصائيني  مــن خــالل نــشر جمموعــة مــن  ،الداخليــة

، تحكمالــالرقابــة واإلدارة، والقيــادة وبــشأن مــسائل الــشرطة، 
التــدريب، احتياجــات ، ونفيــذيوالتخطــيط االســتراتيجي والت

ــإو ــاتلني ج ادمــ ــسابقني يف املقــ ــفوف الــ ــن  صــ ــشرطة وأمــ الــ
  .نتخاباتاال

ــى     يتوقــف    ــضا عل ــة أي ــا واملنطق االســتقرار داخــل ليبي
كـبرية  الكميـات   الوضـبط   علـى حـصر     قدرة الـسلطات الليبيـة      

ظومـــات  ومنمـــن األســـلحة، مبـــا يف ذلـــك األســـلحة الثقيلـــة، 
 ذات الـصلة، والتـصدي لتهديـد        وادواملاحملمولة  الدفاع اجلوي   

االجتار غري املشروع باألسلحة وانتـشارها مـن خـالل التعـاون            
 اإلقليميــة واآلليــاتاملؤســسات والوثيــق مــع البلــدان اجملــاورة، 

دعمهـا يف جهودهـا     ولـذلك ستواصـل البعثـة       . املعنيـة والدولية  
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يف هـذا الـصدد، ستواصـل    و. حةنتـشار األسـل   كافحة ا الرامية مل 
إشـــراك اهليئـــات الدوليـــة، مثـــل منظمـــة حظـــر  تيـــسري البعثـــة 

وسـتنفذ  . األسلحة الكيميائية والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة         
انتـشار األسـلحة مـن خـالل هيكـل          البعثة مهامها يف مكافحـة      

د من خربة دائـرة األمـم املتحـدة         يستفيمتكامل لألمم املتحدة،    
اليونيــسيف وبرنــامج األمــم املتحــدة منظمــة وام ملكافحــة األلغــ

 .اإلمنائي

ارتباطا وثيقا بـأمن    بالطبع  منع انتشار األسلحة    يرتبط    
ىل إمــسألة إدارة احلــدود تقلــيص لكــن ال ميكــن  ليبيــا،حــدود 

ولـذلك سـوف تـدعم البعثـة، مـن خـالل            . هذا اجلانب وحـده   
 تنفيـذ هنـج    العمل مع االحتـاد األورويب علـى وجـه اخلـصوص،          

العديـد مـن الـوزارات ويتطلـب         سيشمل   شامل إلدارة احلدود  
عهـد إىل البعثـة     لس  وحيث أن اجمل  . اجملاورةبلدان  التعاون مع ال  

ا كــبريا مستــشارفــإن ، ه املهمــةهبــذالضــطالع واليــة حمــددة لب
جـريان  جهودنا، وسيكون من املهم تكثيف التعـاون مـع          يقود  
 خــالل مــؤمتر  مــنه تــسعى احلكومــة إىل تعزيــزوهــو مــاليبيــا، 
 . املقبلاألسبوع يف طرابلس هعقدالذي ست اإلقليمي األمن

االنتقـال  فـإن   وكما هو مـبني يف تقريـر األمـني العـام،              
إىل  عامـــا مـــن انتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسان يف ليبيـــا ٤٢مـــن 

علـى  مؤشـرا رئيـسيا     سـيكون   احلماية الكاملة حلقوق اإلنـسان      
األخـرية  والتقـارير   األحـداث   بينـت   . الدميقراطيالنتقال  جناح ا 

 ولــذلك .مــستمرةأن هــذه مهمــة تتطلــب دعمــا قويــا ويقظــة  
إعطاء أولوية عالية لدعم السلطات الليبية واجملتمـع        تزمع البعثة   

، مبا يف ذلك عملية العدالة االنتقاليـة،     االنتقالأن  لكفالة  املدين  
، ا وممارســاهتاالقــانون ومؤســساهتســيادة نظــم مترســخ يف قــوة 

  . قوق اإلنساناحترام حيف و
عنـصر معـزز للبعثـة،      عـن طريـق     هـذا الـدعم     يقدم  وس  

وســوف يــشمل بنــاء . ومــن خــالل تعبئــة اخلــربات املتخصــصة
مـع   والـسجون،    ئيقـضا  اجلهـاز ال   قدرات املؤسسات الليبية يف   

يف شـراكة مـع تنميـة القـدرات         البعثة للمسائل العاجلـة     معاجلة  
حــدة اإلمنــائي املــدى الطويــل مــن خــالل برنــامج األمــم املت  يف 

تتماشــى . ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة 
ــا متامــا مــع   ــواردة يف  البعثــة ددة لــدوراحملــتوصــيات الخططن ال

 اليت،  )A/HRC/19/68(يبيا  لباملعنية  تقرير جلنة التحقيق الدولية     
 .ا متواصال أثناء عملها اهلامحوارأجرينا معها 

ــريا،    ــرت أخـ ــسيق    أظهـ ــرورة تنـ ــية ضـ ــهر املاضـ األشـ
. املــساعدات الدوليــة إىل ليبيــا يف مجيــع هــذه اجملــاالت وغريهــا

يف حني كررت التأكيـد علـى الطـابع الفريـد للـسياق اللـييب،               و
ــة أخـــرى،   ــياقات انتقاليـ ــا يف سـ ــدد الكمـ ــإن تعـ  -عـــروض فـ

ــدد  و ــة تعـ ــارات الخاصـ ــة    -زيـ ــسلطات الوطنيـ ــد الـ ــد يكبـ قـ
ا احلكومـــة الليبيـــة ضـــغطتواجـــه . ةكـــاليف معـــامالت كـــبريت

ــة،  .  لتلبيــة األولويــات امللحــة شــديدا يف وســوف تواصــل البعث
، دعـم اجلهـود الليبيـة لتنـسيق املـشاركة           ا واليتـه   جمـاالت  مجيع

االحتياجـات  علـى  عروض املـساعدة  كفالة تركيز الدولية بغية   
ــدد  ــيت حتـ ــا، الـ ــذها ها ليبيـ ــتعمال وتنفيـ ــد األدىن باسـ ــن احلـ مـ

ــدرات ال ــالقـ ــها   ةليبيـ ــن طاقتـ ــل بأقـــصى مـ ــستخدمة بالفعـ . املـ
اقتضى األمر، ووفقا ملا تطلبه احلكومة، ستيسر بعثـة األمـم           إذا

املتحدة للدعم يف ليبيا، تطوير الشراكات بني ليبيـا واألطـراف           
ــا يف ذلــك يف    ــة، مب ــة الفاعل ــيت تاجملــاالتالدولي ــم   ال ــر األم فتق

املتحــدة فيهــا للواليــة أو للميــزة النــسبية، مــن أجــل االســتجابة 
وستساعد إقامة االحتاد األفريقـي     . املباشرة لالحتياجات الليبية  
ــة   ــة الـــدول العربيـ ــيكة وجامعـ ــا، الوشـ  علـــىملمثليـــتني يف ليبيـ

 .االستفادة من اخلربة اإلقليمية

يهمـا  وقبل اخلتام، أود التركيز علـى نقطـتني تـشترك ف            
مجيع األنشطة املـستقبلية املقترحـة لبعثـة األمـم املتحـدة للـدعم              

 إىل ،الثـورة يف أوال، مـن املهـم ترمجـة مـشاركة املـرأة             .يف ليبيا 
وسوف يكـون   . مشاركة كاملة يف عملية االنتقال الدميقراطي     

للبعثــة قــدرة خمصــصة لــدعم متكــني املــرأة يف مجيــع جمــاالت        
نتذكر أن الثورة الليبية، قد عـربت       ثانيا، ال بد من أن      . الوالية

على غرار كـل حركـات الربيـع العـريب، عـن تطلعـات شـباب                
ويتوقع شباب ليبيا إشـراكهم الكامـل يف املرحلـة           .للتغيري البلد

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/HRC/19/68�


S/PV.6731  
 

12-25355 5 
 

االنتقالية، وسيكون ذلك شاغال مستمرا يف إطار ما نبذله مـن        
  .  عشر شهرا القادمةاالثينجهود، خالل 

ــة بتن    ــام البعثـ ــاء قيـ ــة،   وأثنـ ــة املقترحـ ــذه الواليـ ــذ هـ فيـ
ستحافظ على أثر خفيف، يرمي إىل توفري خربة مرنة ومراعيـة        
وذات جــودة عاليـــة، لـــدعم االنتقـــال الـــدميقراطي ومـــساعدة  

ونوصـي  . السلطات الليبية على مواجهة التحديات املرتبطة بـه       
أن يتم تـوفري هـذا الـدعم يف شـكل بعثـة متكاملـة مـن الناحيـة                   

قــصى قــدر مــن أثــر منظومــة األمــم املتحــدة  اهليكليــة لتحقيــق أ
  . بأسرها

عـــدد أســـاس وســـيقوم اهليكـــل املقتـــرح للبعثـــة علـــى   
حمدود نسبيا مـن املـوظفني األساسـيني عـاليي املـستوى، الـذين        
ــه،      ــل يف جمالـ ــسيقية، كـ ــشارية وتنـ ــأدوار استـ ــضطلعون بـ سيـ

 .وسيكونون قادرين على حشد املزيد من الـدعم عنـد احلاجـة           
 مـن   طيلـة الـسنة   جرى حشدها   سي اإلضافية اليت    وستأيت اخلربة 

 واملنظمـات   ،العديد من املصادر، مبا يف ذلـك الـدول األعـضاء          
ــالطبع الفريــق القطــري لألمــم املتحــدة    ــة وغريهــا، وب  .اإلقليمي

قــدرهتا اخلاصــة علــى أيــضا، لكــن مــن املهــم أن تكــون للبعثــة  
 .طلبـات االنتـشار املقدمـة يف غـضون وقـت قـصري            لاالستجابة  

قــد عقــدنا العــزم علــى البنــاء علــى النتــائج الــيت توصــل إليهــا   و
تقرير األمـني العـام عـن القـدرات املدنيـة يف أعقـاب الرتاعـات                

)S/2011/527 (         لتصميم وسائل جديدة وأكثر مرونة مـن أجـل
إن احلفـاظ علـى     .  جمـال دعـم الليبـيني      تعبئة اخلـربات املدنيـة يف     

القدرة على االستجابة لالحتياجات الناشئة، جزء أساسي مـن         
  .مفهوم بعثتنا

 أمهيـة   األكثـر وستكون السنة املقبلة إحـدى الـسنوات          
قلت خالل أول مرة خاطبت فيهـا اجمللـس         لقد  . يف تاريخ ليبيا  

يط تنـسيق التخطـ    معين ب  بوصفي مستشارا خاصا لألمني العام،    
يونيــه املاضــي، /يف فتــرة مــا بعــد الــصراع يف ليبيــا، يف حزيــران

 بـأن رغـم مـوارد ليبيـا املاليـة والبـشرية،            كـان مـن الواضـح      أنه
 علـى إثـر  بعـد انتـهاء الـصراع،    سوف تكـون هائلـة     التحديات  

عقــود عرفــت انتــهاج سياســة، تتمثــل يف عــدم تطــوير أي مــن 

ــأ     ــساءلة، وب ــة خاضــعة للم ــة دميقراطي  َتركــةن مؤســسات دول
 شكالنانتــهاكات حقــوق اإلنــسان وغيــاب ســيادة القــانون يــ 

  . إرثا ثقيال جدا
 اجمللــس علــى وشــك االســتماع إىل رئــيس وزراء، إن   

إنـه لـشرف    . تلك التحديات ل التصدياضطلع مبسؤولية   الذي  
العمـل مـع الليبـيني الـذين التزمـوا ببنـاء مـستقبل             يل ولزمالئي، 

ــا أطلــب دعــم اجمللــس،    املوافقــة علــى  مــن خــاللبلــدهم، وأن
طلب حكومة ليبيا وتوصية األمني العام بتمديـد واليـة البعثـة،            

  . شهرا على النحو املبني يف التقرير١٢ملدة 
ــرئيس   ــة ( ال ــم باإلنكليزي ــارتن    ):تكل ــسيد م أشــكر ال

  .على إحاطته اإلعالمية
  .وأعطي الكلمة اآلن لرئيس الوزراء الكيب  
يل يف البداية أن أتقـدم      امسحوا  ): ليبيا (السيد الكيب   

إليكم بالتهنئة على ترؤسكم جمللس األمن خـالل هـذا الـشهر،            
وأتوجه بالشكر جمللسكم املـوقر علـى دعوتـه يل للـتكلم أمامـه              
اليوم، وإنه لـشرف عظـيم يل أن أقـف أمـام هـذا اجمللـس ممـثال                  
ليبيــا اجلديــدة وقــد ختلّــصت مــن ربقــة حكــم اســتبدادي خنــق  

