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17-16106 (A) 

*1716106*  

 (2017) 2376 القرار  
 2017أيلول/سبتمرب  14، املعقودة يف 8048جلسته  الذي اختذه جملس األمن يف  

  
 إن جملس األمن، 
 وإىل مجيع قراراته الالحقة بشأن ليبيا، (2011) 1970إىل قراره  إذ يشري 
 يمية ووحدهتا الوطنية،التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقالهلا وسالمتها اإلقل وإذ يعيد أتكيد 
 (،S/2017/726بتقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا ) وإذ حييط علما 
بتعيـــني املمثـــ   وإذ يرحررر عـــن دعمـــه القـــوي للمهـــود املســـتمرة الـــ  تبـــ هلا البعثـــة، إذ يعرررر  و  

مني العام ويشدد على أمهيـة الـدور املريـزي لألمـم املتحـدة، بييـة تيسـل التولـ  إىل حـ  اخلاص اجلديد لأل
 ليبيا، سياسي بقيادة ليبية للتحدايت ال  تواجهها

 يــــــــــا ون األو    13بيــــــــــان رومــــــــــا املــــــــــؤر  لؤيــــــــــد امل (2015) 2259إىل القــــــــــرار  وإذ يشررررررررررري 
الـ ي ينـادي بـدعم حةومـة الواـاط الـوطا هعتباروـا الةومـة الشـرعية الوحيـدة لليبيـا، و  ،2015 ديسمرب

 جمللس الرائسي،ارئيس وو اايز السراج وهعتبار رئيس الوزراء 
دعمه للتنفيـ  الةامـ  لالتفـاط السياسـي الليـق املوقـع يف ال ـمللات، امليـر ،  وإذ يكرر أتكيد 

الـ ي يـنع علـى تشـةي  حةومـة واـاط وطـا مؤلفـة مـن اجمللـس و ، 2015يا ون األو  ديسمرب   17يف 
 تدعمها مؤسسات الدولة األخرى، مبا ايها جملس النوا  وجملس الدولة،و الرائسي وجملس الوزراء، 

يـــا ون   25يف  التفــاط السياســي الليــقتمــاد جملــس النــوا ، مــن حيــ  املبــدأ، اهع يرحرر  وإذ 
، ومبـــا تـــال  لـــا مـــن اجتماعـــات للحـــوار السياســـي الليـــق الـــ ي جـــدد التأييـــد علـــى 2016الثاين ينـــاير 

 التزامه ب ون االتفاط السياسي الليق،
حةومـة الواـاط  ع بقوةوإذ يشجعلى أمهية االستمرار يف اتّباع هنج شام  للمميـع،  وإذ يشدد 

الــوطا علــى أن تنملــرأل مــع األطــراع يااــةة لــدعم امل ــالة وتعزيــز التوعيــة السياســية يف مجيــع أ ــاء ليبيــا، 
وحبسـن  مجيع األطراع واملؤسسات يف ليبيا على العم  هالتفاط السياسي الليبـي على  و بنّـاء   حيث وإذ

  ية وإرادة سياسية اثبتة،

https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/2017/726
https://undocs.org/ar/S/RES/2259(2015)
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ـــــ  بـــــ لع مـــــؤخرا لتعزيـــــز حـــــوار سياســـــي شـــــام  بـــــني مجيـــــع الليبيـــــني، هجلهـــــود ا وإذ يرحررررر   ل
الجتمــاع يف وهن واملنظمــات اإلقليميــة، و جــلان ليبيــا والشــرياء الــدولي لــا اجلهــود اهلامــة الــ  بــ هلا  يف مبــا

واإلعــالن املشــلص ال ــادر عقــع االجتمــاع علــى النحــو املبــني يف بيــان  2017متوز يوليــه  25هريــس يف 
إطـــار االتفـــاط السياســـي الليـــق الـــ ي أيـــده القـــرار  يف، 2017متوز يوليـــه  27 يفلـــس األمـــن لـــحفي جمل

  داء األمني العام بتمميع خمتلف املبادرات حتع قيادة األمم املتحدة، يؤيد وإذ ،(2015) 2259
إىل إىل اســلاتيمية وخ ــة عمــ  شــاملتني ملشــارية منظومــة األمــم املتحــدة يف ليبيــا، و  وإذ يتطلررع 

املناســبة الرايعــة املســتوى الــ  ســتعقد علــى وــامي الــدورة الثا يــة والســبعني للممعيــة العامــة دعمــا للــدور 
والوحـــدة املريـــزي لألمـــم املتحـــدة يف تيســـل حـــوار سياســـي بقيـــادة ليبيـــة مـــن أجـــ  بنـــاء األمـــن واالســـتقرار 

