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القرار )2015 ( 2238
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته  7520املعقودة يف  10أيلول/سبتمرب 2015
إن جملس األمن،
إذ يشري إىل قراره  )2011( 1970ومجيع قراراته الالحقة بشأن ليبيا،
وإذ يعيدددأ يد يدددأ التزامـــه القـــوي بســـيادة ليبيـــا واســـتقالاهلا وســـالمت ا اإلقليميـــة
ووحدهتا الوطنية،
وإذ يدددأ
حلماية املدنيني،

مجيـــع أطـــراع الـ ـ اىل املســـل إىل أن تتخـــذ مجيـــع ااملـــوا املناســـبة

وإذ يشري إىل أن مجيع أطراع ال اىل املسل علي ا أن متتثل امتثاال صارما لاللتزامـا
املنملبقــة علي ــا وجــن القــانون اإلنســال الــدول والقــانون الــدول حلقــوا اإلنســان والقــانون
الدول لالجئني،
وإذ يرحب ا تبذله بعثة األمـم املتحـدة للـدعم يف ليبيـا واملمثـل ااـا لعمـني العـا
من ج ود متواصلة لتيسري التوصل بقيادة ليبية إىل حل سياسي للتحديا املتزايدة الـ تواجـه
البلد ،وإذ يؤ أ أمهية االتفاا ،وفقـا ملبـادا املل يـة الوطنيـة ،علـا ااملـوا التاليـة الواجـن
اختاذها علا الفور من أجل است مال االنتقال السياسي يف ليبيا ،ا يف ذلـ تشـ يل ح ومـة
وفاا وطين،
وإذ يسلم باحلاجة إىل ختمليط املساعدة املقدمة من أجل تش يل ح ومة وفاا وطـين
ووضع الترتيبا األمنية،
* أُعيد إصدارها ألسباب فنية يف  11أيلول/سبتمرب .2015
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وإذ يرحب بـالتوقيع بـاألحرع األوىل علـا االتفـاا السياسـي اللـيا يف التـخريا ،
املغرب ،يف  11متوز/يوليه  ،2015من جانـن االبيـة املنـدوبني الليبـيني املشـار ني يف احلـوار
السياســي ارــاري الــذي تتــوىل األمــم املتحــدة تيســريه ،وإذ يند ســامهة الــدول األعيفــا يف
استيفافة جلسا ذل احلوار ودعم ا ،وإذ يشأد علا ضرورة املشـار ة البنـا ة مـن جانـن
جملس النواب املنتخن واألطـراع الليبيـة األىـرل للميفـي قـدما بعمليـة التحـول الـد قراطي،
وبنا مؤسسا الدولة ،والشروىل يف إعادة بنا ليبيا،
وإذ حيث علا مشار ة املرأة بتورة املة وفعالـة علـا قـد املسـاواة مـع الرجـل يف
مجيع األنشـملة ا ملتعلقـة بـالتحول الـد قراطي وحـل ال اعـا وبنـا السـال متشـيا مـع قـرارا
جملـــس األمـــن ذا التـــلة ،ـــا يف ذلـ ـ القـــراران  )2000( 1325و ،)2013( 2122
وإذ يرحب يف هذا التدد ا تقو به األمم املتحـدة مـن تيسـري اجتماعـا مشـار ة املـرأة يف
إطار احلوار السياسي اراري،
وإذ يرحب بار ود ال يبذاهلا مجيع املشار ني يف احلوار السياسي الليا الـذي تتـوىل
األمـم املتحــدة تيســريه ويف املســارا األىــرل لعمليـة الســال  ،ــا يف ذلـ مســامها ا تمــع
املدل وزعما القبائل والترتيبا احمللية لوقف إطـالا النـار وعمليـا تبـادل السـونا وعـودة
املشردين داىليا،
وإذ يكرر يد يأ قلقـه البـالإ إزا تزايـد ا ـاه ارماعـا اإلرهابيـة يف ليبيـا إىل إعـالن
الــوال لتنمــيم الدولــة اإلســالمية يف العــراا والشــا (املعــروع أييفــا باســم تنمــيم داع ـ )،
واســتمرار وجــود إرهــابيني مىــرين مــن املــرتبملني بتنمــيم القاعــدة العــاملني هنــا  ،ســوا مــن
تأ يــد قلقــه البــالإ إزا مــا يترتــن علــا وجــودهم،
ارماعــا أو األفــراد ،وإذ يكددرر د
وأيديولوجيت م املتملرفة العنيفة ،وأعمااهلم القاتلة من أثر سلا علا االستقرار يف ليبيـا والبلـدان
ا اورة واملنملقة ،وإذ يعيأ يد يأ ضرورة التتدي ،جبميع السـبل ،وفقـا مليثـاا األمـم املتحـدة
والقان ون الدول ،ا يف ذل ما ينملبـ مـن أح ـا القـانون الـدول حلقـوا اإلنسـان والقـانون
الدول لالجـئني والقـانون اإلنسـال الـدول ،لعىملـار الـ هتـدد السـال واألمـن الـدوليني مـن
جرا األعمال اإلرهابية ،وإذ يشري ،يف هذا التـدد ،إىل االلتزامـا املنتـو علي ـا وجـن
القرار ،)2014( 2161
وإذ يعدددرن دددن لدد ا لدد إزا الت ديـــد النـــاجم عـــن وجـــود وانتشـــار األســـلحة
