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  تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا    
  

  مقدمة  - أوال  
ــن        - ١ ــس األم ــرار جمل ــدَّم عمــال بق ــر املق ــذا التقري التطــورات ) ٢٠١٢ (٢٠٤٠يغطــي ه

 ٢٠١٢أغـــسطس / آب٣٠الرئيـــسية الـــيت اســـتجدت منـــذ صـــدور تقريـــري الـــسابق املـــؤرخ 
)S/2012/675 .(   سية واألمنيــة الرئيــسية، ويــبني األنــشطة الــيت     وهــو يتنــاول التطــوراِت الــسيا

تضطلع هبا بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا تنفيذا للوالية املنوطـة هبـا مبوجـب قـرارات جملـس                    
). ٢٠١٢ (٢٠٤٠و ) ٢٠١١ (٢٠٢٢و ) ٢٠١١ (٢٠١٧و ) ٢٠١١ (٢٠٠٩األمــــــــــــن  

تقــدم احملــرز يف ذاك البلــد ويقــدم التقريــر أيــضا استعراضــا للحالــة اإلنــسانية يف ليبيــا وتقييمــا لل  
  .تزال تعترض حتوله إىل الدميقراطية وللتحديات اليت ال

  
  التطورات السياسية واألمنية يف ليبيا  - ثانيا  

شــهدت ليبيــا يف الفتــرة املــشمولة بــالتقرير تطــوراٍت سياســية وأمنيــة تكــشف عــن            - ٢
ورغم أن البلد أحـرز تقـدما   . التعقيدات اليت تكتنف عملية التحول الدميقراطي فيما بعد الرتاع  

ملحوظـــا علـــى درب حتولـــه الـــسياسي مشـــل يف مجلـــة أمـــور أداء أول حكومـــة ليبيـــة ُمـــشكّلة 
زال الكـثري مـن الـصعوبات واملـشاكل مـاثال            نـوفمرب، مـا   / تشرين الثاين  ١٤دميقراطياً اليمني يف    

  .يف برهاٍن واضح على تقلب العملية االنتقالية وهشاشتها
 عامـا مـن اخللـل       ٤٢قُد التحديات اليت تواجهها ليبيا أن آلت إليها تركـةُ           ويزيد من تع    - ٣

. يف أداء مؤسسات الدولة اليت جرى عن عمد تقويضها طـوال عقـوٍد مـن احلكـم االسـتبدادي                  
ويضاف إىل ذلك أن شيوع التـوتر بـني القبائـل وبـني املنـاطق وغيـاب قواعـد العمـل الـسياسي                       

املــدين عوامــل أدت كلــها إىل عــدم تــوافر القــدرات الكافيــة   وقمــع الُنخــب املــستقلة واجملتمــع  
كمـا أن اهلياكـل والـسياسات االقتـصادية         . لتشجيع التغريات البعيدة املـدى الـيت يلـزم إحـداثها          

اليت اعتمدها النظام السابق أعاقـت تطـور القطـاع اخلـاص وزادت مـن اعتمـاد اجلانـب األكـرب                     
وبـذلك  .  آخـذ يف االتـساع رغـم افتقـاره إىل الفعاليـة            من القوة العاملة يف ليبيا على قطاع عـام        
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. ظلت الفرص االقتصادية حمدودة، وأخفقت خباصة يف استيعاب الثوار الـذين جـرى تـسرحيهم            
يزال يشكل املهمـة األصـعب    واألهم من ذلك أن إصالح قطاع األمن املتداعي وإعادة بنائه ال   

غلب علـى هـذه الـصعوبات، سيـستلزم األمـر        وللت. على اإلطالق اليت تواجهها السلطات الليبية     
بذل جهود سياسية منسقة ودؤوبـة علـى مجيـع املـستويات عـالوة علـى اسـتمرار تـوفري الـدعم                      

أكتـوبر بالـذكرى   / تـشرين األول ٢٣ومع احتفال الشعب اللـييب يف     . الدويل واملساعدة الدولية  
يتوقعــون الكــثري مــن ســلطاهتم الــسنوية األوىل لعيــد حتريــر ليبيــا، كــان مــن الواضــح أن الليبــيني 
  .املنتخبة آملني أن تتصدى للمشاكل الرئيسية اليت يواجهها البلد

  
  التحول الدميقراطي  - ألف  

ــازي            - ٤ ــدينيت بنغ ــة يف م ــوراٌت أمني ــا تط ــت هب ــدة اقترن ــات متزاي ــن تطلع ــة م ــى خلفي عل
ــة رئـــيس الـــوزراء علـــي زيـــدان الـــيمني     وبـــين يف وليـــد ومنـــاطق ليبيـــة أخـــرى، أدت حكومـ
وكان املؤمتر الوطين العام قد أقر تشكيلة احلكومة الـيت ألّفهـا رئـيُس              . نوفمرب/الثاين تشرين ١٤

ه رئــيس الــوزراء املكلــف، الــوزراء علــي زيــدان بعــد أن ُمنيــت بالفــشل حماولتــان بــذهلما ســلفُ  
وتعكــس القاعــدة الــسياسية  . شــاقور، إلقــرار التــشكيلة الوزاريــة الــيت تقــدم هبــا   مــصطفى أبــو

واسعة لوزارة السيد زيدان تأكيده املتكرر على ضرورة تأليف حكومة وحدة وطنيـة تـشترك               ال
فالكتلتـان الـسياسيتان الرئيـسيتان يف       . فيها مجيع القوى السياسية وتتـسم بـالتوازن بـني املنـاطق           

يف املؤمتر الوطين العام، ومها حتالف القوى الوطنية وحزب العدالـة والبنـاء، ممثلتـان متثـيال جيـدا          
وضــمت الــوزارة امــرأتني . احلكومــة حيــث حــصلتا علــى عــدد متــساو مــن احلقائــب الوزاريــة  

ويف كلمتـه االفتتاحيـة، أكـد رئـيس الـوزراء جمـدداً التزامـه ببنـاء                 . وعضوا واحدا مـن األقليـات     
دولة مدنية دميقراطية تـسترشد بأحكـام اإلعـالن الدسـتوري الـيت تعلـي شـأن حقـوق اإلنـسان                      

  . وتعهد كذلك بأن جيعل األمن أولويته العليا.وسيادة القانون
ــة         - ٥ ــة مكلّف ــة حكومي ــة، وهــي هيئ ــايري الرتاهــة والوطني ــق مع ــا لتطبي ــة العلي وكانــت اهليئ

بفحص سجالت كبار املسؤولني، قد اسـتبعدت أربعـة مـن املرشـحني لـشغل مناصـب وزاريـة                   
أن القضاء أبطـل يف وقـت   ورغم  . يف حكومة السيد زيدان منهم مرشُحه لتويل وزارة الداخلية        
تــزال لــدى الــبعض شــكوك يف أن  الحــق قــرار اهليئــة املتعلــق باملرشــحني الــوزاريني األربعــة، ال

ويــرى الكــثريون أن فحــص الــسجالت أمــر     . عمليــة فحــص الــسجالت تتعــرض للتــسييس    
ضــروري لــصون الثــورة ومنــع رجــال النظــام الــسابق مــن تغــيري مــواقفهم ومــن مث العــودة إىل     

  .لعامةا احلياة
وقد تزايد اللغط بشأن تطبيق سياسـات الـتطهري بعـد أن صـّوت أغلـب أعـضاء املـؤمتر                      - ٦

. “العزل الـسياسي  ”ديسمرب على النظر يف سن قانون ينظم        / كانون األول  ٢٦الوطين العام يف    
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سـيما   ونشأت انقسامات عميقة يف صفوف أعضاء املؤمتر الوطين العام والقوى الـسياسية، وال            
ومثـة خمـاوف مـن أن يكـون اإلصـرار           . ل بالنطاق احملتمـل ملثـل هـذا القـانون وبتطبيقـه           فيما يتص 

على سن هذا القـانون مـدفوعاً بالرغبـة يف تغـيري مـوازين القـوى الـسياسية الـيت متخـضت عنـها                      
ــه/االنتخابــات الوطنيــة املعقــودة يف متــوز  ــة   . يولي ومــن املــرجح أن تلقــي اخلالفــاُت بــشأن ماهي

قترح وعواقبه احملتملة بظالهلا على مناقشات اللجنة اخلاصة الـيت أوكـل إليهـا    أهداف القانون امل 
  . املؤمتر الوطين العام مهمة صوغ القانون، بل وأن متتد تلك اخلالفات إىل ما بعد ذلك

  
  احلالة يف بين وليد  - باء  

اصــر عنــدما قــرر املــؤمتر الــوطين العــام أن يــأذن باســتخدام القــوة يف بــين وليــد ضــد عن    - ٧
تـزال   يدعى أهنا تدين بالوالء للنظام السابق، اجتهت األنظار مرة أخرى إىل تلك املدينة الـيت ال              

 أمــرا يــثري شــديد ٢٠١١عالقتــها املــضطربة بالدولــة الليبيــة الوليــدة بعــد انتــهاء الــرتاع يف عــام  
ــة      ــام واحلكوم ــوطين الع ــؤمتر ال ــضاء امل ــني أع ــتياء ب ــوطين ا   . االس ــؤمتر ال ــد امل ــد اعتم ــام يف وق لع

 ومبوجبه أصدر تعليمـات إىل وزاريت الداخليـة والـدفاع باختـاذ      ٧سبتمرب القراَر رقم    /أيلول ٢٥
مجيع التدابري الالزمـة العتقـال مـن ُيـدعى أهنـم اختطفـوا عمـران شـعبان وقـاموا بتعذيبـه، وهـو             
أحد ثالثـة سـجناء أفرجـت عنـهم سـلطات بـين وليـد بعـد نـداء أطلقـه حممـد املقريـف، رئـيس                           

والـسيد شـعبان يعتـربه الكـثريون بطـال وطنيـا ملـسامهته يف               . ؤمتر الوطين، أثناء زيارته للمدينـة     امل
القبض على الزعيم اللييب السابق معمر القذايف، وقد وافتـه املنيـة يف بـاريس أثنـاء تلقيـه الرعايـة                     

  . الطبية إثر إصابات حلقت به وفق املزاعم أثناء أسره يف مدينة بين وليد
لت جهوُد وساطة مكثفة من أجل نزع فتيل املواجهة مـع مدينـة بـين وليـد، مبـا يف        وُبذ  - ٨

ذلك مبادرات قام هبا على حدة كل من حممد املقريف، رئـيس املـؤمتر الـوطين، ووفـود أخـرى                    
مــن زعمــاء القبائــل مــن مجيــع أحنــاء البلــد، إال أن تلــك اجلهــود أخفقــت يف وقــف التعزيــزات    

وكــان ممثلــي اخلــاص . ألعمــال القتاليــة الــيت انــدلعت بعــد ذلــكالعــسكرية خــارج بــين وليــد وا
نقل للسلطات الليبيـة آنـذاك الـشواغل العميقـة الـيت تـساور األمـم املتحـدة واجملتمـع الـدويل             قد

بــشأن االلتزامــات الواقعــة علــى عــاتق ليبيــا يف جمــال محايــة املــدنيني، مث ظــل علــى اتــصال وثيــق 
اعي احلميدة لتفادي تصعيد حدة التوتر بـني املنـاطق واحليلولـة    جبميع األطراف املعنية باذال املس    

  .دون انتشار العنف إىل مناطق أخرى خارج بين وليد
أكتوبر خاطب الـرئيس املقريـف األمـة        / تشرين األول  ٢٣ويف كلمة بثها التلفزيون يف        - ٩

اً معترفــاً بــأن جهــود الوســاطة وصــلت إىل طريــق مــسدود، وبــأن احلــل العــسكري أصــبح أمــر  
مفــر منــه مــن أجــل بــسط ســلطة الدولــة إىل مدينــة بــين وليــد والقــبض علــى اخلــارجني علــى  ال
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وتعهــد املقريــف ببــذل كــل جهــد حلمايــة الــسكان املــدنيني، وأقــر باحلالــة اإلنــسانية    . القــانون
  .املتردية اليت جنمت عن احلصار العسكري والعمليات العسكرية

ليـــات العـــسكرية يف م الـــسلطات انتـــهاء العأكتـــوبر، أعلنـــت/ تـــشرين األول٢٤ويف   - ١٠
ــين ــة    ب ــييب فــرض ســيطرته علــى املدين ــد وأن اجلــيش الل ــوزراء   . ولي وأعلنــت حكومــة رئــيس ال
الرحيم الكيب املنتهية واليتها آنذاك عن خطط هتـدف إىل اسـتعادة النظـام العـام وإحـالل                   عبد

 اهلجـوم واحلـصار بوحـدات    األمن وإبدال قوات درع ليبيا اليت سيطرت على املدينة يف أعقاب     
وُشكلت جلنةٌ إلدارة األزمات يف مكتب رئـيس الـوزراء لكـي تتـوىل تنـسيق                . من اجليش اللييب  

ورغـم تعــايل األصـوات املناديــة بإنـشاء جلنــة    . مجيـع األنـشطة احلكوميــة ذات الـصلة بــبين وليـد    
ذلــك مــن لتقــصي احلقــائق للنظــر يف االدعــاءات بوقــوع عمليــات هنــب وحــرق للمنــازل وغــري 

وبعد حدوث بعـض التـأخري      . انتهاكات حقوق اإلنسان، مل ُيحرز أي تقدم بشأن هذه املسألة         
عزته السلطات العسكرية احمللية إىل استفحال انعدام األمن، متكن وفد تابع لألمـم املتحـدة مـن       

ودة دخول املدينة من أجل تقييم احلالة اإلنسانية وتقدمي قدر من املساعدة الطارئـة وتـشجيع عـ               
  .السكان املدنيني

  
  شرق ليبيا  -جيم   

تزال احلـوادث األمنيـة املتـصاعدة احلـدة واملتواليـة تلقـي بظالهلـا القامتـة                  يف بنغازي، ال    - ١١
. على األوضاع وتعكس تباينا عميقا يف املنظورات السياسية واإليديولوجيـة إزاء مـستقبل ليبيـا           

ق تابعــة حلكومــة الواليــات املتحــدة   ســبتمرب، هامجــت عناصــر مــسلحة مرافــ  / أيلــول١١ففــي 
وكــان . أســفر عــن مقتــل الــسفري كريــستوفر ســتيفنس وثالثــة مــوظفني أمــريكيني آخــرين    ممــا

وقـد أمجـع    . اهلجوم مبثابة تنبيـه صـارخ بتـوتر الـديناميات الـسياسية واألمنيـة الـيت تـسود املدينـة                   
ى اإلدانــة القاطعــة هلــذا  املــسؤولون والزعمــاء الليبيــون علــى اخــتالف انتمــاءاهتم الــسياسية علــ   

احلادث، كما تعهدت احلكومة بالتعـاون مـع الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف التحقيقـات الـيت                
ــا  ــع إجراءه ــود        . تزم ــة يف أن يع ــر اهلجــوم والرغب ــام إث ــرأي الع ويف حــدث يعكــس غــضب ال

مرب سـبت / أيلـول  ٢١ متظـاهرٍ يف مـسرية ُنظمـت يف          ٣٠ ٠٠٠االستقرار إىل املدينة، شـارك حنـو        
، دعوا فيها جهاز الشرطة واجلـيش إىل االضـطالع مبـسؤولياهتما            “انقذوا بنغازي ”حتت شعار   

بوصفهما اجلهتني الوحيدتني املخولتني قانونا سـلطة فـرض األمـن يف الدولـة ونـادوا حبـلّ مجيـع          
ينـاير، وقـع هجـوم علـى مركبـة كانـت            / كـانون الثـاين    ١٢ويف  . اجلماعات املسلحة وإدماجها  

وكررت احلكومة منذ ذلـك التـاريخ اعتزامهـا         . صل اإليطايل الذي مل يصب بأي أذى      تقل القن 
ولـوحظ حـدوث زيـادة واضـحة يف عمليـات اغتيـال             . إنشاء وحدة خاصة لألمـن الدبلوماسـي      
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كبار ضباط الشرطة والقادة العسكريني يف شرق ليبيـا، ويف اهلجمـات الـيت ُتـشن علـى خمتلـف                    
  . احلكومية املرافق األمنية

نـوفمرب واجتمـع بأعـضاء اجمللـس        / تـشرين الثـاين    ٢٩وقد زار ممثلي اخلاص بنغـازي يف          - ١٢
احمللي وممثلي اجملتمع املدين واألحزاب السياسية الذين أكدوا مجيعا ضـرورة أن تتخـذ احلكومـة                
خطوات شاملة للتصدي حلالة الالأمن املتناميـة يف شـرق ليبيـا والتعامـل مـع شـعور الـسكان يف          

ودعوا أيضا إىل اختاذ خطوات فورية لرتع صبغة املركزيـة عـن            . قة بالتهميش الشديد  تلك املنط 
اخلــدمات احلكوميــة وإىل انتخــاب هيئــة تأسيــسية لــصياغة الدســتور تأخــذ يف االعتبــار شــواغل 

  .سكان شرق ليبيا
  

  احلوادث األمنية  - دال  
، خـالل الفتـرة     ُشن عـدد مـن اهلجمـات علـى أمـاكن للعبـادة، أغلبـها أضـرحة صـوفية                    - ١٣

ــالتقرير  ــل أربعــة أشــخاص يف  . املــشمولة ب ــول٧وقُِت ــار بــني    / أيل ــادل إطــالق الن ــر تب ســبتمرب إث
السلفيني والسكان احملليني الذين نظموا أنفسهم حلماية ضـريح صـويف يف بلـدة الرمجـة، شـرقي                  

وجــاء هــذا احلــادث يف أعقــاب سلــسلة مــن اهلجمــات الــسلفية الــيت ُشــنت يف أواخــر . بنغـازي 
أغــسطس، واســتهدفت زاويــة الــشيخ عبــد الــسالم األمســر األثريــة يف زلــينت، وقــرب ســيدي /آب

وأثـارت هـذه اهلجمـات إدانـة      . أمحد زروق يف مصراتة، وضريح سـيدي الـشعاب يف طـرابلس           
ــاين،       ــوطين العــام ورئيــسـه حممــد املقريــف واملفــيت الــصادق الغري شــديدة مــن جانــب املــؤمتر ال

وأدانـت منظمـة األمـم      . ني والقـادة الـسياسيني وممثلـي اجملتمـع املـدين          وغريمها من كبار املـسؤول    
  .املتحدة للتربية والعلم والثقافة اهلجمات بوصفها تدمرياً لتراث ليبيا الديين والثقايف

ديسمرب، انفجرت قنبلة يف كنيسة قبطية يف دفنية، بالقرب مـن           / كانون األول  ٣٠ويف    - ١٤
ومل تعلــن أي . ل اثــنني مــن املــصريني وجــرح اثــنني آخــَرينمدينــة مــصراتة، ممــا أســفر عــن مقتــ

وأدانت السلطات الليبية هذا العمل اإلرهـايب وأكـدت التزامهـا           . مجاعة مسؤوليتها عن اهلجوم   
  .بالتوصل إىل هوية اجلناة وتقدميهم إىل العدالة

احمللـي يف   فقد قُِتل رئـيس اجمللـس       . زالت احلالة األمنية تواجه صعوبات يف اجلنوب       وما  - ١٥
وجنا الرئيس املقريف مـن حماولـة اغتيـال أثنـاء زيـارة قـام               . ديسمرب/ كانون األول  ١٥تراغن يف   

  . يناير/ كانون الثاين٣هبا إىل سبها يف 
  

  الشواغل األمنية على الصعيد اإلقليمي  -هاء   
كن برز تأثري التدخل العسكري يف مشال مايل على االسـتقرار يف جنـوب ليبيـا ويف أمـا              - ١٦

أخرى يف صورة خماوف متزايدة بأن يتـسبب التـدفق احملتمـل للمتمـردين واجلماعـات األخـرى                  
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وزاد من تفـاقم    . الفارة من مايل إىل ليبيا يف زيادة زعزعة احلالة األمنية والسياسية اهلشة بالفعل            
ن تلك املخاوف حالـة االسـتياء الـسائدة بـني الـسكان يف اجلنـوب جتـاه مـا يعتربونـه تقاعـساً مـ                      

جانب السلطات املركزية عن اختـاذ إجـراءات كافيـة لتلبيـة مطالـب تتعلـق بـضعف اخلـدمات،                    
وأدى هـذا االسـتياء،   . وتدهور احلالة األمنية، واجلرمية العابرة للحدود، واهلجرة غـري املـشروعة   

