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 تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا     
  

  مقدمة  -أوال   
/  آذار١٤ املــؤرخ )٢٠١٣ (٢٠٩٥يقــدم هــذا التقريــر عمــال بقــرار جملــس األمــن         - ١

ة، ويقدم حملـة عامـة عـن احلالـة          وهو يغطي التطورات السياسية واألمنية الرئيسي     . ٢٠١٣ مارس
اإلنسانية وحالة حقوق اإلنسان، ويبني بإجيـاز أنـشطة بعثـة األمـم املتحـدة للـدعم يف ليبيـا منـذ           

  ). S/2013/104 (٢٠١٣فرباير / شباط٢١صدور تقريري املؤرخ 
  

  التطورات السياسية واألمنية     
ــسياسي الكــبري بالفعــل     خــال  - ٢ ــالتقرير، زادت حــدة االســتقطاب ال ــرة املــشمولة ب ل الفت

وجتــسدت، يف مجلــة أمــور، يف النقــاش املطــول واملــثري للخــالف بــشأن قــانون العــزل الــسياسي  
واإلداري الـذي يــسعى إىل منـع املــسؤولني املنــتمني إىل النظـام الــسابق مـن املــشاركة يف احليــاة     

ثار السياسية واألمنية اليت أوجـدها اخلـالف، مـا زال هـذا اخلـالف قويـا       وإىل جانب اآل  . العامة
. بشأن مستقبل كتائب الثوار وأظهر اخلالفات القائمـة حـول سـري عمـل املؤسـسات الـسياسية               

وُيوضــع دور األحــزاب الــسياسية، مــن جانبــه، موضــع التــساؤل بــشكل متزايــد، وُيــشكك يف  
  . مصداقيته يف بعض احلاالت

مــصاحل وآراء القــوى الــسياسية واإلقليميــة يف البلــد الــذي جتــسد يف املــؤمتر   وتــضارب   - ٣
الوطين العام رمبا أحلق ضررا بفعالية املؤمتر بوصفه هيئة تـشريعية ومبكانتـه يف أعـني العديـد مـن                    

ــدرة      . الليبــيني ــسياسية، وأعــاق ق ــة ال ــر ال ميكــن إنكــاره علــى اســتقرار العملي ــذلك أث وكــان ل
  . املشاكل الرئيسية اليت تواجه البلداحلكومة على معاجلة

 وقد طغت املناقـشة املتعلقـة بقـانون العـزل الـسياسي واإلداري املقتـرح علـى الـساحة                     - ٤
وزاد بـاطراد التأييـد العـام السـتبعاد كبـار مـسؤويل            . السياسية خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير        
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تـهاكات كـربى حلقـوق اإلنـسان     النظام السابق والشخصيات الفاسدة وغريهـم ممـن ارتكبـوا ان         
  . من العملية السياسية وشغل الوظائف احلكومية

ومع تزايد الطابع اخلاليف للمـداوالت داخـل املـؤمتر الـوطين العـام يف مـا يتعلـق بنطـاق                       - ٥
قانون العزل املقترح، وقعت سلسلة من احلوادث األمنية اليت كثفت خالهلا خمتلـف اجلماعـات               

ومـن بـني تلـك    . سلحة ضغوطها على السلطات من أجل اعتماد القـانون     السياسية والعناصر امل  
مــارس، ممــا جعــل اهليئــة / آذار٥احلــوادث احلــصار الــذي تعــرض لــه املــؤمتر الــوطين العــام يــوم   

التشريعية تضطر إىل تعليق أنشطتها مؤقتا؛ وهجوم مسلح وقع يف اليوم نفسه على سـيارة تقـل        
 العام وقتئذ؛ واعتداءات على عدد مـن الوسـائط اإلعالميـة         حممد املقريف، رئيس املؤمتر الوطين    

أبريـل،  / نيـسان  ٢٨بسبب حتيزها املتصور ضد هذا القانون؛ وأهم من ذلك ما وقع اعتبارا من              
وهو حصار دام أسبوعني نفذته كتائب الثوار ضد عدة وزارات حكوميـة، مبـا يف ذلـك وزارة                  

  .عدلالشؤون اخلارجية ووزارة الداخلية ووزارة ال
ــة األصــوات يف املــؤمتر الــوطين العــام يف      - ٦ أبريــل عــن  / نيــسان٩وأســفر تــصويت بأغلبي

 مــن اإلعــالن الدســتوري، ممــا أدى إىل تــوفري محايــة فعالــة مــن الطعــن القــانوين  ٦تعــديل املــادة 
. للتشريع املتعلق بالعزل السياسي وبالتايل متهيد الطريق العتمـاد هـذا القـانون يف هنايـة املطـاف               

كانت هذه املادة يف صـيغتها األصـلية تـضمن مـساواة املـواطنني أمـام القـانون، وهـو أمـر مـن                        و
  .احملتمل أن يؤدي إىل إقصاء القانون املقترح

مايو، صوت املؤمتر الوطين العـام لـصاحل قـانون العـزل الـسياسي واإلداري               / أيار ٥ويف    - ٧
وات، طائفــة واســعة النطــاق مــن  ســن١٠وحيــدد القــانون، الــذي ينطبــق ملــدة . بأغلبيــة ســاحقة

الوظــائف الــسياسية واإلداريــة والوظــائف األخــرى، فــضال عــن أنــواع االنتمــاء والــسلوك،          
وُرفـضت مقترحـات بـأن يـشمل القـانون أحكامـا            . كأساس الستبعاد األفراد من احليـاة العامـة       

لقـانون،  وقبـل اعتمـاد ا    . إلعفاء األشخاص على أسـاس تأييـدهم للثـورة الليبيـة يف وقـت مبكـر               
أسدت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيـا املـشورة للمـؤمتر الـوطين العـام بـشأن املعـايري الدوليـة                      
وأفضل املمارسـات يف جمـال التحقـق مـن مؤسـسات الدولـة، وكـذلك يف مـا يتعلـق بالعواقـب                       

 البعثـة   ويف مـذكرة موجهـة إىل رئـيس املـؤمتر الـوطين العـام، بينـت               . احملتملة للتـدابري االسـتثنائية    
بوضوح أن بعض املعـايري املتعلقـة بالقـانون املقتـرح غـري مناسـبة، وغامـضة يف بعـض األحيـان،                      

  . وميكن أن تنتهك احلقوق املدنية والسياسية للعديد من املواطنني
وُشـكلت جلنـة لتنفيـذ القـانون يف مجيـع احلـاالت باسـتثناء احلـاالت الـيت تنطـوي علـى              - ٨

ذ ذلــك احلـــني عـــدد مــن الطعـــون يف دســتورية هـــذا القـــانون،    وقــدم منـــ . الــسلطة القـــضائية 
  .ذلك طعن من جانب اجمللس الوطين للحريات املدنية وحقوق اإلنسان يف ليبيا يف مبا



S/2013/516  
 

13-43180 3/24 
 

وعلى الرغم من سجل بارز يف املعارضة النـشطة لنظـام القـذايف علـى مـدى أكثـر مـن                       - ٩
ــصف       ــصبه ب ــن من ــتقالة م ــف االس ــد املقري ــار حمم ــود، اخت ــة عق ــوطين يف   ثالث ــؤمتر ال ــيس امل ته رئ

وحذا حذوه مجعة عتيقة، النائـب األول للـرئيس، يف      . مايو حتسبا لتطبيق القانون عليه    /أيار ٢٨
وحل السيد نوري أبو سهمني حمل املقريـف منـذ ذلـك احلـني عقـب تـصويت                  . يوليه/ متوز ١٦

  . يونيه/ حزيران٢٥أجراه املؤمتر الوطين العام يف 
ت من داخل املؤمتر الوطين العام ومن أماكن أخرى من أجـل تـشكيل           واستجابة لنداءا   - ١٠

يوليه أنه سيقوم بتعيينـات وزاريـة       / متوز ٣١حكومة طارئة، أعلن رئيس الوزراء علي زيدان يف         
واسـتقال نائـب رئـيس الـوزراء عـواد          . جديدة وسينشئ جلنة معنيـة باألزمـات داخـل احلكومـة          

. ية صنع القرارات احلكوميـة مفرطـة يف املركزيـة         أغسطس، بدعوى أن عمل   / آب ١الرباسي يف   
واســتقال عــدد مــن الــوزراء اآلخــرين يف وقــت ســابق حتــسبا إلقالتــهم مبوجــب قــانون العــزل      

  . السياسي واإلداري
يوليـه  / متوز ٤وتعمقت اآلثار السياسية النامجة عن قانون العزل السياسي واإلداري يف             - ١١

يــق مــشاركة أعــضاءه يف املــؤمتر الــوطين العــام، باســتثناء  بفعــل قــرار حتــالف القــوى الوطنيــة تعل
وذكر قادة الكتلـة أن سـبب       . مناقشة واعتماد القانون االنتخايب املتعلق جبمعية صياغة الدستور       

مقاطعتــهم هــو التعــرض للتخويــف علــى يــد اجلماعــات املــسلحة يف مــا يتعلــق باعتمــاد قــانون   
التفاق على خريطـة طريـق للمـستقبل، بـالنظر          وحث أيضا حتالف القوى الوطنية على ا      . العزل

إىل أن التأخري يف اعتماد القـانون االنتخـايب جلمعيـة صـياغة الدسـتور يعـين أن اجلـداول الزمنيـة                      
احلالية احملددة للفترة االنتقالية ستمتد إىل ما بعد فترة والية املـؤمتر الـوطين العـام الـيت تنتـهي يف                     

أن التحالف ألغى مقاطعته يف وقـت الحـق، فإنـه أعلـن             وعلى الرغم من    . ٢٠١٤فرباير  /شباط
أغسطس عن تعليق مشاركته يف العمليـة الـسياسية إىل حـني اعتمـاد دسـتور، وتـرك                  / آب ١يف  

ومـن جهـة أخـرى، أعلـن     . لفرادى األعضاء اختـاذ القـرار يف مـا يتعلـق مبواصـلة حـضور املـؤمتر                
ه أنه سيتوقف عـن العمـل كحـزب سياسـي     يولي/ متوز٥قادة حزب العدالة والبناء يف البداية يف       

يف كل من املؤمتر الوطين العام واحلكومة، وأن برملانييه ووزراءه سـيعملون بـصفتهم مـستقلني؛                
  .وألغي هذا القرار يف وقت الحق عقب معارضة اجمللس األعلى للحزب

وطــوال األزمــة الــسياسية الــيت نــشأت عــن مناقــشة قــانون العــزل الــسياسي واإلداري      - ١٢
واعتماده الحقـا، كثـف ممثلـي اخلـاص الـسيد طـارق متـري وفريقـه االتـصال جبميـع األطـراف              
املعنيــة، فــشدد علــى ضــرورة احلــوار مــن أجــل نــزع فتيــل التــوترات وضــمان احتــرام العمليــة     

  .الدميقراطية
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  عملية صياغة الدستور    
يـات الـسياسية طـوال      ظلت اجلهود الرامية إىل بدء العملية الدستورية أولوية من األولو           - ١٣

فربايـر املنازعـة الطويلـة األمـد        /وسـوى املـؤمتر الـوطين العـام يف شـباط          . الفترة املشمولة بـالتقرير   
واختـار انتخـاب هيئـة تتـألف مـن سـتني          . املتعلقة بكيفية اختيار أعضاء مجعية صـياغة الدسـتور        

