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     تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا    
  مقدمة  -أوال   

مـارس  / آذار ١٤ املـؤرخ    )٢٠١٣ (٢٠٩٥يقدم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمـن           - ١
 ويقـدم حملـة عامـة عـن حالـة حقـوق             ويتناول التطـورات الـسياسية واألمنيـة الرئيـسية،        . ٢٠١٣

 األخـري لألمـني     تقريـر الاإلنسان، ويعرض أنشطة بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا منـذ صـدور              
  ).S/2013/516 (٢٠١٣سبتمرب / أيلول٥ املؤرخ العام

  
  التطورات السياسية واألمنية  -ثانيا   

ــالتقرير، تواصــل تــدهور البيئــ  خــال  - ٢ ــرة املــشمولة ب ــة، ومل حيــرز أي تقــدم  ل الفت ة األمني
إدمـاج أفـراد الكتائـب يف إطـار جـيش وطـين وقـوة شـرطة يتـسمان بالفعاليـة أو حنـو نـزع                           حنو

 انتقـادات علـى نطـاق واسـع         وجهـت وفـضال عـن ذلـك،       . سالح اجلماعات املسلحة األخـرى    
  .االنتقالية من قبل املؤمتر الوطين العام واحلكومةداخل ليبيا لكيفية إدارة املرحلة 

واستجابة لطلبات عامة لتقـدمي إيـضاحات بـشأن تعاقـب أطـوار مـا تبقـى مـن املرحلـة                       - ٣
االنتقالية وجدوهلا الزمين، مبا يف ذلـك عمليـة وضـع الدسـتور، أنـشأ املـؤمتر الـوطين العـام جلنـة                       

 إدارة املرحلــة االنتقاليـــة  ملتنوعــة بـــشأن معنيــة بوضــع خريطـــة طريــق للنظـــر يف االقتراحــات ا    
ــر /شــباط ٧ بعــد ــة املــؤمتر الــوطين العــام يف ذلــك    . ٢٠١٤فرباي ويــستند يف حتديــد انتــهاء والي

 حيظـى بقبـول الكـثري مـن اجلهـات، بينمـا         ٢٠١١التاريخ إىل تفـسري لإلعـالن الدسـتوري لعـام           
  .يعارضه عدد من القادة واخلرباء السياسيني

دان، لعــــدة ســــاعات يف طــــرابلس  زيــــيرئــــيس الــــوزراء، علــــوجــــسد اختطــــاف   - ٤
واهتــم .  بوضــوح اجلــو الــسياسي املتــوتر الــسائد يف البلــد٢٠١٣أكتــوبر /تــشرين األول ١٠ يف

رئـيس الـوزراء عـضوين يف املـؤمتر الـوطين العـام، مهـا وحـدة مكافحـة اجلرميـة وغرفـة عمليــات            
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ملؤمتر الوطين العام تـشريعا     لى ذلك، سن ا   وردا ع . الثوار الليبية، بالضلوع يف عملية االختطاف     
 حتـت سـلطة وزارة الـدفاع    ةليبيالثوار ال يضع غرفة عمليات   ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين  ٣يف  

وحيــدد بوضــوح الــشروط الــيت ميكــن لــرئيس املــؤمتر الــوطين العــام أن يتــصرف وفقهــا تــصرفا     
  .انفراديا بصفته القائد األعلى للقوات املسلحة

 سلــسلة  لألمــني العــام، الــسيد طــارق متــري، مثــل اخلــاصاملالــسياق، عقــد ويف هــذا   - ٥
مــون إىل شــىت األطيــاف الــسياسية االجتماعــات االستــشارية الرفيعــة املــستوى مــع قــادة ينت مــن
ورغــم اعتمــاد جمموعــة مــن املبــادئ . أجــل بلــورة توافــق لــآلراء بــشأن ســبل املــضي قــدما  مــن

وطرحـــت . اق علـــى أي خريطـــة طريـــق مل يـــتم االتفـــلالسترشـــاد هبـــا يف املرحلـــة االنتقاليـــة،
  .ة الدستورية واالنتخابات العامةنظر املؤمتر الوطين العام ثالثة خيارات تتعلق بالعملي على
ــؤمت     - ٦ ــة، صــوت امل ــشات مطول ــد مناق ــى اعتمــاد  / شــباط٣ر يف وبع ــر عل خريطــة ”فرباي

 على اسـتمرار واليـة املـؤمتر        طريق خريطة ال  وتنص.  بشأن الترتيبات االنتقالية املستقبلية    “طريق
الــوطين العــام حــىت يتــسىن نقــل ســلطته إىل هيئــة منتخبــة دســتورية، رهنــا بإهنــاء عمليــة صــياغة  

وإذا تـــبني للهيئـــة . مـــشروع الدســـتور يف أجـــل أربعـــة أشـــهر احملـــدد يف اإلعـــالن الدســـتوري 
قـادرة علـى إجنـاز    التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بعد مرور شهرين على عقدها بأهنا غـري           

ديـد  اجلؤقـت   املربملـان   المهمتها يف غضون الفترة احملددة، يـدعى إىل إجـراءات عامـة النتخـاب               
ويعمـل الربملـان والـرئيس      . رئيس، يف إطـار إعـالن دسـتوري معـدل وقـانون انتخـايب جديـد               الو

ــرة  ــصياغة مــشرو     ١٨لفت ــسية ل ــة التأسي ــاريخ عقــد اجللــسة األوىل للهيئ ــارا مــن ت ع  شــهرا اعتب
  . باستفتاء شعيب وال يتم جتديد فترة واليتهما إالالدستور،

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، مل تنجح االلتماسات املتكررة اليت طرحت يف املـؤمتر               - ٧
وبتــزامن .  رئــيس الــوزراء زيــدان الــوطين العــام لــسحب الثقــة مــن احلكومــة االنتقاليــة برئاســة  

الرئيسية يف مناقشات بشأن اتفاق سياسي يـشمل تغـيري          ذلك، اخنرطت األحزاب السياسية      مع
يكـن قـد مت التوصـل       وحـىت إعـداد هـذا التقريـر، مل          . احلكومة وعدد من اإلصالحات السياسية    

  .بعد إىل اتفاق
 ٢٠١٣أغـسطس   /حرز التقـدم يف عمـل اللجنـة الـيت شـكلها رئـيس الـوزراء يف آب                 وأُ  - ٨

ن ميهـد لبلـورة عمليـة سـالم ومـصاحلة واسـعة             للتحضري حلوار وطين شامل للجميع مـن شـأنه أ         
ــسياسية       . القاعــدة ــي األحــزاب ال ــألف أعــضاؤها مــن ممثل ــشارية يت ــة است ــة هيئ ــشأت اللجن وأن

وعقـــدت أيـــضا حلقـــيت . ت العرقيـــةاجملتمـــع املـــدين واملنـــاطق واجلماعـــامنظمـــات الرئيـــسية و
 احلـوار   ج منـوذ  علـى خطـة عمـل اللجنـة ومعـايري         ركزت النقاشات اليت أجريت خالهلمـا        عمل

، عرضـت اللجنـة علنـا تفاصـيل رؤيتـها           ٢٠١٤يناير  /ويف كانون الثاين  . املتعني اعتماده يف ليبيا   
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وتعمـل البعثـة عـن كثـب مـع اللجنـة،            . مـارس /بشأن مؤمتر حوار وطين يتوقع أن يعقد يف آذار        
  . اإلمنائيومتدها باملشورة والدعم التقنيني، وتستفيد أيضا من اخلربة املستمدة من الربنامج

مـسلحني    أقدمت مجاعات مسلحة وحمتجون غري     وعلى مدى الفترة املشمولة بالتقرير،      - ٩
علــى إغــالق أو تعطيــل الكــثري مــن حقــول الــنفط والغــاز يف البلــد وخطــوط األنابيــب ومرافــئ   

. ماليــة  ســعيا إىل حتقيــق مطالــب سياســية أو التــصدير ومعامــل التــصفية وحمطــات توليــد الطاقــة 
 برميـل   ١٥٠ ٠٠٠ لك، اخنفض اإلنتاج الوطين من النفط اخلام يف بعض األحيان إىل          ونتيجة لذ 

شر القــدرات القــصوى، واخنفــضت أيــضا الــصادرات الــيت تكــاد ليبيــا يف اليــوم، أي أقــل مــن ُعــ
  .تعتمد عليها بالكامل يف توفري الدخل لتبلغ مستويات متدنية تبعث على القلق

تواصـل   يف احلـصار امل تـأثريا لمنـشآت النفطيـة   املعطلـة ل عمال أشد تلك األويتمثل أحد    - ١٠
. ضروب على مرافئ تصدير الـنفط يف شـرق ليبيـا مـن قبـل مجاعـة مناصـرة للنظـام االحتـادي                      امل

ومل تفلــح احملــاوالت املتتاليــة املبذولــة مــن أجــل حــل األزمــة مــن قبــل احلكومــة واملــؤمتر الــوطين 
ــارزة يف شــرق     ــة ب ــام، فــضال عــن شخــصيات قبلي ــاالع ــسمرب، / كــانون األول١٠ويف .  ليبي دي

عرضت اجلماعة إعادة فتح املرافئ بشروط، منها إنشاء جلنـة لإلشـراف علـى إيـرادات الـنفط،                  
، والتحقيـق يف ادعـاءات الفـساد         ليبيـا  وختصيص نسبة من إيرادات الدولة مـن الـنفط إىل شـرق           

جلماعــة مــسؤولية ألقــت ا العــرض ســحب بعــد مخــسة أيــام، و  هــذاغــري أن. صــناعة الــنفط يف
  .احملادثات على احلكومة فشل
أكتوبر، اعتقلت قوات الواليات املتحدة نزيه الرقيعي، املعـروف         / تشرين األول  ٥ويف    - ١١

ــة التابعــة       ــه إىل ســلطات إنفــاذ القــانون املدني ــييب، يف طــرابلس وأحالت أيــضا باســم أيب أنــس الل
ا بتهم تتعلـق بـتفجريات سـفارة الواليـات          وجتري حماكمته حالي  . لنيويورك يف الواليات املتحدة   
 بوصفه انتـهاكا    وندد معظم القادة السياسيني هبذا العمل     . ١٩٩٨املتحدة يف شرق أفريقيا عام      

  .للسيادة الوطنية
  

  عملية صياغة مشروع الدستور    
صــرف اســتمرار األزمــتني الــسياسية واألمنيــة اهتمــام جــل الــدوائر الــسياسية والعامــة      - ١٢
صياغة مشروع الدستور، وأثار أسئلة بشأن دور اهليئـة التأسيـسية لـصياغة مـشروع               عملية   عن

وأدى شـعور الغـضب لـدى عمـوم     . الدسـتور وعالقتـها بـاملؤمتر الـوطين العـام وجـدوهلا الـزمين       
ــاط        ــا إىل إحــساس باإلحب ــة مع ــام واحلكوم ــوطين الع ــؤمتر ال ــاس إزاء امل ــاق  الن ــى نط ــع عل واس

 قد أدى إىل فتـور لـدى عامـة النـاس            ه العوامل يبدو أن اقتران هذ   و. العملية السياسية ككل   من
  . املشاركة يف العملية الدستوريةوإىل عزوف عن
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دعــوات عامــة ردا علــى ديــسمرب، اختــذ املــؤمتر الــوطين العــام،  / كــانون األول٢٣ويف   - ١٣
اهليئــة متناميــة إىل حلــه واســتبداله هبيئــة تــشريعية جديــدة، قــرارا يــنص علــى إجــراء انتخابــات    

ــشروع الدســتور يف شــباط    ــصياغة م ــسية ل ــر /التأسي ــك، وجهــت   . ٢٠١٤فرباي ــر ذل ــى إث وعل
املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات رسـالة إىل املـؤمتر الـوطين العـام توصـي فيهـا، وفقـا للقـانون            

ت أجريــت االنتخابــاو. فربايــر/ شــباط٢٠االنتخــايب للهيئــة التأسيــسية، بــإجراء االنتخابــات يف 
وعد املقرر، وإن كانت أرقام االقتـراع األوليـة تـشري إىل ضـعف املـشاركة علـى املـستوى                    امل يف

يوليــه /مـشروع الدسـتور حبلـول متـوز    صـياغة   إهنــاء  أيـضا ووفقـا للخـط الـزمين، يـتعني    . الـوطين 
  .إجراء استفتاء وانتخابات عامةمث ، ٢٠١٤

