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  احلالة يف ليبيا - ١٦
  

  عام عرض

جلسـة   ٢٤، عقد الـس  ٢٠١١ و ٢٠١٠يف عامي   
بشــأن احلالــة يف ليبيــا، مبــا يف ذلــك جلســة خاصــة واحــدة،        

. )٢٧١(مبوجب الفصل السـابع مـن امليثـاق    واعتمد ستة قرارات
ــدعوة إىل       ــني ال ــس ب ــذها ال ــيت اخت ــراءات ال وتراوحــت اإلج

ــورا   ــف ف ــف العن ــدنيني   وق ــدابري ضــد   وضــد امل اإلذن باختــاذ ت
. )٢٧٢(النظام اللييب وإحالـة املسـألة إىل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة     

ف ر الس تأكيـد مطالبتـه بـالوق   ، كر٢٠١١ويف آذار/مارس 
ــار،    ــع   والفــوري إلطــالق الن ــدول األعضــاء باختــاذ مجي أذن لل

التدابري الالزمة حلماية املدنيني، مبا يف ذلك إنفاذ منطقـة حظـر   
الطريان. وتناول الس أيضا تيسري املسـاعدة اإلنسـانية ونـزع    

  السالح وعدم انتشار األسلحة واملواد ذات الصلة.  
__________ 

ــباط/فرباير يف  )٢٧١(  املتصــــلة املســــائل يف الــــس نظــــر ،٢٠١١ شــ
ــة ــة باجلماهرييـــ ــة العربيـــ ــاته يف الليبيـــ  ٦٤٩٠ و ٦٤٨٦ جلســـ

ــودة ،٦٤٩١ و ــار يف املعقـ ــد إطـ ــون البنـ ــالم إحـــالل” املعنـ  السـ
ــا يف واألمــن ــيس مــن مبــذكرة عمــالو .“أفريقي  األمــن جملــس رئ
ــارس ١٦ مؤرخـــة  منـــذ تأدجمـــ )،S/2011/141( ٢٠١١ آذار/مـ

 “ليبيـا  يف احلالـة ” املعنـون  األعمـال  جـدول  بنـد  يف التاريخ ذلك
ــيت املســائل ــا نظــر ال ــس فيه ــق فيمــا ســابقا ال ــة يتعل  باجلماهريي
 مـن  املتحـدة  األمـم  يف للبلـد  الرمسـي  االسـم  وتغـري  .الليبيـة  العربية

ــة” ــة اجلماهرييـــ ــة العربيـــ ــا” إىل “الليبيـــ ــارا “ليبيـــ ــن اعتبـــ  مـــ
ــبتمرب ١٦ ــاء ٢٠١١ أيلول/سـ ــى بنـ ــب علـ ــس طلـ ــوطين الـ  الـ

  ليبيا. يف االنتقايل
  .)٢٠١١( ١٩٧٠ القرار  )٢٧٢(

، أنشأ الـس جلنـة   )٢٠١١( ١٩٧٠ومبوجب القرار   
 ٢٧٣(لس األمن؛ مث أنشأ فريق خـرباء ملسـاعدة اللجنـة   تابعة( .

، أنشــأ الــس بعثــة األمــم املتحــدة  ٢٠١١ويف أيلول/ســبتمرب 
د مـد ، ٢٠١١ون األول/ديسـمرب  يف كـان و )٢٧٤(للدعم يف ليبيـا 

  .)٢٧٥(٢٠١٢ حىت آذار/مارس ،ثالثة أشهر فترةواليتها ل
  

 ١٩٧٠القــرار  ختــاذ: ا٢٠١١شــباط/فرباير  ٢٦  
)٢٠١١(    

بنغـــازي يف الـــيت شـــهدا يف أعقـــاب االحتجاجـــات   
ــا تالهــ  ٢٠١١شــباط/فرباير  ١٥ ــف يف    اوم ــدالع العن ــن ان م

مجيع أحناء اجلماهريية العربية الليبية، عقد الس جلسة مغلقـة  
 قـــدمهالالســـتماع إىل إحاطـــة   ٢٠١١شـــباط/فرباير  ٢٢يف 

وكيل األمني العام للشؤون السياسية وممثل اجلماهريية العربيـة  
  .  )٢٧٦(قد طلب عقد االجتماع الليبية، الذي كان

، اســــتمع الــــس إىل ٢٠١١شــــباط/فرباير  ٢٥ويف   
ــة  ــدمهاإحاطـ ــام الـــذي حـــ  قـ ــايا األمـــني العـ ــن أن القضـ ذر مـ

ــية  ــة بالاألساســ ــن  املتعلقــ ــالم واألمــ ــر ســ ــة للخطــ يف  معرضــ
ــه ينبغــي بــذل كــل جهــد     ــة. وقــال إن ــة الليبي اجلماهرييــة العربي

قــد آن األوان  هممكــن لكفالــة احلمايــة الفوريــة للمــدنيني، وإنــ  
ــن يف    لكــي ــس األم ــر جمل ــاذ ينظ ــة اخت ــراءات ملموس . )٢٧٧(إج

ممثل اجلماهريية العربيـة   مهاإحاطة قدواستمع الس أيضا إىل 
__________ 

  .)٢٠١١( ١٩٧٣ القرار  )٢٧٣(
  )٢٠١١( ٢٠٠٩ القرار  )٢٧٤(
  .)٢٠١١( ٢٠٢٢ القرار  )٢٧٥(
  .٦٤٨٦ اجللسة  )٢٧٦(
)٢٧٧(  S/PV.6490، ٤ و ٣ الصفحتان.  
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ــس أن يقــول ال لســفك الــدماء وأن        ــة الــذي ناشــد ال الليبي
  .  )٢٧٨(شجاعا وحامسا وسريعايتخذ قرارا 

عـن   إذ أعـرب الـس  ، ٢٠١١شباط/فرباير  ٢٦ويف   
أدان إذ يف اجلماهرييــة العربيـة الليبيــة و  وضـع قلقـه البــالغ إزاء ال 

العنــف واســتخدام القــوة ضــد املــدنيني، اختــذ باإلمجــاع القــرار 
مبوجب الفصل السابع من امليثاق. وطالـب   )٢٠١١( ١٩٧٠

ــورا الـــس  ــف فـ ــىو بوقـــف العنـ ــد علـ ــرورة أكـ ــبة  ضـ حماسـ
ملــدنيني. ويف معــرض املوجهــة ضــد ااملســؤولني عــن اهلجمــات 

ــادة   ــة إىل    ٤١اإلشــارة إىل امل ــاق، أحــال الــس احلال مــن امليث
األسـلحة   توريـد  ليـة، وفـرض حظـرا علـى    احملكمة اجلنائية الدو

اجلماهريية العربية الليبية، فضـال عـن حظـر السـفر وجتميـد       إىل
علـى  األصول ضد معمر القذايف وأسرته وغريهم مـن األفـراد،   

يف مرفق القرار. وقرر الس أيضـا أن   حنو ما وردت أمساؤهم
 لس األمن لرصـد تنفيـذ التـدابري املفروضـة،    تابعة ينشئ جلنة 

بشــأن املعلومــات  اإلجــراءات املالئمــةودعــا اللجنــة إىل اختــاذ 
عــدم االمتثــال  مبــا زعــم ارتكابــه مــن انتــهاكات أو     املتعلقــة 
. ودعــا الــس الــدول  اوحتديــد األفــراد اخلاضــعني هلــ للتــدابري 

جماهرييـــة العربيـــة لل األعضـــاء إىل تـــوفري املســـاعدة اإلنســـانية
يف اختــاذ تــدابري مناســبة الليبيــة، وأعــرب عــن اســتعداده للنظــر 

  أخرى يف هذا الصدد.  
باختـاذ الـس   ب املتكلمـون  وعقب اختاذ القرار، رحـ   

، وأعربوا عن تضامنهم مـع شـعب اجلماهرييـة    إجراء باإلمجاع
ــة وعــن أملــهم يف    ــة الليبي ــوفري   أن العربي يســاعد القــرار علــى ت

اإلغاثة له. وأعربت ممثلة نيجرييا عن تأييدها للتدابري الـيت أذن  
د اهلـدف وال يفـاقم مـن    ما يكـون تأثريهـا حمـد   ا القرار بقدر 

. وذكـرت ممثلـة الواليـات    )٢٧٩(األعباء علـى املـواطنني الليبـيني   
__________ 

  .٦ الصفحة نفسه، املرجع  )٢٧٨(
)٢٧٩(  S/PV.6491، ٤ و ٣ فحتانالص.  

املتحدة أن القرار قوي وأن زعماء ليبيا سيخضـعون للمسـاءلة   
قيـــامهم  شـــعب اللـــييب وعـــن عـــدم    العـــن انتـــهاك حقـــوق   

. وقال ممثـل اهلنـد   )٢٨٠(سية جتاه شعبهمأسا مبسؤوليام األكثر
ــا األساســي        ــى نظــام روم ــة عل ــدول املوقع ــن ال ــيت ليســت م ال
للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة، إن اهلنـد قـد سـايرت توافـق اآلراء       
يف الس على الرغم من أا كانت تفضل جا أكثـر تـدرجا   
إزاء هــذه املســألة. واســترعى االنتبــاه إىل أن األحكــام الــواردة  

ــا  ــدول غــري األطــراف يف   يف القــرار بشــأن رعاي نظــام رومــا  ال
. وقــال ممثــل الصــني إن بلـده قــد صــوت مؤيــدا  )٢٨١(األساسـي 

لحالـة اخلاصـة يف اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة يف      ل مراعـاة للقرار 
. )٢٨٢(هذا الوقت وشواغل البلـدان العربيـة واألفريقيـة وآرائهـا    

ن وذكر ممثل فرنسا أن القرار يشري إىل مسـؤولية كـل دولـة عـ    
محايــة ســكاا ومســؤولية اتمــع الــدويل عــن التــدخل عنــدما  

د ممــثال . وشــد)٢٨٣(ختفــق الــدول يف االضــطالع ــذا الواجــب 
لبنان واالحتاد الروسي كالمها على أمهيـة احلفـاظ علـى سـيادة     

ــة   ــة وســالمتها اإلقليمي ــة الليبي ــة العربي . وأخــريا، )٢٨٤(اجلماهريي
ختاذه اإلجراء احلاسم، وأعـرب  أثىن األمني العام على الس ال

ــن        ــل م ــى حنــو مماث ــه إىل اختــاذ خطــوات حامســة عل ــن تطلع ع
ــد       ــه ق ــن أن ــدويل ككــل، وحــذر م ــة العامــة واتمــع ال اجلمعي
ــام     ــر جــرأة يف األي يصــبح مــن الضــروري اختــاذ إجــراءات أكث

  .  )٢٨٥(املقبلة
  

__________ 

  .٤ الصفحة نفسه، املرجع  )٢٨٠(
  .٣ الصفحة نفسه، املرجع  )٢٨١(
  .٥ الصفحة نفسه، املرجع  )٢٨٢(
  .٦ الصفحة نفسه، املرجع  )٢٨٣(
  .٥ الصفحة نفسه، املرجع  )٢٨٤(
  .١٠ الصفحة نفسه، املرجع  )٢٨٥(
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 ١٩٧٣القـــرار  ختـــاذ: ا٢٠١١آذار/مـــارس ١٧  
)٢٠١١(  