 الوطنية يف ليبيا،
علــى املشــارية الةاملــة واملتســاوية والفعالــة للمــرأة يف مجيــع األ شــ ة املتعلقــة هلتحــو   وإذ حيررث 

اجلهــود الــ  يبــ هلا املمثــ  اخلــاص لألمــني العــام مــن  دعميرر وإذالــدرقراطي وحــ  النزاعــات وبنــاء الســالم، 
طياع اجملتمع الليق يف العملية السياسية واملؤسسـات لنساء من خمتلف أ  اقا ل أوسع أج  تيسل مشارية

السل ات الليبية ملنع ومواجهة العنف اجلنسي يف حاالت النزاع، مبـا يف  لـا الت ـدي  يدعو وإذالعامة، 
لإلاــالت مــن العقــا  علــى جــرائم العنــف اجلنســي، متشــيا مــع قــرارات جملــس األمــن  ات ال ــلة، مبــا ايهــا 

 ،(2015) 2242 و ،(2013) 2122و ، (2013) 2106 و ،(2000) 1325القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات 
 ،(2016) 2331 و

مجيــع األطــراع يف ليبيــا ب ــورة بنــاءة مــع األمــم املتحــدة،  أن تعمــ ضــرورة  وإذ يؤكررد مررن جديررد 
ــــ ي تتوســــ  ايــــه األمــــم املتحــــدة،  أعمــــا عــــن أي أن متتنــــع و  مــــن شــــأهنا أن تقــــوا الــــوار السياســــي ال
 على أ ه ال رةن أن يةون وناص ح  عسةري يف ليبيا، التأكيد كرري وإذ

أن تفـــي مبـــا عليهـــا مـــن التزامـــات أن مـــن واجـــع مجيـــع األطـــراع  وإذ يؤكرررد مرررن جديرررد كرررذل  
علــى أن  وإذ يشرردد، ، حســع الالــةلقــا ون الــدون اإل ســاين والقــا ون الــدون لقــوط اإل ســانمبوجــع ا

 اإل ســـاين وعـــن ا تهايـــات وقـــاوزات حقـــوط اإل ســـان  ـــع أن املســـؤولني عـــن ا تهايـــات القـــا ون الـــدون
 خيضعوا للمساءلة،

، الـ ي حـّ  مجيـع األطـراع علـى 2016أاير مـايو  16بيـان ايينـا املـؤر   وإذ يؤيد أتييدا اتمرا 
العم  بروح بّناءة يف سبي  استةما  اإلطار املؤسسي اال تقان ورّحع بقيام اجمللس الرائسـي هسـتحدا  

علـى أن  وإذ يشرددعلى إحراز مزيد من التقدم  و إ شـاء الـرس الرائسـي،  وإذ يشجعالرائسي، الرس 
مهّمة ضمان األمن يف ليبيا ومحايتها من اإلروا   ع أن تتوالوا قوات أمن وطنية موحـدة ومعـززة حتـع 

 السل ة ال رية لةومة الوااط الوطا واقا لالتفاط السياسي الليبـي،
الــــــ ي أوـــــا  هلـــــدو  األعضـــــاء أن توقــــــف  (2015) 2259إىل القـــــرار   وإذ يشرررررري كرررررذل 

تقدمه من دعم إىل املؤسسات املوازية ال  تدعي لنفسها لفة السل ة الشرعية بينما وي خارج   ـاط  ما
االتفـاط  فسـه، وأن تةـّف عـن إجـراء ات ــاالت االتفـاط السياسـي الليـق، علـى النحـو املن ـوص عليـه يف 

 رمسية مع تلا املؤسسات،
حةومــة الواــاط الــوطا علــى إيمــا  اللتيبــات األمنيــة املؤقتــة لتحقيــ  االســتقرار يف  وإذ يشررجع 

ليبيــــا، هعتبــــار  لــــا خ ــــوة حامســــة  ــــو معاجلــــة التحــــدايت السياســــية واألمنيــــة واإل ســــا ية واالقت ــــادية 

https://undocs.org/ar/S/RES/2259(2015)
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ال ــدد، بضــرورة قيــام حةومــة الواــاط الــوطا بوضــع خ ــ  لنــزع  وــ ا، يف وإذ يسررل ميــا، واملؤسســية يف ليب
موالـلة حةومـة الواـاط الـوطا علـى  وإذ يشرجعسـالح اجلماعـات املسـلحة وتسـروها وإعـادة إدماجهـا، 

