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 ( 2021)   2570 قرار ال   
 2021نيسان/أبريل  16الذي اتخذه مجلس األمن في   

  
 ،إن مجلس األمن 

وجميع قراراتـ  الححةـا المتقةةـا بةيبيـم، بمـم ك  للـا الةرارا   (2011) 1970إلى قراره إذ يشيييييييييير  
 والبيمنم  الصمدرة عن رئيس ، (2020) 2542و  (2020) 2510و  (2015) 2259

ذ يؤكي  من جي يي     التزامـ  بـملقمةيـا الســــــــــــــيـمســــــــــــــيـا الت  يةود ـم ويمةـا زمـمم ـم الةيبيون وتيســــــــــــــر ـم وا 
 المتحدة، وبسيمدة ليبيم واستةحل م وسحمت م اإلقةيميا ووحدت م الوطنيا، األمم

ذ يرحيي    ــمســــــــــــــيـــا وا  ــم  رئـ ــمات ـــمإ عةى إجراا انترـــمبـ ــمنون األو   24وبرلمـــمنيـــا وطنيـــا ك  بـ  كـ
عةى النحو المبين ك  رمرطا الطريإ المنبثةا عن مةتةى الحوار الســـــــيمســـــــ  الةيب  المقةود   2021 ديســـــــمبر

ــرين الثمن  نوكمبر  ك  ــما ك  ت ــ ذ يالحظ،  2020تونس القمصــ ــتورب لحنترمبم  وقمنون   وا  ــمس الدســ أن األســ
ــةا ينبي  أن يكونم ق ــقم بحةو   اانترمبم  لب الصــــ من أج  إتمحا الوق  الكمك   2021تموز يولي   1د وضــــ

 لةم وضيا الوطنيا القةيم لحنترمبم  لةتحضير لحنترمبم  وكةم لةجدو  الزمن  المحدد، 

ذ يرح      (، S/2020/1043)  2020ت رين األو  أكتوبر    23بمت مإ وقف إطحإ النمر المبرم ك   وا 

ذ يشيييييييييير   إلى التزام الم ـــــــــــــــمركين ك  متتمر برلين بـمامتنــمز عن التــدرـ  ك  النزاز المســــــــــــــة  وا 
لى دعوت م الج م  ال معةا الدوليا إلى أن تحلو حلو م،  ك  أو  ال تون الدارةيا لةيبيم، وا 

ذ يسيييييييييل    ذ يعر  مم المتحـدة،  بملدور ال ـمم لةبـةدان المجـمورة والمنتمـم  اإلقةيمـيا ك  دعم األوا  وا 
ــئـا عن النةـ   من جراا إزاا تـثثير النزاز عةى البةـدان المجـمورة، بمـم ك  للـا عن القلق الت ـديـدا  النـم ــــــــــــ

سماة استردام م بمم يتدب إلى زعزعا ااستةرار، وعن تدكإ الجممعم   غير الم روز لألسةحا وتكديس م وا 
 المسةحا والمرتزقا، 

ذ يعر  عن القلق    ذ يؤك  من إزاا اسـتيح  الجممعم  اإلر مبيا والقني ا لةحملا ك  ليبيم،   البالغوا  وا 
ــحم واألمن الدوليين من جراا األعمم  اإلر مبيا، وكةم لةةمنون   ج ي  ــدب لألرطمر الت  ت دد السـ ــرورة التصـ ضـ

 الدول ، بمم ك  للا ميثمإ األمم المتحدة،

https://undocs.org/ar/S/RES/2570(2021)
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ذ يشيييييييير  ذ يعر ، (2021)  2565و  (2020)  2532إلى الةرارين   وا  عن بملغ الةةإ إزاا تد ور  وا 
 ك  ليبيم،  19-الحملا اإلنسمنيا واألثر المدمر لجمئحا كوكيد

ذ يكرر اإلعرا    م ــمجرين والحجئين وااتجــمر بــملب ــــــــــــــر عبر ليبيــم، عن بــملغ قةةــ  إزاا ت ريــ  الوا 
ذ ــمعـدة يرحي   وا  ـبملقمـ  اـللب تن ه ـب  بقـثا األمم المتحـدة لةـدعم ك  ليبـيم ك  تنســــــــــــــيإ عمةـيا تةـديم المســــــــــــ

 اإلنسمنيا لحجئين والم مجرين ودعم م،  

ذ يسييييل    ــماوا  ــرورة حمميا النســــ ــماا  القمما، بمن كي ن بضــــ ــمركم  ك  ال ضــــ ا  من الت ديد ،الم ــــ
ذ يشيييي  واألعمم  اانتةمميا،  ــما   وا  ــتون حمميا النســــ ــمرين المقنيين ب ــــ ــت ــــ ــر ال قم  لةمســــ ــرورة الن ــــ عةى ضــــ