عـــن  إذ أعـــرب الـــس، ٢٠١١آذار/مـــارس  ١٧يف   
 )٢٠١١( ١٩٧٠استيائه لعدم امتثال السلطات الليبية للقـرار  

ــن   ــرب ع ــق البــالغ وإذ أع ــف واخلســائر    القل إزاء تصــاعد العن
 )٢٠١١( ١٩٧٣القــرار  اختــذالفادحــة يف صــفوف املــدنيني،  

أصوات مقابـل   ١٠مبوجب الفصل السابع من امليثاق، بأغلبية 
أعضــاء عــن التصــويت. ويف ذلــك      ٥ال شــيء، مــع امتنــاع   

القــرار، طالــب الــس باإلرســاء الفــوري لوقــف إطــالق النــار 
رقـى إىل  املدنيني اليت رأى أـا قـد ت   علىوإاء مجيع اهلجمات 

جرائم ضـد اإلنسـانية. كمـا قـام بتعزيـز وتوسـيع نطـاق        مرتبة 
، مبــا يف ذلــك مــن امليثــاق ٤١التــدابري املتخــذة مبوجــب املــادة  

د األســـلحة املفـــروض التـــدابري الراميـــة إىل إنفـــاذ حظـــر توريـــ
ــرار   ــب القـ ــاء،  )٢٠١١( ١٩٧٠مبوجـ ــدول األعضـ . وأذن للـ

وهي تتصرف على الصعيد الوطين أو عـن طريـق منظمـات أو    
ترتيبات إقليمية، باختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة حلمايـة املـدنيني       

ــة با   ــاطق اآلهل ــيني واملن ــدنيني املعر الليب ــر  لســكان امل ضــني خلط
اهلجمات مع استبعاد أي قوة احتالل أجنبية أيـا كـان شـكلها    
ــدول    ــة، وطلـــب إىل الـ ــزء مـــن األراضـــي الليبيـ وعلـــى أي جـ
ــة التعــاون يف هــذا الصــدد.      ــدول العربي ــة ال األعضــاء يف جامع
وفــرض حظــرا علــى مجيــع الــرحالت اجلويــة يف اــال اجلــوي  

ليبية، على النحو الذي طالبت بـه جامعـة   للجماهريية العربية ال
. )٢٨٦(الــدول العربيــة مــن أجــل املســاعدة علــى محايــة املــدنيني  

وأخريا، أنشأ فريق خرباء ملساعدة اللجنة املنشأة عمال بـالقرار  
__________ 

 مبوجب املفروضة التدابري عن املعلومات من مزيد على للحصول  )٢٨٦(
ــاق، مــن ٤٢ و ٤١ املــادتني  القســمان الســابع، اجلــزء انظــر امليث
 اخلـرباء،  وفريـق  اللجنة عن املعلومات من للمزيد والرابع. الثالث
 بلجــان يتعلــق فيمــا ،١-بــاء-األول القســم التاســع، اجلــزء انظــر
   احملددة. اجلزاءات تدابري على اإلشراف تتوىل اليت األمن جملس

يف مجلــة أمــور منــها مجــع وحبــث وحتليــل       )٢٠١١( ١٩٧٠
ــة مــدا ســنة    املع لومــات بشــأن التــدابري املفروضــة، لفتــرة أولي

  واحدة.  
وحتدث ممثل فرنسا قبـل التصـويت فأفـاد أن مشـروع       

بالوسائل الالزمـة حلمايـة السـكان املـدنيني      القرار يزود الس
 - يف ليبيا، معلنا أن بلـده مسـتعد للعمـل مـع الـدول األعضـاء      

 هــــذه دعــــم يف ترغــــب الــــيت - العربيــــة الــــدول ســــيما وال
  .  )٢٨٧(املبادرة

وحتدث العديد من املمثلني الـذين أيـدوا الـنص املتفـق       
فقـالوا إنـه مـن الضـروري اختـاذ إجـراءات        بعد التصـويت  عليه

قوية بسبب عدم استجابة النظام اللييب ألحكام القـرار السـابق   
ملزيـد مـن العنـف ضـد املـدنيني      الوشـيك ب وبالنظر إىل التهديد ا

لـس قـد تصـرف     الليبيني. ورحب ممثل اململكة املتحدة بـأن ا
ــةبســرعة وبصــورة شــاملة اســتجابة للحا   ــا ل وذكــرت ، يف ليبي

ميثــل ردا  )٢٠١١( ١٩٧٣ممثلــة الواليــات املتحــدة أن القــرار 
لــى دعــوة جامعــة الــدول العربيــة إىل محايــة املــدنيني        قويــا ع
. وأعربت ممثلـة نيجرييـا عـن االعتقـاد بـأن القـرار       )٢٨٨(الليبيني

دت ، وشـد حنو حلِّ الـرتاع  انتهاج طريق سياسيسوف يدعم 
  .  )٢٨٩(على عزم بلدها احترام السالمة اإلقليمية لليبيا

ا عن القلق إزاء حمنـة الشـعب اللـييب    وأعرب ممثل أملاني  
ــا     واهلجمــات الواســعة النطــاق الــيت يعــاين منــها وقــال إن أملاني

جمموعـــة اجلـــزاءات االقتصـــادية واملاليـــة   تأييـــدا كـــامالتؤيـــد 
رت . ومـع ذلـك، فقـد قـر    )٢٠١١( ١٩٧٣الواردة يف القـرار  

د خيار استخدام القوة العسكرية، على النحـو املتـوخى   أال تؤي
__________ 

)٢٨٧(  S/PV.6498، ٣ الصفحة.  
ــه، املرجـــع  )٢٨٨( ــدة)؛ (اململكـــة ٥ الصـــفحة نفسـ  ٦ والصـــفحة املتحـ

  املتحدة). (الواليات
  .١١ الصفحة نفسه، املرجع  )٢٨٩(
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ــورة خاصـــة   ــرتني بصـ ــوق مـــن ٨ و ٤يف الفقـ القـــرار،  منطـ
ر الـــس مـــن الـــدخول يف وامتنعـــت عـــن التصـــويت. وحـــذَّ

مواجهــة عســكرية علــى أســاس افتــراض تفــاؤيل ينطــوي علــى  
إمكانيـــة حتقيـــق نتـــائج ســـريعة مـــع وقـــوع عـــدد ضـــئيل مـــن 

ثــل اهلنــد الــذي امتنــع عــن التصــويت . وقــال مم)٢٩٠(اإلصــابات
أيضا على الرغم من القلق البالغ الذي يساور اهلند إزاء احلالـة  
اإلنســـانية املتـــدهورة يف ليبيـــا ودعوـــا الســـلطات الليبيـــة إىل  

 ١٩٧٣اختـــاذ القـــرار ب يـــأذن الـــس وقـــف إطـــالق النـــار أن
بتــدابري بعيــدة األثــر مبوجــب الفصــل الســابع مــن        )٢٠١١(

 احلالـة  عـن  نسـبيا  امليثاق يف ظل تـوفر معلومـات موثوقـة قليلـة    
. وأعربت ممثلة الربازيل عن القلـق مـن أن   )٢٩١(امليدانية يف ليبيا

ــد    ــا ق ــار غــري   ياســتخدام القــوة العســكرية يف ليبي ســفر عــن آث
أكثــر  ن ممــا يضــرمقصــودة تتمثــل يف تفــاقم التــوترات يف امليــدا

ينفـــــع. واعتـــــربت أن األمـــــر يتطلـــــب الدبلوماســـــية      ممـــــا
ــوار ــن   )٢٩٢(واحلـ ــد امتنـــع عـ ــال ممثـــل الصـــني إن بلـــده قـ . وقـ

التصويت بالنظر إىل موقف اجلامعة العربيـة واالحتـاد األفريقـي    
ــده جيــد     ــا. إال أن بل ــة يف ليبي والظــروف اخلاصــة احمليطــة باحلال

 )٢٠١١( ١٩٧٣صعوبات كبرية يف تقبـل أجـزاء مـن القـرار     
. وأعــرب )٢٩٣(ه أســئلة حمــددة مل يــتم اإلجابــة عليهــا وقــد وجــ

ممثــل االحتــاد الروســي عــن القلــق ألن القــرار مل يــنص علــى        
هــي قواعــد االشــتباك، ومــا هــي حــدود اســتخدام القــوة،     مــا

  .  )٢٩٤(وكيفية نفاذ منطقة حظر الطريان
  

__________ 

  .٦ الصفحة نفسه، املرجع  )٢٩٠(
  .٧ الصفحة نفسه، املرجع)٢٩١(
  .٨ الصفحة ،نفسه املرجع  )٢٩٢(
  .١٣ الصفحة نفسه، املرجع  )٢٩٣(
  .١٠ الصفحة نفسه، املرجع  )٢٩٤(

ــارس إىل  ٢٤   ــه  ٢٧آذار/مـ : ٢٠١١حزيران/يونيـ
 إحاطـــــات بشـــــأن احلالـــــة السياســـــية والقانونيـــــة 

  والعسكرية واإلنسانية يف ليبيا  

م األمني العـام إحاطـة   ، قد٢٠١١آذار/مارس  ٢٤يف   
إىل الس بشأن احلالة يف ليبيـا ونـاقش األحـداث الـيت وقعـت      

ــرار     ــس للقـ ــاذ الـ ــاب اختـ ــغ )٢٠١١( ١٩٧٣يف أعقـ . وأبلـ
أن الضـــربات العســـكرية الـــيت شـــرعت قـــوات     بـــاألعضـــاء 

آذار/مـارس   ١٩يف جهها توالواليات املتحدة وقوات أوروبية 
فـوق أراضـي    بفعاليـة  قد أنشأت منطقـة حظـر طـريان    ٢٠١١

ليبيا، وأن هذه احلملة مستمرة. وفيما يتعلق بالتقـدم احملـرز يف   
ر أعضـاء الـس مـن أنـه     ، حـذَّ )٢٠١١( ١٩٧٣تنفيذ القـرار  

أن السـلطات الليبيـة أوقفـت إطـالق     دليل على  أي ليس هناك
علــى أــا اختــذت  أوالنــار علــى الــرغم مــن مزاعمهــا املتكــررة 

خطــوات لتنفيــذ التزاماــا مبوجــب القــرار. وأبلــغ الــس بــأن  
مبعوثــه اخلــاص إىل ليبيــا قــد زار طــرابلس وأجــرى مشــاورات 

ر السلطات الليبية مـن أـا   واسعة مع املسؤولني الليبيني، وحذَّ
، فــإن الــس قــد يكــون )٢٠١١( ١٩٧٣ متتثــل للقــرار إذا مل

إنــه األمـني العـام   قـال  مسـتعدا الختـاذ تـدابري إضـافية. وأخـريا،      
إزاء محايـــة املـــدنيني، وانتـــهاكات  بقلـــق بـــالغ زال يشـــعر مـــا

اين حقــــوق اإلنســــان، وانتــــهاكات القــــانون الــــدويل اإلنســــ
وحصــول الســكان املــدنيني علــى الســلع واخلــدمات األساســية 
يف املناطق الواقعة حتـت احلصـار. ودعـا اتمـع الـدويل إىل أن      

بــني يواصــل التــزام احلــرص الكامــل يف تفــادي وقــوع خســائر  
احلالــــــة  معاجلــــــةواحــــــد يف  بصــــــوت املــــــدنيني والــــــتكلم

