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القرار )2016 ( 2291
الــــختذ اجمــــختم جملــــس األمــــن
ييفني 2016

ل ــــت  7712املعقــــيف ة

 13حزيــــرا

إن جملس األمن،
إذ يشري إىل قرارم  )2011( 1970وإىل مجيع قرارات الالحقة بشأ ليبيا،
اليفطنية،

وإذ يعيد تأكيد التزام القـيفذ ب ـيا ة ليبيـا واالـتقالسا والـالمتقا ايقليويـة ووحـد ا

وإذ حيييييل ال ي ي بتقريـــر األمـــم العـــا ألـــن بعدـــة األمـــم املتحـــدة للـــدألم
(،)S/2016/452

ليبيـــا

وإذ يعرب ألن تأييدم للجقيف الـ تبـختسا البعدـة واملودـا الـاني للمـم العـا لتي ـ
التيفصا إىل حا الياالي بقيا ة ليبية للتحديات ال تيفا ليبيا،
وإذ يشييري إىل القــرار  )2015( 2259الــختذ يديــد بيــا رومــا املــدر  13كــانيف
األول ي ورب  2015الختذ ينا ذ بدألم حكيفمة اليففاق الـيفط باألتباراـا اوكيفمـة الشـرألية
اليفحيــدة لليبيــا ،وإح يرحــل بيفصــيفل لأل ــائ ايلــس الرلاالــي وكيفمــة اليففــاق الــيفط إىل
طرابلس  30آحار مارس  ،2016بقيا ة رليس اليفزرائ فايز ال راج،
وإذ يكرر تأكيد ألو للتنفيخت الكاما لالتفاق ال ياالي اللـي امليفقـع الريـت ات،
املغرب 17 ،كانيف األول ي ورب  ،2015الختذ ينص أللى تشكيا حكيفمة وفـاق وطـ
مدلفة من ايلس الرلاالي وجملـس الـيفزرائ ،تـدألوقا مدال ـات الدولـة األمبـريف ،لـا حلـ
جملس النيفاب وجملس الدولة،
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 25كـانيف الدـا
وإذ يرحب بإقرار جملس النيفاب مبدليا االتفاق ال ياالي اللي
 10آحار
ينـــــاير  ،2016وإح يرحـــــل كـــــختل با توـــــا اوـــــيفار ال ياالـــــي اللـــــي
مارس  2016الختذ لألا تأكيد التزام بدألم االتفاق ال ياالي اللي ،
وإذ يسلم بأمهية االتورار الطابع الشـاما للجويـع ،وإح يشـجع بقـيفة حكيفمـة اليففـاق
اليفط أللى ألم املرياوة وتعزيز التيفألية ال ياالية مجيع لحنـائ ليبيـا ،وإح يشـد أللـى لمهيـة
ــن نيــة وبــإرا ة
قيــا مجيــع األطــراب ليبيــا بــاالءرا البنــائ االتفــاق ال ياالــي اللــي
الياالية ثابتة،
وإذ حيث أللى مشاركة املرلة برييفرة كاملة وفعالـة أللـى قـد امل ـاواة مـع الر ـا
مجيع األنشـطة املتعلقـة بـالتحيفل الـدطقراطي وحـا ال األـات وبنـائ ال ـال قشـيا مـع قـرارات
جملـــس األمـــن حات الريـــلة ،لـــا حلـــ القـــرارات  )2000( 1325و )2013( 2122
و ،)2015( 2242
وإذ حييل ال ببيا فيينا املدر  16ليار مـاييف  2016الـختذ حـمج مجيـع األطـراب
أللى العوا بـرو بنـائة الـبيا االـتكوال ايطـار املدال ـي االنتقـاب ورحـل بقيـا ايلـس
الرلاالي بإنشائ اورس الرلاالـي ،وإح يشـد أللـى ل مـوا األمـن وصـد ايراـاب ألـن ليبيـا
جيل ل يكيفنا مقوة تتيفالاا قيفات لمن وطنية ميفحدة ومعززة حتت ال لطة اوريرية وكيفمـة
اليففاق اليفط وفقا لالتفاق ال ياالي اللي ،
وإذ يش ي حكيفمــة اليففــاق الــيفط أللــى إكوــال الترتيبــات األمنيــة املدقتــة لتحقي ـ
االالــتقرار ليبيــا ،باألتبــار حل ـ مبطــيفة حاةــة حنــيف معاســة التحــديات ال ياالــية واألمنيــة
واين انية واالقتريا ية واملدال ية ليبيا ومكافحة مبطر ايرااب،
وإذ يعرب ألن بالغ القل إزائ اوالة اين انية ال تتفاقم ب رألة

