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 (2018) 2434 قرارال  
 /أيلول 13 في المعقودة 8350 جلسذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذ  في األمن مجلس اتخذذذذذذ  الذذذذذذ     

 2018سب مبر 
 

 ،إن مجلس األمن 
 وإىل مجيع قراراته الالحقة بشأن ليبيا، (2011) 1970إىل قراره  إذ يشير 
 مية ووحدهتا الوطنية،التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقالهلا وسالمتها اإلقلي وإذ يعيد تأكيد 
( S/2018/140)بتقريري األمني العــاع  ب بع ــة األمم املتحــدة للــد م   ليبيــا  وإذ يحيط علمذذ  

 (،S/2018/780) و
، سالمة واصلة للبع ة واملم ل اخلاص لألمني العاع، غسان ب د مه القوي للجهود املت وإذ يعرب 

د وته مجيع  وإذ يكررتأييده ود مه الكامل خلطة  مل األمم املتحدة مب أجل ليبيا،  وإذ يعيد تأكيد
الليبيني إىل العمل معا بروح مب التوافق   إطار العملية السياسية الشاملة للجميع اليت يتوىل املم ل اخلاص 

 لى أمهية الدور املركزي الذي تضــــطلع به األمم املتحدة   تيســــ  إ اد  وإذ يشذذذددلألمني العاع قيادهتا، 
ن   ســــــــبيل نقيق األمب، وااســــــــتدامة الســــــــياســــــــية تســــــــوية ســــــــياســــــــية يقود ا و ســــــــ   قاليد ا الليبيو 

 وااقتصادية، والوحدة الوطنية   ليبيا،
بوقف إطالق النـار   طرابل  الـذي ا التوصــــــــــــــــل إليـه بوســــــــــــــــاطـة األمم املتحـدة،  وإذ يرحب 

أيلول/ســـــــــبتمي الذي يديب أ مال العنف    6يشـــــــــ  إىل البيان الرااســـــــــيف  ل  األمب الصـــــــــادر    وإذ
 ، وإذ يد و مجيع األطراف إىل ممارســــــــــــــة ةــــــــــــــب  الن   وهاية املد يني واا را   دية   جهود طرابل

 ،الوطنيةاملصاحلة 
 2015كا ون األول/ديسمي   13املؤيد لبيان روما املؤرخ  (2015) 2259إىل قراره  وإذ يشير 

 م حكومة الوفاق الوطين با تبار ا احلكومة الشر ية الوحيدة لليبيا، وبا تبار راي  الوزراء الذي ينادي بد
 فايز السراج  و راي  ا ل  الرااسيف،

https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/2018/140
https://undocs.org/ar/S/2018/780
https://undocs.org/ar/S/RES/2259(2015)


 S/RES/2434 (2018) 

 

2/6 18-15241 

 

د مه للتن يذ الكامل لالت اق الســــياســــيف اللييف املوقع   الصــــ  ا ، امل ر ،  وإذ يكرر تأكيد 
كيل حكومة وفاق وطين مؤل ة مب ا ل  ، الذي ينص  لى تشــــــــــ2015كا ون األول/ديســــــــــمي   17  

 الرااسيف وجمل  الوزراء، وتد مها مؤسسا  الدولة األخرى،  ا فيها جمل  النوا  وجمل  الدولة،
كا ون   25با تماد جمل  النوا ، مب حيث املبدأ، اات اق الســـــــــــــياســـــــــــــيف اللييف    وإذ يرحب 
الســياســيف اللييف الذي جدد التأكيد  لى التزامه ، و ا تال ذل  مب اجتما ا  للحوار 2016ال اين/يناير 

بصــــون اات اق الســــياســــيف اللييف، وإذ يعيد التأكيد  لى أن اات اق الســــياســــيف اللييف ي ل اإلطار الوحيد 
 الصاحل إلهناء األزمة السياسية الليبية،

حكومة الوفاق  وإذ يشذذجب وقوة لى أمهية ااســتمرار   اتاباهن هنش مــامل للجميع،  وإذ يشذذدد 
الوطين  لى أن تن ر  مع األطراف كافة لد م املصــــــــاحلة وتعزيز التو ية الســــــــياســــــــية   مجيع أ اء ليبيا، 

