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 (2016) 2308القرار   

ــختذ اجمــــختم جملــــس األمــــن    ل ــــت         أيلــــيف    14املعقــــيف ة    7770الــ
   2016 سبتمرب

 
 إن جملس األمن، 
 (2015) 2215 و (2014) 2190و  (2003) 1509إىل قراراتــــــ   إذ يشيييييير 

 2284املتعلقة باحلالة   ليربيا، وكـختل  إىل القـرار    (2016) 2288و  (2015) 2239 و
 املتعلق باحلالة   مايل، (2016) 2295املتعلق باحلالة   كيفت  يفيفار والقرار  (2016)

 بالتقدم العام احملرز صيفب إ امة ال الم واألمن واالستقرار   ليربيا، وإذ يرحب 
بــاوديف  الــذ تبــختما لييفمــة ليربيــا، وال ســيما ال ــرية اليفي يــة الليربيــة،     يشيي   وإذ 

وميتب امجـرة والتج ـيس، والقـيفات امل ـلحة الليربيـة لت ـلم امل ـلولية التامـة والياملـة  ـن           
األمــن   عيــج أر ــاا ليربيــا مــن بعتــة األمــم املتحــدة   ليربيــا مــا يتما ــ  مــج ا تتــام  مليــة  

 ،2016لزيران ييفني   30ين   االنتقا  األم
 لـــ  أن  وام االســـتقرار يت لـــب مـــن لييفمـــة ليربيـــا أن  ـــا    لـــ     وإذ يشييي   

ملس ات وي يـة تت ـم ن ـن األ اا واع ـيفم للم ـاالة والتجـاوب، وتاصـة لتـيف   سـيا ة          
تظدـر تقـدما    مـن أن لييفمـة ليربيـا      وإذ يعرب عين اقللي   القانيفن و  م املصاحلة اليفي ية، 

 ل  زيا ة امل ا دة املقدمة من الـدو  األ  ـاا وامل ظمـات     وإذ يشجعكا يا   هختا الصد ، 
 املتعد ة األيراف،  

التما  ن ـيفب نـزام  لـ  املـيفار  ال بيعيـة لليربيـا وم از ـات         وإذ يالحظ مع اقلل  
ــة األرا ــ ،    ــختر   ذات الصــلة بالف ــا  ال أن امل ــا    وإذ يالحييظ ضي يي  لــيف  مليي ــزا  تذ  ت

 بتقيفيض االستقرار و عالية امللس ات احلييفمية،
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عيج أصـحاب املصـلحة  لـ  تي ـ  إ ـراا انت ابـات  ـاملة وسـلمية            وإذ يشجع 
 ل  أن م لولية ت ظيم انت ابات لرة ونزيدـة و ـفا ة وتـيف   األمـن مـا         وإذ يش  ليربيا 
  ات الليربية،تقج  ل   اتق ال ل 2017 ام 

باوديف  الذ تبختما لييفمة ليربيا لتعزيز التعـاون، مـا   ذلـ    مـا يتعلـق       وإذ يش   
التعاون القـا م   وإذ يالحظ ضي  باألمن، بني احلييفمات وامل ظمات   امل  قة  ون اإلقليمية، 

األمـم املتحـدة    بني بعتة األمم املتحدة   ليربيا و مليـة األمـم املتحـدة   كـيفت  يفـيفار وبعتـة      
 املتياملة املتعد ة األبعا  لتحقيق االستقرار   مايل؛  

أن احلالة   ليربيا ما زالت ت ي    را يدـد  ال ـالم واألمـن الـدوليني        وإذ يلرر 
 امل  قة،

  ميف ب الفص  ال ابج من ميتاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف 
ــد  لــ    يلييرر - 1  ــانيفن األو   ي ــمرب   31أن مي ــم    2016ك ــة األم ــة بعت والي

ــرتني       ــ    الفقــ ــيف   ليــ ــيف امل صــ ــ  ال حــ ــا،  لــ ــدة   ليربيــ ــرار  16و  10املتحــ ــن القــ  مــ
 ؛(2015) 2239

أن يظ  احلد األقص  املأذون ب  للع صر الع ـيرذ و  صـر ال ـرية       يلرر - 2 
  ر ا،  ل  التيفايل؛ 606 ر ا و  1 240ربيا هيف بعتة األمم املتحدة   لي

اســتعدا م لل ظــر،  لــ  أســاض اســتعرا  ألريــ  جملــس األمــن نلــيف      يؤكيي  - 3 
للقــدرة العامــة لليربيــا  لــ   ــمان االســتقرار والظــروف    2016كــانيفن األو   ي ــمرب  15

ــا واالنتقــ      ــم املتحــدة   ليربي ــة األم ــج،   ان ــحاب بعت ــ  أر  اليفاق ــة  ل ا  إىل و ــيف  األم ي
م تقبل  لألمم املتحدة من أ   ميفاصلة م ا دة لييفمة ليربيا  ل  تيفييد ال الم، و  هـختا  

إىل يلب  إىل األمني العام إيفا  بعتة تقييم إىل ليربيا هبدف تقدمي تيفصـيات نلـيف     يشرالصد ، 
ــارب نيف مرب   15 ــرين التـ ــ    ويطليييب ، 2016ت ـ ــدر    تلـ ــام أن يـ ــني العـ ــختل  إىل األمـ كـ

ــر  ال ــريج       ــق املقترلــة   مــا يتعلــق ب قــ  قــيفة ال التيفصــيات معليفمــات م ــتيملة  ــن ال را 
 ؛(2016) 2295من القرار  41اإلقليمية  ل  ال حيف الختذ ُأقر   الفقرة 
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