غتــنم هــذه املناســبة ألعــرب عــن عظــيم  ســنة، وأ٤٢شــعيب ملــدة 
االمتنان الذي يكنه شعيب إىل منظمة األمم املتحـدة عامـة وإىل            
جملــس األمــن خاصــة للوقفــة الــشجاعة مــع الــشعب اللــييب يف    

تلك احملنة اليت دامت ألكثر من مثانية أشـهر، واسـتمرار           . حمنته
الــدعم الــذي تقدمــه هــذه املنظومــة يف املرحلــة االنتقاليــة الــيت    
نأمــل أن نــصل فيهــا إىل حتقيــق أهــدافنا يف بنــاء الدولــة املدنيــة  

 دولة املؤسسات وحكـم القـانون واحتـرام         -الدميقراطية احلرة   
ــات األساســية    ــسان واحلري ــيت  -حقــوق اإلن ــة ال ــة التعددي  دول

تــسودها روح التــسامح والتــصاحل والعدالــة وهــي الدولــة الــيت  
الـــذين ضـــحى مـــن أجلـــها عـــشرات اآلالف مـــن الـــشهداء،  

  . عاهدنا اهللا أال نتنكر لدمائهم، وأن حنقق أمانيهم
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ــة للتأكيـــد جمـــددا علـــى      وأود أن أغتـــنم هـــذه الفرصـ
امتثـــال احلكومـــة االنتقاليـــة اللتزاماهتـــا الدوليـــة، مبـــا يف ذلـــك 

  . املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة
تعلمون أن بلدي يعاين من إرث نظام دكتاتوري أثـر            

لف قطاعات الدولة، نظام حرم شبابه من األمـل         سلبا على خمت  
وحرم الشعب اللييب مـن حقـه يف التنميـة والرفـاه، كمـا يعـاين                
من آثار حرب التحريـر الـيت تـسببت يف تـدمري مـا كـان قائمـا                  
مــن مؤســسات وجــزء هــام مــن البنيــة التحتيــة، ومــا زال عــدد 

ين كبري من أعوان القذايف امللطخة أيـديهم بـدماء الليبـيني، الـذ            
ســرقوا األمــوال العامــة مل ميثلــوا بعــد أمــام العدالــة، ولــذا فــإن   
املرحلة االنتقالية اليت منـر هبـا مليئـة بكـم هائـل مـن التحـديات                 
الداخليـــة واخلارجيـــة، وال منـــاص فيهـــا مـــن تـــضافر اجلهـــود  
الوطنيــة ومــساعدة اجملتمــع الــدويل ملواجهتــها حــىت نــصل مــع    

ــان، ب    ــر األم ــة إىل ب ــة هــذه املرحل ــدائم   هناي إصــدار الدســتور ال
وانتخاب الربملان واحلكومة الـيت سـتقود الـبالد خـالل املرحلـة       

  . القادمة حنو حتقيق طموحات الشعب يف التقدم واالزدهار
ــاع ســـقف       ــة وارتفـ ــديات الداخليـ ــن التحـ ــالرغم مـ بـ

تطلعات شعبنا، فقد أجنزت احلكومة االنتقالية الكثري يف وقت         
   .قصري ال يتعدى األربعة أشهر

إن احلكومة االنتقاليـة وضـعت هـدف اسـتعادة األمـن         
والنظام وتعزيـز سـيادة القـانون يف أعلـى سـلم أولوياهتـا، إميانـا              
منها بأن الشاغل الرئيسي للدولة واملواطن على حد سواء هـو           
األمن، فبالرغم من بعض احلوادث املنعزلـة الـيت وقعـت خـالل       

طات املختــصة األشــهر األخــرية يف أمــاكن متفرقــة، فــإن الــسل  
اســـتطاعت احتواءهـــا، وبـــرز اســـتقرار الدولـــة جبـــالء خـــالل  

 وأقـول   -احتفاالت عظيمة خرج فيها الشعب اللـييب طواعيـة          
ــة  ــورة   -طواعيـــ ــذكرى األوىل لثـــ ــال بالـــ ــه لالحتفـــ  بأكملـــ

فربايــر يف خمتلــف املــدن والبلــدات، إذ مل حيــدث     /شــباط ١٧
  . يعكر األمن أو يثري االضطراب واحلمد هللا ما

للحكومة االنتقالية خطة متكاملة لتأهيـل واسـتيعاب      و  
فقـــد وضـــعت احلكومـــة خطـــة إلدمـــاج الثـــوار يف      . الثـــوار

مؤســسات الدولــة، ومت حــىت اآلن دمــج عــشرة آالف ثــائر يف  
وزارة الداخليــة وســتة آالف ثــائر يف وزارة الــدفاع، وســيتم     
ــوزارة      ــائر بــنفس ال ــر مــن اثــين عــشر ألــف ث ــا إدمــاج أكث قريب

رة آالف ثــائر يف دورات تدريبيــة للــدول الــشقيقة وإيفــاد عــش
ــة   ــدا لــضمهم إىل وزارة الداخلي وقــد أنــشأت  . والــصديقة متهي

احلكومــة هيئــة شــؤون احملــاربني وذلــك إلتاحــة الفــرص للثــوار 
  . الراغبني يف االخنراط يف خمتلف املهن

وتويل احلكومة االنتقاليـة أمهيـة خاصـة لـرتع الـسالح              
دمار الـــشامل ومنظومـــات الـــدفاع وعـــدم انتـــشار أســـلحة الـــ

ــوطين      ــد خطــري لألمــن ال ــا تــشكله مــن هتدي ــة مل اجلــوي احملمول
ــم     . واإلقليمــي ــة األم ــا مــع بعث ــا وثيق ــة تعاون ــاون احلكوم وتتع

ــة   ــا ومنظمــة حظــر األســلحة الكيميائي . املتحــدة للــدعم يف ليبي
ومـــن هـــذا املنـــرب أطمـــئن اجملتمـــع الـــدويل علـــى أن األســـلحة  

ــيت مت  ــة ال ــام     الكيميائي ــا النظ ــد أخفاه ــا، وكــان ق ــور عليه  العث
ونعمل بالتعاون مع أمانـة املنظمـة      . السابق، هي حتت السيطرة   

ــة     ــربامج الكفيلـ وعـــدد مـــن الـــدول الـــصديقة علـــى وضـــع الـ
أمــا خبــصوص . للــتخلص منــها وفــق جــدول زمــين متفــق عليــه 

. فهــي أيــضا حتــت الــسيطرة) الكعكــة الــصفراء(املــواد النوويــة 
كالــة الطاقــة الذريــة بزيــارة أمــاكن ختزينــها وقــد قــام مفتــشو و

وفيمـا يتعلـق باألسـلحة التقليديـة        . وأكدوا أهنـا يف وضـع آمـن       
والذخائر والصواريخ خاصة تلك األنظمة احملمولة، فإن هنـاك         
ــا       ــدوليني جلمعهـ ــشركاء الـ ــع الـ ــاون مـ ــة بالتعـ ــودا جاريـ جهـ

  . والسيطرة عليها ومنع تسرهبا عرب احلدود
ــار دعــــ     ــذا اإلطــ ــؤمتر   ويف هــ ــد مــ ــة لعقــ ت احلكومــ
 ١١وزاري بـــشأن أمـــن احلـــدود يف طـــرابلس يـــومي  إقليمـــي

مـــارس يـــضم وزراء الـــدفاع والداخليـــة ورؤســـاء / آذار١٢ و
األجهــزة األمنيــة لكــل مــن تــشاد، تــونس، اجلزائــر، الــسودان، 

ويهــدف املــؤمتر إىل تنــسيق . مــايل، مــصر، موريتانيــا، والنيجــر
اهرة اهلجـرة غـري الـشرعية       اجلهود ملراقبـة احلـدود ومواجهـة ظـ        

ومنع تسريب السالح وحماربـة املخـدرات والتـصدي ألنـشطة           
فلول نظام القذايف اليت ال زالت ولألسف الشديد تعمل حبريـة           
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ــا     ــريا ألمـــن ليبيـ ــدا خطـ ــوار وُتـــشكل هتديـ يف بعـــض دول اجلـ
  . وجرياهنا
ودعمــــا جلهودنــــا يف حتقيــــق األمــــن واالســــتقرار يف   

ــة حــدودنا ا   ــداخل ومحاي ــذا اجمللــس    ال ــا نطالــب ه ــة فإنن لطويل
وبكل احترام برفع احلظر علـى األسـلحة واملعـدات العـسكرية            

  . مبا ميكننا من إعادة أجهزة الشرطة والقوات املسلحة
ــة شــرط أساســي إلعــادة      ال شــك أن املــصاحلة الوطني

ــا      ــاء ليبي ــام االجتمــاعي، وشــرط جهــوري لبن االســتقرار والوئ
ــرام   ــى احت ــة عل ــدة القائم ــد صــدر   اجلدي ــسان، فق ــوق اإلن  حق

مؤخرا قـانون العدالـة االنتقاليـة واملـصاحلة الوطنيـة الـذي نـص           
ــة     ــة االنتقالي ــصاحلة والعدال ــة امل ــشاء هيئ ــى إن واســتنادا إىل . عل

املوروث االجتماعي اللييب، فقد ُشكلت جلان للمصاحلة تـضم         
وجهاء وشيوخ وقضاة وزعامات دينيـة وسياسـية ومؤسـسات     

وأمثـرت جهـود هـذه اللجـان يف تـسوية العديـد             اجملتمع املدين،   
ــدهنم       ــازحني إىل م ــودة الن ــة والقبليــة، وع ــات احمللي ــن اخلالف م

وحنن ندرك أن املصاحلة احلقيقيـة لـن تتحقـق          . وقراهم األصلية 
دالـــة، وتــسريع احملاكمــات، وتوقيـــع   إال بتقــدمي اجلُنــاة إىل الع  

. العقـــاب علـــى املـــذنبني، وجـــرب الـــضرر بتعـــويض الـــضحايا  
أن هنـاك جهـودا تبـذل يف جمـال توعيـة املـواطنني مبفهـوم         كمـا 

املصاحلة الوطنيـة والعدالـة االنتقاليـة مـن خـالل إقامـة حلقـات               
العمــل والنــدوات واملــؤمترات بالتعــاون مــع منظمــات اجملتمــع    

  . اء الدولينياملدين والشرك
ويف سبيل ترسيخ مفهوم العدالة االنتقالية، فقد صـدر           

قــانون بــالعفو عــن بعــض اجلــرائم الــيت ارتكبــت قبــل ثــورة         
وقــد مشــل هــذا العفــو مجيــع اجلــرائم عــدا    . فربايــر/شــباط ١٧

ــصاب      ــذيب واالغتـ ــف والتعـ ــذاء واخلطـ ــل واإليـ ــرائم القتـ جـ
  . وجرائم األموال اخلاصة والعامة

م القـــذايف الـــذين ارتكبـــوا انتـــهاكات إن أعـــوان نظـــا  
خطــرية حبــق الــشعب اللــييب ســيتم تقــدميهم إىل حمــاكم مدنيــة    

ويف هذا اإلطار جيري التحضري حملاكمة املـسّمى سـيف          . عادلة
القذايف يف ليبيا وفقا ملعايري العدالة واإلنصاف، وباسم الشعب         

اللــييب ومــن خــالل جملــسكم املــوقر نطالــب اجملتمــع الــدويل        
اون اجلدي لتحقيق العدالة بتسليم أعوان القـذايف وأسـرته          بالتع

الذين ارتكبوا اجلرائم حبق الـشعب اللـييب وتـسليم مـا حبـوزهتم              
وحيـدونا األمـل أن تتعـاون الـدول         . من أموال مـسروقة مهربـة     

املعنية مـع الـسلطات الليبيـة يف هـذا الـشأن ويف أسـرع وقـت،               
ــوا يتح     ــا زال ــارين م ــن الف ــد م ــة  خاصــة وأن العدي ركــون حبري

  . ولألسف يشكلون هتديدا خطريا على أمن ليبيا واملنطقة
ــع حقـــوق      ــام بوضـ ــية االهتمـ ــواغلنا األساسـ ومـــن شـ

اإلنـــسان يف ليبيـــا بوصـــفه أحـــد أولوياتنـــا الوطنيـــة، ويف هـــذا 
اإلطار تعاونت ليبيا مع جلنـة التحقيـق املـستقلة جمللـس حقـوق              