تعزيـــز حتقيـــ  االســـتقرار يف املـــدن املتضـــررة، مبـــا ايهـــا ســـرت وبنيـــازي، مـــن أجـــ  الراميـــة إىل هـــود اجل بـــ  
 مةااحة اإلروا ،ملةاسع احملرزة يف ا

ى إزاء تــدوور الالــة اإل ســا ية يف ليبيــا، مبــا يف  لــا تــدوور مســتو  قلررا البررال الوإذ يعررر  عررن  
 املعيشة واخلدمات األساسية،

هلتــزام لثلــي اجمللــس  وإذ يرحرر  ،هلــوار االقت ــادي اجلــاري يف ليبيــا واملن قــة وإذ حيرريط علمررا 
مراجعة السـاهت واملؤسسـة الوطنيـة للـنف   ديوانالرائسي وحةومة الوااط الوطا وم رع ليبيا املريزي و 

بتملفيف معاانة الشعع الليق على سبي  االستعما  عـن طريـ  اإلسـراع بتقـدد اخلـدمات العامـة، وزايدة 
 إ تاج النف ، وحتسني تدا  النقدية،

طلبـــه أن تقـــدم مجيـــع الـــدو  األعضـــاء دعمهـــا الةامـــ  جلهـــود املمثـــ  اخلـــاص  يررردوإذ يكررررر أتك 
لألمــني العــام وأن تعمــ  مــع الســل ات الليبيــة وبعثــة األمــم املتحــدة علــى إعــداد جمموعــة مــن تــدابل الــدعم 
املنســـقة لبنـــاء قـــدرات حةومـــة الواـــاط الـــوطا، مبـــا يتمشـــى مـــع أولـــوايت ليبيـــا ويســـتميع ملـــا ت لبـــه مـــن 

دعوتـــــه مجيــــع األطـــــراع إىل أن تتعــــاون مــــع البعثـــــة علــــى  ـــــو  م  أتكيررررد كرررررذل وإذ يكرررررر  ، مســــاعدة
تنفــ ه مــن أ شــ ة، ب ــرط منهــا ا ــا  اخل ــوات الالزمــة لضــمان أمــن مــودفي األمــم املتحــدة واألاــراد  ايمــا

 املرتب ني هبا ويفالة تنقلهم بدون عوائ ،
االســلاتيمي مــن أجــ  تعزيــز قــدرة البعثــة  هلتولــيات املنبثقــة مــن اســتعراا التقيــيم وإذ يرحرر  

 على دعم العملية السياسية، وتعزيز التنسي  بني البعثة واري  األمم املتحدة الق ري،
 وإذ يرحر عـن طريـ  ليبيـا، واالقار هلبشر عن قلقه إزاء هتريع املهاجرين  وإذ يكرر اإلعرا  

سـاعدة اإل سـا ية لالج ـني واملهـاجرين عـن طريـ  هلعم  ال ي تض لع به البعثة يف تنسـي  ودعـم تقـدد امل
 اري  األمم املتحدة الق ري، وال سيما مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالج ني واملنظمة الدولية للهمرة،

البعثة على مواللة حتديد األولوايت املتعلقة هملهام املنوطة هبا وجبهود الوساطة ال  وإذ يشجع  
ور التـام مـع اجمللـس الرائسـي وسـائر املؤسسـات الليبيـة ومبـا يسـتميع الحتياجاهتـا التشامن تب هلا يف إطار 

 والت ورات ال  تشهدوا الالة يف البلد،
 ةوالــلعلــى متنفيــ  تــدابل اجلــزاءات القائمــة تنفيــ ا يــامال، و  العمــ  علــىعلــى أمهيــة  وإذ يشرردد 

  ،ىل جلنة اجلزاءات التابعة لألمم املتحدةالتعاون مع السل ات الليبية لةفالة اإلبالغ عن اال تهايات إ
، أن الالـــة يف ليبيـــا ال تـــزا  تشـــة  هتديـــدا (2015) 2213إىل أ ـــه قـــرر، يف قـــراره  وإذ يشرررري 

 للسالم واألمن الدوليني،
عثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف ، واليــة ب201٨أيلو  ســبتمرب  15أن رــدد، حــ   يقرررر - 1 

 ،حتــع قيــادة املمثــ  اخلــاص لألمــني العــام، وأن تتــوىل البعثــة، بولــفها بعثــة سياســية خالــة متةاملــة ،ليبيــا
ـــديتفـــ  متامـــا مـــع مبـــادا إمســـاص ليبيـــا مب ومبـــا األمـــور علـــى ال ـــعيد الـــوطا، لارســـة الوســـاطة وبـــ    قالي

