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 برلين مؤتمر خالصات ل ليبيا للدعم في بعثة األمم المتحدةتنفيذ 

 ( برلين بيان)ملحق 

 مقدمة 
  تفويض ب و مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ها من المنوطة ب لواليةوفقًا لو  ا لقمة برلينهاستعداد في إطار 
 الست كل من السالل    بتفعيل   ليبيا للدعم في بعثة األمم المتحدة  قامت ألمين العام لألمم المتحدة،  اكامل من  

قبل مؤتمر القمة   يتم تنفيذها خطة عملرسم تعملية تخطيط شاملة  ت وأجر  الواردة في تلك الخالصات 
  خيارات   العملية أيضاً هذه  . وتقدم  متزامن  كل سلة على نحو  على المضي قدمًا فيالعمل  مع  وأثناءه وبعده،  

 . ألمم المتحدةعمل الى جانب اأن تدعمها و أن تقدم  لدول األعضاء لبشأن الجوانب التي يمكن فيها 

عليها في   التي تم االتفاقهذه السالل في إطار آلية المتابعة والتنفيذ على العمل في ولقد بدأت البعثة  
 . قمة برلينل الختامي بيانال

 
 اسيالمسار السي  •

في المقام األول توحيد المؤسسات التنفيذية والسيادية واالقتصادية والمالية واألمنية والعسكرية   يون الليب  ينشد 
مشاورات مكثفة مع األطراف الليبية وأعضاء   ليبيا في للدعم في بعثة األمم المتحدة تنخرطو . في البالد 

عادة إ  امكانية للبحث في األخرى  الرئيسية الفعاليات عن  فضالً  للدولة،المجلس األعلى و مجلس النواب 
في جميع  تمثياًل كافيًا  لمرأة والشباب  ا  لتمثيجب  يكما   .على الوجه األمثل  اؤدي عملهت  ةتنفيذيسلطة    إنشاء  

 .المشاورات 
السياسي  للحوار  مسار إلطالقعملية بعثة ال أطلقت من االتفاق السياسي الليبي،  64إلى المادة  واستناداً 

يتم اختيارهم بعد  نالليبييمشاركًا ممثاًل عن  40ضم يعقد خارج ليبيا بحلول نهاية كانون الثاني/يناير، وي
  سمية ( وت2+1) يمجلس الرئاسالإمكانية إصالح  المسارهذا  وسيدرس. الرئيسية الفعاليات مع  التشاور

تشرين الثاني/  تشكيل حكومة وفقًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها في بيكلف ه ل رئيس وزراء جديد ونائبي
 .والحكومة يمجلس الرئاسالفي تونس حول اختصاصات كل من  2017 نوفمبر

تشكيل  فإن ، بطبيعة الحالو  .الثقة هامنح علىالنواب للتصويت مجلس على الحكومة  يتم عرض  وسوف
يتزامن   نجب أوي. األطراف على حل السلطات التنفيذية الحاليةموافقة جميع  سوف يتطلب  حكومة جديدة

 . في الوقت الراهنمع توحيد المؤسسات الوطنية المنقسمة  ذلك
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التشريع االنتخابي الالزم إلنهاء الفترة  أن ينتهي من إصدار  لمجلس النواب سيكون من األهداف الرئيسية 
وتزويدها  كاماًل  تمويالً تمويل المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات  جب ي ،دعم هذا الهدفلو . االنتقالية

المفوضية الوطنية  تمكين تهدف الى  طريق  خارطةالسياسي  المساررسم وسي . الموظفين من الكافي بالعدد 
 .وضمان تمويلها العليا لالنتخابات 

لعقوبات  لالعملية السياسية قوض ت أو  تعرقلاستقرار ليبيا و  التي تهدد األفراد والكيانات ن يخضع أ يمكن و 
 .مجلس األمن التابع لألمم المتحدةالصادرة عن ذات الصلة قرارات لوفقًا ل

 

 سار االقتصادي والمالي الم  •

بما   تهانزاهوتعزيز  متكاملة لتوحيد المؤسسات المالية واالقتصادية الليبية تدابيراتخاذ بمكان من األهمية  
المحددة دعم   لتدابيرا بين  منو . يمكنها من أن تصبح أكثر شفافية وقدرة على تنفيذ اإلصالحات الالزمة

 ،المراجعة الدولية لحسابات المصرفين عملية ، وال سيما المركزي العمليات الجارية لتوحيد مصرف ليبيا 
، بما في  المصارفلقانون بين مسؤولي المصرفين والتنفيذ الصارم  وتعزيز التواصل على كل المستويات 

