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  )٢٠١١ (٢٠٠٩ قرارال    
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٦ املعقودة يف ٦٦٢٠الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
 ،إن جملس األمن  

التزامــــه الــــشديد بــــسيادة ليبيــــا واســــتقالهلا وســــالمتها اإلقليميــــة يعيــــد تأكيــــد إذ   
 لوطنية، ووحدهتا

بـشأن محايـة   ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤قراراتـه الـسابقة    يعيد تأكيـد    وإذ    
) ٢٠١١ (١٩٩٨و  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٦ (١٦١٢ زاعات املـسلحة، و   ـاملدنيني يف النـ   

ــ  ١٨٨٨ و) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥، و زاعات املـــسلحةـبـــشأن األطفـــال يف النـ
 بشأن املرأة والسالم واألمن،) ٢٠١٠ (١٩٦٠ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و  )٢٠٠٩(

وضع يف ليبيا إىل املدعي العام للمحكمـة اجلنائيـة     إىل قراره القاضي بإحالة ال     وإذ يشري   
أمهية التعاون من أجل ضمان حماسبة املـسؤولني عـن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان                وإىل  الدولية،  

 والقانون اإلنساين الدويل أو املتواطئني يف اهلجمات اليت تستهدف السكان املدنيني،

والقــانون اإلنــساين الــدويل  مجيــع انتــهاكات قــانون حقــوق اإلنــسان وإذ يــدين بــشدة  
املــدنيني وغــري ذلــك مــن األعمــال قتــل  االنتــهاكات الــيت تنطــوي علــى الــساريني، مبــا يف ذلــك

سـيما   والالعتقـال واالحتجـاز التعـسفيني،        أو ا  همالعنـف ضـد   اليت يستعمل فيهـا      القانونية غري
  لمهاجرين األفارقة وأفراد األقليات،ل

 ضد النساء والفتيات، وجتنيد األطفال      ، وخاصة سيالعنف اجلن أيضاً  وإذ يدين بشدة      
 ما يتناىف مع القانون الدويل الساري،، وهو زاع املسلحـ الن حاالتيف واستخدامهم

 أن العــودة الطوعيـة واملــستدامة لالجـئني واملــشردين داخليـا ســتكون عــامال    وإذ يعتـرب   
  حامسا يف توطيد دعائم السالم يف ليبيا،
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الك زمـام أمـور البلـد والنـهوض باملـسؤولية عنـه علـى الـصعيد                 أن امـت  على  وإذ يشدد     
ــدائم واملــسؤولية الرئيــسية املنــوط بالــسلطات       الــوطين مهــا مــن أهــم عناصــر إحــالل الــسالم ال

 حتديد أولوياهتا واستراتيجياهتا لبناء السالم بعد انتهاء الرتاع،الوطنية الوفاء هبا يف سياق 

، )S/2011/542 (٢٠١١سـبتمرب  / أيلـول ٧ املؤرخـة   إىل رسـالة األمـني العـام   وإذ يـشري   
، بناء على طلب مـن الـسلطات   ةيمبدئ صفة باعتزامه إرسال بعثة من األفراد لنشرهم ب    ويرحب

 املمثل اخلاص لألمني العام،البعثة الليبية، على أن يقود 

 الــدكتور حممــود ة مــنوجهــاملســبتمرب / أيلــول١٤ املؤرخــة  بالرســالةوإذ حيــيط علمــاً  
 ،معا النيىل األمإ ، اجمللس الوطين االنتقايليل، رئيس وزراءجرب

ألمني العام إىل ليبيا، الـسيد عبـد اإللـه حممـد            لاخلاص   لمبعوثل عن امتنانه    وإذ يعرب   
 اخلطيب، على ما بذله من جهود إلجياد حل مستدام وسلمي يف ليبيا،

 اجملتمــع الــدويل  ضــرورة أن تتــوىل األمــم املتحــدة قيــادة جهــودوإذ يؤكــد مــن جديــد  
 الــيت تقودهــا ليبيــا والــيت هتــدف إىل إقامــة دولــة دميقراطيــة ادة البنــاءعــإعمليــة االنتقــال ول اًدعمــ

 االجتمـاع الرفيـع   يف هـذا الـصدد  ات الـيت قـدمها   سامهامل بوإذ يرحبمستقلة موحدة يف ليبيا،   
ؤمتر بـاريس   مـ و أغـسطس / آب ٢٦املستوى للمنظمات اإلقليميـة الـذي عقـده األمـني العـام يف              

ً جبهــود االحتــاد األفريقــي وجامعــة الــدول يرحــب أيــضاإذ وســبتمرب، / أيلــول١الــذي عقــد يف 
  اإلسالمي،التعاون العربية واالحتاد األورويب ومنظمة 

م واألمـن   عن القلق إزاء انتشار األسلحة يف ليبيا وأثره احملتمـل علـى الـسال             وإذ يعرب     
 يف املنطقة،

 ١٩٧٣ و ٢٠١١فربايــر / شــباط٢٦املــؤرخ ) ٢٠١١ (١٩٧٠ إىل قراريــه وإذ يــشري  
 ،٢٠١١مارس / آذار١٧املؤرخ ) ٢٠١١(

