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القرار )2017( 2376
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته  ،8048املعقودة يف  14أيلول/سبتمرب 2017
إن جملس األمن،
إذ يشري إىل قراره  )2011( 1970وإىل مجيع قراراته الالحقة بشأن ليبيا،
وإذ يعيد أتكيد التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقالهلا وسالمتها اإلقليمية ووحدهتا الوطنية،
وإذ حييط علما بتقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا (،)S/2017/726
وإذ يع ررر عــن دعم ــه القــوي للمهــود املس ــتمرة ال ـ تب ـ هلا البعثــة ،وإذ يرحر ر بتعيــني املمث ـ
اخلاص اجلديد لأل مني العام ويشدد على أمهيـة الـدور املريـزي لألمـم املتحـدة ،بييـة تيسـل التولـ إىل حـ
سياسي بقيادة ليبية للتحدايت ال تواجهها ليبيا،
وإذ يش ر ر ر ررري إىل القـ ـ ـ ـ ـرار  )2015( 2259املؤي ـ ـ ـ ــد لبي ـ ـ ـ ــان روم ـ ـ ـ ــا امل ـ ـ ـ ــؤر  13ي ـ ـ ـ ــا ون األو
ديسمرب  ،2015والـ ي ينـادي بـدعم حةومـة الواـاط الـوطا هعتباروـا الةومـة الشـرعية الوحيـدة لليبيـا،
وهعتبار رئيس الوزراء اايز السراج وو رئيس اجمللس الرائسي،
وإذ يكرر أتكيد دعمه للتنفيـ الةامـ لالتفـاط السياسـي الليـق املوقـع يف ال ـمللات ،امليـر ،
يف  17يا ون األو ديسمرب  ،2015والـ ي يـنع علـى تشـةي حةومـة واـاط وطـا مؤلفـة مـن اجمللـس
الرائسي وجملس الوزراء ،وتدعمها مؤسسات الدولة األخرى ،مبا ايها جملس النوا وجملس الدولة،
وإذ يرح ر هعتمــاد جملــس الن ـوا  ،مــن حي ـ املبــدأ ،االتفــاط السياســي الليــق يف  25يــا ون
الثاين ينــاير  ،2016ومبــا تــال لــا مــن اجتماعــات للح ـوار السياســي الليــق ال ـ ي جــدد التأييــد علــى
التزامه ب ون االتفاط السياسي الليق،
وإذ يشدد على أمهية االستمرار يف اتّباع هنج شام للمميـع ،وإذ يشجع بقوة حةومـة الواـاط
الــوطا علــى أن تنملــرأل مــع األطـراع يااـة لــدعم امل ــالة وتعزيــز التوعيــة السياســية يف مجيــع أ ــاء ليبيــا،
وإذ حيث مجيع األطراع واملؤسسات يف ليبيا على العم هالتفاط السياسي الليبـي على و بنّـاء وحبسـن
ية وإرادة سياسية اثبتة،
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وإذ يرحر ر ر هجله ـ ــود ال ـ ـ ب ـ ـ لع م ـ ــؤخرا لتعزي ـ ــز ح ـ ـوار سياس ـ ــي ش ـ ــام ب ـ ــني مجي ـ ــع الليبي ـ ــني،
مبــا يف لــا اجلهــود اهلامــة الـ بـ هلا جـلان ليبيــا والشــرياء الــدوليون واملنظمــات اإلقليميــة ،وهالجتمــاع يف
هريــس يف  25متوز يوليــه  2017واإلعــالن املشــلص ال ــادر عقــع االجتمــاع علــى النحــو املبــني يف بيــان
ل ــحفي جملل ــس األم ــن يف  27متوز يولي ــه  ،2017يف إط ــار االتف ــاط السياس ــي اللي ــق ال ـ ي أي ــده الق ـرار
 ،)2015( 2259وإذ يؤيد داء األمني العام بتمميع خمتلف املبادرات حتع قيادة األمم املتحدة،
وإذ يتطلررع إىل اس ـلاتيمية وخ ــة عم ـ شــاملتني ملشــارية منظومــة األمــم املتحــدة يف ليبيــا ،وإىل
املناســبة الرايعــة املســتوى ال ـ ســتعقد علــى وــامي الــدورة الثا يــة والســبعني للممعيــة العامــة دعمــا للــدور
املريــزي لألم ــم املتح ــدة يف تيس ــل ح ـوار سياس ــي بقي ــادة ليبي ــة م ــن أج ـ بن ــاء األم ــن واالس ــتقرار والوح ــدة
الوطنية يف ليبيا،
وإذ حيررث علــى املشــارية الةاملــة واملتســاوية والفعالــة للم ـرأة يف مجيــع األ ش ـ ة املتعلقــة هلتحــو
الــدرقراطي وحـ النزاعــات وبنــاء الســالم ،وإذ ي ردعم اجلهــود الـ يبـ هلا املمث ـ اخلــاص لألمــني العــام مــن
أج تيسل مشارية أوسع اقا للنساء من خمتلف أطياع اجملتمع الليق يف العملية السياسية واملؤسسـات
العامة ،وإذ يدعو السل ات الليبية ملنع ومواجهة العنف اجلنسي يف حاالت النزاع ،مبـا يف لـا الت ـدي
لإلاــالت مــن العقــا علــى جـرائم العنــف اجلنســي ،متشــيا مــع قـرارات جملــس األمــن ات ال ــلة ،مبــا ايهــا
القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرارات  ،)2000( 1325و  ،)2013( 2106و  ،)2013( 2122و ،)2015( 2242
و ،)2016( 2331
وإذ يؤكررد مررن جديررد ضــرورة أن تعمـ مجيــع األطـراع يف ليبيــا ب ــورة بنــاءة مــع األمــم املتحــدة،
وأن متتن ــع ع ــن أي أعم ــا م ــن ش ــأهنا أن تق ــوا ال ـ ـوار السياس ــي ال ـ ـ ي تتوس ـ ـ اي ــه األم ــم املتح ــدة،
وإذ يكرر التأكيد على أ ه ال رةن أن يةون وناص ح عسةري يف ليبيا،
وإذ يؤكررد مررن جديررد كررذل أن مــن واجــع مجيــع األط ـراع أن تفــي مبــا عليهــا مــن التزامــات
مبوجــع القــا ون الــدون اإل ســاين والقــا ون الــدون لقــوط اإل ســان ،حســع الالــة ،وإذ يشرردد علــى أن
املســؤولني عــن ا تهايــات القــا ون الــدون اإل ســاين وعــن ا تهايــات وقــاوزات حقــوط اإل ســان ــع أن
خيضعوا للمساءلة،
وإذ يؤيد أتييدا اتمرا بيـان ايينـا املـؤر  16أاير مـايو  ،2016الـ ي حـ ّ مجيـع األطـراع علـى
ورحع بقيام اجمللس الرائسـي هسـتحدا
العم بروح بنّاءة يف سبي استةما اإلطار املؤسسي اال تقان ّ
الرس الرائسي ،وإذ يشجع على إحراز مزيد من التقدم و إ شـاء الـرس الرائسـي ،وإذ يشردد علـى أن
مهمة 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،
وإذ يش ر ررري ك ر ررذل إىل القـ ـ ـرار  )2015( 2259الـ ـ ـ ي أو ـ ــا هل ـ ــدو األعض ـ ــاء أن توق ـ ــف
ما تقدمه من دعم إىل املؤسسات املوازية ال تدعي لنفسها لفة السل ة الشرعية بينما وي خارج ـاط
ـف عـن إجـراء ات ــاالت
االتفـاط السياسـي الليـق ،علـى النحـو املن ـوص عليـه يف االتفـاط فسـه ،وأن تة ّ
رمسية مع تلا املؤسسات،
وإذ يشررجع حةومــة الواــاط الــوطا علــى إيمــا اللتيبــات األمنيــة املؤقتــة لتحقيـ االســتقرار يف
ليبي ــا ،هعتب ــار ل ــا خ ــوة حامس ــة ــو معاجل ــة التح ــدايت السياس ــية واألمني ــة واإل س ــا ية واالقت ــادية
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واملؤسســية يف ليبيــا ،وإذ يسررلم ،يف وـ ا ال ــدد ،بضــرورة قيــام حةومــة الواــاط الــوطا بوضــع خ ـ لنــزع
سـالح اجلماعـات املسـلحة وتسـروها وإعـادة إدماجهـا ،وإذ يشرجع حةومـة الواـاط الـوطا علـى موالـلة
ب ـ اجله ــود الرامي ــة إىل حتقي ـ االس ــتقرار يف امل ــدن املتض ــررة ،مب ــا ايه ــا س ــرت وبني ــازي ،م ــن أج ـ تعزي ــز
املةاسع احملرزة يف مةااحة اإلروا ،
وإذ يعررر عررن القلررا البررال إزاء تــدوور الالــة اإل ســا ية يف ليبيــا ،مبــا يف لــا تــدوور مســتوى
املعيشة واخلدمات األساسية،
وإذ حيرريط علمررا هلـوار االقت ــادي اجلــاري يف ليبيــا واملن قــة ،وإذ يرحر هلتـزام لثلــي اجمللــس
الرائسي وحةومة الوااط الوطا وم رع ليبيا املريزي وديوان مراجعة السـاهت واملؤسسـة الوطنيـة للـنف
بتملفيف معاانة الشعع الليق على سبي االستعما عـن طريـ اإلسـراع بتقـدد اخلـدمات العامـة ،وزايدة
إ تاج النف  ،وحتسني تدا النقدية،
وإذ يكرررر أتكيررد طلبــه أن تقــدم مجيــع الــدو األعضــاء دعمهــا الةام ـ جلهــود املمث ـ اخلــاص
لألمــني العــام وأن تعمـ مــع الســل ات الليبيــة وبعثــة األمــم املتحــدة علــى إعــداد جمموعــة مــن تــدابل الــدعم
املنســقة لبنــاء ق ــدرات حةومــة الواــاط ال ــوطا ،مبــا يتمشــى م ــع أولــوايت ليبيــا ويس ــتميع ملــا ت لبــه م ــن
مسـ ــاعدة ،وإذ يكر رررر كر ررذل أتكير ررد دعوتـ ــه مجيـ ــع األط ـ ـراع إىل أن تتعـ ــاون مـ ــع البعثـ ــة علـ ــى ـ ــو م
ايمــا تنفـ ه مــن أ شـ ة ،ب ــرط منهــا ا ــا اخل ـوات الالزمــة لضــمان أمــن مــودفي األمــم املتحــدة واألاـراد
املرتب ني هبا ويفالة تنقلهم بدون عوائ ،
وإذ يرح ر هلتولــيات املنبثقــة مــن اســتعراا التقيــيم االس ـلاتيمي مــن أج ـ تعزيــز قــدرة البعثــة
على دعم العملية السياسية ،وتعزيز التنسي بني البعثة واري األمم املتحدة الق ري،