ــدين املخصـــصني      - ١٤ ــشغل املقعـ ــازيغ لـ ــن األمـ ــح مـ ــسجل أي مرشـ ــة  ومل يـ ــم يف اهليئـ هلـ
 يعتــري العمليــة الدســتورية فيمــا يتعلــق حبمايــة ا قــصورهواعترضــوا علــى مــا اعتــربو. التأسيــسية
ورغم أن مرشـحي الطـوارق والتبـو سـجلوا لالقتـراع علـى املقاعـد املخصـصة هلـم،                    . حقوقهم

ــا الطــائفت  ــو وال   و. مبقاطعــة التــصويت نيهــددت كلت ــادة التب ــراع، حــال ق ــوم االقت طــوارق يف ي
  .إجراء االقتراع يف دائريت أوباري ومرزق االنتخابيتني دون
وسعيا إىل مساعدة الـشعب اللـييب يف التحـضري للمـشاركة يف عمليـة صـياغة مـشروع                     - ١٥

الدســتور، ظلــت األمــم املتحــدة تعمــل بــشكل حثيــث مــن أجــل دعــم التربيــة املدنيــة وأنــشطة   
ــسائل الدســتورية    ــق بامل ــة فيمــا يتعل ــة العام ــرأ. التوعي ــدعم    وتت ــا بال ــا عــامال معني ــة فريق س البعث

. الدســتوري يعمــل مبثابــة آليــة رئيــسية للتنــسيق وتبــادل املعلومــات موجهــة للــشركاء الــدوليني 
ــددا مــن حلقــات العمــل التدريب       ــم الربنــامج اإلمنــائي ع ــة بــشأن العمليــات الدســتورية،    ونظ ي

يـق األمـم املتحـدة للـدعم      وبالتعـاون مـع فر    . يوفر الدعم حلملـة توعيـة وطنيـة بقيـادة ليبيـة            وهو
ــق بالعناصــر           ــا يتعل ــرأة فيم ــوق امل ــاة حق ــدريب دع ــضا بت ــائي أي ــامج اإلمن ــام الربن االنتخــايب، ق

وفـضال عـن ذلـك، نظمـت البعثـة، باشـتراك مـع مؤسـسات                . االنتخابية من العملية الدسـتورية    
حقــــوق اإلنــــسان ’’ يف موضــــوع ٢٠١٣ديــــسمرب /ليبيــــة، حلقــــيت عمــــل يف كــــانون األول

وشارك يف هذين النشاطني برملانيون ومسؤولون حكوميون وأكادمييون ونـشطاء          . ‘‘توروالدس
حقوق اإلنسان، وأتاحا فرصة ملناقشة مسألة محاية حقوق اإلنـسان والنـهوض هبـا يف الدسـتور             

، نظــم الربنــامج اإلمنــائي، بالــشراكة مــع البعثــة، حلقــة ٢٠١٤فربايــر /ويف شــباط. اللــييب املقبــل
 مرشـح لـشغل مقاعـد اهليئـة      ٦٠٠ريفية دامت يوما واحدا شـارك فيهـا حـوايل           عمل تدريبية تع  

  .التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وانصبت على العمليات واملفاهيم الدستورية
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  احلالة األمنية يف طرابلس    
 باملالحظة علـى مـستوى املـشهد        جديرةطرأت خالل الفترة املشمولة بالتقرير تغريات         - ١٦

وجــاء .  طــرابلس، إذ انــسحبت مــن العاصــمة عــدة مجاعــات ثوريــة مــسلحة كــربى  األمــين يف
ئـب متنافـسة مـن طـرابلس ومـصراتة          انسحاهبا على إثر سلـسلة مـن االشـتباكات فيمـا بـني كتا             

نـوفمرب، أســفرت عـن أشـد اخلــسائر يف األرواح املـسجلة منـذ انتــهاء      / تـشرين الثـاين  ٧ و ٤ يف
القتال موجة غضب شـعيب إزاء اسـتمرار وجـود الكتائـب     ثار وأ. ٢٠١١الرتاع املسلح يف عام     

  .، وخرج املتظاهرون إىل الشوارع يف طرابلس ومدن أخرى من البلدالعاصمةاملسلحة يف 
، أدت احتجاجــات عارمــة، انــدلعت علــى إثــر ٢٠١٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٥ويف   - ١٧

يـع اجلماعـات املـسلحة      دعوات موجهة من اجمللس احمللي ومجاعات مدنية أخرى النسحاب مج         
اهرون جممعــات كتائــب مــن مــصراتة  مــن املدينــة، إىل مواجهــات عنيفــة بعــد أن اقــتحم املتظــ   

وإذعانــا  .  آخــرين جبــراح ٥١٦ شخــصا مــصرعهم وأصــيب   ٤٦ولقــي . منطقــة غرغــور  يف
ــب         ــصراتة ســحب الكتائ ــشاري مل ــسكري واالست ــي والع ــررت اجملــالس احملل ــام، ق ــضغط الع لل

ورغـم  . ا إىل الـسلطات احلكوميـة     ك املدينـة مـن طـرابلس، وتـسليم قواعـده          املسلحة التابعة لتلـ   
ينـــة حـــذت حـــذوها، فـــال يـــزال وضـــع  عـــددا مـــن اجلماعـــات املـــسلحة األخـــرى يف املد  أن
  .مجاعات مسلحة أخرى غري واضح عدة
ورغم اجلهود اليت تبذهلا احلكومة مـن أجـل إحكـام سـيطرهتا علـى طـرابلس واحليلولـة                     - ١٨

غ أمين من جـراء انـسحاب بعـض الكتائـب الثوريـة، ال تـزال مـشاكل جـسيمة                    دون وقوع فرا  
ــاألمن العــام إمجــاال   لقلــق بــشكل خــاص التزايــد املطــرد   وممــا يــدعو ل. مطروحــة فيمــا يتعلــق ب

  .اإلجرام املتجسد يف زيادة حاالت االختطاف والسرقة واختطاف املركبات يف
  

  شرق ليبيا    
ــام يف شـــرق    - ١٩ ــع العـ ــزال الوضـ ــثريا للقلـــق ال يـ ــا مـ ــسياسي  . ليبيـ ــافس الـ ــد أدى التنـ فقـ

واإليــديولوجي الــشديد بــشىت أشــكاله، وتــواتر تقلبــات احلالــة األمنيــة، وعــدم أخــذ الــسلطات  
احلكوميــة باســتراتيجية متماســكة إزاء شــرق ليبيــا، إىل تفــاقم الوضــع غــري املــستقر يف املنطقــة    

  .س البلد بأكمله ذلك من عواقب ال مناص منها متينشأ عنالشرقية مع ما 
وتواصلت يف بنغازي سلسلة االغتياالت املوجهة أساسا ضد أفـراد األمـن واملـسؤولني                - ٢٠

القضائيني احلاليني والسابقني بوترية تكاد ال تنقطع، وذلك رغم اجلهـود الـيت تبـذهلا الـسلطات                 
لطات  الـس  وعلـى صـعيد آخـر، تـصاعدت التـوترات فيمـا بـني             . الوطنية لتعزيز األمن يف املدينـة     

جهــة ومجاعـة أنــصار الـشريعة الــيت عـززت وجودهــا يف املدينـة ونواحيهــا بـشكل تــدرجيي       مـن 
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رجــة انــدالع القتــال املباشــر    مــدى الــسنة املاضــية مــن جهــة أخــرى، حيــث بلغــت د        علــى
يش اخلاصـة، ممـا أسـفر عـن مقتـل       بني اجلماعة وقوات اجلـ ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٤ يف
 تنفيـذ عـدة اعتـداءات الحقـة          الـسبب يف   كـان ويبدو أن القتال    . شخاصال يقل عن تسعة أ     ما

ــة يف       ــة تفجــري انتحاري  كــانون ٢٢ضــد قــوات األمــن، مبــا يف ذلــك تنفيــذ مــا يبــدو أهنــا عملي
  . شخصا١٣ديسمرب أسفرت عن مقتل /األول
ــشعب   - ٢١ ــات الـ ــازي االحتجاجـ ــسلحة  وتـــصاعدت يف بنغـ ــات املـ ــود اجلماعـ ية علـــى وجـ
وبـرزت حركـة احتجـاج مماثلـة يف درنـة الـيت             . نـوفمرب / تشرين الثاين  ٢٤كات  أعقاب اشتبا  يف

وأجـربت مظـاهرات متتاليـة      .  وجود اجلماعات اإلسالمية املسلحة فيها مهيمنا منذ الثورة        كان
صار الــشريعة علــى مغــادرة مقرهــا   مجاعــة أنــ٢٠١٣ديــسمرب /وقعــت يف مطلــع كــانون األول

 من االعتداءات علـى املبـاين احلكوميـة واألمنيـة وعلـى             وأعقب ذلك تنفيذ جمموعة   . بنغازي يف
 كـــانون ٦وعينـــت احلكومـــة حاكمـــا عـــسكريا ملدينـــة بنغـــازي يف . أفـــراد مـــرتبطني باحلملـــة

ــة ديــسمرب، واختــذت عــددا مــن اخلطــوات األخــرى  /األول ورغــم .  ألجــل بــسط ســلطة الدول
  .اجلهود، ال تزال احلالة تتسم بانعدام االستقرار إىل حد كبري هذه
واستمرت خالل الفترة املشمولة بالتقرير املواجهـة بـني الـسلطات املركزيـة ومناصـري                 - ٢٢

ــنفط يف شــرق      ــئ ال ــى مراف ــضربون حــصارا عل ــذين ي ــاالنظــام االحتــادي ال ــشرين ٢ويف .  ليبي  ت
ــوبر /األول ــة تعــ   ٢٠١٣أكت ــادة احلركــة االحتادي ــن ق ــد عــسكري   ، أعل ــذي وقائ ــيس تنفي يني رئ

ا أعـضاء مكتـب تنفيـذي، وأعلنـوا         وعينـوا أيـض   .  املـستقلة  “ االحتاديـة  رقـة منطقـة ب  ”يـسمونه    ملا
هم الــسماح ببيــع الــنفط انطالقــا  مث أعلنــوا عــن نيتــ. نيتــهم تنــصيب هيئــة تــشريعية إقليميــة  عــن
ــة اجلديــ    مــن ــة   املرافــئ احملاصــرة مــن أجــل متويــل اإلدارة اإلقليمي ــسلطات الوطني دة، ممــا دفــع ال
املرافـئ   النفط مـن  ة باعتراض أي ناقلة نفط مشتبه فيها حتاول شحن          توجيه األمر إىل البحري    إىل

، أطلقت البحرية الليبية طلقـات ناريـة حتذيريـة إلبعـاد            ٢٠١٤يناير  /كانون الثاين  ٦ويف  . املعنية
  .كانت حتاول االقتراب من أحد تلك املرافقاشتبه يف أهنا ناقلة نفط حتمل علم مالطة 

  
  جنوب ليبيا    

. ٢٠١٣ديـسمرب   /مليات القتال واخلطف يف جنوب ليبيا منذ كـانون األول         تزايدت ع   - ٢٣
، ٢٠١٤ينـاير  / كـانون الثـاين  ٩فقد اندلعت اشتباكات بني قبيلة التبو وقبيلة أوالد سـليمان يف          

مث اهنــار بعــد ذلــك بأيــام معــدودة اتفــاق لوقــف   .  شخــصا٩٠ممــا أدى إىل مــصرع أكثــر مــن  
وال تـزال جهـود الوسـاطة الـيت     . ينـاير / كـانون الثـاين  ١٣ يف إطالق النار ُتوّصل إليـه بالوسـاطة   

. قـــدم احملـــرز فيهـــا تقـــدم حمـــدود يبـــذهلا ممثلـــو احلكومـــة واجملتمـــع املـــدين مـــستمرة، إال أن الت 
العوامل اليت أدت إىل تعقيد الوضع، مشاركة مجاعات مسلحة ُيتصّور أهنـا مواليـة للنظـام                 ومن
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 كـانون   ١٩رئيس الـوزراء إىل منطقـة سـبها وضـواحيها يف            وعقب الزيارة اليت قام هبا      . السابق
يناير، أعلنت احلكومة اعتزامها نشر قوات لتحقيق االستقرار يف املنطقة، ووصـلت إليهـا              /الثاين

ــوات يف   ــك الق ــاين ٢٩تل ــاير/ كــانون الث ــداد   . ين ــت إع ــة    وحــىت وق ــت احلال ــر، ظل ــذا التقري ه
  .ب متوترة للغايةواجلن يف
نوفمرب، شنت قوة جمهولة اهلوية هجوما على أحد املـستودعات        /لثاين تشرين ا  ٢٨ويف    - ٢٤

