
 S/RES/2486 (2019)  األمــم املتحـدة 

  

 

 جملس األمن
 

Distr.: General 

12 September 2019 

 

 

 

 

19-15670 (A) 

*1915670*  

 (2019) 2486 قرارال  
 2019أيلول/سبتمرب  12 يف املعقودة، 8615 جلسته يف األمن جملس اختذه الذي  

  
 إن جملس األمن، 
ه الالحقة املتعلقة بليبيا، مبا يف ذلك القراران ومجيع قرارات (2011) 1970إىل قراره  إذ يشييييييييييير 
 ،(2018) 2434 و (2015) 2259

 قليمية ووحدهتا الوطنية،التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقالهلا وسالمتها اإل وإذ يعيد أتكيد 
 S/2019/19)بتقريري األمني العــــا  عث بعألــــة األمم املتحــــدة للــــدعم يف ليبيــــا  وإذ حييط علمييي  

 (،S/2019/682 و
عث دعمه القوي للجهود املســـــــــــــــتمرة الو تبثهلا البعألة واملمألا ا ا  ل مني العا ،  وإذ يعرب 

غســــان ســــالمة، ويأــــدد عل  ملرية الدور املريزي الثي تتديه األمم املتحدة يف تيســــ  ا  ــــ ال  بعملية 
 بزمامها، ومتسكسياسية تستوعب اجلميع، تتوىل ليبيا قيادهتا 

عما معا بروح مث التوافق، وا متنا  عث ملي ملعمال مث شــــــــــــــ  ا مجيع األطراف إىل ال وإذ يدعو 
ممارســــــة  ــــــبي الندن، و اية املد يني، وا اراا ةدية يف امل ــــــا ة إىل ملن تقوض العملية الســــــياســــــية، و 

مجيع  ويدعو من جديدإىل مل ه   ميكث ملن يكون هناك حا عســـــــــــــــكري يف ليبيا،  وإذ يشيييييييييييرالوطنية، 
 بوقف دائم إلطالق النار واب وار السياسي حتت قيادة املمألا ا ا  ل مني العا ،األطراف إىل ا لتزا  

عث ابلغ القلق إزاء اســـــــــتمرار األعمال القتالية يف طرابلن وحوهلا، واســـــــــتهداف الب   وإذ يعرب 
اجلمـــاعـــاا اإلرهـــابيـــة مث جـــا ـــب لنزا  اعث القلق إزاء اســـــــــــــــت الل  وإذ يعرب كييذليي التحتيـــة املـــد يـــة، 

 ،الو تستخد  العنفاملت رفة اعاا اجلمو 
عل  مأـــــــــارية املرملة ب ـــــــــورة ياملة وفعالة وادية يف مجيع األ أـــــــــ ة املتعلقة اب  تقال  وإذ حيث 

اجلهود الو يبثهلا املمألا ا ا  ل مني العا  مث ملجا  وإذ يدعمالدميقراطي وحا النزاعاا وبناء السال ، 
جملتمع اللييب ومأـــــــــــاريتهث عل  قو ملوســـــــــــع   اقا يف العملية تيســـــــــــ  ااراا النســـــــــــاء مث  تلف ملطياف ا

 السياسية واملتسساا العامة،
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اء مع األمم املتحدة لتنظيم ا تخاابا بن   عل  قوإىل التزا  األطراف الليبية ابلعما  وإذ يشييييييييييير 
اتدقت عليه األطراف  حسـب مابرملا ية ورائسـية سـلمية ذاا م ـداقية، وابح ا   تائل تلك ا  تخاابا، 

يف ملبو ظيب يف و ، 2018يف ابل مو يف تأـــــــــــــــريث الألــا ا وفم  و ، 2018الليبيــة يف ابرين يف مل/رامــايو 
لثي تضـــــــــــــــ لع به املدو ـــــــــــــــية الوطنية العليا لال تخاابا، ابلعما ا وإذ يرحب، 2019شـــــــــــــــباااف اير 

وإذ يرحب املريزية   تخاابا اجملالن البلدية، للتحضـــــــــــــ  لال تخاابا الوطنية والبلدية وإجرائها،  واللجنة
ابلدور الرئيســـــــــــــــي الثي يتديه املمألا ا ا  ل مني  وينوهابلدعم الثي تقدمه البعألة هلثا العما،  كذل 

ور مع األطراف الليبية مث ملجا و ـــــــع األســـــــات الدســـــــتوري لال تخاابا واعتماد القوا ني العا  يف التأـــــــا
 ا  تخابية الالزمة،

