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  )٢٠١١ (١٩٧٠القرار     
   ٢٠١١فرباير / شباط٢٦، املعقودة يف ٦٤٩١الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

      
 جملس األمن،إن   

ــة    إذ يعــرب   ــة العربي ــالغ إزاء الوضــع يف اجلماهريي ــه الب ــة عــن قلق ــدينالليبي  العنــف  وي
  واستخدام القوة ضد املدنيني،

ــشجوإذ    ــهاكات اجلــسيمة و ب ي ــا يف ذلــك قمــع    املمنهجــة االنت ــسان، مب حلقــوق اإلن
رفـضا قاطعـا التحـريض      ويرفض   دنينيامل العميق ملقتل    قلقه عن   عربإذ ي واملتظاهرين املساملني،   

 ،نينيمن أعلى مستويات احلكومة الليبية على أعمال العدوان والعنف ضد املد

ــة  وإذ يرحــب   ــؤمتر     بإدان ــام ملنظمــة امل ــة واالحتــاد األفريقــي واألمــني الع ــة العربي اجلامع
الـيت جيـري ارتكاهبـا      طرية حلقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين الـدويل          اخلنتهاكات   اال اإلسالمي

  ،يف اجلماهريية العربية الليبية
 املمثـل الـدائم للجماهرييـة العربيـة الليبيـة لـدى             بالرسـالة الـيت وجههـا     وإذ حييط علمـا       

 ، ٢٠١١فرباير / شباط٢٦األمم املتحدة إىل رئيس جملس األمن بتاريخ 

ــضاً يوإذ    ــب أيـ ــسان    ب رحـ ــوق اإلنـ ــس حقـ ــرار جملـ ــ A/HRC/RES/S-15/1قـ  ؤرخاملـ
 عجال االسـت  هجـ و ىلـ ع جلنـة دوليـة مـستقلة        دايفـ إ هقرارذلك     يف امب،  ٢٠١١فرباير  /شباط ٢٥

 يف اجلماهرييــة  املزعــوم ارتكاهبــاللتحقيــق يف مجيــع انتــهاكات القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان
رتكبـة   االنتهاكات واجلـرائم امل    تلك وقوع    للوقوف على حقائق وظروف     وذلك ،العربية الليبية 

  وحتديد هوية الضالعني فيها، حيثما أمكن،

 
  

 .)٢٠١١مارس / آذار١٠ (ألسباب فنيةمرة أخرى أعيد إصدارها   *  
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 يف اجلماهريية العربيـة      حالياً شنواسعة النطاق اليت تُ   ال منهجة امل جماتاهلن  أ وإذ يعترب   
  جرائم ضد اإلنسانية،ترقى إىل مرتبة  قد الليبية ضد السكان املدنيني

من معاناة الالجئني الذين اضطروا للفرار من العنـف احلاصـل يف            وإذ يعرب عن قلقه       
 اجلماهريية العربية الليبية،

 نقـص يف اإلمـدادات الطبيـة      بوجـود    ديـ ء الـيت تف   انبـ األمـن    عن قلقـه  أيضا   عربيوإذ    
  لعالج اجلرحى،الالزمة

  ،سكاهنالماية توفري احل ن السلطات الليبية عةسؤوليمب ريذكِّذ وإ  
 التجمـع الـسلمي والتعـبري، مبـا يف ذلـك حريـة              يت على ضرورة احتـرام حـري      وإذ يشدد   

 وسائل اإلعالم،

ــ   ــى  دوإذ يؤك ــدنيني،  املوجهــة ضــد ة حماســبة املــسؤولني عــن اهلجمــات  ضــرورعل  امل
  هتم، ذلك القوات اخلاضعة لسيطرويشمل

 من نظام روما األساسي الـيت تقتـضي أنـه ال جيـوز للمحكمـة                ١٦املادة  وإذ يشري إىل      
اجلنائية الدولية البدء أو املضي يف حتقيق أو مقاضاة ملدة اثين عشر شهرا بناء على طلب يقدمـه                  

 لس األمن هلذه الغاية،جم

ــه يوإذ    ــن قلقـ ــرب عـ ــالمة  عـ ــى سـ ــا علـ ــبالرعايـ ــة   األجانـ ــوقهم يف اجلماهرييـ  وحقـ
 ،الليبية العربية

 هايأراضــ ةسيادة اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة وســالم التزامــه القــوي بــ  عيــد تأكيــدوإذ ي  
  ،هتا الوطنيةووحد

لـدوليني مبوجـب ميثـاق       مسؤوليته الرئيسية يف جمـال صـون الـسلم واألمـن ا            وإذ يدرك   
 األمم املتحدة،

 مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحـدة، ويتخـذ تـدابري مبوجـب           وإذ يتصرف   
    منه،٤١املادة 

ة املطالـب   بيـ لكفيلـة بت  لاطـوات   اخلاختاذ  يدعو إىل    و بوقف العنف فورا   يطالب  - ١  
 املشروعة للسكان؛ 

 :ا يليالقيام مبالسلطات الليبية ب يهيب  - ٢  
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ضــبط الــنفس، واحتــرام حقــوق اإلنــسان والقــانون  التحلــي بأقــصى درجــات   )أ(  
 ؛اً فور البالددوليني ال حقوق اإلنسانول مراقيبدخاإلنساين الدويل، والسماح ب

مـن يرغبـون    وتـسهيل رحيـل     وأمـواهلم    األجانـب     الرعايـا  ضمان سالمة مجيـع     )ب(  
   مغادرة البالد؛منهم يف
  اإلنـــسانية اإلغاثـــةمـــدادات اإلنـــسانية والطبيـــة ووكـــاالتإلاضـــمان مـــرور   )ج(  
  البلد؛مرورا آمنا إىل داخل، وعماهلا

   جبميع أشكاهلا؛ اإلعالمطرفع القيود املفروضة على وسائالقيام فورا ب  )د(  
يطلــب إىل مجيــع الــدول األعــضاء التعــاون، قــدر اإلمكــان، يف إجــالء الرعايــا    - ٣  

  يف مغادرة البلد؛األجانب الراغبني
  

 احملكمة اجلنائية الدولية الوضع إىل إحالة

ــذ      يقــرر  - ٤   ــة الليبيــة من ــة العربي ــة الوضــع القــائم يف اجلماهريي   /شــباط ١٥ إحال
  إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية؛٢٠١١فرباير 

 عي العـام  املـد مـع    كامال مع احملكمـة و      أن تتعاون السلطات الليبية تعاوناً     قرري  - ٥  
 بـأن الـدول غـري       وإذ يـسلم  ،   القـرار   عمـال مبقتـضيات هـذا      هلما ما يلزمهما من مـساعدة     وتقدم  

األطراف يف نظـام رومـا األساسـي ال يقـع عليهـا أي التـزام مبوجـب ذلـك النظـام، حيـث مجيـع                  
لتــام مــع الــدول واملنظمــات اإلقليميــة وســائر املنظمــات الدوليــة املهتمــة بــاألمر علــى التعــاون ا  

  ؛احملكمة واملدعي العام
 أن الرعايا، أو املسؤولني احلـاليني أو الـسابقني، أو األفـراد القـادمني مـن             يقرر  - ٦  

دولة خارج اجلماهريية العربية الليبية وليست طرفا يف نظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة                
ــة يف مجيــ      ــك الدول ــضائية احلــصرية لتل ــة الق ــة، خيــضعون للوالي ــن   الدولي ــه م ــزعم وقوع ــا ُي ع م

ــأذن هبــا جملــس األمــن يف        ــشئها أو ي تــصرفات أو أعمــال تقــصري نامجــة عــن العمليــات الــيت ين
اجلماهريية العربية الليبية أو تكـون متـصلة هبـا، مـا مل تتنـازل الدولـة صـراحة عـن تلـك الواليـة                         

 القضائية احلصرية؛

يف اءات املتخـذة عمـال هبـذا القـرار     باإلجراجمللس   إفادة املدعي العام إىل يدعو  - ٧  
 ؛ومرة كل ستة أشهر بعد ذلك هذاغضون شهرين من اخت
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حالـة،  إجـراء اإل عـن  تـنجم    نفقـات  أيلـن تتحمـل      األمـم املتحـدة       بـأن  يسلم  - ٨  
، وأن تتحمـل    بالتحقيقـات أو املالحقـات القـضائية        تتعلـق  نفقـات  صل هبا مـن   يف ذلك ما يت    مبا

  نظام روما األساسي والدول اليت ترغب يف اإلسهام فيها طواعية؛أطرافتلك التكاليف 

  
 حظر األسلحة

 يـد ردابري ملنـع تو    ت  من لزم ي ام أن تتخذ مجيع الدول األعضاء على الفور         يقرر  - ٩  
ــواع  ــدة مــا يتــصل هبــا مــن  ســلحة واألمجيــع أن ــة إىل أعت ــة الليبي ــة العربي هلــا  أو بيعهــا اجلماهريي