إىل جانــب وقــوع حــادث هــروب مجــاعي مــن أحــد الــسجون يف ســبها يف أوائــل كــانون            
سحاب األعـضاء اجلنـوبيني مـن جلـسات املـؤمتر الـوطين العـام احتجاجـاً                ديسمرب، إىل انـ   /األول

األمــم  وقــاد نائــب ممثلــي اخلــاص بعثــة مــشتركة لفريــق . علــى عــدم حــلّ الــسلطات ملــشاكلهم
بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف ليبيــا أوفــدت إىل اجلنــوب لالجتمــاع مــع         /املتحــدة القطــري 

حديـد اجملـاالت الـيت تـستطيع األمـم املتحـدة أن تقـدم        السلطات احملليـة وممثلـي اجملتمـع املـدين لت        
وتتواصــل بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف ليبيــا بانتظــام مــع ممثلــي قبائــل التبــو     . املــساعدة فيهــا

والطوارق بشأن املـسائل الـيت متـس منطقـة اجلنـوب ومنـها مـسائل اجلنـسية والتمثيـل الـسياسي              
  . والتوتر بني القبائل ومشاكل أمن احلدود

ديــسمرب، ســافر رئــيس الــوزراء علــي زيــدان علــى رأس وفــد /ويف أوائــل كــانون األول  - ١٧
رفيع املـستوى إىل تـشاد واجلزائـر والـسودان والنيجـر ملناقـشة مـسائل أمـن احلـدود والعالقـات                      

وأسفرت الزيارة عن التوصل إىل اتفاق فيما بني تشاد والـسودان وليبيـا والنيجـر علـى                 . الثنائية
. منية مشتركة تتوىل النظر يف وضع آليـات ملعاجلـة املـسائل املتـصلة بـأمن احلـدود                 تشكيل جلنة أ  

ــاين ١٢ويف  ــانون الث ــة       / ك ــسي يف مدين ــري والتون ــه اجلزائ ــوزراء بنظريي ــيس ال ــى رئ ــاير، التق ين
  . غدامس، واتفقوا على اختاذ تدابري مشتركة ملكافحة اجلرمية املنظمة والتهريب عرب احلدود

  
   الدولية املقدمة إىل ليبيااملساعدة  -واو   

ديــسمرب، ُعقــد يف لنــدن اجتمــاع لكبــار املــسؤولني دعــت إليــه   / كــانون األول١٧يف   - ١٨
. حكومتا ليبيا واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية بـدعم مـن األمـم املتحـدة                 

يــا وتركيــا والــدامنرك وشــارك يف االجتمــاع كــلٌ مــن أملانيــا واإلمــارات العربيــة املتحــدة وإيطال 
وفرنــسا وقطــر والواليــات املتحــدة وكــذلك االحتــاد األورويب، هبــدف مــساعدة اجلهــود الليبيــة 

ـــقطاع األمــين يف ذلــك البلــد     ــز ســيادة القــانون وإصــالح ال ــة إىل تعزي ــر احلاضــرون  . الرامي وأق
تنــسيق علــى األولويــات الــيت حــددهتا الــسلطات الليبيــة يف هــذين اجملــالني، وشــدد علــى أمهيــة ال

الــصعيد الــداخلي يف ليبيــا وفيمــا بــني الــشركاء الــدوليني، وحــدد اإلجــراءات العمليــة وأنــواع    
وُعقـد اجتمـاع للمتابعـة    . املساعدة الدوليـة الالزمـة إلحـراز تقـدم فيمـا يتعلـق هبـاتني املـسألتني              

اً فربايـر يف بـاريس حيـث أكـد الـشركاء الـدوليون جمـدد            / شـباط  ١٢على املستوى الـوزاري يف      
  .التزامهم مبساعدة احلكومة الليبية وفقاً لألولويات الليبية
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  عملية صياغة الدستور  - زاي  
ــاً يف املــؤمتر الــوطين العــام املــداوالُت املتعلقــة    / تــشرين الثــاين٤يف   - ١٩ نــوفمرب بــدأت رمسي

سية بعملية صـياغة الدسـتور، بـالتركيز كليـاً علـى البـت يف مـسألة اختيـار أعـضاء اهليئـة التأسيـ                       
. لصياغة الدسـتور إمـا تعيينـاً مـن ِقَبـل املـؤمتر الـوطين العـام أو انتخابـاً مبوجـب تـصويت وطـين                         

ــا ــام يف        ومل ــوطين الع ــؤمتر ال ــسألة، شــكل امل ــشأن هــذه امل ــق يف اآلراء ب ــذر التوصــل إىل تواف تع
ديسمرب جلنة للحوار اجملتمعـي مكلفـة بـإجراء عمليـة تـشاورية علـى الـصعيد               /كانون األول  ٢٦
اختذ املـؤمتر الـوطين العـام قـراراً أكـد مبوجبـه أن اهليئـة التأسيـسية                   فرباير،/ شباط ٦ويف  . لوطينا

  .لصياغة الدستور سُتشكل باالنتخاب وأعلن فيه حلّ جلنة احلوار اجملتمعي
وأجريت مناقشات بشأن طريقة تـشكيل اهليئـة التأسيـسية لـصياغة الدسـتور املقـرر أن                   - ٢٠

مــن املمــثلني لكــل منطقــة مــن منــاطق ليبيــا الــثالث، واتــسمت تلــك   تتــألف مــن عــدد متــساو 
املناقشات باحلـدة بـصفة خاصـة يف شـرق ليبيـا حيـث علـت األصـوات املطالبـة بتـشكيل اهليئـة                        

وتــداخلت القــضية مــع مــسألة تطبيــق النظــام االحتــادي، حيــث إن الــدعوات إىل    . باالنتخــاب
منـها عـن مؤيـدي تطبيـق النظـام االحتـادي       تشكيل هيئة تأسيسية منتخبة صـدر اجلانـب األكـرب           

ويف . واملطالبني بالنص علـى مبـادئ احلكـم احمللـي أو الالمركزيـة الواسـعة النطـاق يف الدسـتور                   
ضـوء مـا ألي قـرار ُيتخـذ يف هـذا الـشأن مـن أثـر علـى االسـتقرار يف ليبيـا يف األجـل الطويـل،              

ة التوعيــة العامــة، وضــرورة إجــراء دأبــت بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف ليبيــا علــى تأكيــد أمهيــ
ــييب      ــشعب الل ــة ال ــا يكفــل ثق ــشفافية مب ــوخي ال ــة  املــشاورات واملناقــشات املفتوحــة، وت يف اهليئ

التأسيسية لصياغة الدستور ويف عملية وضع الدستور برمتها واحترامه هلما، أياً كانـت النتيجـة               
ة إىل السلطات الليبية املـشورة التقنيـة     ويف هذا الصدد، قدمت البعث    . النهائية هلذه املسألة حتديداً   

  .بشأن وضع استراتيجية لإلعالم هتدف إىل تعزيز قدرات التوعية الالزمة هلذا الغرض
ــدعم           - ٢١ ــام ال ــوطين الع ــؤمتر ال ــدم إىل امل ــم املتحــدة تق ــت األم ــا فتئ ــك، م ويف غــضون ذل

ويـشمل ذلـك دعـم      . راتواملساعدة التقنيني بشأن عدد من املـسائل اإلجرائيـة واملتعلقـة بالقـد            
وقـادت البعثـة   . املبادرات الرامية إىل إجياد آلية للتـشاور قائمـة علـى املـشاركة وتتـسم بالفعاليـة         

جهوداً لتقدمي الدعم إىل العـضوات يف املـؤمتر الـوطين العـام وإذكـاء الـوعي بـاحلقوق الـسياسية                     
تمـع املـدين يف املـؤمترات       وشاركت عضوات املؤمتر الوطين العام وقائدات منظمـات اجمل        . للمرأة

ــرأة يف         ــى مــشاركة امل ــيت تركــز عل ــا ال ــونس ومــصر وليبي ــم املتحــدة يف ت ــة األم ــودة برعاي املعق
  .االنتخابات ويف العمل السياسي
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  أنشطة بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا  -ثالثاً   
  الدعم االنتخايب  -ألف   

نـوفمرب بـإجراء    /العام يف أوائل تـشرين الثـاين      متشيا مع القرار الذي اختذه املؤمتر الوطين          - ٢٢
مــشاورات وطنيــة ملــدة شــهرين بــشأن اآلليــة املقــررة الختيــار أعــضاء اهليئــة التأسيــسية لــصياغة 
الدستور، تعكف البعثة على العمل بشكل وثيـق مـع جلنـة الدسـتور والـشؤون القانونيـة التابعـة          

تقنــيني بــشأن معــايري االختيــار وبــشأن  للمــؤمتر الــوطين العــام، حيــث تقــدم الــدعم واملــشورة ال  
فربايــر الــذي / شــباط٦ومبوجــب قــرار املــؤمتر الــوطين العــام املــؤرخ . إجــراءات العمــل الالحقــة

يؤكد إجراء انتخابات الختيار أعضاء اهليئة التأسيسية لصياغة الدستور، سـيلزم إصـدار قـانون               
  . نتخابيةانتخايب جديد لوضع اإلطار القانوين إلجراء هذه العملية اال

أغـــسطس، بـــدأت /انتخابـــات املـــؤمتر الـــوطين العـــام يف آب ويف أعقـــاب نـــشر نتـــائج  - ٢٣
ومشــل ذلــك . املفوضــية الوطنيــة العليــا لالنتخابــات العمــل علــى إجنــاز العمليــة االنتخابيــة رمسيــاً

تنظيم دورات عن الدروس املستفادة على مستوى مكتـب اإلدارة املركزيـة للمفوضـية، وعلـى                
وُعقــدت جلــسات الســتخالص .  يف املقاطعــات١٣ اإلقليمــي يف مكاتبــها الفرعيــة الـــ الــصعيد

املعلومات مع أفرقة املراقبة الوطنية والدولية ومع األطراف املعنيـة الـيت اضـطلعت بـأدوار هامـة                  
يف العملية االنتخابية، مبن فيهم ممثلـو اجملتمـع املـدين والكيانـات الـسياسية، والقـضاء، ووسـائط                   

ديـسمرب لينظـر فيـه،    /وقدم تقرير هنائي إىل املؤمتر الوطين العـام يف أوائـل كـانون األول    . ماإلعال
يتـــضمن تفاصـــيل تلـــك اإلحاطـــات شـــاملةً املقترحـــات املطروحـــة بـــشأن هيكـــل هيئـــة إدارة  

زالــت الواليــة املقبلــة هليئــة إدارة االنتخابــات  ومــا. االنتخابــات خــالل الفتــرة االنتقاليــة املتبقيــة
  . وهيكلها أموراً غري مؤكدةوشكلها 

ويف غضون ذلك، قلصت املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات حجمها بدرجـة كـبرية،              - ٢٤
ومل ُتبق إال على بعض املوظفني األساسيني لكفالـة اسـتمرارية املعرفـة املؤسـسية وللـتمكني مـن                 

. وقيــت إجرائهــاالتحــرك الــسريع مبجــرد اتــضاح األمــور بــشأن طبيعــة االنتخابــات القادمــة وت  
وسعياً إلنشاء سجل إلكتروين للناخبني ميكن استخدامه كأسـاس ألي انتخابـات يف املـستقبل،               
اختذت املفوضية الوطنية العليا تـدابري لتخـزين سـجل النـاخبني يف صـورة رقميـة، حيـث تولـت                     

ابـات  املكاتب الفرعية مجع وتصنيف القوائم اليت اسـتخِدَمت يف مراكـز االقتـراع خـالل االنتخ         
  . يوليه/الوطنية املعقودة يف متوز

وخلُـــَصت جلـــسات الـــدروس املـــستفادة الـــيت عقـــدها فريـــق األمـــم املتحـــدة للـــدعم    - ٢٥
االنتخايب إىل أن إدارة االنتخابات مبصداقية وحسب القواعد املهنية طبقاً للمعـايري املعمـول هبـا                

مت تقلــيص فريــق الــدعم االنتخــايب وحتقيقــاً هلــذه الغايــة، . تتطلــب االهتمــام واجلهــد املــستمرين
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 مستـشاراً دوليـاً مـن خمتلـف عناصـر           ٣٠وأعيدت هيكلته، حيث يقوم يف الوقت احلايل حوايل         
بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف ليبيــا وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومكتــب األمــم املتحــدة    

ــة االنتقاليــ   ة مــن قواعــدهم يف طــرابلس  خلــدمات املــشاريع بتقــدمي الــدعم إىل العمليــة االنتخابي
ويعمــل املستــشارون جنبــا إىل جنــب مــع مــوظفي املفوضــية الوطنيــة العليــا    . وبنغــازي وســبها

لالنتخابــات، حيــث يــدعمون أنــشطتهم اجلاريــة ويتولــون إعــداد خطــة شــاملة لبنــاء القــدرات   
ق عــن وكــذلك يعمــل الفريــ .لتطــوير الـــهيئة الــيت ســتوكل إليهــا يف املــستقبل إدارة االنتخابــات

كثب مع صانعي القرار وقادة الرأي الرئيسيني لبناء املعارف والـوعي بـشأن إرسـاء مؤسـسات                
  .وممارسات انتخابية سليمة

  حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية وسيادة القانون  -باء   
ظلت احلالة األمنية املتقلبة متثل حتديا رئيسيا لالستئناف الكامـل لعمـل القـضاء اللـييب،                  - ٢٦
 أشار القضاة والنواب العامون يف كـثري مـن األحيـان إىل العناصـر املـسلحة بوصـفها مـصدراً         إذ

وعقب حدوث عدد مـن اهلجمـات علـى حمـاكم منـها حمكمـة االسـتئناف يف                . للتهديد املستمر 
منطقة اجلبل األخضر ومكتـب النائـب العـام يف بنغـازي، هـدد عـدد مـن كبـار القـضاة بتعليـق                        

وواصــلت البعثــة يف اجتماعــات مــع وزارات . تتــوافر هلــم ضــمانات أمنيــةعمــل احملــاكم إذا مل 
العدل والداخليـة والـدفاع الـدعوة إىل اعتمـاد اسـتراتيجية مـشتركة لـضمان اختـاذ تـدابري أمنيـة                      

  .كافية حلماية القضاء
سبتمرب، سلمت موريتانيا عبـد اهللا الـسنوسي، رئـيس املخـابرات الـسابق      / أيلول٥ويف    - ٢٧

ديـسمرب إىل   /وأشـار بيـان حكـومي صـادر يف كـانون األول           . رئيس القذايف، إىل ليبيـا    يف عهد ال  
وعلـى الـرغم مـن أن احملكمـة         . أن حماكمة سيف اإلسالم القذايف ستبدأ يف غضون شهر واحـد          

اجلنائية الدولية مل تبت بعد يف الطعن املقدم إليها بشأن االختـصاص، تـصر احلكومـة علـى أهنـا                    
يناير مثل سـيف اإلسـالم القـذايف أمـام          / كانون الثاين  ١٧بيد أنه يف    . ليبياستحاكم الرجلني يف    

ومل تتـضمن   . حمكمة جنايات الـزنتان بتهمة املـساس بـأمن الدولـة وحماولـة اهلـرب مـن الـسجن                 
  .اجللسة أي هتم متعلقة بالرتاع

تــزال جاريــة حماكمــةُ كــل مــن أبــو زيــد دوردة الــرئيس الــسابق جلهــاز األمــن            وال  - ٢٨
ــسابق  اخلــ ــوزراء ال ــيس ال ــدأت يف كــانون األول . ارجي، والبغــدادي احملمــودي رئ ــسمرب /وب دي

اإلجــراءات القانونيــة ضــد مــصطفى عبــد اجلليــل، الــرئيس الــسابق للمجلــس الــوطين االنتقــايل، 
ــواء عبــد الفتــاح يــونس، رئــيس األركــان الــسابق للقــوات       فيمــا ــالتحقيق يف مقتــل الل يتعلــق ب

جتاحت ليبيا احتجاجات غاضبة بسبب إجراءات اختـذها ممثلـو االدعـاء      وقد ا . املسلحة الثورية 
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وسـلطت هـذه املـسألة      . العسكريون يف بنغازي واعُتربت غري عادلة ومهينة للـسيد عبـد اجلليـل            
  .الضوء أيضا على اجلدل اجلاري بشأن اختصاص نظام القضاء العسكري مبحاكمة املدنيني

تشاري لـدائرة النيابـة العامـة باعتبـاره ركيـزة أساسـية             وتواصل دعم البعثة التقين واالس      - ٢٩
وقُـدم  . لتدخالت البعثـة الراميـة إىل تعزيـز الوظـائف القـضائية وتقويـة آليـات العدالـة االنتقاليـة                   

. الــدعم الــتقين أيــضا إىل الــشرطة القــضائية يف إطــار اجلهــود اجلاريــة لتحــسني إدارة الــسجون   
ملفــاهتم، قــدمت البعثــة أيــضا مــساعدة تقنيــة إىل رئــيس وفيمــا يتعلــق بفــرز احملتجــزين ومعاجلــة 

  . النيابة العامة يف مصراتة بشأن السبل الكفيلة بالـتعجيل بتناول هذه املسألة واملضي هبا قدما
يزال عدم تطبيق اإلجراءات الـقضائية املرعية بـصدد اآلالف مـن احملتجـزين الـذين                وال  - ٣٠

تـزال هنـاك شـواغل أخـرى         وال. تعلق حبقـوق اإلنـسان    ظلوا رهن التحفظ ميثل مسألة خطرية ت      
بــشأن األعمــال االنتقاميــة ضــد املعــتقلني الــذين اهِتمــوا بارتكــاب أعمــال عنــف جنــسي أثنــاء     

وبالرغم من إحراز بعض التقدم يف عملية فرز احملتجزين، مل يكـن هنـاك اخنفـاض كـبري                  . الرتاع
ل مل حتــدث إال زيــادةٌ طفيفــة يف عــدد وباملثــ. يف عــدد حــاالت االحتجــاز ذات الــصلة بــالرتاع 

 مـن أفـراد الكتائـب املـسلحة مـن أصـل        ٤ ٧٠٠احملتجزين املنقولني إىل سـلطة الدولـة، غـري أن           
يزالون يسيطرون بدرجات متفاوتة على عدد من السجون الـيت           حسب التقديرات ال   ٧ ٠٠٠

واصل اإلبـالغ عـن وقـوع    وت. تديرها الشرطة القضائية مما جيعل احملتجزين عرضة لسوء املعاملة       
انتهاكات حلقوق اإلنسان يف مراكز االحتجـاز اخلاضـعة لـسيطرة كتائـب الثـوار، مـع تـسجيل                   

  .وقوع عدة وفيات خالل الفترة املشمولة بالتقرير
أكتــوبر، ارتكبــت /وخــالل الــرتاع الــذي نــشب يف مدينــة بــين وليــد يف تــشرين األول    - ٣١

رى مشلـــت القـــصف العـــشوائي، واالعتقـــاالت انتـــهاكات حلقـــوق اإلنـــسان واعتـــداءات أخـــ 
واالحتجازات التعسفية، والنـهب، وحـرق املنـازل، وإسـاءة معاملـة الـسجناء املوجـودين رهـن               

ووثقت البعثة أيـضا انتـهاكات ارتكبـها مقـاتلو بـين وليـد، مبـا يف ذلـك االختطـاف                     . االحتجاز
ـــ    ــاج   ١٠واالحتجــاز غــري القــانوين ل وراء وســوق اجلمعــة   رجــال علــى األقــل مــن مــصراتة وت

وبعد انتهاء األعمال العدائية، ظـل مئـات احملتجـزين مـن بـين وليـد معـتقلني يف مراكـز                     . وزلينت
احتجـــاز يف طـــرابلس ومـــصراتة وترهونـــة وغريـــان والزاويـــة، وذلـــك دون اختـــاذ اإلجـــراءات 

  .القانونية الواجبة
 املــدين بــشأن وعقــب مناقــشات أجريــت مــع مــسؤولني وممــثلني عــن منظمــات اجملتمــع  - ٣٢

الذي اعتمده اجمللس الـوطين االنتقـايل العـام         ) ١٧/٢٠١٢رقم  (إصالح قانون العدالة االنتقالية     
املاضي، أصدرت البعثة تقريرا متاحا جلمهور املهـتمني يتـضمن جمموعـة مـن التوصـيات تـشدد                  