ــل وخــسائر فادحــة       ــسبب يف انفجــار هائ ــا ت ــشاطئ، مم ــراك ال ــة ب ــذخرية يف منطق ــسية لل . الرئي
واصطدمت مساعي السلطات العسكرية اإلقليمية الرامية إىل السيطرة على الوضع يف اجلنـوب             

ة رفـضت دعـوات     لة مـن عـدة ميليـشيات مـسلح        ونشر قوات اجليش والشرطة مبقاومـة متواصـ       
  .إىل إلقاء أسلحتها

وأدى اشتداد حدة التوتر يف الكفـرة يف املنطقـة اجلنوبيـة الـشرقية وأجدابيـة يف الـشرق                     - ٢٥
ــة، ممــا أدى إىل ســقوط    ــة الزوي ــو وقبيل ــة التب ــال قبيل ــار موجــة   ٤ إىل اقتت  قتلــى علــى األقــل وأث

عــود احلكومــة وردا علــى و. فع مبــدأ الــسّن بالــسّنعمليــات اخلطــف وإحــراق املنــازل بــدا مــن
انوا قــد أقــاموه ملــدة أســبوعني   حمتجــو قبيلــة التبــو بــشروط حــصارا كــ  باختــاذ إجــراءات، علــق 

. ٢٠١٣ديــسمرب / كــانون األول١١الطريــق الــسريع الرئيــسي املــؤدي إىل الكفــرة يف      علــى
ينـاير  / كـانون الثـاين  ٦لسجناء يف وتوصل اجلانبان، التبو والزوية، الحقا إىل اتفاق على تبادل ا        

  قبــيليتينــاير بــني/ويف غـضون ذلــك، جتــّددت االشــتباكات يف منتــصف كـانون الثــاين  . ٢٠١٤
ــسر     ــنفط يف منطقــة ال ــسيطرة علــى حقــول ال ــشأن ال ــة ب ــو والزوي ير الواقعــة مشــال الكفــرة،  التب

شرق، وكـذلك   إىل حاالت انقطاع للكهرباء واملياه أثـرت علـى عـدد مـن املـدن يف الـ                  أدى مما
  .إىل نقص البضائع يف املناطق اجلنوبية الشرقية

  
  أنشطة بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا  -ثالثا   
  الدعم االنتخايب  -ألف   

خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، تواصــلت أعمــال التحــضري النتخــاب أعــضاء اهليئــة     - ٢٦
وطنيــــة العليــــا لالنتخابــــات لوأغلقــــت املفوضــــية ا. التأسيــــسية لــــصياغة مــــشروع الدســــتور

نوفمرب وانتهت مـن عمليـة تـسجيل النـاخبني داخـل البلـد            / تشرين الثاين  ٧الترشيحات يف    باب
  .فرباير/ شباط٢٠  يف االقتراعأجريو. يناير/ كانون الثاين١٦يف 
 نظـام التـصويت     ١٧/٢٠١٣ويّتبع يف العمليـة االنتخابيـة املنـصوص عليهـا يف القـانون                - ٢٧

القــائم علــى األغلبيــة البــسيطة، بــدوائر انتخابيــة ذات عــضو واحــد وأخــرى متعــددة األعــضاء، 
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وهو نظام معقد، بل تعقّد أكثـر بتخـصيص سـتة مقاعـد للنـساء وسـتة ملرشـحني مـن األمـازيغ                       
  .والطوارق والتبو

ــية الوط   - ٢٨ ــة للمفوضــ ــة الرمسيــ ــه  وضــــّمت القائمــ ــا جمموعــ ــا لالنتخابــــات مــ ــة العليــ   نيــ
. وكــان املرشــحون متركــزين يف املنــاطق احلــضرية الرئيــسية .  امــرأة٦٤ مرشــحا، منــهم ٦٤٩

 مرّشـــحة يف اجملمـــوع علـــى املقاعـــد الـــستة املخصـــصة للنـــساء؛ بينمـــا تنـــافس  ٥٤وتنافـــست 
ومل يـسجل    .مرشحا، منهم امرأة واحدة، على املقاعد األربعة املخصصة للتبـو والطـوارق            ١٩

ــازيغ   ــدين املخصــــصني لألمــ ــدأ.أي مرشــــح لــــشغل املقعــ ــا   وبــ ــة رمسيــ ــة االنتخابيــ ت احلملــ
فربايـر  / شباط ٢٠ وانتهت قبل افتتاح مراكز االقتراع يف        ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول  ٢٥ يف

وتولّى برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي طبـع أوراق االقتـراع يف اخلـارج                . بأربعة وعشرين ساعة  
  .وضية الوطنية العليا لالنتخاباتباسم املف

ــا لال    - ٢٩ ــة العلي خدمــة نتخابــات نظامــا مبتكــرا قائمــا علــى   واســتخدمت املفوضــية الوطني
ورغـم جنـاح   . الرسائل القصرية لتسجيل الناخبني، وهو أحد النظم األوىل مـن نوعهـا يف العـامل             

وتلت التسجيل خبدمـة    . ليةالنظام من الناحية التقنية، فإن تدين مشاركة اجلمهور قد كّدر العم          
ولـوال تكـرار    . الرسائل القصرية عملية تسجيل الناخبني حبضورهم شخصيا اليت دامت أسـبوعاً          

 ١ ١٠٢ ٠٠٠هم حنــو  عــدد املــسجلني منــمتديــد املواعيــد النهائيــة لتــسجيل النــاخبني لََمــا بلــغ 
دأت وقـد بـ  .  بلـدا ١٣ شخص أمساءهم للتـصويت يف اخلـارج يف   ٦ ٥٠٠وسجل حنو   . ناخب

وهـذا الـرقم متواضـع    . عملية التصويت يف اخلارج قبل افتتاح مراكز االقتراع يف ليبيا بعدة أيام          
 الــذي ٢٠١٢وطين العــام يف عــام  مقارنــة بعــدد النــاخبني املــسجلني يف انتخابــات املــؤمتر الــ      

ــغ ــغ        ٢,٨ بلـ ــذي بلـ ــواهتم الـ ــا بأصـ ــوا فيهـ ــن أدلـ ــدد مـ ــخص وبعـ ــون شـ ــون ١,٧٦ مليـ  مليـ
املــسجلني مــسألة حظيــت باهتمــام    وشــكّل تــدين أعــداد   . التقــاريرحــسبما أفادتــه   شــخص

  .حبيث تناقلتها تقارير إعالمية بانتظام عام
خابية، حبيث تقدم املـشورة     وتواصل البعثة وشركاؤها توفري الدعم املباشر للعملية االنت         - ٣٠

ألمـم املتحـدة     مستشارا وخبريا من البعثة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب ا          ٢٥ بواسطة
خلــدمات املــشاريع واملنظمــة الدوليــة للــهجرة، وتتــوىل شــراء أوراق االقتــراع ومــواد انتخابيــة     

إال أن تدهور األوضاع األمنية قّيد، يف عـدة مناسـبات، مـن قـدرة               . أخرى من موردين دوليني   
فوضـية  األمم املتحدة على إيفاد مستشارين للعمل يوميا يف مواقع مشتركة مع نظـرائهم مـن امل               

  .الوطنية العليا لالنتخابات
 إىل التحلـي بالـشفافية      بإحلـاح وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، دعـت األمـم املتحـدة               - ٣١

ربنـامج اإلمنـائي دورات     الفقـد نظّـم كـل مـن البعثـة و          . وإشراك اجلمـاهري يف العمليـة االنتخابيـة       
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ربنامج اإلمنائي ومنظمة األمـم     ونظم كل من ال   . إعالمية وعن االستراتيجيات ألجل املرشحات    
املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة سلــسلة مــن األنــشطة التدريبيــة ألجــل كبــار أعــضاء وســائط     

وُعقـدت اجتماعـات منتظمـة، ترأسـتها األمـم املتحـدة،        . اإلعالم عن معايري تغطية االنتخابـات     
يبيــا وتنــسيق جهــود مــع شــركاء دولــيني لتبــادل املعلومــات عــن تــوفري الــدعم لالنتخابــات يف ل 

ربنــامج اإلمنــائي مــع شــركاء يف تــونس الوعمــل كــل مــن البعثــة و. التــصدي للمــشاكل الناشــئة
نشطة، مبـا يف ذلـك املـؤمتر    جمموعة من األومصر هبدف تعزيز الروابط دون اإلقليمية عن طريق         
  .الدويل األول يف القطاع االنتخايب املقرر عقده يف ليبيا

  
  العدالة االنتقالية وسيادة القانونحقوق اإلنسان و  -باء   

رغم بعض التطورات اإلجيابية مثل إنـشاء املؤسـسة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان، ال يـزال          - ٣٢
فخـالل الفتـرة املـشمولة      . نظام محاية حقوق اإلنسان يف ليبيا حباجة إىل تعزيز بنيانه بقدر كـبري            

ر منـها إقامـة العـدل بفعاليـة ووضـع      بالتقرير، دعمت البعثـة اجلهـود املبذولـة لـضمان مجلـة أمـو        
استراتيجية شاملة يف جمال العدالة االنتقاليـة وتعزيـز اإلطـار القـانوين وحتـسني املؤسـسة الوطنيـة                   

  .حلقوق اإلنسان
  

  الحتجازا    
ــاك   - ٣٣ ــدل إىل أن هنـ ــديرات وزارة العـ ــن تـــشري تقـ ــون ٧ ٠٠٠ أقـــل مـ  شـــخص ال يزالـ
وميثّــل .  اإلجــراءات القــضائية يف انتظــار اختــاذ٢٠١١االحتجــاز يف مــا يتعلــق بــرتاع عــام   قيــد
فمعظــم هــؤالء احملتجــزين  . انالوضــع شــاغال مــستمرا وجــسيما يف جمــال حقــوق اإلنــس    هــذا
كثري من األحيان يف قبضة كتائب مسلحة ليـست للحكومـة عليهـا سـوى سـلطة امسيـة                     يف هم

ــة ــار    . ال فعلي ــع الكب ــال م ــدمت . ويف بعــض احلــاالت، ُيحتجــز األطف ــد ق ــساعدة   وق ــة امل البعث
االدعاء العام فيما يتعلـق بفـرز احملتجـزين وهـي تواصـل إسـداء مـشورهتا التقنيـة إليـه ألجـل                        إىل

 كــانون ٧ويف .  مــع الكبــارى أال حيتجــز األطفــالوحثّــت البعثــة أيــضا علــ. اإلســراع بالعمليــة
 ألكثــر نديــسمرب، أُفــرج عــن زعمــاء كبــار لقبيلــة ورفلــة مــن بــين وليــد، كــانوا حمتجــزي /األول
  .سنة يف سجن مبدينة الزاوية دون اهتام أو حماكمة من
ــابعني للــشرطة       - ٣٤ ــدما ُســلّمت إدارة شــؤون مرافــق االحتجــاز إىل ضــباط مــدرَّبني ت وعن

، لــوحظ حتــّسن ملحــوظ يف أحــوال احملتجــزين وطريقــة      )إدارة الــسجون يف ليبيــا (القــضائية 
طّولة واالستجواب يف ظل غيـاب أي رقابـة         وما عدا ذلك، فإن االحتجاز لفترات م      . معاملتهم

ــة م    ــهما بيئ ــة قــد نــشأت عن ــة للتعــذيب وغــريه مــن ضــروب   أو إشــراف فعــالَني مــن الدول واتي
وعلى حنو ما ُوثّق يف تقرير مـشترك بـني البعثـة ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق                    . املعاملة سوء
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ب على نطـاق واسـع ويكـون        أكتوبر، يتم اللجوء إىل التعذي    / تشرين األول  ١اإلنسان صدر يف    
. أكثر شيوعا مباشرة بعد إلقاء القـبض علـى الـشخص املعـين وخـالل األيـام األوىل السـتجوابه         

ــهم مــن االســتعانة     ــا ُيحــبس احملتجــزون دون متكين مبحــامني أو التواصــل مــع ذويهــم   وعــادة م
 جـاز منـذ   ت حالـة وفـاة أثنـاء االح       ٢٧وقد وثّق التقريـر     . بشكل حمدود، إن ُسمح هلم بذلك      إال

وإنْ كـان ُيعتقـد أن العـدد الفعلـي          ،  ٢٠١٣ حالـة وفـاة يف عـام         ١١، مبـا يف ذلـك       ٢٠١١عام  
. وتوجد معلومات هامة تشري إىل أن التعذيب كـان الـسبب يف الوفـاة           . للوفيات أكرب من ذلك   