ويف هـذا الـصدد،   . يبيـا عضوا علـى أسـاس املـساواة يف التمثيـل بـني املنـاطق التارخييـة الـثالث لل         
. كان عليه اعتماد تعديل جديد لإلعالن الدسـتوري، عقـب صـدور حكـم مـن احملكمـة العليـا                   

يوليه، اعتمد املؤمتر الوطين العام قانون انتخابيا قائما على نظـام األغلبيـة ودوائـر               / متوز ١٦ويف  
ــة ذات مقعــد واحــد  ــساء وســتة مقاعــد أخــرى جمل   . انتخابي تمعــات وُحجــزت ســتة مقاعــد للن

  .األمازيغ والطوارق والتبو: األقليات الثالث وهي
واعترضت اجملموعات اليت متثل هـذه اجملتمعـات الثالثـة علـى القـانون علـى أسـاس أنـه                      - ١٤
وبــــدأت محلــــة عــــصيان مــــدين احتجاجــــا علــــى ذلــــك يف . حيتــــرم مبــــا يكفــــي حقوقهــــا ال

يوليـه، أصـدر املـؤمتر قانونـا        / متـوز  ٣٠ويف  . يوليه، مشلت مقاطعة املؤمتر الـوطين العـام       /متوز ٢٤
ورغم ترحيـب قـادة     . يعترف بلغات األمازيغ والطوارق والتبو وينص على تعليمها يف املدارس         

ــهم        ــهم، فقــد واصــلوا مطالبت ــانيي الطــوارق ملقاطعت ــة هبــذا التحــرك وإهنــاء برمل اجملتمعــات احمللي
  . بضمانات دستورية

 دعم التربية الوطنية وتوعية اجلمهـور باملـسائل         وظلت األمم املتحدة تشارك بنشاط يف       - ١٥
ــة صــياغة        ــى االســتعداد للمــشاركة يف عملي ــييب عل ــشعب الل ــساعدة ال ــة مل الدســتورية يف حماول

وتترأس البعثة فريقا عامال للدعم يف جمال الدستور يقـوم بـدور آليـة التنـسيق وتبـادل                  . الدستور
ونظــم برنــامج األمــم . بِّني علــى هــذه املــسألةاملعلومــات الرئيــسية بــني الــشركاء الــدوليني املنكــ

املتحدة اإلمنائي عددا من حلقات العمل التدريبية على العمليات الدستورية، وهو يقدم الـدعم              
حلملة وطنية للتوعية تنظمها إحدى منظمات اجملتمع املدين؛ وبالتعاون مع فريق األمـم املتحـدة               

ــامج األمــم املتحــدة     ــدعم االنتخــايب، درب برن ــرأة يف جمــال    لل ــاة حقــوق امل ــضا دع ــائي أي اإلمن
وبالعمـل مـع االحتـاد األورويب وجامعـة بنغـازي، دعـم             . العناصر االنتخابية للعمليـة الدسـتورية     

ــور       ــوطين آلراء اجلمهـ ــصعيد الـ ــى الـ ــصائية علـ ــة استقـ ــراء دراسـ ــضا إجـ ــائي أيـ ــامج اإلمنـ الربنـ
  .الدستور بشأن

  
  األخذ بالالمركزية    

ــران١يف   - ١٦ ــه، أعلــن مــن جانــب واحــد اجمللــس االنتقــايل لربقــة، الــذي جيمــع     يون/ حزي ي
وزعـم اجمللـس أن تلـك       . مناصري النظام االحتادي يف الشرق، منطقة شرق ليبيا منطقـة احتاديـة           

اخلطــوة ضــرورية يف ضــوء عجــز احلكومــة املركزيــة عــن تلبيــة االحتياجــات الــسياسية واألمنيــة 
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وذكـــر أنـــه ســـيعمل علـــى إنـــشاء هياكـــل احلكـــم  االقتـــصادية لـــشرق ليبيـــا، -واالجتماعيـــة 
ومـع ذلـك،    . وتشري االستقـصاءات إىل أن الـدعم العـام للنظـام االحتـادي مـنخفض              . به اخلاصة

زال مثة توافق آراء واسع النطـاق بـشأن ضـرورة إضـفاء الطـابع الالمركـزي علـى اخلـدمات           ما
ساســية يف مجيــع أرجــاء  احلكوميــة، وتوليــد فــرص العمــل، وتكثيــف االســتثمار يف اهلياكــل األ  

ويف خطوة هتدف إىل تأكيد التزام احلكومة مبعاجلـة هـذه الـشواغل املـشروعة، أعلنـت                  . املنطقة
يونيه أهنا ستعيد يف الوقت املناسب إنشاء مقار الـشركة الوطنيـة للـنفط     / حزيران ٥احلكومة يف   

  .وعدد من املؤسسات احلكومية األخرى يف بنغازي
  

  خلياجمتمعات املشردين دا    
أبرز قرار اختذه قادة جمتمع سكان طوارغة املشردين يعلنون فيه عن العـودة إىل بلـدهتم            - ١٧

الــيت حتمــل نفــس االســم حمنــة هــذا اجملتمــع احمللــي النامجــة عــن تــشرد أفــراده قــسرا، والظــروف  
وقد شهد ممثلي اخلاص ذلـك بـشكل مباشـر خـالل            . املعيشية القاسية اليت ما زالوا يعانون منها      

وبـــالنظر إىل . ٢٠١٣يونيـــه / حزيـــران٣يــارة قـــام هبـــا إىل خمـــيم للمــشردين يف طـــرابلس يف   ز
ادعاءات من جانب أفراد جمتمع سكان طوارغة تتعلق بانتهاكات حلقـوق اإلنـسان يف مـصراتة                

، اعُتربت عودهتم من جانب واحد أمرا حمفوفا باملخاطر، يف ظـل عـدم التوصـل        ٢٠١١يف عام   
وعقـب جهـود وسـاطة      . ذه االنتهاكات من خالل آليـات العـدل املناسـبة         إىل اتفاق للتصدي هل   

يونيـه النـهائي الـذي حـدده سـكان طوارغـة،       / حزيـران ٢٥مكثفة يف الفترة املفـضية إىل موعـد         
والتزام علين من احلكومة بوضع خطة لعودهتم وحتسني ظروف معيـشتهم، وافـق اجمللـس احمللـي       

  .ودهتميونيه على تأجيل ع/لطوارغة يف حزيران
مـايو مـن أحـد القبـور     / شخـصا يف أيـار  ١١ويف الوقت نفسه، جرى استخراج جثـث        - ١٨

وبــدأت عمليــة حتديــد اهلويــة يف خــضم خــالف سياســي حــول هويتــهم وســبب    . يف طوارغــة
واقترحت البعثة أن تنشئ احلكومة آلية لتقصي احلقـائق، يف إطـار اسـتراتيجية متكاملـة         . وفاهتم

ن أجـل معاجلـة مظـامل سـكان مـصراتة مـن سـكان طوارغـة خـالل الثـورة،               للعدالة االنتقالية، م  
  . ومظامل سكان طوارغة املشردين بعد الثورة

ــشاشية وغنتــــرار يف آذار     - ١٩ ــة بــــني قبائــــل املــ ــتباكات متقطعــ ــارس /ونــــتج عــــن اشــ مــ
وقـد  .  أغلبـهم مـن أبنـاء قبيلـة املـشاشية            من سكان مـزدة    ٣ ٠٠٠أبريل تشريد حوايل    /ونيسان
  .منذ مدة إىل ديارهم بعد اتفاق على وقف إطالق النار بني ممثلي القبيلتنيعادوا 
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  احلالة األمنية يف طرابلس    
بعــد سلــسلة مــن احلــوادث الــيت انطــوت علــى االختطــاف وعمليــات الــسطو املــسلح      - ٢٠

، الــذي ٢٧مــارس القــرار / آذار٢٠وأنــشطة إجراميــة أخــرى، اعتمــد املــؤمتر الــوطين العــام يف  
ــي تع ــة   يعطـ ــة بإزالـ ــدفاع والداخليـ ــات إىل وزاريت الـ ــري   ”ليمـ ــسلحة غـ ــشكيالت املـ ــع التـ مجيـ
من العاصـمة، وكفالـة نقـل مجيـع األسـلحة واملعـدات العـسكرية غـري املـشروعة يف                    “ املشروعة

ورغم التأييد العـام الواسـع النطـاق الـذي حظـي بـه القـرار، تبـيَّن أن تنفيـذه                . املدينة إىل اجليش  
  .ذلك جزئيا إىل تضارب اخلطط السياسية واإلقليمية ملختلف الكتائبصعب للغاية، ويعزى 

ومع تزايد حـدة التـوترات بـني الوحـدات الثوريـة املتـصارعة يف طـرابلس، انـدلعت يف                 - ٢١
يونيه اشتباكات كربى بني كتائب الزنتان املنتسبة إىل وزارة الـدفاع وغريهـا مـن               / حزيران ٢٦

وخلفـت االشـتباكات الـيت دامـت يـومني          . منيـة العليـا لطـرابلس     الكتائب املنتسبة إىل اللجنة األ    
وتوقـف  . يونيه، أقيل وزير الدفاع حممـد الربغثـي       / حزيران ٢٧ال يقل عن عشرة قتلى، ويف        ما

اهلدوء اهلـش الـذي اسـتعادته شـوارع املدينـة بفعـل تفجـري أربـع سـيارات ملغومـة عـن بعـد يف                          
  .يوليه/متوز ١٦
ــي يف ا    - ٢٢ لزنتــان بيانــا ينتقــد بــشدة املــؤمتر الــوطين العــام واحلكومــة        وأصــدر جتمــع قبل

ويف اجلانـب  . واألحزاب السياسية الستمرار عجزها عن تـشكيل قـوة فعالـة للجـيش والـشرطة          
املقابل، اجتمع عدد مـن اجملـالس احملليـة يف طـرابلس وأدانـوا أعمـال اجلماعـات العـسكرية الـيت                      

ويف خـضم بعـض االعتراضـات مـن عـدد مـن             . اصـمة يرون أهنا هتدد السالم واالسـتقرار يف الع       
يوليـه، كلـف رئـيس املـؤمتر الـوطين العـام أبـو سـهمني         / متوز٢٧أعضاء املؤمتر الوطين العام، يف     

حتالفا لكتائب الثوار مبهمة محاية طرابلس، مشريا إىل عدم قـدرة اجلـيش والـشرطة علـى القيـام                   
أغـسطس يـأذن للـرئيس باختـاذ تـدابري          / آب ٥وعقب قرار اختذه املؤمتر الوطين العـام يف         . بذلك

عاجلــة للحفــاظ علــى األمــن يف مجيــع أرجــاء البلــد، بــدأت وحــدات درع ليبيــا مــن األجــزاء     
أغـسطس، كجـزء مـن خطـة طـوارئ          / آب ٨الوسطى والغربية للبلـد انتـشارها يف طـرابلس يف           

  . لتأمني املدينة
  

  شرق ليبيا    
يــا تــصاعد املعارضــة لكتائــب الثــوار،  شــهدت بنغــازي ومنــاطق أخــرى مــن شــرق ليب   - ٢٣
سيما للتشكيالت املشار إليها بدروع ليبيا، اليت تتـألف إىل حـد كـبري مـن وحـدات ثوريـة             وال

وعجلـت اخلالفـات    . تعمل حتت القيـادة التنفيذيـة لـرئيس هيئـة األركـان العامـة للجـيش اللـييب                 
ــل بوقـــ      ــل الطويـ ــا يف األجـ ــب درع ليبيـ ــع كتائـ ــة بوضـ ــسياسية املتعلقـ ــل يف  الـ ــدام قاتـ وع صـ
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ــران ٨ ــادل        /حزي ــب إىل تب ــذه الكتائ ــات إحــدى ه ــت مظــاهرة خــارج ثكن ــدما حتول ــه عن يوني
  . شخصا٣٠إلطالق النار بني أفراد الكتيبة واحملتجني، مما أدى إىل مقتل حوايل 

