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  بيان من رئيس جملس األمن    
، أدىل  ٢٠١٣ديـسمرب   / كـانون األول   ١٦ املعقـودة يف     ٧٠٨٣يف جلسة جملـس األمـن         

رئــيس جملــس األمــن، باســم اجمللــس، بالبيــان التــايل فيمــا يتعلــق بنظــر اجمللــس يف البنــد املعنــون    
  :“احلالة يف ليبيا”

اســتقالهلا وســالمة يؤكـد جملــس األمــن جمــددا التزامــه القـوي بــسيادة ليبيــا و  ’’    
ويعرب اجمللس عن قلقه الشديد إزاء تـدهور احلالـة األمنيـة            . أراضيها ووحدهتا الوطنية  

واالنقسامات السياسية، الـيت هتـدد بتقـويض عمليـة االنتقـال إىل الدميقراطيـة الـيت تلـيب                   
  . تطلعات الشعب اللييب

ــشجعه علــى الت     ’’     ــا، وي ــشعب ليبي ــد دعمــه ل ــه ويكــرر جملــس األمــن تأكي زام
املتواصل والراسخ بتوطيد أسس الدميقراطية وإقامة دولة مستقرة ومزدهرة قائمـة علـى      

  .أساس املصاحلة الوطنية والعدالة واحترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون
ويرحب جملس األمن باجلهود اليت تبذهلا بعثة األمم املتحـدة للـدعم يف ليبيـا               ’’    

ــني العــ     ــل اخلــاص لألم ــساعي املمث ــوار وطــين      ومب ــة ح ــسري إقام ــري، لتي ــارق مت ام، ط
مغزى بقيادة ليبية يف ليبيا، ويشجع بقـوة علـى اختـاذ مزيـد مـن اخلطـوات يف هـذا                      ذي

ويشدد اجمللس على أمهية إقامة حوار وطين واحد وشامل للجميـع يتـسىن مـن      . الصدد
ميقراطيـة  خالله التوصل إىل توافـق يف اآلراء بـشأن األولويـات لـضمان االنتقـال إىل الد            

ويساعد على كفالة أن تؤخذ يف احلسبان بصورة مناسبة مجيع وجهات النظر املعـرب              
  .عنها يف ليبيا

. ويكرر جملس األمـن تأكيـد دعمـه للمؤسـسات الـسياسية املنتخبـة يف ليبيـا                ’’    
ــالزم         ــار ال ــوفري اإلط ــاد دســتور ســيكون شــرطا حامســا لت ــس إىل أن اعتم ــشري اجملل وي

زدهارها يف املستقبل، ويشدد علـى الطـابع العاجـل واهلـام إلحـراز              لتحقيق أمن ليبيا وا   
  .مزيد من التقدم يف العملية الدستورية
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 تـشرين   ١٥ويدين جملس األمن بشدة قتل املتظاهرين الُعزل يف طـرابلس يف            ’’    
نوفمرب، ويشدد على ضرورة أن تقوم مجيع األطـراف بنبـذ العنـف ضـد املـدنيني            /الثاين

وإذ حيــيط اجمللــس علمــاً بانــسحاب .  الليبــيني يف التجمــع الــسلميواحتــرام حــق مجيــع
بعض اجلماعـات املـسلحة مـن طـرابلس بوصـفه تطـورا إجيابيـا، فإنـه يـدعو إىل إحـراز                      
تقدم عاجل صوب تبين هنج وطين شامل لرتع السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج يف                

ويــشجع . ة التابعــة للدولــةاحليــاة املدنيــة أو اإلدمــاج يف املؤســسات العــسكرية واألمنيــ
اجمللــس بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف ليبيــا علــى مواصــلة تقــدمي املــشورة واملــساعدة     

  .التقنيتني إىل ليبيا يف جهودها املبذولة على صعيد التسريح وإعادة اإلدماج
ويؤكد جملس األمن احلاجة امللحة إىل تعزيـز املؤسـسة العـسكرية ومؤسـسة              ’’    

ومتشيا مع احتياجات ورغبات الشعب اللـييب، يـدعم اجمللـس اجلهـود             . الشرطة يف ليبيا  
اليت تبذهلا القوات التابعة للدولة الليبية من أجل إعادة بسط األمن العام يف مجيع أحنـاء                
ليبيا ومواجهـة أعمـال العنـف الـيت تنفـذها اجلماعـات املتطرفـة، وال سـيما يف بنغـازي                     

