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 السید الرئیس
 اسمحوا لي أن أھنئ اإلتحاد الروسي على رئاستھ لمجلس األمن ھذا الشھر

  
 الرئیس، السید

 أعضاء مجلس األمن الكرام
  

آب/ أغسطس، وذلك یوم وقوع حادث التفجیر في بنغازي  10أعرب عن امتناني لدعم المجلس في عقد جلسة طارئة في 
 .والذي أودى بحیاة عدد من موظفي األمم المتحدة

أود أن أشید بزمالئنا وأصدقائنا كالیف بیك وحسین الھدر وسینیلولي تابواتوسول الذین لقوا مصرعھم جراء ھذا الھجوم 
ً بین زمالئھ، الحیاة كموظفي أمن لدى األمم المتحدة، الج بان. حیث ودّع كل من كالیف و "تابز"، كما كان معروفا

وقاموا بدورھم في تیسیر صنع السالم وتقدیم المساعدة اإلنسانیة المنقذة للحیاة، فیما التحق حسین بالعمل في البعثة منذ 
الشھر. وكموظفین في األمم المتحدة، لن تُنسى تضحیاتھم من أجل ما یقرب من ست سنوات وكان یستعد للزواج ھذا 

 .لیبیا وجمیع اللیبیین
  

كما أود أن أحیي إثنین من موظفینا ما زاال یتعافیان من إصابات خطیرة وثمانیة جرحى آخرین من المدنیین اللیبیین. 
ث، نطلب من السلطات اللیبیة التعاون معنا في وبالتوازي مع التحقیق الداخلي الذي تجریھ األمم المتحدة في ھذا الحاد

التحقیق وتقدیم الجناة بسرعة إلى العدالة. وھنا أود أن أدعو الدول األعضاء إلى تزوید األمم المتحدة بأیة معلومات قد 
 .تكون لدیھم بشأن ھذا االعتداء المروع

  
یف بشكل أكبر من حدة المخاطر التي یتعرض لھا إن األمم المتحدة باقیة في لیبیا. بطبیعة الحال، سنعمل على التخف

موظفونا وعملیاتنا، غیر أن المفارقة المأساویة ھي أنھ كلما ازداد الوضع على األرض سوءاً، زادت الحاجة إلى وجودنا 
من وإلى جھود الوساطة وتقدیم المساعدة اإلنسانیة. أما بالنسبة لمركز بنغازي فال یزال مفتوحاً ویواصل عدد محدود 

موظفي األمم المتحدة العمل من ھناك. وفیما یتعلق بمكتب األمم المتحدة ھناك، لن یتم اتخاذ موقف على المدى األبعد 
 .إال بعد إجراء تقییم أوفى للوضع األمني في المدینة والمخاطر المرتبطة بھ

  
 السید الرئیس،

ر ھجومھ للسیطرة على طرابلس، مما تسبب في وقف یصادف الیوم مرور خمسة أشھر على الیوم منذ أن بدأ اللواء حفت
العملیة السیاسیة النشطة والواعدة والعودة بالبالد إلى حالة النزاع من جدید. فمنذ الرابع من نیسان/ أبریل، توسع النطاق 

 100ر من الجغرافي للنزاع وألحق خسائر فادحة بالمدنیین والمنخرطین في القتال على حد سواء. فحتى اآلن، قُتل أكث
مدني، فیما ال توجد أرقام  120,000شخص بجروح، كما تسبب ھذا النزاع في نزوح  300مدني وأصیب أكثر من 

مؤكدة عن العدد اإلجمالي للمقاتلین الذین لقوا حتفھم حتى اآلن، ولكن یبدو أن العدد بلغ اآلالف. ثمة جیل آخر من الشباب 
 .الوقت الذي یمكن لمھاراتھم أن تُستخدم بشكل أفضل في إعادة بناء بلدھم اللیبي تُسفك دماؤھم في ساحة المعركة في

  
أود أن ألفت انتباھكم إلى القصف الذي تتعرض لھ المطارات، حیث جرى تفادي كارثة كانت على وشك الوقوع یوم 

القذائف أُطلقت على األحد الماضي عندما نجت طائرة ملیئة بالحجاج العائدین من مكة بأعجوبة من القصف بسلسلة من 
مطار معیتیقة، وتسببت في إصابة سبعة أشخاص. وھنا أود أن أطلب دعماً قویاً من المجلس في إدانة مثل ھذا القصف 