املتســـــــــــــــســــــــــــــــاا العســـــــــــــــكريــة  دعوتــه مجيع الليبيني إىل العمــا البنــاء مث ملجــا توحيــد وإذ يكرر 
د يةش وتوحيد وا قت ـــــادية الليبيةش وإ أـــــاء قواا ملمث وطنية موحدة ومعززة طا ـــــعة للســـــل ة ا كومية امل

 م رف ليبيا املريزي،
ا اجة إىل التخ يي لنز  ســـــــــالح اجلماعاا املســـــــــلحة وتســـــــــر ها وإعادة إدماجها،  وإذ يدرك 

 وإ أاء هيكا ملمين جامع بقيادة مد ية لليبيا يكا،
اب وار ا قت ادي اجلاري يف ليبيا واملن قة، وابلدور الثي تتديه البعألة دعما لثلك،  وإذ يرحب 
الت ـدي لالقت ـاد القائم عل  السـلب، مألا  رف إىل السـل اا الليبية إىل حتسـني السـيولة، و  يدعووإذ 

إىل ال لب الثي وجهه رئين الوزراء الســــــرا  إىل  وإذ يشيييييرالعملة األجنبية مبعد ا الســــــوق الســــــوداء، 
دعم تيســ  ا ســتعراض املام للمتســســاا ا قت ــادية واملالية، ل التماســاالبعألة واملمألا ا ا  ل مني العا  

 عل  ملرية التعاون مع املتســـســـاا املالية الدولية، وإذ يشييددودعم جهود إعادة توحيد هثه املتســـســـاا، 
 زاء تدطا اجلماعاا املسلحة يف متسساا ليبيا السيادية،عث القلق إ وإذ يعرب
إىل ملن موارد ليبيا مث الندي هي موارد ل ــــــــــــاني مجيع الليبيني، و ب ملن تظا حتت  وإذ يشييييييييير 

السي رة ا  رية للمتسسة الوطنية للندي، وإىل ملن حكومة الوفاق الوطين متلك وحدها سل ة الرقابة عل  
 لية الليبية، وهي املستولة عث يدالة التوزيع العادل للموارد يف مجيع ملقاء البلد،املتسساا ا قت ادية واملا

بوقف ، الســــياســــي اللييبالدول األعضــــاء، حســــب    ا تداق ملن تقو  إىل  ــــرورة  وإذ يشييير 
 وما تقو  به مث ات ا ا رمسية معها، ،املأمولة اب تداق تقدمه مث دعم إىل املتسساا املوازية غ  ما

عث قلقه البالغ إزاء تدهور ا الة اإل ســـــــــــا ية يف ليبيا، مبا يف ذلك تدهور مســـــــــــتو/ا  إذ يعربو  
املعيأــــــــة، وعد  يداية ا دماا األســــــــاســــــــية، وإزاء ا الة الو يواجهها املهاجرون والالج ون واملأــــــــردون 

ىل القيا  عل  وجه إالســـل اا الليبية  يدعوإذ و ، ، مبا يف ذلك تعر ـــهم للعنف اجلنســـي واجلنســـا داطليا
 السرعة ابلتخديف مث معاانة الأعب اللييب مث طالل اإلسرا  يف توف  ا دماا العامة،

 وإذ يييدعومنع ومواجهــة العنف اجلنســـــــــــــــي يف حــا ا النزا ،  عل وإذ حيييث عيا األارا   
أـــــيا مع الســـــل اا الليبية إىل و ـــــع حد لعفالا مث العقام عل  جرائم العنف اجلنســـــي واجلنســـــا ، مت

 ،(2000) 1325ال لة، مبا فيها القرار  قراراا الن األمث ذاا
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ملن تدي مجيع األطراف مبـــا عليهـــا مث التزامـــاا مبوجـــب القـــا ون وجوم  وإذ يؤكييد من جييديييد 
عل  وجوم حماســـــبة  وإذ يشييييددقتضـــــاء، الدوم اإل ســـــا  والقا ون الدوم  قوق اإل ســـــان، حســـــب ا 

 املستولني عث ا تهاياا القا ون الدوم اإل سا  وعث ا تهاياا وجتاوزاا حقوق اإل سان،
مجيع ا  واا الالزمة مث ملجا التحقيق يف ا تهاياا  ملن تتخثالســـل اا الليبية إىل  وإذ يدعو 

 تهاياا حقوق اإل ســـان، مبا يف ذلك التعثيب االتقارير الو تديد بوقو  القا ون الدوم  قوق اإل ســـان و 
والعنف اجلنســــــــــــي والعنف اجلنســــــــــــا  وإســــــــــــاءة املعاملة يف الســــــــــــجون ومرايز ا حتجاز، وملن حتاســــــــــــب 

