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*1622075*  

  )٢٠١٦( ٢٣٢٣القرار     

كـــــانون  ١٣املعقـــــودة يف  ٧٨٣٢جملـــــس األمـــــن يف جلســـــته  اختـــــذهالـــــذي     
 ٢٠١٦ ديسمرب/األول

  
  إن جملس األمن،  

  وإىل مجيع قراراته الالحقة بشأن ليبيا، )٢٠١١( ١٩٧٠إىل قراره  إذ يشري  

التزامـــه القـــوي بســـيادة ليبيـــا واســـتقالهلا وســـالمتها اإلقليميـــة        وإذ يعيـــد تأكيـــد   
  الوطنية،  ووحدا

ــا    ــيط علمـ ــا      وإذ حيـ ــدعم يف ليبيـ ــدة للـ ــم املتحـ ــة األمـ ــن بعثـ ــام عـ ــني العـ ــر األمـ بتقريـ
)S/2016/1011،(  

ــة واملمثــل اخلــاص  تبــذهلا الــيت املســتمرة عــن تأييــده القــوي للجهــود  وإذ يعــرب    البعث
  سياسي بقيادة ليبية ملا تواجهه ليبيا من حتديات، لألمني العام من أجل تيسري التوصل إىل حلٍّ

كـانون   ١٣د فيـه بيـان رومـا املـؤرخ     الـذي أيـ   )٢٠١٥( ٢٢٥٩إىل القرار وإذ يشري   
الـداعي إىل دعـم حكومـة الوفــاق الـوطين باعتبارهـا احلكومـة الشــرعية        ٢٠١٥األول/ديسـمرب  

ــا،   ــدة لليبيـ ــب الوحيـ ــوطين    وإذ يرحـ ــاق الـ ــة الوفـ ــي حلكومـ ــس الرئاسـ ــاء الـ ــول أعضـ بوصـ
  يز السراج،، بقيادة رئيس الوزراء فا٢٠١٦آذار/مارس  ٣٠طرابلس يف   إىل

دعمه للتنفيذ الكامل لالتفاق السياسي اللـييب املوقـع يف الصـخريات،    وإذ يكرر تأكيد   
، الذي ينص على تشكيل حكومة وفـاق وطـين   ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٧املغرب، يف 

جملـس   هـا مؤلفة من الس الرئاسي وجملس الوزراء، تدعمها مؤسسات الدولة األخرى، مبـا في 
  الدولة،  لسالنواب وجم
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 كـانون الثـاين/   ٢٥بإقرار جملس النواب مبدئيا لالتفاق السياسي اللييب يف وإذ يرحب   
، الـذي أعـاد   ٢٠١٦آذار/مـارس   ١٠عقد اجتمـاع احلـوار السياسـي اللـييب يف     وب ٢٠١٦يناير 

بالبيـان الـذي   وإذ يرحـب أيضـا   فيه املشاركون تأكيد التزامهم بدعم االتفاق السياسي اللييب، 
 تشــرين الثــاين/  ١١أدىل بــه أعضــاء احلــوار السياســي اللــييب يف ختــام اجتمــاعهم مبالطــة يف        

  ،٢٠١٦  نوفمرب

ــة االســتمرار يف علــى  يشــددوإذ    وإذ يشــجع بقــوة ــج شــامل للجميــع،   اتبــاعأمهي
دعم املصــاحلة وتعزيــز التوعيــة أن تنخــرط مــع األطــراف كافــةً لــحكومــة الوفــاق الــوطين علــى 

ــا،  السياســية يف مج ــع أحنــاء ليبي ــع األطــراف   حيــثوإذ ي ــا  مجي علــى العمــل  واملؤسســات يف ليبي
  االتفاق السياسي الليبـي على حنو بناء وحبسن نية وإرادة سياسية ثابتة،ب

على إشراك املرأة بصورة كاملة ومتساوية وفعالة يف مجيـع األنشـطة املتعلقـة    وإذ حيث   
السـلطات الليبيـة إىل منـع العنـف     وإذ يـدعو  سـالم،  الـرتاع وبنـاء ال   لّحبـ بالتحول الـدميقراطي و 

اجلنســي يف حــاالت الــرتاع والتصــدي لــه، بطــرق منــها معاجلــة مســألة اإلفــالت مــن العقــاب     
ــى ــا         عل ــا فيه ــن ذات الصــلة، مب ــس األم ــرارات جمل ــا لق ــف اجلنســي، وفق ارتكــاب جــرائم العن

  ،)٢٠١٥( ٢٢٤٢و  )٢٠١٣( ٢١٢٢و  )٢٠١٣( ٢١٠٦  و )٢٠٠٠( ١٣٢٥القرارات 

ــدا تامــا     ــد تأيي ــا املــ وإذ يؤي ــان فيين ــايو  ١٦ؤرخ بي ــع  ٢٠١٦أيار/م ــذي حــثّ مجي ، ال
ـب بقيـام      األطراف على العمل بروح بناءة يف سبيل استكمال اإلطـار املؤسسـي االنتقـايل ورح