مجيع األطراف واملؤسسا    ليبيا  لى العمل باات اق السياسيف الليبـيف  لى  و بنَّاء وحبسب  يحث وإذ
  ية وإرادة سياسية ثابتة،

ت مؤخرا لتعزيز حوار ســياســيف مــامل بني مجيع الليبيني،  ا   ذل  باجلهود اليت بذل وإذ يرحب 
اجلهود اهلامة اليت بذهلا ج ان ليبيا والشـــــــركاء الدوليون واملن ما  اإلقليمية، وبااجتماهن املعقود   باري  

واإل الن املشـــــصا الصـــــادر  قع ااجتماهن  لى النحو املبني   بيان صـــــح يف  2017متوز/يوليه  25  
،   إطار اات اق الســـــــــــــــياســـــــــــــــيف اللييف الذي أيده القرار 2017متوز/يوليه  27ل  األمب صـــــــــــــــادر    

  داء األمني العاع إىل جتميع خمتلف املبادرا  نت قيادة األمم املتحدة، وإذ يؤيد، (2015) 2259
الوطين اليت أطلقهــا املم ــل اخلــاص لألمني العــاع واليت أد  إىل  قــد  بعمليــة املؤمتر وإذ يرحذذب 

جلســا  حوار بني ا تمعا  ايلية الليبية   مجيع أ اء البلد، حيث   م ســتة وســبعون  شــاطا   ثالثة 
 وأربعني موقعا،

ل بد وة املم  وإذ يحيط علم ، 2018حزيران/يو يه  6إىل بيا ه الرااســــــــــــــيف املؤرخ  وإذ يشذذذذذذذذذذير 
إلجراء ا ت ابا  برملا ية ورااســـــــــــــــية   ليبيا   أقر  وقت  2018أيار/مايو  21اخلاص لألمني العاع   

بالزخم  وإذ يرحبممكب، مــــر  أن تكون ال روف األمنية والتقنية والتشــــريعية والســــياســــية الالزمة مهيأة، 
، وإذ يشــــــ  إىل النداء 2018أيار/مايو  29الذي ولده املؤمتر الدويل املعين بليبيا الذي  قد   باري    

العاجل الذي وجهه املم ل اخلاص لألمني العاع إىل القادة الليبيني للتمســــــــــــــــ  بالتزاماهتم املتعهد  ا   
األمم املتحدة لتن يم ا ت ابا  برملا ية ورااســــــــــية  باري ، والتزاع األطراف الليبية بالعمل بصــــــــــورة بناءة مع
 سلمية ذا  مصداقية، وباحصاع  تااش تل  اا ت ابا ،

بعمل امل وةــية الوطنية العليا لال ت ابا  املضــطلع به نضــ ا للمناســبا  اا ت ابية  وإذ يرحب 
إجراء اا ت ـــابـــا  البلـــديــة،  وبـــاجلهود اليت تبـــذهلـــا اللجنـــة املركزيـــة ا ت ـــابـــا  ا ـــال  البلـــديـــة مب أجـــل

 بد م البع ة هلذا العمل، يرحب ك لك وإذ
بالدور الرايســـــيف الذي يضـــــطلع به املم ل اخلاص لألمني العاع   التشـــــاور مع األطراف  وإذ يقر 

 الليبية مب أجل وةع األساس الدستوري لال ت ابا  وا تماد القوا ني اا ت ابية الالزمة،

https://undocs.org/ar/S/RES/2259(2015)
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لليبيني إىل نســـــــــــــني املناخ لال ت ابا  الوطنية بكل الوســـــــــــــاال املمكنة، د وته مجيع ا وإذ يكرر 
  ذل  مب خالل العمل البنَّاء مب أجل توحيد املؤســــــســــــا  العســــــكرية وااقتصــــــادية الليبية  وإ شــــــاء   ا

 قوا  أمب وطنية موحدة ومعززة خاةعة للسلطة احلكومية املد ية  وتوحيد مصرف ليبيا املركزي،
ى أن ةـــــمان األمب وصـــــد اإلر ا   ب ليبيا  ع أن يكو ا مهمة تتوا ا قوا   ل وإذ يشذذذذدد 

