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 (2016) 2292 القرار  
 /حزيــــرا  14 يف املعقــــ  ة 7715 جلســــت  يف األمــــن جملــــس اختــــ   الــــ    

 2016 ي ني 
 

 ،إن جملس األمن 
ليبيا ال   فرض وعدل وأعيـد تكييـد  ج جـ      إىلإىل حظر ت ريد األسلحة  إذ يشري 

 2040و  (2011) 2009، و (2011) 1973، و (2011) 1970القــــــــــــــــــــــــرارا   
 2213 ، و(2014) 2174، و (2014) 2144، و (2013) 2095 ، و(2012)
 ،(2016) 2278، و (2015) 2214 ، و(2015)

ــرار  وإذ يشيييري  ــ  ا      (2015) 2259إىل القـ ــا  ال ـ ــل اتاـ ــ   ت فيـ ــ   رحـ الـ
ــا  رومــا املــ ر   2015يــان   األول/ يســ    17السياســا اللــيا يف امليفــر  يف   ــد  ي ، وأي

ــ     اعتبار ــا     2015يــان   األول/ يســ     13 ــا  ال ــة ال ف ــدعم حل م ــا     ــ   يد ، ال
 يكير  أكيدي    وإذمقر ـا يف  ـرا لس،     يدبيفا أ  يلـ   احلل مة الشرعية ال حيدة لليبيا، واليت

يــ لع عــن ت ــ ي   يف  ــ ا وإذ يعيير   ع ــ  لتدايــ  اقتاــا  السياســا اللــيا تدايــ ا تامــا،  
 ال د  على  عم حل مة ال فا  ال   ،

التزامـــ  القـــ    ســـيا ة ليبيـــا واســـتقليا وســـلمت ا ا فلي يـــة        وإذ يعدييي  أكيدييي   
 ال  دية، ووحدهتا
اجل اعــا  الــ   تشــلل  تزايــد ت ديــد املالإزاء  ايين قل ييب اغ يي غ  وإذ يكيير  اراييرا  

تدظـيم الدولـة   )لتدظـيم الدولـة ا سـلمية يف العـرا  والشـا       اليت تعلن وقء ـا  ا ر ا ية يف ليبيا 
هبـا،   وتزايـد ااـا  اجل اعـا  اـ  اقرتبـا       )املعروف أيضـا  اسـم تدظـيم  اعـ (،     (ا سلمية

 دـا،،  الـ ين يدشـط     است رار وج   إر ا يني آخرين من املرتبطني  تدظـيم القاعـدة   ي لع و
 ،(2015) 2253اقلتزاما  املد  ص علي ا ج ج  القرار  ، يف   ا ال د ، إىليشري وإذ
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عـن القلـ     ويعير  ،  مدـ  5، وق سـي ا الاقـرة   (2014) 2178إىل فرار   شريوإذ ي 
تــ  ومدالــعا   زيــد مــن حــدةيتــدف  املقــاتلني ا ر ــا يني األجانــ  إىل ليبيــا  لــن أ   مــن أ  
 ،لساراوولدول العب ر شلل هتديدا خط ا لدويم األصلية، أ  يو  وتعقيد

الت ديـــد الدـــاجم عـــن وجـــ   وانتشـــار األســـلحة إزاء  وإذ يعييير  اييين لييي غ  اغ لييي  
وال خائر غ  امل مَّدة يف ليبيا، مما يق ض استقرار ليبيا واملدطقة،  طر  مد ا نقل تلع األسـلحة  

علـى أييـة تقـدع  عـم      وإذ يشي   ، يف انتـ ا، حلظـر األسـلحة    وال خائر إىل مجاعا  مسلحة
  ويل مدس  إىل ليبيا واملدطقة من أجل معاجلة     املسائل،

األســلحة غــ  مــن أ  ال  ــل يف ليبيــا يتاــافم  ســب  هتريــ     وإذ يعيير  ايين اغ ليي   
مـا يسـاور     وإذ يؤيي  وما يت ـل هبـا مـن أعتـدة يف انتـ ا، حلظـر ت ريـد األسـلحة،         املشروعة 

ــن ــ  إزاء اق عــاءا  املتعلقــ   م ــرا أو جــ ا،      فل ــلحة رــرا أو   ــد األس ــ ايا  حظــر ت ري ة  انت
تســت دم ا  مــن أ   ــ   األســلحة ومــا يت ــل هبــا مــن أعتــدة  يعيير  يييعغ  ايين اغ ليي  وإذ