ــمن البقثا، عةى النحو المطةو  ك  الةرار   ذ يشيييييير، (2020)  2542واألط م  ضــــــ ــع   وا  إلى طةب  بثن تضــــــ
 المنتور الجنسمن  ب ك  كمم  ك  تن يل وايت م، البقثا ك  ااعتبمر

ذ يشييير    ، أن الحملا ك  ليبيم ا تزا  ت ــك  ت ديدا لةســحم (2015)  2213إلى أن  قرر، ك  قراره  وا 
 واألمن الدوليين،  

ة الوطنيا المتقتا بصـــــــ ت م حكوما ليبيم بملمجةس الرئمســـــــ  المتق  وبحكوما الوحديرح   - 1 
، عةى النحو المبين 2021كـمنون األو  ديســــــــــــــمبر  24المكة ـا بةـيمدة البـةد إلى غـمـيا اانترـمـبم  الوطنـيا ك  

 رمرطا الطريإ المنبثةا عن مةتةى الحوار السيمس  الةيب ؛ ك 

ريـا الحزمـا إلجراا حكومـا الوحـدة الوطنيـا المتقتـا إلى الةيـمم بـمألعمـم  التحضــــــــــــــي يي عو  - 2 
، عةى 2021كمنون األو  ديســــــــمبر  24انترمبم  رئمســــــــيا وبرلممنيا وطنيا حرة ونزي ا و ــــــــممةا لةجميع ك   

ــيمســـــــ  الةيب ، بمم ك  للا الترتيبم  الحزما  النحو المبين ك  رمرطا الطريإ المنبثةا عن مةتةى الحوار الســـــ
لى توكير التموي  بســـرعا لةم وضـــيا ا  ـــراا  نســـما و لك ملا الم ـــمركا الكممةا والمتســـمويا وال مدكا لة ال ـــبم ، وا 

 الوطنيا القةيم لحنترمبم ؛

إلى أن إجراا انترمبم  حرة ونزي ا ولا  مصـــداقيا ســـيتي  لة ـــق  الةيب  انترم  يشييير   - 3 
 حكوما تمثيةيا موحدة وتقزيز استةح  ليبيم وسيمدت م وسحمت م اإلقةيميا ووحدت م الوطنيا؛

الســـــــــــةطم  والمتســـــــــــســـــــــــم  لا  الصـــــــــــةا، بمم ك  للا مجةس النوا ، إلى اترمل ي عو   - 4 
ــير إجراا اانترمبم   ــ  الةيب  لتيســــ ــيمســــ اإلجرااا  المبينا ك  رمرطا الطريإ المنبثةا عن مةتةى الحوار الســــ

رمبم  ، بمم ك  للا توضـي  األسـمس الدسـتورب لحنت 2021كمنون األو  ديسـمبر  24الرئمسـيا والبرلممنيا ك   
من أج  إتمحا الوق  الكمك  لةم وضـــــيا   2021تموز يولي   1وســـــن الت ـــــريقم ، حســـــ  ااقتضـــــما، بحةو   

المةتةى إلى اترمل   وي عو كذلكالوطنيا القةيم لحنترمبم  لةتحضـــــــير لحنترمبم  وكةم لةجدو  الزمن  المحدد، 
 رطوا  لتيسير اانترمبم  إلا لزم األمر؛

، ويرح  بدعم المنتمم  راا عمةيا مصــــملحا وطنيا جممقا  ــــممةاعةى أ ميا إجيشييي     - 5 
تن ـيل ـتدابير بـنما الثةـا لت يـئا بيـئا مواتـيا إلجراا انترـمـبم   اإلقةيمـيا ك   ـلا الصــــــــــــــدد، وي ــــــــــــــدد عةى أ مـيا 

 نمجحا؛ وطنيا

ودور البقثا ك  تةديم الدعم لةقمةيا اانتةمليا الةيبيا،   (2020)  2542إلى الةرار يشييييييييير   - 6 
ــم ــا ك   ك  بمـ ــم  المرتةبـ ــمبـ ــا ك  دعم اانترـ ــد دور البقثـ ــم ، ويتكـ ــمبـ ــا تنتيم اانترـ ــمنون األو   24للـ  كـ

 ؛ 2021 ديسمبر
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حكوما الوحدة الوطنيا المتقتا إلى تحسـين تةديم الردمم  األسـمسـيا لة ـق  الةيب ، ي عو   - 7 
ــ مكيا واإلنصــــمف عةى ومكمكحا ا ــم بمل ــ ــمد، وحمميا حةوإ اإلنســــمن، وضــــممن إدارة الموارد عةى نحو يتســ ل ســ