التقـدم حنـو   علـى إحـراز مزيـد مـن     يشـجع  وإذ الس الرئاسـي باسـتحداث احلـرس الرئاسـي،     
 ليبيا ومحايتـها مـن اإلرهـاب   ضمان األمن يف مهمة على أن وإذ يشدد إنشاء احلرس الرئاسي، 

تتوالهـا قــوات أمـن وطنيـة موحــدة ومعـززة حتـت الســلطة احلصـرية حلكومـة الوفــاق         جيـب أن 
  الوطين وفقا لالتفاق السياسي الليبـي،

ــدول األع   )٢٠١٥( ٢٢٥٩إىل القــرار وإذ يشــري كــذلك     ــه بال ــذي أهــاب في ضــاء ال
تقدمه من دعم إىل املؤسسات املوازية اليت تـدعي لنفسـها صـفة السـلطة الشـرعية       توقف ما أن

بينما هي خارج نطاق االتفاق السياسي اللييب، على النحو املنصـوص عليـه يف االتفـاق نفسـه،     
عن إجراء اتصاالت رمسية مع تلك املؤسسات، وأن تكف  

ل الترتيبــات األمنيــة املؤقتــة لتحقيــق  حكومــة الوفــاق الــوطين علــى إكمــا وإذ يشــجع   
ــة        ــك خطــوة حامســة حنــو معاجلــة التحــديات السياســية واألمني ــار ذل ــا، باعتب االســتقرار يف ليبي

، يف هذا الصدد، بضـرورة قيـام حكومـة    وإذ يسلّمواإلنسانية واالقتصادية واملؤسسية يف ليبيا، 
حيها وإعــادة إدماجهــا، الوفــاق الــوطين بوضــع خطــط لــرتع ســالح اجلماعــات املســلحة وتســر  
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، مبـا  قيادة جهـود حتقيـق االسـتقرار يف املـدن املتضـررة     حكومة الوفاق الوطين على  يشجع وإذ
  من أجل مكافحة خطر اإلرهاب، فيها سرت وبنغازي،

  إزاء احلالة اإلنسانية املتفاقمة يف ليبيا،وإذ يعرب عن بالغ القلق   

، الصــادر ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ٢٢رخ بالبيــان املشــترك بشــأن ليبيــا املــؤوإذ يرحــب   
 وإيطاليــا،  املتحــدة،  العربيــة  واإلمــارات  وأملانيــا،  وإســبانيا،  واألردن، ،عــن االحتــاد الروســي  

 ومالطـة،  وكنـدا،  وقطـر،  وفرنسـا،  والصـني،  والسـودان،  واجلزائـر،  وتـونس،  وتشـاد،  وتركيا،
يــا العظمــى وأيرلنــدا لربيطان املتحــدة واململكــة الســعودية، العربيــة واململكــة واملغــرب، ومصــر،
 وجامعـة  املتحدة، واألمم األورويب، واالحتاد األمريكية، املتحدة والواليات والنيجر، ،الشمالية

  ،األفريقي واالحتاد العربية، الدول

ــا حيــوإذ    ــؤرخ   يط علم ــان املشــترك امل ــوبر   ٢٥بالبي ــذي  ٢٠١٦تشــرين األول/أكت ال
ول العربية واالحتاد األفريقي واألمـم املتحـدة، املعقـود    متخض عنه االجتماع الثالثي جلامعة الد

مـن أجـل مناقشـة     ٢٠١٦تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٥املقر الرئيسي جلامعة الدول العربية يـوم  ب
ــدما        ــدفع ق ــثالث ابتغــاء ال ــز التعــاون بــني املنظمــات ال ــة بتعزي ــا والوســائل الكفيل ــة يف ليبي احلال

  وهلا الدميقراطي،بالعملية السياسية ومساعدة ليبيا يف حت

اجتمـــاعي لنـــدن ورومـــا بشـــأن املســـائل االقتصـــادية املعقـــودين       ب حيـــيط علمـــا وإذ   
، ٢٠١٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٧تشرين الثاين/نوفمرب ويف  ١تشرين األول/أكتوبر إىل  ٣١ يف
بالتزام ممثلي الـس الرئاسـي، وحكومـة الوفـاق الـوطين، ومصـرف ليبيـا املركـزي،          يرحب إذو

ومكتب مراجعة احلسابات، واملؤسسة الوطنية للنفط بتخفيف معاناة الشـعب اللـييب علـى سـبيل     
ــدمي          ــل بتقـ ــة، والتعجيـ ــدفق النقديـ ــني تـ ــنفط، وحتسـ ــاج الـ ــادة إنتـ ــق زيـ ــن طريـ ــتعجال عـ االسـ

  العامة، اخلدمات

طلبـه أن تقـدم مجيـع الـدول األعضـاء دعمهـا الكامـل جلهـود املمثـل          وإذ يكرر تأكيد   
ني العام وأن تعمل مع السـلطات الليبيـة وبعثـة األمـم املتحـدة علـى إعـداد جمموعـة         اخلاص لألم