 اجل اعا  ا ر ا ية العاملة يف ليبيا، جا يف ذلع تدظيم الدولة ا سلمية،
ورة تعزيـز  والـ   يعتـرف  ضـر    2016أيار/مـاي    16 بيا  فييدـا املـ ر     وإذ يرحب 

ج ـ   التدســي   ــني القــ ا  العســلرية واألمديــة الليبيــة الشــرعية، وبس ــا علــى الع ــل  ســرعة  
لتل ين فيا ة م حدة وفقا للتاـا  السياسـا اللـيا  يفيـة تدسـي  ج    ـا يف ملافحـة  اعـ          
ــة       ــة، وي يــد أ  حل م ــة الــيت حــد هتا األمــم املتحــدة يف األرا ــا الليبي واجل اعــا  ا ر ا ي

فــا  الــ    فــد أعر ــز عــن اعتزام ــا تقــدع  لبــا  مداســبة قســتسدائ ا مــن حظــر ت ريــد    ال 
شـراء مـا يلـز      يفيـة  ( “اللجدـة ”) (2011) 1970األسلحة إىل اللجدـة املدشـكة ع ـل  ـالقرار     

يـة الــيت حــد هتا األمـم املتحــدة و ار ــة   مـن أســلحة وأعتــدة فتايـة مللافحــة اجل اعــا  ا ر ا   
  اع  يف مجيل أااء ليبيا،

ــان   البحــار       وإذ يشييري  ــم املتحــدة لق ــة األم ــدويل، جمســدا يف اتاافي ــان   ال إىل أ  الق
، بد  ا  ار القـان   الـ   يدطبـ  علـى األنشـطة      1982يان   األول/ يس    10امل رخة 

 يف احمليطا ،
إىل حل مــة ال فــا  الــ     ــك   (2016) 2278يف القــرار  لبــ  الــ ار   يكيير وإذ  

تعني مدسقا  حا ة اللجدة وتزويد ا  داء على  لبـ ا جعل مـا  ذا  صـلة  ع ـل اللجدـة عـن       
ل األساسـية  واييايـ  وا جراءا  امل حدة لل شـتريا ،   يلل ف ا  األمن اخلا عة لسيطرهتا،

القائ ة للاالة سلمة ختـزين العتـا  العسـلر  وتسـجيل  وصـيانت  وت زيعـ  مـن جانـ  فـ ا           
علـى أييـة أ  رـارك حل مـة      يشي   إذ واألمن احلل مية، واقحتياجا  يف جمـال التـدري ،   

 ،ال فا  ال    الرفا ة على األسلحة وأ  ختزهنا    رة مكم نة،  دعم من اجملت ل الدويل
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د   لبـا  اسـتسداء ج جـ  الاقـرة     أن  جي ز حلل مـة ال فـا  الـ    أ  تقـ     يؤي  وإذ 
يت ـل هبـا    في ا يتعل   ت ريـد األسـلحة أو  يع ـا أو نقلـ ا ومـا      (2014) 2174من القرار  8

هبـا، لتسـت دم ا فـ ا  األمـن اخلا ـعة      من أعتدة، جا يف ذلـع الـ خائر وفطـل اليفيـار املتعلقـة      
الدولـة ا سـلمية يف العـرا      تدظـيم  ار ة تدظـيم الدولـة ا سـلمية )   للقيا   كم ر مد ا  لرفا ت ا
 اعـ (، واجل اعـا  الـيت  انـز لـ   ـال قء، وأن ـار الشـريعة،          ، املعروف أيضا  اسـم والشا 

 اللجدـة املدشـكة    يهديب إذ واجل اعا  املرتبطة  تدظيم القاعدة اليت تدشـ  يف ليبيـا،    غ  ا منو
 أ  تدظـر علـى وجـ  السـرعة يف  ـ   الطلبـا        (2011) 1970من القرار  24ع ل  الاقرة 

 وفقا لق اعد ا وإجراءاهتا،
، ُيسـتس   (2013) 2095مـن القـرار    10، ع ـل  ـالاقرة   أنـ   ج يي   مين  يؤي وإذ  

وتقـدُع أ   املعـدا  العسـلرية غـ  الاتايـة      م افقتـ ا ت ريـدُ  مـن  من ا خطار املسـب  للجدـة و  
ألمـن اخلا ـعة   فـ ا  ا وإىل حل مة ال فا  الـ     مساعدة تقدية أو تدري  أو مساعدة مالية 

 ،السلح نز   ساعدة يفلح را لألمن أو ل ة  يا، مىت يانز خم
ــ  اخلــــ اء   وإذ حيييييدم ال يييي   ــ ائا لاريــ ــك ج جــــ   S/2016/209 ــــالتقرير الدــ املدشــ
، والــ   (2012) 2040، املعدلــة ج جــ  القــرار  (2011) 1973مــن القــرار  24 الاقــرة

