
 S/RES/2656 (2022)  األمــم المتحـدة  

  

 

 مجلس األمن 
 

Distr.: General 

28 October 2022 

 

 

 

 

22-24327 (A) 

*2224327*  

 (2022)  2656القرار    
   2022تشرين األول/أكتوبر    28المعقودة في    9173الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته    

  
 ،إن مجلس األمن

  2259وجميع قراراته الالحقة المتعلقة بليبيا، بما في ذلك القرارات   ( 2011)   1970إلى قراره    إذ يشيي ر  
 ، ( 2022)  2647و   ( 2022)   2629و   ( 2021)   2570و   ( 2020)  2542و   ( 2020)   2510و   ( 2015) 

روا األمم وإذ يع د   تأكيد التزامه القوي بعملية ســــياســــية وــــاملة يقو وا الليبيوا واتولوا رماماا وتي ــــ 
ــ افة   ــية ونرلمانية وحرية حرة ونزااة ووـــ المتحدة وادعماا المجتمع الدولي، بما في ذلك بإجراء انتخابات رئاســـ

ــاملة للجميع في جميع انحاء ليبيا ف اا جميع اصـــحاب المةـــلحة الليبيين   وإذ يالحظي اقرب وقت ممكن، ووـ
قدموا في ال ـــابم نـــمانات قواة لدعم واحتراال اســـتقال  العملية اونتخابية ونزاوتاا، وج لك نتائا اونتخابات، 

عن تأييده وســـــــتسرا  تي ـــــــير الميـــــــاورات بين الليبيين من اجع تايسة ال رو  واألونـــــــا  المالئمة،   وإذ يعرب 
 في ذلك تايسة بيسة آمرة، إلجراء اونتخابات على اساس  ستوري وقانوني، من اجع إنااء المرحلة اونتقالية،  بما 

عن قلـقه إراء الونــــــــــــــع األمري في ليبـيا، وو ســــــــــــــيمـا اووــــــــــــــتـ اكات العريـ ة المت ررة بين   وإذ يعرب 
و  المدنيين وعن تدمير الجماعات الم ـــــلحة في مررقة حرابلت، التي اســـــ رت عن وقو  إصـــــابات في صـــــ 

 جميع األحرا  إلى الح اظ على الادوء ال ائد في الميداا، وإذ يدعوالبرية التحتية المدنية، 

إ انته اليــديدة لالســتخداال العيــوائي لفســلحة في المراحم المأوولة بال ــكاا وعواقباا   عنوإذ يعرب  
بجميع األحرا  اا تمترع عن تلك الممارســـــــــــــات وفقا ولتزاماتاا بموج     وإذ يه بعلى ال ـــــــــــــكاا المدنيين،  

 القانوا الدولي، وو سيما فيما يتعلم بحماية المدنيين في الرزا  الم لح،

إلى   وإذ يشييي ردور الااال للبلداا المجاورة والمر مات اإلقليمية في  عم األمم المتحدة، بال وإذ يسيييل   
إراء تــأرير الرزا  على البلــداا المجــاورة، بمــا في ذلــك من جراء    وإذ يعرب عن القلق،  (2021)  2616القرار  

ــسة عن ا ــاءة اســــــتخداماا بما ي  ي إلى رعزعة  التاديدات الراوــــ لرقع غير الميــــــرو  لفســــــلحة وت دي ــــــاا واســــ
على تعزاز الدعم الدولي والتعاوا اإلقليمي  وإذ يشييج اوســــتقرار، وعن تدفم الجماعات الم ــــلحة والمرتزقة، 

 عما لبراء  بين ليبيا والبلداا المجاورة وويسات األمم المتحدة ذات الةــــــــــــلة، بما في ذلك لجرة براء ال ــــــــــــالال،
 ال الال والح اظ على ال الال في البلد والمررقة،
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عن قلقه من التاديد الراجم عن ت ـرا  األسـلحة وال ئائر وانتيـاروا في ليبيا، مما يقو   وإذ يعرب 
ــتقرار،   ــية اا تتخ ، بدعم من األمم المتحدة، ئروات لتأمين   وإذ يه باوســـــــــ ــات الليبية الرئي ـــــــــ ــ ـــــــــ بالم ســـــــــ

اـا ب عـالـية، وتراير المـراحم الخررة من الـ ئـائر المت جرة والمت جرات من مخل ـات الحرب،  المخزوـنات وا ارت 
 وحماية المدنيين من المخاحر الراجمة عن اون جارات العرنية في مواقع ال ئائر،

