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  )٢٠١١ (٢٠١٧القرار     
/  تــشرين األول٣١ املعقــودة يف ٦٦٤٤الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته       

   ٢٠١١ أكتوبر
  

  ،إن جملس األمن  
ــسابقة إذ يـــــــشري   ــه الـــــ  ١٥٤٠و ، )٢٠٠٤ (١٥٢٦ ، و)٢٠٠١ (١٣٧٣ إىل قراراتـــــ

، )٢٠١١ (١٩٨٩ و،  )٢٠١١ (١٩٧٧ و   ،)٢٠١١ (١٩٧٣ و ،)٢٠١١ (١٩٧٠ و،  )٢٠٠٤(
  ،S/PRST/2010/6  وS/PRST/2005/7ه يوإىل بياين رئيس، )٢٠١١ (٢٠١٦ و ،)٢٠١١ (٢٠٠٩ و

ــد و   ــد تأكيـ ــة      إذ يعيـ ــالمتها اإلقليميـ ــتقالهلا وسـ ــا واسـ ــسيادة ليبيـ ــشديد بـ ــه الـ  التزامـ
  لوطنية،ا ووحدهتا
 واملــسؤولية الوطنيــة عــامالن أساســيان  تــويل البلــد زمــام أمــوره بنفــسه  أن وإذ يؤكــد  

  للدوام يف ليبيا،حالل سالم قابل إل
ــدعم يف   وإذ يؤكــد   ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي ال ــة بعث ــها احملــددة    أمهي ــا، وفقــا لواليت ليبي

، يف مساعدة ودعم اجلهود الوطنيـة الليبيـة الراميـة إىل حتقيـق أمـور                )٢٠١١ (٢٠٠٩القرار   يف
  ني،منها استعادة األمن والنظام العاّم

ــشري   ــة،   وإذ ي ــضاء ملزم ــدول األع ــرة مبوجــب إىل أن ال ــرار  ١٠ الفق ــن الق  ١٩٧٠ م
 صلة من ليبيا مبعرفـة مواطنيهـا، أو باسـتخدام     أعتدة ذات ، حبظر شراء أي أسلحة أو       )٢٠١١(

  السفن اليت حتمل علمها أو طائراهتا، سواء كان هذا الشراء من ليبيا أو مل يكن،
 نواعهـا  عن القلق إزاء انتشار كـل األسـلحة واألعتـدة ذات الـصلة جبميـع أ                وإذ يعرب   
 جـو احملمولـة علـى الظهـر، وإزاء آثـاره احملتملـة            -، وخاصة القذائف سـطح      يف املنطقة من ليبيا   

  على الصعيد الدويل،و  يف املنطقةعلى السالم واألمن
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علـــى خطـــر زعزعـــة االســـتقرار الـــذي ميثلـــه انتـــشار األســـلحة الـــصغرية وإذ يـــشدد   
 يف هذا الصدد إىل تقريـر األمـني         وإذ يشري واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة يف منطقة الساحل،        

دعـا فيـه يف مجلـة    ، الـذي   )S/2011/388(العام عن أنشطة مكتب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا             
أمــور إىل تعزيــز التعــاون يف منطقــة الــساحل والعمــل الــذي يــضطلع بــه مكتــب األمــم املتحــدة  

  ،ملنطقة وسط أفريقيا
ــسلّ   ــذل جهــ  باحلاجــة امللحــة إىل  موإذ ي ــي    ب ــوطين واإلقليم ــصعد ال ــى ال ود إضــافية عل

 األســلحة واألعتــدة ذات الــصلة جبميــع أنواعهــا يف املنطقــة، كــلوالــدويل مــن أجــل منــع انتــشار 
   جو احملمولة على الظهر،-وخاصة القذائف سطح 

باحلاجــة امللحــة إىل تــأمني وتــدمري خمزونــات األســلحة الكيميائيــة يف وإذ يــسلم أيــضا   
  اماهتا الدولية،ليبيا، وفقا اللتز

  علـــى أن انتـــشار كـــل األســـلحة واألعتـــدة ذات الـــصلة جبميـــع أنواعهـــا وإذ يـــشدد  
 جــو احملمولــة علــى الظهــر، ميكــن أن يــؤجج األنــشطة  -، وخاصــة القــذائف ســطح املنطقــة يف