يونيـه، أصـدر املـؤمتر      / حزيـران  ٩ويف سياق االستجابة بـسرعة للعنـف يف بنغـازي، يف              - ٢٤
 الذي دعا فيه رئيس الوزراء إىل تقدمي مقترح لدمج الكتائـب املـسلحة              ٥٣قرار  الوطين العام ال  

ويف أعقـاب ذلـك القـرار، قبـل         . يف اجليش ودعا السلطة القضائية إىل إجراء حتقيـق يف احلـادث           
ويف الوقت ذاتـه، دعـت وزارة       . املؤمتر الوطين العام استقالة رئيس هيئة األركان العامة للجيش        

العسكرية يف بنغازي إىل تويل قيادة الثكنـات التابعـة للعناصـر األربعـة لـدرع                الدفاع الوحدات   
وعلــى الــرغم مــن ترحيــب ســكان املدينــة بنــشر وحــدات عــسكرية . ليبيــا املتمركــزة يف املدينــة

خاصة من اجليش يف مجيع أرجاء بنغازي، وسري ذلك على مـا يبـدو إىل حـد مـا يف اجتـاه تلبيـة            
يعاجل هذا التحرك بشكل كامـل املـسألة احملوريـة املتمثلـة يف كتائـب               مطالبتهم بنشر اجليش، مل     

  . درع ليبيا ومستقبلها
يونيــه شــنت عناصــر  /حزيــران ١٥ويف مــا يبــدو أنــه حــادث ذو صــلة باملوضــوع، يف     - ٢٥

واشـتبكوا  . مسلحة جمهولة اهلوية هجوما على قوة الشرطة يف مديرية األمن الـوطين يف بنغـازي   
سكرية جمـاورة، مبـا يف ذلـك وحـدات مـن القـوات اخلاصـة، ممـا أدى إىل                    الحقا مع وحدات ع   

  .مقتل عدة جنود
ــة اغتيــاالت          - ٢٦ ــتمرت احلالــة األمنيــة املتــوترة يف بنغــازي يف التطــور يف خــضم محل واس

وقتــل عــدة مــسؤولني أمنــيني حــاليني  . ملحوظــة تــستهدف أفــراد قــوات األمــن يف شــرق ليبيــا 
وباملثـل، مـا زالـت منـشآت الـشرطة          . ى يد عناصر جمهولة اهلويـة     وسابقني يف بنغازي ودرنة عل    

  .يف بنغازي ودرنة تتعرض للهجوم
يوليـه، وهـو أبـرز      / متـوز  ٢٦وتسبب اغتيال الناشـط البـارز عبـد الـسالم املـسماري يف                - ٢٧

عملية اغتيال سياسـي منـذ الثـورة، يف انطـالق موجـة مـن املظـاهرات االحتجاجيـة يف بنغـازي                      
ن أخـرى، وصـاحبتها يف عـدد مـن احلـاالت هجمـات علـى مكاتـب األحـزاب                    وطرابلس ومـد  

  .السياسية
  

  جنوب ليبيا    
ظلت احلالة األمنية يف اجلنوب هشة علـى العمـوم رغـم اجلهـود املبذولـة مـن احلكومـة                      - ٢٨

وشـهدت الفتـرة   . إلحكام السيطرة بقدر أكرب على املناطق احلدودية اجلنوبيـة وطـرق التـهريب    
مــارس / آذار٣٠لتقرير موجــة مــن احلــوادث األمنيــة، مشلــت هجمــات مــسلحة يف املــشمولة بــا

علــى مديريــة األمــن يف ســبها وعلــى قاعــدة عــسكرية يف املنطقــة؛ وثــالث ســيارات ملغومــة يف 
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يونيه، مما أسفر عـن مقتـل أربعـة أشـخاص وجـرح العديـد               / حزيران ٢٦جنوب مدينة سبها يف     
  . من اآلخرين

نوب عن خماوف، بناء على معلومـات مل ُيتحقـق منـها أو أنبـاء               وأعرب السكان يف اجل     - ٢٩
غري مؤكدة، يف ما يتعلـق بتـسلل أفـراد مجاعـات مـسلحة متطرفـة قـادمني مـن البلـدان اجملـاورة                        

ومن املؤكد أن اجلنوب ليس يف منأى عن أثـر التـدخل العـسكري    . عن طريقها إىل اجلنوب    أو
ومـن الواضـح أن غيـاب أمـن احلـدود      . فق املشردينيف مايل الذي أسفر، يف مجلة أمور، عن تد     

  . الليبية مشكلة إقليمية تتطلب تضافر اجلهود والدعم الدويل
ويف خطــوة ترمــي إىل حتــسني العالقــات القبليــة وتعزيــز الــسالم واالســتقرار يف منطقــة    - ٣٠

ــصاحلة يف        ــاق مـ ــو اتفـ ــة التبـ ــاء قبيلـ ــليمان وبعـــض زعمـ ــة أوالد سـ ــاء قبيلـ ــع زعمـ ــبها، وقـ سـ
أبريــل، اعتــربه الــبعض اتفاقــا مــثريا للجــدل، وذلــك حبــضور مــسؤولني حكــوميني   /نيــسان ٢٠
غري أن السكان يف سبها ما زالـوا يطـالبون باختـاذ تـدابري إضـافية للمـساعدة علـى تعزيـز                      . كبار

  .املصاحلة يف املنطقة
بـيليت  مارس، وذلـك أساسـا بـني ق       /وردا على القتال الذي دار يف الكفرة يف أوائل آذار           - ٣١

مارس إىل نشر قوات حكومية خمتلطة لتـويل        / آذار ٢٦أزوية والتبو، دعا املؤمتر الوطين العام يف        
ورغـم حتـسن احلالـة األمنيـة يف الكفـرة منـذ             . مراقبة نقاط التفتيش الـيت تـشغلها كتائـب الثـوار          

ظـامل  ، مل حيـرز تقـدم مـستدام ُيـذكر يف تـسوية امل             ٢٠١٢االشتباكات اليت وقعت هناك يف عام       
القائمة منذ أمد طويـل واملتـصلة بالتمثيـل احمللـي وتقـدمي اخلـدمات، واملـسائل املتعلقـة باجلنـسية           

  .وبطاقات اهلوية واهلجرة غري الشرعية واملصاحلة القبلية بني جمتمعي أزوية والتبو احملليَّني
    

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

أبريـل الـذي يـنص علـى انتخـاب          / نيـسان  ٩عقب قرار املؤمتر الوطين العام الـصادر يف           - ٣٢
 عـضوا، ُعينـت جلنـة انتخابيـة مكلفـة بتقـدمي مـشروع               ٦٠مجعية لـصياغة الدسـتور تتـألف مـن          

  .  عضوا١٨قانون انتخايب تضم 
العــام، اعُتمــد وبعــد أســابيع مــن املــداوالت املطولــة يف اجللــسة العامــة للمــؤمتر الــوطين    - ٣٣

وقــدم ممثلــي اخلــاص إىل قيــادة املــؤمتر  . يوليــه/ متــوز١٦القــانون االنتخــايب يف هنايــة املطــاف يف 
ــؤمتر          ــضاء امل ــا أع ــشاريع املقترحــات لكــي ينظــر فيه ــشأن م ــة ب ــات خطي ــام تعليق ــوطين الع . ال
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الـة للمـرأة   وأصدرت البعثة أيضا بيانا عاما يدعو املؤمتر الـوطين العـام إىل ضـمان املـشاركة الفع              
  . يف عملية صياغة الدستور، وحيث على إدراج تدابري خاصة لصاحل املرأة يف القانون االنتخايب

مارس، اعتمد املؤمتر الوطين العام قانونا منقحا بـشأن اإلدارة االنتخابيـة            / آذار ٢٨ويف    - ٣٤
اء الــسبعة وُعــني األعــض. ينــشئ املفوضــية الوطنيــة العليــا لالنتخابــات بوصــفها مؤســسة دائمــة 

ــق يف        ــت الحــ ــرأة، يف وقــ ــشملون امــ ــات، ويــ ــا لالنتخابــ ــة العليــ ــية الوطنيــ ــس املفوضــ جمللــ
  . أبريل/نيسان ٢١
 ٥٩/٢٠١٢وقد وفرت التعديالت اليت أدخلها املؤمتر الوطين العام علـى القـانون رقـم         - ٣٥

كومـة قـرارا    أبريـل، أصـدرت احل    /ويف نيـسان  . املتعلق بـاإلدارة احملليـة إطـارا لالنتخابـات احملليـة          
بــشأن القواعــد واألنظمــة املتعلقــة بانتخابــات اجملــالس البلديــة وعينــت جلنــة مركزيــة لإلشــراف 
عليها، حتت رعاية وزارة احلكم احمللي اليت تقدمت من ذلـك احلـني إىل برنـامج األمـم املتحـدة                    

النتخابيـة  وبناء على ذلك، أُجريـت بعثـة لتقيـيم االحتياجـات ا           . اإلمنائي بطلب ملساعدة اللجنة   
  . يونيه لتحديد الدعم الذي ستقدمه األمم املتحدة إىل العملية/يف حزيران

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ركز فريق األمم املتحدة للدعم االنتخايب علـى ثالثـة                - ٣٦
جماالت رئيسية للمساعدة، مبا يف ذلك إسداء املشورة بشأن صياغة القانون االنتخايب، وتقـدمي              

ــدعم ــات،      ال ــة يف جمــال االنتخاب ــوعي واملعرف ــز ال ــات وتعزي ــا لالنتخاب ــة العلي  للمفوضــية الوطني
سـيما بـشأن املــسائل املتـصلة بتــسجيل النـاخبني، والــنظم االنتخابيـة، وتعزيــز املـساواة بــني        وال

  . اجلنسني يف العملية االنتخابية
ق مـع املفوضـية الوطنيـة     وواصل فريق األمم املتحدة للدعم االنتخايب العمل بشكل وثي          - ٣٧

العليا لالنتخابات، فزودها باملساعدة التقنية يف جمال إعادة التنظيم الـداخلي وبنـاء القـدرات يف              
ويقدم مزيد من الدعم لتمكني املفوضـية مـن بـدء التخطـيط             . خمتلف جماالت إدارة االنتخابات   

  .القانون االنتخايب الالزمالتنفيذي النتخابات مجعية صياغة الدستور اآلن بعد أن مت اعتماد 
  

  حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية وسيادة القانون  -باء   
  االحتجاز    

ظلت إىل حـد كـبري حالـة االحتجـاز املتـصل بـالرتاع دون تغـيري منـذ صـدور تقريـري                         - ٣٨
 شـخص،   ٨ ٠٠٠، إذ بلغ العدد اإلمجايل للمحتجزين حوايل        ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢١املؤرخ  

ومل حيـرز أي تقـدم   . جزون يف مرافـق ختـضع امسيـا لـسلطة وزاريت العـدل أو الـدفاع               أغلبهم حيت 
كبري يف الفرز القضائي للمحتجـزين، ويرجـع ذلـك جزئيـا إىل حمدوديـة قـدرة املـدعني العـامني                     

