األمــم املتحـدة

جملس األمن

)S/RES/2273 (2016

القرار )2016 ( 2273
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته  ،7644املعقودة يف  15آذار/مارس 2016
إن جملس األمن،
إذ يشري إىل قراره  )2011( 1970وإىل مجيع قراراته الالحقة بشأن ليبيا،
وإذ يعيددد تأكيددد التزامـــه القـــوي بســـيادة ليبيـــا واهـــتقاليا وهـــالمت ا ا قلي يـــة
ووحدهتا الوطنية،
وإذ حيددديل ال د د بتقريـــر األمـــم العـــا ألـــن بعدـــة األمـــم املتحـــدة للـــدألم يف ليبيـــا
(،)S/2016/182
وإذ يعرب ألن تأييده للج ود الـ تبـذيا البعدـة وامل دـ ااـال لنيمـم العـا لتيسـ
التوص إىل ح هياهي بقيادة ليبية للتحديات ال تواجه ليبيا،
وإذ يشددري إىل القــرار  )2015( 2259الــذي يديــد بيــان رومــا املــدر  13كــانون
األول/ديس رب  2015الذي ينادي بدألم حكومة الوفاق الـوط باألتباراـا اوكومـة الشـرألية
الوحيدة لليبيا ،ال ينبغي أن يكون مقراا يف العاص ة طرابلس،
وإذ يكرر تأكي دأل ه للتنفيذ الكام لالتفاق السياهي اللـي املوقـع يف الخـا ات،
املغرب ،يف  17كانون األول/ديس رب  ،2015الذي ينص أللى تشكي حكومة وفـاق وطـ
م دلفة من اجمللس الرئاهي وجملـس الـوارا  ،تـدأل ا مدهسـات الدولـة األمبـريف ،لـا يف ذلـ
جملس النواب وجملس الدولة ،وإذ يرحب بإقرار جملس النواب مبـدئيا االتفـاق السياهـي اللـي
يف  25كانون الداين/يناير ،2016
وإذ ي رك أمهية اهت رار الطابع الشام للع لية وإذ يشدع قود مجيـع األطـرا يف
ليبيا أللى أن تنارط يف االتفاق وتع بشك بنا وحبسن نية أللى تطبيقه،
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وإذ يشددع حكومــة الوفــاق الــوط أللــى إك ــال الترتيبــات األمنيــة املدقتــة لتحقي ـ
االهتقرار يف ليبيا ،باألتبار ذل مبطوة حامسة من أج التخدي للتحـديات السياهـية واألمنيـة
وا نسانية واالقتخادية واملدهسية يف ليبيا ومكافحة مبطر ا رااب املتزايد،
وإذ يكددرر تأكيد طلبــه أن تقــد مجيــع الــدول األألمــا الــدألم الكامـ للج ــود الـ
يبذيا امل د ااال لنيمم العا وأن تع ـ مـع السـلطات الليبيـة وبعدـة األمـم املتحـدة للـدألم
يف ليبيا أللـى إألـداد جم وألـة مـن تـداب الـدألم املنسـقة لبنـا قـدرات حكومـة الوفـاق الـوط ،
لا يت اشى مع أولويات ليبيا ويستجيب ملا تطلبه من مساألدة ،وإذ يكرر أيضد تأكيد دألوتـه
مجيع األطرا إىل إبدا التعاون التـا مـع أنشـطة البعدـة ،لـا يف ذلـ اختـاذ ااطـوات الالامـة
لم ان أمن موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطم هبا وكفالة تنقل م بدون ألوائ ،
وإ دراك منه ،يف الظرو اوالية ،لمرورة متديد والية البعدة لفترة قخ ة لت كين ا من
مواصلة تقدمي املساألدة إىل اجمللس الرئاهـي مـن أجـ مواصـلة هـعيه إىل إنشـا حكومـة الوفـاق
الوط  ،ال ينبغي أن يكون مقراا يف العاص ة طرابلس ،وتنفيذ االتفاق السياهي اللي ،
وإذ يشري إىل ما مبلُص إليه يف القرار  )2015( 2213من أن اوالة يف ليبيـا ال تـزال
تشك هتديدا للسلم واألمن الدوليم،
 - 1يورر أن ميدد حىت  15حزيران/يونيه  2016والية البعدة ،أللـى النحـو املـبم
يف الفقرة  12مـن القـرار  ، )2015( 2238بقيـادة امل دـ ااـال لنيمـم العـا  ،لـا يت اشـى
أللى حنو تـا مـع مبـادمل امللكيـة الوطنيـة ،ويعتدر حباجـة البعدـة إىل إألـادة وجوداـا يف ليبيـا،
واواجة إىل اختاذ الترتيبات األمنية الالامة يذه الغاية؛
 - 2يطلب إىل األمم العـا أن يقـد يف ومـون  60يومـا بعـد إجـرا مشـاورات
مع السلطات الليبية تقريرا ألن التوصـيات املتعلقـة بـدألم البعدـة لل راحـ الالحقـة مـن الع ليـة
االنتقالية الليبية وألن الترتيبات األمنية للبعدة؛
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يورر إبقا املسألة قيد نظره الفعلي.
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