وإذ يكرر اإلعرا عن قلقه إزاء هتريع املهاجرين واالقار هلبشر عـن طريـ ليبيـا ،وإذ يرحر

هلعم ال ي تض لع به البعثة يف تنسـي ودعـم تقـدد املسـاعدة اإل سـا ية لالج ـني واملهـاجرين عـن طريـ
اري األمم املتحدة الق ري ،وال سيما مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالج ني واملنظمة الدولية للهمرة،
وإذ يشجع البعثة على مواللة حتديد األولوايت املتعلقة هملهام املنوطة هبا وجبهود الوساطة ال
تب هلا يف إطار من التشاور التـام مـع اجمللـس الرائسـي وسـائر املؤسسـات الليبيـة ومبـا يسـتميع الحتياجاهتـا
والت ورات ال تشهدوا الالة يف البلد،
وإذ يشرردد علــى أمهيــة العمـ علــى تنفيـ تــدابل اجلـزاءات القائمــة تنفيـ ا يــامال ،وعلــى موالــلة
التعاون مع السل ات الليبية لةفالة اإلبالغ عن اال تهايات إىل جلنة اجلزاءات التابعة لألمم املتحدة،
وإذ يشررري إىل أ ــه قــرر ،يف ق ـراره  ،)2015( 2213أن الالــة يف ليبيــا ال ت ـزا تشــة هتديــدا
للسالم واألمن الدوليني،
 - 1يقرررر أن رــدد ،ح ـ  15أيلو ســبتمرب  ،201٨واليــة بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف
ليبيــا ،حتــع قيــادة املمثـ اخلــاص لألمــني العــام ،وأن تتــوىل البعثــة ،بولــفها بعثــة سياســية خالــة متةاملــة،
ومب ــا يتف ـ متام ــا م ــع مب ــادا إمس ــاص ليبي ــا مبقالي ــد األم ــور عل ــى ال ــعيد ال ــوطا ،لارس ــة الوس ــاطة وب ـ
املساعي الميدة لتقدد الدعم يف اجملاالت التالية:
’‘1
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عملية سياسية شاملة للمميع يف إطار االتفاط السياسي الليق؛
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’‘2