دينـامي  على أمهية متثيـل مجيـع اجلهـات املعنيـة يف هيئـة تقـصي احلقـائق واملـصاحلة ووضـع هنـج                         
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وأدرجـت وزارة العـدل العديـد مـن هـذه التوصـيات يف مـشروع قـانون                  . للبحث عـن احلقيقـة    
  .ديسمرب لينظر فيه املؤمتر الوطين العام/العدالة االنتقالية اجلديد الذي قدمته يف كانون األول

وإىل جانب املبادرات الـيت اختـذهتا بعثـة األمـم املتحـدة يف وقـت سـابق مـن الـسنة مـن                          - ٣٣
ل تشجيع احلوار العام بشأن العدالة االنتقالية يف ليبيا، اشتركت البعثـة يف تنظـيم مـؤمتر عـن                   أج

باالشــتراك مــع هيئــة تقــصي   ُعقــد“الطريــق إىل األمــام: تقــصي احلقــائق واملــصاحلة”موضــوع 
احلقائق واملصاحلة وجلنة حقوق اإلنـسان التابعـة للمـؤمتر الـوطين العـام وبرنـامج األمـم املتحـدة                    

وُوجهت الدعوة إىل خرباء من بريو، وتونس، وجنوب أفريقيا لعرض جتارب بلـداهنم             . منائياإل
وحث املشاركون يف املـؤمتر الـسلطاِت الليبيـة    . بشأن املسائل املتعلقة بتقصي احلقائق واملصاحلة 

ي على إبداء اإلرادة السياسية الالزمة لتحقيق العدالة االنتقالية، ودعوا إىل حوار سياسي حقيقـ             
  .كخطوة أوىل حنو املصاحلة الوطنية

وتعمل البعثة عن كثب مع جلنة حقوق اإلنسان التابعة للمـؤمتر الـوطين العـام يف إطـار                    - ٣٤
تنفيذها لواليتها املتعلقة ببناء القدرات يف جمال حقوق اإلنـسان، وتركـز علـى وجـه اخلـصوص       

وتعتـرب مناقـشات اللجنـة الـيت        . نعلى التزامات ليبيا مبوجب املعاهدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسا          
ــوق األشــخاص      /جــرت يف كــانون األول  ــة حق ــى اتفاقي ــصديق عل ــة الت ــشأن إمكاني ــسمرب ب دي

وتواصـل البعثـة أيـضا تقـدمي التـدريب األساسـي            . اإلعاقة خطوة مشجعة يف هـذا الـصدد        ذوي
  .يف الرصد والتوثيق يف جمال حقوق اإلنسان إىل النشطاء يف مجيع أحناء البلد

ويف حلقــة . ونــشأت خالفــات حــول خطــط إصــالح النظــام القــضائي وإعــادة تنظيمــه  - ٣٥
نـوفمرب، شـدد    /عمل اشترك يف تنظيمها كل من البعثة واملعهد العـايل للقـضاء يف تـشرين الثـاين                

املشاركون على احلاجة إىل التصدي لتحديات اإلصالح القضائي مبا يتفـق مـع املعـايري الدوليـة                 
  . القانونحلقوق اإلنسان وسيادة

ويف تطور إجيايب يدل على تنامي دور احملكمة العليا كحارسٍ للحريات العامة وسـيادة                - ٣٦
ديسمرب املادة الثانية مـن القـانون الـصادر إللغـاء           / كانون األول  ٢٣القانون، أبطلت احملكمة يف     

نحـت  وكانت املادة املذكورة قـد م  . وذلك بسبب خمالفتها لإلعالن الدستوري     حمكمة الشعب 
وأعلنـت احملكمـة العليـا      . النيابة العامة سلطة متديد احتجاز أشخاص من أعضاء النظـام الـسابق           

أن تطبيق إجراءات استثنائية حيد فعليا من رقابتها وينتهك مبدأ املساواة بني املـواطنني الليبـيني،                
  .يؤثر سلبا على احلريات العامة مما
. دمة إىل ضـحايا العنـف اجلنـسي حتـديا كـبريا           ويشكل الغياب شبه التام للخدمات املق       - ٣٧

أكتــوبر /وجـدير باملالحظــة مــع ذلــك أن وزارة الـشؤون االجتماعيــة شــكلت يف تــشرين األول  
سـبتمرب  /ويف إجـراء ذي صـلة بـذلك، قامـت الـوزارة، يف أيلـول       . فريقا عامال للنظـر يف املـسألة      
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ين مـن قطاعـات متعـددة      وبدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان، بتشكيل فريـق عامـل وطـ            
ــالعنف اجلنــساين   ــه املتعلقــة ب وتعكــس املبــادرة حتــوال يف الــوعي العــام بالقــضايا   . اســتهل أعمال

  .املتعلقة بالعنف اجلنساين ومنوا متواضعا يف اإلرادة السياسية الالزمة لـلتصدي له
  

  قطاع األمن  - جيم  
لشاغل األكـرب بالنـسبة لـسلطات ليبيـا         تزال احلالة األمنية تتسم باهلشاشة مما جيعلها ا        ال  - ٣٨

وقد تكرر يف بيانات عـدة صـادرة عـن املـؤمتر الـوطين العـام واحلكومـة وكـذلك عـن                      . وشعبها
اجملتمع املـدين التأكيـد علـى ضـرورة اسـتعادة األمـن مـن أجـل متكـني ممارسـة احلوكمـة الفعالـة                         

احلكومـــة عـــددا مـــن وحـــددت . وإنـــشاء الـمؤســـسات الــــدميقراطية وتعزيـــز التنميـــة الوطنيـــة
األولويات املتعلقة باألمن الوطين، مبا يف ذلك احلاجة إىل تعزيز أمن احلدود يف اجلنـوب، وحـل          
املشاكل األمنية يف بنغازي، وإدمـاج املقـاتلني الثـوريني يف قـوات األمـن أو إعـادة إدمـاجهم يف               

وقـت الـراهن أو علـى    وقدرة احلكومة على التـصدي هلـذه التحـديات سـواء يف ال         . احلياة املدنية 
املــدى الطويــل تــرهتن بــشكل أساســي بـــوضع آليــات مالئمــة للتنــسيق األمــين الــوطين، وإجــراء 
إصالح وتطوير فعالني لـلقوات املسلحة الليبية وجهاز الشرطة الليبية، وإقامة مؤسسات قـادرة             

  .  مسؤولية إدارهتا دميقراطيا ومساءلتها ومراقبتهاعلى تويل
 نه من الصعب بناء قوة دفاع وطين فعالـة وذلـك بـسبب مـشاكل التـهميش                 تبني أ قد  و  - ٣٩
ويعتـرب إنـشاء قـوة دفـاع     .  أربعة عقود من حكم نظام القـذايف     اليت سادت طوال   األداءقصور  و
 وحمترفة وغري سياسية مطلبا أساسيا من أجل كفالة األمـن الـداخلي وأمـن احلـدود،              “جديدة”

  .ع السالح والتسريح وإعادة اإلدماجوإحراز تقدم يف تنفيذ مبادرات نز
ومن أجل ضمان تقدمي األمم املتحدة دعما متسقا للجهود الليبية يف جمال األمن، نِفـذ                 - ٤٠

 باالعتمـاد علـى مـوارد البعثـة        “وحدة أداء األمم املتحـدة    ”هنٌج إزاء القطاع األمين يتبع مبادرة       
وعمـال  ) ٢٠١٢ (٢٠٤٠ر جملس األمن    ووفقا لقرا . وفريق األمم املتحدة القطري على السواء     

بـمبدأ تويل العناصر الوطنية مقاليد األمور، يهدف اهليكل إىل دعم إنشاء قطاع أمن لييب فعـال               
ومسؤول ومعتدل التكلفة، يتسم باحترامه لـحقوق اإلنسان ودعمه لــسيادة القـانون ومراعاتـه              

  .ثقة الشعب اللييبالحتياجات املرأة والفئات الضعيفة وحيظى إضافة إىل ذلك ب
  هيكل قطاع األمن وتنسيقه  -  ١  

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، بـدأت الـسلطات الليبيـة يف النظـر يف تطـوير القـدرات                    - ٤١
وبدعم من البعثـة، حـددت احلكومـة األولويـاِت      . املناسبة يف جمايل هيكل قطاع األمن وتنسيقه      

صـالح قطـاع األمـن، والعدالـة االنتقاليـة وسـيادة       الوطنية الفورية والطويلة األجـل يف جمـاالت إ    
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القــانون، وحتديــد اختــصاصات جملــس األمــن الــوطين واختــصاصات جلــان املــؤمتر الــوطين العــام 
واحلكومـة، بتوضـيحها أولوياهتـا يف تلـك اجملـاالت،      . املعنيـة بـاألمن الـوطين والـدفاع والـشرطة     

االت الـيت تـشتد فيهـا االحتياجـات         تقصد بذلك أن تكفل توجيـه اجملتمـع الـدويل دعمـه للمجـ             
  .األمنية حسبما حتدده ليبيا

  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج  -  ٢  
على الرغم مـن األولويـة العليـا الـيت أولتـها احلكومـة لـرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة                     - ٤٢

ربامج الـيت   ويـستمر عـدم الـيقني فيمـا يتعلـق بالعديـد مـن الـ               . اإلدماج، كان التقدم احملرز بطيئـا     
وقـد بـدأ برنـامج حمـدود لـرتع الـسالح حتـت        . وضعتها هيئة شـؤون احملـاربني للتأهيـل والتنميـة     

رعاية مكتب رئيس هيئة األركان العامة، لكن النتـائج كانـت متواضـعة مـع عـدم وجـود فهـم                     
  .أو تدمري األسلحة والذخرية املسلَّمة/واضح لترتيبات مراقبة و

دفاع والشرطة إىل القدرة التشغيلية، واصلت الكتائـب الثوريـة   وبسبب افتقار قوات ال   - ٤٣
. قيامها بدور رئيسي يف توفري األمـن، مبـا يف ذلـك تأديتـها مهـام حمـددة بتكليـف مـن احلكومـة                   

وقد انضمت جمموعات من املقاتلني الثوريني إىل اهلياكل العسكرية واألمنية شبه الرمسيـة، مثـل               
 املتنقلـة واللجنـة األمنيـة العليـا، يف حـني عـاد الـبعض إىل احليـاة          قوات درع ليبيا والقوة الوطنية    

وعلــى الــرغم مــن التقــدم الــذي أحرزتــه وزارتــا الــدفاع والداخليــة يف إدمــاج هــؤالء     . املدنيــة
املقاتلني الثوريني يف صفوف قواهتما أو إعـادة إدمـاجهم يف احليـاة املدنيـة، فـإن الكـثريين منـهم           

 أسلحتهم إىل السلطات احلكومية أو القبول باستيعاهبم يف اهلياكـل           ليس لديهم استعداد لتسليم   
ومن الضروري إحراز تقدم يف إجياد فـرص        . الرمسية لألمن يف الدولة أو باستئناف احلياة املدنية       

  . العمل هلؤالء املقاتلني وتقدمي الدعم االجتماعي والطيب إليهم
 - يـة لتقـدمي بـرامج التـدريب النفـسي         وواصلت البعثة العمـل مـع منظمـة الـصحة العامل            - ٤٤

  .االجتماعي لدعم املقاتلني الذين يعانون من اضطرابات اإلجهاد التايل للصدمة
  أمن احلدود  -  ٣  

تــزال مــسألتا إدارة احلــدود الــسهلة االختــراق واالفتقــار إىل مــا يكفــي مــن آليــات     ال  - ٤٥
وقـد جتلـت هـذه الـشواغل يف         . جرياهنـا ملراقبة احلدود مـن دواعـي القلـق البـالغ بالنـسبة لليبيـا و              

ديـسمرب بـإغالق حـدود البلـد مـع      / كـانون األول ١٦القرار الذي اختذه املؤمتر الوطين العـام يف     
  . اجلزائر وتشاد والسودان والنيجر، وإعالن املناطق الليبية اجلنوبية مناطق عسكرية مغلقة

مــل عــن كثــب مــع االحتــاد     وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، واصــلت البعثــة الع       - ٤٦
ــدويل يف الوقــت املناســب يف       ــدعم ال ــوفري ال ــى احلاجــة إىل ت أمــن جمــايل األورويب، مــشدِّدة عل



S/2013/104
 

14 13-22920 
 

ــدعم بطريقــة متــ       وأنــشأ االحتــاد  . ومتكاملــةسقة احلــدود وإدارهتــا، وضــرورة تقــدمي ذلــك ال
ــشارك       ــدويل، وت ــدعم ال ــسيق ال ــأمن احلــدود وإدارهتــا لتن ــا ب ــا عــامال معني األمــم األورويب فريق

ــا   . املتحــدة يف هــذا الفريــق العامــل  ويف هــذا الــصدد، يعتــزم االحتــاد األورويب أن يوفــد إىل ليبي
 إحــدى بعثاتــه لـلــسياسات األمنيــة والدفاعيــة املــشتركة مــن أجــل ٢٠١٣ حبلــول منتــصف عــام
  . تعزيز أمن احلدود

  إدارة األسلحة والذخرية  -  ٤  
جــرات مــن خملفــات احلــرب وخمزونــات األســلحة، تــزال الــذخرية غــري املؤّمنــة واملتف ال  - ٤٧
فيها األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة واألسلحة واملواد الكيميائية، تـشكل خطـرا كـبريا                مبا

وقــد قــدمت ليبيــا خطــة مفــصلة لتــدمري بقيــة خمــزون  . يتهــدد الــشعب اللــييب واألمــن اإلقليمــي 
. ٢٠١٦ديـسمرب   / يف كـانون األول    األسلحة الكيميائية حتدد موعدا جديدا لالنتـهاء مـن ذلـك          

  .٢٠١٣مارس /ومن املقرر أن تستأنف عمليات التدمري يف آذار
وفيما يتعلق باالنتشار غري املشروع لألسـلحة واألعتـدة ذات الـصلة، واصـلت البعثـة،                  - ٤٨

، نــشاطها يف جمــال التــدريب علــى )اليونيــسيف(مبــشاركة مــن منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة 
ة والتوعية بشأن البحث عن الذخرية املتفجرة والتخلص منـها مـع وزاريت الـدفاع               إدارة الذخري 
وقامــت البعثــة بتنــسيق العمليــات، ورصــدت تعــداد األســلحة والــذخرية وختزينــها   . والداخليــة

اآلمن ومراقبتها وإزالة املتفجرات من خملفات احلـرب وتـسجيل األسـلحة وقـّدمت املـشورة يف        
قوات املسلحة واجملالس العسكرية وبعـض الكتائـب الثوريـة احملليـة،            وإىل جانب ال  . هذا الصدد 

ــلحة وحـــددت مـــشاريع     ــا إلدارة الـــذخرية واألسـ ــا ليبيـ ــادرات الـــيت قادهتـ ــة املبـ دعمـــت البعثـ
  .جديدة حمتملة
وقامــت البعثــة، بتنــسيقٍ مــن دائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام التابعــة    - ٤٩

 صـنفا مـن املتفجـرات املتخلفـة عـن احلـرب             ٢٠٤ ٠٧٥الـسالم، بإزالـة     إلدارة عمليات حفظ    
 متــرا مربعــا مــن األراضــي الزراعيــة ومنــاطق  ١١ ١٣٤والــذخائر غــري املنفجــرة كانــت تغطــي 

تـزال درجـة التلـوث مرتفعـة يف حـني أن             ورغـم حتقيـق نتـائج ملحوظـة، ال        . الدفاع العسكري 
  .أصول التطهري اخنفضت بسبب قيود مالية

خبطــر األلغــام يف ليبيــا التوعيــة جمــال وأُحــرز تقــدم خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير يف   - ٥٠
 فقد قامت وزارة التعلـيم، بالـشراكة مـع اليونيـسيف، بإنـشاء              .واملتفجرات من خملفات احلرب   

آلية للتنسيق من أجل ضمان جودة التغطية يف جمال التثقيف بـشأن خمـاطر األلغـام واملتفجـرات                  
 مدرسـا   ١٩٠واسـتفاد مـن ذلـك حنـو         . احلـرب يف مجيـع املنـاطق املعنيـة مـن البلـد            من خملفـات    

أصبحوا أكثر دراية مبسائل التثقيف بشأن خماطر األلغام واكتسبوا مهارات تعلـيم غريهـم سـبل            
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 مــن األطفــال واملــراهقني مبخــاطر األلغــام     ٦٥٠ ٠٠٠ومتــت توعيــة أكثــر مــن    . احلــد منــها 
يف صـفحة كاملـة      رسـالة تثقيفيـة بـشأن هـذا املوضـوع طُبعـت              املنفجرة بواسـطة   والذخرية غري 

  .على األغلفة اخللفية للكتب املدرسية املقررة على املرحلة االبتدائية
ومن خالل جهود التوعية باملخـاطر الـيت بذلتـها ليبيـا بـدعم مـن اليونيـسيف، وصـلت                      - ٥١

 غري املؤّمنة إىل أكثـر مـن        محالت الدعوة واحلمالت اإلعالمية بشأن أخطار األسلحة والذخرية       
شخصا؛ وقام عدد من أفراد الكتائب الثورية واملـدنيني طواعيـة بتـسليم ذخـائر مـن                   ١٩ ٦٥٥

وبغيـة تيـسري قيـاس هـذا اخلطـر وحتديـد االسـتجابات املمكنـة لـه، بـدأت                    . أجل التخلص منـها   
  .لوطنينيالبعثة يف وضع قاعدة بيانات لألسلحة والذخرية بالتعاون مع أصحاب املصلحة ا

ــدد األدوار       - ٥٢ ــل حيـ ــة هيكـ ــوزراء إلقامـ ــع مكتـــب رئـــيس الـ ــل مـ ــة العمـ ــل البعثـ وتواصـ
وتــدعم البعثــة هــذه العمليــة بتنــسيق الفريــق  . واملــسؤوليات يف جمــال إدارة األســلحة والــذخرية 

العامل الدويل املعين بإدارة األسلحة والذخرية، وهو منتدى لتبـادل املعلومـات وتقـدمي املـشورة                
ويف انتظار صدور قرارات بشأن مقترحات متويل القطاعات، من املتوقـع أن            . ات الليبية للسلط

 وحـده إىل تقلـيص النطـاق العـام للـدعم      ٢٠١٣ مليـون دوالر يف عـام      ٢١يؤدي العجز البـالغ     
وقـد أجـرى ممثلـي اخلـاص اتـصاالت باجلهـات املاحنـة احملتملـة أمـال يف أن                    . الذي ميكـن تقدميـه    
  . زمة يف األشهر القادمةتتاح األموال الال

 مـن   ١٢ و   ١١ويف األخري، تعاونت البعثة مع فريق اخلرباء املعين بليبيا، وفقا للفقرتني              - ٥٣
  ).٢٠١٢ (٢٠٤٠القرار 

  وزارة الدفاع والقوات املسلحة الليبية  -  ٥  
خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، اختــذت حكومــة ليبيــا بعــض القــرارات واإلجــراءات   - ٥٤
ديــسمرب، جــرى رمسيــا وضــُع /ويف كــانون األول. مــة الراميــة إىل إعــادة بنــاء قطــاع الــدفاع اهلا

واهلياكل األساسية احليوية حتت سـلطة وزارة       واملنشآت النفطية   الكيان املكلف حبراسة احلدود     
وُتبــذل اجلهــود مــن أجــل ممارســة قــدر أكــرب مــن . الــدفاع وقيــادة رئــيس هيئــة األركــان العامــة

يطرة على اهلياكل األمنية شبه الرمسية اليت نشأت يف صفوف القوات الثورية، فقـد              القيادة والس 
  .تلقت أوىل العناصر الفردية تدريبا أساسيا ُمركّزا قبل نشرها لدعم اجليش النظامي

وبدعم من البعثة، أحرزت احلكومـة تقـدما كـبريا يف إعـداد ورقـة بيـضاء عـن الـدفاع                        - ٥٥
وأجريـت مـشاورات مكثفـة يف مجيـع أحنـاء البلـد مـع األطـراف                 . ةحتدد فيها اسـتراتيجية وطنيـ     

وقــد ســاعدت هــذه . الفاعلــة احلكوميــة والعــسكرية واملدنيــة، وكــذلك مــع املقــاتلني الثــوريني 
العملية على دمج عناصر مـن احتياجـات وأولويـات قطـاع الـدفاع كانـت يف الـسابق متفرقـة،              

  . اللييبوأتاحت للسلطات فرصة للتشاور مع عموم اجملتمع
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ــة املــساعدة يف       - ٥٦ ــدفاع، قــدمت البعث وفيمــا يتــصل مبــشروع إعــداد ورقــة بيــضاء عــن ال
ــا       ــة مه ــسلحة الليبي ــوات امل ــشطة الق ــن أن ــامني م ــشاطني ه ــشرين    : ن ــل ُنظمــت يف ت ــة عم حلق