نـرورة التخري  لرز  سـالا الجماعات الم ـلحة وجميع الجاات الم ـلحة ذات الةـلة من  وإذ يؤكد 
احاا واعا ة إ ماجاا، في إحار ناا مت امع ووـــــامع ومت ـــــم إراء براء ال ـــــالال، بما ييـــــمع  غير الدو  وت ـــــر 

ــلية،   ــائاا إلى بلدانام األصـــ ــيم اإلقليمي واأئ  في    وإذ يؤكد كذلكعو ة اعضـــ ــمع التر ـــ اا ذلك ير غي اا ييـــ
وانيـــاء ليكع    بضـــرورة التخري  إلصـــالا قرا  األمن،  وإذ يسييل  اوعت ار احتياجات واولواات براء ال ـــالال،

ال ـلرات الليبية إلى التعاوا واحرار    وإذ يدعوامري وـامع وموحد وئانـع للم ـاءلة بديا ة مدنية لليبيا جكع، 
 تقدال بيأا و ه الم ألة،

ــاواة وفعالة   وإذ يحث  ــورة جاملة ومت ــ ــارجة المراة بةــ ــلرات الليبية على ج الة ميــ ــات وال ــ ــ ــ الم ســ
ذلك المراصـ  الديا ية، وفي جميع األنيـرة وعمليات اتخاذ القرارات    ومجدية على جميع الم ـتواات، بما في

اونتقا  الديمقراحي وحع الرزا  ونراء ال ــــــالال، واذ يقر بالحاجة إلى و   اليــــــاملة  ال ــــــياســــــية  بالعمليات المتعلقة
اال، حمــايــة المراة ومر مــات الــدفــا  عن حقوا المراة والعــامالت في مجــا  برــاء ال ــــــــــــــالال من التاــديــد واونتقــ 

 اولسك ذلك في  بمن ،لمجتمع المدنيا عضــاءلى تايسة بيسة آمرة ومواتية ألعاألحرا     جميع  بشيدة شيج ي وإذ
  ،باســــــــــتقال  و وا تدئع و موج  له   ملالنــــــــــرال  بعملا وحمايتاا،  اإلن ــــــــــاا  حقوا   بتعزاز  يقوموا   ال ين

ئرابات    مكافحةو  ،وللتةـدي لجميع اوـكا  التاديد والمضـايقة والعر  الم ـلح،  الرزا   حاوت في ذلك  في بما
حقوا اإلن ــــــــــــــاا وفـقا لاللتزامـات الـقائمـة بموجـ  الـقانوا    وتعزازحمـاـية  ل، وجـ ـلك  مال رالـية الموجاـة نــــــــــــــدو

الجاو  التي تب لاا بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا من اجع تي ــــــــير انخرا  الر ــــــــاء من   وإذ يدع الدولي، 
مختل  احيا  المجتمع الليبي وميــارجتان على نحو اوســع نراقا في العملية ال ــياســية والم ســ ــات العامة، 

 بأا العملية ال ياسية ير غي اا تيمع جميع الليبيين، بمن فيام الي اب والمجتمع المدني، وإذ يقر

  اا ت ع تحت  إلى اا موار  ليبيا من الر   وي موار  لةـــــــــــــالح جميع الليبيين، واج  وإذ يشيييييييي ر 
ــة الوحرية للر  ،  ــ ـ ــراة للم سـ ــيررة الحةـ ــة الوحرية للر     وإذ يدعوال ـ ــ ـ ــماا للم سـ جميع األحرا  إلى ال ـ
إلى اومية الرقابة الليبية على الم سـ ـات اوقتةـا ية    وإذ يشي ربأ اء عملاا  وا تعريع او تدئع او ت ـييت، 

ــ افة وعا لة والمالية لليبيا، مما ييـــمع الم ـــ ولية عن ج الة اا ت   دار اإليرا ات في جميع انحاء البلد برراقة وـ
 وئانعة للم اءلة،

اومية إنيـاء آلية يقو وا الليبيوا تجمع بين اصـحاب المةـلحة من جميع انحاء البلد   وإذ يع د تأك د 
في ظع  لتحديد اولواات اإلن اا وج الة إ ارة إيرا ات الر   والغار برراقة وــ افة ومرةــ ة وئانــعة للم ــاءلة  

ــاعدة على توحيد الترتي ات    وإذ يكرر تأك درقابة ليبية فعالة،   ور بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا في الم ــــ
 اوقتةا ية المتخ ة من جان  الم س ات الليبية،