 أمب وطنية موحدة ومعززة نت السلطة احلصرية حلكومة الوفاق الوطين وفقا لالت اق السياسيف اللييف،
إىل األحداث اليت وقعت   اهلالل الن طيف وإىل البيان الصــــح يف الصــــادر  ب جمل   وإذ يشذذذير 
الذي يرحع فيه باإل الن  لى أن املؤســــــــســــــــة الوطنية للن   اســــــــتأ  ت  2018وز/يوليه مت 19األمب   

 ملها باســـم، ول اادة، مجيع الليبيني الذيب تعود هلم ملكية املوارد الن طية الليبية، و لى أ ه يتعني أن ت ل 
لوفاق الوطين متل  املوارد الن طية الليبية نت الســـــيطرة احلصـــــرية للمؤســـــســـــة الوطنية للن  ، وأن حكومة ا

 وحد ا سلطة الرقابة  لى املؤسسا  ااقتصادية واملالية الليبية،
إىل ةرورة قياع الدول األ ضاء بوقف ما تقدمه مب د م إىل املؤسسا  املوازية، اليت  وإذ يشير 

تد يف لن سها ص ة السلطة الشر ية بينما  يف خارج  طاق اات اق السياسيف اللييف حسع  ص اات اق 
  سه، وما تقوع به مب اتصاا  رمسية معها، 

 لى املشـــــاركة الكاملة واملتســـــاوية وال عالة للمرأة   مجيع األ شـــــطة املتعلقة باا تقال  وإذ يحث 
اجلهود اليت يبذهلا املم ل اخلاص لألمني العاع مب أجل  وإذ يدعمالد قراطيف وحل النزا ا  وبناء السالع، 
لنســـــــــــــــاء مب خمتلف أطياف ا تمع اللييف   العملية الســـــــــــــــياســــــــــــــية تيســـــــــــــــ  مشـــــــــــــــاركة أوســـــــــــــــع  طاقا ل

 ، العامة واملؤسسا 
الســـــــــــــلطا  الليبية إىل منع ومواجهة العنف اجلنســـــــــــــيف   حاا  النزاهن،  ا   ذل   وإذ يدعو 

وةـــــــع حد ل فال  مب العقا   لى جراام العنف اجلنســـــــيف واجلنســـــــاين، متشـــــــيا مع قرارا  جمل  األمب 
، (2013) 2122، و (2013) 2106، و (2000) 1325ا فيهــــــا القرارا  ذا  الصـــــــــــــــلــــــة،  ــــــ

 ،(2016) 2331، و (2015) 2242 و
ةــــــــــرورة أن تعمل مجيع األطراف   ليبيا بصــــــــــورة بناءة مع األمم املتحدة،  وإذ يؤكد من جديد 

وأن متتنع  ب أي أ مال مب مـــــــــــــأهنا أن تقوس احلوار الســـــــــــــياســـــــــــــيف الذي تتوســـــــــــــ  فيه األمم املتحدة، 
  لى أ ه ا  كب أن يكون  ناا حل  سكري   ليبيا، ال أكيد يكرر وإذ

ألطراف أن ت يف  ا  ليها مب التزاما   وجع أن مب واجع مجيع ا وإذ يؤكد من جديد ك لك 
 لى أن املسؤولني  وإذ يشددالقا ون الدويل اإل ساين والقا ون الدويل حلقوق اإل سان، حسع ااقتضاء، 

 ب ا تهــــاكــــا  القــــا ون الــــدويل اإل ســــــــــــــــــاين و ب ا تهــــاكــــا  وجتــــاوزا  حقوق اإل ســــــــــــــــــان  ــــع أن 
 للمساءلة، خيضعوا

لوطين  لى إكمال الصتيبا  األمنية املؤقتة لتحقيق ااســــــــــتقرار   حكومة الوفاق ا وإذ يشذذذذذذذجب 
ليبيا، با تبار ذل  خطوة حامسة  و معاجلة التحديا  الســــــــــــياســــــــــــية واألمنية واإل ســــــــــــا ية وااقتصــــــــــــادية 