أكتوبر ونظرت يف مسائل حامسة األمهية تتعلق حبجم وهيكل اجليش وأولويـات الـدفاع               /األول
نــوفمرب /دود، تلتــها حلقــة عمــل مــدهتا ثالثــة أيــام ُعقــدت يف تــشرين الثــاين   العليــا وتــأمني احلــ 

  . أذكىجيش جديدتنظيم  موضوع وتناولت
ــة أيــضا وزارة       - ٥٧ ــة األجــل، تــساعد البعث ــا بوضــع اســتراتيجيتها الطويل ــام ليبي ومبــوازاة قي

وتيـسر  . ةالدفاع ومكتب رئيس هيئة األركان العامة على حتديد وتنفيذ مبـادرات عمليـة فوريـ              
البعثة توفري خرباء ملحقني يف جماالت التعليم والتدريب العسكريني، وإصالح شؤون املـوظفني             

. واملعاشــات التقاعديــة، والتــشريعات واألنظمــة املتعلقــة بالــدفاع، واســتراتيجية االتــصاالت       
الدوليـة،   اجملاالت بالتعاون مع أهم احملاورين الوطنيني واجلهـات الداعمـة            تلكتعمل البعثة يف    و

سيما من خـالل الفريـق العامـل الـدويل املعـين بالـدفاع الـذي جيتمـع شـهريا بغـرض تعزيـز                         وال
  .التنسيق الدويل إلصالح قطاع الدفاع

  
  وزارة الداخلية والشرطة  -  ٦  

ديـسمرب، إىل وضـع خطـط    / كـانون األول   ١١سارع وزير الداخليـة، عقـب تعيينـه يف            - ٥٨
 إصالح وإعادة هيكلـة الـوزارة؛ وإنـشاء آليـة للفـرز هبـدف               ومشلت هذه اخلطط  . عمل للوزارة 

زرع الثقــة بــني النــاس يف الــشرطة؛ وإعــادة تنــشيط الــشرطة مبــا يف ذلــك االســتعراض الواضــح  
ــة     ــا ضــمن وزارة الداخلي ــة العلي ــة األمني . للقــوة يف املــدن والبلــدات؛ واإلدمــاج التــدرجيي للجن

.  إنـشاء جلنـة مركزيـة لإلدمـاج        ن القائمـة، يف   وشرع الوزير، بالتشاور مع قوات وهياكـل األمـ        
 مــن املقــاتلني الثــوريني ٢٠ ٠٠٠يزيــد علــى  ينــاير، أصــبح مــا/وحبلــول منتــصف كــانون الثــاين

ومــن املــرجح أن يتزايــد هــذا العــدد     . جمنــدين لــدى الــوزارة، وأعــدت هلــم بــرامج تدريبيــة      
  .أحرز تقدم يف برنامج اإلدماج كلما
ع وزارة الداخلية واللجنة املركزية لإلدماج من خالل تقـدمي          وتعمل البعثة عن كثب م      - ٥٩

ــاهج          ــاج، ووضــع من ــادة اإلدم ــسريح وإع ــها الت ــن بين ــدة، م ــسائل ع ــشأن م ــة ب ــشورة التقني امل
  .للتدريب، ونقل مراقبة األسلحة والسيطرة على السجون إىل أيدي الدولة

واملـؤمتر الـوطين العـام      وقد واصلت البعثة أيـضا العمـل عـن كثـب مـع وزارة الداخليـة                   - ٦٠
على وضـع األولويـات االسـتراتيجية إلصـالح الـشرطة، مبـا يف ذلـك سياسـات األمـن الـوطين،            

وقدمت البعثة أيضا الـدعم للجهـود الراميـة إىل          .  وامليزانية ،واألطر القانونية، واهليكل التنظيمي   
ة علـى الكفـاءة املهنيـة       بناء القدرات التشغيلية للشرطة وتعزيز التنسيق، مع التركيز بصفة خاص         

  .واملساءلة وعلى إمكانية احلصول على حقوق اإلنسان واحترامها
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ــداد        - ٦١ ــامج دويل إلع ــسري برن ــة، بتي ــات وزارة الداخلي ــة، اســتنادا إىل أولوي وقامــت البعث
املــدربني، وصــياغة خطــط لنظــام متكامــل للتخطــيط االســتراتيجي، ودعــم اجلهــود الراميــة إىل   

يبيا وأولوياهتا ومتطلبات الدعم الذي حتتاجه بغية تعزيـز القـدرات التـشغيلية             حتديد احتياجات ل  
للــشرطة، مبــا يف ذلــك التحقيقــات اجلنائيــة والطــب الــشرعي وأنــشطة مكافحــة املخــدرات         

  .والقدرات يف جمال إحالل النظام العام
  

  االقتصادي - االنتعاش االجتماعي  - دال  
ن العودة سريعا إىل إنتاج املواد اهليدروكربونيـة علـى    ساعد النمو االقتصادي الناجم ع      - ٦٢

وكـان صـندوق    . انتعاش النشاط االقتصادي يف جمـاالت عـدة، وأتـاح زيـادة يف ميزانيـة الدولـة                
، حبيـث تـصل     ٢٠١٢النقد الدويل قد توقع زيادة يف اإلنفاق على األجور واإلعانات، يف عـام              

ورغم أن ليبيا ميكن أن حتتمل مثل هـذه املـستويات           .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٣٠إىل  
املرتفعة من اإلنفاق خالل الفترة االنتقالية، فقد أدت الزيـادة يف األجـور واإلعانـات إىل تآكـل         
ــؤثر        ــة، حيــث ي ــة األجــل لالســتدامة املالي ــات الطويل ــة وتقــويض اإلمكان ــان املالي هــوامش األم

واإلنتاج، فضال عن ختصيص املوارد، مع ما لـه مـن           املستوى املرتفع لإلعانات على االستهالك      
  .آثار سلبية على ميزانية الدولة ومنو القطاع اخلاص

ديسمرب الـضوء علـى     /وقد سلطت بعثة صندوق النقد الدويل إىل ليبيا يف كانون األول            - ٦٣
ام أن زيادة التوظيف يف القطاع اخلاص حتتاج إىل دعم من خالل اجلهود الراميـة إىل تعزيـز نظـ                  

ومن شأن شبكة فعالة وشاملة لألمـان االجتمـاعي ختفيـف الـضغوط         . التعليم وحتسني املهارات  
االنتقالية وتشجيع اجملازفة، وبالتـايل تـشجيع املنافـسة يف سـوق العمـل وإتاحـة الفرصـة لترشـيد             

  .اخلدمة املدنية
  

  تنسيق املساعدة الدولية  -هاء   
 الليبـيني، القيـام بـدور قيـادي قـوي فيمـا يتعلـق              تواصل البعثة، بناء على طلـب النظـراء         - ٦٤

 لنــدن يف قــد أحــدمها يفني ُعوقــد بــرز هــذا الــدور خــالل اجتمــاع . بتنــسيق املــساعدة الدوليــة
وهـو يـشمل التركيـَز علـى     . فربايـر / شـباط ١٢بـاريس يف   الثاين يف   ديسمرب و /كانون األول  ١٧

وقامـت البعثـة أيـضا بـدور        . النتقاليـة قطاعي األمن والدفاع فضال عن سيادة القانون والعدالة ا        
  .قيادي يف اجلهود الرامية إىل دعم عملية صياغة الدستور

ومت يف الفتــرة املــشمولة بــالتقرير وضــُع اإلطــار االســتراتيجي لفريــق األمــم املتحــدة           - ٦٥
ــرة  ــة   .  يف صــيغته النهائيــة٢٠١٤-٢٠١٣القطــري للفت وهــو يركــز علــى ســتة قطاعــات إمنائي

اخلـــدمات االجتماعيـــة؛ واالنتعـــاش   : ة بوصـــفها أولويـــات، هـــي حتديـــدا   حـــددهتا احلكومـــ 
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االقتصادي؛ واإلدارة العامة واحلوكمة؛ والعدالة االنتقاليـة وحقـوق اإلنـسان وسـيادة القـانون؛              
ــسياحة؛ واهلياكــل األساســية واإلســكان   ــة وال ــة   . والثقاف ــربط تلــك القطاعــات ذات األولوي وُت

 الـذي تـشرف     “والـشركاء الـدوليني    سيق بـني احلكومـة    هيكـل التنـ   ”هبيكل أنـشئ مـؤخرا هـو        
  .عليه وزارة التخطيط

وأجرت األمم املتحدة، اليت تعمل عن كثـب مـع وزارة التخطـيط والـوزارات املعنيـة،                   - ٦٦
واســتهدف هــذا . استعراضــا شــامال آلليــات التنــسيق القائمــة، بعــد مــرور عــام علــى إنــشائها    

وقــد أجريــت يف إطــار هــذه . طنيــة بــشكل أفــضلاالســتعراض دعــم وضــع االســتراتيجيات الو
املبادرة، مـشاورات مـع الـشركاء الـدوليني الـذين يقـدمون حاليـا الـدعم الـتقين ويف جمـال بنـاء                        

وتؤدي نتائج التقييم بالضرورة إىل إعادة هيكلة وتعزيز آليـات          . القدرات إىل املؤسسات الليبية   
  .التنسيق بني احلكومة والشركاء الدوليني

 فريقـا يتخـصص كـل منـها يف موضـوع بعينـه وجتمـع                ١١ألمم املتحدة لديها حاليـا      وا  - ٦٧
هذه األفرقة، باإلضـافة إىل خمتلـف أقـسام البعثـة ووكـاالت الفريـق القطـري، بـني شـركاء مـن                       

ويـتعني تعزيـز هـذه اهلياكـل املرنـة          . اجملتمع الدويل ويف بعض احلاالت ممثلني عـن اجملتمـع املـدين           
  .ملعلومات أمرا عاديا ويتسىن جتنب االزدواجية ويؤّمن التنسيُق الفعالحبيث يصبح تبادل ا

  
  احلالة اإلنسانية  - واو  

 بـسبب تـوترات     ٢٠١٢ شـخص للتـشريد خـالل عـام          ٩٠ ٠٠٠تعرض ما يزيد على       - ٦٨
زاع املــسلح علــى حنــو مــا حــدث يف بــين وليــد وجبــل  ـعرقيــة أو قبليــة، أو كنتيجــة مباشــرة للنــ

وقـد قـدر العـدد اإلمجـايل     . مل يتعرض إال للتـشريد القـصري األمـد أو املؤقـت      وأغلبيتهم  . نفوسة
وهـم ينتمـون بالدرجـة      .  شـخص  ٦٥ ٠٠٠ بـأكثر مـن      ٢٠١٢للمشردين داخليا يف هناية عـام       

يـزال العديــدون منــهم يواجهــون عقبــات   األوىل إىل قبائـل املــشاشية وتاورغــاء والطــوارق، وال 
ي وضع مبادرات هتـدف إىل تعزيـز املـصاحلة بـني القبائـل              وجير. حتول دون عودهتم إىل ديارهم    

ومعاجلة القضايا اليت طال أمدها، لتكون مبثابة حلول دائمة ملواجهة جمموعـة املـشاكل املرتبطـة                
  .بالتشرد الداخلي

يزال املهاجرون غري القانونيني والالجئون وطـالبو اللجـوء احملتملـون عرضـة خلطـر                وال  - ٦٩
 والترحيــل واالســتغالل، يف ظــل عــدم وجــود إطــار قــانوين شــامل يــنظم   االعتقــال واالحتجــاز

ويف حني أن وزارة الداخلية أحرزت بعض التقدم حنو تأكيد سـيطرهتا علـى              . ودهم يف ليبيا  جو
تزال مشاكل االكتظاظ وندرة الغذاء وامليـاه وسـوء حالـة            بعض مرافق احتجاز املهاجرين، فال    

  .املرافق الصحية تشكل حتديات خطرية
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ــا إىل       - ٧٠ ويقــدر عــدد األشــخاص الــذين قــاموا مبحــاوالت خطــرية لعبــور البحــر مــن ليبي
 شخص، من بينهم طالبو جلوء حمتملون وأطفـال         ٨ ٠٠٠ بأكثر من    ٢٠١٢أوروبا خالل عام    

  .ونساء حوامل
وأدت التطورات يف اجلمهورية العربية الـسورية إىل تـدفق مـستمر لالجـئني الـسوريني                  - ٧١

وقد كثفت املنظمات الدوليـة     . ىل ليبيا، وهم يصلون عرب احلدود املصرية يف األساس        القادمني إ 
جهودها، خالل األشهر األخرية، لتسجيل الالجئني السوريني بالتنـسيق مـع الـسلطات احملليـة،               

 شخص حىت اآلن يف طـرابلس وبنغـازي ومـصراتة ومواقـع             ٣ ٨٠٠حيث مت تسجيل أكثر من      
نـسانية الدوليـة مـواد اإلغاثـة، فـضال عـن املـساعدة يف احلـصول            وأتاحت الوكاالت اإل  . أخرى

  .على اخلدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية، لألسر السورية الضعيفة
أكتوبر، نزح مـا يقـدر   /زاع احمللي الذي نشب يف بين وليد يف تشرين األول         ـونتيجة للن   - ٧٢
.  بلـدات أخـرى يف غـرب ليبيـا          شخص إىل ترهونة والعربـان ونـسمة، إضـافة إىل          ٦٠ ٠٠٠ ـبـ

وقـد عملـت األمـم املتحـدة عـن كثـب مـع الوكالـة                . وقد عاد أغلبيتهم بعـد ذلـك إىل ديـارهم         
الليبية لإلغاثة اإلنسانية، واهلالل األمحر اللـييب، ومنظمـات اجملتمـع املـدين علـى رصـد احلالـة يف                 

 املشورة والدعم الـتقين بـشأن       وقدمت األمم املتحدة أيضا   . بين وليد وتقدمي املساعدة اإلنسانية    
ــشأة داخــل      ــة املن ــة إدارة األزمــات احلكومي إدارة األزمــة وتنــسيق االســتجابة اإلنــسانية إىل جلن

  .مكتب رئيس الوزراء لإلشراف على عودة السكان وجهود اإلنعاش
  

  نشر بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا  -رابعا   
 مــن املــوظفني ٢٠٥ قــد مت نــشر مــا جمموعــه ، كــان٢٠١٣ينــاير / كــانون الثــاين١يف   - ٧٣

ويـشمل هـؤالء   . الدوليني واألفراد الـمقدمني من احلكومات واملوظفني الوطنيني الـتابعني للبعثة  
ــرابلس، و١٧٥ ــازي، و١٤  يف طـ ــبها، و٣  يف بنغـ ــورك، و١  يف سـ ــز ١٢  يف نيويـ  يف مركـ

  .اخلدمات العاملي يف برينديزي بـإيطاليا
  

  وظفني وأمنهمسالمة امل  -خامسا  
استمرت األمم املتحدة يف العمل بفعالية يف مجيع أحناء ليبيـا خـالل النـصف الثـاين مـن                    - ٧٤
يف  فقـد أصـبحت اهلجمـات ضـد اجملتمـع الـدويل، مبـا        .  رغم تـدهور احلالـة األمنيـة       ٢٠١٢ عام

 ويف. ســيما يف الــشرق أبريــل، ال/ذلــك األمــم املتحــدة، أكثــر كثافــة اعتبــارا مــن شــهر نيــسان 
سـبتمرب ونظـرا   / أيلـول ١١أعقاب اهلجوم على مرافق حكومة الواليات املتحـدة يف بنغـازي يف          

الهنيار عناصر أمن الدولة يف املدينة واملشاكل اجلمة املتعلقة باملراقبة، مت نقل املوظفني الـدوليني               
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ق أصــغر ورمبــا تقـوم البعثـة بإعـادة نـشر فريـ     . التـابعني لألمـم املتحـدة هنـاك مؤقتـا إىل طـرابلس      
  .حجما من املوظفني األساسيني إىل بنغازي، عندما تتحسن احلالة األمنية

ديــسمرب، تعرضــت قافلــة تابعــة للبعثــة إلطــالق نــار باألســلحة  / كــانون األول١٠ويف   - ٧٥
يكــن  ويعتقــد أن احلــادث كــان عمــال إجراميــا عــشوائيا ومل  . الــصغرية خــارج مدينــة اخلمــس 
ينـاير، ألقيـت قنبلتـان أنبوبيتـان علـى      / كـانون الثـاين   ٢٩ويف  . ةاستهدافا متعمـدا لــألمم املتحـد      

مرفــق كــان مــن املفتــرض أن يكــون مقــرا للبعثــة يف طــرابلس، وقــد انفجــرت إحــدى القنبلــتني  
  .وتقوم الشرطة الليبية بالتحقيق يف احلادث. لتخلف أضرارا طفيفة دون وقوع إصابات

ا، مت يف الفترة املـشمولة بـالتقرير إدخـال مزيـد         ويف ضوء األجواء املتغرية باطراد يف ليبي        - ٧٦
وجــرى . مــن التحــسينات علــى النــهج املتكامــل املتعلــق بــسالمة وأمــن مــوظفي األمــم املتحــدة 

ــة مــوظفي األمــم املتحــدة، ال    ــشرق، وكــذلك يف طــرابلس    تكثيــف اجلهــود حلماي ســيما يف ال
 أساسـيا لـتمكني عمليـات األمـم         ويعترب هـذا األمـر    . يتعلق بترتيبات أماكن العمل واإلقامة     فيما

  .املتحدة من االستمرار رغم األجواء األمنية املعقدة
  

  اجلوانب املالية  -سادسا  
، علـــــى مبلـــــغ قـــــدره   ٦٦/٢٦٣وافقـــــت اجلمعيـــــة العامـــــة، مبوجـــــب قرارهـــــا       - ٧٧
. ٢٠١٢دوالر خيـــــصص لبعثـــــة األمـــــم املتحـــــدة للـــــدعم يف ليبيـــــا عـــــام   ٣٦ ٠٣٩ ١٠٠

ــذلك ــة، مب  وكـ ــا  وافقـــت اجلمعيـ ــدره   ٦٧/٢٤٦وجـــب قرارهـ ــايف قـ ــغ إضـ ــد مبلـ ــى رصـ ، علـ
ــام  ٥٠ ٦٣٧ ٢٠٠ ــسنتني    ٢٠١٣دوالر لعــ ــرة الــ ــة يف فتــ ــة للبعثــ ــوارد اإلمجاليــ   ، لتــــصل املــ
  .دوالر ٨٦ ٦٧٦ ٣٠٠ إىل ٢٠١٣-٢٠١٢

  
  مالحظات وتوصيات  - سابعا  

حكومـة  وُيعتـرب أداُء أولِ     . تواصل ليبيا إحراز تقدم علـى طريـق حتوهلـا إىل الدميقراطيـة              - ٧٨
وقـد جـاءت اسـتجابةً      . لة دميقراطياً اليمني عالمـةً فارقـة أخـرى علـى هـذا الـدرب              وطنية مشكَّ 

ملطلب شعيب مناٍد بتشكيل حكومة جامعة ُيعّول عليها ومتتلك القدرة علـى الـشروع يف مهمـة                 
والـشفافيةُ واالنفتـاح اللـذان انُتهجـا يف تـشكيل احلكومـة اجلديـدة شـاهدان علـى                   . بناء الدولـة  

تـوافر اإلرادة الــسياسية الالزمـة يف صــفوف املــؤمتر الـوطين العــام واجلماعـات الــسياسية ولــدى     
القادة السياسيني من أجل طي صفحة املاضـي إىل غـري رجعـة واحتـضان التحـول الـسياسي يف                    

 زيـدان، وحكومـة الوحـدة الوطنيـة         ورئيس الوزراء، علي  . م الدميقراطي ليبيا وفقا لقواعد احلك   
ا، كالمهــا يــستحق الثنــاء اللتزامــه بالعمــل اجلــاد حنــو تلبيــة املطالــب األساســية          الــيت يرأســه 

  .اللييب للشعب
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ويف تــشكيل احلكومــة تطــوٌر سياســي حممــود إال أنــه مــن الــضروري أيــضا أن تتــضافر    - ٧٩
ــيت تواجههــا ليبيــا       ــود للتــصدي للتحــديات العديــدة ال ــضي ســبعة أشــهر علــى     . اجله فبعــد م

، يتوقع الـشعُب اللـييب مـن الـسلطات        ٢٠١٢يوليه  / متوز ٧اليت ُعقدت يف    االنتخابات التارخيية   
املنتخبة بذل املزيد فيما يتعلق بتـوفري األمـن وبنـاء املؤسـسات وتقـدمي اخلـدمات، بـل وقـد بـدأ                       

