
 ليبيا حول  بيان من رئيس مجلس األمن

 ية(ة غير رسمترجم(

، وفيما يتعلق بمناقشة المجلس للبند 2021آذار/ مارس  12أصدر رئيس مجلس األمن في 
المعنون "الوضع في ليبيا"، ووفقًا لإلجراء المتفق عليه في ضوء الظروف االستثنائية جراء جائحة كورونا 

 البيان التالي باسم المجلس: ،S / 2020/372( والموضحة في 19)كوفيد  

"يرحب مجلس األمن بتصويت مجلس النواب الليبي بالثقة للمصادقة على مجلس وزراء 
الحكومة الموحدة المؤقتة الجديدة الُمكلفة بقيادة البالد في الفترة التي تسبق إجراء االنتخابات، ويشدد  

  على أهمية هذه الخطوة في العملية السياسية الليبية.

كد مجلس األمن على أهمية توحيد مؤسسات ليبيا على النحو المبين في خارطة "ويؤ 
الطريق التي توافق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر  

2020.  

الليبية إلى ضمان تسليم جميع  طراف "ويدعو مجلس األمن جميع السلطات واأل
مجلس ببيان رئيس  الإلى الحكومة المؤقتة الجديدة. ويرحب  بشكل سلس والواجبات االختصاصات 

 .شأنفي هذا ال ،السراج ، فائزالوزراء

"ويدعو مجلس األمن الحكومة المؤقتة المقبلة إلى القيام بالتحضيرات الالزمة إلجراء 
، بما في ذلك 2021كانون األول/ ديسمبر  24انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة في 

 الترتيبات الضرورية لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة.

"كما يدعو مجلس األمن الحكومة المؤقتة المقبلة إلى تحسين تقديم الخدمات للشعب الليبي  
في  وإطالق عملية مصالحة وطنية شاملة والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون اإلنساني الدولي، بما 

تشرين    23ذلك حماية المدنيين، وإيالء األولوية للتنفيذ الكامل التفاق وقف إطالق النار الموقع في  
 .  2020األول/ أكتوبر 

 
عو مجلس األمن جميع األطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار بالكامل ويحث ويد "

جميع القوات سحب عبر الدول األعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لالتفاق، بما في ذلك 
 ر. األجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخي



حظر الذي تفرضه لالكامل ليدعو مجلس األمن جميع الدول األعضاء إلى االمتثال "و 
    مجلس ذات الصلة.المع قرارات وافق األسلحة بما يتعلى األمم المتحدة  

مراقبة وقف ا لليبيتقودها  ذات مصداقية  و مجلس األمن على أهمية وجود آلية فعالة  شدد  ي"و 
يتطلع و . ليبياإلى متحدة المتقدم المم األفريق إرسال ويرحب ب ،رعاية األمم المتحدةبإطالق النار 

مم  لأل  مجلس إلى تلقي مقترحات بشأن مهام ونطاق آلية مراقبة وقف إطالق النار من األمين العامال
 في  المؤرخة  S / 2021/110للجدول الزمني المحدد في رسالة رئيس مجلس األمن    وفقا    المتحدة

 . شباط/ فبراير 4

عات المسلحة وتسريحها  و جمممجلس األمن بالحاجة إلى التخطيط لنزع سالح ال"ويسّلم 
  . وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية لليبيا ككل يقطاع األمنالوإعادة إدماجها وإصالح 

والمنظمات اإلقليمية في دعم جهود األمم  الجوار يقر مجلس األمن بالدور المهم لدول "و 
   .المتحدة

يان   ،لمبعوث الخاص او ؤكد مجلس األمن دعمه لبعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا "وي
  ة ومنسق ةالمقيم ةوالمنسق ،ريزيدون زيننغا ،منسق بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبياو كوبيش، 

 . جورجيت غانيون  ،الشؤون اإلنسانية

ؤكد مجلس األمن من جديد التزامه القوي بالعملية السياسية التي تيسرها األمم المتحدة "وي
 وبسيادة ليبيا واستقاللها وسالمة أراضيها ووحدتها الوطنية".   زمامها  ويملكون والتي يقودها الليبيون  