ــة إىل خمتلــف     ــا امليداني ــسان خــالل زياراهت ــاطق  اإلن ــدن واملن امل
وقــد اختــذت احلكومــة العديــد مــن التــدابري العمليــة       , الليبيــة

ــضائية      ــشرطة الق ــاز ال ــادة اســتالم جه ــة متثلــت يف إع والقانوني
للكـــثري مـــن الـــسجون وهتيئتـــها مبواصـــفات ومعـــايري حقـــوق  
اإلنسان، كما مت إلغاء القوانني الـيت حتـد مـن احلريـات، ونـشر          

ات واحملاضـرات وورش العمـل   ثقافة حقوق اإلنسان عرب الندو   
  . للمكلفني بإنفاذ القانون

ويف هذا العام أنشأت الدولة اجمللس الوطين للحريـات           
ــة انتــهاكات،     العامــة وحقــوق اإلنــسان الــذي يتــوىل رصــد أي

ــشأن   ــاك   . وقبــول الــشكاوى يف هــذا ال ــأن هن وحنــن نعتــرف ب
بعض التجاوزات حلقوق اإلنسان قد وقعـت بالفعـل، ولكنـها           

لكـــم أهنـــا تبقـــى حـــاالت فرديـــة ومعزولـــة وليـــست  وأؤكـــد 
ممنهجــة، مردهــا إىل عــدم وعــي بعــض الثــوار مببــادئ القــانون   

وقـد شـكلت جلنـة وزاريـة        . الدويل اإلنساين وحقوق اإلنـسان    
  . على رأسها وزير العدل للتحقيق يف هذه التجاوزات

ــة      ــة ملتزم ــة االنتقالي كمــا أود اإلشــارة إىل أن احلكوم
فقــودين الــذين فقــدوا خــالل أحــداث الثــورة، مبعرفــة مــصري امل

حيث اختذت وزارة الـشهداء واجلرحـى واملفقـودين مجلـة مـن             
اإلجراءات اهلامة، من بينها تشكيل جلان وطنية علـى مـستوى           

ــز    ــة لغــرض الكــشف عــن مــصري املفقــودين، بــدون متيي . الدول
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وهلــذا هتيــب احلكومــة االنتقاليــة بــاجملتمع الــدويل والــشركاء       
  . ملساعدة املادية والتقنية واخلربات يف هذا اجملالبتوفري ا

ــة تبـــذل       ــة االنتقاليـ ــإن احلكومـ ــرى، فـ ــة أخـ مـــن جهـ
قصارى جهدها لتحـسني أوضـاع املـشردين مـن خـالل تـوفري              
مالجــئ مناســبة تتــوافر فيهــا االشــتراطات واملعــايري الــيت حتتــرم  
آدمية وكرامة اإلنسان، إضافة إىل تقدمي املـساعدات اإلنـسانية          

  . لالزمة هلما
كمــا أولــت احلكومــة اهتمامــا كــبريا بعــالج اجلرحــى   

ــر مــن      ألــف جــريح  ٣٠واملرضــى حيــث قامــت بإرســال أكث
  . للعالج باخلارج

إن الشرعية الكاملة للسلطات التشريعية والتنفيذية يف         
ليبيا ال تأيت إال عرب االنتخابات، ولذا فإن جهودا حثيثـة ُتبـذل             

ؤمَّن االنتقــال مــن الثــورة إىل  مــن أجــل وضــع إطــار قــانوين يــ  
فقــد مت اعتمــاد قــانون انتخــاب املــؤمتر الــوطين العــام،  . الدولــة

وتشكيل املفوضية الوطنيـة العليـا لالنتخابـات، وإقـرار الـدوائر         
االنتخابيــة اســتعدادا النتخــاب أعــضاء املــؤمتر الــوطين العــام يف 
غ املوعــد املقــرر، وســيتوىل املــؤمتر اختيــار هيئــة تأسيــسية تــصو

مــشروع الدســتور، واعتمــاده عــرب اســتفتاء شــعيب، وانتخــاب   
وحنــن نفعِّــل دور . ســلطة تــشريعية متثــل مجيــع فئــات الــشعب  

ــة      ــصادية واالجتماعي ــة واالقت ــسياسية واملدني ــاة ال ــرأة يف احلي امل
لتمكينها من الوصول إىل مركز صنع القرار، وهبذا اخلـصوص          

نافــسة والــذي نــص قــانون االنتخابــات علــى نظــام القــوائم املت 
اشــترط التــساوي العــددي يف الترشــيح بــني الرجــل واملــرأة يف  

  .إطار تعزيز دور املرأة
ودعما لبناء ليبيا اجلديـدة علـى قاعـدة التعدديـة، فقـد               

فُــتح اجملــال أمــام تأســيس األحــزاب ومنظمــات اجملتمــع املــدين   
وبـــدأت املبـــادرات الفرديـــة واجلماعيـــة تتـــشكل يف صـــورة      

  .أهلية تعمل يف خمتلف اجملاالتمنظمات ومجعيات 
ــاذ       ــلة اختـــ ــة مبواصـــ ــة ملتزمـــ ــة االنتقاليـــ إن احلكومـــ

اإلجــراءات الــضرورية الالزمــة إلجــراء االنتخابــات يف أجــواء  

آمنــة وشــفافة ويف موعــدها، وضــمان أن تتحــصل املفوضــية      
الوطنية العليا لالنتخابات على الدعم الالزم، كل الـدعم، مـع           

عملــها، ونأمــل أن تواصــل دعمهــا يف احملافظــة علــى اســتقاللية 
وإذ نــثمِّن جهــود بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف  . هــذا الــشأن

ليبيـــا يف هـــذا الـــصدد، فإننـــا نتطلـــع إىل تعزيـــز تلـــك اجلهـــود 
  .بالتنسيق مع اجملتمع الدويل يف حتقيق تطلعاتنا يف هذا اجملال

ال يــسعين إال أن أجــزل الــشكر للمجهــودات الدوليــة   
يف اآلونة األخرية مـن أجـل اإلفـراج عـن األرصـدة             اليت ُبذلت   

الليبيــة اجملمــدة، ونــثمن موافقــة جلنــة اجلــزاءات علــى طلــب        
شـــطب املـــصرف املركـــزي واملـــصرف اللـــييب اخلـــارجي مـــن  

  .قائمتها
واستكماال هلذه اجلهود فإننا نطالب بإصـدار قـرارات           

مصادرة وتسليم أموال عائلة القـذايف وبقايـا نظامـه إىل خزينـة             
ونـود أن نؤكـد     . الشعب اللييب تلك األموال املسروقة واملُهربة     

هنــا علــى أن احلكومــة االنتقاليــة قــد خطــت خطــوات إجيابيــة   
  .وملموسة يف انتهاج معايري الشفافية يف إدارة موارد الدولة

أما فيمـا يتعلـق باالسـتثمارات الليبيـة يف اخلـارج، أود              
م عـدد مـن الـدول       أن أعرب عن قلقنا الـشديد إزاء عـدم التـزا          

ــى أراضــيها      ــة املوجــودة عل ــى االســتثمارات الليبي باحملافظــة عل
ــع       ــشاور م ــن، بالت ــن أن جملــس األم ــرغم م ــى ال ــها، عل ومحايت
احلكومــة الليبيــة، قــد أبقــى جتميــده لألصــول واألمــوال التابعــة  
هليئــة االســتثمار الليبيــة إىل حــني اســتكمال حــصرها وتقييمهــا 

  .وإعادة هيكلة اهليئة
ــة   واآل   ــدة للمؤســسة الليبي ــشكيل إدارة جدي ن وبعــد ت

لالستثمارات، ندعو اجملتمع الدويل للتدخل لـدى هـذه الـدول           
  .لتمكني املؤسسة من استالم شركاهتا وأصوهلا

ــم           إننــا نقــدِّر التعــاون القــيِّم واهلــادف مــع بعثــة األم
ــشورة الـــيت تقـــدمها ملختلـــف        ــدة للـــدعم يف ليبيـــا واملـ املتحـ

ــة  ــا علــى  . يف مجيــع اجملــاالتالــسلطات الليبي ويــأيت توقيــع ليبي
ينـاير املاضـي تأكيـدا مـن        /اتفاق مركز البعثـة يف كـانون الثـاين        



S/PV.6731  
 

12-25355 9 
 

احلكومة االنتقالية على تقديرها للخدمات اليت تقدمها البعثـة،         
  .ونأمل يف استمرار هذا التعاون

إننا نسعى إىل إقامة عالقات ثنائية ومتعددة االطـراف           
ملتبـــادل وعـــدم التـــدخل يف الـــشؤون علـــى أســـاس االحتـــرام ا

الداخليــة للــدول، واإلميــان بــأن الوســائل الــسلمية هــي الــسبيل 
حلــل كــل الرتاعــات الدوليــة، ونبــذ اإلرهــاب والعنــف جبميــع   
ــية،     ــات األساسـ ــسان واحلريـ ــوق اإلنـ ــرام حقـ ــكاله، واحتـ أشـ
واملسامهة يف تعزيز السلم واألمن الـدوليني، والـشراكة الفاعلـة         

 الـــدول األخـــرى مبـــا خيـــدم املـــصلحة املـــشتركة  والبنَّـــاءة مـــع
ــشجع      ــتح يـ ــر ومنفـ ــصاد حـ ــة اقتـ ــع إىل إقامـ ــع، ونتطلـ للجميـ
املبادرات الفردية، وتتاح فيه الفرص املتكافئة للجميـع حـسب          
قـــدرهتم، دون إمهـــال واجـــب الدولـــة يف تـــوفري االحتياجـــات 

  .األساسية والرفاهية ملواطنيها
احـد فقـط علـى    وأخريا، فعلى الرغم من مـرور عـام و       

بداية الثـورة لإلطاحـة بالنظـام الظـامل اجلـائر فـإن هنـاك تقـدما                 
وعلـى  . ملحوظا وإن كان قد حتقق بثمن غال من دماء شـعبنا          

الرغم من أن العيـد األول للثـورة كـان وقـت احتفـال وفـرح،                
فلقد كان أيضا وقتـا لتـذكر الـشهداء والتـضحيات الـيت بـذهلا               

  .شعبنا مثنا حلريته
ئيس، امســح يل بــأن أقــول أنــا فخــور جــدا  ســيدي الــر  

إن . بانتمــائي للــشعب اللــييب وفخــور جــدا مبــا حققــه الليبيــون 
الشعب اللـييب يـدرك ويقـدر حجـم إسـهامات اجملتمـع الـدويل               

  .عامة واألمم املتحدة خاصة يف جناح الثورة
حنن نتطلع الستمرار العمـل املثمـر مـع األمـم املتحـدة               

  .خالل السنة القادمة
أشــكر معــايل رئــيس   ): تكلــم باإلنكليزيــة  (يسالــرئ  

  .الوزراء، الكيب، على بيانه
  .وأعطي الكلمة اآلن ملمثل االحتاد الروسي  
ــشوركني    ــسيد تـــ ــي  (الـــ ــاد الروســـ ــم ) (االحتـــ تكلـــ
نــود أن نرحــب بــرئيس الــوزراء اللــييب يف قاعــة      ): بالروســية

إنه يواجه حتديات كبرية، نتمىن لـه كـل النجـاح        . جملس األمن 
ونود، يف حضور الـسيد رئـيس الـوزراء، أن         . لتغلب عليها يف ا 

  .نثري ثالث مسائل مل ُيشر إليها يف اإلحاطة اإلعالمية
تتعلــــق املــــسألة األوىل بالــــضحايا املــــدنيني نتيجــــة       

) النـاتو (للضربات اجلويـة الـيت وجههـا حلـف مشـال األطلـسي         
راً يعترب جملس األمـن هـذه املـسألة بالغـة األمهيـة، نظـ        . ضد ليبيا 

ألن موت املدنيني جـاء نتيجـة ألعمـال أِذن هبـا اجمللـس هبـدف           
ــدنيني  ــة امل ــشرين٣يف . محاي ــوفمرب / ت ــن األمــني  ٢٠١١ن ، أعل

العــام للحلــف أن ليبيــا مل تؤكــد وقــوع ضــحايا بــني املــدنيني،  
بيـد أنـه    . وأنَّ بالتايل ليس مثة من حاجة إىل املضي يف التحقيق         

ا تابعـــة جمللـــس حقـــوق كـــان هنـــاك جلنـــة حتقيـــق دوليـــة لليبيـــ
) A/HRC/19/68(مــارس، صــدر تقريــر  / آذار٢ويف . اإلنــسان

أشار إىل وقوع عشرات القتلـى مـن املـدنيني نتيجـة للـضربات              
بيد أن ما حصلنا عليه أننا عـدنا إىل حيـث بـدأنا بـدال               . اجلوية