 .العشوائي الذي یھدد حیاة أعداد كبیرة من المدنیین
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لتي تعرضت للھجمات. وقد لقد استجابت األمم المتحدة باستمرار لطلبات حكومة الوفاق الوطني بإجراء فحص للمواقع ا
اجرینا زیارات متعددة إلى مطار معیتیقة وزیارة إلى مطار زوارة وإلى مواقع مدنیة أخرى بما في ذلك مركز احتجاز 
تاجوراء الذي تعرض إما لضربات جویة أو ھجمات بالطائرات بدون طیار أو للقصف بمختلف أنواع القذائف منذ 

یم التقاریر التي خلصت إلیھا جمیع ھذه الزیارات لفریق الخبراء وسیتم احالتھا لمحكمة الرابع من نیسان/ أبریل. وتم تسل
 .الجنایات الدولیة عند الضرورة

  
 السید الرئیس

ال یزال الوضع في مدینة مرزق في الجنوب خطیراً، إذ قُتل أكثر من مائة شخص وأصیب عدد أكبر بجروح أثناء 
آب/أغسطس والتي استھدفت  4لي، ویشمل ذلك أیضاً الضربات الجویة الدقیقة في االقتتال بین مجتمعي التبو واألھا

ً فیما نزح اآلالف بعد تعرض منازلھم ومتاجرھم للنھب  ً لممثلي التبو قضى فیھا ما یزید عن أربعین شخصا تجمعا
على تحشید جھات وطنیة والحرق. ویُخشى من ھذا النزاع المحلي أن یتخذ بُعداً وطنیاً خاصةً أن كال الطرفین یعمل 

 .فاعلة لدعمھما
  

آب/أغسطس،  25و 24وقد حاول الحكماء من خارج مرزق التوسط إلیقاف أعمال العنف لكن لألسف دون جدوى. ففي 
وعقب عدد من االجتماعات التحضیریة، قمت بعقد جلسات منفصلة مع ممثلین عن كل من األھالي والتبو للتباحث بشأن: 

وعودة النازحین والشروع في مباحثات بشأن كیفیة معالجة األسباب الجذریة للمظالم بھدف الحیلولة  إنھاء أعمال العنف
دون تحول أي احتقان في المستقبل إلى نزاع خطیر. وقامت وكاالت األمم المتحدة اإلنسانیة بتوزیع مساعدات على 

 .أسرة تضررت من أعمال العنف الدائرة في مرزق 1500
  

خ السلم المدني المحلي جزءاً ال یتجزأ من مھمتنا، وینطبق ھذا األمر بشكل خاص على الجنوب حیث إن إعادة ترسی
یمكن لألحداث الدائرة في مرزق أن تتوسع بتأثیرھا إلى مدن أخرى كانت مختلف القبائل واألعراق تعیش فیھا بسالم 

 .حتى فترة غیر بعیدة
  

ت محلیة مستقرة، وال یزال القلق یساورني جراء محاوالت تقوم بھا حكومة وال بد للسالم المحلي من أن یستند إلى سلطا
المنطقة الشرقیة غیر المعترف بھا لتأكید سیطرتھا على البلدیات المحلیة. إذ أن مساعي الحكومة المؤقتة الرامیة إلى 

بما في ذلك في البلدیات التي تضم  إجراء انتخابات بلدیة موازیة أو تشكیل لجان بلدیة یتم تعیینھا لتسییر عمل البلدیات،
مجالس منتخبة أصالً، تزید من تفاقم النزاع المحلي والتشظي الحاصل في ھیكلیات الحكم المحلي. إنھ ألمر مؤسف 
بالنظر إلى أن الحكومات المحلیة تعد من أكثر المؤسسات قدرة على التكّیف ویُتوقع أن تضطلع بدور بالغ األھمیة في 

م الخدمات وإعادة اإلعمار، باإلضافة إلى أن اللیبیین یجمعون بشكل واسع على ضرورة التوجھ نحو المصالحة وتقدی
 .المزید من الالمركزیة