من تدابري الدعم املنسقة لبناء قدرات حكومـة الوفـاق الـوطين، مبـا يتماشـى مـع أولويـات ليبيـا         
دعوته مجيع األطراف إىل أن تتعـاون  وإذ يكرر أيضا تأكيد ويستجيب ملا تطلبه من مساعدة، 

اختـاذ اخلطـوات الالزمـة لضـمان     بطـرق منـها   و تـام فيمـا تنفـذه مـن أنشـطة،      مع البعثة على حنـ 
  موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا وكفالة تنقلهم بدون عوائق،  أمن
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هـود  جباملهـام املنوطـة ـا و   املتعلقـة ب ولويـات  األالبعثة على مواصـلة حتديـد    وإذ يشجع  
ــذهلا يف إطــار التشــاور ا    ــيت تب ــة     الوســاطة ال ــس الرئاســي وســائر املؤسســات الليبي ــع ال ــام م لت

  يستجيب الحتياجاا والتطورات اليت تشهدها احلالة يف البلد،  ومبا

تـزال تشـكل    ، أن احلالـة يف ليبيـا ال  )٢٠١٥( ٢٢١٣إىل أنه قرر، يف قراره وإذ يشري   
  واألمن الدوليني،ديدا للسالم 

، واليــة بعثــة األمــم املتحــدة  ٢٠١٧أيلول/ســبتمرب  ١٥أن ميــدد، حــىت  يقــرر  - ١  
، بوصـفها بعثـة سياسـية    ، وأن تتوىل البعثـة حتت قيادة املمثل اخلاص لألمني العام للدعم يف ليبيا

، األمـور علـى الصـعيد الـوطين    إمسـاك ليبيـا بناصـية    خاصة متكاملة ومبا يتفـق متامـا مـع مبـادئ     
  ممارسة الوساطة وبذل املساعي احلميدة لتقدمي الدعم يف ااالت التالية:

  اللييب؛ السياسيتنفيذ االتفاق   ‘١’  

ــر  ‘٢’   ــد تـ ــن    توحيـ ــة واألمـ ــاالت احلوكمـ ــوطين يف جمـ ــاق الـ ــة الوفـ ــات حكومـ تيبـ
  واالقتصاد؛

  االنتقالية الليبية؛ العمليةاملراحل الالحقة من   ‘٣’  

  م البعثة، يف حدود القيود التشغيلية واألمنية، باملهام التالية:أن تقويقرر أيضا   - ٢  

  الرئيسية؛لليبية ادعم املؤسسات   ‘١’  

ــية وإيصــال           ‘٢’   ــوفري اخلــدمات األساس ــل ت ــب، مــن أج ــد الطل ــدعم، عن ــدمي ال تق
  املساعدات اإلنسانية، وفقا للمبادئ اإلنسانية؛

  رصد حالة حقوق اإلنسان واإلبالغ عنها؛  ‘٣’  

ــأ   ‘٤’   ــدعم لت ــة    منيتقــدمي ال ــدة ذات الصــلة غــري اخلاضــعة للمراقب األســلحة واألعت
  ومكافحة انتشارها؛

لجهود اليت تقودهـا  ل تنسيق املساعدة الدولية وتقدمي املشورة واملساعدة دعماً  ‘٥’  
ــة     ــاطق اخلارجـ ــتقرار يف املنـ ــبيل حتقيـــق االسـ ــوطين يف سـ ــاق الـ ــة الوفـ حكومـ

  ررة من قبضة تنظيم داعش؛الرتاع، مبا فيها املناطق احمل  من

، وجـــودا مســـتمرا ٢٠١٦آذار/مـــارس  ٣٠بـــأن البعثـــة كفلـــت، منـــذ يقــــر   - ٣  
البعثـة علـى مواصـلة    ويشـجع  ليبيا من أجل دعم الس الرئاسي واللجنة األمنية املؤقتة،  يف هلا
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مح العمل الستعادة وجودها يف ليبيا على أساس دائم عن طريق العودة التدرجييـة، حسـبما تسـ   
  به الظروف األمنية، وعلى اختاذ الترتيبات األمنية الالزمة هلذا الغرض؛

األمــني الــذي ســيجريه  ســتراتيجياالتقييمــي الســتعراض إىل نتــائج اال يتطلــع  - ٤  
 السـتعراض واليـة البعثـة يف ضـوء نتـائج      ويعـرب عـن اسـتعداده   ، ٢٠١٧ العام يف أوائـل عـام  

  االقتضاء؛  ، عنداالستعراض

ــذ     يطلــب   - ٥   ــاة جملــس األمــن بتقريــر عــن تنفي إىل األمــني العــام أن يواصــل مواف
  يوما على األقل؛ ٦٠القرار كل   هذا

بعــد إجــراء مشــاورات  ،إىل األمــني العــام أن يقــدم حســب الضــرورة يطلــب   - ٦  
تقريرا عن التوصيات املتعلقة بدعم البعثـة للمراحـل الالحقـة مـن العمليـة       ،السلطات الليبية مع

  الليبية وعن الترتيبات األمنية للبعثة؛ االنتقالية

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٧  

  
  

 