عزمه على ج الة اا تتاا لليــع  الليبي ولةــالحه، في مرحلة وحقة، األصــو     من جديد وإذ يؤكد 
 ،(2011) 1970من القرار  17ل قرة المجمدة عمال با

إراء الحالة اإلن ــــــانية في ليبيا، بما في ذلك م ــــــتواات المةييــــــة المتدنية وعدال  وإذ يعرب عن قلقه 
ــية، وحالة الميــــر ين  ائليا، بما في ذلك عدال قدرة الميــــر ين  ائليا على العو ة إلى  ــاســ ك اية الخدمات األســ

https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)


S/RES/2656 (2022)  

 

22-24327 3/5 

 

تارا  المااجران  عن قلقه ال الغ إراء  وإذ يعرب كذلك ياروم ب ـب  مخاحر المت جرات والتاديدات اونتقامية،  
والالجسين واوتجار بال ير عبر ليبيا، واراء الحالة التي يواجااا المااجروا والالجسوا، بما في ذلك اوحتجار  

اومية معالجة األســـــ اب الج راة    وإذ يؤكدالتع ـــــ ي وســـــوء المعاملة وتعرنـــــام للعر  الجر ـــــي والجر ـــــاني،  
بالعمع ال ي تراض به ال عثة في تر ــــــيم عملية  وإذ يرحبر،  ال امرة وراء تارا  المااجران واوتجار بال يــــــ 

ال ـلرات الليبية إلى اتخاذ فوراا تدابير لمرع    وإذ يدعوتقديم الم ـاعدة اإلن ـانية لالجسين والمااجران و عماا،  
التع ي  والعر  الجر ـــــــي وغيره من اوـــــــكا  ســـــــوء المعاملة ارراء اوحتجار، والى اتخاذ ئروات نحو إغالا 

ز احتجـار الماـاجران والديـاال على وجـه ال ــــــــــــــرعـة ـبالتخليا من معـاـناة جميع الرـاس في ليبيـا من ئال   مراك
جميع األحرا  على ال ــــــــماا بوصــــــــو    وإذ يحثاإلســــــــرا  في توفير الخدمات العامة في جميع انحاء البلد،  

 الم اعدات اإلن انية بيكع جامع وآمن و وا عوائم وتي ير ذلك،

ال ي حال  جميع احرا  الرزا  باومتثا  ولتزاماتاا بموج    (2020)  2510ار  إلى القر  وإذ يشييي ر 
ــاني،   ــ ولين عن   وإذ يشيييييييددالقانوا الدولي، بما في ذلك القانوا الدولي اإلن ــــــــ ــ ة الم ــــــــ على وجوب محاســــــــ

 ااكات وتجاورات حقوا اإلن اا، انتااكات القانوا الدولي اإلن اني وعن انت 

جميع األحرا  على تر ي  القرارات ذات الةــــــــلة الةــــــــا رة بيــــــــأا الخرة المتعلقة بالمراة  وإذ يحث 
ال ـلرات الليبية إلى ونـع حد    وإذ يدعووال ـالال واألمن وعلى مرع ومواجاة العر  الجر ـي المتةـع بالرزا ، 

ــلة،  لإلفالت من العقاب على جرائم العر  الجر ــــــي و  ــيا مع قرارات مجلت األمن ذات الةــــ ــاني، تميــــ الجر ــــ
 ،(2000) 1325فياا القرار  بما

اومية حماية األح ا ، على الرحو المبين في قرارات مجلت األمن ذات الةـــــــــــــلة،   إلى  يشيييييييي روإذ   
ــ ة في و ا الةــــــــــد ،   تجاورات المرت  ة نــــــــــد  النتااكات و اوإراء   قلقاليعرب عن   إذو واتخاذ التدابير المراســــــــ

تلك التي  سيما وو ،2020تيران األو /اكتونر    23األح ا  في ليبيا رغم ات اا وق  إحالا الرار المبرال في 
ترروي على قتع األح ا  وتيـــــــوااام، وائترا  األح ا ، والعر  الجر ـــــــي المرت   نـــــــد األح ا ، وتجريد 

 جميع األحرا  على مرع ووق  و ه الممارسات فورا، يحث وإذاستخدامام، األح ا  او 

، الـ ي 2025-2023بـإحـار األمم المتحـدة للتعـاوا من اجـع الترميـة الم ــــــــــــــتـدامـة لل ترة    وإذ يرحيب 
يبرون على التزاال اصـحاب المةـلحة الليبيين واألمم المتحدة بالعمع معاا من ئال  ناا يقوال على التراب  بين  