  
 السید الرئیس،

ال تزال حوادث االختطاف واإلخفاء القسري تعصف بالبالد، ویؤسفني أن أبلغكم بأنھ لیست لدینا اخبار عن مصیر 
تموز/یولیو. وھنا  17سرقیوة، منذ اختطافھا من منزلھا في مدینة بنغازي بتاریخ  عضو مجلس النواب، السیدة سھام

أكرر مناشدتي للسلطات في المنطقة الشرقیة للتحقیق في مالبسات اإلخفاء القسري للسیدة سرقیوة ونشر ما تخلص إلیھ 
اطق الواقعة تحت سیطرتھا، التحقیقات. إذ تتحمل ھذه السلطات مسؤولیة سالمة وأمن األشخاص القاطنین في المن

ویتوجب علیھا اتخاذ جمیع الخطوات الكفیلة بالعثور على مكانھا. حیث ال یمكن السماح بإخماد أصوات ممثلي لیبیا 
المنتخبین عبر التخویف واإلخفاء القسري. وأود اإلشادة بالدعم المتواصل والواضح من قبل العدید من الدول األعضاء 

ریعة للسیدة سرقیوة ومرة أخرى أشدد على الضرورة الحتمیة لمحاسبة كل من یقف وراء انتھاكات للمطالبة بالعودة الس
 .القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان وتقدیمھم إلى الجھات المختصة

  
 السید الرئیس،



ئین، أصدر وزیر الداخلیة في األول في أعقاب دعوتي إلى اإلغالق التدریجي لجمیع مراكز احتجاز المھاجرین والالج
من آب/ أغسطس أوامره بإغالق ثالثة من ھذه المراكز. وقدمت األمم المتحدة إلى حكومة الوفاق الوطني خطة طوارئ 
بشأن الخیارات البدیلة الحتجاز المھاجرین والالجئین. وتشمل ھذه الخطة اإلفراج عنھم في المدن مع تقدیم المساعدة 

ة الصحیة الالزمة لھم والسماح لھم بولوج سوق العمل والنظر في سبل ایجاد حلول مستدامة لھم خارج وتوفیر الرعای
لیبیا. إذ ال بد من إغالق ھذه المراكز عبر عملیة تدریجیة ومدروسة یتم من خاللھا توفیر الوسائل الالزمة لوكاالت 

 .األمم المتحدة ذات الصلة لمساعدة ھذه الفئة المعرضة للخطر
  

وعلى الرغم من ھذه المناشدات وادعاءات الحكومة بإغالقھا لمركز احتجاز تاجوراء الذي استھدفتھ الغارة الجویة 
القاتلة في تموز/ یولیو، ما زال ارسال المھاجرین إلى ھذا المركز مستمرا، یتواصل احتجاز المھاجرین والالجئین في 

شخص من الذین فروا من  500ھم لخطر شدید. إذ دخل قرابة مجمعات تسیطر علیھا الجماعات المسلحة مما یعرض
الھجوم الذي استھدف مركز احتجاز تاجوراء في تموز/ یولیو بشكل عفوي إلى مركز التجمع والترحیل الذي تدیره 

 1000إدارة مكافحة الھجرة غیر الشرعیة. وتجاوزت البنیة التحتیة للمركز طاقتھا االستیعابیة في ظل وجود أكثر من 
 .الجئ فیھ، فیما آل الوضع اإلنساني في المركز الى تدھور بوتیرة متسارعة

  
وفي األسابیع األخیرة، اعترض خفر السواحل اللیبي المئات من المھاجرین وطالبي اللجوء. ویتم اآلن إطالق سراح 

األقل. وتتلقى البعثة باستمرار  البعض منھم فیما یتم تسلیم االخرین إلى مراكز االحتجاز، ولدینا علم بثالث حاالت على
تقاریر تفید باالحتجاز التعسفي للمھاجرین والالجئین لفترات غیر محددة حیث یتعرضون لالبتزاز والضرب واالتجار 
في ظروف احتجاز غیر إنسانیة بما في ذلك االكتظاظ الشدید ونقص الغذاء والماء. وحتى یتسنى لنا مواصلة االستجابة 

ً في لیبیا بما في ذلك المھاجرین، فإن التمویل العاجل لخطة االستجابة اإلنسانیة لعام الحتیاجات الفئا ت األكثر ضعفا
2019  ً  .یعد امراً ضروریا