  .احلصول على رد فعل صادق ومباشر من احللقمن 
مارس، أعلـن عـن تعـذر تقـدمي أي بيانـات          / آذار ٥يف    

ــه    ــابات ألنـ ــضحايا واإلصـ ــن الـ ــدقيق   ”عـ ــى تـ ــادر علـ ــري قـ غـ
كمــا نــرى، فــاحللف حيــاول التنــصل خبجــل مــن       . “األرقــام

إننـا نتوقـع    . املسؤولية فيما يتعلق مبسألة إنسانية حـساسة جـدا        
وجود ضحايا وإصـابات بـني املـدنيني،        من احللف أن يعترف ب    

. وأن يعتذر ويعـرب عـن اسـتعداده لـدفع التعويـضات املناسـبة             
ونعتقـــد بأنـــه كـــان ينبغـــي أن تـــتم تـــسوية املـــسألة بالـــصورة  
الــصحيحة، وأن املــسؤولية ال تقــع علــى النــاتو وجملــس األمــن  

إن اعتبـاره   . فحسب، بل أيضاً على السلطات الليبيـة اجلديـدة        
حايا املدنيني ناجم عن الـضربات اجلويـة سـوف          أن وقوع الض  

يظهـــر التزامهـــا حبمايـــة حقـــوق اإلنـــسان وســـوف يـــسهم يف 
إننا ندعو األمني العام لألمـم املتحـدة للعمـل          . املصاحلة الوطنية 

من أجل إصـدار بيـان مـشترك بـني األمـم املتحـدة والنـاتو مـن                  
أجــل إهنــاء مــسألة وقــوع ضــحايا يف صــفوف املــدنيني نتيجــة   

  .بات اجلوية اليت وجهها احللفللضر

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/HRC/19/68�
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ــشار األســلحة          ــن القلــق إزاء انت ــد أعربنــا ع ــاً، لق ثاني
وعلى أيـة حـال،     . الليبية بصورة غري خاضعة للرقابة يف املنطقة      

فلقـد تلقينـا    . ليست األسلحة فقط هي اليت تذهب إىل اخلارج       
ــدريب        ــا مركــز خــاص لت ــه يوجــد يف ليبي ــد بأن ــات تفي معلوم

ــا ــالثوار ا  م ــسمون ب ــة،    ي ــسلطات الليبي ــدعم مــن ال ــسوريني ب ل
وجيري إرسال جمنديه اجلدد إىل سـوريا ليـشنوا هجمـات علـى       

هذا األمـر غـري مقبـول البتـة وفقـاً ألي مـن              . احلكومة الشرعية 
ــد ــة القواعـ ــتقرار يف    . القانونيـ ــوض االسـ ــل يقـ ــك العمـ إن ذلـ
ونظــرا حلقيقــة أن تنظــيم القاعــدة ينــشط يف . األوســط الــشرق
 يتحـول  الثـورة  تـصدير  كـان  إذا ثور تساؤل عما  فإنه ي  سوريا،

 يـشارك  إنه كان  القذايف العقيد وقد قال . لإلرهاب تصدير إىل
 يف ولكن من املؤكد أنه يتعني التعامل مع القضايا        أيضا، هناك
  .بلداهنا

. جـدا  صـعبة  ليبيـا  يف االنتقالية الفترة أن الواضح ومن  
 علـى  مـات البلـد عال   شـرق  ظهـرت يف   أيـام فقـط،    فقبل بضعة 
 اسـتقالل  نؤيـد  وحنـن . القـوة  واسـتخدام  انفـصالية  وجود نزعة 

 بأنـه  فإننا مقتنعون  ذلك، ومع. أراضيها وسالمة ليبيا وسيادهتا 
 خـالل  مـن  الـسياسية  بالوسـائل  القضايا مجيع مع التعامل جيب
  .مأساة إىل ستتحول بنغازي يف احلالة فإن وإال،. احلوار

ــسيدة   ــس الــ ــات (رايــ ــ الواليــ ــة دةاملتحــ  )األمريكيــ
 الـوزراء  برئيس األمن جملس نرحب يف : )تكلمت باإلنكليزية (

ــا   ــسعدنا حــضوره معن ــون وحنــن. وي ــه ممتن ــد لبيان ــاء  املفي والبن
 الـضروري  مـن  أنـه  زميلـي الروسـي وجـد      أن ويؤسفين. للغاية

ــة القدميــة خبــصوص منظمــة حلــف مشــال      ــارة القــصة الكاذب إث
مبـا أنـه قـد فعـل         كـن األمـن، ول   جملس يف أخرى األطلسي مرة 

  .أرد أن يل فامسحوا ذلك،
 حقــوق حالــة يف الدوليــة التحقيــق جلنــة لقــد خلــصت  
ــسان ــا يف اإلن ــة شــن”األطلــسي  حلــف إىل أن ليبي  دقيقــة محل
ــة  مــن ضــحايا ســقوط علــى تفــادي تــصميم واضــح مــع للغاي
 أن أيـضا  بـه  املـسلم  ومن). ، املوجز A/HRC/19/68 (“املدنيني
 لتجنـب  الالزمـة  االحتياطـات  مجيـع  اختـاذ  كـان  احللـف  هدف

 نالحـظ  ذلك، إىل وباإلضافة .متاما املدنيني من ضحايا سقوط
ــاون ــتثنائية   تعـ ــصورة اسـ ــف بـ ــساعدة احللـ ــة ملـ ــق جلنـ  التحقيـ

  .عملها يف
ــسي     ــف األطل ــذ حل ــد نفَّ ــات وق ــاليب يف العملي ــا  ي وفق

 اإلنــساين القــانون مبوجــب مطلــوب هــو مــا ملعــايري تتجــاوز 
فيمــا يتعلــق  املتحــدة األمــم واليــة مــع متامــا يتفــق ومبــا الــدويل
ــة واملنـــاطق املـــدنيني حبمايـــة  اهلجمـــات باملـــدنيني مـــن املأهولـ
  .هجمات بشن والتهديد
 هـــــي اســـــتعراض مجيـــــع اللجنـــــة واليـــــة وكانـــــت  

. اإلنـــسان  حلقـــوق دويلالـــ للقـــانون  املزعومـــة االنتـــهاكات
ــة ووجــدت  انتــهاك أن حلــف األطلــسي مل يرتكــب أي  اللجن
  .الدويل للقانون

 التحقيـــق احللـــف بـــشكل كامـــل مـــع جلنـــة  وتعـــاون  
الـيت تعـني     املعلومات، من كبريا كما وقدم املعنية بليبيا  الدولية

وقـد  . عملـها  يف ملـساعدة اللجنـة    منـها  رفع السرية عن الكـثري    
الدعــاءات القابلــة للتــصديق، الــيت جــرى  درس احللــف مجيــع ا

 ومشـل . باملـدنيني  حلـق  الـذي  توجيه انتباهـه إليهـا، عـن الـضرر        
ــيم إجــراء ذلــك ــدءا مــن احللــف، لــسجل شــامل تقي ــار ب  اختي

 وأكـدت  .الـضربة  بعـد  مجعها مت األهداف وانتهاء بأي بيانات
الــيت قــصفها احللــف كانــت   األهــداف أن االســتعراض عمليــة
 املتحــدة األمــم واليــة مــع يتفــق مبــا شروعةمــ عــسكرية أهــدافا

 كـل  يف الـشديد  احلـذر  مـع تـوخي    اإلنساين الـدويل،   والقانون
  .املدنيني إىل حده األدىن على اخلطر لتقليل حالة

مهامجته إذا كانـت     أو هدف ومل تتم املوافقة على أي      
 .للخطـر  مـدنيني معرضـون    بـأن  لالعتقاد أسباب أو هناك أدلة 

تفـادي ضـرب     ومت احملتملة األهداف من وجرى تفويت مئات  
ــى خطــر أي لتجنــب األخــرية اللحظــة يف أخــرى أهــداف  عل
 الليبيـــة فـــإن األمــر متـــروك للـــسلطات  النهايـــة، ويف. املــدنيني 
 اخلـسائر  املـزاعم عـن    السـتعراض  قـدما  سـبيل للمـضي    لتحديد

ــفوف يف ــدنيني صــــ ــل. املــــ ــسيق وسنواصــــ ــم التنــــ  يف معهــــ
  .اجلهود هذه
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 أود أنــا): بالفرنــسية تكلــم) (رنــساف (الــسيد بريــانس  
 دعمنـــا لـــه وأن أؤكـــد ليبيـــا وزراء بـــرئيس أرحـــب أن أيـــضا
 أكـن  ومل. الـيت ميـر هبـا بلـده        الراهنة احلامسة املرحلة يف الكامل

 فعـل  قـد  الروسـي  االحتـاد  مبا أن ممثل   ولكن الكلمة أعتزم أخذ 
  .فسأديل ببيان ذلك،

 حقـوق  جمللس التابعة الدولية التحقيق جلنة قدمت لقد  
وهـــو تقريـــر  ،)A/HRC/19/68(ليبيـــا  عـــن تقريرهـــا اإلنـــسان
القـذايف   لقـوات  إدانـة  إنه يف املقام األول تقرير    . وشامل جدي

وأشـكاال   وجـرائم تعـذيب    اإلنـسانية  جرائم ضـد   اليت ارتكبت 
  .املهينة ملةأخرى من املعا

وكمــا أشــارت ممثلــة   حبلــف األطلــسي، يتعلــق وفيمــا  
ــات ــو، املتحــدة الوالي ــر خيلــص للت ــة أن إىل التقري احللــف  محل
 اخلـسائر  ويشدد على تصميمه علـى جتنـب       للغاية دقيقة كانت
 يف طبقـت  الـيت  جـدا  الـصارمة  اإلجـراءات  وعلى فعاليـة   املدنية

 لــذي كــان يف  ا احللــف،  أن هــي  واحلقيقــة . القــوة  اســتخدام
 يتـردد  أبناء شـعبه ومل    كان يهاجم بشكل مباشر    عدو مواجهة

ــن العمــل  ــا ع ــن انطالق ــدارس  م ــساجد وامل ــشفيات، امل  واملست
 شـديد التمييـز يف     وكـان  الـنفس  ضـبط  درجـة عاليـة مـن      أظهر

  .للقوة استخدامه
ــة،    ــشاء اللجن ــا   ومبجــرد إن ــا تعاون ــاون احللــف معه  تع
 واملعلومـات . اف معهـا  وشـف  مفتـوح  واسـتمر يف حـوار     كامال
  .احللف مرفقة بتقرير اللجنة من املقدمة

 أن أود: )تكلــم باإلنكليزيــة  ()أملانيــا (فيتيــغ الــسيد  
. بيانـه  وأشـكره علـى    ليبيـا  وزراء بـرئيس  حـارا  ترحيبـا  أرحب
  .اللييب وللشعب حلكومته أملانيا دعم له أؤكد أن وأريد

 حلـف  عمليـات  حـول  الروسـي  زميلي على الرد أريد  
 مل يـشارك يف    بلـدي  فـإن  معـروف جيـدا،    هـو   كما .األطلسي
ــات ــذا   العمليـ ــا احللـــف تنفيـ ــطلع هبـ ــيت اضـ ــرار الـ  ١٩٧٣ للقـ

 بأنــه أشــعر احللــف، يف عــضو مبــا أن بلــدي ولكــن ،)٢٠١١(
  .الروسي زميلي على يتعني علي الرد

 جمللـــس التابعـــة الدوليـــة التحقيـــق جلنـــة يغطـــي تقريـــر  
وبـصفتنا  . احللـف  عمليـات  )A/HRC/19/68(اإلنـسان    حقوق

 صـفوف  يف اخلسائر عن املزاعم احللف، أخذنا  يف دولة عضوا 
 وتعـاون احللـف تعاونـا كـامال       . اجلد بشدة  حممل على املدنيني

 نمــ كــبريا كمــا وقــدم املعنيــة بليبيــا الدوليــة التحقيــق جلنــة مــع
ملــساعدة  منــها الــيت تعــني رفــع الــسرية عــن الكــثري املعلومــات،

 جـرائم  هـي اسـتعراض    اللجنة والية وكانت. يف عملها  اللجنة
ــهاكات احلــرب ــدويل، اإلنــساين القــانون وانت ــائج ال  الــيت والنت

ــلت ــا توصـ ــأن  إليهـ ــف عمليـــات تفيـــد بـ  تنـــدرج يف ال احللـ
  .الفئة تلك