  .لى التوصيات الواردة يف التقرير خبطورة املشكلة ووافقت عاوقد اعترفت حكومة ليبي
ــ  - ٣٥ ــة يف   وميث ــة االنتقالي ــانون العدال ــسمرب / كــانون األول٢ل إصــدار ق ــذي ٢٠١٣دي ، ال

امـة لكنـه    يومـا، خطـوة ه  ٩٠يقـضي بـأن ُيفـرج عـن احملتجـز أو ُيـسلّم إىل القـضاء يف غـضون         
إال أنه بالنظر إىل عـدم خـضوع معظـم مرافـق االحتجـاز لرقابـة             .  التنفيذ مل يبلغ مرحلة  يزال   ال

بيئـة مأمونـة ميكـن أن يعمـل القـضاء يف ظلـها، فـإن النظـام القـضائي                    الدولة، إضـافة إىل غيـاب       
  .يواجه حتديا كبريا يف التقّيد هبذا األجل األقصى

وستواصل البعثة جهودها يف جمال الرصـد ومـا تـضطلع بـه مـن أعمـال ملـساعدة الـشرطة                       - ٣٦
  .اإلنسان لدولية حلقوقجاز وفقا للمعايري االقضائية يف تنمية قدرهتا على إدارة مجيع مراكز االحت

  
  حماكمات كبار املسؤولني يف النظام السابق    

أكتوبر، أّيـدت حمكمـة جنـوب طـرابلس الئحـة االهتـام املوجهـة               / تشرين األول  ٢٤يف    - ٣٧
 مـسؤوال مـن كبـار املـسؤولني يف النظـام الـسابق، مبـن فـيهم سـيف اإلسـالم القـذايف،                       ٣٧ضد  

وهــم متــهمون بارتكــاب جــرائم ذات صــلة  . سنوسيورئــيس املخــابرات الــسابق، عبــد اهللا الــ 
  .٢٠١٤ع أن جتري حماكمتهم يف عام  ومن املتوق٢٠١١برتاع عام 

مايو، رفضت الدائرة التمهيدية للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة قبـول الطعـن              / أيار ٣١ويف    - ٣٨
لـك  واسـتأنفت ليبيـا ذلـك القـرار وظـل ذ          . الذي قدمتـه ليبيـا يف قـضية سـيف اإلسـالم القـذايف             
ــالتقرير    ــرة املــشمولة ب ــوبر / تــشرين األول١١ويف . الطعــن قيــد النظــر خــالل الفت ، ٢٠١٣أكت

ليـة النظـر    أصدرت دائرة متهيديـة يف احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة قـرارا خلـصت فيـه إىل عـدم مقبو                    
 الـسيد الـسنوسي اعتبـارا ألن الـسلطات الليبيـة املختـصة قـد باشـرت          الدعوى املرفوعة ضـد    يف

قــضائية يف حقــه، وألن تلــك الــسلطات راغبــة وقــادرة حقــا علــى االضــطالع بتلــك  إجــراءات 
  . دفاع السيد السنوسي ذلك القراروقد استنأنف فريق. اإلجراءات

وتكمن أمهية إجراء حماكمات عادلة ألعضاء النظام السابق وكفالة متكـني كـل مـدعى                 - ٣٩
 حملاكمـات، مبـا يف ذلـك القـدرة علـى     عليه من مجيع ضمانات احملاكمة العادلـة ومراعـاة أصـول ا    
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كيـدا واضـحا علـى سـيادة القـانون          التحدث بكل حرية مع احملـامني بـسرية، يف أهنـا ستـشكل تأ             
. وقد كّرر وزير العدل تأكيد تصميمه على أن جترى احملاكمات وفقا للمعـايري الدوليـة          . ليبيا يف

سؤولني يف النظـام الـسابق الـذين        وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، زارت البعثـة بعـض كبـار املـ             
جتري حماكمتهم، وقدمت عددا من التوصيات إىل وزارة العدل فيما يتعلـق بظـروف االحتجـاز         

  .وستقوم البعثة برصد إجراءات سري احملاكمات. وإتاحة إمكانية تواصل املتهم مبحامييه بسّرية
  

  السلطة القضائية والسجون    
القـضائية تـثري قلقـا بالغـا، إذ يتواصـل تعـّرض املـدعني              ال تزال سالمة مـوظفي الـسلطة          - ٤٠

وقـد اغتيـل   . العامني والقـضاة لالعتـداءات والتهديـدات بالقتـل وأشـكال أخـرى مـن الترهيـب                
 نوفمرب يف درنـة عقـب اغتيـال أبـرز         /ملنطقة اجلبل األخضر يف تشرين الثاين      أبرز املدعني العامني  
  .٢٠١٣يونيه /قاض فيها يف حزيران

ا أجهــزة األمــن والــشرطة القــضائية احلكوميــة فإهنــا عــاجزة عــن هتيئــة بيئــة مأمونــة وأمــ  - ٤١
ــسجون     ــة أو ضــمان األمــن يف ال ــسلطة القــضائية بفعالي ــها ال وتواصــل . ميكــن أن تعمــل يف ظل

البعثة، بشراكة مع الربنامج اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، العمـل                
للقــضاء ووزارة العــدل هبــدف تــدريب املــدعني العــامني والقــضاة ومــوظفي   مــع املعهــد العــايل 

مكتب حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين التابع لوزارة الدفاع يف جمال إصـالح القـضاء      
وتواصــل البعثــة أيــضا إســداء املــشورة إىل الــشرطة القــضائية يف املــسائل التنظيميــة   . العــسكري

يتعلــق مبعاملــة احملتجــزين، وذلــك متــشيا مــع املعــايري الدوليــة حلقــوق واإلداريــة واألمنيــة، وفيمــا 
وال تــزال حــاالت الفــرار مــن الــسجون مــستمرة، مبــا يف ذلــك يف ســبها يف تــشرين    . اإلنــسان
  .٢٠١٣ديسمرب /ويف أجدابية يف كانون األول ٢٠١٣نوفمرب /الثاين
ــومي       - ٤٢ ــضائية، يــ ــشرطة القــ ــع الــ ــاون مــ ــة، بالتعــ ــت البعثــ ــانون ١٥  و١٤ونظمــ  كــ

 مجيــع مــديري الــسجون الليبيــة، ، اجتمــاع مائــدة مــستديرة شــارك فيــه٢٠١٣ديــسمرب /األول
. أتاح الفرصة لتبادل املعلومـات ومناقـشة الـسبل الكفيلـة بالتغلـب علـى التحـديات القائمـة                   مما

لــسابقني لكتائــب مــسلحة أُدجمــوا  وكــان مــن بــني احلاضــرين وزيــر العــدل وعــدد مــن القــادة ا  
واعتمــد مــديرو الــسجون توصــيات ترمــي إىل تعزيــز الــشرطة القــضائية   .  القــضائيةالــشرطة يف

  .وتوحيد النُّهج املتبعة يف إدارة شؤوهنا
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  العدالة االنتقالية    
صــدره اجمللــس االنتقــايل الــوطين  يلغــي قــانون العدالــة االنتقاليــة اجلديــد قانونــاً ســابقاً أ   - ٤٣
ا ألنــه يتــضمن أحكامــا عــن إعــادة إنــشاء هيئــة  وهــو قــانون ميثــل تطــورا هامــ. ٢٠١٢عــام  يف

لتقصي احلقائق واملصاحلة يناط هبا التحقيق يف انتـهاكات حقـوق اإلنـسان إّبـان النظـام الـسابق             
ويتــضمن أيــضا أحكامــا عــن تقــدمي تعويــضات للمجــين علــيهم،   . ومنــذ قيــام الثــورة وتوثيقهــا 

  .ويشدد على أمهية املساءلة واحلاجة إىل اإلصالح املؤسسي
وقد أبدت البعثة، قبل إصداره، تعليقات مستفيـضة تتعلـق بإنـشاء جلنـة احلقيقـة وهيئـة           - ٤٤

ــانون      ــضها يف الق ــهما، أُدرج بع ــضات وأســلوب عمل ــة بالتعوي ــصلة معني ــة  . منف ــتقدم البعث وس
املــشورة والــدعم إىل هيئــة تقــصي احلقــائق واملــصاحلة حــال تعــيني أعــضاء جملــسها، وستواصــل  

ما يتعلـق بتنفيـذ اسـتراتيجية شـاملة يف جمـال العدالـة االنتقاليـة هبـدف معاجلـة                    تقدمي املساعدة في  
  .االنتهاكات اليت ارتكبتها مجيع األطراف وضمان حماكمات عادلة جلميع املشتبه فيهم

، استعرضـــت اللجنـــة املكلفـــة بتطبيـــق ٢٠١٣ديـــسمرب /وحبلـــول هنايـــة كـــانون األول  - ٤٥
 شخـصا لعـزهلم،     ٨٠حـددت   و حالـة    ٤ ٠٠٠إلداري حنـو    القانون املتعلق بـالعزل الـسياسي وا      

. احلـاالت كانـت قيـد االسـتئناف       منهم ثالثـة أعـضاء يف املـؤمتر الـوطين العـام، رغـم أن معظـم                  
راد إمـا اسـتقالوا مـن مناصـبهم،        زال من املتعـذّر تقيـيم األثـر العـام للقـانون ألن بعـض األفـ                 وال
ووفقا للمجلـس األعلـى للقـضاء،       . حتسبا لعزهلم مل تتم ترقيتهم أو ُنقلوا إىل مناصب أخرى          أو

ــدب حنــو   ــام أخــرى   ٤٠٠انُت ــام يف مه ــدع ع ــاض وم ــستعض    .  ق ــضاة، مل ُي ــنقص الق ــرا ل ونظ
والـــشرق، ممـــا يـــضع ضـــغطا إضـــافيا     كـــثري منـــهم حـــىت اآلن، ال ســـيما يف اجلنـــوب      عـــن
  .املؤسسات القضائية اليت تواجه بالفعل حتديات جسيمة على

  
  العنف ضد املرأة    

ــار  - ٤٦ ــايو /يف أي ــصبات       ٢٠١٣م ــة املغت ــشأن رعاي ــانون ب ــشروع ق ــدل م ــر الع ــدم وزي ، ق
ــة   ــة  واملعّنفــات إىل املــؤمتر الــوطين العــام، إذْ أن التــشريعات احلالي ــة الكافي  ال تكفــل هلــن احلماي

 التعــويض مبــا يف ذلــك،  الــضرر بأشــكالهويــنص مــشروع القــانون علــى جــرب . هــذا الــصدد يف
ــد  ــصحية وال ــة ال ــأوى  -عم النفــسي والرعاي ــوفري امل ــشمولة  . االجتمــاعي وت ــرة امل وخــالل الفت

  بـــشأن إىل وزارة العـــدلبـــالتقرير، واصـــلت البعثـــة تقـــدمي املـــشورة إىل املـــؤمتر الـــوطين العـــام 
، ٢٠١٤ينـاير   /كـانون الثـاين     ويف .املسائل ذات الـصلة   و تشريع شامل يتعلق هبذه املسألة     وضع

  . إىل تسريع وترية سن التشريعدعا الوزير املؤمتر الوطين العام
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  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    
ـــ     - ٤٧ ــوطين للحري ــوظفي اجمللـــس الـ ــالك مـ ــل اآلن مـ ــسان  اكتمـ ــوق اإلنـ ــة وحقـ ات املدنيـ
، أوفـدت البعثـة،     ٢٠١٣ديـسمرب   /ويف كـانون األول   . واجه بعض الصعوبات التشغيلية    أن بعد

لتقدمي الدعم الـتقين إىل اجمللـس فيمـا يبذلـه     بدعم من مفوضية حقوق اإلنسان، خبريا استشاريا    
  ).مبادئ باريس(من جهود لتحقيق امتثاله للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية 

  
  قطاع األمن  -جيم   

ال تزال إدارة قطـاع األمـن علـى الـصعيد الـوطين يعوقهـا االفتقـار إىل الوضـوح بـشأن                        - ٤٨
هيكل قطاع األمن الـذي أخفـق يف حتقيـق إصـالح            األدوار واملسؤوليات، وعدم وضوح معامل      

ونتيجــــة لــــذلك، ال يــــزال وجــــود  . كــــبري ملؤســــساته ويف إدارة األزمــــات األمنيــــة بفعاليــــة 
حكومية واضحة املعامل إلعادة بناء وإصالح مؤسسات قطاع األمن احلكومية أمـرا بعيـد               خطة
 األحكــام املتعلقــة بــاألمن  ويف الوقــت نفــسه، مل يــتم إحــراز إال تقــدم ضــئيل يف تنفيــذ  . املنــال