ذلــك األســلحة والــذخرية واملركبــات  ويــشمل ، نقلــها إليهــا بــشكل مباشــر أو غــري مباشــر   أو
مـن أراضـيها    انطالقـا   ،   تقدم ذكره  ا م ع غيار واملعدات العسكرية واملعدات شبه العسكرية وقط     

منـع   أو باسـتخدام الـسفن أو الطـائرات الـيت ترفـع أعالمهـا، و               رعاياهـا  عربها أو على أيدي   أو  
 فيمـا يتـصل     وغريهـا مـن أشـكال املـساعدة،       املساعدة التقنية والتدريب واملـساعدة املاليـة        توفري  

، ها أو اسـتخدام   تهاصـيان  و أ أعتدةما يتصل هبا من      وأسلحة  توفري أي أ  باألنشطة العسكرية أو    
 ، ويقـرر كـذلك    مـصدرهم أراضـيها أم ال     سـواء كـان      نيمبا يف ذلك توفري أفراد املرتزقة املسلح      

 :ما يليعلى  اإلجراء  هذاال يسريأ

غـراض  يف األ  حصراًاملقصود استخدامها املعدات العسكرية غري الفتاكة    لوازم  )أ(  
اإلنسانية والوقائية، وما يتصل بذلك من مساعدة أو تدريب تقنيني، علـى حنـو مـا توافـق عليـه                    

  أدناه؛٢٤ املنشأة عمال بالفقرة اللجنة سلفاً

الـيت يقـوم    املالبس الواقية، مبا يف ذلك السترات الواقية واخلـوذ العـسكرية،      أو    )ب(  
ــصديرها  ــاًبت ــة ال إ مؤقت ــة العربي ــة ىل اجلماهريي ــأليبي  وســائل اإلعــالم  و األمــم املتحــدة وممثلــ رادف

ا ، وذلـك السـتعماهل  من يرتبطون هبم من أفـراد و والتنمية ة اإلنساني املساعدةن يف جمايل ووالعامل
  ؛فحسبلألغراض الشخصية 

فري  توريــدها، أو تــوأو ألســلحة واألعتــدة ذات الــصلة لخــرى األبيعــات أو امل  )ج(  
 ؛سلفاً على حنو ما توافق عليه اللجنة، املساعدة أو األفراد

ما يتـصل   ن تكف اجلماهريية العربية الليبية عن تصدير مجيع األسلحة و         أ قرري  - ١٠  
 األصـناف مـن اجلماهرييـة العربيـة     تلـك أعتـدة، وأن حتظـر مجيـع الـدول األعـضاء شـراء           هبا من   

ــة مــن   ــِقالليبي ــأو باســتخدام رعاياهــا  لب ــيتطــائراتالسفن أو ال ســواء كــان   حتمــل علمهــا،   ال
 ؛ أم ال اجلماهريية العربية الليبيةمصدرها أراضي
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 ،للجماهرييـة العربيـة الليبيـة   ، وال سيما الدول اجملـاورة  مجيع الدولإىل يطلب    - ١١  
 قــانون خباصــة و،ســلطاهتا وتــشريعاهتا الوطنيــة ويتــسق والقــانون الــدويل  مبــا يتفــق و تتــوىل،أن 

  يف مبــا يف ذلــك،ضــيهاداخــل أراالقيــام البحــار واتفاقــات الطــريان املــدين الــدويل ذات الــصلة،  
القادمة منـها،     أو اجلماهريية العربية الليبية   املتجهة إىل    مجيع البضائع املوانئ واملطارات، بتفتيش    

 حتتـوي   تلـك البـضائع     كان لدى الدولة املعنية معلومات توفر أساسـا معقـوال لالعتقـاد بـأن              ذاإ
 مـن هـذا   ١٠ أو  ٩ة  ب الفقر على أصناف حمظور توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها مبوج          

  ؛، وذلك بغرض كفالة التنفيذ الصارم لتلك األحكامالقرار
ــرر  - ١٢   ــأذن يق ــدول جل أن ي ــع ال ــدول ت، وأن ء األعــضامي ــوم ال ــة  ق ، األعــضاء كاف

 توريـده أو بيعـه أو نقلـه أو تـصديره مبوجـب              ُرحظَـ  اليت يـتم اكتـشافها ممـا يُ        مبصادرة األصناف 
  تلك األصـناف   تدمريمنها  بوسائل  (التخلص منها   أن جيرى    و  من هذا القرار،   ١٠ أو   ٩ة  الفقر

املقصد لغرض الـتخلص  دولة نشأ أو   إىل دولة غري دولة امل     ها أو نقل  ها أو ختزين  اأو إبطال مفعوهل  
 ؛ أن تتعاون مجيع الدول األعضاء تعاونا كامال يف تلك اجلهودويقرر كذلك، )منها