غىن عن أن يعمل املؤمتر الوطين العام واحلكومة سـويا بـشكل    ويتبني إذن أنه ال  . يطالبها بذلك 
 أوجـــه اختـــصاصه، ووفقـــا ملبـــدأ الفـــصل بـــني الـــسلطتني التـــشريعية تعـــاوين، كـــلٌ يف حـــدود

ــة ــا       . والتنفيذيـ ــزة دعمـ ــستمرة واملركـ ــود املـ ــذل اجلهـ ــذكورة بـ ــاالت املـ ــل اجملـ ــتعني يف كـ ويـ
  .املؤسسات لبناء
ومما يبعث على التفاؤل أن احلكومة اجلديدة عاقدة النية علـى املـضي قـدما علـى وجـه            - ٨٠

منية اهلـشة ومعاجلـة املـشاكل امللحـة الـيت تتعلـق بانتـشار األسـلحة                 السرعة حنو حتسني احلالة األ    
أرحـب بوجـه    إين  و. واستمرار عمل اجلماعات املسلحة خارج إطار السيطرة املشروعة للدولة        

خــاص بــاخلطط الــيت أعلنــت عنــها احلكومــة مــؤخرا والراميــة إىل إدمــاج املقــاتلني الثــوريني يف   
 لكن إحراز مزيـد مـن التقـدم يف جمـال األمـن سـريهتن يف                 .مؤسسات الدولة العسكرية واألمنية   

هناية املطاف بقدرة الدولة على إجراء إصالح جذري ملؤسساهتا وهياكلها العـسكرية واألمنيـة              
وعلى حتديثها وإعادة بنائها بعد أن عانت على مدى عقود من التحيز احلزيب وعدم االسـتقرار                

ز تقدم على هذه اجلبهات كفيلٌ بـأن ميكـن ليبيـا مـن         وإحرا. وسوء التنظيم والفساد واحملسوبية   
السري بشكل حثيث على طريق بناء دولة دميقراطية حديثة ختضع للمساءلة علـى أسـاس سـيادة               

  .القانون واحترام حقوق اإلنسان
ــن املتفجــرات          - ٨١ ــات احلــرب م ــة خملف ــرتبط بإزال ــاك حتــديات ذات شــأن ت ــزال هن وال ت

ورغـم أن تقـدما قـد أُحـرز يف          . ن ومراقبتـها يف مجيـع أحنـاء ليبيـا         وحصر األسلحة وختزينها اآلم   
وإنـين أحـث الـدول األعـضاء علـى النظـر            . يزال هناك الكثري مما ينبغـي عملـه        هذين اجملالني، ال  

  .يف أن تلتزم بتقدمي الدعم لكفالة استمرار هذه األنشطة احليوية
عزيز التعاون اإلقليمي بـشأن املـسائل    ومن دواعي التفاؤل أيضا أن اختذت ليبيا قرارا بت          - ٨٢

وجدير بالذكر أن الكثري من املشاكل اليت تواجههـا ليبيـا يف هـذا الـصدد تتـشابك مـع                    . األمنية
وينبغي لذلك أن تشمل املـساعدة الدوليـة املقدمـة إىل ليبيـا دعمـا               . تلك اليت يعاين منها جرياهنا    

ونة األخـرية هبـدف توطيـد اجلهـود املـشتركة           ُيرصد لألنشطة اليت نفذهتا السلطات الليبية يف اآل       
ويعكـف مبعـوثي اخلـاص إىل منطقـة الـساحل، رومـانو بـرودي،               . املبذولة لتعزيـز أمـن احلـدود      

ــة        ــشواغل األمني ــها ال ــاول مــسائل عــدة من ــساحل تتن ــة ال علــى وضــع اســتراتيجية شــاملة ملنطق
  . احلدود عرب
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 ليبيـا أن يـتم التوصـل    اليت متـر هبـا  سياسي ومن احليوي يف املرحلة الراهنة من التحول ال        - ٨٣
إىل توافق لآلراء بناء على مشاورات موسعة وشاملة بغية إجنـاح اجلهـود الـيت تبـذهلا الـسلطات                   

ويف ضـوء هـشاشة احلالـة األمنيـة، مـن املهـم قبـل اعتمـاد           . الليبية لتناول املـسائل ذات األولويـة      
فمثـل هـذا األمـر مـن شـأنه أن يتـيح             .  اجلميـع  الدستور اجلديد أن ُيعقَد حواٌر وطين يشارك فيه       

لشىت األطراف الفاعلة، سواء أكانت أطرافا سياسية أو أطرافـا تنتمـي إىل القبائـل أو منظمـات                  
اجملتمع املـدين، أن تقـيم توافقـا لـآلراء بـشأن املبـادئ واألولويـات املزمـع االسترشـاد هبـا ريثمـا                        

  . ُيعتمد دستور جديد
ــرار ا   - ٨٤ ــة      وإين أشــيد بق ــشكيل هيئ ــات لت ــشروع يف إجــراء انتخاب ــام ال ــوطين الع ــؤمتر ال مل

فالقرار عالمةٌ بارزة متهد الطريق ملواصلة التقدم حنـو وضـع دسـتور             . تأسيسية لصياغة الدستور  
وأشـجع يف هـذا الـصدد املـؤمتَر الـوطين           . جيسد احتياجات الشعب اللييب وأولوياتـه وطموحاتـه       

 من أجـل اعتمـاد اإلطـار القـانوين الـالزم لعقـد انتخابـات        العام على التحرك على وجه السرعة 
وأهيـب أيـضا بالـسلطات الليبيـة املختـصة أن تكفـل توافقـا               . حرة ونزيهة يـشارك فيهـا اجلميـع       

شــعبيا واســعا قــدر اإلمكــان بــشأن املبــادئ الدســتورية وأن تــضمن أعلــى مــستوى ممكــن مــن    
  .اليت حيكمها الدستوراالمتثال للمعايري املعتمدة يف الدول الدميقراطية 

ومبوازاة جهود إقامة احلوار الوطين، ينبغي أال ُتبخس قيمة جهـود املـصاحلة وأال تعتـرب                   - ٨٥
فاملــصاحلة تــستلزم مواجهــة أشــباح املاضــي والتعامــل مــع تركــة النظــام الــسابق  . ســابقة ألواهنــا

وإين أشــجع . ة اجلماعيــةوتعزيــز العدالــة االنتقاليــة واالمتنــاع عــن األعمــال العقابيــة واالنتقاميــ  
وأشـيد بـاجلهود التـشريعية املبذولـة        . بشدة يف هذا الـصدد مبـادرات تقـصي احلقيقـة واملـصاحلة            

حتقيقاً هلذا الغرض، وأدعو مجيع األطراف املعنية إىل وضع قـانون للعدالـة االنتقاليـة يتـواءم مـع                    
ومـن الـضروري    . ك املعـايري  املعايري الدولية وإىل مواءمـة غـريه مـن القـوانني ذات الـصلة مـع تلـ                 

للغايــــة يف جهــــود تقــــصي احلقيقــــة ويف العمليــــات القــــضائية أن ُتلــــىب علــــى حنــــو واف         
  .الضحايا تطلعات

ويظــل االســتمراُر يف احتجــاز اآلالف دون مراعــاة لإلجــراءات القانونيــة الواجبــة مــع     - ٨٦
ليـة فـرز احملتجـزين     ورغـم حتقـق بعـض التقـدم يف عم         . إساءة معاملتـهم باعثـا علـى القلـق البـالغ          

نقـل مجيـع احملتجـزين إىل       وينبغـي أن يُ   . يـزال هـذا اجلهـد حمـدود النطـاق          والبت يف حـاالهتم، ال    
. مراكز ختضع لسلطة الدولة، كما يتعني على السلطات الليبيـة التعجيـل بـاإلجراءات القـضائية        

 املعـايري الدوليـة     مبـا يتفـق مـع     وال بد من اختـاذ تـدابري تكفـل مثـول احملتجـزين حملاكمـات عادلـة                  
وأحث السلطات يف هذا الصدد على أن تتخذ مجيـع التـدابري الالزمـة لـتمكني     . ة القانون لسياد

. النظـام القـضائي، مبـا يف ذلـك تـوفري الظــروف األمنيـة املالئمـة للقـضاة وأعـضاء النيابـة العامــة          
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ناول مـسألة   وكذلك أحث السلطات على بذل اجلهود املتضافرة من أجل وضع إطار قانوين لت            
املهــاجرين غــري القــانونيني والالجــئني وطــاليب اللجــوء احملــتملني مبــا يتفــق مــع أحكــام القــانون     

  . اإلنساين الدويل
ومبوازاة جهود ليبيا ملواجهـة التحـديات املاثلـة أمامهـا يف عمليـة التحـول الـدميقراطي،                     - ٨٧

دهتا الكاملـة وفقـا للمبـادئ       سوف تواصل األمم املتحدة من جانبها تقدمي دعمها التـام ومـساع           
وحتقيقا هلذه الغاية، أُوصي بأن جيدد جملـس األمـن          . الداعية لتويل العناصر الوطنية زمام أمورها     

 شـهرا أخـرى باعتبارهـا بعثـة سياسـية خاصـة             ١٢والية بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا ملـدة          
ــرارات ا     ــا يف قـ ــصوص عليهـ ــاالت املنـ ــة يف اجملـ ــة متكاملـ ــس ذات واليـ ) ٢٠١١ (٢٠٠٩جمللـ

 األمــم املتحــدة األعــم    ومنظومــةُوســتراعي البعثــةُ ). ٢٠١٢ (٢٠٤٠ و) ٢٠١١ (٢٠٢٢ و
 الـــيت تـــضعها احلكومـــة وســـتكثفان بنـــاًء عليهـــا مـــساعيهما املبذولـــة لـــدعم تلـــك األولويـــاِت

وتـشمل تلـك   . األولويات وتعيدان توجيه حمور أعماهلمـا حبيـث تتـصديان هلـا علـى حنـو مالئـم                
احلصر عملية صياغة الدستور واحلـوار الـوطين الـشامل وحتـسني      يات على سبيل املثال ال  األولو

ــة وســيادة القــانون      ــة االنتقالي ــدفاع والعدال . القــدرات املؤســسية يف جمــاالت إصــالح قطــاع ال
وستواصــل األمــم املتحــدة، يف ظــل تعــاون وتنــسيق وثــيقني مــع اجملتمــع الــدويل، إتاحــة املــوارد  

  .فرة دعماً لألولويات الوطنيةواخلربات املتوا
 التزام األمم املتحـدة بتقـدمي الـدعم الكامـل للـشعب اللـييب               اًوختاما أود أن أؤكد جمدد      - ٨٨

وأشيد بالسلطات الليبية والشعب اللييب ملا حققـاه مـن إجنـازات حـىت          . يف حتوله إىل الدميقراطية   
وأتوجــه . ؤازة إزاء األمــم املتحــدةاآلن وأوجـه إليهمــا الــشكر ملــا بــذاله مــن وثيـق التعــاون واملــ  

بالشكر أيضا إىل مجيع الشركاء الدوليني واملنظمـات اإلقليميـة وغـري هـؤالء ممـن قـدموا الـدعم                
وأخريا، أود أن أعرب عـن      . إىل الشعب اللييب يف جهوده الرامية إىل إحالل السالم واالستقرار         

ملتحـدة ملـا يبذلونـه مـن جهـود مـن        خالص العرفان ألفراد بعثة األمـم املتحـدة ومـوظفي األمـم ا            
كما أوجه الثناء إىل ممثلي اخلاص، طارق متـري، ملـا أبـداه         . أجل دعم العملية االنتقالية يف ليبيا     
  .من قيادة قوية منذ تقلده منصبه هذا

  
  


	تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
	أولا - مقدمة
	1 - يغطي هذا التقرير المقدَّم عملا بقرار مجلس الأمن 2040 (2012) التطورات الرئيسية التي استجدت منذ صدور تقريري السابق المؤرخ 30 آب/أغسطس 2012 (S/2012/675). وهو يتناول التطوراتِ السياسية والأمنية الرئيسية، ويبين الأنشطة التي تضطلع بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنفيذا للولاية المنوطة بها بموجب قرارات مجلس الأمن 2009 (2011) و 2017 (2011) و 2022 (2011) و 2040 (2012). ويقدم التقرير أيضا استعراضا للحالة الإنسانية في ليبيا وتقييما للتقدم المحرز في ذاك البلد وللتحديات التي لا تزال تعترض تحوله إلى الديمقراطية.
	ثانيا - التطورات السياسية والأمنية في ليبيا
	2 - شهدت ليبيا في الفترة المشمولة بالتقرير تطوراتٍ سياسية وأمنية تكشف عن التعقيدات التي تكتنف عملية التحول الديمقراطي فيما بعد النزاع. ورغم أن البلد أحرز تقدما ملحوظا على درب تحوله السياسي شمل في جملة أمور أداء أول حكومة ليبية مُشكّلة ديمقراطياً اليمين في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، ما زال الكثير من الصعوبات والمشاكل ماثلا في برهانٍ واضح على تقلب العملية الانتقالية وهشاشتها.
	3 - ويزيد من تعقُد التحديات التي تواجهها ليبيا أن آلت إليها تركةُ 42 عاما من الخلل في أداء مؤسسات الدولة التي جرى عن عمد تقويضها طوال عقودٍ من الحكم الاستبدادي. ويضاف إلى ذلك أن شيوع التوتر بين القبائل وبين المناطق وغياب قواعد العمل السياسي وقمع النُخب المستقلة والمجتمع المدني عوامل أدت كلها إلى عدم توافر القدرات الكافية لتشجيع التغيرات البعيدة المدى التي يلزم إحداثها. كما أن الهياكل والسياسات الاقتصادية التي اعتمدها النظام السابق أعاقت تطور القطاع الخاص وزادت من اعتماد الجانب الأكبر من القوة العاملة في ليبيا على قطاع عام آخذ في الاتساع رغم افتقاره إلى الفعالية. وبذلك ظلت الفرص الاقتصادية محدودة، وأخفقت بخاصة في استيعاب الثوار الذين جرى تسريحهم. والأهم من ذلك أن إصلاح قطاع الأمن المتداعي وإعادة بنائه لا يزال يشكل المهمة الأصعب على الإطلاق التي تواجهها السلطات الليبية. وللتغلب على هذه الصعوبات، سيستلزم الأمر بذل جهود سياسية منسقة ودؤوبة على جميع المستويات علاوة على استمرار توفير الدعم الدولي والمساعدة الدولية. ومع احتفال الشعب الليبي في 23 تشرين الأول/أكتوبر بالذكرى السنوية الأولى لعيد تحرير ليبيا، كان من الواضح أن الليبيين يتوقعون الكثير من سلطاتهم المنتخبة آملين أن تتصدى للمشاكل الرئيسية التي يواجهها البلد.
	ألف - التحول الديمقراطي
	4 - على خلفية من تطلعات متزايدة اقترنت بها تطوراتٌ أمنية في مدينتي بنغازي وبني وليد ومناطق ليبية أخرى، أدت حكومة رئيس الوزراء علي زيدان اليمين في 14 تشرين الثاني/نوفمبر. وكان المؤتمر الوطني العام قد أقر تشكيلة الحكومة التي ألّفها رئيسُ الوزراء علي زيدان بعد أن مُنيت بالفشل محاولتان بذلهما سلفُه رئيس الوزراء المكلف، مصطفى أبو شاقور، لإقرار التشكيلة الوزارية التي تقدم بها. وتعكس القاعدة السياسية الواسعة لوزارة السيد زيدان تأكيده المتكرر على ضرورة تأليف حكومة وحدة وطنية تشترك فيها جميع القوى السياسية وتتسم بالتوازن بين المناطق. فالكتلتان السياسيتان الرئيسيتان في المؤتمر الوطني العام، وهما تحالف القوى الوطنية وحزب العدالة والبناء، ممثلتان تمثيلا جيدا في الحكومة حيث حصلتا على عدد متساو من الحقائب الوزارية. وضمت الوزارة امرأتين وعضوا واحدا من الأقليات. وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الوزراء مجدداً التزامه ببناء دولة مدنية ديمقراطية تسترشد بأحكام الإعلان الدستوري التي تعلي شأن حقوق الإنسان وسيادة القانون. وتعهد كذلك بأن يجعل الأمن أولويته العليا.
	5 - وكانت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية، وهي هيئة حكومية مكلّفة بفحص سجلات كبار المسؤولين، قد استبعدت أربعة من المرشحين لشغل مناصب وزارية في حكومة السيد زيدان منهم مرشحُه لتولي وزارة الداخلية. ورغم أن القضاء أبطل في وقت لاحق قرار الهيئة المتعلق بالمرشحين الوزاريين الأربعة، لا تزال لدى البعض شكوك في أن عملية فحص السجلات تتعرض للتسييس. ويرى الكثيرون أن فحص السجلات أمر ضروري لصون الثورة ومنع رجال النظام السابق من تغيير مواقفهم ومن ثم العودة إلى الحياة العامة.
	6 - وقد تزايد اللغط بشأن تطبيق سياسات التطهير بعد أن صوّت أغلب أعضاء المؤتمر الوطني العام في 26 كانون الأول/ديسمبر على النظر في سن قانون ينظم ”العزل السياسي“. ونشأت انقسامات عميقة في صفوف أعضاء المؤتمر الوطني العام والقوى السياسية، ولا سيما فيما يتصل بالنطاق المحتمل لمثل هذا القانون وبتطبيقه. وثمة مخاوف من أن يكون الإصرار على سن هذا القانون مدفوعاً بالرغبة في تغيير موازين القوى السياسية التي تمخضت عنها الانتخابات الوطنية المعقودة في تموز/يوليه. ومن المرجح أن تلقي الخلافاتُ بشأن ماهية أهداف القانون المقترح وعواقبه المحتملة بظلالها على مناقشات اللجنة الخاصة التي أوكل إليها المؤتمر الوطني العام مهمة صوغ القانون، بل وأن تمتد تلك الخلافات إلى ما بعد ذلك. 
	باء - الحالة في بني وليد
	7 - عندما قرر المؤتمر الوطني العام أن يأذن باستخدام القوة في بني وليد ضد عناصر يدعى أنها تدين بالولاء للنظام السابق، اتجهت الأنظار مرة أخرى إلى تلك المدينة التي لا تزال علاقتها المضطربة بالدولة الليبية الوليدة بعد انتهاء النزاع في عام 2011 أمرا يثير شديد الاستياء بين أعضاء المؤتمر الوطني العام والحكومة. وقد اعتمد المؤتمر الوطني العام في 25 أيلول/سبتمبر القرارَ رقم 7 وبموجبه أصدر تعليمات إلى وزارتي الداخلية والدفاع باتخاذ جميع التدابير اللازمة لاعتقال من يُدعى أنهم اختطفوا عمران شعبان وقاموا بتعذيبه، وهو أحد ثلاثة سجناء أفرجت عنهم سلطات بني وليد بعد نداء أطلقه محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني، أثناء زيارته للمدينة. والسيد شعبان يعتبره الكثيرون بطلا وطنيا لمساهمته في القبض على الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، وقد وافته المنية في باريس أثناء تلقيه الرعاية الطبية إثر إصابات لحقت به وفق المزاعم أثناء أسره في مدينة بني وليد. 
	8 - وبُذلت جهودُ وساطة مكثفة من أجل نزع فتيل المواجهة مع مدينة بني وليد، بما في ذلك مبادرات قام بها على حدة كل من محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني، ووفود أخرى من زعماء القبائل من جميع أنحاء البلد، إلا أن تلك الجهود أخفقت في وقف التعزيزات العسكرية خارج بني وليد والأعمال القتالية التي اندلعت بعد ذلك. وكان ممثلي الخاص قد نقل للسلطات الليبية آنذاك الشواغل العميقة التي تساور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشأن الالتزامات الواقعة على عاتق ليبيا في مجال حماية المدنيين، ثم ظل على اتصال وثيق بجميع الأطراف المعنية باذلا المساعي الحميدة لتفادي تصعيد حدة التوتر بين المناطق والحيلولة دون انتشار العنف إلى مناطق أخرى خارج بني وليد.
	9 - وفي كلمة بثها التلفزيون في 23 تشرين الأول/أكتوبر خاطب الرئيس المقريف الأمة معترفاً بأن جهود الوساطة وصلت إلى طريق مسدود، وبأن الحل العسكري أصبح أمراً لا مفر منه من أجل بسط سلطة الدولة إلى مدينة بني وليد والقبض على الخارجين على القانون. وتعهد المقريف ببذل كل جهد لحماية السكان المدنيين، وأقر بالحالة الإنسانية المتردية التي نجمت عن الحصار العسكري والعمليات العسكرية.
	10 - وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت السلطات انتهاء العمليات العسكرية في بني وليد وأن الجيش الليبي فرض سيطرته على المدينة. وأعلنت حكومة رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب المنتهية ولايتها آنذاك عن خطط تهدف إلى استعادة النظام العام وإحلال الأمن وإبدال قوات درع ليبيا التي سيطرت على المدينة في أعقاب الهجوم والحصار بوحدات من الجيش الليبي. وشُكلت لجنةٌ لإدارة الأزمات في مكتب رئيس الوزراء لكي تتولى تنسيق جميع الأنشطة الحكومية ذات الصلة ببني وليد. ورغم تعالي الأصوات المنادية بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق للنظر في الادعاءات بوقوع عمليات نهب وحرق للمنازل وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان، لم يُحرز أي تقدم بشأن هذه المسألة. وبعد حدوث بعض التأخير عزته السلطات العسكرية المحلية إلى استفحال انعدام الأمن، تمكن وفد تابع للأمم المتحدة من دخول المدينة من أجل تقييم الحالة الإنسانية وتقديم قدر من المساعدة الطارئة وتشجيع عودة السكان المدنيين.
	جيم - شرق ليبيا
	11 - في بنغازي، لا تزال الحوادث الأمنية المتصاعدة الحدة والمتوالية تلقي بظلالها القاتمة على الأوضاع وتعكس تباينا عميقا في المنظورات السياسية والإيديولوجية إزاء مستقبل ليبيا. ففي 11 أيلول/سبتمبر، هاجمت عناصر مسلحة مرافق تابعة لحكومة الولايات المتحدة مما أسفر عن مقتل السفير كريستوفر ستيفنس وثلاثة موظفين أمريكيين آخرين. وكان الهجوم بمثابة تنبيه صارخ بتوتر الديناميات السياسية والأمنية التي تسود المدينة. وقد أجمع المسؤولون والزعماء الليبيون على اختلاف انتماءاتهم السياسية على الإدانة القاطعة لهذا الحادث، كما تعهدت الحكومة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في التحقيقات التي تزمع إجراءها. وفي حدث يعكس غضب الرأي العام إثر الهجوم والرغبة في أن يعود الاستقرار إلى المدينة، شارك نحو 000 30 متظاهرٍ في مسيرة نُظمت في 21 أيلول/سبتمبر تحت شعار ”انقذوا بنغازي“، دعوا فيها جهاز الشرطة والجيش إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما بوصفهما الجهتين الوحيدتين المخولتين قانونا سلطة فرض الأمن في الدولة ونادوا بحلّ جميع الجماعات المسلحة وإدماجها. وفي 12 كانون الثاني/يناير، وقع هجوم على مركبة كانت تقل القنصل الإيطالي الذي لم يصب بأي أذى. وكررت الحكومة منذ ذلك التاريخ اعتزامها إنشاء وحدة خاصة للأمن الدبلوماسي. ولوحظ حدوث زيادة واضحة في عمليات اغتيال كبار ضباط الشرطة والقادة العسكريين في شرق ليبيا، وفي الهجمات التي تُشن على مختلف المرافق الأمنية الحكومية. 
	12 - وقد زار ممثلي الخاص بنغازي في 29 تشرين الثاني/نوفمبر واجتمع بأعضاء المجلس المحلي وممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية الذين أكدوا جميعا ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات شاملة للتصدي لحالة اللاأمن المتنامية في شرق ليبيا والتعامل مع شعور السكان في تلك المنطقة بالتهميش الشديد. ودعوا أيضا إلى اتخاذ خطوات فورية لنزع صبغة المركزية عن الخدمات الحكومية وإلى انتخاب هيئة تأسيسية لصياغة الدستور تأخذ في الاعتبار شواغل سكان شرق ليبيا.
	دال - الحوادث الأمنية
	13 - شُن عدد من الهجمات على أماكن للعبادة، أغلبها أضرحة صوفية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وقُتِل أربعة أشخاص في 7 أيلول/سبتمبر إثر تبادل إطلاق النار بين السلفيين والسكان المحليين الذين نظموا أنفسهم لحماية ضريح صوفي في بلدة الرجمة، شرقي بنغازي. وجاء هذا الحادث في أعقاب سلسلة من الهجمات السلفية التي شُنت في أواخر آب/أغسطس، واستهدفت زاوية الشيخ عبد السلام الأسمر الأثرية في زليتن، وقبر سيدي أحمد زروق في مصراتة، وضريح سيدي الشعاب في طرابلس. وأثارت هذه الهجمات إدانة شديدة من جانب المؤتمر الوطني العام ورئيسـه محمد المقريف والمفتي الصادق الغرياني، وغيرهما من كبار المسؤولين والقادة السياسيين وممثلي المجتمع المدني. وأدانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الهجمات بوصفها تدميراً لتراث ليبيا الديني والثقافي.
	14 - وفي 30 كانون الأول/ديسمبر، انفجرت قنبلة في كنيسة قبطية في دفنية، بالقرب من مدينة مصراتة، مما أسفر عن مقتل اثنين من المصريين وجرح اثنين آخرَين. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم. وأدانت السلطات الليبية هذا العمل الإرهابي وأكدت التزامها بالتوصل إلى هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
	15 - وما زالت الحالة الأمنية تواجه صعوبات في الجنوب. فقد قُتِل رئيس المجلس المحلي في تراغن في 15 كانون الأول/ديسمبر. ونجا الرئيس المقريف من محاولة اغتيال أثناء زيارة قام بها إلى سبها في 3 كانون الثاني/يناير. 
	هاء - الشواغل الأمنية على الصعيد الإقليمي
	16 - برز تأثير التدخل العسكري في شمال مالي على الاستقرار في جنوب ليبيا وفي أماكن أخرى في صورة مخاوف متزايدة بأن يتسبب التدفق المحتمل للمتمردين والجماعات الأخرى الفارة من مالي إلى ليبيا في زيادة زعزعة الحالة الأمنية والسياسية الهشة بالفعل. وزاد من تفاقم تلك المخاوف حالة الاستياء السائدة بين السكان في الجنوب تجاه ما يعتبرونه تقاعساً من جانب السلطات المركزية عن اتخاذ إجراءات كافية لتلبية مطالب تتعلق بضعف الخدمات، وتدهور الحالة الأمنية، والجريمة العابرة للحدود، والهجرة غير المشروعة. وأدى هذا الاستياء، إلى جانب وقوع حادث هروب جماعي من أحد السجون في سبها في أوائل كانون الأول/ديسمبر، إلى انسحاب الأعضاء الجنوبيين من جلسات المؤتمر الوطني العام احتجاجاً على عدم حلّ السلطات لمشاكلهم. وقاد نائب ممثلي الخاص بعثة مشتركة لفريق الأمم المتحدة القطري/بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أوفدت إلى الجنوب للاجتماع مع السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني لتحديد المجالات التي تستطيع الأمم المتحدة أن تقدم المساعدة فيها. وتتواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانتظام مع ممثلي قبائل التبو والطوارق بشأن المسائل التي تمس منطقة الجنوب ومنها مسائل الجنسية والتمثيل السياسي والتوتر بين القبائل ومشاكل أمن الحدود. 
	17 - وفي أوائل كانون الأول/ديسمبر، سافر رئيس الوزراء علي زيدان على رأس وفد رفيع المستوى إلى تشاد والجزائر والسودان والنيجر لمناقشة مسائل أمن الحدود والعلاقات الثنائية. وأسفرت الزيارة عن التوصل إلى اتفاق فيما بين تشاد والسودان وليبيا والنيجر على تشكيل لجنة أمنية مشتركة تتولى النظر في وضع آليات لمعالجة المسائل المتصلة بأمن الحدود. وفي 12 كانون الثاني/يناير، التقى رئيس الوزراء بنظيريه الجزائري والتونسي في مدينة غدامس، واتفقوا على اتخاذ تدابير مشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة والتهريب عبر الحدود. 
	واو - المساعدة الدولية المقدمة إلى ليبيا
	18 - في 17 كانون الأول/ديسمبر، عُقد في لندن اجتماع لكبار المسؤولين دعت إليه حكومتا ليبيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بدعم من الأمم المتحدة. وشارك في الاجتماع كلٌ من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وتركيا والدانمرك وفرنسا وقطر والولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي، بهدف مساعدة الجهود الليبية الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وإصلاح الـقطاع الأمني في ذلك البلد. وأقر الحاضرون الأولويات التي حددتها السلطات الليبية في هذين المجالين، وشدد على أهمية التنسيق على الصعيد الداخلي في ليبيا وفيما بين الشركاء الدوليين، وحدد الإجراءات العملية وأنواع المساعدة الدولية اللازمة لإحراز تقدم فيما يتعلق بهاتين المسألتين. وعُقد اجتماع للمتابعة على المستوى الوزاري في 12 شباط/فبراير في باريس حيث أكد الشركاء الدوليون مجدداً التزامهم بمساعدة الحكومة الليبية وفقاً للأولويات الليبية.
	زاي - عملية صياغة الدستور
	19 - في 4 تشرين الثاني/نوفمبر بدأت رسمياً في المؤتمر الوطني العام المداولاتُ المتعلقة بعملية صياغة الدستور، بالتركيز كلياً على البت في مسألة اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إما تعييناً من قِبَل المؤتمر الوطني العام أو انتخاباً بموجب تصويت وطني. ولما تعذر التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة، شكل المؤتمر الوطني العام في 26 كانون الأول/ديسمبر لجنة للحوار المجتمعي مكلفة بإجراء عملية تشاورية على الصعيد الوطني. وفي 6 شباط/فبراير، اتخذ المؤتمر الوطني العام قراراً أكد بموجبه أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ستُشكل بالانتخاب وأعلن فيه حلّ لجنة الحوار المجتمعي.
	20 - وأجريت مناقشات بشأن طريقة تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور المقرر أن تتألف من عدد متساو من الممثلين لكل منطقة من مناطق ليبيا الثلاث، واتسمت تلك المناقشات بالحدة بصفة خاصة في شرق ليبيا حيث علت الأصوات المطالبة بتشكيل الهيئة بالانتخاب. وتداخلت القضية مع مسألة تطبيق النظام الاتحادي، حيث إن الدعوات إلى تشكيل هيئة تأسيسية منتخبة صدر الجانب الأكبر منها عن مؤيدي تطبيق النظام الاتحادي والمطالبين بالنص على مبادئ الحكم المحلي أو اللامركزية الواسعة النطاق في الدستور. وفي ضوء ما لأي قرار يُتخذ في هذا الشأن من أثر على الاستقرار في ليبيا في الأجل الطويل، دأبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تأكيد أهمية التوعية العامة، وضرورة إجراء المشاورات والمناقشات المفتوحة، وتوخي الشفافية بما يكفل ثقة الشعب الليبي في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وفي عملية وضع الدستور برمتها واحترامه لهما، أياً كانت النتيجة النهائية لهذه المسألة تحديداً. وفي هذا الصدد، قدمت البعثة إلى السلطات الليبية المشورة التقنية بشأن وضع استراتيجية للإعلام تهدف إلى تعزيز قدرات التوعية اللازمة لهذا الغرض.
	21 - وفي غضون ذلك، ما فتئت الأمم المتحدة تقدم إلى المؤتمر الوطني العام الدعم والمساعدة التقنيين بشأن عدد من المسائل الإجرائية والمتعلقة بالقدرات. ويشمل ذلك دعم المبادرات الرامية إلى إيجاد آلية للتشاور قائمة على المشاركة وتتسم بالفعالية. وقادت البعثة جهوداً لتقديم الدعم إلى العضوات في المؤتمر الوطني العام وإذكاء الوعي بالحقوق السياسية للمرأة. وشاركت عضوات المؤتمر الوطني العام وقائدات منظمات المجتمع المدني في المؤتمرات المعقودة برعاية الأمم المتحدة في تونس ومصر وليبيا التي تركز على مشاركة المرأة في الانتخابات وفي العمل السياسي.
	ثالثاً - أنشطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
	ألف - الدعم الانتخابي
	22 - تمشيا مع القرار الذي اتخذه المؤتمر الوطني العام في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر بإجراء مشاورات وطنية لمدة شهرين بشأن الآلية المقررة لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، تعكف البعثة على العمل بشكل وثيق مع لجنة الدستور والشؤون القانونية التابعة للمؤتمر الوطني العام، حيث تقدم الدعم والمشورة التقنيين بشأن معايير الاختيار وبشأن إجراءات العمل اللاحقة. وبموجب قرار المؤتمر الوطني العام المؤرخ 6 شباط/فبراير الذي يؤكد إجراء انتخابات لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، سيلزم إصدار قانون انتخابي جديد لوضع الإطار القانوني لإجراء هذه العملية الانتخابية. 
	23 - وفي أعقاب نشر نتائج انتخابات المؤتمر الوطني العام في آب/أغسطس، بدأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات العمل على إنجاز العملية الانتخابية رسمياً. وشمل ذلك تنظيم دورات عن الدروس المستفادة على مستوى مكتب الإدارة المركزية للمفوضية، وعلى الصعيد الإقليمي في مكاتبها الفرعية الـ 13 في المقاطعات. وعُقدت جلسات لاستخلاص المعلومات مع أفرقة المراقبة الوطنية والدولية ومع الأطراف المعنية التي اضطلعت بأدوار هامة في العملية الانتخابية، بمن فيهم ممثلو المجتمع المدني والكيانات السياسية، والقضاء، ووسائط الإعلام. وقدم تقرير نهائي إلى المؤتمر الوطني العام في أوائل كانون الأول/ديسمبر لينظر فيه، يتضمن تفاصيل تلك الإحاطات شاملةً المقترحات المطروحة بشأن هيكل هيئة إدارة الانتخابات خلال الفترة الانتقالية المتبقية. وما زالت الولاية المقبلة لهيئة إدارة الانتخابات وشكلها وهيكلها أموراً غير مؤكدة. 
	24 - وفي غضون ذلك، قلصت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حجمها بدرجة كبيرة، ولم تُبق إلا على بعض الموظفين الأساسيين لكفالة استمرارية المعرفة المؤسسية وللتمكين من التحرك السريع بمجرد اتضاح الأمور بشأن طبيعة الانتخابات القادمة وتوقيت إجرائها. وسعياً لإنشاء سجل إلكتروني للناخبين يمكن استخدامه كأساس لأي انتخابات في المستقبل، اتخذت المفوضية الوطنية العليا تدابير لتخزين سجل الناخبين في صورة رقمية، حيث تولت المكاتب الفرعية جمع وتصنيف القوائم التي استخدِمَت في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الوطنية المعقودة في تموز/يوليه. 
	25 - وخلُصَت جلسات الدروس المستفادة التي عقدها فريق الأمم المتحدة للدعم الانتخابي إلى أن إدارة الانتخابات بمصداقية وحسب القواعد المهنية طبقاً للمعايير المعمول بها تتطلب الاهتمام والجهد المستمرين. وتحقيقاً لهذه الغاية، تم تقليص فريق الدعم الانتخابي وأعيدت هيكلته، حيث يقوم في الوقت الحالي حوالي 30 مستشاراً دولياً من مختلف عناصر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتقديم الدعم إلى العملية الانتخابية الانتقالية من قواعدهم في طرابلس وبنغازي وسبها. ويعمل المستشارون جنبا إلى جنب مع موظفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حيث يدعمون أنشطتهم الجارية ويتولون إعداد خطة شاملة لبناء القدرات لتطوير الـهيئة التي ستوكل إليها في المستقبل إدارة الانتخابات. وكذلك يعمل الفريق عن كثب مع صانعي القرار وقادة الرأي الرئيسيين لبناء المعارف والوعي بشأن إرساء مؤسسات وممارسات انتخابية سليمة.
	باء - حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون
	26 - ظلت الحالة الأمنية المتقلبة تمثل تحديا رئيسيا للاستئناف الكامل لعمل القضاء الليبي، إذ أشار القضاة والنواب العامون في كثير من الأحيان إلى العناصر المسلحة بوصفها مصدراً للتهديد المستمر. وعقب حدوث عدد من الهجمات على محاكم منها محكمة الاستئناف في منطقة الجبل الأخضر ومكتب النائب العام في بنغازي، هدد عدد من كبار القضاة بتعليق عمل المحاكم إذا لم تتوافر لهم ضمانات أمنية. وواصلت البعثة في اجتماعات مع وزارات العدل والداخلية والدفاع الدعوة إلى اعتماد استراتيجية مشتركة لضمان اتخاذ تدابير أمنية كافية لحماية القضاء.
	27 - وفي 5 أيلول/سبتمبر، سلمت موريتانيا عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات السابق في عهد الرئيس القذافي، إلى ليبيا. وأشار بيان حكومي صادر في كانون الأول/ديسمبر إلى أن محاكمة سيف الإسلام القذافي ستبدأ في غضون شهر واحد. وعلى الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية لم تبت بعد في الطعن المقدم إليها بشأن الاختصاص، تصر الحكومة على أنها ستحاكم الرجلين في ليبيا. بيد أنه في 17 كانون الثاني/يناير مثل سيف الإسلام القذافي أمام محكمة جنايات الـزنتان بتهمة المساس بأمن الدولة ومحاولة الهرب من السجن. ولم تتضمن الجلسة أي تهم متعلقة بالنزاع.
	28 - ولا تزال جارية محاكمةُ كل من أبو زيد دوردة الرئيس السابق لجهاز الأمن الخارجي، والبغدادي المحمودي رئيس الوزراء السابق. وبدأت في كانون الأول/ديسمبر الإجراءات القانونية ضد مصطفى عبد الجليل، الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي، فيما يتعلق بالتحقيق في مقتل اللواء عبد الفتاح يونس، رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة الثورية. وقد اجتاحت ليبيا احتجاجات غاضبة بسبب إجراءات اتخذها ممثلو الادعاء العسكريون في بنغازي واعتُبرت غير عادلة ومهينة للسيد عبد الجليل. وسلطت هذه المسألة الضوء أيضا على الجدل الجاري بشأن اختصاص نظام القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين.
	29 - وتواصل دعم البعثة التقني والاستشاري لدائرة النيابة العامة باعتباره ركيزة أساسية لتدخلات البعثة الرامية إلى تعزيز الوظائف القضائية وتقوية آليات العدالة الانتقالية. وقُدم الدعم التقني أيضا إلى الشرطة القضائية في إطار الجهود الجارية لتحسين إدارة السجون. وفيما يتعلق بفرز المحتجزين ومعالجة ملفاتهم، قدمت البعثة أيضا مساعدة تقنية إلى رئيس النيابة العامة في مصراتة بشأن السبل الكفيلة بالـتعجيل بتناول هذه المسألة والمضي بها قدما. 
	30 - ولا يزال عدم تطبيق الإجراءات الـقضائية المرعية بصدد الآلاف من المحتجزين الذين ظلوا رهن التحفظ يمثل مسألة خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان. ولا تزال هناك شواغل أخرى بشأن الأعمال الانتقامية ضد المعتقلين الذين اتهِموا بارتكاب أعمال عنف جنسي أثناء النزاع. وبالرغم من إحراز بعض التقدم في عملية فرز المحتجزين، لم يكن هناك انخفاض كبير في عدد حالات الاحتجاز ذات الصلة بالنزاع. وبالمثل لم تحدث إلا زيادةٌ طفيفة في عدد المحتجزين المنقولين إلى سلطة الدولة، غير أن 700 4 من أفراد الكتائب المسلحة من أصل 000 7 حسب التقديرات لا يزالون يسيطرون بدرجات متفاوتة على عدد من السجون التي تديرها الشرطة القضائية مما يجعل المحتجزين عرضة لسوء المعاملة. وتواصل الإبلاغ عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرة كتائب الثوار، مع تسجيل وقوع عدة وفيات خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	31 - وخلال النزاع الذي نشب في مدينة بني وليد في تشرين الأول/أكتوبر، ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان واعتداءات أخرى شملت القصف العشوائي، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية، والنهب، وحرق المنازل، وإساءة معاملة السجناء الموجودين رهن الاحتجاز. ووثقت البعثة أيضا انتهاكات ارتكبها مقاتلو بني وليد، بما في ذلك الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لـ 10 رجال على الأقل من مصراتة وتاجوراء وسوق الجمعة وزليتن. وبعد انتهاء الأعمال العدائية، ظل مئات المحتجزين من بني وليد معتقلين في مراكز احتجاز في طرابلس ومصراتة وترهونة وغريان والزاوية، وذلك دون اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.
	32 - وعقب مناقشات أجريت مع مسؤولين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني بشأن إصلاح قانون العدالة الانتقالية (رقم 17/2012) الذي اعتمده المجلس الوطني الانتقالي العام الماضي، أصدرت البعثة تقريرا متاحا لجمهور المهتمين يتضمن مجموعة من التوصيات تشدد على أهمية تمثيل جميع الجهات المعنية في هيئة تقصي الحقائق والمصالحة ووضع نهج دينامي للبحث عن الحقيقة. وأدرجت وزارة العدل العديد من هذه التوصيات في مشروع قانون العدالة الانتقالية الجديد الذي قدمته في كانون الأول/ديسمبر لينظر فيه المؤتمر الوطني العام.
	33 - وإلى جانب المبادرات التي اتخذتها بعثة الأمم المتحدة في وقت سابق من السنة من أجل تشجيع الحوار العام بشأن العدالة الانتقالية في ليبيا، اشتركت البعثة في تنظيم مؤتمر عن موضوع ”تقصي الحقائق والمصالحة: الطريق إلى الأمام“ عُقد بالاشتراك مع هيئة تقصي الحقائق والمصالحة ولجنة حقوق الإنسان التابعة للمؤتمر الوطني العام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ووُجهت الدعوة إلى خبراء من بيرو، وتونس، وجنوب أفريقيا لعرض تجارب بلدانهم بشأن المسائل المتعلقة بتقصي الحقائق والمصالحة. وحث المشاركون في المؤتمر السلطاتِ الليبية على إبداء الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق العدالة الانتقالية، ودعوا إلى حوار سياسي حقيقي كخطوة أولى نحو المصالحة الوطنية.
	34 - وتعمل البعثة عن كثب مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للمؤتمر الوطني العام في إطار تنفيذها لولايتها المتعلقة ببناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتركز على وجه الخصوص على التزامات ليبيا بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وتعتبر مناقشات اللجنة التي جرت في كانون الأول/ديسمبر بشأن إمكانية التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خطوة مشجعة في هذا الصدد. وتواصل البعثة أيضا تقديم التدريب الأساسي في الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان إلى النشطاء في جميع أنحاء البلد.
	35 - ونشأت خلافات حول خطط إصلاح النظام القضائي وإعادة تنظيمه. وفي حلقة عمل اشترك في تنظيمها كل من البعثة والمعهد العالي للقضاء في تشرين الثاني/نوفمبر، شدد المشاركون على الحاجة إلى التصدي لتحديات الإصلاح القضائي بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
	36 - وفي تطور إيجابي يدل على تنامي دور المحكمة العليا كحارسٍ للحريات العامة وسيادة القانون، أبطلت المحكمة في 23 كانون الأول/ديسمبر المادة الثانية من القانون الصادر لإلغاء محكمة الشعب وذلك بسبب مخالفتها للإعلان الدستوري. وكانت المادة المذكورة قد منحت النيابة العامة سلطة تمديد احتجاز أشخاص من أعضاء النظام السابق. وأعلنت المحكمة العليا أن تطبيق إجراءات استثنائية يحد فعليا من رقابتها وينتهك مبدأ المساواة بين المواطنين الليبيين، مما يؤثر سلبا على الحريات العامة.
	37 - ويشكل الغياب شبه التام للخدمات المقدمة إلى ضحايا العنف الجنسي تحديا كبيرا. وجدير بالملاحظة مع ذلك أن وزارة الشؤون الاجتماعية شكلت في تشرين الأول/أكتوبر فريقا عاملا للنظر في المسألة. وفي إجراء ذي صلة بذلك، قامت الوزارة، في أيلول/سبتمبر وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بتشكيل فريق عامل وطني من قطاعات متعددة استهل أعماله المتعلقة بالعنف الجنساني. وتعكس المبادرة تحولا في الوعي العام بالقضايا المتعلقة بالعنف الجنساني ونموا متواضعا في الإرادة السياسية اللازمة لـلتصدي له.
	جيم - قطاع الأمن
	38 - لا تزال الحالة الأمنية تتسم بالهشاشة مما يجعلها الشاغل الأكبر بالنسبة لسلطات ليبيا وشعبها. وقد تكرر في بيانات عدة صادرة عن المؤتمر الوطني العام والحكومة وكذلك عن المجتمع المدني التأكيد على ضرورة استعادة الأمن من أجل تمكين ممارسة الحوكمة الفعالة وإنشاء الـمؤسسات الـديمقراطية وتعزيز التنمية الوطنية. وحددت الحكومة عددا من الأولويات المتعلقة بالأمن الوطني، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز أمن الحدود في الجنوب، وحل المشاكل الأمنية في بنغازي، وإدماج المقاتلين الثوريين في قوات الأمن أو إعادة إدماجهم في الحياة المدنية. وقدرة الحكومة على التصدي لهذه التحديات سواء في الوقت الراهن أو على المدى الطويل ترتهن بشكل أساسي بـوضع آليات ملائمة للتنسيق الأمني الوطني، وإجراء إصلاح وتطوير فعالين لـلقوات المسلحة الليبية وجهاز الشرطة الليبية، وإقامة مؤسسات قادرة على تولي مسؤولية إدارتها ديمقراطيا ومساءلتها ومراقبتها. 
	39 - وقد تبين أنه من الصعب بناء قوة دفاع وطني فعالة وذلك بسبب مشاكل التهميش  وقصور الأداء التي سادت طوال أربعة عقود من حكم نظام القذافي. ويعتبر إنشاء قوة دفاع ”جديدة“ ومحترفة وغير سياسية مطلبا أساسيا من أجل كفالة الأمن الداخلي وأمن الحدود، وإحراز تقدم في تنفيذ مبادرات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
	40 - ومن أجل ضمان تقديم الأمم المتحدة دعما متسقا للجهود الليبية في مجال الأمن، نفِذ نهجٌ إزاء القطاع الأمني يتبع مبادرة ”وحدة أداء الأمم المتحدة“ بالاعتماد على موارد البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري على السواء. ووفقا لقرار مجلس الأمن 2040 (2012) وعملا بـمبدأ تولي العناصر الوطنية مقاليد الأمور، يهدف الهيكل إلى دعم إنشاء قطاع أمن ليبي فعال ومسؤول ومعتدل التكلفة، يتسم باحترامه لـحقوق الإنسان ودعمه لـسيادة القانون ومراعاته لاحتياجات المرأة والفئات الضعيفة ويحظى إضافة إلى ذلك بثقة الشعب الليبي.
	1 - هيكل قطاع الأمن وتنسيقه