  .  )٢٩٥(اإلنسانية
ــارس  ٢٨ويف    ــدم، ٢٠١١آذار/مـ ــال،   قـ ــل الربتغـ ممثـ

، )٢٠١١( ١٩٧٠بصفته رئيس اللجنة املنشـأة عمـال بـالقرار    
__________ 

)٢٩٥(  S/PV.6505، ٣ و ٢ الصفحتان.  
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الـس عـن عمـل اللجنـة فيمـا يتعلـق حبظـر توريــد        إحاطـة إىل  
ــى       ــة وإدخــال حتــديثات عل ــرحالت اجلوي ــر ال األســلحة وحظ
قـــوائم األفـــراد والكيانـــات اخلاضـــعني حلظـــر الســـفر وجتميـــد 
األصول. ودعـا الـدول األعضـاء إىل التعـاون التـام مـع اللجنـة        

  .  )٢٩٦(من أجل كفالة التنفيذ الفعال للجزاءات
ــان/أبريل  ٤ويف    ــتمع الـــــس إىل ٢٠١١نيســـ ، اســـ

ــا بشــأن   إحاطــة قــد مها املبعــوث اخلــاص لألمــني العــام إىل ليبي
احلالة يف البلد يف أعقاب زيارته الثانية. وأبلغ املبعـوث اخلـاص   
الـس بأنـه علـى الـرغم مـن فعاليـة اجلهـود الـيت بـذهلا أعضــاء          

فقــد التحــالف لتنفيــذ منطقــة حظــر الطــريان ومحايــة املــدنيني،  
املواليــة للعقيــد تواصــل القتــال بــني قــوات املعارضــة والقــوات  

معمــر القــذايف. وأكــد علــى ضــرورة أن يعمــل اتمــع الــدويل  
للـرتاع. وأشـار    د ويدعم السعي للتوصل إىل حـلٍّ بشكل موح

ــيت عقــــدت يف   ــات الــ ــا إىل االجتماعــ ــارس  ٣١أيضــ آذار/مــ
٢٠١١ ر خالهلـــا طلـــب مـــع املســـؤولني الليبـــيني، والـــيت كـــر

 ١٩٧٣ و )٢٠١١( ١٩٧٠التنفيـــــــذ الكامـــــــل للقـــــــرارين 
. وذكر أنه على الرغم من أن املعلومـات عـن احلالـة    )٢٠١١(

اإلنســانية ال تــزال حمــدودة بســبب عــدم إمكانيــة الوصــول إىل  
ــة بشــكل     ــد، فاحلال ــة مــن البل عــام، وال ســيما يف  أجــزاء خمتلف

، ةزال خطــريتــاملنــاطق الــيت جيــري فيهــا القتــال وحوهلــا، ال      
ــال      وال ــة ويف جمــ ــات الطبيــ ــق باالحتياجــ ــا يتعلــ ــيما فيمــ ســ

    )٢٩٧(احلماية
املبعـوث اخلـاص لألمـني العـام إىل ليبيـا، خــالل      وأفـاد    

، عن نتائج جهـود  ٢٠١١أيار/مايو  ٣اإلحاطة اليت قدمها يف 
 )٢٠١١( ١٩٧٠بشــأن تنفيــذ القــرارين   الــيت بــذهلا لوســاطةا
. وأبلــغ الــس بــأن كــال مــن الســلطات   )٢٠١١( ١٩٧٣ و

__________ 

)٢٩٦(  S/PV.6507.  
)٢٩٧(  S/PV.6509.  

الليبيــة والــس الــوطين االنتقــايل علــى اســتعداد لتنفيــذ وقــف   
إطالق النار، إمنا بشروط خمتلفـة. وقـال إنـه قـد أكـد للطـرفني       

ــه ينبغــي أن     اأن وقفــ ــار ميكــن التحقــق من ــا إلطــالق الن حقيقي
 أوسـع نطاقـا تشـمل رفـع احلصـار عـن       يكون جزءا من تـدابري 

مجيــع املــدن وســحب القــوات العســكرية مــن مجيــع املــدن،        
والســماح بوصــول املســاعدات اإلنســانية وتقــدميها، واإلفــراج 
عن مجيع املعـتقلني، واسـتئناف إيصـال اإلمـدادات األساسـية،      
وكفالة مرور العمـال األجانـب الـذين تقطعـت ـم السـبل يف       

ع االجتماعـــات الـــيت عقـــدها املبعـــوث هـــذه املـــدن. ويف مجيـــ
  ر بقـوة وباسـتمرار نـداءات    اخلاص مع املسؤولني الليبـيني، كـر

اتمـــع الـــدويل مـــن أجـــل التنفيـــذ الكامـــل للقـــرارين، وأدان  
  .)٢٩٨(استعمال القوة ضد املدنيني

ــة   و   ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ ــام للمحكمـ ــدعي العـ عـــرض املـ
ــس يف   ــام الـ ــره األول أمـ ــاي ٤تقريـ ــال ٢٠١١و أيار/مـ ، عمـ

ــالقرار  ــس  )٢٩٩()٢٠١١( ١٩٧٠بـ ــغ الـ ــه ب. وأبلـ أن اعتزامـ
لـون  يتحممذكرات اعتقال ضد ثالثة أشـخاص  صدار يطلب إ

القسط األكرب من املسؤولية اجلنائية عن اجلـرائم املرتكبـة ضـد    
. ٢٠١١شــباط/فرباير  ١٥منــذ اإلنســانية يف األراضــي الليبيــة 

ــه إذا قبلــت الــدائرة التمهيديــة طلبــ     هوأبلــغ الــس كــذلك بأن
، ســتتطلب عمليــات إلقــاء القــبض    ذكراتهــذه املــ إلصــدار 

علــى اتمــع الــدويل أن يتخــذ أنــه ختطيطــا وإعــدادا جــادين، و
  .  )٣٠٠(خطوات مبكرة للمساعدة يف هذا التخطيط العملي

وعقب اإلحاطة، أعرب أعضاء الـس عـن تقـديرهم      
للسرعة والعناية الواجبة اللـتني بـدأ مـا مكتـب املـدعي العـام       

__________ 

)٢٩٨(  S/PV.6527.  
ــر يصــدر مل  )٢٩٩( ــائق مــن وثيقــة بوصــفه العــام املــدعي تقري  جملــس وث

  .األمن
)٣٠٠(  S/PV.6528، ٦-٤ الصفحات.  
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ليست من الـدول  حتقيقاته. وقال ممثل اهلند إن اهلند، رغم أا 
املوقعة على نظـام رومـا األساسـي وليسـت عضـوا يف احملكمـة       

 ٢٠١١( ١٩٧٠ت لصـاحل القـرار   اجلنائية الدولية، فقد صـوت( 
ألن العديد من أعضاء الس، مبا يف ذلك أعضـاء مـن أفريقيـا    

ــدون أن   ــط، يعتقـ ــرق األوسـ ــة والشـ ــة احلالـ ــا إىل  يف إحالـ ليبيـ
الوقــف الفــوري للعنــف واســتعادة   تــؤدي إىلســوف  احملكمــة

ــثَّ  ــدوء. وحـ ــامل     اهلـ ــق شـ ــراء حتقيـ ــى إجـ ــام علـ ــدعي العـ املـ
. وأشــار ممثــل االحتــاد الروســي، إذ أعــرب عــن       )٣٠١(وحمايــد 

ــابات يف صـــفوف الســـكان    اجلـــزع مـــن ارتفـــاع عـــدد اإلصـ
ها ت اجلويـة الـيت تشـن   نتيجة للغارا هياملدنيني، إىل أن بعضها 

منظمــة حلــف مشــال األطلســي (النــاتو). وقــال إن بلــده يؤيــد  
حتقيقــات اجلهــود الــيت تبــذهلا احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة إلجــراء 

  .  )٣٠٢(يف أعمال مجيع أطراف الرتاع عادلة ونزيهة
وكيلـة األمـني العـام    مت ، قد٢٠١١أيار/مايو  ٩ويف   

ـــ  ــانية ومنس ــؤون اإلنسـ ــوارئ  للشـ ــاالت الطـ ــة يف حـ قة اإلغاثـ
إحاطــة إىل الــس بشــأن احلالــة اإلنســانية املتــدهورة يف ليبيــا،  

مئــات اآلالف مــن األشــخاص مــن القتــال داخــل    حيــث يفــر
ليبيا وعرب حدودها على السواء؛ وال تتوافر أرقـام دقيقـة لعـدد    

التوصـل إليـه بـني     رت الس باالتفاق الـذي مت الضحايا. وذكَّ
، ٢٠١١نيسـان/أبريل   ١٧األمم املتحدة والسلطات الليبية يف 

ــ ــأن حيظــى وجــود األمــم املتحــدة يف     ذي ال ــزام ب يتضــمن االلت
ــل. و    ــدعم الكام ــن املؤســف،  طــرابلس ألســباب إنســانية بال م

مـن   أنه تعـني علـى الفريـق اإلنسـاين أن ينتقـل      ،أوضحتكما 
ــد ــب مكا   طــرابلس ــة، بع ــم املتحــدة  ألســباب أمني ــب األم  ت

رت الـــس بأنـــه ال بـــد مـــن أن يتـــاح وصـــول  . وذكَّـــهنـــاك
الوكاالت اإلنسانية إىل مجيع األشـخاص، بصـرف النظـر عـن     

__________ 

  .٩ الصفحة نفسه، املرجع  )٣٠١(
  .١١ ةالصفح نفسه، املرجع  )٣٠٢(

أيــن يوجــدون ومــن جيــدون أنفســهم حتــت ســيطرته، ودعــت   
ــود      ــدعم للجهـ ــدمي الـ ــتمرار يف تقـ ــاء إىل االسـ ــدول األعضـ الـ

  .  )٣٠٣(اإلنسانية يف ليبيا
م وكيــل األمــني العــام ، قــد٢٠١١أيار/مــايو  ٣١ويف   

سياســية إىل الــس التقريــر الشــهري لألمــني العــام  للشــؤون ال
. )٢٠١١( ١٩٧٣بشأن ليبيا، على النحو املطلوب يف القـرار  

وأبلـــغ الـــس بـــأن القتـــال بـــني القـــوات احلكوميـــة وقـــوات  
املعارضة مستمر وأن مواقف األطـراف ال تـزال متباعـدة حـىت     

الرتاع، على الرغم من اجلهود الـيت   بشأن بدء املفاوضات حللِّ
يبذهلا األمني العام ومبعوثه اخلاص إىل ليبيا، واالحتاد األفريقـي  
ــدء      ــات وب وأصــحاب املصــلحة اآلخــرين لتضــييق هــوة اخلالف
عمليــــة تفــــاوض ذات مصــــداقية. وذكــــر أن حالــــة حقــــوق 

ضـا تأكيـد النـداء    ر أياإلنسان ال تزال تثري القلق الشديد. وكر
 م للمســاعدات الــذي وجهــه األمــني العــام لزيــادة الــدعم املقــد

ــدان      ــا أو يف البل ــال، ســواء يف ليبي ــأثرين بالقت اإلنســانية إىل املت
ن الـذين تقطعـت ـم السـبل     يهنـاك الكـثري  ذكر أن ااورة؛ و

عنــد النقــاط احلدوديــة يف مصــر وتــونس والنيجــر أو الــذين        
 شـــرق البلـــد. وأخـــريا، أوجـــز    يعيشـــون يف مســـتوطنات يف 

األولويات الرئيسية الثالث لفريق األمم املتحـدة، وهـي محايـة    
ضـمان وجـود   واملدنيني يف املناطق الـيت يتواصـل فيهـا القتـال؛     