ــة ليبيــ          ــا حكوم ــيت وافقــت عليه ــانون ال ــيادة الق ــة وس ــن والعدال ــة األم ــة تنمي ــواردة يف خط  اال
  .٢٠١٣فرباير /باريس، يف شباط يف
ويتطلب حل املسائل األمنية الراهنة يف ليبيا وإحراز تقدم يف إصالح قطاع األمن التعاون           - ٤٩

يـتعني  زال يـ  وال.  األخرى اليت تعمل يف البلد كيالت املسلحة النشط مع التشكيالت الثورية والتش    
 هذه اجلماعات املسلحة مـن أجـل التوصـل          القيام بالتواصل مع  احلكومة واملؤمتر الوطين العام     على  

  .إىل اتفاق بشأن استيعاهبا يف مؤسسات الدولة أو عودة أفرادها إىل احلياة املدنية
  

  هيكل قطاع األمن وتنسيقه    
ســتراتيجية متفــق عليهــا وإىل تقــسيم واضــح ملــسؤوليات األمــن   االفتقــار إىل اال يــزال   - ٥٠

الوطين بني رئيس املؤمتر الوطين العام، ورئيس الوزراء، واللجان األمنية التابعـة للمـؤمتر الـوطين                
ويعـين  . العام، والوزارات التنفيذية، أمـرا يعرقـل توجيـه وتنـسيق إصـالح قطـاع األمـن يف ليبيـا                   

الفرديــة الــيت تبــذهلا الــوزارات   لألمــن الــوطين أن اجلهــود  شــاملرار عــدم وجــود هيكــلاســتم
وستواصــل البعثــة . الوكــاالت األخــرى جهــود متقطعــة ومتفرقــة ومفتقــرة للمــوارد الكافيــة  أو

ــوطين وإدارة قطــاع األمــن      ــن ال ــشأن هيكــل األم ــشورة ب ــسياق،  . إســداء امل ــذا ال ــرب ويف ه يعت
  .ىل األمن نظرة شاملة يف عملية احلوار الوطين إاألمهية مبكان النظر من
وتضطلع جلان التنسيق املشتركة بني الـوزارات لـشؤون إعـادة اإلدمـاج وأمـن احلـدود                   - ٥١

وممـا يبعـث علـى التـشجيع وجـود خطـط إلنـشاء        . بعمل هام يف إطار الظروف الصعبة الراهنـة      
 وهـذه اللجـان تـؤدي دورا        .جلان أخـرى، ال سـيما ألغـراض الرقابـة علـى األسـلحة والـذخائر               
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ما يف إقامة احلوار والتعاون وتقدمي توصيات بشأن السياسات واالسـتراتيجيات الـيت تتجـاوز           قّي
إال أنه ال ميكن اعتبارها بديال عـن اإلدارة األمنيـة املناسـبة املـضطلع            . حدود سلطات الوزارات  

وحيتـــاج عمـــل . يـــةاخلطـــط اإلمنائهبـــا مـــن خـــالل الـــوزارات، وال ســـيما علـــى صـــعيد تنفيـــذ 
  .اللجان إىل دعم نشط من الوزارات ضمن إطار أمين شامل، لكي تكون فعالة هذه

  
   السالح والتسريح وإعادة اإلدماجنزع    

أحرز بعض التقدم يف إدمـاج الثـوار يف الـشرطة واجلـيش اللـييب ويف عمـل اللجنـة الـيت                   - ٥٢
 بتنـسيق هـذه العمليـة       ٢٠١٣ لعام   ٥٣جرى تشكيلها يف أعقاب قرار املؤمتر الوطين العام رقم          

ــة إلدمــاج كافــة اجلماعــات     . واإلشــراف عليهــا ويــدعو القــرار احلكومــة إىل وضــع خطــة أمني
 ضمن قوات األمـن التابعـة للدولـة وتفكيـك كافـة اجلماعـات الـيت تعتـرب                  “املشروعة”املسلحة  

دماج وإرسـاء   وتضطلع اللجنة أيضا بدور رئيسي يف تنسيق أنشطة إعادة اإل         . “غري مشروعة ”
ويـشكل عملـها جـزءا    . املصداقية من أجل توفري السبل البديلة لكسب الـرزق للثـوار الـسابقني         

ملــسلحة كــي تــدخل يف حــوار يــؤدي رئيــسيا مــن أنــشطة هتيئــة الظــروف املالئمــة للجماعــات ا
ويف هـذا الـصدد، ومـع أن أرقـام          . نزع السالح طوعا وفرض الرقابة الوطنية على األسلحة        إىل
ــا ــاد  إعـ ــحة، أفـ ــزال غـــري واضـ ــاج يف اجلـــيش ال تـ ــا ســـجلت  دة اإلدمـ ــة بأهنـ ت وزارة الداخليـ
ديـسمرب  / كـانون األول   ١٠فردا من أعضاء اللجنة األمنية العليا يف أحناء ليبيا حىت            ١٠١ ٠٨٦

ينتظــرون  ١٨ ٨٨٢مــن األفــراد جيــري تدريبــهم، و     ٢ ٩٩٣ويــشمل هــذا العــدد   . ٢٠١٣
يف مرحلـــة الفـــرز  ٢٩ ٧٧٤هم معـــايري االنـــضمام، و تنطبـــق علـــيال  ٢٩ ١٩٤تـــدريب، و ال

  .أمتوا تدريبهم ١٩ ٥٣١واالختيار، و 
وأصــدرت جلنــة شــؤون احملــاربني للتأهيــل والتنميــة مــؤخرا اســتراتيجية شــاملة إلعــادة     - ٥٣

ــسابقني  ١٦٠ ٠٠٠إدمــاج  ــوار ال ــة وسياســية    . مــن الث ــرامج اجتماعي ــشمل االســتراتيجية ب وت
  .ظى بدعم البعثة ووكاالت األمم املتحدة وبعض الدول األعضاءواقتصادية وتعليمية، وحت

  
  أمن احلدود    

حرز إال تقدم ضئيل يف حتسني أمن احلدود الليبية، يالحـظ تطـور للتعـاون    يف حني مل يُ    - ٥٤
يبعــث علــى التــشجيع علــى صــعيد اللجنــة املــشتركة بــني الــوزارات املعنيــة بــإدارة احلــدود الــيت  

وذلـك مبـساعدة كـل مـن بعثـة األمـم املتحـدة وبعثـة االحتـاد األورويب           جرى تشكيلها مـؤخرا،     
 بتنـــسيق أنـــشطتها  خمتلفـــةومثـــة اهتمـــام متزايـــد لـــدى وكـــاالت. لتقـــدمي املـــساعدة احلدوديـــة

ــة ــة االحتــاد األور   . احلدودي ــم املتحــدة وبعث ــة األم ــدول األعــضاء،  وتعمــل بعث ــساعدة ال ويب، مب
ومثة اهتمـام متزايـد أيـضا بوضـع هنـج إقليمـي             . ةاستكشاف جماالت لوضع برامج مشترك     على
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ويف أعقــاب املــؤمتر الــوزاري .  يف هــذه العمليــةفعــالإزاء أمــن احلــدود، وتــضطلع ليبيــا بــدور  
، الـذي أصـدر     ٢٠١٣نـوفمرب   /اإلقليمي بشأن أمن احلدود املعقـود يف الربـاط يف تـشرين الثـاين             

 أمانــة لالجتماعــات املقبلــة ومتابعــة جمموعــة مــن التوصــيات العمليــة، وافقــت ليبيــا علــى تنظــيم
  .النتائج اليت خلص إليها املؤمتر

  
  إدارة األسلحة والذخائر    

ال تزال األسلحة والذخائر غري املؤمنة والتالفة، واألسـلحة املكدسـة، ومـواد األسـلحة                 - ٥٥
رب  الوصـول إليهـا، وخملفـات احلـ        الكيميائية، واألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة اليت يسهل      

املتفجرات والذخائر غري املنفجرة واألجهزة املتفجرة اليدوية الصنع، تشكل هتديـدا خطـريا              من
ــدويل   ــوطين واإلقليمــي وال ــن ال ــذخائر      . لألم ــستودع لل ــل انفجــار م ــن قبي وتؤكــد حــوادث م

 يف ســبها علــى احلاجــة إىل اإلدارة اآلمنــة واملأمونــة  ٢٠١٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٤ يف وقــع
 حـوادث ذات صـلة باألسـلحة الـصغرية خـالل            ٤٠٨وقد وقع ما جمموعه     . األسلحةللذخائر و 

وأدت .  شخـــصا٩١٩ شخـــصا وإصـــابة  ٤٠٢الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، أدت إىل مقتـــل    
 شخصا وإصـابة مـا يقـرب        ٤٥ل  حادثة متعلقة باألجهزة املتفجرة اليدوية الصنع إىل مقت        ١٢٠
  .آخرين ١٠٠من 
اري املعــين باألســلحة والــذخائر التــابع لبعثــة األمــم املتحــدة،  ويواصــل القــسم االستــش  - ٥٦

، مـــساعدة الـــسلطات الليبيـــة بـــدعم مـــن دائـــرة األمـــم املتحـــدة لإلجـــراءات املتعلقـــة باأللغـــام
وتــشمل االســتراتيجية خطــط إعــادة  . اســتراتيجية شــاملة إلدارة األســلحة والــذخائر  وضــع يف

بـشكل آمـن ومـأمون      علـى األسـلحة، والـتخلص        تأهيل مناطق ختـزين الـذخائر، وإدارة الرقابـة        
وسـوف  . املواد واألسـلحة الكيميائيـة، والتنظـيم الـوطين لعمليـات ختـزين ومناولـة الـذخائر                 من

ة متماشـــية مـــع أفـــضل املمارســـات ُيـــسترشد باالســـتراتيجية كـــذلك يف وضـــع معـــايري وطنيـــ 
يـا للمـساعدة يف حتديـد       وفد موظف تقين أقـدم لـشؤون الـذخائر إىل ليب          وأُ. الصعيد الدويل  على

وأشار رئيس الـوزراء  . طرق إدارة املخزون املالئمة للقوات املسلحة الليبية وهيكل القيادة فيها         
مــن أجــل تنميــة القــدرات الليبيــة  زيــدان أيــضا إىل اعتزامــه تــشكيل جلنــة لألســلحة والــذخائر   

ــة األجــل حل      يف ــضة وإعــداد خطــة طويل ــذخائر الفائ ــة  معاجلــة مــسألة األســلحة وال فــظ ومناول
  .طلوبة من السلطات الليبيةاملخزونات امل

ملعــــين باألســــلحة والــــذخائر وعــــالوة علــــى ذلــــك، يعكــــف القــــسم االستــــشاري ا  - ٥٧
خطة متعددة الـسنوات علـى مـستوى البلـد السـتكمال اسـتراتيجية إدارة األسـلحة                  وضع على

يـة يف جمـال نـزع الـسالح     والذخائر واإلسـهام يف إجيـاد بيئـة مؤاتيـة مـن أجـل بـذل اجلهـود الليب            
نطاق أوسع؛ وحتديدا التخلص من األسـلحة والـذخائر الفائـضة أو التالفـة أو غـري القابلـة                    على
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وستتطلب هذه األنشطة عمـال مـستمرا مـن جانـب اجملتمـع الـدويل مـن أجـل دعـم                     . لإلصالح
  .تعزيز احلوكمة املؤسسية واهلياكل األمنية

ة مــن دائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة  وواصــل القــسم االستــشاري، مبــساعد  - ٥٨
 من خالل تنسيق جهـود إزالـة األلغـام األرضـية وغريهـا              اباأللغام، تقدمي الدعم إىل حكومة ليبي     

ــتقين       مــن الــذخائر غــري املنفجــرة وخملفــات احلــرب مــن املتفجــرات، وكــذلك تقــدمي الــدعم ال
  .لي إىل وزاريت الدفاع والداخليةوالتشغي

من األلغام األرضية وخملفـات      ٤٩ ٥٩٢بإزالة    دائرة اإلجراءات املتعلقة باأللغام    وقامت  - ٥٩
األراضـي الـيت      كيلـومترا مربعـا مـن      ١٣,٥ جمموعها   احلرب من املتفجرات تغطي مساحات يبلغ     

إال أن توفر املتفجرات الالزمة لتـدمري       . ميكن إقامة أنشطة اقتصادية عليها ومن املناطق العسكرية       
وقـد أجـرت دائـرة اإلجـراءات املتعلقـة          . اف اخلطرة بالكامل ال يزال ميثل عائقا كبريا       هذه األصن 