ليبيا،

وإذ يكييرر تأكيييد طلبـ ل تقــد مجيــع الــدول األأل ــائ الــدألم الكامــا للجقــيف الـ
يبختسا املودا الاني للمم العا ول تعوا مع ال لطات الليبية وبعدة األمم املتحـدة للـدألم
ليبيــا أللــى إألــدا جمويفألــة مــن تــداب الــدألم املن ــقة لبنــائ قــدرات حكيفمــة اليففــاق الــيفط ،
لا يتواشى مع لوليفيات ليبيا وي تجيل ملا تطلب من م األدة ،وإح يكـرر لي ـا تأكيـد أليفتـ
مجيع األطراب إىل إبدائ التعاو التـا مـع لنشـطة البعدـة ،لـا حلـ اجمـاح الطـيفات الالزمـة
ل وا لمن ميفظفي األمم املتحدة واألفرا املرتبطم هبا وكفالة تنقلقم بدو أليفال ،
وإذ يشري إىل ما مبلُص إلي
تشكا ديدا لل ال واألمن الدوليم،
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ليبيـا ال تـزال
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 - 1يقييرر ل طــد حــ  15كــانيف األول ي ــورب  2016واليــة بعدــة األمــم
املتحدة للدألم ليبيا ،حتت قيا ة املودا الاني للمم العـا  ،باألتباراـا بعدـة الياالـية مباصـة
متكاملة ،إطار التقيد التا لبا ئ امللكيـة اليفطنيـة لزمـا األمـيفر ،لتقـيف  ،مـن مبـالل قـيف
اليفالاطة وامل األي اوويدة ،بتقـد الـدألم تنفيـخت االتفـاق ال ياالـي اللـي  ،و ألـم حكيفمـة
ترتيبا ا األمنية واملراحا الالحقة مـن العوليـة االنتقاليـة الليبيـة ،ولكـي تتـيفىل
اليففاق اليفط
البعدة ،ظا القييف التشغيلية واألمنية ال الدة ،املقا التالية:
’‘1

رصد حالة حقيفق اين ا وايبالغ ألنقا؛

’‘2

تقييدم الــدألم لتــأمم األالــلحة واألألتــدة حات الريــلة لـ الامــعة للوراقبــة،
ومكافحة انتشاراا؛

’‘3

ألم املدال ات الليبية الرلي ية؛

’‘4

تقــــد الــــدألم ،ألنــــد الطلــــل ،إتاحــــة الــــدمات األالاالــــية ،وإيريــــال
امل األدات اين انية ،وفقا للوبا ئ اين انية؛

’‘5

تن ي امل األدات الدولية؛

 - 2يقر بأ البعدة قامـت منـخت  30آحار مـارس  2016بتي ـ و ـيف م ـتور
ليبيا لدألم ايلـس الرلاالـ ي واللجنـة األمنيـة املدقتـة ،ويشـجع البعدـة أللـى إألـا ة إرالـائ و ـيف
الــم ليبيــا مــن مبــالل ألــيف ة تدرجييــة ،ح ــبوا ت ــوي ب ـ الاــروب األمنيــة ،وأللــى اجمــاح
الترتيبات األمنية الالزمة سختا الغرض؛
 - 3يطلب إىل األمـم العـا ل ييفاصـا ميفافـاة جملـس األمـن كـا  60ييفمـا أللـى
األقا بتقرير ألن تنفيخت اختا القرار؛
 - 4يطلب إىل األمم العا ل يقد ح ـل ال ـرورة بعـد إ ـرائ مشـاورات مـع
ال ــلطات الليبيــة تقريــرا ألــن التيفصــيات املتعلقــة بــدألم البعدــة للوراحــا الالحقــة مــن العوليــة
االنتقالية الليبية وألن الترتيبات األمنية للبعدة؛
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يقرر ل يبقي امل ألة قيد نارم الفعلي.
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