إىل أن   خلـصت  اللجنة أن على الضوء أسلط أن وأود  
 على تفـادي   تصميم واضح  مع للغاية دقيقة محلة شن”احللف  
  وتقـر  .)، املوجز A/HRC/19/68 (“املدنيني من ضحايا سقوط
ــة  الختــاذ األطلــسي مشــال حلــف هبــدف منظمــة” أيــضا اللجن
 املـدنيني  مـن  ضـحايا  سقوط لتجنب زمةالال االحتياطات مجيع
 وقـد نفـذ احللـف عملياتـه       ). ٨٩ الفقرة نفسه، املرجع (“متاما
 املـدنيني  حلمايـة  املتحـدة  األمـم  واليـة  مـع  متاما يتفق مبا ليبيا يف

ــاطق ــة واملنــ ــن املأهولــ ــدنيني مــ ــات باملــ ــدات اهلجمــ  والتهديــ
  .هجمات بشن

 ســمبا): بالــصينية تكلــم) (الــصني (مــني وانــغ الــسيد  
ــد ــصيين، الوف ــرئيس أرحــب أن أود ال ــا وزراء ب ــسة ليبي  يف جل
  .بيانه على وأن أشكره اليوم

 إىل اللييب الصراع أدى أوال،. أتناول نقطتني  أن وأود  
ــودة ــاس عــ ــداد النــ ــخمة بأعــ ــاهنم وإىل إىل ضــ ــشار أوطــ  انتــ

 جلـريان  واالقتصادية االجتماعية التنمية على يؤثر مما األسلحة،
 نعتقـد  ولـذلك، . الوقـت  أثري قـد يـستمر لـبعض      وهذا التـ  . ليبيا
ــه ــة مــن العــرب اســتخالص األمــن ينبغــي جمللــس  أن ــيت الطريق  ال

ــسألة  ــة عوجلــت هبــا امل ــيس . الليبي ــال رئ ــد ق ــا وزراء وق  يف ليبي
 انتـشار  بـشأن  إقليمـي  مـؤمتر  عقـد  إن بلـده يعتـزم     سـابق  وقت

  .به هذا اجلهد ونرحب نقدر وحنن. األسلحة
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ــا،   ــشأ جملـــس ثانيـ ــسان قـــوقح أنـ ــة اإلنـ ــؤخرا جلنـ  مـ
 يـــشري  )A/HRC/19/68(اللجنـــة   وتقريـــر. الدوليـــة  التحقيـــق
 ليبيـــا يف األطلـــسي حللـــف اجلويـــة الـــضربات إىل أن صـــراحة
 معينـــة وأن أهـــدافا املـــدنيني مـــن ضـــحايا يف ســـقوط تـــسببت

 مزيـد  إجـراء  أيـضا  اللجنـة  وتقتـرح . عسكرية تتكن منشآ  مل
 مــن عــدد مــع تتماشــى أيــضا النتيجــة وهــذه. التحقيقــات مــن

  .اإلعالم وسائط تقارير
ــا عــن تعــرب والــصني   ــق قلقه . اخلــصوص هبــذا العمي
ــؤثر األحــداث وهــذه ــى ت ــذ عل ــصحيح التنفي ــة ال  حلــف لوالي

 وأمهيـة  سـلطة  وعلـى  األمـن  جملـس  مبوجـب قـرارات    األطلسي
. لــذلك جيــب أن يفهــم اجمللــس احلالــة ككــل  .قــراراتال تلــك

ــد نظــره       ــة قي ــصني جهــود جملــس األمــن ليبقــي احلال ــد ال وتؤي
  .وإلجراء مزيد من التحقيقات يف هذه القضية

ــرئيس   ــة  (ال ــم باإلنكليزي ــة  ): تكل أعطــي الكلمــة لدول
  .رئيس الوزراء الكيب لإلدالء ببيان آخر

أن أشكر ممثلي   أود يف احلقيقة    ): ليبيا (السيد الكيب   
  ن على بيانيهما، وامسحوا يل أن أقول ـاد الروسي والصيـــاالحت

ــيني ال جيــب أن يكــون      إن هــذا األمــر الــذي خيــص دمــاء الليب
إن . موضــوعا للدعايــة الــسياسية ألي بلــد ضــد بلــدان أخــرى 

احلكومة الليبية قد أجرت حتقيقاهتا يف ظـروف وفـاة كـل لـييب              
ن مـــن قبـــل حلـــف مشـــال مـــدين، وهـــي حتـــصل علـــى التعـــاو 

األطلــسي يف مــا يتعلــق بــبعض التجــاوزات الــيت رمبــا حــدثت    
  .ونتج عنها مقتل بعض املدنيني

أرجو أال يكون سبب إثارة هذا املوضـوع هـو عرقلـة              
اجملتمـــع الـــدويل أو منعـــه مـــن التـــدخل يف دول متـــر بظـــروف 
متشاهبة وتتعرض شعوهبا للقتل والتنكيل يف هذه اللحظة علـى          

  .مهاأيدي حكا
ال يوجـــد متكلمـــون ): تكلـــم باإلنكليزيـــة (الـــرئيس  

  .آخرون مدرجون يف قائمة املتكلمني
أدعــو أعــضاء اجمللــس اآلن إىل إجــراء مــشاورات غــري    