ــة بأخطــار   ٣٥٥ت أخــرى تابعــة لألمــم املتحــدة،  باأللغــام، بالتعــاون مــع وكــاال  نــشاطا للتوعي
ــرة املـــ  ــرات خـــالل الفتـ ــا املتفجـ ــها مـ ــتفاد منـ ــالتقرير، اسـ ــه  شمولة بـ . شخـــصا ٨ ٢٥٨جمموعـ

 وذلـك مـن جانـب    ،رار استراتيجية وطنية لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام     األثناء، جرى إق   هذه ويف
قت عليهــا وزارة الــدفاع خمتلــف النظــراء الــوطنيني املعنــيني بــاإلجراءات املتعلقــة باأللغــام، وصــدّ 

بعثــة يف إعــداد ال الربنــامج اإلمنــائي و كــل مــنوأســهم. ٢٠١٣ديــسمرب /رمسيــا يف كــانون األول
  .التقنية ل توفري اخلربة واملشورةة من خالمشروع االستراتيجي

وبالرغم من هذه اجلهود، فإنه بدون توفر دعم مـايل إضـايف، سـيظل انتـشار األسـلحة                    - ٦٠
والذخائر غري املؤمنة، فضال عن وجود األلغام األرضية والـذخائر غـري املنفجـرة، عـامال يـؤدي                  

ض هلـا الـسكان املـدنيون يف ليبيـا     لتفاقم الوضع األمين اهلش بالفعل وزيادة التهديدات اليت يتعر      
  .والبلدان اجملاورة

ديسمرب، أصدر املؤمتر الوطين العام تشريعا جيرم حيازة املـدنيني        / كانون األول  ١٦ويف    - ٦١
وحيــدد القــانون موعــدا هنائيــا ال يتجــاوز ثالثــة شــهور  . لألســلحة والــذخائر الثقيلــة واملتوســطة

ــى     ــنص علـ ــذخائر، ويـ ــلحة والـ ــذه األسـ ــسليم هـ ــع األ لتـ ــرخيص جبميـ ــة   أن التـ ــلحة اخلفيفـ سـ
  .إال أن هذا التشريع مل تدعمه ترتيبات عملية لتنفيذه. إجباري أمر
  

  إصالح قطاع الدفاع    
التقـدم صـوب إصـالح قطـاع الـدفاع          خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، توقـف إحـراز              - ٦٢
وخـالل واليـة    . شـهرين جراء تأخر تعيني وزير للدفاع ورئـيس هيئـة األركـان العامـة ملـدة                 من
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شاغلي املنصبني احلاليني، أحرز تقدم بطيء ولكن مطرد يف العديد من اجملـاالت، وإن مل يتفـق                  
  .بعد على خطة حمددة جيدا للدور العام واهليكل العام للجيش

فقــد بــدأت العديــد  . ال التــدريبتقــدم هــام علــى عــدد مــن األصــعدة يف جمــ   ز وأحــر  - ٦٣
اخلـارج، يف إطـار عمليـة يتوقـع         يف  وة خمصـصة لألغـراض العامـة        الدول األعضاء تـدريب قـ      من
تــدريبا يف البلــد يف ســتة مراكــز وجتــري وزارة الــدفاع أيــضا . تــستمر ملــدة تــصل إىل عــامني أن
أنـه مـن املقـرر مواصـلة التـدريب          أجل إعداد األفـراد الـذين سـيتم نـشرهم باخلـارج، علمـا                من
  .ه الدول األعضاءيب الفردي الذي تضطلع بليبيا بدعم دويل، باإلضافة إىل التدر يف
ورحبت اجلماهري يف ليبيا بنشر اجليش يف شوارع طرابلس وبنغازي خـالل األحـداث                - ٦٤

ــاين    ــشرين الث ــيت وقعــت يف ت ــوفمرب /املأســاوية ال ــة   ٢٠١٣ن ــروح املعنوي ــادة ال ــا أدى إىل زي ، مم
تـشجيع الـذي تقدمـه القيـادة        ويعتـرب اسـتمرار هـذا االجتـاه مـن خـالل ال            . والفعالية لدى اجليش  

السياسية وتنظيم القـوات الـيت تلقـت تـدريبا يف ليبيـا وخارجهـا علـى حـد سـواء واسـتخدامها                       
  .بفعالية أمرا ذا أمهية حامسة

ــررت      - ٦٥ ــة ق ــشجيع أن احلكوم ــادة املرتــب العــسكري األساســي   وممــا يبعــث علــى الت زي
بقني، واختـذت خطـوات لتقـومي       أجـل تـشجيع التجنيـد، وال سـيما يف صـفوف الثـوار الـسا                من

اختالل التوازن بـني الرتـب واألعمـار يف اجلـيش مـن خـالل إحالـة قـدامى األفـراد إىل التقاعـد                        
  .وجتنيد جنود أصغر سنا

  
  إصالح الشرطة    

ــشرطة، وال      الواصــلت   - ٦٦ ــبري إلصــالح ال ــد ك ــضاء تكــريس جه ــدول األع ــة وال ســيما  بعث
ــشرطة، واألمــن الدبلو  يف ــدريب،   جمــاالت أعمــال ال ماســي، واملــشتريات، واملــوارد البــشرية، والت

ــة ال   ــة، ومحايـ ــارة اجملتمعـــات احملليـ ــائي، وخفـ ــرةوالتحقيـــق اجلنـ ــساعدة، . طفـــل واألسـ ــذه املـ وهـ
حظيت بتقدير كبري من السلطات الليبية، جيب أن ُتستكمل جبهد مماثل ُيبذل من أجل إعادة                وإن

  .الدولية ايري مهنية وفقا ألفضل املمارسات هلا معتنظيم وزارة الداخلية وإنشاء قوة شرطة مستقلة
ــامج اإلمنــائي، مبــسا     - ٦٧ ــة والربن ــضافرت جهــود البعث ــة   وت ــسيق العاملي عدة مــن جهــات التن
جمــاالت العدالــة والــشرطة واإلصــالحيات، لتقــدمي الــدعم لــوزارة الداخليــة والــشرطة بغيــة     يف

يع رئيسية تتعلق باإلصـالح املؤسـسي،   وقد ُحددت ثالثة مواض   . حتسني أعمال الشرطة يف ليبيا    
ومن املتوقع أن يبدأ هـذا الـدعم املـشترك يف أقـرب     . والسالمة العامة، وخفارة اجملتمعات احمللية  

  .وقت ممكن



S/2014/131
 

18/25 14-23773 
 

ــول  - ٦٨ ــت وزارة الد٢٠١٣ســـبتمرب /ويف أيلـ ــة، حلقـــة     ، نظمـ ــدعم مـــن البعثـ اخليـــة، بـ
لداخليـة ووزارات أخـرى،     بـشأن إصـالح الـشرطة وتطويرهـا مجعـت ممـثلني عـن وزارة ا                عمل

ووضـع املـشاركون توصـيات بـشأن        . وممثلني عن اجملتمـع املـدين، وآخـرين عـن اجملتمـع الـدويل             
إعادة هيكلة وزارة الداخلية والشرطة، وآليات الرقابة الداخلية واخلارجية، وتقيـيم التهديـدات             

 مــسألة إنــشاء جلنــة عليــا وتتــابع البعثــة مــع وزارة الداخليــة. األمنيــة، وخفــارة اجملتمعــات احملليــة
  .إلصالح الشرطة وتطويرها

ــات احمل     - ٦٩ ــارة اجملتمعــ ــوم خفــ ــل مبفهــ ــدأ العمــ ــا   وبــ ــت حلقتــ ــرابلس وُنظمــ ــة يف طــ ليــ
وتعمل البعثة أيـضا علـى إنـشاء وحـدة حلمايـة األسـرة              . موجهتان للشرطة واجملتمع احمللي    عمل

لتعــاون مــع منظمــة األمــم  والطفــل باالشــتراك مــع مديريــة األمــن الــوطين بطــرابلس، وذلــك با  
  .املتحدة للطفولة

ويف إطــار التحــضري النتخابــات اهليئــة التأسيــسية لــصياغة مــشروع الدســتور، أنــشأت    - ٧٠
. وزارة الداخليــة جلنــة عليــا ألمــن االنتخابــات برئاســة وكيــل وزارة الداخليــة للــشؤون األمنيــة 

لدروس املـستفادة مـن تـأمني       ا’’وقدمت البعثة الدعم للجنة من خالل تنظيم حلقة عمل بشأن           
 والتحضري لتأمني انتخابات اهليئة التأسيسية لـصياغة        ٢٠١٢انتخابات املؤمتر الوطين العام لسنة      

ــتور ــات   ‘‘الدسـ ــن االنتخابـ ــشأن أمـ ــشرطة بـ ــل للـ ــعِ دليـ ــدريب  ، ووضـ ــامج للتـ ــداد برنـ ، وإعـ
ــة ســـت دورات  . االنتخابـــات أمـــن علـــى ــا عقـــدت البعثـ  هتـــدف ‘‘لتـــدريب املـــدربني’’كمـ
وسـيجري كـل مـن البعثـة ومـسؤولني مـن وزارة             . ضابط شرطة يف هذا اجملال     ٨٨تدريب   إىل

  .الداخلية الليبية أيضا زيارات ميدانية ترمي إىل دعم التحضري لتأمني االنتخابات يف املناطق
  

  تنسيق املساعدة الدولية  - دال  
راء، مت توقيـع اتفـاق   يف إطـار الـدعم املتواصـل الـذي تقدمـه البعثـة ملكتـب رئـيس الـوز           - ٧١
 مـن أجـل إنـشاء     ٢٠١٣ديـسمرب   /مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع يف كـانون األول         مع

، وهتـدف إىل تقـدمي اخلـربة التقنيـة          اوحدة للدعم التقين يف املكتب املذكور، متوهلا حكومـة ليبيـ          
  .ولوية الوطنية الرئيسية ذات األوحتسني القدرة على التنفيذ والتنسيق يف اجملاالت

، أجنـز  ٢٠١٤-٢٠١٣ووفقا إلطار األمم املتحدة االستراتيجي املتكامـل لليبيـا للفتـرة              - ٧٢
فريق األمم املتحدة القطري يف ليبيـا اسـتعراض منتـصف الـسنة لكـل مـن اإلطـار االسـتراتيجي                      

صحة وتبني النتائج إجنازات إجيابيـة يف جمـايل الـ         . فريق القطري لاملتكامل واإلطار االستراتيجي ل   
ــوارد األمــم        ــيم، غــري أهنــا تــشري إىل مواجهــة بعــض التحــديات يف االســتخدام الفعــال مل والتعل

وتبني نتائج كال االستعراضني أن احلالـة األمنيـة   . املتحدة املتاحة من أجل بناء القدرات الوطنية 
  .غري املستقرة تشكل عقبة رئيسية أمام تنفيذ املشاريع والربامج
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ــة ع   - ٧٣ ــسيق       وتواصــل البعث ــضمان حتــسني تن ــة ل ــة القطاعي ــة العامل ــد اجتماعــات لألفرق ق
ركاء الـــدوليني املـــشاركة بنـــشاط ويواصـــل معظـــم الـــش. املـــساعدة الدوليـــة املقدمـــة إىل ليبيـــا

ويزداد اآلن حتكم ليبيا يف زمام عمليـة التنـسيق يف الوقـت الـذي يظهِـر          . أعمال هذه األفرقة   يف
وستواصل البعثة اإلصـرار علـى ضـرورة أن متـارس           . شاطافيه النظراء الوطنيون مشاركة أكثر ن     

  . الليبية القيادة الفعالة وأن تعمل على اإلسهام يف تعزيز هذا الدوراتالسلط
وقطعت مراحل مهمة يف األعمال التحضريية لعقـد املـؤمتر الـوزاري لـدعم ليبيـا الـذي                    - ٧٤

ــشركاء  ويف هــذا الــصدد، يعمــل كــ  . مــارس/ســينظم يف رومــا يف أوائــل آذار  ــة وال ل مــن البعث
 املؤمتر، الذي يهدف إىل تـوفري منتـدى         وسيتخذ. وثيق مع السلطات الليبية   الدوليني بالتشاور ال  

لتقدمي اجملتمـع الـدويل للـدعم الـسياسي إىل سـلطات ليبيـا وشـعبها، مـن الـشراكة املتفـق عليهـا                     
ا لـدعم األولويـات   ، منطلقـ ٢٠١٣خـالل املـؤمتر الـوزاري الـسابق املعقـود يف بـاريس، يف عـام        

 يف جماالت األمـن وسـيادة القـانون والعدالـة، ورؤيتـها لتحقيـق فوائـد                 االيت حددهتا حكومة ليبي   
  .ملموسة للشعب اللييب