 أعـاله،  ١١ من أي دولة عضو أجـرت تفتيـشا عمـال بأحكـام الفقـرة           يقتضي  - ١٣  
أن تعجــل بتقــدمي تقريــر خطــي أويل للجنــة، يتــضمن، علــى وجــه اخلــصوص، شــرحا ألســباب  

نتائجه، وما إذا كانت لقيت تعاونـا أم ال، ومـا إذا مت العثـور علـى أصـناف مـن الـيت                       التفتيش و 
حيظــر نقلُهــا، ويقتــضي كــذلك مــن الــدول األعــضاء أن تقــدم إىل اللجنــة، يف مرحلــة الحقــة،   
ــا يتــضمن معلومــات مفــصلة عــن تفتــيش األصــناف ومــصادرهتا وإجــراءات      ــا تالي تقريــرا خطي

يشمل ذلك إيراد وصف لتلـك األصـناف ومنـشئها ووجهتـها            التخلص منها وتفاصيل نقلها، و    
  املقصودة، إذا مل تكن هذه املعلومات مضمنة يف التقرير األويل؛

بقـوة   حتـث مـن خالهلـا رعاياهـا       خطـوات   اختـاذ    الدول األعضاء علـى      شجعي  - ١٤  
ــام عــ   ــى اإلحج ــشاركة يف    عل ــة للم ــة الليبي ــة العربي ــسفر إىل اجلماهريي ــةن ال ــشطة  أي ــصاحل أن  ل

  انتهاك حقوق اإلنسان؛بشكل معقول يفالسلطات الليبية ميكن أن تسهم 
  

 حظر السفر

 األفــراد املدرجــة مجيــع الــدول األعــضاء التــدابري الالزمــة ملنــع  تتخــذ أن يقــرر  - ١٥  
 ٢٤أة عمـال بـالفقرة      هم اللجنـة املنـش     أمسـاء   حتـدد   الذين ذا القرار أو  هلق األول   رف يف امل  أمساؤهم
على أنه ليس يف هذه الفقـرة مـا يلـزم أي دولـة بـأن متنـع                  ،   من دخول أراضيها أو عبورها     أدناه

  رعاياها من دخول أراضيها؛
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 الـواردة أعـاله علـى    ١٥ عدم سريان التدابري املفروضة مبوجـب الفقـرة    يقـــرر  - ١٦  
  :احلاالت التالية

 الـة علـى حـدة، أن هـذا الـسفر تـربره      ل حعندما تقرر اللجنة، على أسـاس كـ         )أ (  
  ديين؛الواجب النسانية، مبا يف ذلك أداء اإللضرورة ا

  أو عندما يكون الدخول أو العبور ضروريا للقيام بإجراءات قضائية؛   )ب (  
مـن  سـتثناء   االأو عندما تقرر اللجنـة، علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، أن                     )ج (  

ف إحالل السالم وحتقيق املصاحلة الوطنيـة يف اجلماهرييـة العربيـة            من شأنه أن خيدم أهدا    احلظر  
  الليبية واالستقرار يف املنطقة؛ 

الـدخول أو   أو عندما تقرر دولة، على أساس كل حالة علـى حـدة، أن ذلـك                  )د(  
 الزم لتعزيز فرص إحالل السالم واالستقرار يف اجلماهريية العربيـة الليبيـة وتقـوم الـدول                 العبور
  بإخطار اللجنة يف غضون مثاين وأربعني ساعة من بعد اختاذ ذلك القرار؛الحقا 

  
  جتميد األصول 

مجيــع األمــوال  بتجميــد  مجيــع الــدول األعــضاء دون إبطــاء    تقــوم أن يقــرر  - ١٧  
واألصــول املاليــة واملــوارد االقتــصادية األخــرى املوجــودة يف أراضــيها والــيت ميلكهــا أو يــتحكم  

هلــذا الثــاين ن يف املرفــق واملــذكوراألفــراد الكيانــات أو غــري مباشــرة، فيهــا، بــصورة مباشــرة أو 
فـراد  الكيانات أو األ   الواردة أدناه، أو     ٢٤القرار أو الذين حتددهم اللجنة املنشأة عمال بالفقرة         

 ميلكوهنـا أو يتحكمـون فيهـا، ويقـرر           الـيت  كيانـات اليعملون بامسهم أو بتوجيه منهم، أو       الذين  
ــوارد         ــة أو م ــوال أو أصــول مالي ــدم إتاحــة أي أم ــدول األعــضاء ع ــع ال ــل مجي كــذلك أن تكف