ســـتخدام اجلماعـــات املـــسلحة القـــوة ضـــد ويعـــرب اجمللـــس عـــن قلقـــه إزاء ا. ودرنـــة
مؤسسات الدولة، مبا يف ذلك االسـتيالء غـري املـشروع علـى منـشآت الطاقـة وهتريـب                   

رد الطبيعيــة، وحيــث علــى إعــادة وضــع مجيــع املنــشآت حتــت ســيطرة الــسلطات     املــوا
املختصة، ويرحب جبهود احلكومة الليبية الرامية إىل التوصل سـلميا إىل حـل لعمليـات               

  .تعطيل صادرات الطاقة الليبية، ويشجعها على مواصلة بذهلا
الـذخائر  ويعرب جملس األمن عن قلقه إزاء التهديـد النـاجم عـن األسـلحة و              ’’    

غــري املؤمَّنــة يف ليبيــا وعــن انتــشارها، ملــا تــشكله مــن خطــر علــى االســتقرار ألســباب   
تشمل خطر نقلها إىل اجلماعات اإلرهابية واملتطرفة، ويدعو احلكومة الليبيـة إىل اختـاذ    
تدابري ملموسة إلحكـام سـيطرهتا علـى خمزونـات األسـلحة والـذخائر يف ليبيـا، وذلـك                   

دارة األسـلحة ومـا يتـصل هبـا مـن عتـاد وختزينـها علـى حنـو                   من خـالل كفالـة حـسن إ       
آمن، والتخلص منها بفعالية عند االقتـضاء، وكـذلك مـن خـالل تعزيـز أمـن احلـدود،                   
وحيث الدول اجملاورة على التعاون يف هذا الصدد مع السلطات الليبيـة يف اجلهـود الـيت          

هــود الدوليــة وزيــادة ويــدعم اجمللــس بــذل مزيــد مــن اجل. تبــذهلا لكفالــة أمــن حــدودها
  .التنسيق من جانب األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل احلكومة الليبية يف هذا الصدد

ويدين جملس األمن حاالت التعذيب وسوء املعاملة، وحـاالت الوفـاة حتـت             ’’    
ويـشدد اجمللـس علـى عـدم جـواز          . التعذيب يف مراكز االحتجاز غري القانونيـة يف ليبيـا         

ويعـرب اجمللـس   . ارسات التعذيب والقتل خارج نطاق القـضاء يف ليبيـا   التغاضي عن مم  
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عــن قلقــه العميــق إزاء اســتمرار االحتجــاز التعــسفي، دون اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة 
الواجبة، آلالف من األشخاص احملتجزين خارج نطـاق سـلطة الدولـة، ويكـرر دعوتـه           

ويف . ز اخلاضـعة لـسلطة الدولـة      إىل اإلفراج عنـهم فـورا أو نقلـهم إىل مراكـز االحتجـا             
هذا الصدد، يرحب اجمللس بقانون العدالة االنتقاليـة الـذي سـّنه مـؤخرا املـؤمتر الـوطين                 

وإذ يعـرب اجمللـس عـن قلقـه إزاء مجيـع            . العام لليبيا ويشجع على تنفيذه تنفيذا كـامال       
 إىل أن   االنتهاكات واإلساءات اليت متس حبقوق اإلنسان، فإنه يـدعو الـسلطات الليبيـة            

حتقق فيها وأن تقـدم إىل العدالـة مـرتكيب مجيـع هـذه األعمـال، مبـا فيهـا تلـك املرتكبـة                  
  .ضد األطفال

ويـــدعو جملـــس األمـــن مجيـــع األطـــراف يف ليبيـــا إىل دعـــم عمليـــة التحـــول ’’    
الدميقراطي يف ليبيا، مبا يف ذلك االتفاق على اخلطوات املباشـرة التاليـة يف سـياق تلـك                  

 املشاركة يف احلوار السياسي، ونبذ العنف واألعمـال الـيت تـشكل حتـديا               العملية، وإىل 
  .“الستقرار الدولة
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