  .رمسية ملواصلة مناقشاتنا بشأن هذا املوضوع
  .٠٠/١٦رفعت اجللسة الساعة   
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	باسم المجلس، أرحب بدولة السيد عبد الرحيم الكيب، رئيس وزراء ليبيا، وأطلب من موظف المراسم أن يصطحبه إلى مقعده على طاولة المجلس.
	اصطحب السيد عبد الرحيم الكيب، رئيس وزراء ليبيا، إلى المقعد المخصص له على طاولة المجلس.
	وبموجب المادة 39 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو السيد إيان مارتن، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى الاشتراك في هذه الجلسة.
	يبدأ مجلس الأمن الآن نظره في البند المدرج في جدول أعماله.
	أود أن أسترعي انتباه أعضاء المجلس إلى الوثيقة S/2012/129، التي تتضمن تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
	أعطي الكلمة الآن للسيد مارتن.
	السيد مارتن (تكلم بالإنكليزية): رغم أنني أحطت قبل أسبوع فقط المجلس بشأن الحالة في ليبيا، إلا أنه من دواعي اعتزازي أن أفعل ذلك مرة أخرى في حضور رئيس وزراء ليبيا، الدكتور عبد الرحيم الكيب. لا أجد حاجة إلى تكرار جوانب إحاطتي الإعلامية الأخيرة، حيث أن رئيس الوزراء سوف يحيط المجلس علما بآخر التطورات وسياقها، رغم أنه سوف يسعدني بالطبع استكمال تقييمي في المشاورات غير الرسمية. 
	سوف أبدأ بالإشارة إلى حادث مؤسف في الأسبوع الماضي. في 3 آذار/مارس، قتل زميل دولي من منظمة المعونة التابعة للكنيسة الدانمركية غير الحكومية، إحدى الشركاء المنفذين لدائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، أثناء القيام بعمليات التطهير من الألغام بالقرب من دافنيا. يبين هذا الحادث المأساوي المخاطر التي سيظل الشعب الليبي يواجهها لفترة طويلة قادمة، فضلا عن شجاعة فرق إزالة الألغام التي تعمل بدأب للحد من هذا التلوث.
	منذ مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 2 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي لفترة ثلاثة أشهر إضافية، انخرطت البعثة في عملية تخطيط شامل، تمشيا مع المبادئ التوجيهية لتخطيط البعثات المتكاملة التي تشمل المشاورات على نطاق منظومة الأمم المتحدة ومع السلطات الليبية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين. وترد نتائج هذه العملية في تقرير الأمين العام المعروض الآن على المجلس (انظر S/2012/129). أكدت عملية التخطيط والمشاورات مع المحاورين الليبيين من جديد استمرار أهمية ولاية البعثة، على النحو الوارد في قراري مجلس الأمن 2009 (2011) و 2022 (2011)، لكنها ساعدت أيضا في تحديد المجالات التي يتعين علينا الانخراط فيها بعمق أكبر في الأشهر الـ 12 المقبلة. 
	منذ البداية، أخذنا بنهج مرحلي ولم أسع إلى تطبيق أي قالب. وساعدنا هذا على أن نستكشف في ليبيا ومع الليبيين ما ينبغي للأمم المتحدة أن تقوم به وكيف ينبغي لنا أن نفعله. وبالتالي أعتقد أننا قادرون الآن للغاية على التوصية بمفهوم للبعثة يلبي بدقة احتياجات ليبيا وتفردها. لقد أبرزت هذا التفرد في الإحاطات الإعلامية السابقة. ليبيا بلد غني بالموارد ولا يحتاج إلى دعم من الجهات المانحة التقليدية. فهي بلد يملك الأفراد المهرة المستعدين لقيادة الدولة في العديد من المجالات. 
	لكن 42 عاما من الدكتاتورية والمدة الطويلة من العزلة الدولية تركت ليبيا ضعيفة من حيث مؤسسات دولة حديثة وديمقراطية. يتطلع شعب ليبيا الآن إلى الانتخابات الحرة والدستور الديمقراطي والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، بما في ذلك قوات الأمن الخاضعة للسيطرة المدنية وحماية الشعب وليس النظام. وهو عاقد العزم على الحفاظ على الملكية الوطنية لمستقبله، لكنه نهم لتعلم الخبرة الدولية وأفضل الممارسات. يجب أن يكون دور الأمم المتحدة هو دعم الجهود التي يبذلها، حيثما وأينما دعت الحاجة، بطريقة مرنة لا تفرض وجودا دوليا مكثفا.
	يقترح تقرير الأمين العام أن تركز البعثة في الأشهر الـ 12 القادمة، على خمسة مجالات هي: التحول الديمقراطي والعمليات الانتخابية، والأمن العام، وانتشار الأسلحة وأمن الحدود، وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون؛ وتنسيق المساعدة الدولية. تتفق هذه المقترحات تماما مع طلب الحكومة الانتقالية لليبيا، على النحو المبين في الرسالة الموجهة إلى الأمين العام من رئيس الوزراء الكيب.
	وسيركز دعمنا للتحول الديمقراطي لليبيا أساسا على تنظيم انتخابات حزيران/يونيه 2012 لتشكيل مؤتمر وطني وعلى العملية الدستورية اللاحقة، التي ستتوج بإجراء استفتاء. ويتطلب هذا دعما مستمرا ويمكن التنبؤ به من قسم شؤون الانتخابات المتكامل في البعثة، بمشاركة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ليس في المجالات التقنية فحسب، بل ومن أجل ضمان الوعي المدني والمشاركة المستنيرة في الانتخابات. وقد بدأ هذا الدعم بالفعل في عام 2011، ولا يجب أن يستمر فحسب، بل وأن يزداد فيما نقترب من الانتخابات.
	وسيوسع دعم البعثة فيما بعد ليشمل إنجازات ليبيا اللاحقة، الانتخابية والدستورية. ومن ثم لا بد من أن يشكل موظفو الانتخابات أكبر عنصر في البعثة للأشهر الاثني عشر المقبلة. في الوقت نفسه، ستقدم البعثة الدعم لجهود المصالحة على المستويين الوطني والمحلي، عند طلبه.
	وفي ما يتعلق بالأمن العام، ستدعم البعثة الجهود الليبية لتطوير قطاع أمن فعال ومسؤول يحترم حقوق الإنسان، ويدافع عن سيادة القانون، ويتمتع بثقة الشعب الليبي. وتحقيقا لهذه الغاية، سيشمل دور البعثة تقديم المشورة الاستراتيجية والتقنية لأصحاب المصلحة الوطنية بشأن سائر قضايا القطاع الأمني، بما في ذلك المتعلقة بالاندماج أو تسريح وإعادة إدماج المقاتلين السابقين وضبط الأسلحة والرقابة والإدارة المدنية.
	ومن بين المهام الحاسمة الأهمية على مدى السنة المقبلة إنشاء دائرة للشرطة في جميع أنحاء البلد تتسم بالحرفية وخاضعة للمساءلة، تؤدي مجموعة من مهام الشرطة وفقا لمبادئ حقوق الإنسان وتعزز ثقة الشعب الليبي في قدرة الدولة على توفير الأمن والعدل. وتحقيقا لهذه الغاية، ستقدم البعثة خدمات استشارية استراتيجية وتقنية إلى وزارة الداخلية، من خلال نشر مجموعة من الأخصائيين وخبراء الشرطة، بشأن مسائل الرقابة والإدارة، والقيادة والتحكم، والتخطيط الاستراتيجي والتنفيذي، واحتياجات التدريب، وإدماج المقاتلين السابقين في صفوف الشرطة وأمن الانتخابات.
	يتوقف الاستقرار داخل ليبيا والمنطقة أيضا على قدرة السلطات الليبية على حصر وضبط الكميات الكبيرة من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة، ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة والمواد ذات الصلة، والتصدي لتهديد الاتجار غير المشروع بالأسلحة وانتشارها من خلال التعاون الوثيق مع البلدان المجاورة، والمؤسسات والآليات الإقليمية والدولية المعنية. ولذلك ستواصل البعثة دعمها في جهودها الرامية لمكافحة انتشار الأسلحة. وفي هذا الصدد، ستواصل البعثة تيسير إشراك الهيئات الدولية، مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وستنفذ البعثة مهامها في مكافحة انتشار الأسلحة من خلال هيكل متكامل للأمم المتحدة، يستفيد من خبرة دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام ومنظمة اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
	يرتبط منع انتشار الأسلحة بالطبع ارتباطا وثيقا بأمن حدود ليبيا، لكن لا يمكن تقليص مسألة إدارة الحدود إلى هذا الجانب وحده. ولذلك سوف تدعم البعثة، من خلال العمل مع الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، تنفيذ نهج شامل لإدارة الحدود سيشمل العديد من الوزارات ويتطلب التعاون مع البلدان المجاورة. وحيث أن المجلس عهد إلى البعثة بولاية محددة للاضطلاع بهذه المهمة، فإن مستشارا كبيرا يقود جهودنا، وسيكون من المهم تكثيف التعاون مع جيران ليبيا، وهو ما تسعى الحكومة إلى تعزيزه من خلال مؤتمر الأمن الإقليمي الذي ستعقده في طرابلس الأسبوع المقبل.
	وكما هو مبين في تقرير الأمين العام، فإن الانتقال من 42 عاما من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا إلى الحماية الكاملة لحقوق الإنسان سيكون مؤشرا رئيسيا على نجاح الانتقال الديمقراطي. بينت الأحداث والتقارير الأخيرة أن هذه مهمة تتطلب دعما قويا ويقظة مستمرة. ولذلك تزمع البعثة إعطاء أولوية عالية لدعم السلطات الليبية والمجتمع المدني لكفالة أن الانتقال، بما في ذلك عملية العدالة الانتقالية، مترسخ في قوة نظم سيادة القانون ومؤسساتها وممارساتها، وفي احترام حقوق الإنسان. 
	وسيقدم هذا الدعم عن طريق عنصر معزز للبعثة، ومن خلال تعبئة الخبرات المتخصصة. وسوف يشمل بناء قدرات المؤسسات الليبية في الجهاز القضائي والسجون، مع معالجة البعثة للمسائل العاجلة في شراكة مع تنمية القدرات في المدى الطويل من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. تتماشى خططنا تماما مع التوصيات المحددة لدور البعثة الواردة في تقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بليبيا (A/HRC/19/68)، التي أجرينا معها حوارا متواصلا أثناء عملها الهام.
	أخيرا، أظهرت الأشهر الماضية ضرورة تنسيق المساعدات الدولية إلى ليبيا في جميع هذه المجالات وغيرها. وفي حين كررت التأكيد على الطابع الفريد للسياق الليبي، كما في سياقات انتقالية أخرى، فإن تعدد العروض - وخاصة تعدد الزيارات - قد يكبد السلطات الوطنية تكاليف معاملات كبيرة. تواجه الحكومة الليبية ضغطا شديدا لتلبية الأولويات الملحة. وسوف تواصل البعثة، في جميع مجالات ولايتها، دعم الجهود الليبية لتنسيق المشاركة الدولية بغية كفالة تركيز عروض المساعدة على الاحتياجات التي تحددها ليبيا، وتنفيذها باستعمال الحد الأدنى من القدرات الليبية المستخدمة بالفعل بأقصى من طاقتها. إذا اقتضى الأمر، ووفقا لما تطلبه الحكومة، ستيسر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تطوير الشراكات بين ليبيا والأطراف الدولية الفاعلة، بما في ذلك في المجالات التي تفتقر الأمم المتحدة فيها للولاية أو للميزة النسبية، من أجل الاستجابة المباشرة للاحتياجات الليبية. وستساعد إقامة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية الوشيكة لممثليتين في ليبيا، على الاستفادة من الخبرة الإقليمية.
	وقبل الختام، أود التركيز على نقطتين تشترك فيهما جميع الأنشطة المستقبلية المقترحة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. أولا، من المهم ترجمة مشاركة المرأة في الثورة، إلى مشاركة كاملة في عملية الانتقال الديمقراطي. وسوف يكون للبعثة قدرة مخصصة لدعم تمكين المرأة في جميع مجالات الولاية. ثانيا، لا بد من أن نتذكر أن الثورة الليبية، قد عبرت على غرار كل حركات الربيع العربي، عن تطلعات شباب البلد للتغيير. ويتوقع شباب ليبيا إشراكهم الكامل في المرحلة الانتقالية، وسيكون ذلك شاغلا مستمرا في إطار ما نبذله من جهود، خلال الاثني عشر شهرا القادمة. 
	وأثناء قيام البعثة بتنفيذ هذه الولاية المقترحة، ستحافظ على أثر خفيف، يرمي إلى توفير خبرة مرنة ومراعية وذات جودة عالية، لدعم الانتقال الديمقراطي ومساعدة السلطات الليبية على مواجهة التحديات المرتبطة به. ونوصي أن يتم توفير هذا الدعم في شكل بعثة متكاملة من الناحية الهيكلية لتحقيق أقصى قدر من أثر منظومة الأمم المتحدة بأسرها. 
	وسيقوم الهيكل المقترح للبعثة على أساس عدد محدود نسبيا من الموظفين الأساسيين عاليي المستوى، الذين سيضطلعون بأدوار استشارية وتنسيقية، كل في مجاله، وسيكونون قادرين على حشد المزيد من الدعم عند الحاجة. وستأتي الخبرة الإضافية التي سيجرى حشدها طيلة السنة من العديد من المصادر، بما في ذلك الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية وغيرها، وبالطبع الفريق القطري للأمم المتحدة. لكن من المهم أن تكون للبعثة أيضا، قدرتها الخاصة على الاستجابة لطلبات الانتشار المقدمة في غضون وقت قصير. وقد عقدنا العزم على البناء على النتائج التي توصل إليها تقرير الأمين العام عن القدرات المدنية في أعقاب النزاعات (S/2011/527) لتصميم وسائل جديدة وأكثر مرونة من أجل تعبئة الخبرات المدنية في مجال دعم الليبيين. إن الحفاظ على القدرة على الاستجابة للاحتياجات الناشئة، جزء أساسي من مفهوم بعثتنا.
	وستكون السنة المقبلة إحدى السنوات الأكثر أهمية في تاريخ ليبيا. لقد قلت خلال أول مرة خاطبت فيها المجلس بوصفي مستشارا خاصا للأمين العام، معني بتنسيق التخطيط في فترة ما بعد الصراع في ليبيا، في حزيران/يونيه الماضي، أنه كان من الواضح رغم موارد ليبيا المالية والبشرية، بأن التحديات سوف تكون هائلة بعد انتهاء الصراع، على إثر عقود عرفت انتهاج سياسة، تتمثل في عدم تطوير أي من مؤسسات دولة ديمقراطية خاضعة للمساءلة، وبأن تَركة انتهاكات حقوق الإنسان وغياب سيادة القانون يشكلان إرثا ثقيلا جدا. 