 .المركزي  المصرف دارةإ التمكين الكامل لمجلسذلك إعادة 

  ر لالستثمالمؤسسة الليبية  واإلرشاد ل  المساعدة  تقديمويتعين على المؤسسات المالية الدولية والدول األعضاء  
  تعزيز على  المؤسسة الوطنية للنفط ينبغي تشجيع كما  .التي تشتد الحاجة اليها عملية المراجعةفي 

 .الموارد الالزمة لتحديث قطاع النفطزويدها ب الشفافية وت

ة  ليبي  اقتصادية خبراء  لجنةهما: إنشاء و ن ي ن جديدتي ن اقتصاديتيمبادرت البيان الختامي لقمة برلين  يقترحو 
القطاعي  التنوع    يعكسون من مسؤولين وخبراء ليبيين    اللجنةوالتنمية. تتألف    إلعادة االعمار  وصندوق ليبي

للحوار الشامل وتسمح منصة  اللجنةمستقلة. وتوفر  عامة أمانة اللجنةوالجغرافي في البالد؛ وتضم 
بناء الثقة   العمل على على مواءمة السياسات االقتصادية والمالية مع للمؤسسات القائمة بالعمل تدريجياً 

كانون   6في  ليبيا للدعم في بعثة األمم المتحدة عقدت ل انعقاد مؤتمر برلين، ي. وقبهاالالزمة لتوحيد 
. وسوف اللجنةتحديد اختصاصات عملية طالق إل  ليبياً  فنياً  خبيراً  19 اجتماعًا ضم   2020الثاني/يناير 

االنفاق االنمائي على  نسيق على وثيقة تخطيط مشتركة لتكملة وت  بناء والتنمية االعمارصندوق نشأ ي  
 .الحيوية المنشآت 

عملية  تابعة العمل على م  (1)اتخاذ خطوات فورية لتعزيز الحكم المحلي عن طريق: ايضاً  ينبغيو 
 التفعيل الفوري  (2) ؛2020البلدية حتى تجرى االنتخابات البلدية المتبقية قبل منتصف عام  ات االنتخاب 
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زيادة ميزانية الدعم المالي للبلديات  )3) ، وال سيما إنشاء المجلس األعلى للحكم المحلي؛59 رقم لقانون ل
 .بقدر كبير  2020لعام 

برلين والمنظمات  مؤتمر  في    المشاركة  ، يتعين على الدولالمالي  -االقتصاديو   ي السياس  المسارولدعم نجاح  
لدعم العملية ونتائجها، بما   التي تتواصل معها الليبية األساسيةجهات المع اإلقليمية أن تعقد اجتماعات 

 تعزيز خطوط نجاح المسار االقتصادي. في ذلك

 

 المسار األمني والعسكري   •
ؤدي  بما يهدنة    التوصل الى  تضم السلة األمنية سلسلة من الخطوات لتعزيز قبول األطراف الليبية لدعوات 

ومستدام لألعمال العدائية في ليبيا واستقرار الوضع األمني في جميع أنحاء البالد وتسريح  إلى وقف شامل  
الستخدام المشروع  ترسيخ مبدأ أن يكون او   القائمة منية  التشكيالت المسلحة واعادة توحيد وبناء المؤسسات األ

،  ة د السياسيو ق مع الجهالطريق األمنية متسقة على نحو وثي خارطة. وسوف تكون حكرًا على الدولة للقوة
 .العملية طوالهامة  مراحل وسيعتمــد تقدمها على 

 
ضباط عسكريين و/أو ضباط  من عسكرية مشتركة وهي لجنة  5 + 5 لجنةإنشاء  األولى الخطوة تشمل

.  المتمخضة عنهامحادثات القاهرة والوثائق باالعتماد على تحت رعاية األمم المتحدة  نظاميينشرطة 
أ( ): يتركز عملها علىلجان فرعية  إنشاء بموجبها سيتموتشكل اللجنة العسكرية المشتركة المظلة التي 

ج( )؛ في المجتمع المدني ادماج المسلحينب( نزع السالح والتسريح وإعادة )وقف إطالق النار؛  الهدنة/
 .مراقبة الحدود  د( الترتيبات األمنية/) اإلرهاب؛مكافحة 

  مسرح القتال  التسريح الفوري للمقاتلين غير الليبيين المتواجدين فيمع توطيد الهدنة  الخطوة الثانيةتشمل و 
 . ومساعدتهم للعودة الى بلدانهم