 ١٩٧٠دة عمـال بـالقرارين   اح األصـول اجملمَّـ  ُتت  أن إىل تصميمه على ضمان وإذ يشري   
يف أقــرب وقــت ممكــن لــشعب ليبيــا وملــا يعــود عليــه بــالنفع،         ) ٢٠١١ (١٩٧٣و ) ٢٠١١
والــدول  ) ٢٠١١ (١٩٧٠نــة املنــشأة عمــال بــالقرار     بــاخلطوات الــيت اختــذهتا اللج  ويرحــب

 على أمهيـة إتاحـة هـذه األصـول بطريقـة شـفافة ومـسؤولة                يؤكدإذ  واألعضاء يف هذا الصدد،     
 وفقاً الحتياجات الشعب اللييب ورغباته،

 مبوجــب ميثــاق م واألمــن الــدولينيصــون الــسالاألساســية عــن  مــسؤوليته وإذ يــدرك  
 املتحدة، األمم
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ويتخـذ تـدابري مبوجـب     مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحـدة،        وإذ يتصرف   
  منه،٤١املادة 

 إىل  ويتطلـع ،  ن الوضـع هنـاك     بتحسُّ ويرحب ، بالتطورات يف ليبيا   حييط علماً   - ١  
 ؛حتقيق االستقرار يف ليبيا

علـى  شدد  يـ و،   يف ليبيـا    شاملة وممثِّلـة للجميـع      إىل إنشاء حكومة مؤقتة    يتطلع  - ٢  
 علـى االلتـزام بالدميقراطيـة واحلكـم الرشـيد وسـيادة             ةرتكـز م أن تكون الفترة االنتقالية      ضرورة

  القانون واحترام حقوق اإلنسان؛
 على أمهية تعزيـز مـشاركة املـرأة واألقليـات مـشاركة كاملـة علـى قـدم            يؤكد  - ٣  

 رتاع؛الانتهاء املساواة يف املناقشات املتعلقة بالعملية السياسية يف مرحلة ما بعد 

 بالبيانــات الــصادرة عــن اجمللــس الــوطين االنتقــايل والــيت دعــا فيهــا إىل يرحــب  - ٤  
 إىل  م وخلفيـاهت  م معتقـداهت  أّيا كانـت  دعوته مجيع الليبيني    بالوحدة واملصاحلة الوطنية والعدالة، و    

 االمتناع عن األعمال االنتقامية، مبا فيها االعتقاالت التعسفية؛

 : االنتقايل على تنفيذ خططه الرامية إىل ما يلياجمللس الوطينيشجع   - ٥  

أمـوال ليبيـا     عيـ وز اخلـدمات احلكوميـة، وت     فائنمحاية الـسكان يف ليبيـا، واسـت         )أ(  
 ؛على حنو يتوخى فيه الصراحة والشفافية

اإلنــساين نــسان والقــانون قــوق اإلحل  أخــرىانتــهاكات وأ اعتــداءات ةيــأمنــع   )ب(  
 عقاب؛الدويل ووضع حد لإلفالت من ال

اتفـاق بـشأن    تشاورية شاملة هبـدف التوصـل إىل   ضمان وجود عملية سياسية     )ج(  
 وضع دستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة؛

ضـوا للتهديـد    ضمان سـالمة املـواطنني األجانـب يف ليبيـا، ال سـيما الـذين تعرّ                 )د(  
 أو االحتجاز؛/أو سوء املعاملة و/و

الـصغرية  مولـة علـى الكتـف واألسـلحة         جـو احمل   - منع انتشار صـواريخ أرض      )هـ(  
واألســلحة اخلفيفــة، والوفــاء بالتزامــات ليبيــا يف مــا يتعلــق باحلــد مــن التــسلح وعــدم االنتــشار    

 مبوجب القانون الدويل؛

 مـن أجـل جتنـب       اجمللـس الـوطين االنتقـايل     ههـا   النـداءات الـيت وجّ    بيط علما   حي  - ٦  
  العمال املهاجرين؛هدف مبا فيها األعمال اليت تستأعمال انتقامية،  أي
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حقـوق  مبـا فيهـا     ،  ىل تعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها        إ ةييبلت ال  السلطا وعدي  - ٧  
ا مبوجـــب القـــانون الـــدويل، االمتثـــال اللتزاماهتـــإىل فة، ويلفئـــات الـــضعاألشـــخاص املنـــتمني ل

ني  املـسؤول  اسـبة  إىل حم  دعويـ وذلك القـانون اإلنـساين الـدويل وقـانون حقـوق اإلنـسان،               يف مبا
   للمعايري الدولية؛النتهاكات، مبا يف ذلك العنف اجلنسي، وفقاً عن

  على ضمان محاية املوظفني الدبلوماسيني واملباين      ةييبلت ال  السلطا حيث بشدة   - ٨  
 ؛١٩٦١ التفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام  وفقاًةالدبلوماسي