التزام من الطرفني بالدخول يف مفاوضات غري مباشرة اسـتنادا  
إىل املقترحات اليت قدمت إليهما من املبعوث اخلاص؛ ووضـع  

  .  )٣٠٤(وارئ من أجل بناء السالم بعد انتهاء الرتاعخطط للط
، عقــد الــس جلســة ٢٠١١حزيران/يونيــه  ١٥ويف   

 ــة املخص ــع اللجن ــة املســتوى ا  م ــة   صــة الرفيع ــا التابع ــة بليبي ملعني
والكونغـو ا أوغنـدا وجنـوب أفريقيـ    لالحتاد األفريقي اليت تضم 

__________ 

  .S/PV.6530 انظر  )٣٠٣(
  .S/PV.6541 انظر  )٣٠٤(
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أكــد وزيــر الشــؤون ووترأســها موريتانيــا. ، وموريتانيــا ومــايل
يف بيــان أدىل بــه ، اخلارجيــة والتعــاون يف موريتانيــا مــن جديــد

 ١٩٧٠هيئة اإلقليميـة للقـرارين   للباسم اللجنة، الدعم الكامل 
ــ ا، رغــم أــ)٢٠١١( ١٩٧٣ و )٢٠١١( ــة عــن  تأعرب خيب

مـــيش االحتـــاد األفريقـــي يف إدارة نـــزاع ميثـــل يف إزاء  أملـــها
الطريـق  األساس شاغال له. وأعـرب عـن دعـم اللجنـة خلريطـة      

الـيت   اليت حددها جملس السلم واألمن التابع لالحتـاد األفريقـي،  
، ألعمـال القتـال  تتمثل عناصرها الرئيسـية يف الوقـف الفـوري    

وتنفيـذ  ، اإلنسانية، ومحايـة األجانـب   اتوتيسري وصول املعون
  .  )٣٠٥(اإلصالحات السياسية

ــه  ٢٧ويف    ــني   ٢٠١١حزيران/يوني ــل األم ــدم وكي ، ق
ــة     ــأن احلالـ ــس بشـ ــة إىل الـ ــية إحاطـ ــؤون السياسـ ــام للشـ العـ

إىل أن األمـم   فأشـار العسكرية والسياسية واإلنسـانية يف ليبيـا،   
 ١٩٧٠ذ أحكـــام القـــرارين تنفيـــلاملتحـــدة تواصـــل جهودهـــا 

ــاص  )٢٠١١( ١٩٧٣ و )٢٠١١( ــل املبعـــــوث اخلـــ . ويعمـــ
لألمني العام مع الطرفني مـن أجـل التوصـل إىل حـل سياسـي؛      

يــدا، فقــد بــدأت بالتأكيــد ويف حــني ال يــزال إبــرام االتفــاق بع
عمليـة التفــاوض، وجيــب أن يتــاح هلـا جمــال لتنمــو فيــه ولتــؤيت   

ــدمي    مثارهــا. ويف هــذا الصــدد، حــثَّ   ــى تق ــدويل عل اتمــع ال
ــالة متســقة وواضــحة ومتماســكة بشــأن احلــل السياســي       رس
للطـــرفني. وقـــال إن األمـــني العـــام قـــد واصـــل مناقشـــاته مـــع  

ــاد األف   ــة، واالحتـ ــلطات الليبيـ ــاد األورويب،  السـ ــي، واالحتـ ريقـ
وجامعــة الــدول العربيــة، ومنظمــة املــؤمتر اإلســالمي، ومنظمــة 
حلف مشـال األطلسـي وأطـراف أخـرى. وأفـاد وكيـل األمـني        
العام أيضـا بـأن احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة، يف وقـت سـابق مـن         
ذلك اليوم، أصـدرت أوامـر بإلقـاء القـبض علـى العقيـد معمـر        

إلسـالم القـذايف، وعبـد اهللا السنوسـي،     القذايف، وابنـه، سـيف ا  
__________ 

  .S/PV.6555 انظر  )٣٠٥(

ــد     ــرائم ضــ ــاب جــ ــهم ارتكــ ــة، بتــ ــابرات الليبيــ ــيس املخــ رئــ
  .  )٣٠٦(اإلنسانية
ــدو   ــة املنشــأة     ق ــيس اللجن ــال، بصــفته رئ ــل الربتغ م ممث

، إحاطــة أيضـــا إىل الـــس،  )٢٠١١( ١٩٧٠عمــال بـــالقرار  
آذار/مـارس   ٢٩م تقريرا عن أعمال اللجنـة يف الفتـرة مـن    وقد
. وخـالل تلـك الفتـرة، عقـدت     ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٧إىل 

اللجنة جلسـة غـري رمسيـة واحـدة لالجتمـاع مـع فريـق اخلـرباء         
ــي ن حــديثا، والــذي يقــوم حاليــا ببعثــات إىل العديــد مــن       املع

ــة،      ــدان األفريقي ــض البل ــافر إىل بع ــة، مث سيس ــدان األوروبي البل
دف مجع معلومـات بشـأن تنفيـذ التـدابري املفروضـة مبوجـب       

. وأفــــــــاد )٢٠١١( ١٩٧٣ و )٢٠١١( ١٩٧٠القــــــــرارين 
مـة مـن   املقد رسـائل كذلك بأن اللجنة قد تناولت عـددا مـن ال  

الــدول األعضــاء فيمــا يتعلــق بتجميــد األصــول وحظــر توريــد  
، وقــد )٢٠١١( ١٩٧٠األســلحة املفــروض مبوجــب القــرار    

دت فردين باعتبارمها خاضعني حلظر السفر وكيانا واحـدا  حد
  .  )٣٠٧(باعتباره خاضعا لتجميد األصول

  
: ٢٠١١آب/أغســـــطس  ٣٠  /يوليـــــه ومتوز ٢٨  

ا األمني العام ووكيل األمـني العـام   مقدمه تانإحاط
  للشؤون السياسية

، استمع الـس إىل إحاطـة   ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٨يف   
مها وكيل األمني العام للشؤون السياسـية بشـأن التطـورات    قد

تغـيريات كـبرية يف احلالـة     حتدثنه مل األخرية يف ليبيا. وذكر أ
العامة، وأوجز اجلهود اليت يبذهلا األمني العام ومبعوثـه اخلـاص   
ــاء     ــهج املــوازي املقتــرح علــى الطــرفني أثن يف املضــي قــدما بالن

ــازي يف     ــرابلس وبنغ ــدت يف ط ــيت عق  ٢٦ و ٢٥املناقشــات ال
__________ 

)٣٠٦(  S/PV.6566، ٤-٢ حاتالصف.  
  .٦ الصفحة نفسه، املرجع  )٣٠٧(
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متوز/يوليه، وقد صيغ هـذا املقتـرح حبيـث يـتم بشـكل متـزامن       
ن وقف إطالق النار وإنشاء آليـة مؤسسـية إلدارة العمليـة    إعال

االنتقاليــة. وعلــى الــرغم مــن أن كــال الطــرفني قــد أعربــا عــن   
استعدادمها لدراسة املقترح، حالت مواقف كال اجلـانبني دون  
ــرتبط       ــار امل ــف إطــالق الن ــد أن وق ــدم، وكــرر تأكي إحــراز تق

لوحيـد لألزمـة.   بالترتيبات االنتقالية هو احلل السياسي الدائم ا
م أيضــــا للمجلــــس معلومــــات مســــتكملة عــــن احلالــــة  وقــــد

مــرارا وتكــرارا مــن  شــكتاإلنســانية، فقــال إن حكومــة ليبيــا 
اإلمــدادات الطبيــة؛ وباإلضــافة إىل ذلــك، أبلــغ عــن   يف نقــص 

نقــص يف الوقــود يعرقــل حركــة النــاس والســلع، وإمــدادات       
عـات صـناعية   الكهرباء واملياه، واملستشفيات، والزراعة، وقطا

  .  )٣٠٨(أخرى
وذكر ممثـل جنـوب أفريقيـا أنـه قـد انقضـى أكثـر مـن           

ر الـدول  وذكَّـ  )٢٠١١( ١٩٧٣أربعة أشهر منذ اختـاذ القـرار   
ــة املــدنيني     ــأن الغــرض مــن القــرار هــو ضــمان محاي األعضــاء ب

ر مــن أن االحنيــاز يف أي حالــة مــن ولــيس تغــيري النظــام. وحــذَّ
حاالت الرتاع الداخلي إمنا يشكل سابقة خطرية من شـأا أن  

تضر ٣٠٩(لس وقراراتهمبصداقية ا(  .  
، أبلـــغ األمـــني العـــام ٢٠١١آب/أغســـطس  ٣٠ويف   

الـرغم مـن    االجتاهـات األخـرية تـثلج صـدره، علـى      الس بأن
اســتمرار القتــال يف بعــض أحنــاء البلــد، وأعــرب عــن األمــل يف  
التوصــل إىل ايــة ســريعة للــرتاع ووضــع حــد ملعانــاة الشــعب   
اللــييب. وذكــر أن العمــل األهــم هــو كفالــة تكامــل اجلهــود        
املتعددة األطراف واإلقليمية والثنائيـة ومواءمتـها مـع الرغبـات     

ألول هو امللكية الوطنية. وذكـر  دا على أن املبدأ االليبية، مشد
ــدان يف       ــم املتحــدة إىل املي ــوظفي األم ــه هــو وصــول م أن هدف

__________ 

)٣٠٨(  S/PV.6595، ٣ و ٢ تانالصفح.  
  .٦ و ٥ الصفحتان نفسه، املرجع  )٣٠٩(

أقــرب وقــت ممكــن، يف إطــار واليــة قويــة مــن جملــس األمــن.    
ويتشـــاور مستشـــاره اخلـــاص يوميـــا مـــع أصـــحاب املصـــلحة   

ــتمكني   هالليبــيني ويشــارك هــو وفريقــ  ــة التحضــريية ل يف العملي
بسرعة لطلبات السلطات الليبية. األمم املتحدة من االستجابة 

لــس بشــأن التحســينات يف   وقــدم معلومــات مســتكملة إىل ا
ــه حــذَّ   ــة اإلنســانية، ولكن ــة   احلال ــاه قليل ــدادات املي ــن أن إم ر م

      طلـب  بصورة خطـرية، ومـن أنـه حيتمـل يف األيـام املقبلـة، أن ت
مساعدة دولية عاجلة. وكانت جلنـة جملـس األمـن مـؤخرا قـد      

ــاإلفر  ــة    ١,٥اج عــن أذنــت ب ــون دوالر مــن األصــول الليبي بلي
ــ ــس أن     امـ ــد الـ ــانية، وناشـ ــاعدة اإلنسـ ــراض املسـ دة ألغـ

ا السـلطات االنتقاليـة.   يستجيب لطلبات التمويل اليت تتقد م
وأفاد أيضا عن وقوع حاالت إعـدام بـدون حماكمـة، وأعمـال     
 تعذيب، وانتهاكات حلقوق اإلنسان يف اآلونـة األخـرية يـتعني   

  .  )٣١٠(أن تنظر فيها جلنة التحقيق الدولية املعنية بليبيا
  

ــبتمرب أيلول ١٦   ــم  ٢٠١١/سـ ــة األمـ ــاء بعثـ : إنشـ
  املتحدة للدعم يف ليبيا 