ن يف أراضـــيها، يموجـــودأشـــخاص كيانـــات أو  أو بواســـطة أي رعاياهـــااقتـــصادية، بواســـطة 
ــاتل ــق   أو األشــخاصلكيان ــذكورين يف املرف ــاين امل ــذاالث ــرار  هل ــذين حتــددهم    الق ــراد ال أو األف

  ؛أو لفائدهتماللجنة، 
ة الليبيـة يف مرحلـة    عن اعتزامه كفالة أن تتاح لشعب اجلماهريية العربيـ   يعرب  - ١٨  

   مبا يعود بالنفع عليه؛١٧ اليت جيري جتميدها عمال بأحكام الفقرة الحقة األصول
 أعـاله علـى األمـوال    ١٧  عدم سريان التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة       يقرر  - ١٩  

  :األصول املالية أو املوارد االقتصادية األخرى اليت تقرر الدول األعضاء املعنية أهنا أو
ضرورية لتغطية النفقـات األساسـية، مبـا يف ذلـك سـداد املبـالغ املتعلقـة بـاملواد              )أ (  

الـضرائب، أو أقـساط    الغذائية، أو اإلجيار أو الرهـون العقاريـة، أو األدويـة والعـالج الطـيب، أو                 
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التأمني، ورسوم املرافق العامة، أو املبالغ املقـصورة علـى دفـع أتعـاب مهنيـة معقولـة ورد مبـالغ                     
 رسـوم أو    النفقات املترتبة على تقدمي اخلدمات القانونية وفقا للقوانني الوطنيـة، أو القيـام بـأداء              

عتياديـة املتعلقـة حبفـظ أو تعهـد      ، وفقا للقوانني الوطنية، للعمليات اال     تكاليف اخلدمات الالزمة  
األموال واألصول املالية واملوارد االقتصادية األخرى اجملمـدة، بعـد قيـام الدولـة املعنيـة بإخطـار                  
ــوارد        ــة أو امل ــوال أو األصــول املالي ــذه األم ــضاء، باســتخدام ه ــد االقت ــها اإلذن، عن ــة بنيت اللجن

ذلـك يف غـضون مخـسة أيـام عمـل مـن             االقتصادية األخرى، ما مل تتخـذ اللجنـة قـرارا خبـالف             
  تاريخ ذلك اإلخطار؛ 

ضـرورية لتغطيـة النفقـات االسـتثنائية، شـريطة أن تكـون الدولـة أو الــدول        أو   )ب (  
  األعضاء املعنية قد أخطرت اللجنة بذلك، وأن تكون اللجنة قد وافقت عليه؛

هـذه  خاضعة لـرهن أو حكـم قـضائي، أو إداري، أو حتكيمـي، وميكـن يف                 أو    )ج (  
احلالة استخدام األموال، واألصول املالية واملوارد االقتصادية األخرى، لسداد مـا يتعلـق بـذلك               
الــرهن أو احلكــم، شــريطة أن يكــون الــرهن أو احلكــم قــد وقــع يف وقــت ســابق لتــاريخ هــذا     

 الـواردة أعـاله، وأن   ١٧القرار؛ وأال يكون لفائدة أي شخص أو كيـان حمـدد مبوجـب الفقـرة              
  لة أو الدول األعضاء املعنية قد أخطرت اللجنة بذلك؛ تكون الدو

 أنـه جيـوز للـدول األعـضاء الـسماح بـأن تـضاف إىل احلـسابات اجملمـدة                    يقرر  - ٢٠  
رى املـستحقة علـى تلـك احلـسابات          أعـاله الفوائـد أو األربـاح األخـ         ١٧وفقا ألحكـام الفقـرة      

نشأت يف وقت سابق للتـاريخ الـذي   املبالغ املستحقة مبوجب عقود أو اتفاقات أو التزامات          أو
أصــبحت فيــه تلــك احلــسابات خاضــعة ألحكــام هــذا القــرار، شــريطة أن تظــل تلــك الفوائــد     

  خاضعة هلذه األحكام وجممدة؛ األخرى واملبالغ واألرباح 
 أعاله ال متنع شخصا أو كيانا حمـددا         ١٧ أن التدابري املذكورة يف الفقرة       يقرر  - ٢١  

تحق مبوجــب عقــد أبــرم قبــل إدراج ذلــك الــشخص أو الكيــان يف القائمــة، مـن دفــع مبلــغ مــس 
املبلغ مل ُيستلم بـصفة مباشـرة أو غـري مباشـرة مـن       شريطة أن تكون الدول املعنية قد قررت أن   