للوصول إلى  5+5المفاوضات تحت مظلة اللجنة العسكرية المشتركة  الشروع في الخطوة الثالثة تشمل و 
وقف دائم إلطالق النار مع كل ما تستتبعه هذه المحادثات بما في ذلك: اختصاصات آلية مراقبة وقف  

مم المتحدة وليبيا(؛ وفصل القوات وتدابير بناء الثقة وإنشاء فرق  إطالق النار والتحقق منه )مشتركة بين األ
األمم المتحدة. وتكون اللجنة العسكرية المشتركة  مدعومة من تتألف من ممثلين للطرفين و  مشتركةعاملة 

 مسؤولة عن تحديد اإلطار الزمني للمفاوضات وتنفيذ االتفاق في غضون فترة معقولة. 
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إدماج  ،عند االقتضاء، و بالتسريح ونزع السالح وإعادة فريق العمل المعني /ةي العمل الفنمجموعة جري تس
وزارة  و ( بالتعاون مع وزارة الداخلية "قوات الدعم"للتشكيالت المسلحة ) إحصاءاً التشكيالت المسلحة 

والتشكيالت يحدد فريق العمل األفراد و الدفاع/المناطق العسكرية والقيادة العامة لحكومة الوحدة الجديدة. 
إلى  ينبغي تقديم اإلرهابيين والمجرمين  و .  اونزع سالحه  اأو تفكيكه  ايتطلب إصالحهأو  ،  ايمكن تأهيله  التي

 لعدالة. ا

(، ألسلحة الثقيلة )بما في ذلك األسلحة المستوردة حديثاً لتحديد مواقع امسح إجراء  فريق العملتولى وي
مري التشكيالت المسلحة المثيرة للجدل وتطبيق برامج خاصة  حفزات آللممجموعة من الضمانات واوضع و 

كما يتولى  لمقاتلين وإعطاء األولوية لتسريح منتسبي التشكيالت المسلحة من الشباب.  لالطبي  بتوفير العالج  
عملية  وضع استراتيجية إلدماج وإعادة إدماج منتسبي التشكيالت المسلحة )بما في ذلك  ضاً فريق العمل أي

 (.  سجالتهم والمعلومات المتوفرة عنهم تدقيق

الداخلية   يمن قبل وزارتوذلك  ،طرابلس بدءًا منالمؤقتة  ةمني تنفيذ الترتيبات األ الخطوة الرابعةوتشمل  
،  عملية تقديمهانسق  يمن المساعدة الدولية و   هاحتياجات يحدد فريق العملو حكومة الوحدة الجديدة.  بوالدفاع  

 بدعم من البعثة. 

 :التسليححظر  •

في المقام  تسليح االمتثال لقرارات األمم المتحدة الحالية ذات الصلة بنظام الجزاءات وحظر الة تقع مسؤولي 
 عاتق الدول األعضاء.  ىاألول عل

إلى خفض عدد  أن يفضي هالمناسب من شأن هوفي وقت االمتثال لقرارات مجلس األمن الحالية إن تعزيز 
عن جهود    لوقف إطالق النار فضالً   لبناء الثقة دعماً   إجراء  ةيكون بمثاب  أن، و سلحةانتهاكات حظر توريد األ

 اإلدماج.  وإعادةنزع السالح والتسريح 

،  على التسليح  يلتزم المشاركون في برلين باالمتثال للحظر الذي تفرضه األمم المتحدة أن ومن المتوقع 
الصادرة عن  ذات الصلة قرارات لل وفقاً توقع منهم كما ي  . عن تعزيز التشريعات الوطنية ذات الصلة فضالً 

دعم فريق الخبراء في تنفيذ واليته عن طريق تبادل المعلومات ذات  المتحدة ممألالتابع لمجلس األمن 
المشاركين في برلين   إن ، ف2020فبراير / والية فريق الخبراء في شباطتجديد  وأخذًا في االعتبار .الصلة

 الجزاءات. ةيؤيدون زيادة تواتر تقارير الخبراء المقدمة إلى لجن 

 تشجيع تنفيذ الجزاءات.على   حث النظراء الليبيينفضاًل عن   الفنيةالمساعدة تنسيق برلين مجموعة تولى ت