  
 السید الرئیس،

تموز/ یولیو، لمسنا استجابة صریحة وإیجابیة من قبل حكومة  29تجدر اإلشارة إلى أنھ استجابة لدعوتي إلى ھدنة في 
اإلضافة إلى استجابة إیجابیة، رغم أنھا أحادیة الجانب ومشروطة، من اللواء حفتر. وأسفرت ھذه الھدنة الوفاق الوطني ب

عن انخفاض وتیرة العنف بدرجة كبیرة على طول الجبھات الرئیسیة في جنوب طرابلس وبعض المناطق األخرى. 
 .طوال فترة عید االضحى وبالتأكید كانت ھناك بعض االنتھاكات غیر أن الھدنة بصورة عامة استمرت

  
وعلى الرغم مما حدث فیما بعد من عودة للعنف، اال انھ تم إرساء مبدأ یوحي بقدرة الطرفین على االلتزام بھدنة طویلة 

 .األمد ومما ال شك فیھ ان المجتمع الدولي بدعمھ الواسع والمعلن للھدنة قد لعب دوراً ھاماً في ھذه التھدئة
  

من ھدنة عید األضحى من خالل تدابیر بناء الثقة بھدف التوصل إلى وقف إلطالق النار أكبر أثراً  نعمل على االستفادة
وأطول أمداً. وحال تنفیذ وقف إطالق النار ھذا، یتحتم أن یكون ثابتاً بقدر یكفي لتحقیق االستقرار لما یحقق منفعة اللیبیین 

، أحث المجلس على النظر في إضافة بند إلى والیة البعثة یمكننا ویؤّمن العودة إلى العملیة السیاسیة. وفي ھذا الصدد
من دعم قابل للتطویع حسب مقتضیات الحاجة ألي وقف إلطالق النار من اجل إقرار أي شكل من أشكال الھدنة أو 

 .وقف لألعمال العدائیة یتفق علیھ الطرفان
  

دوات الحرب یفاقم من أعمال العنف في لیبیا. إذ بات انتھاك إن تزوید البالد بالمزید من األسلحة والذخائر وغیرھا من أ
الحظر المفروض على التسلیح من جانب الطرفین الرئیسیین في النزاع والدول األعضاء الراعیة لكل منھما أمراً عادیاً 

الخطورة على حالة متفاوتة  40وفي اغلب األحیان صارخاً. وتشیر التقاریر الى أن فریق الخبراء یحقق في أكثر من 
الرغم من عدم تعاون معظم الدول األعضاء التي تقوم بھذه األفعال. ولألسف الشدید، من المحزن القول بأن الحظر 

وأنھ لم تحدث أیة عملیات حظر أو تفتیش في البحر  2019نیسان/ أبریل  4المفروض على األسلحة لم یكن فعاالً منذ 
ألنشطة. وما ورد بشأن وصول اآلالف من المرتزقة إلى البالد في اآلونة یجیز القیام بھذه ا 2473رغم أن القرار 

 .االخیرة یھدد بزیادة نطاق النزاع وتصعیده



 السید الرئیس،
  

فبعد جولة طویلة في شرق   إننا نواصل حشد الدعم الوطني والدولي ابتغاًء لوقف األعمال العدائیة والعودة إلى الحوار.
ؤون السیاسیة مؤخراً بزیارة إلى مصراتة كجزء من انخراطنا مع المجتمعات المحلیة في جمیع البالد، قامت نائبتي للش

أنحاء لیبیا. ومع انتشار الزي العسكري الذي أضحى منظراً مألوفاً على أرض الواقع، تنصب جھودنا على بناء الثقة 
ھده البالد، إال أن ھناك تأیید شعبي إلنھاء بین الطرفین. وعلى الرغم من الخطاب العدائي واالستقطاب الشدید الذي تش

في الواقع، المقاتلون في بعض األحیان أكثر حساسیة لفكرة إنھاء النزاع  .العنف، بما في ذلك من جانب المقاتلین الفعلیین
دل رفات ومن بین تدابیر بناء الثقة بین مختلف الجماعات المشاركة في النزاع تبادل السجناء، وتبا .من بعض السیاسیین