وذلــك بعــد أن ختطــر الــدول املعنيــة  ،  أعــاله١٧جانــب شــخص أو كيــان حمــدد وفقــا للفقــرة  
االقتــضاء، بوقــف جتميــد األمــوال  بــالغ، أو اإلذن، عنــد اللجنــة بنيتــها دفــع أو اســتالم تلــك امل 

األصول املالية أو املوارد االقتصادية األخرى هلذا الغرض، قبل عـشرة أيـام عمـل مـن تـاريخ                 أو
  ذلك اإلذن؛

  
   األمساءحتديدمعايري 
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ــرر  - ٢٢   ــرتني  يقـ ــواردة يف الفقـ ــدابري الـ ــى  ١٧ و ١٥ أن التـ ــق علـ ــات  تنطبـ الكيانـ
  :، على التوايل)ج(و ) ب (٢٤ اللجنة عمال بالفقرة حتددهمالذين األفراد  أو

بارتكـاب انتـهاكات خطـرية حلقـوق        ون يف األمـر     ؤالذين يشاركون أو يتواطـ      )أ (  
  تلـك االنتـهاكات   أو الـتحكم يف ارتكـاب     اإلنسان ضد أشخاص يف اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة         

  ضــد الــسكان املــدنينيهبجمــاتللقيــام  التخطــيط ، ويــشمل ذلــكة أخــرىأو توجيههــا بطريقــ
 القـانون الـدويل،   أحكـام   ، مبـا ينتـهك       أو األمر بارتكاهبا   ة تلك اهلجمات  أو قياد واملرافق املدنية   

  ؛ عمليات القصف اجلويذلكيف  مبا
ــون باســ   )ب (   ــذين يعمل ــاتمال ــراد الكيان ــة احملــددين يف الفقــر  أو األف ، )أ (ة الفرعي

  .ينوبون عنهم أو يأمترون بأمرهم أو
ــذين     يــشجع بقــوة   - ٢٣   ــراد ال ــة بأمســاء األف ــوايف اللجن ــدول األعــضاء علــى أن ت  ال

  ؛أعاله ٢٢يستوفون املعايري املبينة يف الفقرة 
  

   لجزاءاتجديدة لجلنة  إنشاء
 مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، جلنــة تابعــة   ٢٨يقــرر أن ينــشئ، وفقــا للمــادة    - ٢٤  

  :، لتضطلع باملهام التالية)“باللجنة”يشار إليها أدناه (جمللس األمن تضم مجيع أعضاء اجمللس 
  ؛ ١٧ و ١٥ و ١٠ و ٩رصد تنفيذ التدابري املفروضة يف الفقرات   )أ (  
، والنظــر يف ١٥حتديــد األفــراد اخلاضــعني للتــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة     )ب (  

  أعاله؛  ١٦ وفقا للفقرة طلبات اإلعفاء
أعـاله، والنظـر     ١٧حتديد األفراد اخلاضعني للتدابري املفروضة مبوجـب الفقـرة            )ج (  

  أعاله؛  ٢٠و  ١٩تني  وفقا للفقريف طلبات اإلعفاء
ــضاء،     )د (   ــسب االقتــ ــة، حــ ــادئ توجيهيــ ــع مبــ ــدابري   وضــ ــذ التــ ــسهيل تنفيــ  لتــ
  أعاله؛ املفروضة
، ثالثـــني يومـــايف غـــضون عـــن أعماهلـــا إىل جملـــس األمـــن أول تقـــدمي تقريـــر   )هـ (  

  وموافاته الحقا بتقارير حسبما تراه اللجنة ضروريا؛ 
يما دول تــشجيع إجــراء حــوار بــني اللجنــة والــدول األعــضاء املهتمــة، وال ســ   )و (  

  املنطقة، بوسائل تشمل دعوة ممثلي هذه الدول إىل االجتماع باللجنة ملناقشة تنفيذ التدابري؛
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التماس أي معلومات تعتربها مفيدة، من مجيع الدول، بشأن اإلجـراءات الـيت               )ز (  
  اختذهتا لتنفيذ التدابري املفروضة أعاله بصورة فعالة؛ 

مـن انتـهاكات أو عـدم االمتثـال         ارتكابـه   ـزعم  فحص املعلومات املتعلقـة مبـا يُـ         )ح (  
  للتدابري الواردة يف هذا القرار، واختاذ اإلجراءات املالئمة بشأهنا؛

 يوما مـن  ١٢٠ مجيع الدول األعضاء إىل أن تقدم إىل اللجنة يف غضون            يدعو  - ٢٥  
 ١٧ و   ١٥  و ١٠ و   ٩اختاذ هذا القرار تقارير عن اخلطوات الـيت اختـذهتا بغيـة تنفيـذ الفقـرات                 