  اإلرهابية، مبا فيها أنشطة تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي،
أن اإلرهاب يـشكل هتديـدا مـن أخطـر التهديـدات            ، يف هذا الصدد،     وإذ يؤكد جمددا    

  ،احملدقة بالسالم واألمن الدوليني
 التــزام الــدول األعــضاء بالتعــاون ملنــع حركــة اجلماعــات اإلرهابيــة   وإذ يكــرر تأكيــد  

  وانتشار األسلحة الداعم لألنشطة اإلرهابية، بوسائل منها املراقبة الفعالة للحدود،
   عن صون السالم واألمن الدوليني، مسؤوليته الرئيسيةوإذ يدرك  
األسـلحة    بالسلطات الليبية اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة ملنع انتشار كـل          يهيب  - ١  

ــة علــى الظهــر،  -واألعتــدة ذات الــصلة جبميــع أنواعهــا، وخاصــة القــذائف ســطح     جــو احملمول
ــان      ــا مبوجــب الق ــاء بالتزامــات ليبي ــشكل املناســب، والوف ــا بال ــتحفظ عليه ــدويل وضــمان ال ون ال

 للخطـط   يتعلق بتحديد األسلحة ونـزع الـسالح ومنـع االنتـشار مـن خـالل التنفيـذ الكامـل                  فيما
   ؛اليت وضعتها يف هذا الصدد

ــة مواصــلة التنــسيق الوثيــق مــع منظمــة حظــر    كــذلك  يهيــب  - ٢   بالــسلطات الليبي
  ؛لتزاماهتا الدولية، وفقا الخمزوناهتا من األسلحة الكيميائيةاألسلحة الكيميائية هبدف تدمري 

 يف اختاذ تدابري مناسبة ملنع انتـشار كـل األسـلحة      أن تنظر   املنطقة  بدول يهيب  - ٣  
 جــو احملمولــة علــى الظهــر، -واألعتــدة ذات الــصلة جبميــع أنواعهــا، وخاصــة القــذائف ســطح 

  املنطقة؛ يف
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هــا ، مبــا في واإلقليميــة الدوليــةاملنظمــات والكيانــاتو بالــدول األعــضاء يهيــب  - ٤  
 لتحقيـق   املنطقـة دول  اعدة الالزمـة للـسلطات الليبيـة و       ، تقـدمي املـس     املعنيـة  ألمم املتحدة ا هيئات

  هذا اهلدف؛
أن تقـوم، مـستعينة     ) ٢٠١١ (١٩٧٠ إىل اللجنة املنشأة عمـال بـالقرار         يطلب  - ٥  

 غريهـــابفريــق خربائهـــا وبالتعـــاون مــع املديريـــة التنفيذيـــة ملكافحـــة اإلرهــاب يف عملـــها مـــع    
املنظمـات   ان املدين الدويل، وبالتشاور مـع      مبا فيها منظمة الطري    املعنيةهيئات األمم املتحدة     من

، بتقيـــيم التهديـــدات والتحـــديات، وخاصـــة مـــا يتـــصل منـــها والكيانـــات الدوليـــة واإلقليميـــة
 مــن ليبيــا باإلرهــاب، النامجــة عــن انتــشار كــل األســلحة واألعتــدة ذات الــصلة جبميــع أنواعهــا 

 جـو احملمولـة علـى الظهـر، وأن تقـدم إىل اجمللـس تقريـرا                 -، وخاصة القذائف سطح     املنطقة يف
 مبـا يف     ومنـع انتـشار األسـلحة واألعتـدة ذات الـصلة،           بشأن مقترحـات ملواجهـة هـذا التهديـد،        

وضــمان إدارة واألعتــدة ذات الــصلة، أمني هــذه األســلحة لتــ ضــمن مجلــة أمــور، تــدابري ،ذلــك
  ؛، وتعزيز مراقبة احلدود وأمن النقلل من املخاطراملخزونات على حنو آمن وخا

عمـال  جملـس األمـن      إىل األمني العـام أن ُيـدرج يف تقـاريره املقدمـة إىل               يطلب  - ٦  
  معلومات عن اجلديد يف تنفيذ هذا القرار؛) ٢٠١١ (٢٠٠٩بالقرار 

  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  - ٧  
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