، أنشــــأ الــــس بعثــــة ٢٠١١أيلول/ســــبتمرب  ١٦يف   
 )٢٠١١( ٢٠٠٩ مبوجب القـرار  األمم املتحدة للدعم يف ليبيا

البعثــة، املــأذون هلــا لفتــرة  ومــن شــأن باإلمجــاع.  هالــذي اختــذ
اجلهــود الوطنيــة أن تســاعد وتــدعم أوليــة مــدا ثالثــة أشــهر، 

الليبية الرامية إىل استعادة األمن العام، وتعزيز سـيادة القـانون،   
وإجـــراء حـــوار سياســـي شـــامل، وتعزيـــز املصـــاحلة الوطنيـــة،  
والشروع يف عملية وضع الدسـتور والعمليـة االنتخابيـة. ومـن     
شأا أيضا أن تـدعم اجلهـود الوطنيـة الراميـة إىل بسـط سـلطة       

ن خــالل تعزيــز املؤسســات واســتعادة  الدولــة، مبــا يف ذلــك مــ 
اخلــدمات العامــة، وتعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتــها، ودعــم    

__________ 

  .S/PV.6606 انظر  )٣١٠(
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العدالة االنتقالية، واختاذ خطوات لبـدء االنتعـاش االقتصـادي.    
ودعما هلذه األهداف، أذن الس بإعفاءات من حظـر توريـد   
األسلحة ألغـراض مسـاعدة السـلطات الليبيـة يف فـرض األمـن       

ح فقــط والســتخدام مــوظفي األمــم املتحــدة     أو نــزع الســال 
ــا    والعـــاملني يف جمـــال تقـــدمي املســـاعدة اإلنســـانية. وأذن أيضـ

ــد األصــول الــ   ــات املرتبطــة  ي ذيبتعــديل جتمي ســتهدف الكيان
ــس       ــراض أخــرى. وأكــد ال ــراض إنســانية وأغ بالنظــام، ألغ
ــة حظــر الطــريان      ــة بإنشــاء منطق ــدابري املتعلق ــاء الت ــه إبق اعتزام

قيــد االســتعراض  )٢٠١١( ١٩٧٣وجــب القــرار املفروضــة مب
بـــذلك وبالتشـــاور مـــع  املســـتمر، وعنـــدما تســـمح الظـــروف 

ــاء اإلذن      ــدابري وإلغ ــك الت ــف العمــل بتل ــة، وق الســلطات الليبي
  املمنوح للدول األعضاء.

ــرار، أعــرب ممــثال االحتــاد الروســي        وعقــب اختــاذ الق
وجنوب أفريقيا عن خيبة أملهما ألن منطقة حظر الطريان لـن  

رفـــع يف املســـتقبل القريـــب، بـــالنظر إىل أن التهديـــدات الـــيت  ت
. كمـا أعربـا أيضـا    )٣١١(وجـودة بررا يف بادئ األمر مل تعـد م 

عن قلقهما إزاء حالة رعايـا البلـدان األفريقيـة يف ليبيـا، ودعيـا      
إىل إخضاع املتورطني يف أعمال القتـل واالعتقـاالت التعسـفية    

  .  )٣١٢(واحتجاز العمال املهاجرين للمساءلة عن أفعاهلم
ثـل ليبيـا الـذي اختـذ مقعـده      ب أعضاء الس مبمرحو  

باعتباره ممثال للمجلس االنتقايل الوطين اجلديد، وتوجهوا إليـه  
بالتهنئة. وأعلن ممثل ليبيا أن هذا اليوم هو بالفعل يـوم تـارخيي   

ه التحية إىل الدول واملنظمات الـيت وقفـت   للشعب اللييب ووج
ه إىل جانب الشعب اللييب. وأبرز الدور اهلـام الـذي تضـطلع بـ    

بـاألمني العـام وجملـس األمـن الـذي أنقـذ        األمم املتحـدة، ممثلـةً  
__________ 

)٣١١(  S/PV.6620، االحتاد ٣ فحةالص)  ٨ و ٧ حتانوالصـف  الروسـي)؛ 
  أفريقيا). (جنوب

  نفسه. املرجع  )٣١٢(

ــيني   ــاة آالف مــن الليب ــة مــن   بحي ــل املســؤولية عــن احلماي تفعي
. )٢٠١١( ١٩٧٣ و )٢٠١١( ١٩٧٠خالل اختاذ القـرارين  

وشكر الس على إنشاء بعثـة األمـم املتحـدة للـدعم يف ليبيـا،      
مباشــرة البعثــة لعملــها انطالقــا مــن مبــدأ  إىل وقــال إنــه يتطلــع 

يف أن حيترم اجلميع خيـارات  أمله امللكية الوطنية. وأعرب عن 
ــدخلوا الشـــعب اللـــييب و ــة ”يف شـــؤونه يف هـــذه أال يتـ املرحلـ

  .)٣١٣(“احلساسة
  د وكيــل األمــني العــام للشــؤون السياســية أعضــاء وزو

   لــس، يف اإلحاطــة الــيت قــدلــس يف اأيلــول/ ٢٦مها إىل ا 
ــبتمرب  ــا   ٢٠١١سـ ــة يف ليبيـ ــن احلالـ ــتكملة عـ ــات مسـ ، مبعلومـ

ــرار    ــاذ القـ ــذ اختـ ــة منـ ــل البعثـ ــغ )٢٠١١( ٢٠٠٩وعمـ . وأبلـ
عقد مؤخرا مع رئيس الـس الـوطين   الذي جتماع باالالس 

ــة قــد أعلنــت متســكها باملبــادئ     االنتقــايل، وقــال إن هــذه اهليئ
ــوق اإلنســان      ــدال واملصــاحلة وحق األساســية للتســامح واالعت

لرئيسـية  ط الضوء أيضا على التحـديات ا وسيادة القانون. وسلَّ
ــة      ــلحة والعدالـ ــد األسـ ــاحلة وحتديـ ــك املصـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ املقبلـ

أعــرب عــن ثقتــه يف أن    إال أنــهاالنتقاليــة ورفــاه املهــاجرين.   
التحـــديات ميكـــن التغلـــب عليهـــا بفضـــل الـــدعم واملســـاعدة  
ــات        ــني اجله ــة تنســيق األنشــطة ب ــدأت البعث ــد ب ــدوليني. وق ال

ني يف طـرابلس،  الفاعلة؛ وقد نشرت بالفعل املوظفني األساسـي 
ــان       ــوق اإلنسـ ــايل حقـ ــرباء يف جمـ ــر خـ ــع أن يباشـ ــن املتوقـ ومـ

  .  )٣١٤(واالنتخابات أنشطتهم يف األيام املقبلة
إىل إحاطة قـدمها رئـيس اللجنـة     أيضا استمع السو  

، بشــأن عمــل اللجنــة )٢٠١١( ١٩٧٠املنشــأة عمــال بــالقرار 
أيلول/ســـــبتمرب  ٢٦حزيران/يونيـــــه إىل  ٢٨يف الفتـــــرة مـــــن 

ــام  )٢٠١١( ٢٠٠٩. وأشــار إىل أن الــس بقــراره  ٢٠١١ ق
__________ 

  .٩ ةالصفح نفسه، املرجع  )٣١٣(
)٣١٤(  S/PV.6622، ٤-٢ الصفحات.  
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ــال إن       ــا. وق ــى ليبي ــل عل ــن قب ــيت فرضــت م ــدابري ال بتعــديل الت
اللجنة ستراقب تلك التدابري بصيغتها املعدلـة. وطلبـت اللجنـة    
إىل فريق اخلرباء أن ينظر يف حتقيقاته يف حاالت عـدم االمتثـال   

اللجنـة أفرجـت عـن جـزء     يف املاضي ويف املسـتقبل. وأكـد أن   
من األصول امدة سابقا لفائدة الشعب اللييب، عمال بـالقرار  

٣١٥()٢٠١١( ٢٠٠٩(  .  
  ممثــل ليبيــا ورئــيس املكتــب التنفيــذي للمجلــس  موقــد

الوطين االنتقايل أيضا إحاطة إىل الس. وأعـرب عـن تقـديره    
للوقف اجلزئي لتجميد األمـوال، ولكنـه قـال إن عجـز الـس      
االنتقايل عن توفري اخلـدمات األساسـية بسـبب نقـص التمويـل      
ميكــن أن يــؤثر علــى شــرعيته، وطلــب إىل جملــس األمــن الرفــع 

  .  )٣١٦(كلي لتجميد األصول بأسرع وقت ممكنال
  

 تقـدمي : ٢٠١١تشرين األول/أكتـوبر   ٣١إىل  ٢٦  
ــة و ــاذإحاطـــــ ــرارين  اختـــــ  )٢٠١١( ٢٠١٦القـــــ

    )٢٠١١( ٢٠١٧  و

م املمثـــل ، قـــد٢٠١١تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٢٦يف   
اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة األمم املتحدة للـدعم يف ليبيـا   
إحاطة إىل الس بشأن التطورات يف ليبيا، عقـب وفـاة معمـر    

وإعــالن حتريــر  ٢٠١١تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٠القــذايف يف 
اإلعالن ميثـل   ذان هإرين األول/أكتوبر. وقال تش ٢٣ليبيا يف 

      م إىل مرحلة جديـدة للشـعب اللـييب الـذين ميكنـه اآلن أن يتقـد
األمام حنو بناء دولة حديثة على أساس املبادئ الـيت احتضـنتها   

ــورة  ــان، وســـيادة      -الثـ ــة، وحقـــوق اإلنسـ وهـــي الدميقراطيـ
 ،املـرأة القانون، واملساءلة، واحترام حقـوق األقليـات، ومتكـني    
د ـا  وتعزيز اتمع املدين. وأوجز االلتزامات الثالثة الـيت تعهـ  

__________ 

  .٦ و ٥ الصفحتان نفسه، املرجع  )٣١٥(
 .٩ و ٨ الصفحتان نفسه، املرجع  )٣١٦(

ــاء   الـــس االنتقـــايل الـــوطين يف إعالنـــه الدســـتوري، أي إنشـ
يومــا، واعتمــاد تشــريع انتخــايب     ٣٠حكومــة مؤقتــة خــالل   

يومــا، وخــالل   ٩٠وإنشــاء هيئــة إلدارة االنتخابــات خــالل    
وطين إلضــفاء الشــرعية يومــا، عقــد انتخابــات املــؤمتر الــ  ٢٤٠

د على أنه من األمهيـة  الدميقراطية على احلكومة اجلديدة. وشد
زا ودقيقـا يف تعاملـه مـع    مركَّـ  احلامسة للمجتمع الدويل أن يظلَّ

الســلطات الليبيــة خــالل الفتــرة االنتقاليــة، وأال حيــاول فــرض   
توقعــات طموحــة للغايــة أو بــرامج آلجــال طويلــة. وذكــر أن   

ــة املصــاحلة     إحــدى األولويــ  ــدء عملي ــل يف ب ــية تتمث ات الرئيس
الوطنية ووضع ج متماسك يتعلـق حبقـوق اإلنسـان ومسـائل     

بالنسـبة  أمـا  العدالة االنتقالية اليت ظهرت يف األسابيع األخرية. 
تواصـل   اأفـاد بأـ   بعثة األمـم املتحـدة للـدعم يف ليبيـا فقـد     إىل 

تيسري التنسيق بني السلطات الليبيـة، واملنظمـات الدوليـة ذات    
الصــلة والــدول األعضــاء يف مواجهــة تركــة متمثلــة يف الكميــة 
الضــــخمة مــــن األســــلحة والــــذخائر، إىل جانــــب األســــلحة 
الكيميائية، واملواد النووية وغريها من األسلحة غـري التقليديـة.   