،    ذا الصــــدد، بضــــرورة قياع حكومة الوفاق الوطين بوةــــع خط  لنزهن وإذ يسذذذل مواملؤســــســــية   ليبيا، 
حكومة الوفاق الوطين  لى مواصـــلة  وإذ يشذذذجب  املســــلحة وتســــردها وإ ادة إدماجها، ســــالح اجلما ا

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
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بــذل اجلهود الراميــة إىل نقيق ااســـــــــــــــتقرار   املــدن املتضـــــــــــــــررة، مب أجــل تعزيز املكــاســـــــــــــــــع ايرزة   
 اإلر ا ، مكافحة
 ور مســــــــتوى  ب مــــــــديد القلق إزاء تد ور احلالة اإل ســــــــا ية   ليبيا،  ا   ذل  تد وإذ يعرب 

املعيشــة وتقدخ خدما  أســاســية غ  كافية، واحلالة اليت يواجهها املهاجرون والالجملون واملشــردون داخليا، 
مجيع األطراف إىل احصاع القا ون الدويل،  ا   ذل  القا ون الدويل اإل ســــــــاين والقا ون الدويل  وإذ يدعو

ليبية كذل  إىل اختاذ مجيع اخلطوا  الالزمة الســــلطا  ال وإذ يدعوحلقوق اإل ســــان، حســــع ااقتضــــاء، 
للتحقيق   اا تهاكا  والتجاوزا ،  ا   ذل  التعذيع والعنف اجلنســـــيف واجلنســـــاين وســـــوء املعاملة   

 السجون ومراكز ااحتجاز، وحماسبة املسؤولني  نها،
ر  ب طريق ليبيا، اإل را   ب القلق إزاء هتريع املهاجريب والالجملني وااجتار بالبشــــــــــــــ وإذ يكرر 
 لى قرار فرس جزاءا   لى ستة أم اص  ارسون ااجتار بالبشر وهتريع املهاجريب   ليبيا  وإذ يشدد

بالعمل الذي تضــــطلع به البع ة   تنســــيق ود م تقدخ املســــا دة  وإذ يرحب، 2018حزيران/يو يه  8  
لقطري، وا ســـــــــــــيما م وس األمم املتحدة اإل ســـــــــــــا ية لالجملني واملهاجريب  ب طريق فريق األمم املتحدة ا

الســـــــاميف لشـــــــؤون الالجملني واملن مة الدولية للهجرة،  ا يك ل اامت ال لســـــــياســـــــة بذل العناية الواجبة   
 مرا اة حقوق اإل سان،

باحلوار ااقتصـــــــــــــــادي اجلاري   ليبيا واملنطقة، وإذ يرحع بدور البع ة   د م  وإذ يحيط علم  
بالتزاع مم ليف ا ل  الرااســــــيف وحكومة الوفاق  وإذ يرحب ك لكالح ااقتصــــــادي، احلوار مب أجل اإلصــــــ

الوطين ومصــرف ليبيا املركزي وديوان اياســبة واملؤســســة الوطنية للن   بت  يف معا اة الشــعع اللييف  لى 
القتصاد سبيل ااستعجال  ب طريق اإلسراهن بتقدخ اخلدما  العامة، ونسني السيولة النقدية، والتصدي ل

بزيادة  وإذ يرحبالقاام  لى الســـــــــــــــلع، م ل صـــــــــــــــرف العملة األجنبية  عدا  الســـــــــــــــوق الســـــــــــــــوداء، 
 الن  ، إ تاج

حكومة الوفاق الوطين ومصـــرف ليبيا املركزي  لى أن ين ذا، دون مزيد مب التأخ ،  وإذ يشذذجب 
إىل الطلع املوجه إىل البع ة  وإذ يشذذذذذذذذيرما ات ق  ليه مب التداب  ااقتصـــــــــــادية اليت تشـــــــــــتد احلاجة إليها، 

واملم ل اخلاص لألمني العاع، بناء  لى طلع مب راي  الوزراء الســــــــراج، بد م تيســــــــ  ااســــــــتعراس املايل 
 لى أمهية  وإذ يشددللمؤسسا  ااقتصادية واملالية مب أجل د م جهود إ ادة توحيد  ذه املؤسسا ، 