مواللة تنفي االتفاط السياسي الليق؛

’‘3

تعزيز ترتيبات حةومة الوااط الوطا يف جماالت الويمة واألمن واالقت اد؛

’‘4

املراح الالحقة من العملية اال تقالية الليبية؛

-2

يقرر كذل أن تقوم البعثة ،يف حدود القيود التشييلية واألمنية ،هملهام التالية:

’‘1

دعم املؤسسات الليبية الرئيسية؛

’‘2

تقــدد الــدعم ،عنــد ال لــع ،مــن أجـ تــوال اخلــدمات األساســية وإي ــا املســاعدات
اإل سا ية ،واقا للمبادا اإل سا ية؛

’‘3

رلد حالة حقوط اإل سان واإلبالغ عنها؛

’‘4

تق ـ ـ ــدد ال ـ ـ ــدعم لت ـ ـ ــأمني األس ـ ـ ــلحة واألعت ـ ـ ــدة ات ال ـ ـ ــلة ـ ـ ــل اخلاض ـ ـ ــعة للمراقب ـ ـ ــة
ومةااحة ا تشاروا؛

’‘5

تنسي املساعدة الدوليـة وتقـدد املشـورة واملسـاعدة دعمـاة للمهـود الـ تقودوـا حةومـة
الوااط الوطا يف سبي حتقي االستقرار يف املناط اخلارجة من النزاع ،مبا ايها املنـاط
احملررة من قبضة تنظيم الدولة اإلسالمية (داعي)؛

 - 3يطلر إىل األمــني العــام وضــع جمموعــة مــن األوــداع التف ــيلية مــن أجـ تنفيـ املهــام
املنوطة هلبعثة ،وأن يبل عن التقدم احملرز و حتقي و ه األوداع يف تقاريره الدورية؛
 - 4يطلر ر إىل البعث ــة أن تراع ــي متام ــا املنظ ــور اجلنس ــاين طـ ـوا ا ــلة واليته ــا وأن تس ــاعد
حةومة الوااط الوطا يف يفالـة املشـارية الةاملـة والفعالـة للمـرأة يف اال تقـا الـدرقراطي وجهـود امل ـالة
وق اع األمن ،ويف املؤسسات الوطنية ،متشيا مع القرار )2000( 1325؛
 - 5يقررر أبن البعثــة يفلــع ،منـ  30آ ار مــارس  ،2016وجــودا مســتمرا هلــا يف ليبيــا مــن
أج دعم اجمللس الرائسي واللمنة األمنية املؤقتة ،ويشجع البعثـة علـى موالـلة العمـ السـتعادة وجـود هلـا
يف طـرابلس واأل ــاء األخــرى مــن ليبيــا ،عــن طريـ العــودة التدر يــة ،حســبما تســما بــه الظــروع األمنيــة،
وا ا اللتيبات األمنية الالزمة هل ا اليرا؛
 - 6يرح هلتوليات ال ادرة عن االستعراا التقييمي االسـلاتيمي الـ ي أجـراه األمـني
الع ـ ــام للبعث ـ ــة ،والداعي ـ ــة إىل تنفيـ ـ ـ اسـ ـ ـلاتيمية سياس ـ ــية ش ـ ــاملة ،ويـ ـ ـ لا إىل زايدة التةامـ ـ ـ والتنس ـ ــي
االس ـلاتيمي بــني البعثــة ووي ــاالت األمــم املتحــدة ول ــناديقها وبراجمهــا يف ليبيــا هب ــدع دعــم اجلهــود ال ـ
تقودوا حةومة الوااط الوطا يف سبي بس االستقرار يف ليبيا؛
 - 7يطل ر إىل األمــني العــام أن يوال ـ موااــاة جملــس األمــن ي ـ  60يومــا ،علــى األق ـ ،
بتقرير عن تنفي و ا القرار؛
 - ٨يطلر ر ر إىل األم ـ ــني الع ـ ــام أن يق ـ ــدم حس ـ ــع الض ـ ــرورة ،وبع ـ ــد إج ـ ـراء مش ـ ــاورات م ـ ــع
السل ات الليبية ،تقريرا عن التوليات املتعلقة بدعم البعثة للمراح الالحقة مـن العمليـة اال تقاليـة الليبيـة
وهللتيبات األمنية للبعثة؛
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يقرر أن يبقي املسألة قيد ظره الفعلي.
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