اإلنســـان يف البعثـــة ولقــد بـــدأ املستشـــارون يف جمــال حقـــوق   
ــة  ةيســاعدون يف اســتعراض حــاالت االحتجــاز وإســاء    معامل

  .  )٣١٧(احملتجزين على يد النظام السابق
وعقب اإلحاطة، أعرب ممثـل ليبيـا عـن امتنانـه لألمـم        

املتحدة وجلميع الدول اليت دعمت بلده خالل األشـهر القليلـة   
ق لليبيا ما حققتـه. غـري أنـه أشـار     املاضية، واليت لوالها، ملا حتقَّ

ــة    ــه إىل أن الشــعب اللــييب يعتــرب أن الســيطرة األجنبي علــى جمال
نتقص مـن سـيادته، وال سـيما منـذ إعـالن االسـتقالل       تاجلوي 

عه إىل إاء احلظـر اجلـوي علـى ليبيـا،     مؤخرا. وأعرب عن تطلُّ
__________ 

)٣١٧(  S/PV.6639، ٦-٤ الصفحات.  
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مقترحا اية تشرين األول/أكتوبر كتاريخ منطقي إلاء هـذه  
  .  )٣١٨(الوالية

تطورات اإلجيابيـة يف ليبيـا، وأحـاط    ب الس بالرحو  
، ٢٠١١تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٣علمــا بــإعالن التحريــر يف 

ــاع القــــرار   تشــــرين  ٢٧يف  )٢٠١١( ٢٠١٦واختــــذ باإلمجــ
، الذي أى مبوجبه والية محاية املـدنيني  ٢٠١١األول/أكتوبر 

 ١٩٧٣ظر اجلوي املعتمـدة مبوجـب القـرار    وأحكام منطقة احل
. وقــام الــس أيضــا بتعــديل حظــر توريــد األســلحة  )٢٠١١(

السـلطات الليبيـة علـى    شـدة  الـس ب  وحثَّ وجتميد األصول.
ــا يف ذلـــك اال      ــال االنتقـــام، مبـ ــاع عـــن أعمـ عتقـــاالت االمتنـ

ــة الســكان، مبــن فــيهم    كــدوأ، ةالتعســفي مســؤوليتها عــن محاي
. وذكر الس أيضـا أنـه   األفارقةالرعايا األجانب واملهاجرون 

ممثِّلـة وشـاملة للجميـع    يتطلع إىل سرعة إنشاء حكومة انتقاليـة  
الفتـــرة االنتقاليـــة علـــى ترتكـــز  تأكيـــد احلاجـــة إىل أنوكـــرر 

  االلتزام بالدميقراطية.  
، اختــذ الــس ٢٠١١تشــرين األول/أكتــوبر  ٣١ويف   

ــرار  ــه  )٢٠١١( ٢٠١٧باإلمجـــــاع القـــ ، الـــــذي أهـــــاب فيـــ
ــة اختــاذ اخلطــوات   ــع انتشــار كــل  الالزمــة  بالســلطات الليبي ملن

جـو  -قـذائف سـطح   وخاصـة األسلحة واألعتـدة ذات الصـلة،   
، وأهـاب بـدول املنطقـة أن تنظـر يف اختـاذ      على الظهـر  احملمولة

تدابري مناسبة لتحقيـق هـذه الغايـة. وطلـب الـس إىل اللجنـة       
 أن تقــوم، مســـتعينةً  )٢٠١١( ١٩٧٠املنشــأة عمــال بــالقرار    

اون مع غريها من اهليئـات املعنيـة، بتقيـيم    بفريق خربائها وبالتع
التهديدات والتحـديات، وخاصـة مـا يتصـل منـها باإلرهـاب،       
النامجة عـن انتشـار كـل األسـلحة واألعتـدة ذات الصـلة، وأن       
ــك      ــة تلـ ــات ملواجهـ ــأن مقترحـ ــرا بشـ ــس تقريـ ــدم إىل الـ تقـ

  التهديدات.
__________ 

  .٨ و ٧ تانالصفح نفسه، املرجع  )٣١٨(

القرار، أعرب ممثل أملانيا عـن خيبـة أملـه     ختاذوعقب ا  
ألن فريق اخلرباء ملزم بتقدمي التقارير من خـالل اللجنـة، بـدال    
مـــن تقـــدميها مباشـــرة إىل الـــس، الـــيت ذكـــر أـــا املمارســـة  
املعهــــودة واملقصــــود منــــها احلفــــاظ علــــى اســــتقاللية هــــذه  

ضـرورة احلـد    . وأعاد ممثل االحتاد الروسـي تأكيـد  )٣١٩(األفرقة
من انتشار األسلحة يف ليبيا، ولكنـه أكـد أن السـلطات الليبيـة     
تتحمــل املســؤولية الرئيســية عــن تلــك املهمــة، األمــر الــذي        
يتطلب تعاونا بناء من جرياا واتمع الدويل ككل. وعـالوة  

م خبطـــر علـــى ذلـــك، الحـــظ ممثـــل االحتـــاد الروســـي، إذ ســـلَّ 
ــة   ــدفاع اجلــوي احملمول ــات ال ــدين، أن   منظوم ــى الطــريان امل عل

ــة اإلرهـــاب    ــة للجنـــة مكافحـ القـــرار ينـــيط باملديريـــة التنفيذيـ
  .  )٣٢٠(ومنظمة الطريان املدين الدويل (اإليكاو) دورين فاعلني

  
ــ ٢   ــرين الثــ ــانون األول/ ٢٢/نوفمرب إىل اينتشــ  كــ

إحاطات ومتديد والية بعثـة  تقدمي  :٢٠١١ديسمرب 
  املتحدة للدعم يف ليبيااألمم 

م املـدعي العـام   ، قد٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢يف   
الـدى احملكمــة اجلنائيـة الدوليــة إحاطــة إىل الـس عــن أنشــطة    

، وعــن احلالــة الراهنــة  )٢٠١١( ١٩٧٠مكتبــه عمــال بــالقرار  
للمتــهمني الثالثــة الــذين صــدرت أوامــر اعتقــال ضــدهم يف       

الدائرة التمهيديـة   . وأبلغ الس أن٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٧
ــاة معمــر القــذايف يف   قــد تقــرر  تشــرين األول/ ٢٠، عقــب وف
أمر االعتقال وإغـالق القضـية ضـده.     سحب، ٢٠١١أكتوبر 

ذايف وعبــد اهللا السنوســي، ويف مــا يتعلــق بســيف اإلســالم القــ  
قال املدعي العام إن مكتبه حشد اجلهود لكفالـة تقـدميهما إىل   
العدالة. وأبلغ الس بأنه قد وردت معلومات بشـأن جمموعـة   
مــن املرتزقــة الــيت رمبــا تســعى إىل تيســري فــرار ســيف اإلســالم   

__________ 

)٣١٩(  S/PV.6644، ٣-٢ فحتانالص.  
  .٣ الصفحة نفسه، املرجع  )٣٢٠(
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القــذايف مــن ليبيــا. ودعــا الــس ومجيــع الــدول إىل بــذل كــل   
لتعطيـــل هـــذه العمليـــة والتأكـــد مـــن مثـــول  يف وســـعهما  مـــا

ــهم    ــة حملاكمت ــام العدال ــنني أم ــهمني االث ــيت   ااملت ــى اجلــرائم ال عل
التهم بارتكاـا. وذكـر املـدعي العـام أن هنـاك       اوجهت إليهم

أيضا مزاعم عن جرائم ارتكبتـها قـوات النـاتو وقـوات الـس      
زعم مـن اعتقـال مـدنيني    االنتقايل الوطين، ويشـمل ذلـك مـا يـ    

متهمني بكوم مـن املرتزقـة وقتـل املقـاتلني احملتجـزين. وأكـد       
ــدة       ــزاعم بصــورة حماي ــذه امل ــه ســيفحص ه ــس أن مكتب للمجل
ومستقلة، وبأن إمكانية إجراء مجيع هذه التحقيقـات سـيعتمد   

  .  )٣٢١(على امليزانية املتاحة للمكتب
 علـى أن وكان هناك اتفاق واسع بـني أعضـاء الـس      

ــام تعكــس      ــب املــدعي الع ــا إىل مكت ــة يف ليبي ــة احلال ــرار إحال ق
األمهيــة الــيت يوليهــا اتمــع الــدويل إىل كفالــة املســاءلة عــن        

املدنيني الليبيني. وأعرب ممثـل  اهلجمات املنهجية والعنف ضد 
فرنسا عن املوافقة على اإلجراءات السريعة للمحكمة يف مجـع  
األدلة القانونية وممارسة الضغوط علـى منظمـي ومقتـريف تلـك     

الس على التحـرك أيضـا فيمـا يتعلـق      اجلرائم يف ليبيا، وحثَّ
. ووافــق ممثــل أملانيــا )٣٢٢(باجلمهوريــة العربيــة الســورية والــيمن

 ١٩٧٠على أن الس قد اختذ قـرارا تارخييـا باعتمـاده القـرار     
ــذي  )٢٠١١( ــلال ــدنيني؛    تتمث ــة امل رســالته األساســية يف محاي

 سـتمع إليهـا   وتتجاوز أمهية الرسالة السياق اللييب، وينبغـي أن ي
ــهاكات    ــوع انت ــاكن أخــرى تشــهد وق ــوق   يف أم جســيمة حلق

 ه. وأشــار ممــثال االحتــاد الروســي واهلنــد إىل أنــ     )٣٢٣(اإلنســان
يتوقع بأن جيري املدعي العام حتقيقا كامال ونزيها بشأن مجيـع  
اجلــرائم املزعــوم ارتكاــا مــن جانــب مجيــع أطــراف الــرتاع يف 

__________ 

)٣٢١(  S/PV.6647، ٤ - ٣ حاتالصف.  
  .٩ ةالصفح نفسه، املرجع  )٣٢٢(
  .١٥ فحةالص نفسه، املرجع  )٣٢٣(

. وأخـريا، أكــد ممثـل ليبيـا ألعضــاء الـس أن حتقيــق     )٣٢٤(ليبيـا 
أوىل أولويـات السـلطات اجلديـدة يف ليبيـا      نالعدالة سيكون م

ــدون       ــة ب ــة أو التنمي ــن أو الدميقراطي ــق األم ــه ال ميكــن حتقي ألن
ــا اجلديــدة مبنــأى عــن     عدالــة؛ ولــن يكــون أي شــخص يف ليبي

  .  )٣٢٥(العقاب على جرائم ارتكبها
، عـرض املمثـل   ٢٠١١تشرين الثـاين/نوفمرب   ٢٨ويف   

اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة األمم املتحدة للـدعم يف ليبيـا   
فأشــار إىل أن التحــديات  ،)٣٢٦(تقريــر األمــني العــام عــن البعثــة

ليبيا أوال وقبـل كـل شـيء هـي يف جمـال       هااملباشرة اليت تواجه
عـن احلاجـة امللحــة   األمـن، وأنـه ال ميكـن فصـل احلالـة األمنيـة       

للبلــد إىل الســيولة. وطلــب عــدم حجــب أي أصــول أطــول       
ــا ــرارين   ممـــ ــوب مبوجـــــب القـــ ــو مطلـــ  )٢٠١١( ١٩٧٠هـــ