	41 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بدأت السلطات الليبية في النظر في تطوير القدرات المناسبة في مجالي هيكل قطاع الأمن وتنسيقه. وبدعم من البعثة، حددت الحكومة الأولوياتِ الوطنية الفورية والطويلة الأجل في مجالات إصلاح قطاع الأمن، والعدالة الانتقالية وسيادة القانون، وتحديد اختصاصات مجلس الأمن الوطني واختصاصات لجان المؤتمر الوطني العام المعنية بالأمن الوطني والدفاع والشرطة. والحكومة، بتوضيحها أولوياتها في تلك المجالات، تقصد بذلك أن تكفل توجيه المجتمع الدولي دعمه للمجالات التي تشتد فيها الاحتياجات الأمنية حسبما تحدده ليبيا.
	2 - نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج

	42 - على الرغم من الأولوية العليا التي أولتها الحكومة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، كان التقدم المحرز بطيئا. ويستمر عدم اليقين فيما يتعلق بالعديد من البرامج التي وضعتها هيئة شؤون المحاربين للتأهيل والتنمية. وقد بدأ برنامج محدود لنزع السلاح تحت رعاية مكتب رئيس هيئة الأركان العامة، لكن النتائج كانت متواضعة مع عدم وجود فهم واضح لترتيبات مراقبة و/أو تدمير الأسلحة والذخيرة المسلَّمة.
	43 - وبسبب افتقار قوات الدفاع والشرطة إلى القدرة التشغيلية، واصلت الكتائب الثورية قيامها بدور رئيسي في توفير الأمن، بما في ذلك تأديتها مهام محددة بتكليف من الحكومة. وقد انضمت مجموعات من المقاتلين الثوريين إلى الهياكل العسكرية والأمنية شبه الرسمية، مثل قوات درع ليبيا والقوة الوطنية المتنقلة واللجنة الأمنية العليا، في حين عاد البعض إلى الحياة المدنية. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته وزارتا الدفاع والداخلية في إدماج هؤلاء المقاتلين الثوريين في صفوف قواتهما أو إعادة إدماجهم في الحياة المدنية، فإن الكثيرين منهم ليس لديهم استعداد لتسليم أسلحتهم إلى السلطات الحكومية أو القبول باستيعابهم في الهياكل الرسمية للأمن في الدولة أو باستئناف الحياة المدنية. ومن الضروري إحراز تقدم في إيجاد فرص العمل لهؤلاء المقاتلين وتقديم الدعم الاجتماعي والطبي إليهم. 
	44 - وواصلت البعثة العمل مع منظمة الصحة العالمية لتقديم برامج التدريب النفسي - الاجتماعي لدعم المقاتلين الذين يعانون من اضطرابات الإجهاد التالي للصدمة.
	3 - أمن الحدود

	45 - لا تزال مسألتا إدارة الحدود السهلة الاختراق والافتقار إلى ما يكفي من آليات لمراقبة الحدود من دواعي القلق البالغ بالنسبة لليبيا وجيرانها. وقد تجلت هذه الشواغل في القرار الذي اتخذه المؤتمر الوطني العام في 16 كانون الأول/ديسمبر بإغلاق حدود البلد مع الجزائر وتشاد والسودان والنيجر، وإعلان المناطق الليبية الجنوبية مناطق عسكرية مغلقة. 
	46 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت البعثة العمل عن كثب مع الاتحاد الأوروبي، مشدِّدة على الحاجة إلى توفير الدعم الدولي في الوقت المناسب في مجالي أمن الحدود وإدارتها، وضرورة تقديم ذلك الدعم بطريقة متسقة ومتكاملة. وأنشأ الاتحاد الأوروبي فريقا عاملا معنيا بأمن الحدود وإدارتها لتنسيق الدعم الدولي، وتشارك الأمم المتحدة في هذا الفريق العامل. وفي هذا الصدد، يعتزم الاتحاد الأوروبي أن يوفد إلى ليبيا بحلول منتصف عام 2013 إحدى بعثاته لـلسياسات الأمنية والدفاعية المشتركة من أجل تعزيز أمن الحدود. 
	4 - إدارة الأسلحة والذخيرة

	47 - لا تزال الذخيرة غير المؤمّنة والمتفجرات من مخلفات الحرب ومخزونات الأسلحة، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأسلحة والمواد الكيميائية، تشكل خطرا كبيرا يتهدد الشعب الليبي والأمن الإقليمي. وقد قدمت ليبيا خطة مفصلة لتدمير بقية مخزون الأسلحة الكيميائية تحدد موعدا جديدا للانتهاء من ذلك في كانون الأول/ديسمبر 2016. ومن المقرر أن تستأنف عمليات التدمير في آذار/مارس 2013.
	48 - وفيما يتعلق بالانتشار غير المشروع للأسلحة والأعتدة ذات الصلة، واصلت البعثة، بمشاركة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، نشاطها في مجال التدريب على إدارة الذخيرة والتوعية بشأن البحث عن الذخيرة المتفجرة والتخلص منها مع وزارتي الدفاع والداخلية. وقامت البعثة بتنسيق العمليات، ورصدت تعداد الأسلحة والذخيرة وتخزينها الآمن ومراقبتها وإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب وتسجيل الأسلحة وقدّمت المشورة في هذا الصدد. وإلى جانب القوات المسلحة والمجالس العسكرية وبعض الكتائب الثورية المحلية، دعمت البعثة المبادرات التي قادتها ليبيا لإدارة الذخيرة والأسلحة وحددت مشاريع محتملة جديدة.
	49 - وقامت البعثة، بتنسيقٍ من دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام التابعة لإدارة عمليات حفظ السلام، بإزالة 075 204 صنفا من المتفجرات المتخلفة عن الحرب والذخائر غير المنفجرة كانت تغطي 134 11 مترا مربعا من الأراضي الزراعية ومناطق الدفاع العسكري. ورغم تحقيق نتائج ملحوظة، لا تزال درجة التلوث مرتفعة في حين أن أصول التطهير انخفضت بسبب قيود مالية.
	50 - وأُحرز تقدم خلال الفترة المشمولة بالتقرير في مجال التوعية في ليبيا بخطر الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب. فقد قامت وزارة التعليم، بالشراكة مع اليونيسيف، بإنشاء آلية للتنسيق من أجل ضمان جودة التغطية في مجال التثقيف بشأن مخاطر الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في جميع المناطق المعنية من البلد. واستفاد من ذلك نحو 190 مدرسا أصبحوا أكثر دراية بمسائل التثقيف بشأن مخاطر الألغام واكتسبوا مهارات تعليم غيرهم سبل الحد منها. وتمت توعية أكثر من 000 650 من الأطفال والمراهقين بمخاطر الألغام والذخيرة غير المنفجرة بواسطة رسالة تثقيفية بشأن هذا الموضوع طُبعت في صفحة كاملة على الأغلفة الخلفية للكتب المدرسية المقررة على المرحلة الابتدائية.
	51 - ومن خلال جهود التوعية بالمخاطر التي بذلتها ليبيا بدعم من اليونيسيف، وصلت حملات الدعوة والحملات الإعلامية بشأن أخطار الأسلحة والذخيرة غير المؤمّنة إلى أكثر من 655 19 شخصا؛ وقام عدد من أفراد الكتائب الثورية والمدنيين طواعية بتسليم ذخائر من أجل التخلص منها. وبغية تيسير قياس هذا الخطر وتحديد الاستجابات الممكنة له، بدأت البعثة في وضع قاعدة بيانات للأسلحة والذخيرة بالتعاون مع أصحاب المصلحة الوطنيين.
	52 - وتواصل البعثة العمل مع مكتب رئيس الوزراء لإقامة هيكل يحدد الأدوار والمسؤوليات في مجال إدارة الأسلحة والذخيرة. وتدعم البعثة هذه العملية بتنسيق الفريق العامل الدولي المعني بإدارة الأسلحة والذخيرة، وهو منتدى لتبادل المعلومات وتقديم المشورة للسلطات الليبية. وفي انتظار صدور قرارات بشأن مقترحات تمويل القطاعات، من المتوقع أن يؤدي العجز البالغ 21 مليون دولار في عام 2013 وحده إلى تقليص النطاق العام للدعم الذي يمكن تقديمه. وقد أجرى ممثلي الخاص اتصالات بالجهات المانحة المحتملة أملا في أن تتاح الأموال اللازمة في الأشهر القادمة. 
	53 - وفي الأخير، تعاونت البعثة مع فريق الخبراء المعني بليبيا، وفقا للفقرتين 11 و 12 من القرار 2040 (2012).
	5 - وزارة الدفاع والقوات المسلحة الليبية

	54 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اتخذت حكومة ليبيا بعض القرارات والإجراءات الهامة الرامية إلى إعادة بناء قطاع الدفاع. وفي كانون الأول/ديسمبر، جرى رسميا وضعُ الكيان المكلف بحراسة الحدود والمنشآت النفطية والهياكل الأساسية الحيوية تحت سلطة وزارة الدفاع وقيادة رئيس هيئة الأركان العامة. وتُبذل الجهود من أجل ممارسة قدر أكبر من القيادة والسيطرة على الهياكل الأمنية شبه الرسمية التي نشأت في صفوف القوات الثورية، فقد تلقت أولى العناصر الفردية تدريبا أساسيا مُركّزا قبل نشرها لدعم الجيش النظامي.
	55 - وبدعم من البعثة، أحرزت الحكومة تقدما كبيرا في إعداد ورقة بيضاء عن الدفاع تحدد فيها استراتيجية وطنية. وأجريت مشاورات مكثفة في جميع أنحاء البلد مع الأطراف الفاعلة الحكومية والعسكرية والمدنية، وكذلك مع المقاتلين الثوريين. وقد ساعدت هذه العملية على دمج عناصر من احتياجات وأولويات قطاع الدفاع كانت في السابق متفرقة، وأتاحت للسلطات فرصة للتشاور مع عموم المجتمع الليبي.
	56 - وفيما يتصل بمشروع إعداد ورقة بيضاء عن الدفاع، قدمت البعثة المساعدة في نشاطين هامين من أنشطة القوات المسلحة الليبية هما: حلقة عمل نُظمت في تشرين الأول/أكتوبر ونظرت في مسائل حاسمة الأهمية تتعلق بحجم وهيكل الجيش وأولويات الدفاع العليا وتأمين الحدود، تلتها حلقة عمل مدتها ثلاثة أيام عُقدت في تشرين الثاني/نوفمبر وتناولت موضوع تنظيم جيش جديد أذكى.
	57 - وبموازاة قيام ليبيا بوضع استراتيجيتها الطويلة الأجل، تساعد البعثة أيضا وزارة الدفاع ومكتب رئيس هيئة الأركان العامة على تحديد وتنفيذ مبادرات عملية فورية. وتيسر البعثة توفير خبراء ملحقين في مجالات التعليم والتدريب العسكريين، وإصلاح شؤون الموظفين والمعاشات التقاعدية، والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالدفاع، واستراتيجية الاتصالات. وتعمل البعثة في تلك المجالات بالتعاون مع أهم المحاورين الوطنيين والجهات الداعمة الدولية، ولا سيما من خلال الفريق العامل الدولي المعني بالدفاع الذي يجتمع شهريا بغرض تعزيز التنسيق الدولي لإصلاح قطاع الدفاع.
	6 - وزارة الداخلية والشرطة