والذىائر اري املؤمَّنة يف ليبيا ،ما يقوض استقرار ليبيا واملنملقة ،بملرا من ا نقل تلـ األسـلحة
والذىائر إىل ارماعا اإلرهابيـة وارماعـا املتملرفـة العنيفـة ،وإذ يشدأد علـا أمهيـة تقـد
دعم دول منس إىل ليبيا واملنملقة من أجل معارة هذه املسائل،
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وإذ يعيأ يد يأ أمهية حماسبة املسـؤولني عـن انتـ ا ا أو ـاوزا حقـوا اإلنسـان
أو انت ا ا القانون اإلنسال الدول ،ا يف ذل اليفالعون يف هوما تست دع املدنيني،
وإذ يشري إىل ما نص عليه يف القرار  )2011( 1970مـن إحالـة الوضـع يف ليبيـا إىل
املدعي العا للمح مة ارنائيـة الدوليـة ،وإذ يالحـل القـرار التـادر عـن الـدائرة التم يديـة يف
 10انون األول/ديسمرب  ،2014وإذ يالحد يياد المللـن الـذي وج ـه املـدعي العـا إىل
الدائرة التم يدية يف  30متوز/يوليه  2015بأن تقو ليبيـا علـا الفـور بتسـليم سـيف اإلسـال
القذايف إىل احمل مة،
إىل تدابري حمر األسـلحة وحمـر السـفر و ميـد األصـول والتـدابري
وإذ يشري
املتعلقة بالتادرا النفمليـة اـري املشـروعة الـ فرضـت ا وعدلتـ ا القـرارا )2011( 1970
و  )2011( 1973و  )2011( 2009و  )2012( 2040و )2013( 2095
و  )2014( 2144و  )2014( 2146و  )2014( 2174و )2015( 2213
(التـــدابري) ،وإىل أن واليـــة فريـ ـ ااـــربا  ،املنشـــأة وجـــن الفقـــرة  24مـــن القـــرار 1973
( )2011واملعدلــــــة وجــــــن القــــــرارا  )2012( 2040و  )2014( 2146و 2174
( )2014قد مُدد حىت  30نيسان/أبريل  2016وجن القرار ،)2015( 2213
وإذ يش د الســلملا الليبيــة علــا مواصــلة تنفيــذ تــدابري هتــدع إىل زيــادة ــفافية
إيــرادا احل ومــة ونفقاهتــا ،ــا يف ذل ـ املرتبــا  ،واإلعانــا  ،والتحــويال األىــرل مــن
متــرع ليبيــا املر ــزي ،ويرحــن بــار ود الـ تبــذاهلا الســلملا الليبيــة للقيفــا علــا ازدوا
عمليــا الــدفع ،واتقــا التحويــل اــري املشــروىل للمــدفوعا  ،ويشــوع علــا اختــاذ املزيــد مــن
ااملوا يف هذا التدد ليفمان استدامة املوارد املالية يف ليبيا علا املدل الملويل؛
وإذ يشأد علا ضـرورة أن تتـر مجيـع األطـراع األح ـا ذا التـلة مـن القـانون
اإلنسال الدول واملبادا التوجي ية ال وضعت ا األمم املتحدة بشأن تقد املسـاعدة اإلنسـانية
يف حاال الملوارا،
وإذ حيددديل ل د د بتقريـــر األمـــني العـــا عـــن بعثـــة األمـــم املتحـــدة للـــدعم يف ليبيـــا
(،)S/2015/624
وإذ حييل ل ييا بـالتقرير ااـا لعمـني العـا عـن التقيـيم االسـتراتيوي لوجـود
األمم املتحدة يف ليبيا ( ،)S/2015/113ا يف ذل التوصيا الـواردة يف التقريـر بشـأن تشـ يل
وجود األمم املتحدة،
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وإذ حيدديل ل د بــالتقرير الن ـ ائي لفريـ ااــربا ( )S/2015/128املقــد عمــال بــالفقرة
( 14د) من القرار  )2014( 2144وما جا فيه من استنتاجا وتوصيا ،
وإذ يشري إىل ما ىلُص إليه يف القرار  )2015( 2213من أن احلالـة يف ليبيـا تشـ ل
هتديدا للسلم واألمن الدوليني،
 - 1يأ إىل وقف فوري واري مشروط إلطالا النار ،ويشدد علا أنـه ال جمـال
حلل عس ري لعزمة السياسية املستمرة ،وحيث مجيع األطراع يف ليبيـا علـا املشـار ة البنـا ة
فيمــا تبذلــه البعثــة واملمثــل ااــا لعمــني العــا مــن ج ــود لوضــع التــيغة الن ائيــة لالتفــاا
السياسي الليا؛
 - 2يأ إىل القيا فورا بتش يل ح ومة وفاا وطين ،واالتفـاا علـا الترتيبـا
األمنيــة املؤقتــة الالزمــة الســتقرار ليبيــا عــن طري ـ احلــوار السياســي اللــيا الــذي تتــوىل األمــم
املتحدة تيسريه؛
 - 3يهيددب جبميــع الــدول األعيفــا أن تقــد دعم ــا ال امــل للو ــود الـ يبــذاهلا
املمثل ااا لعمني العا ؛
 - 4يشدد الــدول األعيفــا  ،و اصــة يف املنملقــة ،علــا مواصــلة حــث مجيــع