اح ، ألن حتقيـــق االســـتقرار يف البلـــد وجنـــ)٢٠١١( ١٩٧٣ و
ــى احملــك. و   ــة عل ــل احلكوم ــزع  يفالتحــديات األخــرى  تتمث ن

ــلحة        ــا األس ــا فيه ــع انتشــار األســلحة، مب ــل م الســالح والتعام
الكيميائيــة ونظــم الــدفاع اجلــوي احملمولــة، واملصــاحلة الوطنيــة  
وتركـــة انتـــهاكات حقـــوق اإلنســـان، واألعمـــال التحضـــريية 

رر التأكيــد لالنتخابــات املقــرر إجراؤهــا يف الســنة التاليــة. وكــ 
 علــى التوصــية الــواردة يف تقريــر األمــني العــام مــن أجــل متديــد

  .  )٣٢٧(لفترة ثالثة أشهر والية البعثة
ــس  ٢٠١١كــانون األول/ديســمرب   ٢ويف    ، اختــذ ال
د مبوجبــه واليــة الــذي مــد )٢٠١١( ٢٠٢٢القــرار  باإلمجــاع

بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف ليبيــا لفتــرة ثالثــة أشــهر أخــرى 
 تشــمل ر الــس أيضــا أن. وقــر٢٠١٢آذار/مــارس  ١٦حــىت 

__________ 

  .٧ الصفحة نفسه، املرجع  )٣٢٤(
  .١٩ و ١٨ حتانالصف نفسه، املرجع  )٣٢٥(
)٣٢٦(  S/2011/727.  
  .S/PV.6669 انظر  )٣٢٧(
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والية البعثة، بالتنسيق والتشاور مـع احلكومـة االنتقاليـة لليبيـا،     
اجلهــــود الوطنيــــة الراميــــة إىل إىل دعم الــــســــاعدة وتقــــدمي امل

التصدي ملخاطر انتشار مجيع األسلحة واألعتـدة ذات الصـلة،   
  .  على الظهر جو احملمولة - سطحقذائف وال سيما 
م املمثــل ، قــد٢٠١١كــانون األول/ديســمرب  ٢٢ويف   

 بعثة األمم املتحدة للـدعم يف ليبيـا   ص لألمني العام ورئيساخلا
معلومات مسـتكملة إىل الـس، عـن طريـق التـداول بالفيـديو       

  مها يف من طرابلس، بشأن احلالة يف ليبيا منذ اإلحاطة الـيت قـد
. وأبلـــغ عـــن دعـــم األمـــم  ٢٠١١تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٨

م بعـد أربعـة أسـابيع    املتحدة للحكومـة الليبيـة املؤقتـة الـيت تقـو     
ــا امللحــة.      ــى تشــكيلها بوضــع خطــط لالســتجابة ألولويا عل
وقــال إن الســلطات اجلديــدة، يف ظــل عــدم اســتقرار املنــاخ       
األمين، تواجه التحدي املـزدوج املتمثـل يف تلبيـة االحتياجـات     
الفورية للشعب اللـييب يف خضـم توقعـات عاليـة، ويف إصـالح      

وأشار إىل أن قـرار اللجنـة    وبناء مؤسسات خاضعة للمساءلة.
قـد لقـي ترحيبـا حـارا     مـن القائمـة   برفع أمساء املصارف الليبية 

 مــن جانــب احلكومــة ووصــف اجلهــود األخــرى اجلاريــة حلــلِّ 
  أزمة السيولة.  

وفيما يتعلق بعمل البعثـة، أبلـغ املمثـل اخلـاص الـس        
بأن البعثـة تعمـل بشـكل مكثـف مـع جلنـة االنتخابـات التابعـة         
ــة       ــداء املشــورة التقني ــوم بإس ــوطين، وتق ــايل ال ــس االنتق للمجل

البعثــة الــدعم  تنســقأن أفضــل املمارســات. ووالتوجيهــات بشــ
ــد ــة، و  املق ــوة الشــرطة الليبي ــة  تواصــل م إلصــالح ق رصــد حال

علــى الســلطات بشــأن ضــرورة جعــل مجيــع    احملتجــزين وتلــح
البعثــة أيضــا تنســق أمــاكن االحتجــاز ضــمن إطــار القــانون. و 

مـــة إىل احلكومـــة يف معاجلـــة االنتشـــار احملتمـــل املســـاعدة املقد

لألسلحة املنهوبة، واتفقت مع الشـركاء اآلخـرين علـى إنشـاء     
فرقة عمل تنفيذية بشأن نظـم الـدفاع اجلـوي احملمولـة لتنسـيق      
ــها. ويف      ــا وتعطيل ــنظم ومجعه ــد هــذه ال اجلهــود يف جمــال حتدي
ــة    ــانية ســـــوف تنتـــــهي يف ايـــ حـــــني أن العمليـــــات اإلنســـ

أن األمم املتحدة ستواصل دعـم السـلطات    ، ذكر٢٠١١ عام
 دين الوطنيــة مــن أجــل مســاعدة الليبــيني الــذين مــا زالــوا مشــر

  .)٣٢٨(داخل البلد
إىل إحاطـة قـدمها نائـب املمثـل      أيضـا  استمع السو  

الدائم للربتغال، بالنيابة عن رئيس اللجنة املنشأة عمال بـالقرار  
لغ عن عمـل اللجنـة يف الفتـرة مـن     ، الذي أب)٢٠١١( ١٩٧٠

ــبتمرب إىل  ٢٧ ــمرب   ٢٢أيلول/سـ ــانون األول/ديسـ . ٢٠١١كـ
كــانون  ١٦وحتــدث عــن رفــع مصــارف ليبيــة مــن القائمــة يف  

األول/ديســمرب، بنــاء علــى طلــب الســلطات الليبيــة، وقــال إن  
ــع األصــول      ــة أن مجي ــة ستواصــل العمــل مــن أجــل كفال اللجن

ــ ــالقرارين  امـــــ ــال بـــــ  ١٩٧٣ و )٢٠١١( ١٩٧٠دة عمـــــ
ستكون متاحة ولصاحل الشعب اللييب بأسـرع وقـت    )٢٠١١(

ممكن. وقال إن أعضاء اللجنة قد اجتمعوا يف إطار مشـاورات  
ول/ديســـمرب، حيـــث كـــانون األ ١٢غـــري رمسيـــة أجريـــت يف 

ــة       ــق اخلــرباء وجلن ــن فري ــدمها كــل م اســتمعوا إىل إحاطــات ق
ــة،      ــدويل والبعث ــدين ال مكافحــة اإلرهــاب ومنظمــة الطــريان امل
واتفقوا على أن يقوم الفريق بتجميع وثيقة العمل بشأن تنفيـذ  

  .)٣٢٩(٢٠١٢ فربايرشباط/يف  )٢٠١١( ٢٠١٧القرار 
__________ 

)٣٢٨(  S/PV.6698، ٦-٣ الصفحات.  
  .٨ و ٧ الصفحتان نفسه، املرجع  )٣٢٩(
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  (أ)احلالة يف ليبياجللسات: ا

  الوثائق األخرى  البند الفرعي  اجللسة والتاريخ  

ــدعوات  الـــــ
عمال باملـادة  

٣٧  
الــــدعوات عمــــال  

  املتكلمون غريها ٣٩  باملادة

  القرار والتصويت
املعارضـون   -(املؤيـدون 

ــن   - ــون عــــــ املمتنعــــــ
  التصويت)

  (مغلقة) ٦٤٨٦       
فربايــــر /شــــباط ٢٢

٢٠١١  

ــة  ٧٤   دولـــــ
ــن الـــدول  مـ

  (ب)األعضاء

وكيل األمني العـام  
  للشؤون السياسية

اجلماهرييـــــــة العربيـــــــة   
الليبيــة، ووكيــل األمــني   

  العام للشؤون السياسية

 

٦٤٩٠  
ــباط/فرباير  ٢٥ شــــــ

٢٠١١  

اجلماهرييـــــة   
العربيــــــــــــة 

  الليبية

ــام،    ــني العــــــــــ األمــــــــــ
ــة   ــة العربيــــ واجلماهرييــــ

  الليبية

 

٦٤٩١  
 فربايــــر/شــــباط ٢٦

٢٠١١  

مشــروع قــرار مقــدم   
مــن أملانيــا، الربتغــال، 
ــك،   ــنة واهلرسـ البوسـ
ــا،   ــوب أفريقيــــ جنــــ
غــــــابون، فرنســــــا،  
ــان،  ــا، لبنـــ كولومبيـــ
ــة املتحـــــدة،   اململكـــ
نيجرييــــا، الواليــــات 
ــدة  املتحــــــــــــــــــــــــــ

)S/2011/95(  

اجلماهرييـــــة 
العربيــــــــــــة 

  الليبية  

األمــــني العــــام، ومجيــــع  
ــس،   ــاء الــــــــ أعضــــــــ
ــة   ــة العربيــــ واجلماهرييــــ

  الليبية

 ١٩٧٠ القــــــــــــــــــــرار
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥  

٦٤٩٨  
آذار/مــــــــــارس  ١٧

٢٠١١  

مشــروع قــرار مقــدم   
ــان،   ــا، لبنـ مـــن فرنسـ
ــة املتحـــــدة،   اململكـــ
الواليـــــات املتحـــــدة 

)S/2011/142(  

ــن أعضــاء    ١٤   عضــوا م
  (ج)الس

 ١٩٧٣القــــــــــــــــــــرار 
)٢٠١١(    

  (د)٥-٠-١٠

٦٥٠٥  
 مــــــــــارس/آذار ٢٤

٢٠١١  

إحاطة مقدمة مـن األمـني   
ــالفقرة    ــام عمــال ب  ١٢الع

ــرار   ــن القــــــ  ١٩٧٣مــــــ
)٢٠١١(  

   األمني العام     

٦٥٠٧  
 مــــــــــارس/آذار ٢٨

٢٠١١  

إحاطة مقدمة مـن رئـيس   
جملس األمـن املنشـأة    جلنة

ــالقرار ــال بـــ  ١٩٧٠ عمـــ
)٢٠١١(  

رئــيس جلنــة جملــس    
  من  األ

   رئيس جلنة جملس األمن  

٦٥٠٩  
ــان ٤ ــل /نيســــ أبريــــ

٢٠١١  

ــاص      ــوث اخلــ املبعــ
ــام إىل   ــني العــ لألمــ

  ليبيا

املبعــوث اخلــاص لألمــني 
  العام إىل ليبيا

 

٦٥٢٧  
  ٢٠١١أيار/مايو  ٣

ــاص      ــوث اخلــ املبعــ
ــام إىل   ــني العــ لألمــ

  ليبيا

املبعــوث اخلــاص لألمــني 
  العام إىل ليبيا
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  الوثائق األخرى  البند الفرعي  اجللسة والتاريخ  

ــدعوات  الـــــ
عمال باملـادة  

٣٧  
الــــدعوات عمــــال  

  املتكلمون غريها ٣٩  باملادة

  القرار والتصويت
املعارضـون   -(املؤيـدون 

ــن   - ــون عــــــ املمتنعــــــ
  التصويت)

       ٦٥٢٨  
  ٢٠١١أيار/مايو  ٤

املــــــــدعي العــــــــام    
ــة   للمحكمــة اجلنائي

  الدولية

ــس،    ــاء الـ ــع أعضـ مجيـ
واملدعي العام للمحكمة 

  اجلنائية الدولية  

 