 تالية:املساعي الميدة لتقدد الدعم يف اجملاالت ال
 عملية سياسية شاملة للمميع يف إطار االتفاط السياسي الليق؛ ‘1’ 
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 مواللة تنفي  االتفاط السياسي الليق؛ ‘2’ 
 ترتيبات حةومة الوااط الوطا يف جماالت الويمة واألمن واالقت اد؛ تعزيز ‘3’ 
 املراح  الالحقة من العملية اال تقالية الليبية؛ ‘4’ 
 أن تقوم البعثة، يف حدود القيود التشييلية واألمنية، هملهام التالية:  كذل يقرر   - 2 
 دعم املؤسسات الليبية الرئيسية؛ ‘1’ 
تقــدد الــدعم، عنــد ال لــع، مــن أجــ  تــوال اخلــدمات األساســية وإي ــا  املســاعدات  ‘2’ 

 اإل سا ية، واقا للمبادا اإل سا ية؛
 ا؛رلد حالة حقوط اإل سان واإلبالغ عنه ‘3’ 
ــــــــة  ‘4’  ــــــــدة  ات ال ــــــــلة  ــــــــل اخلاضــــــــعة للمراقب ــــــــدعم لتــــــــأمني األســــــــلحة واألعت تقــــــــدد ال

 ا تشاروا؛ ومةااحة
تنسي  املساعدة الدوليـة وتقـدد املشـورة واملسـاعدة دعمـاة للمهـود الـ  تقودوـا حةومـة  ‘5’ 

نـاط  الوااط الوطا يف سبي  حتقي  االستقرار يف املناط  اخلارجة من النزاع، مبا ايها امل
 ؛(داعيالدولة اإلسالمية )احملررة من قبضة تنظيم 

املهــام مــن أجــ  تنفيــ  األوــداع التف ــيلية إىل األمــني العــام وضــع جمموعــة مــن  يطلرر  - 3 
 يف تقاريره الدورية؛  و حتقي  و ه األوداعلبعثة، وأن يبل  عن التقدم احملرز املنوطة ه
نظــــور اجلنســــاين طــــوا  اــــلة واليتهــــا وأن تســــاعد إىل البعثــــة أن تراعــــي متامــــا امل يطلرررر  - 4 

حةومة الوااط الوطا يف يفالـة املشـارية الةاملـة والفعالـة للمـرأة يف اال تقـا  الـدرقراطي وجهـود امل ـالة 
 ؛(2000) 1325متشيا مع القرار  ،يف املؤسسات الوطنيةو  ،وق اع األمن
، وجــودا مســتمرا هلــا يف ليبيــا مــن 2016آ ار مــارس  30أبن البعثــة يفلــع، منــ   يقرررر - 5 

 هلـا البعثـة علـى موالـلة العمـ  السـتعادة وجـود ويشجعأج  دعم اجمللس الرائسي واللمنة األمنية املؤقتة، 
عــن طريــ  العــودة التدر يــة، حســبما تســما بــه الظــروع األمنيــة،  طــرابلس واأل ــاء األخــرى مــن ليبيــا،يف 

 وا ا  اللتيبات األمنية الالزمة هل ا اليرا؛
هلتوليات ال ادرة عن االستعراا التقييمي االسـلاتيمي الـ ي أجـراه األمـني  يرح  - 6 

التةامــــــ  والتنســــــي  زايدة  ويــــــ لا إىلتنفيـــــ  اســــــلاتيمية سياســــــية شـــــاملة، داعيــــــة إىل لوا ،العـــــام للبعثــــــة
هبـــدع دعـــم اجلهـــود الـــ   االســـلاتيمي بـــني البعثـــة وويـــاالت األمـــم املتحـــدة ولـــناديقها وبراجمهـــا يف ليبيـــا

 ؛ تقودوا حةومة الوااط الوطا يف سبي  بس  االستقرار يف ليبيا
 ،علـــى األقـــ  ،يومـــا 60إىل األمـــني العــام أن يوالـــ  موااـــاة جملـــس األمـــن يـــ   يطلررر  - 7 
 ن تنفي  و ا القرار؛بتقرير ع
بعـــــد إجـــــراء مشـــــاورات مـــــع و إىل األمـــــني العـــــام أن يقـــــدم حســـــع الضـــــرورة،  يطلررررر  - ٨ 

السل ات الليبية، تقريرا عن التوليات املتعلقة بدعم البعثة للمراح  الالحقة مـن العمليـة اال تقاليـة الليبيـة 
 للتيبات األمنية للبعثة؛ هو 

 الفعلي. أن يبقي املسألة قيد  ظره يقرر - 9 
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