، و اقسـتدتاجا  والت صـيا  الـ ار ة    (2015) 2213) ( من القرار  24ُفدِّ  ع ل  الاقرة 
ــ ،  ــ ايا  املدتظ    وقفيـ ــن اقنتـ ــ  عـ ــر الاريـ ــي ا تقريـ ــم    سـ ــلحة رغـ ــد األسـ ــر ت ريـ ــة حلظـ  ـ
 التدا  ، تعزيز

 2016أيار/مـاي    23 القرار ال   اختـ   جملـس اقدـا  األورو  يف     وإذ حيدم ال   
 يفوالقا ا  ت ديد وقية ع لية صـ فيا الـيت تقـ   هبـا القـ ة البحريـة التا عـة للدـا  األورو          

األ يض املت س  ملدة سدة واحدة و إ افة املزيد من م ا  الدعم إىل وقيتـ ا، جـا يف ذلـع    البحر 
 ،تداي  حظر ت ريد األسلحة ال   فر ت  األمم املتحدة يف أعايل البحار فبالة الساحل الليا

مس وليت  الرئيسية عن ص   السـل  واألمـن الـدوليني ج جـ       وإذ يضع يف االات    
 املتحدة،ميسا  األمم 

ا ر ـــا  ع يـــل أشـــلال  ومظـــا ر  هتديـــدا مـــن أخطـــر  اات ييي     وإذ يعدييي  أكيدييي  
 الت ديدا  احملدفة  السل  واألمن،

  ج ج  الا ل السا ل من ميسا  األمم املتحدة، وإذ يتصرف 
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تدفقا  األسلحة وما يت ل هبـا مـن أعتـدة الـيت تدقـل إىل ليبيـا أو مدـ ا         ي ين - 1 
ت ريــد األســلحة، جــا يف ذلــع نقلــ ا إىل تدظــيم الدولــة ا ســلمية وغــ           انتــ ا، حلظــر   يف
 اجل اعا  ا ر ا ية يف ليبيا؛ من

 قلتزاماهتـا ج جـ    ، ع يـل ال سـائل، ووفقـا   األعضاء على القيا الدول ث حي - 2 
ميسا  األمم املتحـدة وسـائر اقلتزامـا  ج جـ  القـان   الـدويل، جـا يف ذلـع القـان   الـدويل           
حلق   ا نسا  والقان   الدويل للجئني والقـان   الـدويل ا نسـا ،  الت ـدأل  لألخطـار الـيت       

 هتدأل  السل  واألمن الدوليني من جرألاء األع ال ا ر ا ية؛
والـ خائر غـ  امل مدـة يف     ديد ال   تشلل  األسـلحةُ يفية الت د  للت ،   ر ي - 3 

شـ را اعتبـارا    12لاترة مدهتا  ،احملد ةو ا، أ  يكذ ، يف     الظروف اقستسدائية ليبيا وانتشاُر
من تاريخ اختـاذ  ـ ا القـرار، للـدول األعضـاء، و ـا تت ـرف   ـات ا ال  ديـة أو عـن  ريـ             

مـة مـل حل مـة ال فـا  الـ   ، مـن أجـل  ـ ا          مدظ ا  إفلي ية مل إجراء املشاورا  اللز
التداي  ال ار  حلظر ت ريد األسلحة املاروض على ليبيـا، والقيـا ،  و  تـكخ  ق مـ ر لـ ، يف      

مدـ ا والـيت تلـ       القا مة أعايل البحار فبالة الساحل الليا،  تاتي  السان املتج ة إىل ليبيا أو
أسلحة أو ما يت ل هبـا مـن أعتـدة إىل ليبيـا أو مدـ ا،       لدي ا أسبا  معق لة للعتقا   كهنا د ل

، (2011) 1970مـن القـرار    10أو  9   رة مباشـرة أو غـ  مباشـرة، يف انتـ ا، للاقـرتني      
مــن  10و  9والاقــرتني  (2011) 2009مــن القــرار  13  ــييفت  ا املعدلــة ج جــ  الاقــرة 

تلـــع أ  تســعى  شــريطة   (2014) 2174مــن القــرار    8والاقــرة   (2013) 2095القــرار  
  ـا فبـل   لوق إىل احل  ل على م افقة الدولـة الـيت ترفـل السـايدة ع    رسن نية أالدول األعضاء 