وظلــت . علــى اإلنفــاذ وتــرددهم يف اختــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات خوفــا مــن التعــرض لالنتقــام  
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ئي تــشكل مــصدر قلــق بــالغ، إذ ُســجل تعــرض مــدعني عــامني   ســالمة مــوظفي اجلهــاز القــضا 
وقــضاة لعــدة هجمــات، مبــا يف ذلــك اغتيــال قــاض رفيــع املــستوى يف خــارج مــبىن احملكمــة يف  

 ٢٤يونيـــه وهجمـــات بالقنابـــل علـــى حمـــاكم يف ســـرت وبنغـــازي يف  / حزيـــران١٦يف  درنـــة
  .يوليه على التوايل/متوز ٢٨ و

ة إىل احلكومة دعما جلهودهـا الراميـة إىل فـرض سـلطتها     وواصلت البعثة إسداء املشور   - ٣٩
علــى مجيــع احملتجــزين، وتقــدمي مزيــد مــن التــدريب للمــدعني العــامني، وتقــدمي املــشورة بــشأن  

  .صياغة استراتيجية شاملة لالدعاء العام من أجل معاجلة حاالت االحتجاز املتصلة بالنـزاع
الغا، إذ تشري األدلة إىل استمرار التعذيب وغـريه     وما زالت معاملة احملتجزين تثري قلقا ب        - ٤٠

/ ومنــذ كــانون الثــاين. مــن ضــروب املعاملــة الــسيئة، وال ســيما يف عــدد مــن مرافــق االحتجــاز 
ــاير ــا ال يقــل عــن        ٢٠١٣ ين ــشري إىل أن م ــة، ت ــارير طبي ــك تق ــا يف ذل ــة، مب ــة أدل ، مجعــت البعث
 أنــه مل جتــر مــساءلة أي شــخص غــري. حــاالت وفــاة أثنــاء االحتجــاز ُتعــزى إىل التعــذيب عــشر
  . اآلن حىت
ومــا زالــت ظــروف االحتجــاز يف عــدد مــن املرافــق، وال ســيما املرافــق التابعــة لــوزارة    - ٤١

وقـد بـذلت   . الداخلية الـيت تـضم املهـاجرين غـري القـانونيني، ظروفـا غـري مقبولـة إىل حـد كـبري                  
دد من املرافـق، مبـا يف ذلـك         وزارة العدل جهودا كبرية من أجل حتسني الظروف السائدة يف ع          

  .يف زلينت حيث الحظت البعثة حتسينات، وال سيما يف الرعاية الطبية املقدمة للمحتجزين
ــسان٩ويف   - ٤٢ ــاء      / ني ــا جيــرم التعــذيب واالختف ــام قانون ــوطين الع ــؤمتر ال ــل، اعتمــد امل أبري

ق باالنتــهاكات ومــن املــرجح أن يكــون هلــذا القــانون أثــر رادع يف مــا يتعلــ. القــسري والتمييــز
  .وسيسهم يف إهناء إفالت مرتكيب هذه االنتهاكات من العقاب. اجلسيمة حلقوق اإلنسان

  
  حماكمات كبار مسؤويل النظام السابق    

مشلت حماكمات كبار شخصيات نظام القذايف جلـسات حماكمـة عقـدت يف طـرابلس                 - ٤٣
يض على القتل والفـساد، وسـيف       لرئيس الوزراء السابق البغدادي احملمودي بتهم تتعلق بالتحر       

اإلسالم القذايف يف الزنتان بتهم تتعلق مبحاولة الفرار املزعومة اليت قام هبا أثنـاء زيـارة مـسؤويل                  
يونيـه يف طـرابلس مـسؤوالن       / حزيـران  ١٧وُبـرئ يف    . ٢٠١٢احملكمة اجلنائيـة الدوليـة يف عـام         

يوليـه،  / متـوز  ٣١ويف  . لـوكريب سابقان يف نظام القذايف حوكما يف ما يتصل بتعويضات قـضية            
حكمت إحدى احملاكم يف مصراتة باإلعدام على أمحد إبراهيم القذايف، وزير تعلـيم سـابق، إىل       

  .جانب مخسة أشخاص آخرين
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مايو، رفضت الدائرة التمهيدية للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة قبـول الطعـن              / أيار ٣١ويف    - ٤٤
يوليــه، رفــضت دائــرة   / متــوز١٨ويف . ذايفالــذي قدمتــه ليبيــا يف قــضية ســيف اإلســالم القــ      

االستئناف طلب ليبيا تعليق أمر تسليم السيد القذايف مرة أخـرى، فأشـارت إىل ضـرورة التـزام                  
وقدمت ليبيا طعنـا متعلقـا   . ليبيا بتنفيذ عملية التسليم، ولكن الطعن املتصل باملقبولية ظل معلقا     

أبريل ووافقت الدائرة التمهيدية على تأجيـل       /ن نيسا ٢باملقبولية يف قضية عبد اهللا السنوسي يف        
  .تسليم السنوسي إىل احملكمة، ريثما تبت يف مقبولية الطعن

  
  السلطة القضائية والسجون    

باستثناء كبار املسؤولني يف نظـام القـذايف، مـا زال اسـتئناف احملاكمـات اجلنائيـة بطيئـا                   - ٤٥
ية والتجارية واإلداريـة تـستأنف عملياهتـا علـى         بسبب املشاكل األمنية، يف حني أن احملاكم املدن       

ــوترية أســرع   ــدو ب ــا يب ــسان١٧ويف . م ــة     / ني ــا يلغــي الوالي ــوطين قانون ــل، اعتمــد املــؤمتر ال أبري
وهذه خطوة جديرة بالترحيـب يف طريـق االمتثـال          . القضائية للمحاكم العسكرية على املدنيني    

  . ئية العسكريللمعايري الدولية املتعلقة بدور نظام العدالة اجلنا
ويف أعقــاب التعــديل الــذي أدخلــه املــؤمتر الــوطين العــام علــى القــانون املتعلــق بوضــع       - ٤٦

السلطة القضائية والذي يـراد بـه تعزيـز اسـتقاللية الـسلطة القـضائية عـن طريـق إتاحـة انتخـاب                  
ة أعضاء اجمللس األعلى للقضاء من جانب نظـرائهم، انتخـب اجمللـس يف إطـار تـشكيلته اجلديـد                  

وجيـري  . رئيسا عن طريق اقتراع سري وهو ينظر يف مقترحـات ملزيـد مـن اإلصـالح القـضائي                 
ويـشكل هـذا القـانون    . إعداد قانون ينشئ نظاما متخصصا للعدالة اإلداريـة وحمكمـة دسـتورية         

جزءا من عمليـة إصـالح ترمـي إىل زيـادة قـدرة املـواطنني علـى الطعـن يف القـرارات والقـوانني                        
  . م البعثة املساعدة يف عملية اإلصالح هذهوتقد. اإلدارية

. وتربز حاالت الفرار من الـسجون املتكـررة الثغـرات القائمـة يف مـا يتعلـق بالقـدرات                    - ٤٧
. فــنقص املعــدات، علــى ســبيل املثــال، يــؤثر علــى الــشرطة القــضائية ودائــرة الــسجون يف ليبيــا   

ــرار مــن ســجن ســبها مشلــت عــ       وممــا ــق بوجــه خــاص حــاالت ف ــثري القل ــسجناء يف ي شرات ال
يونيــه أيــضا يف ســـبها، هــاجم رجــال مـــسلحون     /ويف حزيـــران. أبريــل /مــارس ونيــسان  /آذار

ــأطلقوا ســـــراح حـــــوايل   ــه ٦٠ إىل ٥٠الـــــسجن، فـــ ــوا أحـــــدهم يف زنزانتـــ .  ســـــجينا وقتلـــ
 سـجني عقـب أعمـال       ١ ٤٠٠يوليه، فر من سجن الكويفيـة يف بنغـازي حـوايل            /متوز ٢٧ ويف

 مـن املتـهمني بالقتـل وجـرائم خطـرية أخـرى، فـضال عـن          ٥٠٠وكان من بني الفـارين      . شغب
ويف مصراتة، ما زالت جتري أشغال بناء سجن جديـد          . عدد من احملتجزين ذوي الصلة بالرتاع     

  .تديره الدولة
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وواصلت البعثة إسداء املـشورة وتقـدمي التـدريب للـشرطة القـضائية، وسـاعدت أيـضا                   - ٤٨
 فـرد مـن أفـراد كتائـب الثـوار قـد أدجمـوا يف                ١٠ ٠٠٠ويقـدر أن حـوايل      . على إعادة هيكلتها  

، وبـذلك بلغـت كامـل طاقتـها     ٢٠١٣ فـرد يف عـام     ٤ ٠٠٠دائرة الشرطة القضائية، مبن فيهم      
  .وأجريت عملية فرز أولية على أساس السوابق اجلنائية. االستيعابية

  
  العدالة االنتقالية    

ظـر املـؤمتر الـوطين العـام بعـد تـأخريات           ما زال مشروع قـانون للعدالـة االنتقاليـة قيـد ن             - ٤٩
 مــؤمتر وطــين حلقــوق اإلنــسان عقــد يف البيــضاء بتأييــد مــن  ٣٠ودعــا يف . متكــررة يف اعتمــاده

أمــا جلنــة . احلكومــة، وحــضره ممثلــي اخلــاص، إىل اعتمــاد القــانون، مــن بــني توصــيات أخــرى  
ويف .  حـد كـبري   فقـد ظلـت جامـدة إىل    ٢٠١٢تقصي احلقائق واملـصاحلة الـيت أنـشئت يف عـام            

يونيه، أمر املؤمتر الوطين العام بإنشاء جلنـة للنظـر يف جمـزرة سـجن أبـو سـليم الـيت                     / حزيران ٢٦
وواصلت البعثة احلث علـى اعتمـاد قـانون للعدالـة االنتقاليـة مـن شـأنه                 . ١٩٩٦وقعت يف عام    

  . إتاحة تنفيذ استراتيجية شاملة
  

  قطاع األمن  -جيم   
ة حكوميــة حمــددة بوضــوح إلعــادة بنــاء وإصــالح مؤســسات  مل ُيتفــق بعــد علــى خطــ  - ٥٠

أو مل يـتم  /األمـن التابعـة للدولـة، ومل تعتمـد بعـد علـى النحـو الواجـب مـن جانـب احلكومـة و           
ومــا زالــت الــضرورة تــدعو بإحلــاح إىل إشــراك      . إقرارهــا مــن جانــب املــؤمتر الــوطين العــام     

تــذليل العديــد مــن العقبــات يف التــشكيالت الثوريــة وغريهــا مــن التــشكيالت املــسلحة هبــدف  
  . طريق معاجلة مشاكل األمن الوطين

ــرار        - ٥١ ــام للق ــوطين الع ــؤمتر ال ــاد امل ــشكل اعتم ــران٩ يف ٥٣وي ــن   / حزي ــوة م ــه خط يوني
ويــدعو هــذا القــرار احلكومــة إىل وضــع خطــة أمنيــة لــدمج كــل اجلماعــات   . اخلطــوات املهمــة

ــة للدو “ املــشروعة”املــسلحة  ــوات األمــن التابع ــرب    يف ق ــيت تعت ــة وتفكيــك كــل اجلماعــات ال ل
وقــدرة احلكومــة علــى بلــورة وتنفيــذ املبــادرات الراميــة إىل تــدريب أعــداد   . “مــشروعة غــري”

. كــبرية مــن القــوات العــسكرية واألمنيــة يف ليبيــا ســتحدد بدرجــة كــبرية تنفيــذ اخلطــط األمنيــة
ائــق التــدريب، وجتــري احلكومــة حاليــا مناقــشات مــع عــدد مــن الــشركاء الــدوليني بــشأن طر   