  الواردة أعاله تنفيذا فعاال؛ 
  

  املساعدة اإلنسانية
 إىل أن تقـوم، بالتنـسيق فيمـا بينـها وبالتعـاون مـع                األعضاء  مجيع الدول  دعوي  - ٢٦  

 وتزويد هـذه  الوكاالت اإلنسانية إىل اجلماهريية العربية الليبية       األمني العام، بتيسري ودعم عودة      
ا مــن أشــكال العــون األخــرى، ويطلــب إىل الــدول املهتمــة باملــساعدة اإلنــسانية ومــا يتــصل هبــ

باألمر أن تطلع جملس األمن بانتظام على التقدم احملرز يف األعمـال املـضطلع هبـا عمـال بأحكـام       
هذه الفقـرة، ويعـرب عـن اسـتعداده للنظـر يف اختـاذ تـدابري مناسـبة أخـرى، حـسب االقتـضاء،                        

  حتقيقا هلذه الغاية؛ 
  

  ض االلتزام باالستعرا
وأنـه  الـسلطات الليبيـة      سيواصـل اسـتعراض األعمـال الـيت تقـوم هبـا            أنه   يؤكد  - ٢٧  

 تعزيـز  ذلـك يف على استعداد الستعراض مدى مالءمة التدابري الواردة يف هذا القرار، مبا   ظلسي
على ضوء امتثـال    تقتضي الضرورة   وأيان   و رفعها، حسبما   أو تعديلها أو تعليقها أ     تلك التدابري 

   هذا القرار؛منالسلطات الليبية لألحكام ذات الصلة 
  .يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي  - ٢٨  
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   املرفق األول
  حظر السفر    

    
  عبد القادر حممد. البغدادي، د  - ١

  .١٩٥٠يوليه / متوز١تاريخ امليالد . B010574رقم اجلواز   
  .رئيس مكتب االتصال التابع للجان الثورية  
  .تورط اللجان الثورية يف العنف ضد املتظاهرين  

  
   الدبري، عبد القادر يوسف  - ٢

  . هون، ليبيا: مكان امليالد. ١٩٤٦: تاريخ امليالد  
 لـه سـجل يف األمـر        .املـسؤولية عـن أمـن النظـام       . رئيس األمن الشخصي ملعمر القذايف      

  .بارتكاب العنف ضد املنشقني
  
  دوردة، أبو زيد عمر  - ٣

رئـــيس جهـــاز االســـتخبارات . مـــن األوفيـــاء للنظـــام. مـــدير جهـــاز األمـــن اخلـــارجي  
  . اخلارجية

  
  جابر، اللواء أبو بكر يونس  - ٤

  . ليبيا جالو،: مكان امليالد. ١٩٥٢: تاريخ امليالد  
  . املسلحةمة عن أعمال القوات املسؤولية العا. وزير الدفاع  

  
  معتوق، معتوق حممد  - ٥

  . مساخل: مكان امليالد. ١٩٥٦: تاريخ امليالد  
لــه ســجل ســابق يف . يعمــل مــع اللجــان الثوريــة. عــضو ســام يف النظــام .أمــني املرافــق  

  . التورط يف قمع املنشقني وارتكاب العنف
  
  قذاف الدم، سيد حممد  - ٦

  . سرت، ليبيا: كان امليالدم. ١٩٤٨: تاريخ امليالد  
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يف الثمانينيات، تورط سيد يف محلة اغتيال املنشقني وُيـزعم أنـه            . ابن عم معمر القذايف     
ويعتقـد أنـه ضـالع أيـضا يف         . كان مسؤوال عـن العديـد مـن عمليـات القتـل يف أوروبـا              

  . شراء األسلحة
  
  القذايف، عائشة معمر  - ٧

ارتبـاط قرابـة    . ة معمر القـذايف   ابن. طرابلس، ليبيا : مكان امليالد . ١٩٧٨: تاريخ امليالد   
  . النظام مع

  
  القذايف، هانيبال معمر  - ٨

ــيالد  . B/002210: رقــم اجلــواز    ــاريخ امل ــول٢٠ت ــيالد . ١٩٧٥ســبتمرب / أيل : مكــان امل
  . ارتباط قرابة مع النظام. ابن معمر القذايف. طرابلس، ليبيا

  
  القذايف، مخيس معمر   - ٩

  . طرابلس، ليبيا: مكان امليالد. ١٩٧٨: تاريخ امليالد  
قيـادة وحـدات عـسكرية متورطـة يف قمـع           . ارتباط قرابة مع النظـام    . ابن معمر القذايف    