 ع يـل الـدول الـيت ترفـل  ـ   السـانُ      ، وي يـ   الاقـرة    القيا   ك  ع ليـا  تاتـي  ع ـل  هبـ    
 ؛   ا أ  تتعاو  مل ع ليا  التاتي  تلعأعلَم

للدول األعضاء، اليت تت رف   ـات ا ال  ديـة أو عـن  ريـ  مدظ ـا        يكذن - 4 
،  ك  تت ـ  مجيـل التـدا   الـيت تقتضـي ا      3فلي ية، واليت ار  ع ليا  التاتي  ع ل   الاقرة إ

للقيا   ع ليا  التاتي  تلع يف امتسال تـا  ألحلـا  القـان   الـدويل ا نسـا       احملد ة الظروف 
ــب ا يدطبــ ،       ــ   ا نســا ، حس ــان   الــدويل حلق ــيت تضــطلل     ثحيييووالق الــدول األعضــاء ال

علـى القيـا   ــ لع  و  التسـب  يف أ  تـكخ  ق مــ ر لـ  أو التــدخل        ع ليـا  التاتـي   ــ    
 ممارسة حرية امللحة؛ على ا  غ  م ر يف

جل يل الـدول األعضـاء، و ـا تت ـرف   ـات ا ال  ديـة أو عـن  ريـ           يكذن - 5 
مـن القـرار    10أو  9ظـ رة ج جـ  الاقـرة    مدظ ا  إفلي ية، أ  تق  ، مىت  بطز أصـدافا   

ــرة    1970  9والاقــرتني  (2011) 2009مــن القــرار   13،   ــييفت  ا املعدلــة ج جــ  الاق
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، رجــــز  (2014) 2174ن القــــرار  مــــ  8والاقــــرة   (2013) 2095مــــن القــــرار    10 و
األصداف والت رف في ا )مسل من خلل إتلف ا، أو إ طال ماع يا، أو ختزيد ا أو نقلـ ا      

إىل  ولــة غــ   ولــة املدشــك أو  ولــة املق ــد  يفــرض الــت لم مدــ ا(، وأ  تقــ   مجيــل الــدول     
 ،فرار  أ  تتعاو  مجيل الـدول األعضـاء يف  ـ   اجل ـ       ويعد  يعغ  أكيد لع، األعضاء   

ويكذ  للدول األعضاء، و ا تت رف   ات ا ال  دية أو عـن  ريـ  مدظ ـا  إفلي يـة، ع ـل      
، وبـ  الـدول   األ لة املباشرة في ا يتعل   دقل تلع األصداف يف أثدـاء ع ليـا  التاتـي  تلـع    

 ا ال  ديـة أو عـن  ريـ  مدظ ـا  إفلي يـة، علـى ادقـ  إحلـا          األعضاء، و ا تت رف   ـات 
 ؛ رر  البيئة البحرية أو  سلمة امللحة

ــرا     يؤييي  - 6  ــرار    5و  4و  3أ  األذو  امل د حــة ج جــ  الاق ــ ا الق ــن   م
 الـدول  تدطب  إق على ع ليا  التاتـي  الـيت تقـ   هبـا السـان احلر يـة والسـان الـيت رلل ـا          ق
وتلــ   مســت دمة فقــ  ألغــراض حل ميــة غــ    وتــكذ  يــا علــى الدحــ  ال اجــ  تشــيفل ا أو

 اارية، واليت د ل علما  على   ا الدح  تل   وا حة ويس ل تبيد ا؛
على أ      األذو  ق تسر  على السان الـيت تت تـل ر ـانة سـيا ية      يش   - 7 

 ج ج  القان   الدويل؛
يشــ ل ســلطة د يــل مســار     4الاقــرة أ  ا ذ  املد ــ ص عليــ  يف   يؤييي  - 8 

ــاء،      ــة امليد ــت لم املــ ي رة، ج افقــة  ول ــاء مداســ  لتيســ  ع ليــة ال الســان وأ ق  ــا إىل ميد
الـيت تقتضـي ا    يش ل سلطة است دا  مجيل التدا   4ي لع أ  ا ذ  ال ار  يف الاقرة  ويؤي 

والقـان   الـدويل حلقـ   ا نســا ،    احملـد ة، يف امتسـال تـا  للقـان   الــدويل ا نسـا       الظـروف  
 يف أثداء ع ليا  التاتي ؛ 3األصداف املبيدة يف الاقرة  عدد اقفتضاء، حلجز

أ  األذو  امل د حــة يف  ـ ا القــرار ق تسـر  إق في ــا يتعلـ   تــ ري      يؤيي   - 9 
ق رـس  األسلحة غ  املشروعة وما يت ل هبا من أعتدة يف أعايل البحر فبالـة السـاحل اللـيا، و   