	إن المجلس على وشك الاستماع إلى رئيس وزراء، الذي اضطلع بمسؤولية التصدي لتلك التحديات. إنه لشرف لي ولزملائي، العمل مع الليبيين الذين التزموا ببناء مستقبل بلدهم، وأنا أطلب دعم المجلس، من خلال الموافقة على طلب حكومة ليبيا وتوصية الأمين العام بتمديد ولاية البعثة، لمدة 12 شهرا على النحو المبين في التقرير.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أشكر السيد مارتن على إحاطته الإعلامية.
	وأعطي الكلمة الآن لرئيس الوزراء الكيب.
	السيد الكيب (ليبيا): اسمحوا لي في البداية أن أتقدم إليكم بالتهنئة على ترؤسكم لمجلس الأمن خلال هذا الشهر، وأتوجه بالشكر لمجلسكم الموقر على دعوته لي للتكلم أمامه اليوم، وإنه لشرف عظيم لي أن أقف أمام هذا المجلس ممثلا ليبيا الجديدة وقد تخلّصت من ربقة حكم استبدادي خنق شعبي لمدة 42 سنة، وأغتنم هذه المناسبة لأعبر عن عظيم الامتنان الذي يكنه شعبي إلى منظمة الأمم المتحدة عامة وإلى مجلس الأمن خاصة للوقفة الشجاعة مع الشعب الليبي في محنته. تلك المحنة التي دامت لأكثر من ثمانية أشهر، واستمرار الدعم الذي تقدمه هذه المنظومة في المرحلة الانتقالية التي نأمل أن نصل فيها إلى تحقيق أهدافنا في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحرة - دولة المؤسسات وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية - دولة التعددية التي تسودها روح التسامح والتصالح والعدالة وهي الدولة التي ضحى من أجلها عشرات الآلاف من الشهداء، الذين عاهدنا الله ألا نتنكر لدمائهم، وأن نحقق أمانيهم. 
	وأود أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد مجددا على امتثال الحكومة الانتقالية لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. 
	تعلمون أن بلدي يعاني من إرث نظام دكتاتوري أثر سلبا على مختلف قطاعات الدولة، نظام حرم شبابه من الأمل وحرم الشعب الليبي من حقه في التنمية والرفاه، كما يعاني من آثار حرب التحرير التي تسببت في تدمير ما كان قائما من مؤسسات وجزء هام من البنية التحتية، وما زال عدد كبير من أعوان القذافي الملطخة أيديهم بدماء الليبيين، الذين سرقوا الأموال العامة لم يمثلوا بعد أمام العدالة، ولذا فإن المرحلة الانتقالية التي نمر بها مليئة بكم هائل من التحديات الداخلية والخارجية، ولا مناص فيها من تضافر الجهود الوطنية ومساعدة المجتمع الدولي لمواجهتها حتى نصل مع نهاية هذه المرحلة إلى بر الأمان، بإصدار الدستور الدائم وانتخاب البرلمان والحكومة التي ستقود البلاد خلال المرحلة القادمة نحو تحقيق طموحات الشعب في التقدم والازدهار. 
	بالرغم من التحديات الداخلية وارتفاع سقف تطلعات شعبنا، فقد أنجزت الحكومة الانتقالية الكثير في وقت قصير لا يتعدى الأربعة أشهر. 
	إن الحكومة الانتقالية وضعت هدف استعادة الأمن والنظام وتعزيز سيادة القانون في أعلى سلم أولوياتها، إيمانا منها بأن الشاغل الرئيسي للدولة والمواطن على حد سواء هو الأمن، فبالرغم من بعض الحوادث المنعزلة التي وقعت خلال الأشهر الأخيرة في أماكن متفرقة، فإن السلطات المختصة استطاعت احتواءها، وبرز استقرار الدولة بجلاء خلال احتفالات عظيمة خرج فيها الشعب الليبي طواعية - وأقول طواعية - بأكمله للاحتفال بالذكرى الأولى لثورة 17 شباط/فبراير في مختلف المدن والبلدات، إذ لم يحدث ما يعكر الأمن أو يثير الاضطراب والحمد لله. 
	وللحكومة الانتقالية خطة متكاملة لتأهيل واستيعاب الثوار. فقد وضعت الحكومة خطة لإدماج الثوار في مؤسسات الدولة، وتم حتى الآن دمج عشرة آلاف ثائر في وزارة الداخلية وستة آلاف ثائر في وزارة الدفاع، وسيتم قريبا إدماج أكثر من اثني عشر ألف ثائر بنفس الوزارة وإيفاد عشرة آلاف ثائر في دورات تدريبية للدول الشقيقة والصديقة تمهيدا لضمهم إلى وزارة الداخلية. وقد أنشأت الحكومة هيئة شؤون المحاربين وذلك لإتاحة الفرص للثوار الراغبين في الانخراط في مختلف المهن. 
	وتولي الحكومة الانتقالية أهمية خاصة لنزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة لما تشكله من تهديد خطير للأمن الوطني والإقليمي. وتتعاون الحكومة تعاونا وثيقا مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ومن هذا المنبر أطمئن المجتمع الدولي على أن الأسلحة الكيميائية التي تم العثور عليها، وكان قد أخفاها النظام السابق، هي تحت السيطرة. ونعمل بالتعاون مع أمانة المنظمة وعدد من الدول الصديقة على وضع البرامج الكفيلة للتخلص منها وفق جدول زمني متفق عليه. أما بخصوص المواد النووية (الكعكة الصفراء) فهي أيضا تحت السيطرة. وقد قام مفتشو وكالة الطاقة الذرية بزيارة أماكن تخزينها وأكدوا أنها في وضع آمن. وفيما يتعلق بالأسلحة التقليدية والذخائر والصواريخ خاصة تلك الأنظمة المحمولة، فإن هناك جهودا جارية بالتعاون مع الشركاء الدوليين لجمعها والسيطرة عليها ومنع تسربها عبر الحدود. 
	وفي هذا الإطار دعت الحكومة لعقد مؤتمر إقليمي وزاري بشأن أمن الحدود في طرابلس يومي 11 و 12 آذار/مارس يضم وزراء الدفاع والداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية لكل من تشاد، تونس، الجزائر، السودان، مالي، مصر، موريتانيا، والنيجر. ويهدف المؤتمر إلى تنسيق الجهود لمراقبة الحدود ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومنع تسريب السلاح ومحاربة المخدرات والتصدي لأنشطة فلول نظام القذافي التي لا زالت وللأسف الشديد تعمل بحرية في بعض دول الجوار وتُشكل تهديدا خطيرا لأمن ليبيا وجيرانها. 
	ودعما لجهودنا في تحقيق الأمن والاستقرار في الداخل وحماية حدودنا الطويلة فإننا نطالب هذا المجلس وبكل احترام برفع الحظر على الأسلحة والمعدات العسكرية بما يمكننا من إعادة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة. 
	لا شك أن المصالحة الوطنية شرط أساسي لإعادة الاستقرار والوئام الاجتماعي، وشرط جهوري لبناء ليبيا الجديدة القائمة على احترام حقوق الإنسان، فقد صدر مؤخرا قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي نص على إنشاء هيئة المصالحة والعدالة الانتقالية. واستنادا إلى الموروث الاجتماعي الليبي، فقد شُكلت لجان للمصالحة تضم وجهاء وشيوخ وقضاة وزعامات دينية وسياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وأثمرت جهود هذه اللجان في تسوية العديد من الخلافات المحلية والقبلية، وعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم الأصلية. ونحن ندرك أن المصالحة الحقيقية لن تتحقق إلا بتقديم الجُناة إلى العدالة، وتسريع المحاكمات، وتوقيع العقاب على المذنبين، وجبر الضرر بتعويض الضحايا. كما أن هناك جهودا تبذل في مجال توعية المواطنين بمفهوم المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية من خلال إقامة حلقات العمل والندوات والمؤتمرات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين. 
	وفي سبيل ترسيخ مفهوم العدالة الانتقالية، فقد صدر قانون بالعفو عن بعض الجرائم التي ارتكبت قبل ثورة 17 شباط/فبراير. وقد شمل هذا العفو جميع الجرائم عدا جرائم القتل والإيذاء والخطف والتعذيب والاغتصاب وجرائم الأموال الخاصة والعامة. 
	إن أعوان نظام القذافي الذين ارتكبوا انتهاكات خطيرة بحق الشعب الليبي سيتم تقديمهم إلى محاكم مدنية عادلة. وفي هذا الإطار يجري التحضير لمحاكمة المسمّى سيف القذافي في ليبيا وفقا لمعايير العدالة والإنصاف، وباسم الشعب الليبي ومن خلال مجلسكم الموقر نطالب المجتمع الدولي بالتعاون الجدي لتحقيق العدالة بتسليم أعوان القذافي وأسرته الذين ارتكبوا الجرائم بحق الشعب الليبي وتسليم ما بحوزتهم من أموال مسروقة مهربة. ويحدونا الأمل أن تتعاون الدول المعنية مع السلطات الليبية في هذا الشأن وفي أسرع وقت، خاصة وأن العديد من الفارين ما زالوا يتحركون بحرية وللأسف يشكلون تهديدا خطيرا على أمن ليبيا والمنطقة. 
	ومن شواغلنا الأساسية الاهتمام بوضع حقوق الإنسان في ليبيا بوصفه أحد أولوياتنا الوطنية، وفي هذا الإطار تعاونت ليبيا مع لجنة التحقيق المستقلة لمجلس حقوق الإنسان خلال زياراتها الميدانية إلى مختلف المدن والمناطق الليبية, وقد اتخذت الحكومة العديد من التدابير العملية والقانونية تمثلت في إعادة استلام جهاز الشرطة القضائية للكثير من السجون وتهيئتها بمواصفات ومعايير حقوق الإنسان، كما تم إلغاء القوانين التي تحد من الحريات، ونشر ثقافة حقوق الإنسان عبر الندوات والمحاضرات وورش العمل للمكلفين بإنفاذ القانون. 
	وفي هذا العام أنشأت الدولة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الذي يتولى رصد أية انتهاكات، وقبول الشكاوى في هذا الشأن. ونحن نعترف بأن هناك بعض التجاوزات لحقوق الإنسان قد وقعت بالفعل، ولكنها وأؤكد لكم أنها تبقى حالات فردية ومعزولة وليست ممنهجة، مردها إلى عدم وعي بعض الثوار بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وقد شكلت لجنة وزارية على رأسها وزير العدل للتحقيق في هذه التجاوزات. 
	كما أود الإشارة إلى أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بمعرفة مصير المفقودين الذين فقدوا خلال أحداث الثورة، حيث اتخذت وزارة الشهداء والجرحى والمفقودين جملة من الإجراءات الهامة، من بينها تشكيل لجان وطنية على مستوى الدولة لغرض الكشف عن مصير المفقودين، بدون تمييز. ولهذا تهيب الحكومة الانتقالية بالمجتمع الدولي والشركاء بتوفير المساعدة المادية والتقنية والخبرات في هذا المجال. 
	من جهة أخرى، فإن الحكومة الانتقالية تبذل قصارى جهدها لتحسين أوضاع المشردين من خلال توفير ملاجئ مناسبة تتوافر فيها الاشتراطات والمعايير التي تحترم آدمية وكرامة الإنسان، إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم. 
	كما أولت الحكومة اهتماما كبيرا بعلاج الجرحى والمرضى حيث قامت بإرسال أكثر من 30 ألف جريح للعلاج بالخارج. 
	إن الشرعية الكاملة للسلطات التشريعية والتنفيذية في ليبيا لا تأتي إلا عبر الانتخابات، ولذا فإن جهودا حثيثة تُبذل من أجل وضع إطار قانوني يؤمَّن الانتقال من الثورة إلى الدولة. فقد تم اعتماد قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام، وتشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وإقرار الدوائر الانتخابية استعدادا لانتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام في الموعد المقرر، وسيتولى المؤتمر اختيار هيئة تأسيسية تصوغ مشروع الدستور، واعتماده عبر استفتاء شعبي، وانتخاب سلطة تشريعية تمثل جميع فئات الشعب. ونحن نفعِّل دور المرأة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية لتمكينها من الوصول إلى مركز صنع القرار، وبهذا الخصوص نص قانون الانتخابات على نظام القوائم المتنافسة والذي اشترط التساوي العددي في الترشيح بين الرجل والمرأة في إطار تعزيز دور المرأة.
	ودعما لبناء ليبيا الجديدة على قاعدة التعددية، فقد فُتح المجال أمام تأسيس الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وبدأت المبادرات الفردية والجماعية تتشكل في صورة منظمات وجمعيات أهلية تعمل في مختلف المجالات.
	إن الحكومة الانتقالية ملتزمة بمواصلة اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لإجراء الانتخابات في أجواء آمنة وشفافة وفي موعدها، وضمان أن تتحصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على الدعم اللازم، كل الدعم، مع المحافظة على استقلالية عملها، ونأمل أن تواصل دعمها في هذا الشأن. وإذ نثمِّن جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في هذا الصدد، فإننا نتطلع إلى تعزيز تلك الجهود بالتنسيق مع المجتمع الدولي في تحقيق تطلعاتنا في هذا المجال.
	لا يسعني إلا أن أجزل الشكر للمجهودات الدولية التي بُذلت في الآونة الأخيرة من أجل الإفراج عن الأرصدة الليبية المجمدة، ونثمن موافقة لجنة الجزاءات على طلب شطب المصرف المركزي والمصرف الليبي الخارجي من قائمتها.
	واستكمالا لهذه الجهود فإننا نطالب بإصدار قرارات مصادرة وتسليم أموال عائلة القذافي وبقايا نظامه إلى خزينة الشعب الليبي تلك الأموال المسروقة والمُهربة. ونود أن نؤكد هنا على أن الحكومة الانتقالية قد خطت خطوات إيجابية وملموسة في انتهاج معايير الشفافية في إدارة موارد الدولة.
	أما فيما يتعلق بالاستثمارات الليبية في الخارج، أود أن أعرب عن قلقنا الشديد إزاء عدم التزام عدد من الدول بالمحافظة على الاستثمارات الليبية الموجودة على أراضيها وحمايتها، على الرغم من أن مجلس الأمن، بالتشاور مع الحكومة الليبية، قد أبقى تجميده للأصول والأموال التابعة لهيئة الاستثمار الليبية إلى حين استكمال حصرها وتقييمها وإعادة هيكلة الهيئة.
	والآن وبعد تشكيل إدارة جديدة للمؤسسة الليبية للاستثمارات، ندعو المجتمع الدولي للتدخل لدى هذه الدول لتمكين المؤسسة من استلام شركاتها وأصولها.