  
  احلالة اإلنسانية  - هاء  

نـوفمرب، دعمـا لـوزارة الـصحة، بزيـارة          /قامت منظمة الصحة العامليـة يف تـشرين الثـاين           - ٧٥
ــة لإل   ــة خمتلف ــدابري األمــن  نقــاط دخــول حدودي ــذ ت ــة  ســهام يف تنفي ــة إىل احليلول  الــصحي الرامي

  .راض املعدية وانتشارها يف البلددخول األم دون
والتحديات املتعلقة بإدارة اهلجرة إىل ليبيا هائلـة، كمـا أن ظـروف املهـاجرين ال تـزال                  - ٧٦

لبيــة االحتياجــات وتقــوم املنظمــة الدوليــة للــهجرة بتقــدمي املــساعدة املباشــرة لت . بالغــة الــصعوبة
خلـــدمات الـــصحية، واملـــساعدة األساســـية للمهـــاجرين، مبـــا يف ذلـــك املـــواد غـــري الغذائيـــة، وا

العودة إىل البلدان األصلية وإعادة االنـدماج فيهـا، فـضال عـن حتـسني أحـوال املعيـشة                    أجل من
لـيت  وسـاعدت هـذه املنظمـة أيـضا يف بنـاء قـدرات الكيانـات احلكوميـة ا                 . يف مراكز االسـتقبال   

 مهـاجرا   ١ ٠٨٣وحىت اآلن، ساعدت املنظمة الدولية للـهجرة        . تضطلع بدور يف إدارة اهلجرة    
وحتتـــاج . يف العــودة طوعــا إىل بلــداهنم األصـــلية مــن خــالل برنـــامج ميولــه االحتــاد األورويب       

رة لتجنــب وقــوع خــسائر ال داعــي الــسلطات الليبيــة والبلــدان اجملــاورة إىل بــذل جهــود متــضاف
األشــخاص رواح يف عــرض البحــر ومحايــة فئــات املهــاجرين شــديدة الــضعف، مثــل    يف األ هلــا

  .املصحوبني بذويهم املتاجر هبم والقُصر غري
االجتماعية مـن خـالل مراكزهـا اجملتمعيـة          - وواصلت املنظمة تقدمي املساعدة النفسية      - ٧٧

لية أصبحوا يتولـون    وغدا واضحا للعيان أن أفراد اجملتمعات احمل      . يف طرابلس وبنغازي ومصراتة   
  .زمام هذه املبادرة
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  السالمة واألمن  -رابعا   
إذ أن احتمـاالت وقـوع القتـال    . تظل احلالة األمنية يف ليبيا متوترة وغري قابلة للتنبؤ هبا      - ٧٨

بــــني اجلماعــــات املــــسلحة، واالغتيــــاالت، وخطــــف الــــسيارات، وعمليــــات االختطــــاف،   
لقة باإلرهاب تظل قائمة بسبب غياب القـانون والنظـام،          واالضطرابات املدنية، واحلوادث املتع   

ووجود مجاعات مـسلحة غـري مـشكلة بطريقـة قانونيـة، واملنازعـات القبليـة املستعـصية، وعـدم             
  .تسوية مشاكل سياسية متنوعة

ــسيارات وأعمــال       - ٧٩ ــة، مبــا يف ذلــك خطــف ال واســتهدف عــدد مــن احلــوادث اإلجرامي
ومشلـــت . رة قيـــد االســـتعراض  الـــدويل خـــالل الفتـــ  أوســـاط اجملتمـــع التخويـــف والنـــهب،  

احلــوادث اهلجــوم علــى الــسفارة الروســية يف طــرابلس، وحماولــة اختطــاف القنــصل    هــذه أهــم
 الفنلنديـــة والـــسويدية تنيالتركـــي يف بنغـــازي، واهلجـــوم بالقنابـــل الـــذي نفـــذ علـــى القنـــصلي 

طن تركـي يف طـرابلس،      بنغازي، وقتل مدرس من الواليات املتحـدة يف بنغـازي، وقتـل مـوا              يف
ويف مناســبتني . وقتــل رعايــا بريطــانيني ونيوزيلنــديني بــالقرب مــن شــركة مليتــه للــنفط والغــاز  

ــة         ــد يف أوجل ــا بع ــق ســراحهم فيم ــات املتحــدة وأطل ــن الوالي ــا م ــصلتني، مت احتجــاز رعاي منف
وم ومتثل أهم حادث يتعرض له موظفون مرتبطـون بـاألمم املتحـدة يف اهلجـ           . وصرباتة وبنغازي 

 كــانون ١٩املـسلح الــذي تعرضــت لــه مركبــة تابعــة للمنظمــة الدوليــة للــهجرة يف طــرابلس يف  
  .٢٠١٣ديسمرب /األول
ــة اجلــسيمة الــيت وقعــت يف مجيــع أحنــاء البلــد وعــدم قــدرة       - ٨٠ ويف ضــوء احلــوادث األمني

بــرامج األمــم املتحــدة العمــل     احلكومــة املــضيفة علــى تــوفري األمــن بــشكل فعــال، تواصــل         
وكثفـت األمـم املتحـدة جهودهـا الراميـة إىل محايـة             . معوقات وقيـود ال ميكـن إنكارهـا        لظ يف

وكفالة سالمة وأمن موظفيهـا مـن خـالل جتويـد هنجهـا املتكامـل فيمـا يتعلـق بنـشر املـوظفني،                       
وكانــت هــذه اخلطــوات ضــرورية لــتمكني اســتمرار عمليــات األمــم   . وإدارة املرافــق، والتنقــل

  .هااملتحدة وتنفيذ براجم
، وجهـــت رســـالة إىل رئـــيس جملـــس األمـــن  ٢٠١٣نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢١ويف   - ٨١

)S/2013/704( ُــة أمــن مــوظفي     أ وصــي فيهــا بنــشر وحــدة حراســة تابعــة لألمــم املتحــدة لكفال
إيفـــاد قـــوة عـــسكرية  عـــن اقتـــراح ومبجـــرد اإلعـــالن. املنظمـــة وأمـــاكن عملـــها يف طـــرابلس

ــا إىل  يـــصل ــ.  فـــردا، أثـــار ذلـــك جـــدال عامـــا ٢٣٢قوامهـ  والبعثـــة اخر حكومـــة ليبيـــدومل تـ
م جملــس األمــن هبــذه التطــورات،    وقــد أعِلــ . يف ســبيل تبديــد التفــسريات اخلاطئــة    جهــد أي
مثــل املودعــا . التــشديد علــى احلاجــة إىل تفــادي تفــاقم الــشكوك، مهمــا انعــدمت مربراهتــا مــع

ــة أهنــا أكثــر الطــرق اتــساقا     مــني العــام لألاخلــاص ــة بطريقــة تــرى البعث  إىل تنقــيح اخلطــة األولي
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وجيري النظر يف خيارات أخرى وستوضـع       . وكان موقف جملس األمن مؤيدا    . احلالة الليبية  مع
  .قريبا الصيغة النهائية القتراح جديد

  
  تطوير البعثة وتنفيذ مفهوم البعثة  -خامسا  

 من املـوظفني  ٢٣٥، ُنشر يف البعثة ما جمموعه       ٢٠١٣ديسمرب  /ول كانون األ  ٣١حىت    - ٨٢
املقـــدمني مـــن احلكومـــات، ويوجـــد  مـــن األفـــراد ١١ الـــدوليني والـــوطنيني التـــابعني للبعثـــة و

ينـاير  /ومن دواعي األسـف أن البعثـة فقـدت يف كـانون الثـاين             .  موظفا منهم يف ليبيا    ٢٢١ مقر
ي وموظـف شـؤون التـدريب والتطـوير، اللـذان       رئيس املكتب دون اإلقليمـي يف بنغـاز   ٢٠١٤

يف تقريـره    األمـني العـام    أبـرز و. توفيا يف بلـديهما األصـليني خـالل إجـازة الراحـة واالسـتجمام             
تعلقــة بتحديــد واســتقدام أفــراد   التحــديات امل)S/2013/516( ٢٠١٣ ســبتمرب/ أيلــول٥املــؤرخ 

قطــاع وي املهــارات التخصــصية الالزمــة للعمــل يف ليبيــا يف جمــاالت مــن قبيــل إصــالح الذ مــن
  .األمين وعملية وضع الدستور

ــة والقــدرة علــى االســتجابة        - ٨٣ ــز علــى املرون ــة تنفيــذ مفهومهــا مــع التركي وتواصــل البعث
فــون ويكمِّــل املوظ. لالحتياجــات علــى أرض الواقــع واملــسؤوليات املعياريــة لألمــم املتحــدة      

املقــدمون مــن احلكومــات، واخلــرباء االستــشاريون، وأعــضاء فريــق الوســاطة االحتيــاطي التــابع 
فريـق  الإلدارة الشؤون السياسية، وموظفـون وخـرباء استـشاريون مت التعاقـد معهـم مـن خـالل                   

 جمموعــةَ البعثــة ،القطــري ألداء املهــام ذات األولويــة الــواردة يف اإلطــار االســتراتيجي املتكامــل 
ــشارين ذوي رتــب عا   األ ــة مــن مست ــصغرية املتكون ــسبيا هلــم خــربة يف جمموعــة    ساســية ال ــة ن لي
اجملـاالت التقنيـة العاليـة التخـصص مثـل إصـالح القطـاع األمـين وصـياغة الدسـتور ومتكـني                     من

ــرأة ــام   . امل ــة يف ع ــب احلكو٢٠١٣واســتجابت البعث ــوفري      لطل ــن خــالل ت ــدعم م ــدمي ال ــة تق م
ــشاريا يف جمــاال  ١٨ ــل املــشتريات العــسكرية، ونظــم إدارة شــؤون املــوظفني،    خــبريا است ت مث

. واخلطابــة للمــسؤولني الــساميني، والعدالــة االنتقاليــة، وإصــالح القــضاء، وختــزين الــذخائر        
واستخدمت البعثة منهجية املوظفني املقدمني من احلكومات من أجل تـوفري الـدعم يف جمـاالت         

  .مثل تدريب الشرطة وإصالح السجون
 يف املائــة مــن املــوظفني   ٣١، مثلــت النــساء  ٢٠١٣ديــسمرب / كــانون األول٣١ وحــىت  - ٨٤

 يف املائــة مــن املــوظفني الفنــيني  ٥٠شــكلن نــسبة :  موظفــا٢٣٥املوجــودين يف اخلدمــة وعــددهم 
 يف املائــة مــن شــاغلي املناصــب  ٣٣ يف املائــة مــن املــوظفني الفنــيني الــدوليني، و  ٣٣الــوطنيني، و 
. ســتبقاء املــوظفني يــشكل حتــدياغــري أن ا. ئــة مــن مــوظفي اخلدمــة امليدانيــة يف املا٢٧القياديــة، و 

 موظفا كانوا مكلفني مبهام     ٧٨  غادر البعثةَ  ،٢٠١٣ عمل البعثة إىل هناية عام       الفترة منذ بدء   ففي
). موظفـا  ٤٧( يف املائـة منـهم       ٦٠وشكل املوظفون الفنيون الدوليون نسبة      . مؤقتة أو حمددة املدة   
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 يف املائــة ٥٧  يف املائــة مــن املــوظفني املغــادرين خــالل مــدة وجــود البعثــة، و  ٤٤ء ومثلــت النــسا
ــن ــادرين   مـ ــدوليني املغـ ــيني الـ ــوظفني الفنـ ــح أن . املـ ــن الواضـ ــرب   ومـ ــسب أكـ ــادرن بنـ ــساء يغـ  النـ
ة، مـن الـصعب اسـتبقاء املوظفـات         وكمـا حيـدث عـادة يف البعثـات امليدانيـ          . اسـتقدامهم  نسب من
  .يصعب أيضا تعيني النساء يف املناصب القيادية واستبقاؤهنكما . الرتب املتوسطة من
عــن وظــائف  وظيفــة دوليــة مــن الفئــة الفنيــة مــن خــالل إعالنــات  ٣٣ومــألت البعثــة   - ٨٥

ــة ٣٦هــذه الوظــائف مبرشــحات بنــسبة  شــاغرة حمــددة، وجــرى مــلء   ، )موظفــة ١٢( يف املائ
ة جــدت البعثــة صــعوبة بالغــ   وو.  ومــا فوقهــا ٥-منــهن مت تعيينــهن يف الرتبــة العليــا ف    ســبع
سـيما   اجتذاب واستقدام موظفني فنيني وطنـيني مـن ذوي اخلـربة يف عـدد مـن اجملـاالت، ال                   يف