 عنها، املستولني
اإلعرام عث قلقــــه إزاء هتريــــب املهــــاجريث والالج ني وا جتــــار ابلبأـــــــــــــــر ع  ليبيــــا،  وإذ يكرر 

تقــدا املســــــــــــــــاعــدة اإل ســــــــــــــــا يــة لالج ني عمليــة ابلعمــا الــثي تنه  بــه البعألــة يف تنســـــــــــــــيق  يرحيب وإذ
 ،هاودعم واملهاجريث
  أتييــد طلبــه ملن تقــد  مجيع الــدول األعضــــــــــــــــاء دعمهــا الكــامــا جلهود املمألــا ا ــا وإذ يكرر 

الدول األعضـــــــــــــــاء إىل اســـــــــــــــتخدا  ما هلا مث  دوذ لد  األطراف لتحقيق وقف  وإذ يدعول مني العا ، 
أتييد دعوته مجيع األطراف إىل  وإذ يكرر كذل ، تسـتوعب اجلميع طالق النار وإرسـاء عملية سـياسـيةإل

 واا الالزمة لضــــمان ا  مجيع اختاذ مبا يأــــمافيما تندثه مث مل أــــ ة، عل  قو ات  ملن تتعاون مع البعألة 
 ملمث موظدي األمم املتحدة واألفراد املرتب ني هبا ويدالة تنقلهم بدون عوائق،

تداب  اجلزاءاا القائمة، وإبالغ جلنة اجلزاءاا الكاما لتنديث العل  ملرية يدالة  وإذ يشييييييييييييدد 
اا الو تأـــــــــارك يف يف هثا ال ـــــــــدد إىل ملن اجله وإذ يشيييييييرالتابعة ل مم املتحدة مبا يقع مث ا تهاياا، 

ميكث  ،ملفرادا يا ت مل  يياانا، ملعمال هتدد السال  ملو ا ستقرار ملو األمث ملو توفر الدعم لتنديثها يف ليبيا
 ،(2018) 2441ملن تدرض عليها جزاءاا حمددة اهلدف عمال ابلقرار 

األســــــــــــلحة، متاشــــــــــــيا مع القرار  توريدالتا   ظر  متألالاألعضــــــــــــاء إىل ا مجيع الدول  وإذ يدعو 
مجيع الدول األعضاء إىل عد   وإذ يدعو كذل ، ومجيع قراراته السابقة املتعلقة اب ظر (2018) 2441

 التدطا يف النزا  ملو اختاذ تداب  تتدي إىل تداقم النزا ،
، ملن ا الة يف ليبيا   تزال تأـــــــــــــكا هتديدا (2015) 2213إىل مل ه قرر، يف قراره  وإذ يشيييييييييير 

 للسال  واألمث الدوليني، 
، و ية بعألة األمم املتحدة للدعم يف 2020مليلولاســـــــــــــــبتم   15ملن ميدد، حىت  يقرر - 1 

ليبيا، حتت قيادة املمألا ا ا  ل مني العا ، وملن تتوىل البعألة، بو ــــــدها بعألة ســــــياســــــية طا ــــــة متكاملة، 
املســــاعي يتدق متاما مع مبادئ اإلمســــاك مبقاليد األمور عل  ال ــــعيد الوطين، ممارســــة الوســــاطة وبثل  ومبا

 ا ميدة لدعم ما يلي:
 لجميعششاملني ل حوار ملمين واقت اديو راء عملية سياسية جإ ‘1’ 
 ا ستمرار يف تنديث ا تداق السياسي اللييبش ‘2’ 
توطيــــد ال تيبــــاا الو اختــــثهتــــا حكومــــة الوفــــاق الوطين فيمــــا يتعلق اب ويمــــة واألمث  ‘3’ 

الح ا قت ــادي ابلتعاون مع املتســســاا والأــتون ا قت ــادية، مبا يف ذلك دعم اإل ــ
 املالية الدوليةش
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  شإمكا ية وقف إطالق النار ‘4’ 
املراحا الالحقة مث العملية ا  تقالية الليبية، مبا يف ذلك العملية الدســـــــــــــــتورية ســـــــــــــــ   ‘5’ 

 ا  تخااباش وتنظيم
 ها  التالية:ملن تقو  البعألة، يف حدود القيود التأ يلية واألمنية، ابمل يقرر كذل  - 2 
 دعم املتسساا الليبية الرئيسيةش ‘1’ 
ية وإي ـــــــــــــــال  ‘2’  تقدا الدعم، بناء عل  ال لب، مث ملجا توف  ا دماا األســـــــــــــــاســـــــــــــــ