 ؛النحو المبين ك  رمرطا الطريإ المنبثةا عن مةتةى الحوار السيمس  الةيب 

والحوكما الر ـــــــــيدة وتحســـــــــين األداا عةى أ ميا توحيد المتســـــــــســـــــــم  ك  ليبيم،   يشيييييي   - 8 
مإ عةى ميزانيا موحدة، واات مإ بســــرعا عةى المنمصــــ  الســــيمديا، عةى النحو اات ااقتصــــمدب، بســــب  من م 

 المبين ك  رمرطا الطريإ المنبثةا عن المةتةى؛

عزم  عةى ك ملا أن تتمح لة ــــــــــق  الةيب  ولصــــــــــملح ، ك  مرحةا احةا، يؤك  من ج ي    - 9 
 ؛(2011) 1970من الةرار  17األصو  المجمدة عمح بمل ةرة 

عةى ضـرورة الترطيط لنزز سـحح الجممعم  المسـةحا وجميع الج م  المسـةحا من يشي     - 10 
ن ــما  يك  أمن  جممع ورمضـع  صــحح قطمز األمن، وا  عمدة إدممج م، وا  غير الدو  لا  الصــةا وتســريح م وا 

 لةمسمالا بةيمدة مدنيا لةيبيم كك ؛

ــمن  وانت مكم   يشيي     - 11  ــبا المســـتولين عن انت مكم  الةمنون الدول  اإلنسـ عةى وجو  محمسـ
 حةوإ اإلنسمن؛الةمنون الدول  لوتجموزا  

ــمر المبرم ك  ييي عو  - 12  ــمإ وقف إطحإ النـ ــممـــ  ات ـ ــل الكـ ــا إلى التن يـ جميع األطراف الةيبيـ
عةى احترام ودعم التن يل الكمم  ات مإ   بقوةجميع الدو  األعضــــما   ويحث، 2020ت ــــرين األو  أكتوبر  23

 وقف إطحإ النمر، بمم ك  للا بسح  جميع الةوا  األجنبيا والمرتزقا من ليبيم دون مزيد من التثرير؛  

إلى قراره الةمضـــــــــــ  بثن تتةيد جميع الدو  األعضـــــــــــما بحتر توريد األســـــــــــةحا، يشيييييييير   - 13 
م امتثما تممم لحتر توريد األســــةحا الم روه بموج  الةرار تمتث  جميع الدو  األعضــــما وغير  بثن ويطال 
ــكم  الدعم (2011)  1970 ــمئ  من م وقف تةديم كمكا أ ــ ــييت  المقدلا بموج  قرارا  احةا، وللا بوســ ، بصــ

ألعضـــــــــما بقدم التدر  ك  النزاز أو اترمل جميع الدو  ا  ويطال إلى جميع المرتزقا المســـــــــةحين وســـــــــحب م، 
 تدابير تتدب إلى ت مقم النزاز؛

 (2011) 1970من الةرار   24إلى قراره جواز أن تةوم الةجنا المن ــثة عمح بمل ةرة يشيير  - 14 
ك  أعمم  ت دد الســحم أو ااســتةرار أو األمن ك  ليبيم أو تقرق   ممن يتورطونبتصــنيف األكراد أو الكيمنم  

ــ ر  أو ــمع م لتدابير حتر الســـ ــ ، أو يةدمون الدعم لتةا األعمم  ليره إرضـــ ــيمســـ تةوه نجمح تحول م الســـ
ــو  المحددة ك  الةرار   ــييت م المقدلا بموج  قرارا  احةا،  (2011)  1970وتجميد األصـــــــــ أن   ويؤك ، بصـــــــــ

الةجنا ســتنتر ك  تصــنيف األكراد أو الكيمنم  اللين ينت كون حتر توريد األســةحا، أو ينت كون وقف إطحإ 
 النمر، أو يقرقةون نجمح التحو  السيمس  ك  ليبيم؛

وقراره الةمضـــــــــ  بثن تســـــــــمعد البقثا عةى تحةيإ وقف  (2020) 2542إلى قراره  يشييييييير   - 15 
 إطحإ النمر وتةديم الدعم المنمس  لتن يله؛

بملتةرير المرحة  لألمين القمم ب ـــــثن الترتيبم  المةترحا لرصـــــد وقف إطحإ  يحيط علما - 16 
(، ويواكإ عةى مةترحم  األمين القمم ب ثن تكوين عنصر رصد وقف إطحإ  S/2021/281النمر ك  ليبيم )