حتقيق هـذه األهـداف،   يف سبيل  عن تصميمه على مساعدة شعب ليبيا   يعرب  - ٩  
   مجيع الدول األعضاء على مساعدة شعب ليبيا حسب مقتضى احلال؛وحيث

لوثيـــق مـــع الـــسلطات الليبيـــة ا مجيـــع الـــدول األعـــضاء علـــى التعـــاون ثحيـــ  - ١٠  
  اللتزامات ليبيا الدولية؛إلفالت من العقاب، وفقاًل وضع حدودها الرامية إىل جه يف

ــد  - ١١   ــسلطاعويـ ــيبلت ال الـ ــا في   إىلةيـ ــة، مبـ ــا الدوليـ ــات ليبيـ ــال اللتزامـ ــا االمتثـ  هـ
 دعو كــذلكيـ و للقــانون الـدويل،  االلتزامـات املنـصوص عليهـا يف ميثــاق األمـم املتحـدة، وفقـاً      

ذا القـرار والقـرارات األخـرى    هلـ  ة، وفقـاً احلاليـ السلطات الليبية إىل الوفاء بالعقود وااللتزامـات     
 ذه العقود وااللتزامات؛رية يف ما يتعلق هبلسا، والقوانني ا هبذا املوضوعذات الصلة

  
  األمم املتحدةوالية    

دعم يف ليبيــا حتــت قيــادة املمثــل اخلــاص  للــألمــم املتحــدة ل بعثــة ءانــش إيقــرر  - ١٢  
مـساعدة  هذه البعثة ة مهم  تكون أن ويقرر كذلك ثالثة أشهر،   قدرها  لألمني العام لفترة أولية     

 :ما يليية إىل ليبية الرامالوطنية الودعم اجلهود 

  وتعزيز سيادة القانون؛نيادة األمن والنظام العاماستع  )أ(  

ــضم إجــراء حــوار سياســي     )ب(   ــعي ــشروع   ، وتعزاجلمي ــة، وال ــصاحلة الوطني ــز امل ي
 ع الدستور والعملية االنتخابية؛وضعملية  يف

لمـساءلة   اخلاضـعة ل   الناشـئة  ؤسساتامل تعزيز   هال من ئاوسبسط سلطة الدولة ب     )ج(  
  اخلدمات العامة؛فائنستوا

ن ينتمــون إىل الفئــات ، ال ســيما بالنــسبة ملــ تــهاتعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحاي   )د(  
 الضعيفة، ودعم العدالة االنتقالية؛

 االقتصادي؛اإلنعاش اختاذ اخلطوات الفورية املطلوبة لبدء   )ـه(  
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طلب من اجلهات الفاعلة األخرى املتعـددة األطـراف          يُ قدتنسيق الدعم الذي      )و(  
  والثنائية، حسب االقتضاء؛

  
  حظر توريد األسلحة    

 ١٩٧٠ مـن القـرار      ٩ أالّ يسري أيضا التـدبري املفـروض مبوجـب الفقـرة             يقرر  - ١٣  
  :على توريد أو بيع أو نقل املواد املذكورة أدناه إىل ليبيا) ٢٠١١(

 أعتدة جبميع أنواعها، مبا يف ذلك املـساعدة التقنيـة           األسلحة وما يتصل هبا من      )أ(  
ــساعدة          ــا حــصرا م ــصود هب ــساعدة، املق ــن أشــكال امل ــا م ــة وغريه ــساعدة املالي ــدريب وامل والت
السلطات الليبية يف فرض األمن أو نزع السالح، واليت ختطَر هبـا اللجنـة مـسبقا، ومـا مل تتخـذ                     

  ل من تاريخ ذلك اإلخطار؛ اللجنة قرارا خبالف ذلك يف غضون مخسة أيام عم
األسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة واألعتـدة ذات الـصلة املـصّدرة مؤقتـا إىل                  )ب(  

ليبيا واملقرر أن يكون استخدامها مقصورا علـى مـوظفي األمـم املتحـدة وممثلـي وسـائط اإلعـالم           
ختطَـر هبـا اللجنـة مـسبقا،        والعاملني يف اجملالني اإلنساين واإلمنائي ومن يرتبط هبم من أفراد، واليت            

  ؛ وما مل تتخذ اللجنة قرارا خبالف ذلك يف غضون مخسة أيام عمل من تاريخ ذلك اإلخطار
  

  جتميد األصول    
 عــدم ســريان جتميــد األصــول والتــدابري األخــرى املفروضــة يف الفقــرات  يقــرر  - ١٤  

ــرار  ٢١  و٢٠ و ١٩  و١٧ ــن القــ ــرة ) ٢٠١١ (١٩٧٠ مــ ــرار  ١٩والفقــ ــن القــ  ١٩٧٣ مــ
  على مؤسسة النفط الوطنية الليبية وشركة زويتينة للنفط؛) ٢٠١١(

 مـــن ٢١  و٢٠  و١٩  و١٧ تعـــديل التـــدابري املفروضـــة يف الفقـــرات  يقـــرر  - ١٥  
يا ـمـا يتعلـق مبـصرف ليبـ        يف) ٢٠١١ (١٩٧٣ من القرار    ١٩والفقرة  ) ٢٠١١ (١٩٧٠القرار  

