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خطوة بخطوة: خطة عمل األمم المتحدة الرامیة الى تحقیق االستقرار في لیبیا
وصل وكیل األمین العام للشؤون السیاسیة السید جفري فیلتمان إلى لیبیا بتاریخ 10 ینایر للتباحث مع القادة اللیبیین بشأن تنفیذ خطة العمل التي
أعدتھا األمم المتحدة فضال عن الطرق الكفیلة بتعزیز الدعم الدولي للیبیا. وبالتعاون مع الزمالء في بعثة األمم المتحدة للدعم في لیبیا، ننظر
.الیوم الى ما تنطوي علیھ الخطة وما تقوم بھ األمم المتحدة بقیادة الممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة غسان سالمة مع اللیبیین إلنجازھا

خطة العمل التي أعدتھا األمم المتحدة للیبیا

وأعلن عن ھذه الخطة التي تشمل عدة محاور في اجتماع رفیع المستوى أثناء الجلسة األخیرة للجمعیة العامة في شھر سبتمبر الماضي، ومن
بین ھذه المحاور تعدیل االتفاق السیاسي اللیبي وتنظیم ملتقى وطني والتحضیر لالنتخابات وتقدیم المساعدة اإلنسانیة. وعقد االجتماع بغیة إعادة
إطالق العملیة السیاسیة اللیبیة بدعم من األمم المتحدة وقیادتھا. وخطة العمل كما وصفھا الممثل الخاص لألمین العام السید غسان سالمة "في
جوھرھا تجمع بین آمال وأھداف الشعب اللیبي،". "فقد تعب اللیبیون من االنتقال من مرحلة انتقالیة إلى أخرى. ولست ھنا بصدد تغییر وضع
".مؤقت بآخر

ومنذ إطالق الخطة التي أعادت إحیاء العملیة السیاسیة التي تعثرت في السابق، یسعى غسان سالمة وبعثة األمم المتحدة للدعم في لیبیا للعمل
.على جمیع عناصر الخطة بشكل متزامن

"وقال السید سالمة "خطا اللیبیون خطوات إیجابیة وشجاعة في سبیل تحقیق المصالحة والحوار اللذان لم یكونا مقبولین للفرقاء أنفسھم

 

إحراز التقدم

:نورد أدناه بعض المنجزات التي تحققت بموجب خطة العمل خالل األشھر الثالثة المنصرمة

تعدیل االتفاق السیاسي اللیبي: نظمت بعثة األمم المتحدة للدعم في لیبیا جولتین من اجتماعات لجنة الصیاغة المشتركة المتألفة من ھیئتین بینھما
خالف قائم وھما مجلس النواب والمجلس األعلى للدولة. الجولة األولى كانت في الفترة من 26 سبتمبر الى اول أكتوبر والثانیة من 14 الى
21 أكتوبر وكانت المحادثات صریحة وبناءة وأفضت إلى تقدم ملحوظ خصوصاً فیما یتعلق بھیكلیة الفرع التنفیذي ومھامھ. وال تزال الھیئتان
.على تواصل منذ تاریخ اجتماعات لجنة الصیاغة المشتركة

:وأفضى اجتماع لجنة الصیاغة المشتركة إلى خطوات مھمة غیر مسبوقة ومنھا

االعتراف المتبادل بالھیئتین

(إعادة إحیاء الھیئتین – كلتا الھیئتان عقدتا جلسات بحضور ھائل بشكل غیر مسبوق (تعزیز المؤسسات الوطنیة

إقرار الھیئتان باالتفاق السیاسي اللیبي

انعقاد الملتقى الوطني: بعثة األمم المتحدة للدعم في لیبیا شدیدة االھتمام باالستعدادات النعقاد الملتقى الوطني. وعقد الممثل الخاص لألمین العام
عدداً من االجتماعات في أنحاء البالد بغیة الجمع بین اللیبیین -كالممثلین عن المجالس البلدیة وزعماء القبائل والبرلمانیون والمسؤولون في
قطاع األمن والشباب واألكادیمیون والنساء والنشطاء – لالستماع إلیھم ومعرفة أولویاتھم وآراؤھم والحلول التي یرونھا. ویبتغى من ھذه
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االجتماعات معالجة التشظي الذي ألم بالمجتمع وتجاوزه لعلھ یمكن اللیبیین من مختلف األطیاف السیاسیة من الجلوس مع بعض في مكان واحد
.واالتفاق على خطاب وطني موحد وخطوات ملموسة لوضع حد للمرحلة االنتقالیة

وكذلك عملت بعثة األمم المتحدة للدعم في لیبیا على المصالحة على المستوى المحلي. ففي بعض الحاالت جلست قبائل متناحرة على طاولة
واحدة ألول مرة منذ سنة 2012. ومنھا 27 نوفمبر االجتماع بین وفدي كاباو والصیعان من جبل نفوسة الذي أفضى إلى اتفاق موقع یمھد
للصلح بینھما في المستقبل. وأیضاً، عقدت جلسة للحوار بین المسؤولین من الزنتان وطرابلس بتاریخ 21 سبتمبر، تمھیداً لعودة النازحین
.الزنتان إلى العاصمة، التي طردوا منھا منذ سنة 2014، وكذلك االجتماع بتاریخ 11 نوفمبر بین النساء من قبیلة أوالد سلیمان وقبیلة القذاذفة

االنتخابات: قامت بعثة األمم المتحدة للدعم في لیبیا بالتأكد من توفیر الدعم المالي للمفوضیة الوطنیة العلیا لالنتخابات ورفدتھا بالمساعدة الفنیة
استعداداً لالنتخابات في 2018. وبتاریخ 6 دیسمبر 2017، باشرت المفوضیة بإجراءات تسجیل الناخبین. واعتباراً من 5 ینایر، سجلت
المفوضیة حوالي نصف ملیون ناخب جدید، وبذلك أصبح المجموع الكلي للناخبین المسجلین حتى االن قرابة ملیونین مواطن، وتتعاون البعثة
.في الوقت الحالي على تھیئة الظروف السیاسیة واألمنیة والتشریعیة الالزمة إلجراء االنتخابات

المساعدة اإلنسانیة: تمكنت بعثة األمم المتحدة للدعم في لیبیا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي من الحصول على المزید من المنح لصالح
"مشروع تحقیق االستقرار للیبیا". وقد لمست بنغازي وككلة وسبھا وسرت وأوباري نتائج ملموسة لھذا المشروع (الذي أخذ بالتوسع لیشمل
بني ولید وطرابلس الكبرى) فقد أعید افتتاح مشافي ومدارس وزود قطاع الصحة والتعلیم بألواح الطاقة الشمسیة باإلضافة إلى تقدیم الخدمات
.العامة

وتعمل البعثة أیضا مع اللیبیین والجھات الدولیة الفاعلة لتعزیز إیصال المساعدة اإلنسانیة الى جمیع المحتاجین، ومضاعفة جھودھا في مساعدة
.المھاجرین وضحایا االتجار بالبشر

وتدعو البعثة صراحة إلى ترسیخ مؤسسات تتسم بالكفاءة والقدرة على االرتقاء بمستوى تقدیم الخدمات في لیبیا واإلدارة السلیمة لموارد البالد
.بما في ذلك إدارة األصول المجمدة للیبیا

ویقول السید سالمة "من المثیر للغضب أن یوجد ھذا الكم من المعاناة في دولة تمتلك ھذه الثروة الھائلة. ولكن ھذا ھو الحال. لذا یتعین أن
".نساعدھم في التصدي لھذه المخاوف العاجلة
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