األط راع يف ليبيـا علـا املشـار ة بتـورة بنـا ة يف احلـوار الـذي تتـوىل األمـم املتحـدة تيسـريه،
والعمل علا التوصل بسرعة إىل نتيوة ناجحة؛
 - 5يأين استخدا العنف ضد املدنيني واملؤسسا املدنية واالستمرار يف تتـعيد
النـــزاىل ،ــا يف ذلـ ــن ااهلومــا علــا اململــارا ومؤسســا الدولــة واريهــا مــن ااهليا ــل
األساسية واألصول الملبيعية الوطنية احليوية ،ويدعو إىل حماسبة املسؤولني عن ذل ؛
 - 6يعرن ن قل ه ا بد إزا تتـاعد حـدة التـوترا وتشـريد املـدنيني بسـبن
أعمــال العنــف الــدائرة بــني ارماعــا املســلحة ،ــا يف ذل ـ يف جنــوب ليبيــا ،وحيــث مجيــع
ارماعا علا ممارسة ضبط النفس والعمل علا وضع مبادرا املتاحلة احمللية والوطنية؛
 - 7يهيدب باحل ومـة الليبيـة تعزيـز وةايـة حقـوا اإلنسـان ،ـا يف ذلـ حقـوا
اإلنسان اااصـة بالنسـا واألطفـال واأل ـخا املنـتمني للفئـا اليفـعيفة ،والوفـا بالتزاماهتـا
وجن القانون الدول ،ويدعو إىل حماسبة املسؤولني عـن انتـ ا ا القـانون اإلنسـال الـدول
وانت ا ا و اوزا حقوا اإلنسان ،ا يف ذل العنف ارنسي؛
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 - 8يددأين حــاال التعــذين وســو املعاملــة والوفــاة تــي وطــأة التعــذين داىــل
مرا ــز االحتوــاز يف ليبيــا ،وي يــن باحل ومــة الليبيــة اختــاذ مجيــع ااملــوا الالزمــة لتســريع
اإلجرا ا القيفـائية ونقـل احملتوـزين إىل سـلملة الدولـة ،ومنـع االنتـ ا ا والتوـاوزا الـ
تملال حقوا اإلنسان والتحقي في ا ،ويدعو مجيـع األطـراع الليبيـة إىل التعـاون مـع احل ومـة
الليبية فيما تبذله من ج ود يف هذا التدد ،ويدعو إىل اإلفرا الفوري عـن مجيـع األ ـخا ،
ن في م الرعايا األجانن ،الذين مت اعتقـااهلم أو احتوـازهم يف ليبيـا بشـ ل تعسـفي ،ويشدأد
علــا املســؤولية الرئيســية املنوطــة باحل ومــة الليبيــة عــن تعزيــز وةايــة حقــوا اإلنســان رميــع
األ خا يف ليبيا ،وال سيما حقوا امل اجرين األفريقيني واريهم من الرعايا األجانن؛
 - 9يعرن ن قل ه إزا تفاقم احلالة يف ليبيا من جرا هترين امل اجرين واال ـار
باأل ــخا انملالقــا مــن األراضــي الليبيــة وعربهــا ،ويعددرن ددن قل دده ا ب د إزا مــا ُســول
مؤىرا من انتشار عمليا هترين امل اجرين يف البحر األبيض املتوسط وما ينملوي عليـه ذلـ
من تعريض األرواح للخملر ،و اصة قبالة الساحل الليا؛
 - 10يهيب باحل ومة الليبية أن تتعاون بشـ ل امـل مـع احمل مـة ارنائيـة الدوليـة
واملــدعي العــا للمح مــة وأن تزودمهــا بــأي مســاعدة ضــرورية ،حســن اململلــوب يف القــرار
)2011( 1970؛
 - 11يشد ليبيــا ودول املنملقــة علــا تعزيــز التعــاون اإلقليمــي ااهلــادع إىل تقيـ
اســتقرار الوضــع يف ليبيــا ،ومنــع عناصــر النمــا اللــيا الســاب وارماعــا املتملرفــة العنيفــة
أو اإلرهابيني من استخدا أراضي ليبيا أو أراضي تل الـدول لتـدبري أعمـال العنـف أو اريهـا
مــن األعمــال اــري املشــروعة أو اإلرهابيــة أو متويل ـ ا أو تنفيــذها رــدع زعزعــة اســتقرار ليبيــا
أو دول املنملقة ،ويشري إىل أن هذا التعاون سيعود بالنفع علا استقرار املنملقة؛
والية األمم املتحدة
 - 12ميأّد والية بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيـا حـىت  15مذار /مـار ،2016
تي قيادة املمثل ااا لعمني العا  ،وحيدد ذل والية البعثة بوصف ا بعثة سياسية ىاصـة
مت املة ،يف إطار التقيد التا بادا املل ية الوطنية ،تر ز علا سـبيل األولويـة العاجلـة ،ومـن
ىالل بذل ج ود الوساطة واملساعي احلميدة ،علا تقـد الـدعم إىل العمليـة السياسـية الليبيـة
من أجل تش يل ح ومة وفاا وطين ووضع الترتيبا األمنية عن طري املسار األمين للحـوار
السياسي الليا الذي تتوىل األمم املتحدة تيسريه؛ والقيـا ـذل  ،يف حـدود القيـود التشـغيلية
واألمنية ،ا يلي:
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’‘1