ليبية لالستثمار، وحمفظـة االسـتثمارات   املركزي، واملصرف العريب اللييب اخلارجي، واملؤسسة ال  
  : األفريقية الليبية، لتصبح على النحو التايل

ألمـوال واألصـول املاليـة واملـوارد االقتـصادية األخـرى            يستمر جتميـد الـدول ل       )أ(  
واجملمـدة كانـت   لكيانـات املـذكورة يف هـذه الفقـرة أعـاله         والـيت ختـص ا    املوجودة خـارج ليبيـا      

) ٢٠١١ (١٩٧٠ مـن القـرار      ١٧وفقا للتدابري املفروضة يف الفقرة      جمّمدة  تاريخ هذا القرار     يف
، ما مل تكن خاضعة السـتثناءات علـى النحـو املـبني     )٢٠١١ (١٩٧٣ من القرار  ١٩أو الفقرة   

   أدناه؛١٦ الفقرة  من هذا القرار أو٢١ أو الفقرة ٢٠  و١٩يف الفقرتني 



S/RES/2009 (2011)
 

6 11-50242 
 

 ١٧التدابري املفروضـة يف الفقـرة       د  مل تع ،  )أ(باستثناء ما هو منصوص عليه يف         )ب(  
علــى مــصرف ليبيــا املركــزي وال علــى املــصرف العــريب  تــسري ) ٢٠١١ (١٩٧٠مــن القــرار 

يـشمل  اللييب اخلارجي أو املؤسسة الليبية لالستثمار أو حمفظة االسـتثمارات األفريقيـة الليبيـة، و              
مــوارد   ماليــة أوذلــك أن الــدول مل تعــد ملزمــة بــأن تكفــل عــدم إتاحــة أي أمــوال أو أصــول    

اقتصادية، بواسطة رعاياها أو بواسـطة أي كيانـات أو أشـخاص موجـودين يف أراضـيها لتلـك                   
  الكيانات أو لفائدهتا؛ 

، عــدم )٢٠١١ (١٩٧٠ مــن القــرار  ١٩ إضــافة إىل أحكــام الفقــرة   ،يقــرر  - ١٦  
ــرة     ــدابري املفروضــة مبوجــب الفق ــة مبو   ١٧ســريان الت ــصيغتها املعدل ــرار، ب ــك الق ــن ذل جــب  م

، علـى األمـوال أو األصـول املاليـة      )٢٠١١ (١٩٧٣ مـن القـرار      ١٩ أعاله والفقـرة     ١٥ الفقرة
ــييب       ــا املركــزي أو للمــصرف العــريب الل ــصادية األخــرى اململوكــة ملــصرف ليبي ــوارد االقت أو امل

  : املؤسسة الليبية لالستثمار أو حمفظة االستثمارات األفريقية الليبية شريطة ما يلي اخلارجي أو
أن تقدم دولة من الدول األعضاء إخطارا للجنة بعزمها على اإلذن باحلـصول               )أ(  

خـرى، لغـرض أو أكثـر مـن األغـراض التاليـة،             أعلى أموال أو أصول مالية أو مـوارد اقتـصادية           
  :وما مل تتخذ اللجنة قرارا خبالف ذلك يف غضون مخسة أيام عمل من تاريخ ذلك اإلخطار

  ية؛ االحتياجات اإلنسان  ‘١’  
  الوقود والكهرباء واملياه الستخدامها يف األغراض املدنية حصرا؛   ‘٢’  
  استئناف ليبيا إلنتاج املواد اهليدروكربونية وبيعها؛   ‘٣’  
عامة مدنية أو تـشغيل تلـك       هياكل أساسية   إنشاء مؤسسات حكومية مدنية و      ‘٤’  

   أو تعزيزها؛  اهلياكلوأاملؤسسات 
 القطاع املصريف، مبا يف ذلـك دعـم التجـارة الدوليـة             تسهيل استئناف عمليات    ‘٥’  

  مع ليبيا أو تيسريها؛ 
اللجنــة بــأن تلــك األمــوال أو األصــول املاليــة أو املــوارد عــضو أن ختطــر دولــة   )ب(  

 مـن   ١٧ اخلاضـعني للتـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة            فـراد االقتصادية األخـرى غـري متاحـة لأل       
  لفائدهتم؛ وال) ٢٠١١ (١٩٧٣ من القرار ١٩أو الفقرة ) ٢٠١١ (١٩٧٠القرار 

أن تتشاور الدولـة العـضو مـسبقا مـع الـسلطات الليبيـة بـشأن اسـتخدام تلـك                      )ج(  
  األموال أو األصول املالية أو املوارد االقتصادية األخرى؛ 
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أن ُتطلع الدولة العضو السلطات الليبيـة علـى اإلخطـار املقـدم عمـال مبـا جـاء                     )د(  
أالّ تعترض السلطات الليبية، يف غـضون مخـسة أيـام عمـل، علـى إهنـاء جتميـد          يف هذه الفقرة، و   