٦٥٣٠  
  ٢٠١١أيار/مايو  ٩

وكيلة األمني العـام     
للشــؤون اإلنســانية 
ــقة اإلغاثــــة   ومنســ
يف حـــــــــــــــــاالت  

  الطوارئ  

وكيـــــل األمـــــني العـــــام 
  للشؤون اإلنسانية  

 

٦٥٤١  
ــايو  ٣١ أيار/مـــــــــــــ

٢٠١١  

وكيل األمني العـام     
  للشؤون السياسية

وكيـــــل األمـــــني العـــــام 
  للشؤون السياسية

 

٦٥٥٥  
ــه  ١٥ حزيران/يونيــــ

٢٠١١  

ــة      ــر اخلارجيـــ وزيـــ
والتعــاون ملوريتانيــا 
وممثــل جلنــة االحتــاد 
األفريقــــــــــــــــــــــي 
املخصصـــة الرفيعـــة 
ــة   ــتوى املعنيـــ املســـ

  بليبيا 

وزير اخلارجية والتعـاون  
ملوريتانيــــا وممثــــل جلنــــة 

ــاد  ــي االحتـــــــ األفريقـــــــ
ــة  ــة الرفيعــــــ املخصصــــــ

  املستوى املعنية بليبيا

 

٦٥٦٦  
ــه  ٢٧ حزيران/يونيــــ

٢٠١١  

وكيل األمني العـام     
  للشؤون السياسية

ــاء    ــن أعضــ ــوان مــ عضــ
ــال  ـــ)الـــــس (الربتغـــ  (هـــ

  وجنوب أفريقيا)،
ووكيــــل األمــــني العــــام 

  للشؤون السياسية

 

٦٥٩٥  
ــه  ٢٨ متوز/يوليـــــــــــ

٢٠١١  

وكيل األمني العـام     
  السياسيةللشؤون 

عضو من أعضاء الـس  
(جنـــــــوب أفريقيـــــــا)،   
ووكيــــل األمــــني العــــام 

  للشؤون السياسية  

 

٦٦٠٦  
ــطس  ٣٠ آب/أغســـ

٢٠١١  

   األمني العام      

٦٦٢٠  
ــبتمرب  ١٦ أيلول/ســــ

٢٠١١  

ــة   ــالة مؤرخــــــــــ رســــــــــ
ــول ١٥ ــبتمرب /أيلــــــ ســــــ

موجهـــــــة مـــــــن  ٢٠١١
ــام إىل رئـــيس   األمـــني العـ
ــن  جملــــــــــــــس األمــــــــــــ

)S/2011/578(  

مشــروع قــرار مقــدم  
 الربتغــال، أملانيــا، مــن

ــنة ــك، البوسـ  واهلرسـ
ــوب ــا، جنــــ  أفريقيــــ
 فرنســــــا، غــــــابون،

ــا، ــان، كولومبيـــ  لبنـــ
ــة  املتحـــــدة، اململكـــ

 املتحـــــدة يـــــاتالوال
)S/2011/580(  

ــن أعضــاء    ١١   ليبيا عضــوا م
  ، وليبيا(و)الس

 ٢٠٠٩القــــــــــــــــــــرار 
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥  
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ــدعوات  الـــــ
عمال باملـادة  

٣٧  
الــــدعوات عمــــال  

  املتكلمون غريها ٣٩  باملادة

  القرار والتصويت
املعارضـون   -(املؤيـدون 

ــن   - ــون عــــــ املمتنعــــــ
  التصويت)

       ٦٦٢٢  
ــبتمرب  ٢٦ أيلول/ســــ

٢٠١١  

وكيل األمني العـام    ليبيا  
  للشؤون السياسية

عضو من أعضاء الـس  
ــال) ـــ)(الربتغـ ، وليبيـــا، (هـ

ووكيــــل األمــــني العــــام 
  للشؤون السياسة

 

٦٦٣٩  
ــرين األول/ ٢٦  تشــ

  ٢٠١١أكتوبر 

ــاص    ليبيا   ــل اخلــــ املمثــــ
لألمــني العــام لليبيــا 
ورئيس بعثـة األمـم   
ــدعم يف   املتحــدة لل

  ليبيا

ــاص    ــل اخلـ ــا، واملمثـ ليبيـ
  لألمني العام

 

٦٦٤٠    
ــرين األول/ ٢٧  تشــ

  ٢٠١١أكتوبر 

مشــروع قــرار مقــدم   
االحتــاد الروســي  مــن

ــال   ــا والربتغـــ وأملانيـــ
والبوســـنة واهلرســـك 
ــان   ــا ولبنـــــ وفرنســـــ
ــدة   ــة املتحـــ واململكـــ
ــات  ــا والوالي ونيجريي
ــدة  املتحــــــــــــــــــــــــــ

)S/2011/669(  

 ٢٠١٦القــــــــــــــــــــرار     ليبيا
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥  

٦٦٤٤    
ــرين األول/ ٣١  تشــ

  ٢٠١١أكتوبر 

مشــروع قــرار مقــدم   
من االحتـاد الروسـي،   
ــا،   ــال، فرنســـ الربتغـــ

ــة  املتحـــــدة، اململكـــ
نيجرييــــا، الواليــــات 
ــدة  املتحــــــــــــــــــــــــــ

)S/2011/670(  

ــاء      ليبيا ــن أعضــ ــوان مــ عضــ
ــاد    ــا واالحت ــس (أملاني ال

  الروسي)

 ٢٠١٧القــــــــــــــــــــرار 
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥  

٦٦٤٧  
 تشـــــرين الثـــــاين/ ٢

  ٢٠١١نوفمرب 

املــــــــدعي العــــــــام   ليبيا  
ــة   للمحكمــة اجلنائي

  الدولية

ــس،    ــاء الـ ــع أعضـ مجيـ
واملدعي العام للمحكمة 

  اجلنائية الدولية

 

٦٦٦٩    
ــاين/ ٢٨ ــرين الثـ  تشـ

  ٢٠١١ نوفمرب

ــن     ــام ع ــني الع ــر األم تقري
األمم املتحدة للدعم  بعثة

  )S/2011/727يف ليبيا (

ــاص    ليبيا  ــل اخلــــ املمثــــ
  لألمني العام  

ــ ــني  املمثـ ــاص لألمـ ل اخلـ
  العام

 

٦٦٧٣  
ــانون األول ٢  /كــــــ

  ٢٠١١ ديسمرب

ــن     ــام ع ــني الع ــر األم تقري
بعثة األمم املتحدة للدعم 

  )S/2011/727يف ليبيا (

مشــروع قــرار مقــدم  
ــال   ــا والربتغ مــن أملاني
ــان   ــا ولبنـــــ وفرنســـــ
ــدة   ــة املتحـــ واململكـــ
ــدة   ــات املتحـ والواليـ

)S/2011/752(  

 ٢٠٢٢القــــــــــــــــــــرار     ليبيا
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥  
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ــدعوات  الـــــ
عمال باملـادة  

٣٧  
الــــدعوات عمــــال  

  املتكلمون غريها ٣٩  باملادة

  القرار والتصويت
املعارضـون   -(املؤيـدون 

ــن   - ــون عــــــ املمتنعــــــ
  التصويت)

       ٦٦٩٨  
ــانون األول ٢٢  /كــ

  ٢٠١١ ديسمرب

ــن     ــام ع ــني الع ــر األم تقري
بعثة األمم املتحدة للدعم 

  )S/2011/727يف ليبيا (
إحاطة مقدمة مـن رئـيس   
جلنة جملس األمـن املنشـأة   

ــالقرار ــال بـــ  ١٩٧٠ عمـــ
  يبيابشأن ل )٢٠١١(

ــاص    ليبيا  ــل اخلــــ املمثــــ
لألمـــــــني العـــــــام، 

  والربتغال

   مجيع املدعوين(هـ)

  
 األعمـال  جـدول  بنـد  إطـار  يف التـاريخ  ذلك منذ جتأدم (S/2011/141) ٢٠١١ مارس/آذار ١٦ عمال مبذكرة رئيس جملس األمن املؤرخة  (أ)  

ون املعنــجــدول األعمـال   بنـد  إطـار  يف ســابقا الـس  فيهــا نظـر  الـيت  الليبيــة العربيـة  باجلماهرييــة املتصـلة  املسـائل  “ليبيــا يف احلالـة ”ون املعنـ 
  .“أفريقيا يف واألمن السالم”

 وإيـران  وأوكرانيـا،  ،وأوروغـواي  املتحـدة،  العربية واإلماراتأستراليا، وإستونيا، وأفغانستان، وإكوادور، و وإسبانيا، ألرجنتني، واألردن،  (ب)  
وبلغاريــا، وبوتســوانا، وبلجيكــا،  الســالم، دار وبــروينوالبحــرين، وباكســتان،  وإيطاليــا، ،أيســلنداو ،أيرلنــداو ،)اإلســالمية - مجهوريــة(

 ترتانيـا  ومجهوريـة واجلمهورية التشـيكية،   القمر، وجزرواجلزائر، وتركيا، وتشاد، وتونس،  ،)القوميات املتعددة - دولة( وبوليفيا وبولندا،
دميقراطيـة، وجورجيـا،   ال الشـعبية  كوريـا  ومجهوريـة ومجهوريـة كوريـا،    ،العربيـة السـورية   مهوريةواجل الليبية، العربية واجلماهريية املتحدة،

وصــربيا، والعــراق، وسويســرا،  والســويد، ،وسـنغافورة، والســودان  وســلوفينيا،وســلوفاكيا،  ، وزمبــابوي،ورومانيــاوالــدامنرك،  وجيبـويت، 
، والكويــتوكوبـا،   وكرواتيـا، نـام، وقـربص، وقطـر،     وفنلنــدا، وفييـت  البوليفاريـة)،  -وفرتويـال (مجهوريـة   وعمـان، وغانـا، وغواتيمـاال،    

ونيكـاراغوا،   والنيجـر،  السـعودية، والنـرويج،   العربيـة  وماليزيا، ومصر، واملغرب، واملكسـيك، وملـديف، واململكـة    ومالطة، وليختنشتاين،
  .واليونانواليمن، واليابان، وهنغاريا، وهولندا،  ونيوزيلندا،

، وكولومبيـا،  (وزيـر اخلارجيـة)   والصـني، وفرنسـا   أفريقيـا،  وجنـوب والربتغـال، والبوسـنة واهلرسـك،     وأملانيا، والربازيـل،  االحتاد الروسي،  (ج)  
  .ن، ونيجرييا، واهلند، واململكة املتحدة، والواليات املتحدةولبنا

واململكـة املتحـدة، ونيجرييـا، والواليـات      ولبنان، وكولومبيا، وفرنسا، وغابون، أفريقيا، وجنوب واهلرسك، والبوسنة الربتغال،: املؤيدون  (د)  
  .واهلند والصني، والربازيل، وأملانيا، الروسي، االحتاد: التصويت عن املمتنعونحدة. املت

  .ليبيا بشأن )٢٠١١( ١٩٧٠ بصفته رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار تكلم ممثل الربتغال  (هـ)  
 املتحــدة، ، واململكــةوالصــني، وفرنســا، وكولومبيــا، ولبنــان أفريقيــا، وجنــوب والربتغــال، والبوســنة واهلرســك، وأملانيــا،االحتــاد الروســي،   (و)  

      .املتحدة والواليات