، بييا التن يل الكمم  ات مإ  نيســــــــــمن أبري  7النمر وجوانب  التن يليا عةى النحو المبين ك  رســــــــــملت  المتررا 
إلى البقثا أن تةدم الدعم إلى الةجنا   ويطل ، 2020ن األو  أكتوبر ت ــــــري  23وقف إطحإ النمر المبرم ك  
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وآليـا رصـــــــــــــــد وقف إطحإ النـمر الت  يةود ـم الةيبيون ويتولون زمـمم أمور ـم   5+5القســــــــــــــكريـا الم ــــــــــــــتركـا 
وقف إطحإ النمر(، بسـب  من م تيسـير تدابير بنما الثةا والن ـر الةمب  لةتطويع والتدريج  لمراقب    رصـد )آليا
 ف إطحإ النمر التمبقين لةبقثا متى سمح  التروف بللا؛وق

تطوير رطط م كيمم يتقةإ  5+5عةى أ ميا مواصــــةا الةجنا القســــكريا الم ــــتركا   يشييي   - 17 
بآليا رصـــــد وقف إطحإ النمر، بمم ي ـــــم  الجوان  المتقةةا بت ـــــكي  ومســـــتوليم  الةجمن ال رعيا، ومن للا 

و  الزمن  لقنصــر البقثا لرصــد وقف إطحإ النمر وحجم  وانت ــمره الجيراك ؛ الم ــمركا ال مدكا لةمرأة؛ والجد
والمراح  البمرزة المحددة بوضـــــــــوح؛ والوضـــــــــع الن مئ  المتوقع؛ والترتيبم  األمنيا المقدة لتوكير مراقب  وقف 

 إطحإ النمر التمبقين لةبقثا؛

ى تةديم الدعم إلى آليا رصـــــــــد أن لةدو  األعضـــــــــما والمنتمم  اإلقةيميا الةدرة عة يالحظ - 18 
وقف إطحإ النــمر عن طريإ األمم المتحــدة، بســــــــــــــبــ  من ــم توكير مراقبين أكراد تحــ  رعــميــا البقثــا، وتوكير 
ــكريا  الموارد القينيا أو الممليا كيمم يتقةإ بةمئما بملمقدا  الحزما، عةى النحو اللب ات ة  عةي  الةجنا القســــــ

 ؛عةى النحو المحئم الدو  األعضما والمنتمم  اإلقةيميا ل لا الدعم إلى تةديم ويتطلع، 5+5الم تركا 

ــمكيا، حســـ    يطل  كذلك - 19  إلى األمين القمم أن يدرج ك  تةمريره الدوريا وك  أب تةمرير إضـ
ــا قب   ــم  الةيبيا المرتصـ ــسـ ــةطم  والمتسـ ــتكمةا عن الدعم المةدم من البقثا إلى السـ ــما، مقةومم  مسـ ااقتضـ

ت ــــــــــــــرين األو  أكتوبر، وعن التةـدم  23المرتةبـا، وعن تن يـل ات ـمإ وقف إطحإ النـمر المبرم ك  اانترـمبـم  
اللب أحرزت  آليا رصــــــــــد وقف إطحإ النمر، وعن ن ــــــــــر مراقب  وقف إطحإ النمر التمبقين لةبقثا ألغراه 

 الدعم، وعن مقميير رحية م ك  ن ميا المطمف؛

المحرز صـــــــــــو  ن ـــــــــــر مراقب  وقف إطحإ النمر  عن اعتزام  اســـــــــــتقراه التةدم يعر  - 20 
ــبتمبر  15التمبقين لةبقثا قب    ــتة  لةبقثا   ويطل ، 2021أيةو  ســـ ــتراتيج  المســـ ــتقراه ااســـ ــع ااســـ أن يضـــ

إلى األمين القمم أن يســـــت ـــــير   ويطل  كذلكااعتبمر عنصـــــر البقثا الرمد برصـــــد وقف إطحإ النمر،  ك 
ــثن أب زيمدة ك  القدد األقصــــ  ــملت  المجةس ب ــ ى األول  لمراقب  وقف إطحإ النمر عةى النحو المبين ك  رســ

 نيسمن أبري ؛ 7المتررا 

عةى أن اإلحما  إلى حكوما الوكمإ الوطن  الواردة ك  الةرارا  الســمبةا، بمم كي م   يشي   - 21 
 (2019) 2473و  (2018) 2420و  (2017) 2357و  (2016) 2292و  (2020) 2509الةرارا  

، ينبي  أن تقتبر بوصــــــــــــــ  ـم إحـما  إلى حكومـا ليبـيم، وأن ـم تنطبإ ـبملـتمل  عةى حكومـا (2020) 2526 و
 وما ليبيم المتقتا، حس  ااقتضما؛الوحدة الوطنيا، بص ت م حك

 أن يبة  المسثلا قيد نتره ال قة . يقرر - 22 
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