  .الترمجة الشفوية، وحقوق اإلنسان، والشؤون السياسية، واإلعالم/الترمجة التحريرية
  

  اجلوانب املالية  - سادسا 
 ٤٦ ٦٨١ ٥٠٠ علــى مبلــغ قــدره ٦٨/٢٤٧ هــاقرار وافقــت اجلمعيــة العامــة مبوجــب  - ٨٦

  .٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٣١إىل يناير / كانون الثاين١دوالر من أجل البعثة للفترة من 
  

  مالحظات وتوصيات  - سابعا  
ــ  - ٨٧ ــهدته   عل  بعثــت الــشرق األوســط ومشــال أفريقيــا،    يف أخــرى منــاطقى غــرار مــا ش
والتجربـة  . مـستقبل أفـضل   هتيئـة    فـرص جديـدة و      إتاحـة  حوالت السياسية اجلذريـة األمـل يف      الت

 تصل يف بعـض األحيـان    مجةالليبية مثال عما يكتنف التحوالت السياسية من مصاعب وخماطر      
ــد   ــيري  ركــةبإجهــاض احلإىل درجــة التهدي ــة إىل التغ ــا اهلادف ــذي  ذاهت ــار   ال ــوراتاشــتعلت ن  الث

ــا تؤكــد الــضرورة امللحــة ال  والتطــورات. أجلــه مــن ــزام الــيت تــشهدها ليبي  القــوى الــسياسية لت
  .اما راسخا بالعملية الدميقراطيةالبلد التز يف
يـــــد الـــــذي يرســـــي واالنتخابـــــات، وإن كانـــــت أساســـــية، ليـــــست العامـــــل الوح  - ٨٨
 وال ميكـن .  ما بعـد انتـهاء الـرتاع الـيت تـشهدها ليبيـا            دينامية يف ظل    خاصةالدميقراطية، و  أسس

ودعـم مبـادئ التعدديـة    . التقليل من شأن املهمة اجلسيمة املتمثلة يف بلـورة وعـي مـدين متجـدد     
ــة     ــة دميقراطي ــان يف أي عملي ــصران حموري ــالتنوع مهــا عن ــراف ب ــسياسية واالعت واملؤســسات . ال

ــق ت      ــسعي إىل حتقي ــع وال ــسر إشــراك اجلمي ــيت تي ــات ال ــا   واآللي ــؤدي دورا جوهري ــق اآلراء ت واف
ويبــدو أن الكــثري مــن الليبـيني بــات يــساورهم الــشك أكثــر فــأكثر  . يــة االنتقاليــةجنـاح العمل  يف

 مـــصداقية العمليـــة الـــسياسية، ويـــشعرون خبيبـــة األمـــل مـــن جـــراء بـــطء وتـــرية تنفيـــذ  بـــشأن
 ومثة ضرورة ملحـة للتـصدي حلالـة اإلحبـاط    . اإلصالحات السياسية واألمنية وحتسني احلوكمة 
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ال تـصاب عمليـة االنتقـال الـسياسي يف ليبيـا بانتكاسـة شـديدة                املتنامية لدى النـاس، حـىت        هذه
  . عواقب وخيمة على استقرارها واستقرار املنطقةيهاترتب علت

وسيتوقف جناح املرحلـة االنتقاليـة يف ليبيـا إىل حـد كـبري علـى التـزام قادهتـا مـن كافـة                          - ٨٩
ــة حــوا      ــدين بإقام ــة للمجتمــع امل ــة واملنتمي ــسياسية والثوري ــاف ال ــع يرمــي األطي  ر شــامل للجمي

ــسياسي،        إىل ــا يف ذلــك النظــام ال ــة، مب ــشأن طائفــة مــن املــسائل اجلوهري ــورة توافــق اآلراء ب بل
  . قطاع األمن، واملصاحلة الوطنيةووظائف مؤسسات الدولة وأدوارها، وإصالح

اخلطـــوات الـــيت ســـبق اختاذهـــا يف مـــا يـــشجعه  جيـــد األمـــني العـــامويف هـــذا الـــشأن،   - ٩٠
كرر تأكيـد   يو.  املشاورات فيما بني القادة السياسيني والتحضري للحوار الوطين        تيسري أجل من

التــزام األمــم املتحــدة بــدعم مبــادئ إشــراك اجلميــع والــشفافية والــسعي إىل حتقيــق األولويــات    
 للحـوار   لـبس فيـه   دعو أيضا مجيع األطـراف يف ليبيـا إىل إبـداء دعـم ال               وي. الوطنية املتفق عليها  

  . أجل تعظيم فرص جناحه موحد منق على هنجالوطين واالتفا
تسارع وتواصل سلسلة االغتياالت بسبب وتبعث احلالة يف بنغازي والشرق على القلق          - ٩١

التحقيــق   لعــدم إحــراز التقــدم بوضــوح يف القلــق الــشديد األمــني العــامومــا زال يــساور. وتريهتــا
ولــن تــؤدي حتمــا آثــار .  العدالــةعمليــات القتــل تلــك وحتديــد هويــة مرتكبيهــا وتقــدميهم إىل يف

النيــل  ألمن يف الــشرق فحــسب، بــل أيــضا إىل  اإلخــالل بــاإىلأعمــال العنــف والتخويــف هاتــه  
تـوفري   بالـسلطات أن تتحمـل مـسؤولياهتا يف      األمـني العـام    هيـب يلـذا،   . اسـتقرار البلـد ككـل      من

األطـراف   مجيـع     علـى تـضافر جهـود      أيـضا حيـث   و. وضـع حـد لإلفـالت مـن العقـاب         يف  األمن و 
  .أهداف سياسية  حتقيق من أجلبنغازي والشرق عامة من أجل نبذ استخدام العنف يف
ونظرا ملا تتسم به العملية الدستورية من أمهية ملستقبل ليبيا، فقد حظيت حقا باهتمـام                 - ٩٢

وسيستلزم جناح العمليـة الدسـتورية هتيئـة بيئـة سياسـية            . الليبيني واجملتمع الدويل على حد سواء     
وأي دستور يصاغ على هـذا النحـو سيجـسد          . وأمنية مواتية وبلورة توافق وطين موسع لآلراء      

القــيم املــشتركة الــيت توحــد الليبــيني، وســيؤكد اهلويــة الوطنيــة، وســيحدد طبيعــة ودور الدولــة  
 مجيــع األطــراف علــى عــدم اجملازفــة هبــذا املــشروع   األمــني العــامثحيــو. ومؤســساهتا الرئيــسية

  .سب سياسية قصرية املدىا إىل حتقيق مكاالتارخيي سعي
اجلماعـات املـسلحة غـري اخلاضـعة     مـن قبـل   ويظل استمرار احتجـاز آالف األشـخاص       - ٩٣

 هيـب يو. للسلطة الفعلية للدولة مصدر قلق شديد فيما يتعلق حبقوق اإلنـسان وسـيادة القـانون              
 إىل عهدة مؤسـسات     لمهمتس جبميع األطراف أن تفرج عن مجيع احملتجزين أو أن           األمني العام 

لمعــايري ل مباشــرة اإلجــراءات القــضائية وفقــا وأن تتــيحالدولــة الفعليــة يف أقــرب وقــت ممكــن،  
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ــ ــسان ةالدولي وفــضال عــن ذلــك، ينبغــي التحقيــق يف ادعــاءات ارتكــاب أعمــال     .  حلقــوق اإلن
  .دمي املسؤولني عنها إىل العدالةالتعذيب وتق

ــا يواجهــون عقبــات   ومــا زال القــضاة واملــدعون العــامو   - ٩٤ ن ومــسؤولو الــسجون يف ليبي
اعتمـاد الـسلطات    وتتمثـل يف     التوصية اليت سـبق أن قـدمها          األمني العام تأكيد   كرريو. جسيمة

ــة   ــة لقطــاع العدال ــة خطــة أمني ــا عــن  . الليبي ــة اإلنــصاف   إذ ال غــىن إطالق ذلــك مــن أجــل كفال
  .ايري الدوليةمات وفقا للمعاحملتجزين، وتوفري األمن يف السجون، وإجراء احملاك فرز يف
باعتماد القانون املتعلق بالعدالـة االنتقاليـة الـذي ميكـن أن يـؤدي              األمني العام   رحب  يو  - ٩٥

شجع الـسلطات الليبيـة علـى كفالـة تنفيـذه      يـ و. دورا هاما يف معاجلة تركة التجاوزات الـسابقة   
ع سياسـة جلـرب الـضرر        واتبـا  ،لحقيقـة تتـسم بالفعاليـة     لعلى أكمـل وجـه، وخاصـة إنـشاء جلنـة            

ث الليبيني على تكثيـف جهـودهم مـن أجـل معاجلـة مـسائل األشـخاص                 حيو. يطبعها اإلنصاف 
  .ان واملعايري اإلنسانية الدوليةاملفقودين واملشردين داخليا وفقا ملعايري حقوق اإلنس

ــشة إىل     - ٩٦ ــة اهل ــة األمني ــزى احلال ــرية وتع ــطء وت ــذي ال ســبيل    إصــب ــن ال الح قطــاع األم
ــسريع إىل ــراف   هات ــة األط ــن كاف ــالتزام جــدي م ــصدد،  .  إال ب ــذا ال ــام ثحيــويف ه ــني الع   األم

صــالح  األمــن الــوطين وإحلوكمــةاحلكومــة علــى مــضاعفة جهودهــا مــن أجــل إقامــة هياكــل    
  .املؤسسات القائمة وتعزيزها

بسبب عدم اسـتقرار احلالـة األمنيـة    تواجه عقبات يف تقدمها   عملية اإلدماج   ما فتئت   و  - ٩٧
.  ليبيا، وضعف مؤسساهتا األمنية، وعدم التواصل على حنو منهجي مـع اجلماعـات املـسلحة               يف

جـل  ويعترب االتفاق على رؤية مشتركة ووضع خطة متماسـكة وإشـاعة مـا يكفـي مـن الثقـة أل                   
  .تسليم األسلحة مسائل أساسية

 وفقــا وستواصــل األمــم املتحــدة عــرض تقــدمي الــدعم واملــساعدة إىل الــسلطات الليبيــة   - ٩٨
جملـس األمـن بتجديـد واليـة البعثـة          األمـني العـام     وصي  يوحتقيقا لذلك،   . ملبادئ امللكية الوطنية  

 باعتبارهــا بعثــة سياســية خاصــة متكاملــة يف اجملــاالت الــيت نــصت عليهــا   آخــر ا شــهر١٢ملــدة 
ــرارات جملــس األمــن     ٢٠٩٥ و )٢٠١٢ (٢٠٤٠ و )٢٠١١ (٢٠٢٢ و )٢٠١١ (٢٠٠٩ق

علــى اخلــصوص  تركيزهــا ومــع مراعــاة أولويــات احلكومــة، ســتزيد األمــم املتحــدة . )٢٠١٣(
تيــسري احلــوار بــني القــوى الــسياسية الليبيــة، وتقــدمي الــدعم إلقامــة حــوار وطــين شــامل      علــى

وفضال عـن ذلـك، تعتـزم البعثـة توسـيع نطـاق عملـها فيمـا         . للجميع، ودعم العملية الدستورية 
ملتحـدة تـوفري    وستواصل األمـم ا   . ألسلحة والذخائر يف شىت أحناء البلد     لتخزين املأمون   اليتعلق ب 

  .دعما هلذه األولويات الوطنيةاملوارد واخلربة 



S/2014/131  
 

14-23773 25/25 
 

املرحلـة   تحدة بدعم الشعب اللييب خالل هـذه      لتزام األمم امل  ألمني العام ا  كرر ا يوختاما،    - ٩٩
هيب جبميع الليبيني أن يقفوا صفا واحدا لنبذ كل أشكال العنف الـسياسي،             يو. االنتقالية الصعبة 

 هعـرب أيـضا عـن امتنانـ    وي. يـة اللتزامهـا باالنتقـال الـدميقراطي يف ليبيـا        ثين علـى الـسلطات الليب     يو
. جلميــع الــشركاء الــدوليني ملــا يبدونــه مــن تعــاون متواصــل مــع األمــم املتحــدة يف تنفيــذ واليتــها 

 اخلــاص وإىل مــوظفي البعثــة ه إىل ممثلــهعــرب عــن خــالص شــكري أن  األمــني العــاموديــوختامــا، 
  .دعم املرحلة االنتقالية يف ليبيايف سبيل  يبذلونه من جهود ومنظومة األمم املتحدة ملا
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