  تلك األموال أو األصول املالية أو املوارد االقتصادية األخرى؛
 أعـاله،   ١٦ الدول إىل التزام جانب احلـذر عنـد التـصرف وفقـا للفقـرة                يدعو  - ١٧  

العتبـار مـن أجـل تعزيـز الـشفافية      وإىل إيالء استخدام اآلليات املاليـة الدوليـة مـا تـستحقه مـن ا         
  ومنع االختالس، يف ضوء التحديات اليت ال يزال يتعني على السلطات الليبية مواجهتها؛

 إىل صندوق النقد الدويل والبنـك الـدويل العمـل مـع الـسلطات الليبيـة                 يطلب  - ١٨  
يات بـاخلطوات  على إجراء تقيـيم لإلطـار العـام لـإلدارة املاليـة يف ليبيـا، يـنجم عنـه تقـدمي توصـ                   

ما خيص األمـوال اململوكـة       الواجب على ليبيا اختاذها لكفالة تطبيق نظام للشفافية واملساءلة يف         
للمؤسسات احلكومية الليبية، مبا يف ذلك املؤسسة الليبية لالسـتثمار، ومؤسـسة الـنفط الوطنيـة                

 الليبية، ومـصرف ليبيـا   الليبية، واملصرف العريب اللييب اخلارجي، وحمفظة االستثمارات األفريقية   
   إطالع اللجنة على نتائج ذلك التقييم؛ويطلب كذلكاملركزي، 
 على اللجنة بأن تقوم، بالتـشاور مـع الـسلطات الليبيـة، بـإجراء مراجعـة           يشري  - ١٩  

ــرارين     ــة املفروضــة مبوجــب الق ــدابري املتبقي ) ٢٠١١ (١٩٧٣و ) ٢٠١١ (١٩٧٠مــستمرة للت
ــا املر   يف ــق مبــصرف ليبي ــا يتعل ــة     م ــييب اخلــارجي، واملؤســسة الليبي ــريب الل كــزي، واملــصرف الع

ــشاور        ــة، بالتـ ــوم اللجنـ ــرر أن تقـ ــة، ويقـ ــة الليبيـ ــتثمارات األفريقيـ ــة االسـ ــتثمار، وحمفظـ لالسـ
السلطات الليبية، بإهناء جتميد أصول تلك الكيانات يف أقرب فرصة ممكنة من أجل ضـمان                مع

  ة؛يعود عليه باملنفع إتاحتها لشعب ليبيا وملا
  

  منطقة حظر الطريان واحلظر املفروض على الرحالت اجلوية    
 اعتزامـه إبقـاء التـدابري املفروضـة         ويؤكـد  علمـا بتحـسن احلالـة يف ليبيـا،           حييط  - ٢٠  

قيــد االســتعراض املــستمر، ويــشدد ) ٢٠١١ (١٩٧٣ مــن القــرار ١٢ إىل ٦مبوجــب الفقــرات 
ذلك، لرفـع تلـك التـدابري وإهنـاء     على اسـتعداده، حـسب االقتـضاء وعنـدما تـسمح الظـروف بـ         

ــرة   ــضاء يف الفقــ ــدول األعــ ــوح للــ ــرار  ٤اإلذن املمنــ ــن القــ ــشاور )٢٠١١ (١٩٧٣ مــ ، بالتــ
  السلطات الليبية؛ مع

ــرر  - ٢١   ــرة   يقـ ــواردة يف الفقـ ــدابري الـ ــل بالتـ ــرار  ١٧ وقـــف العمـ ــن القـ  ١٩٧٣ مـ
  اعتبارا من تاريخ هذا القرار؛) ٢٠١١(
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  التعاون واإلبالغ    
ــرقــدِّأن يىل األمــني العــام  إيطلــب  - ٢٢    عــن تنفيــذ هــذا القــرار يف غــضون   ام تقري

ــذي          ١٤ ــى النحــو ال ــواترا عل ــر ت ــصورة أكث ــك، أو ب ــد ذل ــا مــن اختــاذه، مث كــل شــهر بع يوم
  مناسبا؛  يراه