 املساعداا اإل سا ية، وفقا للمبادئ اإل سا يةش
 ر د حالة حقوق اإل سان واإلبالغ عنهاش ‘3’ 
هبـــا غ  ا ـــا ـــــــــــــــعـــة للمراقبـــة  تقـــدا الـــدعم لتـــ مني األســـــــــــــــلحـــة واألعتـــدة املت ـــــــــــــــلـــة ‘4’ 

 ا تأارهاش ومكافحة
تنســـيق املســـاعدة الدولية وتقدا املأـــورة واملســـاعدة دعما  للجهود الو تقودها حكومة  ‘5’ 

الوفاق الوطين يف ســـبيا حتقيق ا ســـتقرار يف املناطق ا ارجة مث النزا ، مبا فيها املناطق 
 احملررة مث قبضة تنظيم داعشش

، ا  واا الالزمة للتو ا إىل وقف دائم إلطالق النار ملن يقي مإىل األمني العا   طلبي - 3 
ا  واا امل لوبة و  ،لبعألة يف توف  دعم قابا للتوســـــــــــــــع لوقف إطالق النارا الثي ميكث ملن تتديهوالدور 

لتقد  احملرز قو تحريك العملية الســياســية إىل األما  مث مســارها الراهث، وملن يبلغ يف تقاريره الدورية عث ال
 حتقيق هثه األهدافش

األسلحة، متأيا مع  توريدإىل قراره القا ي أبن متتألا مجيع الدول األعضاء  ظر  يشر - 4 
ملن متتنع إىل عضــــاء مجيع الدول األ ويدعومجيع قراراته الســــابقة املتعلقة اب ظر، و  (2018) 2441القرار 

ابجلهود الو يبثهلا فريق ا  اء التابع  رحبيو عث التدطا يف النزا  ملو اختاذ تداب  تتدي إىل تداقم النزا ، 
 القيا ، إىل عزمه ويشييراألســـلحة،  توريديف ا تهاياا حظر  للجنة اجلزاءاا املدرو ـــة عل  ليبيا للتحقيق

 شاألشخا  الثيث ينتهكون حظر األسلحة حاسبةمب ،عث طريق جلنة اجلزاءاا التابعة له
إىل البعألة ملن تراعي متاما املنظور اجلنسا  طوال ف ة و يتها وملن تساعد حكومة  يطلب - 5 

الوفاق الوطين يف يدالة املأــــــــارية الكاملة والدعالة واجملدية للمرملة يف ا  تقال الدميقراطي وجهود امل ــــــــا ة 
الوطنية، ويف  اية النساء والدتياا مث العنف اجلنسي واجلنسا ، متأيا مع وق ا  األمث ويف املتسساا 

 ش(2000) 1325القرار 
 ،2016آذارامارت  30منث  ،يف ليبيا امستمر  اتدر يا وجودقد ملرست  أبن البعألة يقر - 6 
البعألــة يف اســـــــــــــــتعــادة وجودهــا يف طرابلن وبن ــازي وملجزاء ملطر  مث ليبيــا،  حترزهابلتقــد  الــثي  ويرحييب

 حسبما تسمح به الظروف األمنيةش
ابلتقد  احملرز يف و ـــــع اســـــ اتيجية ســـــياســـــية شـــــاملة وز/دة التكاما والتنســـــيق  يرحب - 7 

ها يف ليبيا هبدف دعم اجلهود الو تقودها ا س اتيجي بني البعألة وويا ا األمم املتحدة و ناديقها وبراا
 حكومة الوفاق الوطين يف سبيا حتقيق ا ستقرار يف ليبيا، ويأجع عل  موا لة العما يف سبيا ذلكش

https://undocs.org/ar/S/RES/2441%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2441%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
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يومــا، عل  األقــا،  60إىل األمني العــا  ملن يوا ــــــــــــــــا موافــاة الن األمث يــا  يطلب - 8 
 بتقرير عث تنديث هثا القرارش

العا  ملن يقد  حسب الضرورة، وبعد إجراء مأاوراا مع السل اا إىل األمني  يطلب - 9 
وال تيباا  ،الليبية، تقريرا عث التو ـــــياا املتعلقة بدعم البعألة للمراحا الالحقة مث العملية ا  تقالية الليبية

 قعشا داظ عل  طدة حريتها وسرعة استجابتها للت وراا الناش ة عل  ملرض الوا الو تكدالبعألة لاألمنية 
 ملن يبقي املس لة قيد  ظره الدعلي. يقرر - 10 

 
 

 