ــا يف ذلــع          ــدويل، ج ــدول األعضــاء أو التزاماهتــا أو مســ ولياهتا ج جــ  القــان   ال ــ   ال حق
احلق   أو اقلتزاما  املد ـ ص علي ـا يف اتاافيـة األمـم املتحـدة لقـان   البحـار، ومدـ ا املبـدأ          

   ك  حالـة  العا  املت سل يف ال قية اخلال ة لدولة العلم على ساد ا يف أعايل البحار، في ا يتعل
 دشئا لقان    ويل عريف؛أخرى، ويشد    اة خاصة على أ    ا القرار ق يعت  ُم

أ   ولــة مــن الــدول األعضــاء، و ــا تت ــرف   ــات ا    ، لــدى إجــراءي يير  - 10 
مـن  ـ ا القـرار، أ      3 ريـ  مدظ ـا  إفلي يـة، تاتيشـا ع ـل  كحلـا  الاقـرة         عن ال  دية أو
 تقــدع تقريــر خطــا أويل   ة ا فلي يــة الــيت تت ــرف مــن خليــا  ــ   الدولــة أو املدظ ــ تعجــل

ــ لز       إىل ــة يتضــ ن، علــى وجــ  اخل ــ ص، شــرحا ألســبا  التاتــي ، واجل ــ   الــيت   اللجد

http://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2174(2014)


 S/RES/2292 (2016) 

 

6/6 16-09889 

 

، ومــا إذا يـا   دـا، تعــاو     ـ ا التاتـي   للح ـ ل علـى م افقـة  ولــة علـم السـايدة، ونتــائ       
ــى أصــداف بظــر نقلــ ا، يطلــ      أ  ــ ر عل ــة العضــ  يــ لع إىل تلــع ق، ويف حــال العس الدول
ــ أو ــا يتضــ ن        ةاملدظ  ــا قحق ــرا خطي ــة، تقري ــة قحق ــة، يف مرحل ــد  إىل اللجد ــة أ  تق ا فلي ي
ال ـلة   ذا تااصـيل  ال ا والـت لم مدـ ا، و  حجز لة عن تاتي  األصداف والتااصيل ذا  ال

مل تلـن   دقلـ ا، جـا يف ذلـع وصـص لألصـداف ومدشـ  ا وال ج ـة الـيت تق ـد ا، إذا         املتعلقة  
السـايدة م  ـل        املعل ما  مدرجة يف التقرير األويل؛ ويطل  إىل اللجدة إخطار  ولة علم

أ  تلتـ  إىل اللجدـة    التاتي   ك  ع لية تاتي  فد أجريز، ويلحظ ح  أ   ولـة عضـ  يف  
في ا يتعل   تداي  أ  جان  من ج ان    ا القرار، ويشجل ي لع فري  اخلـ اء علـى تبـا ل    

ــ  يف        املعل ــيت تع ــل ج جــ  ا ذ  املد ــ ص علي ــدول األعضــاء، ال ــل ال ــا  ذا  ال ــلة م  م
 القرار؛   ا

ــا         يشيي ع - 11  ــا ل املعل م ــى تب ــ    عل ــا  ال ــة ال ف ــدول األعضــاء وحل م ال
مل الدول األعضاء واملدظ ا  ا فلي ية الـيت تت ـرف ج جـ  األذو     مل اللجدة وال لة  ذا 

 ار؛املد  ص علي ا يف   ا القر
األمني العا  أ  يقد ،  إس ا  من املديرية التداي ية للجدـة ملافحـة   إىل  يطلب - 12 

ا ر ا ، و تعاو  وثي  مل فري  الدعم التحليلا ورصد اجلزاءا  ويـ لع مـل فريـ  اخلـ اء     
ي مـا، عـن الت ديـد الـ   يشـلل  يف ليبيـا        30، تقريـرا يف غضـ     1973املدشك ع ل  القرار 

فبالة ساحل ليبيا، املقـاتل   ا ر ـا ي   األجانـ  الـ ين جدـد م      والبلدا  اجملاورة، جا يف ذلع 
تدظــيم الدولــة ا ســلمية يف العــرا  والشــا  )تدظــيم الدولــة ا ســلمية، املعــروف أيضــا  اســم    

وييانـا ، أو الـ ين    اع ( وتدظيُم القاعدة وما يرتب  هب ا من أفـرا  ومجاعـا  وم سسـا     
 انض  ا إلي ا؛

 املسكلة فيد نظر  الاعلا.بقا أ  ُي ي ر  - 13 
 