 التعاون مع املؤسسا  املالية الدولية،
تأكيد طلبه بأن تقدع مجيع الدول األ ضـــــــــــــــاء د مها الكامل جلهود املم ل اخلاص  روإذ يكر  

لألمني العاع وأن تعمل مع الســــــــــــلطا  الليبية والبع ة  لى إ داد جممو ة مب تداب  الد م املنســــــــــــقة لبناء 
قدرا  حكومة الوفاق الوطين،  ا يتمشـــــــــــــــى مع أولويا  ليبيا ويســـــــــــــــتجيع ملا تطلبه مب مســـــــــــــــا دة، 

تــأكيــد د وتــه مجيع األطراف إىل أن تتعــاون مع البع ــة  لى  و تــاع فيمــا تن ــذه مب  كذذ لذذك يكرر وإذ
أ شــطة، بطرق منها اختاذ اخلطوا  الالزمة لضــمان أمب موا يف األمم املتحدة واألفراد املرتبطني  ا وك الة 

  وااق، تنقلهم بدون
البع ة  لى مواصــلة نديد األولويا  املتعلقة باملهاع املنوطة  ا و هود الوســاطة اليت  وإذ يشذذجب 

تبذهلا   إطار مب التشـــاور التاع مع ا ل  الرااســـيف وســـاار املؤســـســـا  الليبية و ا يســـتجيع احتياجاهتا 
 والتطورا  اليت تشهد ا احلالة   البلد،
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  اجلزاءا  القاامة تن يذا كامال، ومواصــــــــــــــلة التعاون مع  لى أمهية ك الة تن يذ تداب وإذ يشذذذذذذذذذذذدد 
   ذا  وإذ يشيرالسـلطا  الليبية لك الة اإلبال   ب اا تهاكا  إىل جلنة اجلزاءا  التابعة لألمم املتحدة، 

الصـــــدد إىل أن اجلها  مب األفراد أو الكيا ا  اليت تشـــــارا   أ مال هتدد الســـــالع أو ااســـــتقرار أو األمب 
ـــــــالقرار ت أو ـــــــا  كب أن ت رس  ليهـــــــا جزاءا  حمـــــــددة اهلـــــــدف  مال ب ـــــــذ ـــــــا   ليبي ـــــــد م لتن ي وفر ال

2213 (2015)، 
  ليبيا ا تزال تشـــــــــــــكل هتديدا  ، أن احلالة(2015) 2213إىل أ ه قرر،   قراره  وإذ يشذذذذذذذذذذير 

 للسالع واألمب الدوليني،
، واية بع ة األمم املتحدة للد م   2019أيلول/ســـــــــــــــبتمي  15أن  دد، حىت  يقرر - 1 

ليبيا، نت قيادة املم ل اخلاص لألمني العاع، وأن تتوىل البع ة، بوصــــــ ها بع ة ســــــياســــــية خاصــــــة متكاملة، 
مســــاا  قاليد األمور  لى الصــــعيد الوطين، ممارســــة الوســــاطة وبذل املســــا يف يت ق متاما مع مبادئ اإل و ا

 احلميدة لد م ما يليف:
 ملية ســـــياســـــية وحوار أمين واقتصـــــادي مـــــامالن للجميع   إطار اات اق الســـــياســــيف  ‘1’ 

 اللييف وخطة  مل األمم املتحدة 
 مواصلة تن يذ اات اق السياسيف اللييف  ‘2’ 
توطيد ترتيبا  حكومة الوفاق الوطين املت ذة فيما يتعلق باحلوكمة واألمب والشـــــــــــــــؤون  ‘3’ 

ااقتصــــــــــــادية،  ا   ذل  د م اإلصــــــــــــالح ااقتصــــــــــــادي بالتعاون مع املؤســــــــــــســــــــــــا  
 الدولية  املالية

املراحل الالحقة مب العملية اا تقالية الليبية،  ا   ذل  العملية الدســـــــــــــــتورية وتن يم  ‘4’ 
 ا  اا ت اب