أيضا يف الوقت نفسه اآلليات الالزمة الستيعاب اجملندين املـدربني يف اجلهـاز العـسكري                وتضع
  .احلكومي واألمين
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  هيكل قطاع األمن وتنسيقه    
اختذت احلكومة خطوات أولية إلنشاء آليـات تنـسيق لألمـن الـوطين مـن أجـل معاجلـة            - ٥٢

ويف هذا الـصدد، أنـشأت احلكومـة جلنـة معنيـة بـشؤون       . املسائل األمنية بقدر أكرب من الفعالية    
، أنشأت جلنة أخرى لدمج أفـراد اجلماعـات املـسلحة وإعـادة             ٥٣ إصدار القرار    احلدود، وبعد 

ودعما للجهـود الـيت تبـذهلا احلكومـة، واصـلت البعثـة تقـدمي املـساعدة يف مـا يتـصل               . إدماجهم
ومــا زال إحــراز التقــدم يف تنفيــذ خطــط قطــاع األمــن   . باملــشورة والتنــسيق يف هــذين اجملــالني 

  . الية آلية التنفيذ احلكوميةيعتمد، إىل حد ما، على فع
وأحرزت اللجان األمنية الثالث التابعة للمؤمتر الـوطين العـام تقـدما يف ممارسـة الرقابـة                   - ٥٣

ــوطين   ــة يف قطــاع األمــن ال ــز أداء هــذه اللجــان، وضــع املــؤمتر   . علــى األنــشطة احلكومي ولتعزي
نظمـت البعثـة أول حلقـة عمـل         يونيـه،   /ويف حزيـران  . الوطين العام والبعثة برناجما شامال للدعم     

  . بشأن الرقابة املدنية على قطاع األمن من أجل ممثلني للجان الثالث
  

  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج    
 ٥٣مــن املتوقــع أن تتــوىل اللجنــة الــيت شــكلها رئــيس الــوزراء للنظــر يف تنفيــذ القــرار     - ٥٤

اريت الـدفاع والداخليـة يف دمـج أفـراد      تنسيق اجلهود املبذولة حـىت اآلن بـشكل مـستقل مـن وز            
وبنـاء علـى طلـب      . كتائب الثوار واجلماعات املسلحة األخـرى يف القـوات املـسلحة والـشرطة            
  .اللجنة، تسدي البعثة املشورة بشأن خمتلف جوانب الدمج وإعادة اإلدماج

 وقد أعرب أغلبيـة أفـراد اجلماعـات املـسلحة عـن رغبتـهم يف االنـدماج مـن جديـد يف                       - ٥٥
وتقـوم هيئـة شـؤون احملـاربني للتأهيـل والتنميـة، املمثلـة أيـضا يف اللجنـة، بتركيـز                     . احلياة املدنية 

جهودها على إجيـاد فـرص العمـل والتـدريب والدراسـة، وطلبـت االسـتفادة مـن خـربة اجملتمـع                      
  .الدويل يف برامج التعليم العايل والتدريب املهين ومباشرة األعمال

عثة وفريق األمم املتحدة القطري مـن أجـل مـساعدة هيئـة شـؤون               وتضافرت جهود الب    - ٥٦
ويف حـني أن منظمـة      . احملاربني للتأهيل والتنمية علـى تنفيـذ مـشاريعها يف جمـال إعـادة اإلدمـاج               
 االجتماعيـة، تواصـل     -الصحة العاملية تواصل تقدمي خـدمات الـدعم يف جمـال الرعايـة النفـسية                

ومنظمـة العمـل الدوليـة، بـدعم مـن          ) اليونـسكو (لـم والثقافـة     منظمة األمم املتحدة للتربيـة والع     
مكتب املنسق املقيم، العمل على وضع خطة تنفيذية لتقدمي املـساعدة يف جمـال التـدريب املهـين                  

وتشكل اجتماعات التنسيق الدولية اليت تترأسـها البعثـة منتـدى منتظمـا جيتمـع               . والتعليم العايل 
احلكوميـة الليبيـة مـن أجـل حتديـد الـدعم امللمـوس الـالزم                فيه الـشركاء الـدوليون واملؤسـسات        
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لتلبيـــة الطلبـــات الـــواردة مـــن احلكومـــة يف جمـــال نـــزع الـــسالح والتـــسريح وإعـــادة اإلدمـــاج  
  .نطاقا األوسع

  
  أمن احلدود    

ــة إلدارة احلــدود        - ٥٧ ــات فعال ــة تواجــه صــعوبات يف وضــع آلي ــسلطات الليبي ــا زالــت ال م
ملشاكل اليت من الضروري معاجلتها ضعف التنسيق بني الوكـاالت،          وتشمل ا . الوطنية وتأمينها 

وعدم الفعالية التشغيلية، واالفتقار إىل اهلياكـل األساسـية يف املنـاطق احلدوديـة اجلنوبيـة النائيـة،                  
  .ونقص التعاون العابر للحدود مع البلدان اجملاورة

 مـا يتعلـق بـأمن احلـدود         وقد يسرت البعثة حلقـة عمـل بـشأن تنفيـذ أولويـات ليبيـا يف                 - ٥٨
وضـمت حلقـة العمـل اهليئـات الوطنيـة املـسؤولة عـن              . أبريـل / نيسان ٢٣ و   ٢٢وإدارهتا يومي   

خمتلـف املــسائل احلدوديــة، واجملتمعــات احملليــة الواقعــة علــى احلــدود اجلنوبيــة لليبيــا، ومنظمــات  
. اء ثنـائيني آخـرين    اجملتمع املدين وممثلني مـن اجلزائـر وتـونس ومـصر واالحتـاد األفريقـي وشـرك                

 توصـية تغطـي اجملـاالت الرئيـسية لـصنع القـرار، والتنـسيق بـني            ٣٧وأسفرت حلقة العمـل عـن       
ــدات، واملرافـــق،    ــة، والتـــدريب، واملعـ ــدرة التنفيذيـ ــاالت، واألدوار واملـــسؤوليات، والقـ الوكـ

وشــجعت التوصــيات علــى اتبــاع هنــج متكامــل ألمــن احلــدود وإدارهتــا يهــدف إىل  . والتمويــل
 االقتــصادية يف اجلنــوب، -زيــز القــدرات يف جمــال أمــن احلــدود، وحفــز التنميــة االجتماعيــة  تع

وأتاحت حلقة العمل فرصـة لبعثـة االحتـاد    . وإدماج الثوار يف الترتيبات األمنية احلدودية الرمسية      
األورويب املدنية لتقدمي املـساعدة احلدوديـة الـيت اسـُتهلت مـؤخرا مـن أجـل إقامـة عالقـات مـع                       

وتتعــاون البعثــة مــع املنظمــة الدوليــة للــهجرة وبعثــة االحتــاد األورويب . تلــف األطــراف املعنيــةخم
لتقـدمي املـساعدة احلدوديــة بـشأن املــسائل احلدوديـة، وقـد ســاعدت حلقـة العمــل بعثـة االحتــاد        

  .٢٠١٣األورويب لتقدمي املساعدة احلدودية على وضع خطة عملها لعام 
  

  إدارة األسلحة والذخائر    
ما زالـت الـذخائر ومـواد األسـلحة الكيميائيـة واألسـلحة الـيت يـسُهل احلـصول عليهـا                       - ٥٩

واملتفجــرات مــن خملفــات احلــرب غــري املؤمنــة والفاســدة تــشكل هتديــدا كــبريا لألمــن الــوطين    
ويلــزم دعــم مــايل لتحديــد حجــم املخــاطر بدقــة وإرشــاد اجلهــود املبذولــة يف جمــال . واإلقليمــي

ومن الضروري وجود التزام مستمر لكفالة ظهـور هياكـل إداريـة مؤسـسية              . مكافحة االنتشار 
  .ليبية يف هذا القطاع

ومن خالل دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام، واصلت البعثة العمـل مـع                - ٦٠
ــاء املؤســسات يف وقــت مبكــر يف جمــاالت إدارة الــذخائر، وحتديــد      ــة بــشأن بن الــسلطات الليبي
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املــساعدة اإلنــسانية يف مكافحــة األلغــام عــن طريــق دعــم اجلهــود الليبيــة الراميــة إىل  األســلحة و
وللمـساعدة علـى تعزيـز      . إنشاء جلان مشتركة بـني الـوزارات، ووضـع أطـر ومقـاييس معياريـة              

اهليكل األمين اللييب وضمان امتثال ليبيا للمعايري الدولية ملكافحة األلغـام، قـدمت البعثـة الـدعم                 
تنفيــذي إىل وزاريت الــدفاع والداخليــة، فنــسقت التــدريبات املتعلقــة بــإدارة الــذخائر   الــتقين وال

ــدات           والــتخلص مــن األســلحة الكيميائيــة ومــن الــذخائر املتفجــرة، والتــدريبات املتعلقــة مبع
  . الكشف امليكانيكية

، أسدت البعثة وفريق األمم املتحـدة       “وحدة العمل ”وباتباع استجابة متسقة يف إطار        - ٦١
القطــري املــشورة إىل الــشركاء الليبــيني بــشأن اخلطــط االســتراتيجية للتــصدي ملــشكلة األلغــام   

وعـن طريــق اخلـربة املـستمدة مـن منظمــة     . األرضـية واملتفجـرات مـن خملفــات احلـرب يف البلـد     
األمــم املتحــدة للطفولــة، دعمــت البعثــة مبــادرات التوعيــة باملخــاطر إىل جانــب وزارة التعلــيم    

إدراج هـذا املوضـوع يف املنـاهج الدراسـية والكتـب املدرسـية الوطنيـة، والتــدريب        أدى إىل  ممـا 
ــافة إىل دورات التوعيــــة باملخــــاطر الــــيت اســــتهدفت  .  معلمــــا٢٩٠املقــــدم لفائــــدة  وباإلضــ

  .  طفل٣٦٠ ٠٠٠ شخص، مشلت هذه اجلهود ما يقدر حبوايل ١٨٥ ٠٠٠
 الكيميائيـة املتبقيـة مقـرر إجنازهـا         وباإلضافة إىل تقدمي خطة لتدمري خمزونـات األسـلحة          - ٦٢

فربايـر،  /ومنـذ شـباط   . مارس/، استأنفت ليبيا عملياهتا يف آذار     ٢٠١٦ديسمرب  /يف كانون األول  
 مــن ٥٦١ ٨١٨أزالــت البعثــة، عــن طريــق دائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام   

 طنـا متريـا،   ١٣٢ع وزهنـا  خملفات احلرب من املتفجرات وذخائر األسلحة الصغرية يبلـغ جممـو       
 كيلــومترا مربعــا مــن األراضــي ذات اجلــدوى االقتــصادية واملنــاطق العــسكرية،  ١,٥٥وتغطــي 

. ويسرت مشاريع جتـري حتـت قيـادة ليبيـة للتخـزين اآلمـن لألسـلحة والـذخائر والرقابـة عليهـا           
رة ورغــم هــذه اإلجنازات،بــدون تــوافر دعــم مــايل إضــايف، ســيظل وجــود الــذخائر غــري املنفجــ  

والــذخائر غــري املؤمنــة ومنظومــات األســلحة غــري اخلاضــعة للمراقبــة يــشكل خطــرا كــبريا علــى 
  .السكان املدنيني

  
  إصالح قطاع الدفاع     

على الرغم من أن احلالة األمنية يف ليبيا ما زالت غري مـستقرة، فـإن عمليـة إعـادة بنـاء                       - ٦٣
ــك       ــدأت، وإن كــان ذل ــد ب ــة ق ــة للدول ــدفاع التابع ــن    مؤســسات ال ــدد م ــبطء، إذ حــدث ع  ب