الموتى، والسماح بالزیارات العائلیة للسجناء وتمكینھم في بعض الحاالت من إجراء مكالمات ھاتفیة إلثبات أنھم على 
 .قید الحیاة

  
وبالموازاة مع ذلك، شرعُت في حملة مكثفة مع الفاعلین الدولیین من أجل التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن عقد 

في إنھاء النزاع واستئناف العملیة  -من خالل رسالٍة ال لبس فیھا  -نیة من شأنھ أن یسھم اجتماع دولي لألطراف المع
السیاسیة. ودعماً لھذا الھدف، قمت بزیارة إلى ألمانیا ومالطا واإلمارات العربیة المتحدة وتركیا وتونس، وقبل یومین، 

وأعتزم مواصلة جولتي في األیام المقبلة وسأبدأ من   أجریت مناقشاٍت مطّولٍة وبناءةٍ مع كبار المسؤولین في القاھرة.
 .المغرب العربي

  
وأود أن أعرب عن عرفاني بوجھ خاص لمجموعة الدول الكبرى السبع على الرسالة القویة التي وّجَھتھا من خالل 

في لیبیا، وكذلك دعوتھا إلى عقد مؤتمر دولي یضم جمیع األطراف المؤثرة والفاعلین اإلقلیمیین ذوي الصلة بالنزاع 
وال یزال من الواضح بما ال یدع مجاالً للشك بأنھ في   إلقرارھا بأن الحل السیاسي وحده یمكن أن یضمن استقرار لیبیا.

 .حال غاب االلتزام من جانب األطراف الفاعلة الخارجیة ذات الصلة بالشأن اللیبي فإن النزاع سیستمر
  

في مبادرتي المؤلفة من نقاط ثالث. ونود من المجتمع الدولي أن یستغل ھذا  إن المؤتمر الدولي ھو الخطوة الثانیة
االجتماع لتوجیھ رسالة قویة بشأن ضرورة احترام حظر التسلیح، وااللتزام بعدم التدخل في الشأن اللیبي، ومعالجة 

واضح والفعال ألیة صیغة األسباب الرئیسیة للنزاع على النحو الذي صاغھ اللیبیون أنفسھم، والتأكید على دعمھ ال
وبالتالي، فإن عقد اجتماع دولي بدعم فعال من شركائنا من المنظمات اإلقلیمیة المعنیة،   سیاسیة یتفق علیھا اللیبیون.

یظل شرطاً ال غنى عنھ للحصول على االلتزام الالزم من جانب الفاعلین الخارجیین الرئیسیین إلنھاء النزاع واستئناف 
  .تولى اللیبیون زمامھاعملیة سیاسیة ی

  
 السید الرئیس،
 أعضاء مجلس األمن الكرام،

  
وبدون دعم ال لبس فیھ من لدن   یشعر العدید من اللیبیین بأن جزءاً من المجتمع الدولي قد تخلى عنھم واستغلھم آخرون.
جھ سیناریوھین غیر مستساغین ھذا المجلس ومن المجتمع الدولي عموماً لوضع حد فوري للنزاع اللیبي، أعتقد أننا سنوا

إلى حد كبیر، أولھما ھو استمرار وإطالة أمد نزاع منخفض الشدة سیشھد استمرار االقتتال بین األشقاء اللیبیین، وتزاید 
البؤس بین أوساط المواطنین وتعرض المستضعفین من المھاجرین والالجئین لمزید من عملیات النھب، والمزید من 

والسیناریو الثاني   البنیة التحتیة المتضررة أصالً في البالد وتنامي التھدید اإلرھابي عبر الوطني.التدمیر الذي یطال 
ال یقلُّ سوءاً عن األّول ویتمثل في مضاعفة الدعم العسكري لھذا الطرف أو ذاك من رعاتھم من األطراف الخارجیة، 

إن الفكرة القائلة بأنھ   بأسرھا في حالة من الفوضى. مما سیؤدي إلى تصعید حاد من شأنھ بالتأكید أن یغرق المنطقة
أرى أن ھذا المجلس الموقر قادر على القیام   ینبغي إعطاء فرصة للحرب وأن الحل العسكري ممكن ھي مجرد وھم.

 .بما ھو أكثر من ذلك، وأرى أیضاً أن اللیبیین یستحقون أفضل من ذلك
  

 شكراً لكم
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