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ة قدمتها للمجلس ( ا، في ظل االنقسام S / PV.7398منذ آخر إحاطة إعالم )، إستمر تدهور الحالة في لیب

اسي الكبیر وأعمال العنف. لقد  قتل الكثیر من اللیبیین في معارك دارت بینهم، وحدث الكثیر من الدمار. وأدت الس

ة في  م الدولة اإلسالم عة لتنظ ما في ذلك الجماعات التا ضا إلى توسع الجماعات المتطرفة،  ة أ الفوضى المیدان

شر هذا ما استغل مهرو ال ع أنحاء البلد.  الفراغ في السلطة، واستخدم  العراق والشام، في عدد من المناط في جم

ات  نقطة انطالق محدثین بذلك طفرة غیر مسبوقة في عمل العدید من الالجئین وطالبي اللجوء والمهاجرن، البلد 

. ض المتوس حر األب  العبور الخطیرة لل

  

سرني أن أنقل الیوم أن هذه الرسالة قد وصلت لعدد  ستغیث لوضع حد للفوضى. و من الزعماء إن الشعب اللیبي 

اسي.  11اللیبیین الشجعان الذین وقعوا في  األحرف األولى على اتفاق س ه في الصخیرات في المغرب،  تموز/یول

ب البلد خطوة من إنهاء الصراع وتحقی أهداف  ل  هذا االتفاق  اعتماد إطار الجراء المزد من المحادثات، وقرّ ش و

 .2011ثورة 

  

عض أعضاء ا حضر  ینما لم  ع اللیبیین من أجل و ع لجم انت رسالة الصخیرات رسالة مصالحة وتشج لحوار، 

عة األحرف األولى على االتفاق  التكاتف، لوضع حد للحالة الراهنة والمعاناة التي ال لزوم لها. ووّقعت لجنة الحوار التا

ات مستقلة، فضال ع ن عدد من ممثلي األحزاب لمجلس النواب اللیبي، وأعضاء مجلس النواب المقاطعین، وشخص

ا  ات من شرق وغرب لیب ة والبلد اس ة المغرب. حضره ذالو  الحفل شهدوا الذینالس  وزر خارج

  



ة معالجة  األحرف األولى على االتفاق ما هو، على أهمیته، إال خطوة واحدة  إلى األمام في عمل ع  إن التوق

شیر هذا ال ما  ة.  ة والمؤسس اس ما بین االنقسامات الس األحرف األولى إلى تواف اآلراء على النص ف ع  توق

شأن مرفقاته. المفاوضات  ، دون المساس  أنه لن یتم تعدیله مرة أخر  األطراف، مع فهم واضح 

  

ة التي بدأت في عام  استكمال المرحلة االنتقال ا  حدد االتفاق إطارا شامال من شأنه السماح للیب . 2011و

تضمن النص م ة، إلى حین اعتماد و ة االنتقال ه العمل ات لصنع القرار لتوج نشئ مؤسسات وآل ة، و اد توجیه

ادة القانون، والفصل بین  ة، وس ة تقوم على مبدأ الشمول مقراط دستور دائم. ومن المزمع أن یتوج بإقامة دولة حدیثة ود

 السلطات، واحترام حقوق اإلنسان.

  

ین ة. إن ذلك االتفاق هو  أرد أن أثني على المشار عد شهور من المفاوضات الصع اللیبیین على ما أنجزوه 

ة. وقد سعت المسارات المتعددة لهذه  اس ة واإلرادة الس اتفاق لیبي، أبرمه ممثلون لیبیون من خالل بذل جهودهم الدؤو

ات إلى األحزاب الس ع شرائح المجتمع اللیبي، من ممثلي البلد ة إلشراك جم ة والنساء والناشطین الذین العمل اس

ي  سرا والمغرب، وفي االتحاد األورو انون الثاني/ ینایر، واجتمعوا في الجزائر ومصر وتونس وسو وا منذ شهر  شار

سل.  في برو

  

األحرف األولى على  ع  عة للمؤتمر الوطني العام عدم التوق علم أعضاء المجلس، قررت لجنة الحوار التا ما  و