للايــاوــة واوحتياجات   العمع في المجا  اإلن ــاني وفي مجا  الترمية ونراء ال ــالال لمعالجة األســ اب الايكلية
اإلن ـانية المت دية باد   فع عجلة التغيير الم ضـي إلى التحو  واونتقا  إلى ال ـالال والترمية الم ـتدامين في  

 واودا  الترمية الم تدامة، 2030جميع انحاء البلد،  عما لخرة عاال 

ع تاديدا (2015)  2213إلى انه ئلص، في قراره   وإذ يشييي ر  ، إلى اا الحالة في ليبيا و تزا  تيـــــك 
 لل الال واألمن الدوليين،  

ر - 1  وويــة بعثــة األمم المتحــدة للــدعم   2023األو /اكتونر   تيــــــــــــــران  31اا يمــد   حتى    يُقر 
ــة مت املة ل ي تر   الووية  المروحة باا عل في ــية ئاصــــ ــياســــ ــ اا بعثة ســــ ى الرحو المبي ن في القرار  ليبيا بوصــــ

 ؛(2021) 2570من القرار  16وال قرة  (2020) 2542

ــا ل يرحيب - 2  ــا لفمين العـاال في ليبـيا ورئي ــــــــــــ  عـثة األمم بتعيين عـبد   ـباريلي ممثال ئـاصــــــــــــ
المتحدة للدعم في ليبيا، واحث جميع األحرا  الليبية واصحاب المةلحة الرئي يين على الت اعع البر اء والتاال 

 مع الممثع الخاص لفمين العاال من اجع تر ي  وويته؛
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حل ه إلى بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا تر ي  توصيات اوستعرا  اوستراتيجي    يكرر - 3 
ويكرر ، بما في ذلك بتعزاز اسـتخداال اوتةـاوت اوسـتراتيجية لدعم انيـرة ال عثة،  (S/2021/716قع )الم ـت 

اا تقوال ال عثة، في ســـــياا تر ي  توصـــــيات اوســـــتعرا  اوســـــتراتيجي، باســـــت يـــــا  جميع الررا    كذلك طلبه
ا ة توراع الموار  المتاحة، ب بع مراا ترتي  األولواات واعا ة تحديد المااال والموار ،  الممكرة لزاا ة ال  اءة واع

إلى األمين العاال اا يرلع المجلت على آئر الم ـــــــتجدات المتعلقة   ويطلبح ـــــــ  الحاجة وعرد اوقتضـــــــاء،  
 ا القرار؛ من و  11بتر ي  توصيات اوستعرا  اوستراتيجي في التقارار المرلوب تقديماا في ال قرة 

ألا عد ا   ويأسيي إلى ئارحة الررام المربثقة عن ملتقى الحوار ال ــياســي الليبي،    يشيي ر - 4 
اا األودا  والم ا ئ الراظمة المبيرة في و ه الخارحة، وو سـيما في   ويؤكدمن نواتجاا المتوئاة لم ي ر   بعد، 

مراا، و تزا  مامة للعملية ال ــــــياســــــية، بما في ذلك الم ا ئ المتعلقة بالم ــــــ ولية المالية   6و  2و  1الموا  
من حدوث مزاد   األفعا  التي يمكن اا ت  ي إلى نيــوب اعما  عر  او ويرفضومكافحة ال  ــا  واليــ افية، 
ــامـــات في ليبيـــا،   ر من يحكمـــه من ئال  اونتخـــابـــات،    وييُيدر اونق ــــــــــــــ رغ ـــة اليــــــــــــــعـــ  الليبي في اا يقر 

حرام إلجراء و ه   ئرارةالم س ات ال ياسية الليبية واصحاب المةلحة الرئي يين على اوت اا على  ويحث
من ئال  الحوار    ،وقانوني  ســــــــــــتوري  اســــــــــــاس على ،اونتخابات في اقرب وقت ممكن في جميع انحاء البلد

حكومة   تيـــــكيعللجميع باد  تحقيم امور تيـــــمع  والحلو  الوســـــ  والت اعع البر اء على نحو وـــــ ا  ووـــــامع
دة قا رة على ممارسة الحكم في جميع انحاء البلد وتمثع اليع  الليبي بأكمله؛  ليبية موح 

العليــا لالنتخــابــات، بــالــدعم المقــدال من األمم المتحــدة للم ونــــــــــــــيــة الوحريــة الليبيــة    يرحيب - 5 
ــية ونرلمانية وحرية حرة   ويشييييج  ــية من إجراء انتخابات رئاســـ ــلة تقديم و ا الدعم لتمكين الم ونـــ على مواصـــ