  . إبقاء املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢٣  
  


	القرار 2009 (2011)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6620 المعقودة في 16 أيلول/سبتمبر 2011
	إن مجلس الأمن،
	إذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها لوطنية،
	وإذ يعيد تأكيد قراراته السابقة 1674 (2006) و 1894 (2009) بشأن حماية المدنيين في النـزاعات المسلحة، و 1612 (2006) و 1882 (2009) و 1998 (2011) بشأن الأطفال في النـزاعات المسلحة، و 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009 ) و 1889 (2009) و 1960 (2010) بشأن المرأة والسلام والأمن،
	وإذ يشير إلى قراره القاضي بإحالة الوضع في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وإلى أهمية التعاون من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو المتواطئين في الهجمات التي تستهدف السكان المدنيين،
	وإذ يدين بشدة جميع انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الساريين، بما في ذلك الانتهاكات التي تنطوي على قتل المدنيين وغير ذلك من الأعمال غير القانونية التي يستعمل فيها العنف ضدهم أو الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، ولا سيما للمهاجرين الأفارقة وأفراد الأقليات،
	وإذ يدين بشدة أيضاً العنف الجنسي، وخاصة ضد النساء والفتيات، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في حالات النـزاع المسلح، وهو ما يتنافى مع القانون الدولي الساري،
	وإذ يعتبر أن العودة الطوعية والمستدامة للاجئين والمشردين داخليا ستكون عاملا حاسما في توطيد دعائم السلام في ليبيا،
	وإذ يشدد على أن امتلاك زمام أمور البلد والنهوض بالمسؤولية عنه على الصعيد الوطني هما من أهم عناصر إحلال السلام الدائم والمسؤولية الرئيسية المنوط بالسلطات الوطنية الوفاء بها في سياق تحديد أولوياتها واستراتيجياتها لبناء السلام بعد انتهاء النزاع،
	وإذ يشير إلى رسالة الأمين العام المؤرخة 7 أيلول/سبتمبر 2011 (S/2011/542)، ويرحب باعتزامه إرسال بعثة من الأفراد لنشرهم بصفة مبدئية، بناء على طلب من السلطات الليبية، على أن يقود البعثة الممثل الخاص للأمين العام،
	وإذ يحيط علماً بالرسالة المؤرخة 14 أيلول/سبتمبر الموجهة من الدكتور محمود جبريل، رئيس وزراء المجلس الوطني الانتقالي، إلى الأمين العام،
	وإذ يعرب عن امتنانه للمبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، السيد عبد الإله محمد الخطيب، على ما بذله من جهود لإيجاد حل مستدام وسلمي في ليبيا،
	وإذ يؤكد من جديد ضرورة أن تتولى الأمم المتحدة قيادة جهود المجتمع الدولي دعماً لعملية الانتقال وإعادة البناء التي تقودها ليبيا والتي تهدف إلى إقامة دولة ديمقراطية مستقلة موحدة في ليبيا، وإذ يرحب بالمساهمات التي قدمها في هذا الصدد الاجتماع الرفيع المستوى للمنظمات الإقليمية الذي عقده الأمين العام في 26 آب/أغسطس ومؤتمر باريس الذي عقد في 1 أيلول/سبتمبر، وإذ يرحب أيضاً بجهود الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي،
	وإذ يعرب عن القلق إزاء انتشار الأسلحة في ليبيا وأثره المحتمل على السلام والأمن في المنطقة،
	وإذ يشير إلى قراريه 1970 (2011) المؤرخ 26 شباط/فبراير 2011 و 1973 (2011) المؤرخ 17 آذار/مارس 2011،
	وإذ يشير إلى تصميمه على ضمان أن تُتاح الأصول المجمَّدة عملا بالقرارين 1970 2011) و 1973 (2011) في أقرب وقت ممكن لشعب ليبيا ولما يعود عليه بالنفع، ويرحب بالخطوات التي اتخذتها اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) والدول الأعضاء في هذا الصدد، وإذ يؤكد على أهمية إتاحة هذه الأصول بطريقة شفافة ومسؤولة وفقاً لاحتياجات الشعب الليبي ورغباته،
	وإذ يدرك مسؤوليته الأساسية عن صون السلام والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويتخذ تدابير بموجب المادة 41 منه،
	1 - يحيط علماً بالتطورات في ليبيا، ويرحب بتحسُّن الوضع هناك، ويتطلع إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا؛
	2 - يتطلع إلى إنشاء حكومة مؤقتة شاملة وممثِّلة للجميع في ليبيا، ويشدد على ضرورة أن تكون الفترة الانتقالية مرتكزة على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان؛
	3 - يؤكد على أهمية تعزيز مشاركة المرأة والأقليات مشاركة كاملة على قدم المساواة في المناقشات المتعلقة بالعملية السياسية في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع؛
	4 - يرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الوطني الانتقالي والتي دعا فيها إلى الوحدة والمصالحة الوطنية والعدالة، وبدعوته جميع الليبيين أيّا كانت معتقداتهم وخلفياتهم إلى الامتناع عن الأعمال الانتقامية، بما فيها الاعتقالات التعسفية؛
	5 - يشجع المجلس الوطني الانتقالي على تنفيذ خططه الرامية إلى ما يلي:
	(أ) حماية السكان في ليبيا، واستئناف الخدمات الحكومية، وتوزيع أموال ليبيا على نحو يتوخى فيه الصراحة والشفافية؛
	(ب) منع أية اعتداءات أو انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ووضع حد للإفلات من العقاب؛
	(ج) ضمان وجود عملية سياسية تشاورية شاملة بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن وضع دستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة؛
	(د) ضمان سلامة المواطنين الأجانب في ليبيا، لا سيما الذين تعرّضوا للتهديد و/أو سوء المعاملة و/أو الاحتجاز؛
	(هـ) منع انتشار صواريخ أرض - جو المحمولة على الكتف والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والوفاء بالتزامات ليبيا في ما يتعلق بالحد من التسلح وعدم الانتشار بموجب القانون الدولي؛
	6 - يحيط علما بالنداءات التي وجّهها المجلس الوطني الانتقالي من أجل تجنب أي أعمال انتقامية، بما فيها الأعمال التي تستهدف العمال المهاجرين؛
	7 - يدعو السلطات الليبية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما فيها حقوق الأشخاص المنتمين للفئات الضعيفة، وإلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن لانتهاكات، بما في ذلك العنف الجنسي، وفقاً للمعايير الدولية؛
	8 - يحث بشدة السلطات الليبية على ضمان حماية الموظفين الدبلوماسيين والمباني الدبلوماسية وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961؛
	9 - يعرب عن تصميمه على مساعدة شعب ليبيا في سبيل تحقيق هذه الأهداف، ويحث جميع الدول الأعضاء على مساعدة شعب ليبيا حسب مقتضى الحال؛
	10 - يحث جميع الدول الأعضاء على التعاون الوثيق مع السلطات الليبية في جهودها الرامية إلى وضع حد للإفلات من العقاب، وفقاً لالتزامات ليبيا الدولية؛
	11 - يدعو السلطات الليبية إلى الامتثال لالتزامات ليبيا الدولية، بما فيها الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وفقاً للقانون الدولي، ويدعو كذلك السلطات الليبية إلى الوفاء بالعقود والالتزامات الحالية، وفقاً لهذا القرار والقرارات الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع، والقوانين السارية في ما يتعلق بهذه العقود والالتزامات؛
	ولاية الأمم المتحدة