اب ال یزال  االتفاق، د أن ال رت في الصخیرات، أرد أن أؤ ما ذ ة الحوار. و عمل على الرغم من أنها ال تزال ملتزمة 

ضا ثمرة عملها  اغة النص. واالتفاق أ د وأعترف بدورها الهام في ص ضا أن أؤ مفتوحا أمامها لالنضمام. وأود أ

ة مشتر  شها، مع استمرار تبلور رؤ غي تهم ل ال الشاق، وال ین ش ة للتوصل إلى حل لألزمة. لقد عبر الشعب اللیبي 

صورة بناءة  ه عن تأییده إلحالل السالم، وأنا واث من أن األصوات المعتدلة سوف تسمع النداء، وتعمل  س ف ل

. مقراطي واالنتعاش االقتصاد ا مرة أخر إلى مسار االستقرار والتحول الد  إلنهاء الصراع، والعودة بلیب

  



بیر. ولكنني لن لق د جر من خالل هذا االتفاق، الذ حظي بدعم قو من جانب المجتمع الدولي، إحراز تقدم 

ة، إلستكمال هذا التطور األول والهام. ونحن ننتقل  عمل حاسم األهم ام  أتحاشى  التأكید على أنه ال یزال یتعین الق

یل ح ة من المفاوضات، المتعلقة بتش ومة وفاق وطني ومرفقات االتفاق، فإنني واث من أنه سیجر إلى المرحلة التال

ن للمجتمع الدولي  م ع اللیبیین،  ة تمثل جم ومة قو ستح ح ة. إن الشعب اللیبي  ق ا المت ع القضا معالجة جم

ات العدیدة التي تواجه البلد. قوم بدعمها، من أجل التصد للتحد  دعمها وس

  

رمها في استضافة واسمحوا لي أن أعرب عن امتن ا على دعمها و ع الدول المجاورة للیب اني الكبیر للمغرب وجم

ا والجزائر  ة المتحدة وتر ، مثل اإلمارات العر ان دعمها، ودعم العدید من البلدان األخر جلسات الحوار المتعددة. و

ة واالتحاد األ ة، فضال عن جامعة الدول العر ة السعود ي، حاسما لبناء تواف آراء في وقطر والمملكة العر ورو

ة. ع مراحل العمل  جم

  

ا على دعمهما وتوفیرهما فرص هامة إلجراء  ر االتحاد األفرقي ومنتد البلدان المجاورة للیب ضا أن أش وأود أ

ة. الغة األهم ادالت   مناقشات وت

  

التوصل إلیها على الصعید المحلي على لقد ساعدت اتفاقات وقف إطالق النار واتفاقات المصالحة التي تم 

اد التقارب بین مدن  ا. واكتسى ازد ة في غرب لیب ة، فضال عن السماح بتحسین الحالة اإلنسان تحسین الحالة األمن

سیر وقف إطالق النار. ة حاسمة في ت ة والزنتان أهم  مصراتة وورشفانة والزاو

  

طون بتنظ ا، فرض المقاتلون المرت ة وفي وس لیب طرتهم الكاملة على مدینة سرت والمناط الساحل م داعش س

طة بها. وانسحبت القوات الموجودة في مصراتة إلى منطقة أبو  عد نحو قالمح  منیلومترا  75رن التي تقع على 

ة  ة واألمن اس ة وتوقف تقدم داعش غرا، بینما حالت االنقسامات الس سرت، غیر أنها ما تزال تنفذ الغارات الجو

طة بداعش. اسة منسقة للتصد للتهدید الذ تمثله الجماعات المرت  السائدة في البلد دون وضع س



  

اكات بین مجلس شور ثوار بنغاز وعمل ، ما تزال االشت حق أ من ففي بنغاز ة الكرامة مستمرة دون أن 

ه إلى  ر من تموز/یول ر. ولم یؤد الهجوم الذ شنه ثوار مجلس شور بنغاز في وقت م بیرة تذ اسب  الطرفین م

ن اإلسالمیون المتشددون من مجلس شور المجاهدین في درنة من  تغییر الحالة في المیدان. وفي مدینة درنة تم