وتواصل البعثة تقدمي املشورة االسـتراتيجية      . التطورات امللموسة خالل الفترة املشمولة بالتقرير     
وتنسيق اجلهـود الدوليـة الراميـة إىل املـساعدة يف إرسـاء أسـس متينـة لقطـاع دفـاع قـوي حتـت                 

  .الرقابة املدنية
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لتنقـيح نظـام القـضاء العـسكري اللـييب      أبريل، أنشأ وزير الدفاع جلنـة       / نيسان ٢١ففي    - ٦٤
وقد أحرز تقدم كبري يف تنقيح قـانون        . وقوانينه، وهي مهمة سُيضطلع هبا بدعم تقين من البعثة        

  . اخلدمة العسكرية
ويف حماولــة لتلبيــة مطالبــة حموريــة للثــوار يف مــا يتعلــق بــضرورة فحــص الــسجالت           - ٦٥

لنظـام الـسابق، وبعـد اعتمـاد قـانون العـزل            الشخصية ملوظفي األمن الذين كان يعملون حتـت ا        
وتعتـرب  . يونيـه / حزيـران  ١٣السياسي واإلداري، جرى تفعيل هيئة الرتاهة وإصـالح اجلـيش يف            

  . هذه اخلطوة ضرورية لضمان موافقة مجاعات الثوار يف ما يتعلق بقوات األمن اجلديدة
سلحة الليبيــة والــشركاء أبريــل، وبالتعــاون مــع وزارة الــدفاع والقــوات املــ/ويف نيــسان  - ٦٦

الثنائيني، وضعت البعثة الصيغة النهائية ملقترحات خاصة بكتـاب أبـيض للـدفاع حيـدد العناصـر          
وقـد اعتمـد قطـاع      . الالزمة الستراتيجية دفاعية ليبية يف املستقبل، وكذلك األولويات العاجلـة         
  .خطة للمضي قدماالدفاع اللييب هذه املقترحات منذ ذلك احلني على نطاق واسع بوصفها 

ويعترب ختفيض حجم اهلرم املقلوب لكبار املوظفني املوروث عـن عهـد القـذايف عنـصرا        - ٦٧
وحتقيقا هلذه الغاية، قُدم إىل وزير الـدفاع ورئـيس هيئـة            . مهما من عناصر إصالح قطاع األمن     

ملبكـر أعـده    األركان العامة للجيش مقترح إلصالح املعاشات التقاعدية واحلوافز على التقاعد ا          
  .خبري كندي مبشاركة وتيسري البعثة، وذلك للنظر فيه

  
  إصالح الشرطة     

واصلت البعثة دعمها لوزارة الداخلية يف جمال اإلشراف على عملية إدماج الثـوار مـن                 - ٦٨
خــالل اللجنــة املركزيــة لإلدمــاج التابعــة للــوزارة، وإســداء املــشورة التقنيــة بــشأن طائفــة مــن     

 ذلك إعادة إدماج من ال يرغبون يف االنضمام إىل الشرطة، أو مـن ال يـستوفون       املسائل، مبا يف  
  . معايري وشروط اخلدمة يف الشرطة

 ٧٨ ٣٤٦وكجزء من عملية إعادة اإلدماج، أوردت وزارة الداخليـة تـسجيل حـوايل        - ٦٩
أصـال  يوليـه، عـن طريـق اللجنـة األمنيـة العليـا، وهـي هيكـل أنـشئ                   /من الثـوار حـىت هنايـة متـوز        

 ٣ ٩٣٥ويـشمل هـؤالء     . لوضع عدد من كتائب الثوار حتت اإلشراف العام، واالمسـي أحيانـا           
وتواجـه عمليـة اإلدمـاج    .  فردا أكملوا منذ مدة تدريبهم    ١٧ ٣٣١فردا يتلقون حاليا تدريبا و      

صعوبات تتراوح ما بني حمدودية القدرة على التدريب، واالفتقار إىل املعدات، وغياب خطـط              
  . لنشر واملتابعةواضحة ل

وتعطــي احلكومــة الليبيــة األولويــة إلصــالح وزارة الداخليــة وإعــادة هيكلتــها، ولكــن     - ٧٠
وواصــلت البعثــة تقــدمي . القــرار الفعلــي بــشأن إصــالح الــوزارة وإعــادة هيكلتــها مل ُيتخــذ بعــد
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ــة       ــادة اهليكل ــة اإلصــالح وإع ــدء عملي ــشأن ب ــوزارة ب ــشاري االســتراتيجي إىل ال ــدعم االست  .ال
ــة املتعلقــة بأعمــال       ــة واإلداري ــاء القــدرات التنفيذي ــة إىل بن ــة أيــضا اجلهــود الرامي ودعمــت البعث

  . الشرطة داخل الوزارة
ويف حماولة لتعزيز أعمال الشرطة املوجهة للمجتمعات احمللية، عقدت البعثة عـددا مـن                - ٧١

أتـاح   تمعـات احملليـة، ممـا     حلقات العمل التجريبية املتعلقة مبفاهيم أعمال الشرطة املوجهـة للمج         
للــشرطة والــسلطات احملليــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين وممثلــي اجملتمعــات احملليــة فرصــة لتــشكيل 

  . عالقات عمل أوثق من أجل تعزيز أمن وسالمة اجملتمعات احمللية
املــرأة ”ويف جمــال تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين، نظمــت البعثــة حلقــة عمــل بــشأن   - ٧٢

ــ ترمــي إىل تقيــيم احلالــة الراهنــة للعــامالت يف الــشرطة يف وزارة الداخليــة،   “ شرطةوأعمــال ال
  . ومعاجلة دورهن يف عمليات الشرطة

  
  تنسيق املساعدة الدولية  -دال   

متشيا مع األدوار واملسؤوليات الـواردة يف إطـار األمـم املتحـدة االسـتراتيجي املتكامـل                   - ٧٣
لإلطــار االســتراتيجي لفريــق األمــم املتحــدة القطــري   ، ووفقــا ٢٠١٤-٢٠١٣يف ليبيــا للفتــرة 

، وضع فريق األمم املتحدة القطري الصيغة النهائية خلطته التنفيذية الـيت            ٢٠١٤-٢٠١٣للفترة  
تــبني الــربامج علــى النحــو املتفــق عليــه بــني األمــم املتحــدة واحلكومــة الليبيــة وفقــا لألولويــات    

  . واالحتياجات الوطنية الليبية
 دوالر لـتمكني منظومـة األمـم املتحـدة     ٥٠٠ ٠٠٠صندوق بناء الـسالم حـوايل     ووفر    - ٧٤

يف ليبيا من التعجيل بنشر اخلرباء التقنيني املخصصني يف األجل القـصري الـذين أشـرت إلـيهم يف        
ــري املــؤرخ   ، عنــدما بينــت بإجيــاز   ]٧٧، الفقــرة S/2012/129 [٢٠١٢مــارس / آذار٢١تقري

  . النهج الذي تتبعه البعثة لدعم األولويات الليبية
وبناء على طلب النظراء الليبيني، زارت البلَد بعثات مـن وكـاالت األمـم املتحـدة غـري         - ٧٥

املقيمة، مبا يف ذلك برنامج األغذيـة العـاملي ومنظمـة العمـل الدوليـة، مـن أجـل مناقـشة الـدعم                       
ليبية املعنية، وال سـيما وزارات التخطـيط واالقتـصاد والـشؤون اخلارجيـة              الالزم للمؤسسات ال  

  .والصناعة والعمل
فربايــر /أمــا تنفيــذ خطــط تنميــة األمــن والعــدل ودور القــانون املتفــق عليهــا يف شــباط     - ٧٦

. املاضي يف املؤمتر الوزاري الـدويل لتقـدمي الـدعم لليبيـا املعقـود يف بـاريس فتحـرز تقـدما بطيئـا               
يونيه للشركاء الدوليني لليبيا واحلكومة الليبية باتفاق علـى         / حزيران ٨ى اجتماع عقد يف     وانته

إنشاء أفرقة عاملة معنية بالتنفيذ التقين هلذه اخلطـط حتـت إشـراف جلنـة تنـسيق أساسـية تتـألف                     

http://undocs.org/ar/S/2012/129�
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من اإلدارات والوزارات احلكومية الليبية املعنية والشركاء الدوليني، فضال عـن البعثـة بوصـفها               
  . اهليئة الدولية الرائدة يف ما يتعلق بتنسيق الدعم الدويل

وتواصــل البعثــة عقــد أفرقــة عاملــة قطاعيــة مــن أجــل كفالــة حتــسني تنــسيق املــساعدة      - ٧٧
. ويـشارك معظــم الـشركاء الــدوليني بنـشاط يف أعمــال هـذه األفرقــة    . الدوليـة املقدمـة إىل ليبيــا  

 لعملية التنـسيق؛ والـدعوة مـستمرة إىل زيـادة الـدور             ومن الضروري إعادة تأكيد امللكية الليبية     
وتواصـل البعثـة عقـد طائفـة مـن منتـديات            . القيادي للنظراء الليبيني، األساسي لفعاليـة التنـسيق       

  . التنسيق أو دعمها أو املشاركة فيها بغية حتسني تنسيق املساعدة الدولية املقدمة إىل ليبيا
  

  احلالة اإلنسانية  -هاء   
الــت تتواصــل اجلهــود الــيت تبــذهلا املنظمــة الدوليــة للــهجرة لتقــدمي الــدعم إىل         مــا ز  - ٧٨

، وذلك يف املقـام     ٢٠١١اجملتمعات احمللية املتضررة بشدة أثناء الرتاع املسلح الذي وقع يف عام            
 اجتماعيـة علـى صـعيد ثالثـة مراكـز أنـشئت حـديثا يف طـرابلس                  -األول بتنفيذ بـرامج نفـسية       

  .وبنغازي ومصراتة
ويـؤدي بـطء التقـدم الـذي أحرزتـه      . وما زالت ليبيا تشهد مستويات عالية من اهلجرة    - ٧٩

السلطات الليبية يف إنشاء آليـات للتحقـق مـن تـدفقات املهـاجرين إىل تفـاقم الـشواغل املتعلقـة                     
فعلـى  . حبماية ذوي االحتياجات اخلاصة، مبن فيهم ضحايا االجتـار والالجئـون وطـالبو اللجـوء              

، ما زال أفراد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكـربى يتعرضـون لالحتجـاز    وجه اخلصوص 
. لفتــرات طويلــة، وللحرمــان مــن حــضور احملــامني وعــدم إمكانيــة الوصــول إىل ســوق العمــل    

 مهــاجر وطالــب جلــوء، ٧ ٨٠٠وتقــدر مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني أن حــوايل  
، وصـلوا إىل إيطاليـا يف النـصف األول مـن عـام              معظمهم من أفريقيا جنوب الـصحراء الكـربى       

  .  آخرون إىل مالطة٦٠٠، ووصل ٢٠١٣
ــران    - ٨٠ ــة حزي ــسجيل   /وحــىت هناي ــه، جــرى ت ــدى   ٢٤ ٤٠٠يوني ــب جلــوء ل  الجــئ وطال

 ٢ ٧٩٩ من الالجـئني الـسوريني، و   ١١ ٥٠٢مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، منهم    
وحسب التقييمات أكثر من ربـع املـسجلني ضـعفاء        .  من الصوماليني  ١ ٦٢٩من اإلريتريني و    