	12 - يقرر إنشاء بعثة للأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام لفترة أولية قدرها ثلاثة أشهر، ويقرر كذلك أن تكون مهمة هذه البعثة مساعدة ودعم الجهود الوطنية الليبية الرامية إلى ما يلي:
	(أ) استعادة الأمن والنظام العامين وتعزيز سيادة القانون؛
	(ب) إجراء حوار سياسي يضم الجميع، وتعزيز المصالحة الوطنية، والشروع في عملية وضع الدستور والعملية الانتخابية؛
	(ج) بسط سلطة الدولة بوسائل منها تعزيز المؤسسات الناشئة الخاضعة للمساءلة واستئناف الخدمات العامة؛
	(د) تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، لا سيما بالنسبة لمن ينتمون إلى الفئات الضعيفة، ودعم العدالة الانتقالية؛
	(هـ) اتخاذ الخطوات الفورية المطلوبة لبدء الإنعاش الاقتصادي؛
	(و) تنسيق الدعم الذي قد يُطلب من الجهات الفاعلة الأخرى المتعددة الأطراف والثنائية، حسب الاقتضاء؛
	حظر توريد الأسلحة

	13 - يقرر ألاّ يسري أيضا التدبير المفروض بموجب الفقرة 9 من القرار 1970 (2011) على توريد أو بيع أو نقل المواد المذكورة أدناه إلى ليبيا:
	(أ) الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة بجميع أنواعها، بما في ذلك المساعدة التقنية والتدريب والمساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة، المقصود بها حصرا مساعدة السلطات الليبية في فرض الأمن أو نزع السلاح، والتي تخطَر بها اللجنة مسبقا، وما لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار؛ 
	(ب) الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأعتدة ذات الصلة المصدّرة مؤقتا إلى ليبيا والمقرر أن يكون استخدامها مقصورا على موظفي الأمم المتحدة وممثلي وسائط الإعلام والعاملين في المجالين الإنساني والإنمائي ومن يرتبط بهم من أفراد، والتي تخطَر بها اللجنة مسبقا، وما لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار؛ 
	تجميد الأصول