 ؛ونزااة وو افة وواملة للجميع في جميع انحاء ليبيا

ــاملة للجميع وقائمة    يؤكد - 6  ــالحة ت وا جامعة ووـــــ اومية إجراء عملية وحرية للحوار والمةـــــ
لعـدالـة اونتقـاليـة، وارحـ  ـبالجاو  التي ـب لاـا المجلت الرـئاســــــــــــــي إلحالا عمليـة المةــــــــــــــالحـة  على م ـا ئ ا

الوحرية، وندعم اوتحا  األفراقي في و ا الةـــد ، بما في ذلك لتي ـــير عقد اجتما  بيـــأا المةـــالحة الوحرية  
مـا فياـا جـامعـة الـدو   بـالـدور الاـاال للمر مـات اإلقليميـة األئر ، ب   ويعترففي ليبيـا ئال  األوــــــــــــــار المقبلـة،  

بالم سـ ـات وال ـلرات الليبية المعرية اا تر   تدابير لبراء الثقة لتايسة بيسة   ويه بالعرنية واوتحا  األوروني،  
مواتية إلجراء انتخابات رئاســــــــــية ونرلمانية وحرية ناجحة، ب ــــــــــبع مراا ج الة ميــــــــــارجة المراة بةــــــــــورة جاملة  

ي اليـ اب والمجتمع المدني في جميع األنيـرة وعمليات اتخاذ القرارات  ومت ـاواة وفعالة ومجدية واوـرام ممثل
 المتعلقة باونتقا  الديمقراحي وجاو  المةالحة؛ 

بجميع األحرا  اا   ويه بعلى انه و يمكن اا يكوا الحع في ليبيا ع ـــــــــــكرااا،    يشيييييييدد - 7 
د التوترات وت ـاقم الرزاعـات  تمترع عن الديـاال بـأعمـا  عر  او اي اعمـا  ائر  يمكن اا ت  ي إلى تةــــــــــــــعيـ 

ــية او وق  إحالا الرار في ليبيا المبرال في  ــياسـ ــران األو /اكتونر  23وتقواض العملية ال ـ ، وال ي 2020تيـ
 ير غي تر ي ه على اكمع وجه؛ 

، بةـــــــيغته المعدلة  (2011) 1970إلى اا التدابير المرةـــــــوص علياا في القرار    يشييييي ر - 8 
ــارجوا  بقرارات وحقة، ترربم على األفرا  وال يانات ال ين تقرر لجرة الجزاءات التابعة لفمم المتحدة انام ييــــ

جاا في إنجار عملية اونتقا  في اعما  تاد  ال ــــالال او اوســــتقرار او األمن في ليبيا او تعرقع او تقو  الر 
ــاا،   ــي في البلد، او يقدموا الدعم لتلك األعما ، بما في ذلك عن حرام عرقلة اونتخابات او تقواضــ ــياســ ال ــ

https://undocs.org/ar/S/2021/716
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
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بـأا تمتثـع جميع الـدو  األعضـــــــــــــــاء امتثـاو تـامـا لح ر توراـد األســــــــــــــلحـة الم رو  بموجـ  القرار    ويطيلليب
 ، بةيغته المعدلة بموج  قرارات وحقة؛(2011) 1970

جميع الدو  األعضــــــــاء على اوحتراال ال امع ل ــــــــيا ة ليبيا واســــــــتقاللاا وســــــــالمتاا   يحث - 9 
 اإلقليمية ووحدتاا الوحرية؛

تيــــــــــــــران األو /   23بجميع األحرا  اا تر ـ  ات ـاا وق  إحالا الرـار المبرال في    يه يب - 10 
 5+5كراة الميـــــــــــــترجة تر ي ا جامال، بما في ذلك ئرة العمع التي ات قت علياا اللجرة الع ـــــــــــــ   2020اكتونر  

والمقرر تر ـي وا تر ـي ا متزامـرا ومـتدرجا ومتوارنا على مراحع،   2021تيــــــــــــــران األو /اكتونر  8جريا في   في
ــح  جميع القوات األجربية  ويحث ــبع مراا ســــــ ــاء على احتراال و عم التر ي  ال امع لالت اا ب ــــــ الدو  األعضــــــ

 التأئير؛ والمقاتلين األجان  والمرتزقة من ليبيا  وا مزاد من

 يوما تقراراا عن تر ي  و ا القرار؛   60إلى األمين العاال اا يقدال إلى مجلت األمن جع    يطلب  -   11 

ر - 12   اا ي قي الم ألة قيد ن ره ال علي. يقر 
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