رصد حقوا اإلنسان واإلبالغ عن ا؛

’‘2

تقــد الــدعم لتــأمني األســلحة واألعتــدة ذا التــلة اــري اااضــعة للمراقبــة،
وم افحة انتشارها؛

’‘3

دعم املؤسسا الليبية الرئيسية؛

’‘4

تقــد الــدعم ،عنــد المللــن ،مــن أجــل تــوفري ااــدما األساســية ،وتقــد
املساعدة اإلنسانية ،وفقا للمبادا اإلنسانية؛

’‘5

تنسي املساعدة الدولية؛

 - 13يطلب إىل األمني العا مواصلة االحتفاظ بالقـدر الـالز مـن املرونـة والقـدرة
علا احلر ة من أجل تعـد يل مـال مـويفي البعثـة وعملياهتـا يف ايفـون م لـة قتـرية ،رـدع
تقد الدعم الالز  ،حسن االقتيفا ووفقا لوالية البعثة ،ي ينفِّذ الليبيون االتفاقـا وتـدابري
بنا الثقـة ،أو اسـتواب لة لالحتياجـا الـ يعربـون عنـ ا ،ويمللـن ـذل إىل األمـني العـا أن
يبقي جملس األمن علا علم ،يف التقارير الـ يقـدم ا إليـه عمـال بـالفقرة  15مـن هـذا القـرار،
رذه التغيريا املتعلقة بالبعثة قبل إجرائ ا؛
تدابري ارزا ا
 - 14يهيددب جبميــع الــدول األعيفــا أن تنفــذ التــدابري ا نفــة الــذ ر تنفيــذا ــامال
وفعاال وحيـث احل ومـة الليبيـة علـا تنفيـذ تلـ التـدابري تبعـا لـذل  ،وفقـا اللتزاماهتـا وجـن
القرارا ذا التلة وميثاا األمم املتحدة؛
اإلبالغ واالستعراض
 - 15يطلب إىل األمني العـا أن يقـد إىل جملـس األمـن ـل  60يومـا علـا األقـل
تقريرال عن تنفيذ هذا القرار؛
 - 16يؤ ددأ اســتعداده الســتعراض مــدل مال مــة التــدابري الــواردة يف هــذا القــرار،
ا يشمل تعزيزها أو تعديل ا أو تعليق ا أو رفع ا ،واستعداده الستعراض والية البعثة ،حسـن
ما قد تدعو إليه احلاجة يف أي وقي يف ضو ما يقع مـن تملـورا يف ليبيـا ،و اصـة يف ضـو
النتائج ال يتمخض عن ا احلوار الذي تتوىل األمم املتحدة تيسريه؛
 - 17ي رر أن يبقي هذه املسألة قيد نمره الفعلي.
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