  .وهم يف حاجة إىل احلماية، ويتلقون املساعدة من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
ووافقت احلكومة الليبية على توفري سـبل احلـصول علـى الرعايـة الـصحية والتعلـيم جمانـا                     - ٨١

جـئني الـسوريني وإصـدار بطاقـات اهلويـة      وأنـشئت جلنـة وطنيـة لتـسجيل الال        . لالجئني السوريني 
وتــصاريح العمــل هلــم؛ وتــزود املفوضــية الــسلطات بالــدعم الــتقين واملــادي للمــساعدة يف هــذه     

 يف املائة من الالجئني اجلدد يف سـوريا هـم يف حاجـة إىل املـساعدة     ٢٥وما يقدر حبوايل   . العملية
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لبلــد لتــسجيل الالجــئني مــن ســوريا،  وتنــشر املفوضــية أفرقــة متنقلــة يف مجيــع أرجــاء ا  . الفوريــة
  . مواد اإلغاثة وتيسري احلصول على التعليم واخلدمات الطبية واخلدمات األخرى وتقدمي
وإىل جانب صناديق أمـم املتحـدة وبراجمهـا ووكاالهتـا، واصـلت البعثـة العمـل بـشكل                     - ٨٢

ألزمـات اإلنـسانية   وثيق مع املنظمات غري احلكوميـة احملليـة والدوليـة بـشأن التأهـب للتـصدي ل         
وقدمت البعثة أيضا الدعم يف جمال القدرات إىل مكتب رئيس الـوزراء بـشأن املـسائل                . احملتملة

املتصلة باملشردين داخليا، مبا يف ذلك جهود املصاحلة واإلغاثـة اإلنـسانية إىل الفئـات الـضعيفة،         
دور املنسق الوطين للمـسائل     وتعمل بصورة وثيقة مع وكالة اإلغاثة اإلنسانية الليبية اليت تقوم ب          

ــسانية ــا إذ حــوايل       . اإلن ــق كــبري يف ليبي ــصدر قل ــا م ــشردون داخلي ــا زال امل ــن ٥٦ ٥٤٤وم  م
ومـــع أن أعـــداد املـــشردين داخليـــا مـــستقرة إىل حـــد  . املـــشردين داخليـــا مـــسجلون يف البلـــد

 وثيقـا   واحلكومة لديها األمـوال الالزمـة لـدعمهم، فـإن عـودة املـشردين داخليـا تـرتبط ارتباطـا                   
وأنـشأت احلكومـة إدارة معنيـة بـشؤون املـشردين داخليـا وطلبـت إىل                . بنجاح عملية املـصاحلة   

البعثة دعم تنظيم مؤمتر وطـين بـشأن التـشرد الـداخلي يف ليبيـا مـن أجـل املـساعدة علـى عـودة                         
  .املشردين داخليا

    
  نشر بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا  -ثالثا   

 موظفـا مـن املـوظفني الـدوليني       ٢١٥ونيه، جرى نـشر مـا جمموعـه         ي/ حزيران ٣٠حىت    - ٨٣
 يف طـرابلس،    ١٩١التابعني للبعثة واألفراد املقدمني من احلكومات واملوظفني الـوطنيني، منـهم            

ــازي، و ٣و  ــبها، و ٤ يف بنغ ــورك، و    ٣ يف س ــم املتحــدة يف نيوي ــر األم ــز ١٤ يف مق  يف مرك
  .اخلدمات العاملية يف برينديزي بإيطاليا

    
  السالمة واألمن  -رابعا   

أبريـــل، واســـتهداف مركبـــة /يعـــد تفجـــري الـــسفارة الفرنـــسية يف طـــرابلس يف نيـــسان  - ٨٤
يونيـه، وإطـالق قنبلـة صـاروخية علـى سـفارة اإلمـارات العربيـة                /دبلوماسية إيطالية يف حزيـران    

 الـدويل منـذ     يوليه من بني أخطر احلوادث اليت تعرض هلـا الـسلك الدبلوماسـي            /املتحدة يف متوز  
وقــد . ٢٠١٢ســبتمرب /اهلجــوم علــى مرافــق حكومــة الواليــات املتحــدة يف بنغــازي يف أيلــول    

استلزم تفاقم احلالة األمنية العام يف البلد، واستمرار عدم توفري محايـة فعالـة لألمـم املتحـدة مـن                    
 أخـرى   جانب احلكومة املـضيفة، اختـاذ عـدد مـن الترتيبـات التخفيفيـة، واسـتدعى اختـاذ تـدابري                   

  .غىن عنها لضمان استمرار عمليات األمم املتحدة وبراجمها ال
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يونيه، ُنقل مؤقتا موظفو األمم املتحدة يف سبها إىل طرابلس بعـد انـدالع          /ويف حزيران   - ٨٥
  .اشتباكات مسلحة بني القبائل املتناحرة وإغالق مطار املدينة

    
  تنفيذ مفهوم البعثة  -خامسا  

 أن مفهـوم البعثـة اخلـاص ببعثـة األمـم      ٢٠١٢مـارس  / آذار١املـؤرخ  بينُت يف تقريري    - ٨٦
املتحدة للدعم يف ليبيا سينطوي يف صـلبه علـى مسـات املرونـة وقابليـة االسـتجابة، علـى أسـاس                   

ومــع أنــه مل يكــن مــن الــسهل  . االحتياجــات يف امليــدان واملــسؤوليات املعياريــة لألمــم املتحــدة 
ت املتخصـصة الالزمـة يف جمـاالت مـن قبيـل إصـالح قطـاع               حتديد وتعـيني األفـراد ذوي املهـارا       

األمن وعملية وضع الدستور للعمل يف ليبيا، فإن البعثة مزودة حاليا مبجموعـة أساسـية صـغرية                 
  . من كبار املستشارين نسبيا على صعيد مجيع جماالت الوالية

أصــدرت البعثــة ويف ســياق اجلهــود الراميــة إىل تعــيني اخلــرباء املتخصــصني الالزمــني،     - ٨٧
 مرشــحا يف قــوائم ١١٤إعالنــا عــن وظــائف شــاغرة حمــددة، وأدرجــت يف هنايــة املطــاف   ٣٦

 املعينني لشغل هذه الوظائف يتكلمـون       ٣١وعشرون من بني املرشحني الـ      . املرشحني املقبولني 
ويــشكل االتــصال أحــد التحــديات، وتــؤدي صــعوبة تعــيني مــوظفني يتكلمــون   . اللغــة العربيــة

اإلنكليزية على السواء بطالقة إىل اعتمـاد كـبري علـى املتـرمجني التحريـريني واملتـرمجني                 العربية و 
  .الشفويني الدوليني والوطنيني

وتبذل البعثة جهود دؤوبة الستقدام وبناء قدرات موظفني فنيني وطنيني، وقـد مـألت                - ٨٨
فئـة املـوظفني     وظيفة من وظائف فئـة اخلـدمات العامـة الوطنيـة و            ١١٣ من أصل    ٦٨حىت اآلن   

أغـسطس،  / آب ١وحـىت   .  امـرأة  ١٩الفنيني مبوظفني ليبيني ذوي مؤهالت جيدة للغاية، منهم         
 يف املائـــة مـــن املـــوظفني ٣٤ يف املائـــة مـــن املـــوظفني الفنـــيني الـــوطنيني، و ٤٠مثلـــت النـــساء 
ــدوليني، و  ــة   ٣١الـ ــائف القياديـ ــة يف الوظـ ــام  ٥-ف( يف املائـ ــني العـ ــاص لألمـ ــل اخلـ ، )، املمثـ

ــة    ٢٦ و ــة امليداني ــة اخلدم ــوظفني يف فئ ــة امل ــدوليات    . يف املائ ــات ال ولألســف، شــكلت املوظف
ــاين       ٤٣ ــني كــانون الث ــرة ب ــة يف الفت ــادروا البعث ــذين غ ــوظفني ال ــة مــن امل ــاير /يف املائ  ٢٠١٢ين
  .٢٠١٣أغسطس /آب ١ و
    

  اجلوانب املالية  -سادسا  
ــا    - ٨٩  دوالر مــــن ٣٦ ٠٣٩ ١٠٠ مبلــــغ ٦٦/٢٦٣اعتمــــدت اجلمعيــــة العامــــة بقرارهــ

/  كــــانون األول٣١ينــــاير إىل / كــــانون الثــــاين١دوالرات الواليــــات املتحــــدة للفتــــرة مــــن 
ــة بقرارهــا    . ٢٠١٢ ديــسمرب ــة العام ــك، اعتمــدت اجلمعي ، مبلغــا ٦٧/٢٤٦وباإلضــافة إىل ذل

http://undocs.org/ar/A/RES/66/263�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/246�
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ــدره   ــافيا قـ ــة يف     ٥٠ ٦٣٧ ٢٠٠إضـ ــرة املنتهيـ ــدة للفتـ ــات املتحـ ــن دوالرات الواليـ  دوالر مـ
، وبــذلك بلــغ جممــوع املــوارد املرصــودة للبعثــة لفتــرة الــسنتني    ٢٠١٣ديــسمرب /األول كــانون
  . دوالر من دوالرات الواليات املتحدة٨٦ ٦٧٦ ٣٠٠ ما قدره ٢٠١٣-٢٠١٢

    
  صياتمالحظات وتو  -سابعا   

مــن أجــل صــون االنتقــال الــدميقراطي يف ليبيــا ومتكينــه مــن تعزيــز تقــدم حقيقــي، مــن     - ٩٠
ــة       ــشرعية املنتخب ــسياسية ال ــرام للمؤســسات ال ــسياسية االحت ــع القــوى ال احليــوي أن تبــدي مجي

ومـن الـضروري تأكيـد األمهيـة احملوريـة للـدور الـذي           . وااللتزام باملعايري اليت تنظم سري أعماهلـا      
  . به املؤمتر الوطين العام بوصفه املؤسسة التشريعية الرئيسيةيضطلع 

وينبغي عدم التقليل مـن شـأن االسـتقطاب الـسياسي الكـبري الـذي سـاد خـالل الفتـرة                       - ٩١
. املشمولة بالتقرير واملخاطر اليت ينطوي عليها يف سـياق تطبُعـه اهلـشاشة وزيـادة انعـدام األمـن                  

اقـشة املتعلقـة بقـانون العـزل الـسياسي واإلداري والعمليـة           ويعد االنقسام الـذي اتـسمت بـه املن        
اليت أفضت إىل اعتماده، إشارة قويـة إىل اإلرث الثقيـل املتـروك للـشعب اللـييب بعـد عقـود مـن                   
ــة املــدى       ــة طويل ــة وطني ــاء توافــق اآلراء بــشأن عملي احلكــم االســتبدادي الوحــشي وصــعوبة بن

فقـد قُـدمت طعـون      . لقـانون مل ينتـه باعتمـاده      غري أن اخلالف الذي ظهـر حـول هـذا ا          . للتعايف
ولـذلك، جيـدر    . بشأن دستوريته وحتذيرات من أن تنفيذه قد يـؤدي إىل تفـاقم حـدة التـوترات               

تأكيد أمهية اختاذ تدابري متعلقة هبـذا القـانون مـن شـأهنا كفالـة التناسـب واإلنـصاف والـشفافية                     
  . ن الدولية واملعايري القانونيةومحاية احلقوق املدنية والسياسية وفقا حلقوق اإلنسا