ه.طرد عناصر داعش من ا   لمدینة في حزران/یون

ة إلى تهیئة المسار األمني المواتي للحوار  ا تواصل بذل الجهود الرام عثة األمم المتحدة للدعم في لیب وما تزال 

ا وخارجها، فضال عن  عثة عددا من االجتماعات مع الجماعات المسلحة في لیب اسي. ولذلك الغرض، نظمت ال الس

ة  ع األطراف. ونتوقع عقد اجتماعات في تكثیف اتصاالتها الثنائ الت المسلحة من جم صورة منتظمة مع قادة التش

تسي  ائل في مصر،  اإلضافة إلى عقد اجتماع لزعماء الق لدان أخر في المنطقة،  ع المقبلة في مصر و األساب

ة مماثلة.  دوره أهم

  

ة جزءا ها ه الجهات الفاعلة األمن ل الدور الذ تضطلع  مّث ة و أهم تسم  ما آخر من جهود المصالحة الشاملة، و

ار.  اسي ودعمه وتنفیذه. وقد استمعنا إلى شواغلهم وأخذنا إسهاماتهم في االعت الغة في الحفا على االتفاق الس

ع النهائي على االتفاق. األمن قبل التوق ع األطراف ذات الصلة   وأعتزم عقد اجتماع مشترك لجم

  

حال ما یتعل  ام القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون وف ة حقوق اإلنسان في البلد واالنتهاكات والتجاوزات ألح

ان المدنیون  ا، وما یزال الس ع أنحاء لیب الدولي اإلنساني، فإنها ما زالت مستمرة في إفالت من العقاب في جم

ام األخیرة هذه، أد قصف  یتحملون وطأة القتال الذ طال أمده. وفي بنغاز حیث اشتد القتال مرة أخر في األ

ة  ة التحت اإلضافة إلى زادة تدمیر البن ة األطفال والعاملین في المجال الطبي،  صا ة إلى قتل وإ ن اء الس األح

ة.  ضالمدن ز وتعرّ  .الخدمة في زاال ما اللذین الوحیدین المستشفیین وهما للهجوم، الجالء ومستشفى الطبي بنغاز  مر

ز الطبي في و  ة قد اقتحموا المر حملون قنابل یدو اء  5أفادت التقارر أن رجاال مسلحین  ه وهددوا األط تموز/یول

ما في ذلك في  عتقد أن عددا من المدنیین قد حوصروا،  ُ الداوالموظفین اآلخرن. و ن والصابر  ل ، نظرا لعدم تم



طرقة آمنة. فالة إجالئهم  ان في بنغاز قد  األطراف المتحارة من  وتشیر التقدیرات إلى أن أكثر من نصف الس

ة. وال  ات اإلغاثة اإلنسان عرقل القتال المستمر عمل وا المدینة في محاولة لإلفالت من العنف، في حین ما یزال  تر

ز جهودنا مرة أخر على -مسق رأس الثورة- تزال الحالة في بنغاز  جب أن نر الغ. و تلك المدینة،  مثیرة للقل ال

 وأن نسعى على وجه الخصوص إلى وضع حد للقتال الذ تسبب بدمار هائل.

  

ة، إلى قتل المدنیین  ن ما في ذلك في المناط الس صورة دورة،  ا، أد اندالع أعمال القتال  وفي غرب لیب

الت. واستهدفت الجماعات  ة والعج من في ذلك األطفال، في مدینتي الزاو صابتهم،  أسرهم أو  سببالمسلحة األفراد وإ

ما في ذلك  ة،  صورة غیر قانون ة المتصورة. وال یزال اآلالف من اللیبیین محتجزن  اس من جراء انتماءاتهم الس

ة  تهم األسرة أو القبل شمل ذلك العدد أشخاصا محتجزن على أساس هو التقارر التي تفید عن تعذیب المحتجزن. و

ادلهم مع المقاتلین. ومن بین هؤالء العاملون في المجال اإلنساني. فحسب، وأن الكثیر غرض ت ن منهم قد اختطفوا 

غي  ة. ومع ذلك، ین ع الماض عض السجناء مؤخرا في مختلف المدن في األساب اح بإطالق سراح  االرت وقد شعرت 