	58 - سارع وزير الداخلية، عقب تعيينه في 11 كانون الأول/ديسمبر، إلى وضع خطط عمل للوزارة. وشملت هذه الخطط إصلاح وإعادة هيكلة الوزارة؛ وإنشاء آلية للفرز بهدف زرع الثقة بين الناس في الشرطة؛ وإعادة تنشيط الشرطة بما في ذلك الاستعراض الواضح للقوة في المدن والبلدات؛ والإدماج التدريجي للجنة الأمنية العليا ضمن وزارة الداخلية. وشرع الوزير، بالتشاور مع قوات وهياكل الأمن القائمة، في إنشاء لجنة مركزية للإدماج. وبحلول منتصف كانون الثاني/يناير، أصبح ما يزيد على 000 20 من المقاتلين الثوريين مجندين لدى الوزارة، وأعدت لهم برامج تدريبية. ومن المرجح أن يتزايد هذا العدد كلما أحرز تقدم في برنامج الإدماج.
	59 - وتعمل البعثة عن كثب مع وزارة الداخلية واللجنة المركزية للإدماج من خلال تقديم المشورة التقنية بشأن مسائل عدة، من بينها التسريح وإعادة الإدماج، ووضع مناهج للتدريب، ونقل مراقبة الأسلحة والسيطرة على السجون إلى أيدي الدولة.
	60 - وقد واصلت البعثة أيضا العمل عن كثب مع وزارة الداخلية والمؤتمر الوطني العام على وضع الأولويات الاستراتيجية لإصلاح الشرطة، بما في ذلك سياسات الأمن الوطني، والأطر القانونية، والهيكل التنظيمي، والميزانية. وقدمت البعثة أيضا الدعم للجهود الرامية إلى بناء القدرات التشغيلية للشرطة وتعزيز التنسيق، مع التركيز بصفة خاصة على الكفاءة المهنية والمساءلة وعلى إمكانية الحصول على حقوق الإنسان واحترامها.
	61 - وقامت البعثة، استنادا إلى أولويات وزارة الداخلية، بتيسير برنامج دولي لإعداد المدربين، وصياغة خطط لنظام متكامل للتخطيط الاستراتيجي، ودعم الجهود الرامية إلى تحديد احتياجات ليبيا وأولوياتها ومتطلبات الدعم الذي تحتاجه بغية تعزيز القدرات التشغيلية للشرطة، بما في ذلك التحقيقات الجنائية والطب الشرعي وأنشطة مكافحة المخدرات والقدرات في مجال إحلال النظام العام.
	دال - الانتعاش الاجتماعي - الاقتصادي
	62 - ساعد النمو الاقتصادي الناجم عن العودة سريعا إلى إنتاج المواد الهيدروكربونية على انتعاش النشاط الاقتصادي في مجالات عدة، وأتاح زيادة في ميزانية الدولة. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع زيادة في الإنفاق على الأجور والإعانات، في عام 2012، بحيث تصل إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم أن ليبيا يمكن أن تحتمل مثل هذه المستويات المرتفعة من الإنفاق خلال الفترة الانتقالية، فقد أدت الزيادة في الأجور والإعانات إلى تآكل هوامش الأمان المالية وتقويض الإمكانات الطويلة الأجل للاستدامة المالية، حيث يؤثر المستوى المرتفع للإعانات على الاستهلاك والإنتاج، فضلا عن تخصيص الموارد، مع ما له من آثار سلبية على ميزانية الدولة ونمو القطاع الخاص.
	63 - وقد سلطت بعثة صندوق النقد الدولي إلى ليبيا في كانون الأول/ديسمبر الضوء على أن زيادة التوظيف في القطاع الخاص تحتاج إلى دعم من خلال الجهود الرامية إلى تعزيز نظام التعليم وتحسين المهارات. ومن شأن شبكة فعالة وشاملة للأمان الاجتماعي تخفيف الضغوط الانتقالية وتشجيع المجازفة، وبالتالي تشجيع المنافسة في سوق العمل وإتاحة الفرصة لترشيد الخدمة المدنية.
	هاء - تنسيق المساعدة الدولية
	64 - تواصل البعثة، بناء على طلب النظراء الليبيين، القيام بدور قيادي قوي فيما يتعلق بتنسيق المساعدة الدولية. وقد برز هذا الدور خلال اجتماعين عُقد أحدهما في لندن في 17 كانون الأول/ديسمبر والثاني في باريس في 12 شباط/فبراير. وهو يشمل التركيزَ على قطاعي الأمن والدفاع فضلا عن سيادة القانون والعدالة الانتقالية. وقامت البعثة أيضا بدور قيادي في الجهود الرامية إلى دعم عملية صياغة الدستور.
	65 - وتم في الفترة المشمولة بالتقرير وضعُ الإطار الاستراتيجي لفريق الأمم المتحدة القطري للفترة 2013-2014 في صيغته النهائية. وهو يركز على ستة قطاعات إنمائية حددتها الحكومة بوصفها أولويات، هي تحديدا: الخدمات الاجتماعية؛ والانتعاش الاقتصادي؛ والإدارة العامة والحوكمة؛ والعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان وسيادة القانون؛ والثقافة والسياحة؛ والهياكل الأساسية والإسكان. وتُربط تلك القطاعات ذات الأولوية بهيكل أنشئ مؤخرا هو ”هيكل التنسيق بين الحكومة والشركاء الدوليين“ الذي تشرف عليه وزارة التخطيط.
	66 - وأجرت الأمم المتحدة، التي تعمل عن كثب مع وزارة التخطيط والوزارات المعنية، استعراضا شاملا لآليات التنسيق القائمة، بعد مرور عام على إنشائها. واستهدف هذا الاستعراض دعم وضع الاستراتيجيات الوطنية بشكل أفضل. وقد أجريت في إطار هذه المبادرة، مشاورات مع الشركاء الدوليين الذين يقدمون حاليا الدعم التقني وفي مجال بناء القدرات إلى المؤسسات الليبية. وتؤدي نتائج التقييم بالضرورة إلى إعادة هيكلة وتعزيز آليات التنسيق بين الحكومة والشركاء الدوليين.
	67 - والأمم المتحدة لديها حاليا 11 فريقا يتخصص كل منها في موضوع بعينه وتجمع هذه الأفرقة، بالإضافة إلى مختلف أقسام البعثة ووكالات الفريق القطري، بين شركاء من المجتمع الدولي وفي بعض الحالات ممثلين عن المجتمع المدني. ويتعين تعزيز هذه الهياكل المرنة بحيث يصبح تبادل المعلومات أمرا عاديا ويتسنى تجنب الازدواجية ويؤمّن التنسيقُ الفعال.
	واو - الحالة الإنسانية
	68 - تعرض ما يزيد على 000 90 شخص للتشريد خلال عام 2012 بسبب توترات عرقية أو قبلية، أو كنتيجة مباشرة للنـزاع المسلح على نحو ما حدث في بني وليد وجبل نفوسة. وأغلبيتهم لم يتعرض إلا للتشريد القصير الأمد أو المؤقت. وقد قدر العدد الإجمالي للمشردين داخليا في نهاية عام 2012 بأكثر من 000 65 شخص. وهم ينتمون بالدرجة الأولى إلى قبائل المشاشية وتاورغاء والطوارق، ولا يزال العديدون منهم يواجهون عقبات تحول دون عودتهم إلى ديارهم. ويجري وضع مبادرات تهدف إلى تعزيز المصالحة بين القبائل ومعالجة القضايا التي طال أمدها، لتكون بمثابة حلول دائمة لمواجهة مجموعة المشاكل المرتبطة بالتشرد الداخلي.
	69 - ولا يزال المهاجرون غير القانونيين واللاجئون وطالبو اللجوء المحتملون عرضة لخطر الاعتقال والاحتجاز والترحيل والاستغلال، في ظل عدم وجود إطار قانوني شامل ينظم وجودهم في ليبيا. وفي حين أن وزارة الداخلية أحرزت بعض التقدم نحو تأكيد سيطرتها على بعض مرافق احتجاز المهاجرين، فلا تزال مشاكل الاكتظاظ وندرة الغذاء والمياه وسوء حالة المرافق الصحية تشكل تحديات خطيرة.
	70 - ويقدر عدد الأشخاص الذين قاموا بمحاولات خطيرة لعبور البحر من ليبيا إلى أوروبا خلال عام 2012 بأكثر من 000 8 شخص، من بينهم طالبو لجوء محتملون وأطفال ونساء حوامل.
	71 - وأدت التطورات في الجمهورية العربية السورية إلى تدفق مستمر للاجئين السوريين القادمين إلى ليبيا، وهم يصلون عبر الحدود المصرية في الأساس. وقد كثفت المنظمات الدولية جهودها، خلال الأشهر الأخيرة، لتسجيل اللاجئين السوريين بالتنسيق مع السلطات المحلية، حيث تم تسجيل أكثر من 800 3 شخص حتى الآن في طرابلس وبنغازي ومصراتة ومواقع أخرى. وأتاحت الوكالات الإنسانية الدولية مواد الإغاثة، فضلا عن المساعدة في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، للأسر السورية الضعيفة.
	72 - ونتيجة للنـزاع المحلي الذي نشب في بني وليد في تشرين الأول/أكتوبر، نزح ما يقدر بــ 000 60 شخص إلى ترهونة والعربان ونسمة، إضافة إلى بلدات أخرى في غرب ليبيا. وقد عاد أغلبيتهم بعد ذلك إلى ديارهم. وقد عملت الأمم المتحدة عن كثب مع الوكالة الليبية للإغاثة الإنسانية، والهلال الأحمر الليبي، ومنظمات المجتمع المدني على رصد الحالة في بني وليد وتقديم المساعدة الإنسانية. وقدمت الأمم المتحدة أيضا المشورة والدعم التقني بشأن إدارة الأزمة وتنسيق الاستجابة الإنسانية إلى لجنة إدارة الأزمات الحكومية المنشأة داخل مكتب رئيس الوزراء للإشراف على عودة السكان وجهود الإنعاش.
	رابعا - نشر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
	73 - في 1 كانون الثاني/يناير 2013، كان قد تم نشر ما مجموعه 205 من الموظفين الدوليين والأفراد الـمقدمين من الحكومات والموظفين الوطنيين الـتابعين للبعثة. ويشمل هؤلاء 175 في طرابلس، و 14 في بنغازي، و 3 في سبها، و 1 في نيويورك، و 12 في مركز الخدمات العالمي في برينديزي بـإيطاليا.
	خامسا - سلامة الموظفين وأمنهم
	74 - استمرت الأمم المتحدة في العمل بفعالية في جميع أنحاء ليبيا خلال النصف الثاني من عام 2012 رغم تدهور الحالة الأمنية. فقد أصبحت الهجمات ضد المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، أكثر كثافة اعتبارا من شهر نيسان/أبريل، لا سيما في الشرق. وفي أعقاب الهجوم على مرافق حكومة الولايات المتحدة في بنغازي في 11 أيلول/سبتمبر ونظرا لانهيار عناصر أمن الدولة في المدينة والمشاكل الجمة المتعلقة بالمراقبة، تم نقل الموظفين الدوليين التابعين للأمم المتحدة هناك مؤقتا إلى طرابلس. وربما تقوم البعثة بإعادة نشر فريق أصغر حجما من الموظفين الأساسيين إلى بنغازي، عندما تتحسن الحالة الأمنية.
	75 - وفي 10 كانون الأول/ديسمبر، تعرضت قافلة تابعة للبعثة لإطلاق نار بالأسلحة الصغيرة خارج مدينة الخمس. ويعتقد أن الحادث كان عملا إجراميا عشوائيا ولم يكن استهدافا متعمدا لـلأمم المتحدة. وفي 29 كانون الثاني/يناير، ألقيت قنبلتان أنبوبيتان على مرفق كان من المفترض أن يكون مقرا للبعثة في طرابلس، وقد انفجرت إحدى القنبلتين لتخلف أضرارا طفيفة دون وقوع إصابات. وتقوم الشرطة الليبية بالتحقيق في الحادث.
	76 - وفي ضوء الأجواء المتغيرة باطراد في ليبيا، تم في الفترة المشمولة بالتقرير إدخال مزيد من التحسينات على النهج المتكامل المتعلق بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة. وجرى تكثيف الجهود لحماية موظفي الأمم المتحدة، لا سيما في الشرق، وكذلك في طرابلس فيما يتعلق بترتيبات أماكن العمل والإقامة. ويعتبر هذا الأمر أساسيا لتمكين عمليات الأمم المتحدة من الاستمرار رغم الأجواء الأمنية المعقدة.
	سادسا - الجوانب المالية
	77 - وافقت الجمعية العامة، بموجب قرارها 66/263، على مبلغ قدره 100 039 36 دولار يخصص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عام 2012. وكذلك وافقت الجمعية، بموجب قرارها 67/246، على رصد مبلغ إضافي قدره 200 637 50 دولار لعام 2013، لتصل الموارد الإجمالية للبعثة في فترة السنتين 2012-2013 إلى 300 676 86 دولار.
	سابعا - ملاحظات وتوصيات
	78 - تواصل ليبيا إحراز تقدم على طريق تحولها إلى الديمقراطية. ويُعتبر أداءُ أولِ حكومة وطنية مشكَّلة ديمقراطياً اليمين علامةً فارقة أخرى على هذا الدرب. وقد جاءت استجابةً لمطلب شعبي منادٍ بتشكيل حكومة جامعة يُعوّل عليها وتمتلك القدرة على الشروع في مهمة بناء الدولة. والشفافيةُ والانفتاح اللذان انتُهجا في تشكيل الحكومة الجديدة شاهدان على توافر الإرادة السياسية اللازمة في صفوف المؤتمر الوطني العام والجماعات السياسية ولدى القادة السياسيين من أجل طي صفحة الماضي إلى غير رجعة واحتضان التحول السياسي في ليبيا وفقا لقواعد الحكم الديمقراطي. ورئيس الوزراء، علي زيدان، وحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها، كلاهما يستحق الثناء لالتزامه بالعمل الجاد نحو تلبية المطالب الأساسية للشعب الليبي.
	79 - وفي تشكيل الحكومة تطورٌ سياسي محمود إلا أنه من الضروري أيضا أن تتضافر الجهود للتصدي للتحديات العديدة التي تواجهها ليبيا. فبعد مضي سبعة أشهر على الانتخابات التاريخية التي عُقدت في 7 تموز/يوليه 2012، يتوقع الشعبُ الليبي من السلطات المنتخبة بذل المزيد فيما يتعلق بتوفير الأمن وبناء المؤسسات وتقديم الخدمات، بل وقد بدأ يطالبها بذلك. ويتبين إذن أنه لا غنى عن أن يعمل المؤتمر الوطني العام والحكومة سويا بشكل تعاوني، كلٌ في حدود أوجه اختصاصه، ووفقا لمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ويتعين في كل المجالات المذكورة بذل الجهود المستمرة والمركزة دعما لبناء المؤسسات.
	80 - ومما يبعث على التفاؤل أن الحكومة الجديدة عاقدة النية على المضي قدما على وجه السرعة نحو تحسين الحالة الأمنية الهشة ومعالجة المشاكل الملحة التي تتعلق بانتشار الأسلحة واستمرار عمل الجماعات المسلحة خارج إطار السيطرة المشروعة للدولة. وإني أرحب بوجه خاص بالخطط التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا والرامية إلى إدماج المقاتلين الثوريين في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية. لكن إحراز مزيد من التقدم في مجال الأمن سيرتهن في نهاية المطاف بقدرة الدولة على إجراء إصلاح جذري لمؤسساتها وهياكلها العسكرية والأمنية وعلى تحديثها وإعادة بنائها بعد أن عانت على مدى عقود من التحيز الحزبي وعدم الاستقرار وسوء التنظيم والفساد والمحسوبية. وإحراز تقدم على هذه الجبهات كفيلٌ بأن يمكن ليبيا من السير بشكل حثيث على طريق بناء دولة ديمقراطية حديثة تخضع للمساءلة على أساس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
	81 - ولا تزال هناك تحديات ذات شأن ترتبط بإزالة مخلفات الحرب من المتفجرات وحصر الأسلحة وتخزينها الآمن ومراقبتها في جميع أنحاء ليبيا. ورغم أن تقدما قد أُحرز في هذين المجالين، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله. وإنني أحث الدول الأعضاء على النظر في أن تلتزم بتقديم الدعم لكفالة استمرار هذه الأنشطة الحيوية.
	82 - ومن دواعي التفاؤل أيضا أن اتخذت ليبيا قرارا بتعزيز التعاون الإقليمي بشأن المسائل الأمنية. وجدير بالذكر أن الكثير من المشاكل التي تواجهها ليبيا في هذا الصدد تتشابك مع تلك التي يعاني منها جيرانها. وينبغي لذلك أن تشمل المساعدة الدولية المقدمة إلى ليبيا دعما يُرصد للأنشطة التي نفذتها السلطات الليبية في الآونة الأخيرة بهدف توطيد الجهود المشتركة المبذولة لتعزيز أمن الحدود. ويعكف مبعوثي الخاص إلى منطقة الساحل، رومانو برودي، على وضع استراتيجية شاملة لمنطقة الساحل تتناول مسائل عدة منها الشواغل الأمنية عبر الحدود. 
	83 - ومن الحيوي في المرحلة الراهنة من التحول السياسي التي تمر بها ليبيا أن يتم التوصل إلى توافق للآراء بناء على مشاورات موسعة وشاملة بغية إنجاح الجهود التي تبذلها السلطات الليبية لتناول المسائل ذات الأولوية. وفي ضوء هشاشة الحالة الأمنية، من المهم قبل اعتماد الدستور الجديد أن يُعقدَ حوارٌ وطني يشارك فيه الجميع. فمثل هذا الأمر من شأنه أن يتيح لشتى الأطراف الفاعلة، سواء أكانت أطرافا سياسية أو أطرافا تنتمي إلى القبائل أو منظمات المجتمع المدني، أن تقيم توافقا للآراء بشأن المبادئ والأولويات المزمع الاسترشاد بها ريثما يُعتمد دستور جديد. 
	84 - وإني أشيد بقرار المؤتمر الوطني العام الشروع في إجراء انتخابات لتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة الدستور. فالقرار علامةٌ بارزة تمهد الطريق لمواصلة التقدم نحو وضع دستور يجسد احتياجات الشعب الليبي وأولوياته وطموحاته. وأشجع في هذا الصدد المؤتمرَ الوطني العام على التحرك على وجه السرعة من أجل اعتماد الإطار القانوني اللازم لعقد انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الجميع. وأهيب أيضا بالسلطات الليبية المختصة أن تكفل توافقا شعبيا واسعا قدر الإمكان بشأن المبادئ الدستورية وأن تضمن أعلى مستوى ممكن من الامتثال للمعايير المعتمدة في الدول الديمقراطية التي يحكمها الدستور.
	85 - وبموازاة جهود إقامة الحوار الوطني، ينبغي ألا تُبخس قيمة جهود المصالحة وألا تعتبر سابقة لأوانها. فالمصالحة تستلزم مواجهة أشباح الماضي والتعامل مع تركة النظام السابق وتعزيز العدالة الانتقالية والامتناع عن الأعمال العقابية والانتقامية الجماعية. وإني أشجع بشدة في هذا الصدد مبادرات تقصي الحقيقة والمصالحة. وأشيد بالجهود التشريعية المبذولة تحقيقاً لهذا الغرض، وأدعو جميع الأطراف المعنية إلى وضع قانون للعدالة الانتقالية يتواءم مع المعايير الدولية وإلى مواءمة غيره من القوانين ذات الصلة مع تلك المعايير. ومن الضروري للغاية في جهود تقصي الحقيقة وفي العمليات القضائية أن تُلبى على نحو واف تطلعات الضحايا.
	86 - ويظل الاستمرارُ في احتجاز الآلاف دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة مع إساءة معاملتهم باعثا على القلق البالغ. ورغم تحقق بعض التقدم في عملية فرز المحتجزين والبت في حالاتهم، لا يزال هذا الجهد محدود النطاق. وينبغي أن يُنقل جميع المحتجزين إلى مراكز تخضع لسلطة الدولة، كما يتعين على السلطات الليبية التعجيل بالإجراءات القضائية. ولا بد من اتخاذ تدابير تكفل مثول المحتجزين لمحاكمات عادلة بما يتفق مع المعايير الدولية لسيادة القانون. وأحث السلطات في هذا الصدد على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتمكين النظام القضائي، بما في ذلك توفير الظروف الأمنية الملائمة للقضاة وأعضاء النيابة العامة. وكذلك أحث السلطات على بذل الجهود المتضافرة من أجل وضع إطار قانوني لتناول مسألة المهاجرين غير القانونيين واللاجئين وطالبي اللجوء المحتملين بما يتفق مع أحكام القانون الإنساني الدولي. 
	87 - وبموازاة جهود ليبيا لمواجهة التحديات الماثلة أمامها في عملية التحول الديمقراطي، سوف تواصل الأمم المتحدة من جانبها تقديم دعمها التام ومساعدتها الكاملة وفقا للمبادئ الداعية لتولي العناصر الوطنية زمام أمورها. وتحقيقا لهذه الغاية، أُوصي بأن يجدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 12 شهرا أخرى باعتبارها بعثة سياسية خاصة ذات ولاية متكاملة في المجالات المنصوص عليها في قرارات المجلس 2009 (2011) و 2022 (2011) و 2040 (2012). وستراعي البعثةُ ومنظومةُ الأمم المتحدة الأعم الأولوياتِ التي تضعها الحكومة وستكثفان بناءً عليها مساعيهما المبذولة لدعم تلك الأولويات وتعيدان توجيه محور أعمالهما بحيث تتصديان لها على نحو ملائم. وتشمل تلك الأولويات على سبيل المثال لا الحصر عملية صياغة الدستور والحوار الوطني الشامل وتحسين القدرات المؤسسية في مجالات إصلاح قطاع الدفاع والعدالة الانتقالية وسيادة القانون. وستواصل الأمم المتحدة، في ظل تعاون وتنسيق وثيقين مع المجتمع الدولي، إتاحة الموارد والخبرات المتوافرة دعماً للأولويات الوطنية.
	88 - وختاما أود أن أؤكد مجدداً التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم الكامل للشعب الليبي في تحوله إلى الديمقراطية. وأشيد بالسلطات الليبية والشعب الليبي لما حققاه من إنجازات حتى الآن وأوجه إليهما الشكر لما بذلاه من وثيق التعاون والمؤازة إزاء الأمم المتحدة. وأتوجه بالشكر أيضا إلى جميع الشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية وغير هؤلاء ممن قدموا الدعم إلى الشعب الليبي في جهوده الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار. وأخيرا، أود أن أعرب عن خالص العرفان لأفراد بعثة الأمم المتحدة وموظفي الأمم المتحدة لما يبذلونه من جهود من أجل دعم العملية الانتقالية في ليبيا. كما أوجه الثناء إلى ممثلي الخاص، طارق متري، لما أبداه من قيادة قوية منذ تقلده منصبه هذا.