  .التظاهرات
  

  القذايف، حممد معمر  - ١٠
  . طرابلس، ليبيا: مكان امليالد. ١٩٧٠: تاريخ امليالد  
  . ارتباط قرابة مع النظام. ابن معمر القذايف  

  
  ايف، معمر حممد أبو منيارالقذ  - ١١

  .سرت، ليبيا: مكان امليالد. ١٩٤٢: تاريخ امليالد  
ــسلحة       ــوات امل ــى للق ــد األعل ــورة، القائ ــد الث ــع    . قائ ــر بقم ــاء األم ــن إعط ــسؤولية ع امل

  . التظاهرات وعن انتهاكات حقوق اإلنسان
  

  القذايف، املعتصم  - ١٢
  .اطرابلس، ليبي: مكان امليالد. ١٩٧٦: تاريخ امليالد  
  . ارتباط قرابة مع النظام. ابن معمر القذايف. مستشار األمن القومي  
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  القذايف، السعدي  - ١٣
  :مكــــان املــــيالد. ١٩٧٣مــــايو / أيــــار٢٥: تــــاريخ املــــيالد. 014797: رقــــم اجلــــواز  

  .طرابلس، ليبيا
قيــادة وحــدات . ارتبــاط قرابــة مــع النظــام. ابــن معمــر القــذايف .قائــد القــوات اخلاصــة  

  . تورطة يف قمع التظاهراتعسكرية م
  

  القذايف، سيف العرب  - ١٤
  . طرابلس، ليبيا: مكان امليالد. ١٩٨٢:تاريخ امليالد  
  . ارتباط قرابة مع النظام. ابن معمر القذايف  

  
  القذايف، سيف اإلسالم  - ١٥

: مكــان املــيالد. ١٩٧٢نيــه يو/ حزيــران٢٥: تــاريخ املــيالد. BO14995: رقــم اجلــواز  
  . ياليب طرابلس،

إذاعــة بيانــات . ارتبــاط قرابــة مــع النظــام. ابــن معمــر القــذايف .مــدير مؤســسة القــذايف  
  . حترض على العنف ضد املتظاهرين

  
   السنوسي، العقيد عبد اهللا  - ١٦

  . السودان: مكان امليالد. ١٩٤٩: تاريخ امليالد  
لـه سـجل    . تورط املخابرات العسكرية يف قمع التظاهرات      .مدير املخابرات العسكرية    

أديــن غيابيــا بتهمــة تفجــري . مــاض يــشمل التــورط املــشتبه يف جمــزرة ســجن أبــو ســليم 
  . شقيق زوجة معمر القذايف. UTAطائرة شركة الطريان الفرنسية 
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  رفق الثاينامل
  جتميد األصول    

    
  القذايف، عائشة معمر  - ١

  ١٩٧٨: تاريخ امليالد  
  ليبياطرابلس، : مكان امليالد  
  القذايف ابنة معمر   
  .ارتباط قرابة مع النظام  

  
   معمرالقذايف، هانيبال  - ٢

  B/002210: رقم جواز السفر  
  ١٩٧٥سبتمرب / أيلول٢٠: تاريخ امليالد  
  ليبياطرابلس، : مكان امليالد  
  ابن معمر القذايف   
  .ارتباط قرابة مع النظام  

  
   معمرالقذايف، مخيس  - ٣

  ١٩٧٨: تاريخ امليالد  
  ليبيا طرابلس، :مكان امليالد  
  بن معمر القذايف ا  
  ارتباط قرابة مع النظام  
  . يف قمع التظاهراتمتورطةقيادة وحدات عسكرية   

  
  القذايف، معمر حممد أبو منيار  - ٤

  ١٩٤٢: تاريخ امليالد  
  ليبياسرت، : مكان امليالد  
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   والقائد األعلى للقوات املسلحة،الثورةقائد   
  .بقمع التظاهرات وبانتهاكات حلقوق اإلنساناملسؤولية عن إعطاء األوامر   

  
  القذايف، املعتصم  - ٥

  ١٩٧٦: تاريخ امليالد  
  ليبياطرابلس، : مكان امليالد  
  ي، ابن معمر القذايف القومتشار األمن سم  
  .ارتباط قرابة مع النظام  

  
  القذايف، سيف اإلسالم  - ٦

  مدير مؤسسة القذايف  
  B014995: رقم جواز السفر  
  ١٩٧٢يونيه / حزيران٢٥: امليالدتاريخ   
  ليبياطرابلس، : مكان امليالد  
  ابن معمر القذايف   
 .بيانات حترض على العنف ضد املتظاهرينإذاعة . ارتباط قرابة مع النظام  

  
  