5 
 

 الحدود   مراقبةن من تعزيز قدرات  الموارد التي تمك     / فنيةلتنسيق المساعدة ال  لين أيضاً صيغة بر ستخدم  ت  كما  
  ة قليمي الهيئات اإلأو ر( االجو أو في بلدان  )الليبية/القائمة أصاًل  الوطنيةالمؤسسات سواء من خالل  -
تفتيش وتحقق   ة أو من خالل إنشاء بعث، بعثة االتحاد األوروبي للمساعدة الحدودية( الخمسة موعةمج)

تنفيذ ساسي ، من األالمراقبة وفيما يتعلق بتعزيز  .المتحدة ألممالتابع لمجلس األمن شراف إتحت  ةمستقل
 . بشكل متزامن ةوالجوي ةوالبري  ةالبحريمراقبة ال

 

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان/الدولي  القانون اإلنساني •

  ة اتي ؤ مبيئة    ةوتهيئالدولي  حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني  القانون الدولي لبمكان تعزيز احترام    من األهمية
من هم في حاجة إلى  الطبي للوصول إلى عاملين في المجال ات الفاعلة في المجال اإلنساني والهللج

  .المساعدة
ن  ع  يتعين على لجنة المتابعة المنبثقةلذا  في ليبيا.    رئيسياً   يشكل االحتجاز التعسفي وغير القانوني شاغالً و 

 ة مراجع ل، بما في ذلك دعم المؤسسات القضائية والشرطة القضائية ةاتخاذ خطوات ملموسمؤتمر برلين 
وتعزيز اإلجراءات القانونية الواجبة، ودعم   تدقيق المعلومات المتوفرة عنهمن و و السجالنزالء في  أوضاع

العدل/الشرطة القضائية   ةلسيطرة وزار  إسمياً السجون الخاضعة رز نزالء فالسلطات الليبية لقرارات تنفيذ 
  ارطة، ووضع خ غير قانوني وتوثيقهاأو  تعسفي  ين بشكل  المحتجز نزالء  إطالق سراح ال  ةللتعجيل بعمليك  وذل

، بما في ذلك ةتخذ خطوات ملموست   أنأيضاً هذه اللجنة    علىمع المعايير الدولية. و   ىطريق للسجون تتماش 
، مع  والالجئين وإغالق مراكز االحتجاز تدريجياً دعم السلطات لوضع حد لالحتجاز التعسفي للمهاجرين 

 حقوق اإلنسان. معايير وضع بدائل لالحتجاز تمتثل ل
بتعزيز  وثيقاً  ارتباطاً يرتبط  أساسياً  عنصراً الدولي  يعد توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنسانيو 

لمجلس الوطني  اوبناء قدرات  فنية  في تقديم المساعدة ال  هاماً   تؤدي دوراً   أنالمساءلة. ويمكن للدول األعضاء  
الدولي المجتمع المدني لتوثيق انتهاكات القانون اإلنساني  الجهات الفاعلة ذات الصلة في  و للحريات المدنية  

للجنة  مرتكبي هذه االنتهاكات، ينبغي  ةمحاسب ن أجل مبالغ عنها. و نسان واإل الدولي لحقوق اإلقانون وال
دعم إصالح العدالة الجنائية بهدف ضمان امتثال نظام العدالة تن أ  المتابعة المنبثقة عن مؤتمر برلين

  . الجنائية الوطني في ليبيا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة

السالم   ةفي ضمان استدام هاماً  تؤدي دوراً  أنليات العدالة االنتقالية الممتثلة للمعايير الدولية ويمكن آل
  ة إنشاء لجنو لتقصي الحقائق والمصالحة    ةعم إنشاء لجند هذه اللجنة  هنا يتعين على  والعدالة والمصالحة. و 
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  ات تعزيز قدر و لتدقيق لوضع برنامج شامل و هم المفقودين وتحديد  البحث عن المفقودين تتولى معنية ب
بما  ، نطاق المجتمع المحلي لصالح الليبيينعلى  العدالة االنتقالية مسارات تنفيذ على  المؤسسات الوطنية

للبحث عن الحقيقة والحوار  ةوتقديم المساعدة إليجاد فرص مبتكر تبدأ من القاعدة مصالحة  عملية في ذلك 
 الليبيين. بين 

جيج الوضع وتقسيم  أت زيادةوال سيما في  ،الليبي نزاع في ال سلبياً  ما تؤدي وسائط االعالم دوراً  وكثيراً 
تعين  البعثة لرصد خطاب الكراهية. ويوضعتها  القائمة التي    ةلي اآلتعزيز  لذا سوف يتم  المجتمعات المحلية.  

 هم في هذا المسعى.ا تس أنلدول األعضاء على ا

 