	إننا نقدِّر التعاون القيِّم والهادف مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمشورة التي تقدمها لمختلف السلطات الليبية في جميع المجالات. ويأتي توقيع ليبيا على اتفاق مركز البعثة في كانون الثاني/يناير الماضي تأكيدا من الحكومة الانتقالية على تقديرها للخدمات التي تقدمها البعثة، ونأمل في استمرار هذا التعاون.
	إننا نسعى إلى إقامة علاقات ثنائية ومتعددة الاطراف على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والإيمان بأن الوسائل السلمية هي السبيل لحل كل النزاعات الدولية، ونبذ الإرهاب والعنف بجميع أشكاله، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين، والشراكة الفاعلة والبنَّاءة مع الدول الأخرى بما يخدم المصلحة المشتركة للجميع، ونتطلع إلى إقامة اقتصاد حر ومنفتح يشجع المبادرات الفردية، وتتاح فيه الفرص المتكافئة للجميع حسب قدرتهم، دون إهمال واجب الدولة في توفير الاحتياجات الأساسية والرفاهية لمواطنيها.
	وأخيرا، فعلى الرغم من مرور عام واحد فقط على بداية الثورة للإطاحة بالنظام الظالم الجائر فإن هناك تقدما ملحوظا وإن كان قد تحقق بثمن غال من دماء شعبنا. وعلى الرغم من أن العيد الأول للثورة كان وقت احتفال وفرح، فلقد كان أيضا وقتا لتذكر الشهداء والتضحيات التي بذلها شعبنا ثمنا لحريته.
	سيدي الرئيس، اسمح لي بأن أقول أنا فخور جدا بانتمائي للشعب الليبي وفخور جدا بما حققه الليبيون. إن الشعب الليبي يدرك ويقدر حجم إسهامات المجتمع الدولي عامة والأمم المتحدة خاصة في نجاح الثورة.
	نحن نتطلع لاستمرار العمل المثمر مع الأمم المتحدة خلال السنة القادمة.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أشكر معالي رئيس الوزراء، الكيب، على بيانه.
	وأعطي الكلمة الآن لممثل الاتحاد الروسي.
	السيد تشوركين (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسية): نود أن نرحب برئيس الوزراء الليبي في قاعة مجلس الأمن. إنه يواجه تحديات كبيرة، نتمنى له كل النجاح في التغلب عليها. ونود، في حضور السيد رئيس الوزراء، أن نثير ثلاث مسائل لم يُشر إليها في الإحاطة الإعلامية.
	تتعلق المسألة الأولى بالضحايا المدنيين نتيجة للضربات الجوية التي وجهها حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد ليبيا. يعتبر مجلس الأمن هذه المسألة بالغة الأهمية، نظراً لأن موت المدنيين جاء نتيجة لأعمال أذِن بها المجلس بهدف حماية المدنيين. في 3 تشرين/نوفمبر 2011، أعلن الأمين العام للحلف أن ليبيا لم تؤكد وقوع ضحايا بين المدنيين، وأنَّ بالتالي ليس ثمة من حاجة إلى المضي في التحقيق. بيد أنه كان هناك لجنة تحقيق دولية لليبيا تابعة لمجلس حقوق الإنسان. وفي 2 آذار/مارس، صدر تقرير (A/HRC/19/68) أشار إلى وقوع عشرات القتلى من المدنيين نتيجة للضربات الجوية. بيد أن ما حصلنا عليه أننا عدنا إلى حيث بدأنا بدلا من الحصول على رد فعل صادق ومباشر من الحلق.
	في 5 آذار/مارس، أعلن عن تعذر تقديم أي بيانات عن الضحايا والإصابات لأنه ”غير قادر على تدقيق الأرقام“. كما نرى، فالحلف يحاول التنصل بخجل من المسؤولية فيما يتعلق بمسألة إنسانية حساسة جدا. إننا نتوقع من الحلف أن يعترف بوجود ضحايا وإصابات بين المدنيين، وأن يعتذر ويعرب عن استعداده لدفع التعويضات المناسبة. ونعتقد بأنه كان ينبغي أن تتم تسوية المسألة بالصورة الصحيحة، وأن المسؤولية لا تقع على الناتو ومجلس الأمن فحسب، بل أيضاً على السلطات الليبية الجديدة. إن اعتباره أن وقوع الضحايا المدنيين ناجم عن الضربات الجوية سوف يظهر التزامها بحماية حقوق الإنسان وسوف يسهم في المصالحة الوطنية. إننا ندعو الأمين العام للأمم المتحدة للعمل من أجل إصدار بيان مشترك بين الأمم المتحدة والناتو من أجل إنهاء مسألة وقوع ضحايا في صفوف المدنيين نتيجة للضربات الجوية التي وجهها الحلف.
	ثانياً، لقد أعربنا عن القلق إزاء انتشار الأسلحة الليبية بصورة غير خاضعة للرقابة في المنطقة. وعلى أية حال، ليست الأسلحة فقط هي التي تذهب إلى الخارج. فلقد تلقينا معلومات تفيد بأنه يوجد في ليبيا مركز خاص لتدريب ما يسمون بالثوار السوريين بدعم من السلطات الليبية، ويجري إرسال مجنديه الجدد إلى سوريا ليشنوا هجمات على الحكومة الشرعية. هذا الأمر غير مقبول البتة وفقاً لأي من القواعد القانونية. إن ذلك العمل يقوض الاستقرار في الشرق الأوسط. ونظرا لحقيقة أن تنظيم القاعدة ينشط في سوريا، فإنه يثور تساؤل عما إذا كان تصدير الثورة يتحول إلى تصدير للإرهاب. وقد قال العقيد القذافي إنه كان يشارك هناك أيضا، ولكن من المؤكد أنه يتعين التعامل مع القضايا في بلدانها.
	ومن الواضح أن الفترة الانتقالية في ليبيا صعبة جدا. فقبل بضعة أيام فقط، ظهرت في شرق البلد علامات على وجود نزعة انفصالية واستخدام القوة. ونحن نؤيد استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها. ومع ذلك، فإننا مقتنعون بأنه يجب التعامل مع جميع القضايا بالوسائل السياسية من خلال الحوار. وإلا، فإن الحالة في بنغازي ستتحول إلى مأساة.
	السيدة رايس (الولايات المتحدة الأمريكية) (تكلمت بالإنكليزية): نرحب في مجلس الأمن برئيس الوزراء ويسعدنا حضوره معنا. ونحن ممتنون لبيانه المفيد والبناء للغاية. ويؤسفني أن زميلي الروسي وجد أنه من الضروري إثارة القصة الكاذبة القديمة بخصوص منظمة حلف شمال الأطلسي مرة أخرى في مجلس الأمن، ولكن بما أنه قد فعل ذلك، فاسمحوا لي أن أرد.
	لقد خلصت لجنة التحقيق الدولية في حالة حقوق الإنسان في ليبيا إلى أن حلف الأطلسي ”شن حملة دقيقة للغاية مع تصميم واضح على تفادي سقوط ضحايا من المدنيين“ (A/HRC/19/68، الموجز). ومن المسلم به أيضا أن هدف الحلف كان اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين تماما. وبالإضافة إلى ذلك، نلاحظ تعاون الحلف بصورة استثنائية لمساعدة لجنة التحقيق في عملها.
	وقد نفَّذ حلف الأطلسي العمليات في ليبيا وفقا لمعايير تتجاوز ما هو مطلوب بموجب القانون الإنساني الدولي وبما يتفق تماما مع ولاية الأمم المتحدة فيما يتعلق بحماية المدنيين والمناطق المأهولة بالمدنيين من الهجمات والتهديد بشن هجمات.
	وكانت ولاية اللجنة هي استعراض جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ووجدت اللجنة أن حلف الأطلسي لم يرتكب أي انتهاك للقانون الدولي.
	وتعاون الحلف بشكل كامل مع لجنة التحقيق الدولية المعنية بليبيا وقدم كما كبيرا من المعلومات، التي تعين رفع السرية عن الكثير منها لمساعدة اللجنة في عملها. وقد درس الحلف جميع الادعاءات القابلة للتصديق، التي جرى توجيه انتباهه إليها، عن الضرر الذي لحق بالمدنيين. وشمل ذلك إجراء تقييم شامل لسجل الحلف، بدءا من اختيار الأهداف وانتهاء بأي بيانات تم جمعها بعد الضربة. وأكدت عملية الاستعراض أن الأهداف التي قصفها الحلف كانت أهدافا عسكرية مشروعة بما يتفق مع ولاية الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي، مع توخي الحذر الشديد في كل حالة لتقليل الخطر على المدنيين إلى حده الأدنى.
	ولم تتم الموافقة على أي هدف أو مهاجمته إذا كانت هناك أدلة أو أسباب للاعتقاد بأن مدنيين معرضون للخطر. وجرى تفويت مئات من الأهداف المحتملة وتم تفادي ضرب أهداف أخرى في اللحظة الأخيرة لتجنب أي خطر على المدنيين. وفي النهاية، فإن الأمر متروك للسلطات الليبية لتحديد سبيل للمضي قدما لاستعراض المزاعم عن الخسائر في صفوف المدنيين. وسنواصل التنسيق معهم في هذه الجهود.
	السيد بريانس (فرنسا) (تكلم بالفرنسية): أود أنا أيضا أن أرحب برئيس وزراء ليبيا وأن أؤكد له دعمنا الكامل في المرحلة الحاسمة الراهنة التي يمر بها بلده. ولم أكن أعتزم أخذ الكلمة ولكن بما أن ممثل الاتحاد الروسي قد فعل ذلك، فسأدلي ببيان.
	لقد قدمت لجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان تقريرها عن ليبيا (A/HRC/19/68)، وهو تقرير جدي وشامل. إنه في المقام الأول تقرير إدانة لقوات القذافي التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم تعذيب وأشكالا أخرى من المعاملة المهينة.
	وفيما يتعلق بحلف الأطلسي، وكما أشارت ممثلة الولايات المتحدة للتو، يخلص التقرير إلى أن حملة الحلف كانت دقيقة للغاية ويشدد على تصميمه على تجنب الخسائر المدنية وعلى فعالية الإجراءات الصارمة جدا التي طبقت في استخدام القوة. والحقيقة هي أن الحلف، الذي كان في مواجهة عدو كان يهاجم بشكل مباشر أبناء شعبه ولم يتردد عن العمل انطلاقا من المساجد والمدارس والمستشفيات، أظهر درجة عالية من ضبط النفس وكان شديد التمييز في استخدامه للقوة.
	وبمجرد إنشاء اللجنة، تعاون الحلف معها تعاونا كاملا واستمر في حوار مفتوح وشفاف معها. والمعلومات المقدمة من الحلف مرفقة بتقرير اللجنة.
	السيد فيتيغ (ألمانيا) (تكلم بالإنكليزية): أود أن أرحب ترحيبا حارا برئيس وزراء ليبيا وأشكره على بيانه. وأريد أن أؤكد له دعم ألمانيا لحكومته وللشعب الليبي.
	أريد الرد على زميلي الروسي حول عمليات حلف الأطلسي. كما هو معروف جيدا، فإن بلدي لم يشارك في العمليات التي اضطلع بها الحلف تنفيذا للقرار 1973 (2011)، ولكن بما أن بلدي عضو في الحلف، أشعر بأنه يتعين علي الرد على زميلي الروسي.
	يغطي تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان (A/HRC/19/68) عمليات الحلف. وبصفتنا دولة عضوا في الحلف، أخذنا المزاعم عن الخسائر في صفوف المدنيين على محمل الجد بشدة. وتعاون الحلف تعاونا كاملا مع لجنة التحقيق الدولية المعنية بليبيا وقدم كما كبيرا من المعلومات، التي تعين رفع السرية عن الكثير منها لمساعدة اللجنة في عملها. وكانت ولاية اللجنة هي استعراض جرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، والنتائج التي توصلت إليها تفيد بأن عمليات الحلف لا تندرج في تلك الفئة.
	وأود أن أسلط الضوء على أن اللجنة خلصت إلى أن الحلف ”شن حملة دقيقة للغاية مع تصميم واضح على تفادي سقوط ضحايا من المدنيين“ (A/HRC/19/68، الموجز). وتقر اللجنة أيضا ”بهدف منظمة حلف شمال الأطلسي لاتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين تماما“ (المرجع نفسه، الفقرة 89). وقد نفذ الحلف عملياته في ليبيا بما يتفق تماما مع ولاية الأمم المتحدة لحماية المدنيين والمناطق المأهولة بالمدنيين من الهجمات والتهديدات بشن هجمات.
	السيد وانغ مين (الصين) (تكلم بالصينية): باسم الوفد الصيني، أود أن أرحب برئيس وزراء ليبيا في جلسة اليوم وأن أشكره على بيانه.
	وأود أن أتناول نقطتين. أولا، أدى الصراع الليبي إلى عودة الناس بأعداد ضخمة إلى أوطانهم وإلى انتشار الأسلحة، مما يؤثر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجيران ليبيا. وهذا التأثير قد يستمر لبعض الوقت. ولذلك، نعتقد أنه ينبغي لمجلس الأمن استخلاص العبر من الطريقة التي عولجت بها المسألة الليبية. وقد قال رئيس وزراء ليبيا في وقت سابق إن بلده يعتزم عقد مؤتمر إقليمي بشأن انتشار الأسلحة. ونحن نقدر هذا الجهد ونرحب به.
	ثانيا، أنشأ مجلس حقوق الإنسان مؤخرا لجنة التحقيق الدولية. وتقرير اللجنة (A/HRC/19/68) يشير صراحة إلى أن الضربات الجوية لحلف الأطلسي في ليبيا تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين وأن أهدافا معينة لم تكن منشآت عسكرية. وتقترح اللجنة أيضا إجراء مزيد من التحقيقات. وهذه النتيجة تتماشى أيضا مع عدد من تقارير وسائط الإعلام.
	والصين تعرب عن قلقها العميق بهذا الخصوص. وهذه الأحداث تؤثر على التنفيذ الصحيح لولاية حلف الأطلسي بموجب قرارات مجلس الأمن وعلى سلطة وأهمية تلك القرارات. لذلك يجب أن يفهم المجلس الحالة ككل. وتؤيد الصين جهود مجلس الأمن ليبقي الحالة قيد نظره ولإجراء مزيد من التحقيقات في هذه القضية.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أعطي الكلمة لدولة رئيس الوزراء الكيب للإدلاء ببيان آخر.
	السيد الكيب (ليبيا): أود في الحقيقة أن أشكر ممثلي الاتحـــاد الروسي والصيـن على بيانيهما، واسمحوا لي أن أقول 
	إن هذا الأمر الذي يخص دماء الليبيين لا يجب أن يكون موضوعا للدعاية السياسية لأي بلد ضد بلدان أخرى. إن الحكومة الليبية قد أجرت تحقيقاتها في ظروف وفاة كل ليبي مدني، وهي تحصل على التعاون من قبل حلف شمال الأطلسي في ما يتعلق ببعض التجاوزات التي ربما حدثت ونتج عنها مقتل بعض المدنيين.
	أرجو ألا يكون سبب إثارة هذا الموضوع هو عرقلة المجتمع الدولي أو منعه من التدخل في دول تمر بظروف متشابهة وتتعرض شعوبها للقتل والتنكيل في هذه اللحظة على أيدي حكامها.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): لا يوجد متكلمون آخرون مدرجون في قائمة المتكلمين.
	أدعو أعضاء المجلس الآن إلى إجراء مشاورات غير رسمية لمواصلة مناقشاتنا بشأن هذا الموضوع.
	رفعت الجلسة الساعة 00/16.