	14 - يقرر عدم سريان تجميد الأصول والتدابير الأخرى المفروضة في الفقرات 17 و 19 و 20 و 21 من القرار 1970 (2011) والفقرة 19 من القرار 1973 (2011) على مؤسسة النفط الوطنية الليبية وشركة زويتينة للنفط؛
	15 - يقرر تعديل التدابير المفروضة في الفقرات 17 و 19 و 20 و 21 من القرار 1970 (2011) والفقرة 19 من القرار 1973 (2011) في ما يتعلق بمصرف ليبـيا المركزي، والمصرف العربي الليبي الخارجي، والمؤسسة الليبية للاستثمار، ومحفظة الاستثمارات الأفريقية الليبية، لتصبح على النحو التالي: 
	(أ) يستمر تجميد الدول للأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة خارج ليبيا والتي تخص الكيانات المذكورة في هذه الفقرة أعلاه والمجمدة كانت في تاريخ هذا القرار مجمّدة وفقا للتدابير المفروضة في الفقرة 17 من القرار 1970 (2011) أو الفقرة 19 من القرار 1973 (2011)، ما لم تكن خاضعة لاستثناءات على النحو المبين في الفقرتين 19 و 20 أو الفقرة 21 من هذا القرار أو الفقرة 16 أدناه؛
	(ب) باستثناء ما هو منصوص عليه في (أ)، لم تعد التدابير المفروضة في الفقرة 17 من القرار 1970 (2011) تسري على مصرف ليبيا المركزي ولا على المصرف العربي الليبي الخارجي أو المؤسسة الليبية للاستثمار أو محفظة الاستثمارات الأفريقية الليبية، ويشمل ذلك أن الدول لم تعد ملزمة بأن تكفل عدم إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية، بواسطة رعاياها أو بواسطة أي كيانات أو أشخاص موجودين في أراضيها لتلك الكيانات أو لفائدتها؛ 
	16 - يقرر، إضافة إلى أحكام الفقرة 19 من القرار 1970 (2011)، عدم سريان التدابير المفروضة بموجب الفقرة 17 من ذلك القرار، بصيغتها المعدلة بموجب الفقرة 15 أعلاه والفقرة 19 من القرار 1973 (2011)، على الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى المملوكة لمصرف ليبيا المركزي أو للمصرف العربي الليبي الخارجي أو المؤسسة الليبية للاستثمار أو محفظة الاستثمارات الأفريقية الليبية شريطة ما يلي: 
	(أ) أن تقدم دولة من الدول الأعضاء إخطارا للجنة بعزمها على الإذن بالحصول على أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى، لغرض أو أكثر من الأغراض التالية، وما لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار:
	’1‘ الاحتياجات الإنسانية؛ 
	’2‘ الوقود والكهرباء والمياه لاستخدامها في الأغراض المدنية حصرا؛ 
	’3‘ استئناف ليبيا لإنتاج المواد الهيدروكربونية وبيعها؛ 
	’4‘ إنشاء مؤسسات حكومية مدنية وهياكل أساسية عامة مدنية أو تشغيل تلك المؤسسات أو الهياكل أو تعزيزها؛ 
	’5‘ تسهيل استئناف عمليات القطاع المصرفي، بما في ذلك دعم التجارة الدولية مع ليبيا أو تيسيرها؛ 
	(ب) أن تخطر دولة عضو اللجنة بأن تلك الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى غير متاحة للأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 17 من القرار 1970 (2011) أو الفقرة 19 من القرار 1973 (2011) ولا لفائدتهم؛
	(ج) أن تتشاور الدولة العضو مسبقا مع السلطات الليبية بشأن استخدام تلك الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى؛ 
	(د) أن تُطلع الدولة العضو السلطات الليبية على الإخطار المقدم عملا بما جاء في هذه الفقرة، وألاّ تعترض السلطات الليبية، في غضون خمسة أيام عمل، على إنهاء تجميد تلك الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى؛
	17 - يدعو الدول إلى التزام جانب الحذر عند التصرف وفقا للفقرة 16 أعلاه، وإلى إيلاء استخدام الآليات المالية الدولية ما تستحقه من الاعتبار من أجل تعزيز الشفافية ومنع الاختلاس، في ضوء التحديات التي لا يزال يتعين على السلطات الليبية مواجهتها؛
	18 - يطلب إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي العمل مع السلطات الليبية على إجراء تقييم للإطار العام للإدارة المالية في ليبيا، ينجم عنه تقديم توصيات بالخطوات الواجب على ليبيا اتخاذها لكفالة تطبيق نظام للشفافية والمساءلة في ما يخص الأموال المملوكة للمؤسسات الحكومية الليبية، بما في ذلك المؤسسة الليبية للاستثمار، ومؤسسة النفط الوطنية الليبية، والمصرف العربي الليبي الخارجي، ومحفظة الاستثمارات الأفريقية الليبية، ومصرف ليبيا المركزي، ويطلب كذلك إطلاع اللجنة على نتائج ذلك التقييم؛
	19 - يشير على اللجنة بأن تقوم، بالتشاور مع السلطات الليبية، بإجراء مراجعة مستمرة للتدابير المتبقية المفروضة بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011) في ما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي، والمصرف العربي الليبي الخارجي، والمؤسسة الليبية للاستثمار، ومحفظة الاستثمارات الأفريقية الليبية، ويقرر أن تقوم اللجنة، بالتشاور مع السلطات الليبية، بإنهاء تجميد أصول تلك الكيانات في أقرب فرصة ممكنة من أجل ضمان إتاحتها لشعب ليبيا ولما يعود عليه بالمنفعة؛
	منطقة حظر الطيران والحظر المفروض على الرحلات الجوية

	20 - يحيط علما بتحسن الحالة في ليبيا، ويؤكد اعتزامه إبقاء التدابير المفروضة بموجب الفقرات 6 إلى 12 من القرار 1973 (2011) قيد الاستعراض المستمر، ويشدد على استعداده، حسب الاقتضاء وعندما تسمح الظروف بذلك، لرفع تلك التدابير وإنهاء الإذن الممنوح للدول الأعضاء في الفقرة 4 من القرار 1973 (2011)، بالتشاور مع السلطات الليبية؛
	21 - يقرر وقف العمل بالتدابير الواردة في الفقرة 17 من القرار 1973 (2011) اعتبارا من تاريخ هذا القرار؛
	التعاون والإبلاغ

	22 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدِّم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في غضون 14 يوما من اتخاذه، ثم كل شهر بعد ذلك، أو بصورة أكثر تواترا على النحو الذي يراه مناسبا؛ 
	23 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.