ة دون مزد من التأخیر. وقد صورة غیر قانون ع المحتجزن  ع األطراف على فعل ذلك قبل  اإلفراج عن جم حثثت جم

ضا أن تسهم إلى  حقوق اإلنسان فحسب، بل إن من شأنها أ ست مسألة تتعل  ة شهر رمضان. فهذه التدابیر ل نها

اسي وتحقی المصالحة. ة من الحوار الس سیر المرحلة التال بیر في ت  حد 

  

ه إلى محنة المواطنین األجانب، وخصوص فوتني التنو ا جنوب الصحراء وال  ا المهاجرن غیر النظامیین من أفرق

لة، عالوة على االستغالل والعنف الجنسیین وغیر ذلك  ، الذین یتعرضون للقتل واالحتجاز التعسفي لفترات طو الكبر

طة  عد اختطافهم في المناط المح من االنتهاكات. وال یزال عدد من العمال المهاجرن غیر المسلمین مفقودین 

/فبرایر  ا م داعش أشرطة فیدیو في ش عد أن بث تنظ ني ألخشى على سالمتهم  قة. وإ مدینة سرت في األشهر السا

سان/أبرل  ا. 50تصور أعمال قتل وحشي لنحو  2015ون ح  شخصا مس

  



ة في بنغاز ودرنة وسرت. وفي طرابلس، انعقدت في  عوق انعدام األمن استئناف عمل السلطة القضائ  20و

آخرن من المسؤولین في النظام الساب  35ار/مایو آخر جلسة لمحاكمة سیف اإلسالم القذافي وعبد هللا السنوسي و أ

ة أثناء النزاع في عام  م في 2011على االنتهاكات المرتك جب أن  28، وما زال متوقعا إصدار الح ه. و تموز/یول

ا على هذا الفصل المظلم من تارخها عبر  مساءلة المسؤولین عن ارتكاب الجرائم الخطیرة وفقا للمعاییر تتغلب لیب

ة والمحاكمة العادلة. ة الواج عة في االجراءات القانون ة المت  الدول

  

. فقد تضاعف عدد  ة العامة مثیرة للقل ا منذ أیلول/سبتمبر  النازحینوما تزال الحالة اإلنسان ، بینما ال 2014داخل

ة ة اإلنسان ار  تزال االستجا ل. وما تزال أو التي -غات وغیرهما من المناط في الجنوب و تعاني من نقص التمو

ة. - حاجة إلى المساعدة ة إلیها نتیجة لتدهور الظروف األمن ة الدول ن وصول دوائر المساعدة اإلنسان م  ال 

  

حت لي ل ن من واجبي أن أغتنم هذه الفرصة التي أت مرحلة حاسمة، وإ ا تمر  ي أحث إن لیب ة المجلس  مخاط

غي مساءلة المفسدین ألنهم  ن ة الحوار. و صورة بناءة في عمل ة  ا على مواصلة المشار ع األطراف في لیب جم

س فیها مؤداها  عث برسالة ال ل جب علینا أن نوحد صفوفنا مرة أخر لن اسي. و  أنالمسؤولین عن عرقلة االتفاق الس

ة الحوار عبر إال ون  ال لالزمة سلمي حل إیجاد ة والتسو اس صورة الس ا  . ولن یتحق االنتقال السلمي في لیب

بیرة ومنسقة في دعم ومة الوفاق الوطني المقبلة، و  ناجحة إال ببذل جهود  توفیر األمن الكافي في طرابلس  ضمانح

ي یتسنى استئناف  ع أنحاء البلد  ة األعمالوفي جم س ن  الرئ ومة الوفاق الوطني هي المحاور لإلدارة العامة. وإ ح

ه. ة إل م داعش والجماعات المنتس له تنظ ش ن التصد عبره للتهدید المتزاید الذ  م  الوحید الذ 

  

حددها  ات التي س م الدعم المطلوب على أساس األولو ة االستعداد لتقد أن المجتمع الدولي على أه وأنا على ثقة 

ة.اللیبیون. واألمم المتحدة عل ة لتلك العمل   ى استعداد من جانبها للعمل مع اللیبیین على ضمان ملكیتهم الوطن

 