ومن املتوقع أن اعتماد القانون االنتخايب جلمعية صـياغة الدسـتور الـذي طـال انتظـاره                   - ٩٢
وستواصـل األمـم    . سيعجل بعملية وضع الدستور وسيوجد ديناميات سياسية جديـدة يف البلـد           
يــدها بالــدعم الــالزم املتحــدة العمــل عــن كثــب مــع املفوضــية الوطنيــة العليــا لالنتخابــات بتزو  

  . لضمان جناح هذه االنتخابات
ومبــا أن العمليــة الدســتورية بــدأت تتجلــى، أود أن أشــدد علــى أمهيــة كفالــة اإلدمــاج     - ٩٣

وإيالء االهتمام للتطلعات املشروعة جلميع شرائح اجملتمـع اللـييب، مبـا يـشمل النـساء واألقليـات                  
لعمليـة احلفـاظ علـى بيئـة مأمونـة وآمنـة وخاليـة          ومن األمور احلامسة ملصداقية هـذه ا      . والشباب

واألمم املتحدة على استعداد والتزام ِفعليَّني بتقـدمي الـدعم الـالزم      . من العنف والترهيب املسلح   
  .لنجاح عملية وضع الدستور

زال يساورين بـالغ القلـق إزاء بـطء وعـدم كفايـة التقـدم احملـرز يف نقـل احملتجـزين              وما  - ٩٤
زال بـضعة آالف مـن احملتجـزين خيـضعون امسيـا فقـط               فمـا . سلحة إىل الدولـة   لدى الكتائب املـ   
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زال آالف اآلخـرين حمتجـزين مـن جانـب كتائـب مـسلحة غـري                 لسلطة الـوزارات املعنيـة، ومـا      
وال ميكـن قبـول اسـتمرار سـوء املعاملـة والتعـذيب يف       . تابعة للدولـة بـأي شـكل مـن األشـكال         

وأغتـنم هـذه الفرصـة لكـي أذكـر مجيـع األطـراف املعنيـة                . مرافق االحتجاز غـري التابعـة للدولـة       
بواجباهتـا والتزاماهتــا املتمثلــة يف التقيـد مبــسؤولياهتا مبوجــب القـانون اإلنــساين الــدويل والقــانون    
الدويل حلقوق اإلنسان، والتعاون مع احلكومـة الليبيـة هبـدف التعجيـل بتـسليم مجيـع احملتجـزين         

  . وع يف العمليات القضائية الواجبةإىل عهدة مؤسسات الدولة، والشر
زال املــؤمتر  زالــت متوقفــة تقريبــا، فمــا  وإين قلــق مــن أن عمليــة العدالــة االنتقاليــة مــا    - ٩٥

وإىل جانب مبادرات شـاملة     . الوطين العام مل يعتمد بعد مشروع قانون بشأن العدالة االنتقالية         
أساسـيا لتيـسري املـصاحلة الوطنيـة وعمليـة      ونزيهة لتقصي احلقائق، يعد قـانون العدالـة االنتقاليـة           

ومن الضروري أيضا وضع إطار قانوين مناسب ملعاجلة مسألة املفقـودين           . التعايف البالغة األمهية  
ولذلك، أحث السلطات الليبية علـى      . واملختفني قسرا، وتلزم كذلك سياسة عامة للتعويضات      

ــى معاجلــة هــذه ا     ــة، وعل ــة االنتقالي ــانون للعدال ــاد ق ــى وجــه    اعتم ــة عل ــة متكامل ــسائل بطريق مل
  . االستعجال

ويشكل إصالح تكوين اجمللـس األعلـى للقـضاء خطـوة مهمـة حنـو تكـريس اسـتقاللية                     - ٩٦
فوجود سلطة قضائية مستقلة وحمايدة وذات كفاءة مهنيـة يـشكل ضـمانا يف              . السلطة القضائية 

وحماكمـة كبـار املـسؤولني يف       ما يتعلق بفرز من احُتجزوا دون توجيه هتم إليهم أو حماكمتهم،            
زال تقلب احلالة األمنية يشكل عقبة أمـام إنـشاء نظـام قـضائي يعمـل علـى                   وما. النظام السابق 

زلــت أدرك نطــاق الــصعوبات الــيت يواجههــا القــضاة واملــدعون العــامون  ومــا. الوجــه األكمــل
 أمنيـة، مبـشاركة     وأوصي بأن تعتمـد احلكومـة خطـة       . الليبيون يف السعي إىل كفالة إقامة العدل      

مجيـــع الـــوزارات املعنيـــة، مـــن أجـــل إتاحـــة التعجيـــل باســـتئناف خـــدمات احملـــاكم يف مجيـــع   
  . البلد أرجاء
 التـارخيي   “إعـالن التحريـر   ”وستحل يف الشهر املقبل الذكرى السنوية الثانية لـصدور            - ٩٧

يـة يف هنايـة املطـاف       غري أنه كي تكون الفترة االنتقاليـة جمد       . زاع املسلح يف ليبيا   ـعقب وقف الن  
جلميــع املـــواطنني الليبـــيني، مــن الـــضروري أن يـــروا حتــسينات ملموســـة يف حيـــاهتم اليوميـــة،    

سـيما يف تقـدمي اخلـدمات األساســية علـى الـصعيد احمللـي، مبــا يف ذلـك يف جمـاالت الــصحة          وال
لك، ولـذ . العامة والتعليم واإلسكان واهلياكل األساسية، وكذلك يف إجياد فرص عمل جديـدة            

أدعــو احلكومــة والــسلطات الليبيــة إىل إعطــاء أولويــة عاجلــة إلحــراز تقــدم علــى هــذه اجلبهــة،  
واالستفادة من اخلربة واملـساعدة الـدوليتني اللـتني التزمـت األمـم املتحـدة صـراحة، إىل جانـب                    

  .الشركاء يف اجملتمع الدويل، بتقدميهما إىل ليبيا



S/2013/516  
 

13-43180 23/24 
 

 تبذلــه مــن جهــود مكثفــة ســعيا إىل إصــالح      وإين أشــيد باحلكومــة الليبيــة علــى مــا      - ٩٨
غــري أنــه ينبغــي أن . وال ميكــن إنكــار أن هــذا املــسعى حمفــوف باملــصاعب. املؤســسات األمنيــة

تتجسد الرؤيـة املتعلقـة بـدمج الثـوار يف القـوات املـسلحة وقـوات األمـن أو إعـادهتم إىل احليـاة                        
شــك أن  وال.  الــصلة باملوضــوعاملدنيــة يف عــدد مــن القــرارات امللموســة وآليــات التنفيــذ ذات

وضــع قــانون جديــد للــدفاع الــوطين وإصــالح ظــروف اخلدمــة يف اجلــيش، وال ســيما املرتبــات 
  . واملعاشات التقاعدية، سيشكالن خطوة إجيابية إىل األمام

ورغم التقـدم احملـرز يف معاجلـة مـسائل أمـن احلـدود، إنـشاء رقابـة فعالـة علـى احلـدود                   - ٩٩
ــة  ــة املترامي ــا طــويال وســيتطلب مــوارد كــبرية   الليبي ــستغرق وقت ــالنظر إىل البعــد   .  سي ــه ب غــري أن

اإلقليمي لألمن احلدودي، ليس من الواقعي إحراز تقدم ملموس ومستدام يف هذا الـصدد دون         
والــدعم الــسياسي واخلــربة التقنيــة املقــدمان مــن اجملتمــع الــدويل  . تعــاون البلــدان اجملــاورة لليبيــا

ــة التحــ   ــة واإلرهــاب      أساســيان ملواجه ــابرة للحــدود الوطني ــة الع ــة املنظم ــصلة باجلرمي ديات املت
زالت تشكل خطرا كـبريا علـى    واهلجرة غري الشرعية واملخدرات وهتريب األسلحة، وكلها ما      

وأدعو مجيع احلكومات املعنية إىل التعاون على بناء شـراكات جمديـة، ووضـع              . استقرار املنطقة 
  .  مقومات البقاء ألمن احلدوداألساس إلنشاء آليات جدية وهلا

واستمرار تقلب احلالة األمنية يف ليبيا بوجه عام، ويف األجـزاء الـشرقية واجلنوبيـة مـن                  - ١٠٠
ــق شــديد     ــصدر قل ــد بوجــه خــاص، م ــا. البل ــسياسية احملــددة اهلــدف    از فم ــاالت ال ــت االغتي ل

ــدات الــيت يتعــرض هلــا أعــضاء الــسلك      ــة واهلجمــات والتهدي الدبلوماســي واألنــشطة اإلجرامي
ومن الضروري أعادة تأكيد محايـة الـسكان املـدنيني          . منتشرة يف البلد، مبا يف ذلك يف طرابلس       

  . وإنفاذ القانون بوصفهما أولوية من األولويات الوطنية
زال وضع كتائب الثوار وعالقتها بالدولـة مـسألة تـثري اخلـالف وعـدم االسـتقرار          وما - ١٠١

ومن املهم غاية األمهيـة التوصـل إىل توافـق آراء بـشأن مـستقبلها               . بشكل كبري يف اجملتمع اللييب    
وأرحب يف هذا الصدد بإعادة تأكيـد الـسلطات الليبيـة الطـابَع             . يف اهليكل األمين اللييب املتطور    

  . وستواصل األمم املتحدة تقدمي دعمها حسب ما تطلبه السلطات الليبية. امللح هلذا املسعى
ــرغم مــن ا - ١٠٢ ــى ال ــذ صــدور      وعل ــا من ــيت حــدثت يف ليبي ــة ال ــسياسية واألمني لتطــورات ال

تقريري األخري، أحيط علما على النحو الواجب باالتفاق الواسع النطاق علـى ضـرورة عمليـة                
حـــوار شـــاملة للجميـــع، هتـــدف إىل حتقيـــق توافـــق آراء بـــشأن األولويـــات الوطنيـــة واملبـــادئ  

وهـذا احلـوار شـرط ال غـىن عنـه لتحقيـق             . لـسياسي التوجيهية للعملية االنتقالية ومعايري العمل ا     
ولـذلك، أدعـو الـسلطات الليبيـة إىل الـشروع بـصورة             . عملية سـالم ومـصاحلة واسـعة النطـاق        

عاجلة يف حوار هادف وشامل مبشاركة مجيع اجلهات الفاعلة السياسية والثوريـة واالجتماعيـة              
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قـدم ُمجــد ومـستدام يف انتقــال   هبـدف تعزيـز الوفــاق الـوطين بوصــفه األسـاس الـالزم إلحــراز ت     
  .وسأواصل تشجيع ومساعدة هذه العملية من خالل املساعي احلميدة ملمثلي اخلاص. البلد
ويف اخلتام، أؤكد من جديد التزام األمم املتحدة بـدعم الـشعب اللـييب بـشكل تـام يف                    - ١٠٣

ه مـن إجنـازات حـىت       وأشيد بالسلطات الليبية والشعب اللييب على ما حققـو        . انتقاله الدميقراطي 
وأود أيـضا أن أشـكر      . اآلن، وأشكرهم على تعاوهنم وتنسيقهم بشكل وثيق مع األمم املتحدة         

مجيع الشركاء الـدوليني واملنظمـات اإلقليميـة واجلهـات األخـرى الـيت تـدعم الـشعب اللـييب يف              
ــسالم واالســتقرار   ــة ال ــة إىل كفال اين وأخــريا، أود أن أعــرب عــن خــالص امتنــ  . جهــوده الرامي

ملوظفي بعثة األمم املتحدة للـدعم يف ليبيـا ومنظومـة األمـم املتحـدة علـى جهـودهم الراميـة إىل                      
  .دعم العملية االنتقالية يف ليبيا وأشيد مبمثلي اخلاص، السيد طارق متري، على قيادته القوية

  