 أن تقوع البع ة،   حدود القيود التش يلية واألمنية، باملهاع التالية: يقرر ك لك - 2 
 د م املؤسسا  الليبية الرايسية  ‘1’ 
ية وإيصـــــــــــــــال  ‘2’  تقدخ الد م، بناء  لى الطلع، مب أجل توف  اخلدما  األســـــــــــــــاســـــــــــــــ

 املسا دا  اإل سا ية، وفقا للمبادئ اإل سا ية 
 حقوق اإل سان واإلبال   نها رصد حالة  ‘3’ 
تقـــدخ الـــد م لتـــأمني األســـــــــــــــلحـــة واأل تـــدة املتصـــــــــــــــلـــة  ـــا غ  اخلـــاةـــــــــــــــعـــة للمراقبـــة  ‘4’ 

 ا تشار ا  ومكافحة
تنســـيق املســـا دة الدولية وتقدخ املشـــورة واملســـا دة د ما  للجهود اليت تقود ا حكومة  ‘5’ 

ارجة مب النزاهن،  ا فيها املناطق الوفاق الوطين   ســـبيل نقيق ااســـتقرار   املناطق اخل
 ايررة مب قبضة تن يم دا ش 

إىل األمني العاع أن يعيد تقييم جممو ة مب األ داف الت صـــــــــــــــيلية لتن يذ املهاع  يطلب - 3 
املنوطة بالبع ة، وأن يركز بشــكل خاص  لى اخلطوا  الالزمة إلقامة الســند الدســتوري إلجراء اا ت ابا  

https://undocs.org/ar/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213(2015)
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ة الســــياســــية مب مســــار ا اجلاري، وأن يبلا  ب التقدع ايرز  و نقيق  ذه األ داف   واارتقاء بالعملي
 تقاريره الدورية 

إىل البع ة أن ترا يف متاما املن ور اجلنساين طوال فصة وايتها وأن تسا د حكومة  يطلب - 4 
قراطيف وجهود املصــــــــــاحلة وقطاهن الوفاق الوطين   ك الة املشــــــــــاركة الكاملة وال عالة للمرأة   اا تقال الد 

األمب و  املؤســـــــســـــــا  الوطنية، و  هاية النســـــــاء وال تيا  مب العنف اجلنســـــــيف واجلنســـــــاين، متشـــــــيا مع 
  (2000) 1325 القرار

هلا   ليبيا مب ، وجودا مسـتمرا 2016آذار/مارس  30بأن البع ة ك لت، منذ  يقذذذذذذذذذذذذذر - 5 
أجل د م ا ل  الرااســيف واللجنة األمنية املؤقتة، ويرحع بالتقدع الذي أحرزته البع ة   اســتعادة وجود ا 
  طرابل  وخبططهــا الراميــة إىل اســـــــــــــــتعــادة وجود ــا   بن ــازي وأ ــاء أخرى مب ليبيــا،  ب طريق العودة 

 لصتيبا  األمنية الالزمة هلذا ال رس التدر ية، حسبما تسمح به ال روف األمنية، واختاذ ا
بالتقدع ايرز   وةـــــع اســـــصاتيجية ســـــياســـــية مـــــاملة وزيادة التكامل والتنســـــيق  يرحب - 6 

ااســـــــــــــــصاتيجيف بني البع ة ووكاا  األمم املتحدة وصـــــــــــــــناديقها وبراجمها   ليبيا  دف د م اجلهود اليت 
تقرار   ليبيا، ويشـــجع  لى مواصـــلة العمل   ســـبيل تقود ا حكومة الوفاق الوطين   ســـبيل نقيق ااســـ

 ذل  
يومــا،  لى األقــل،  60إىل األمني العــاع أن يواصــــــــــــــــل موافــاة جمل  األمب كــل  يطلب - 7 

 بتقرير  ب تن يذ  ذا القرار 
إىل األمني العاع أن يقدع حسع الضرورة، وبعد إجراء مشاورا  مع السلطا   يطلب - 8 

توصـــيا  املتعلقة بد م البع ة للمراحل الالحقة مب العملية اا تقالية الليبية وبالصتيبا  الليبية، تقريرا  ب ال
 األمنية للبع ة 

 أن يبقيف املسألة قيد   ره ال عليف. يقرر - 9 
 

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)

