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القرار )4172 ( 4712
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته  1427املعقودة يف  41آب/أغسطس 4172
إن جملس األمن،
إذ يشري إىل مجيع قراراته بشـن ليييـم م ـذ رـدلر القـرار  ،)4177( 7711لكـذل
إىل بيم رئيسه ( ،)S/PRST/2013/21املؤرخ  71كمنو األلل/ديسمرب ،4172
وإذ يعيددد تنكيــــد الت امـــه القــــوي بســـيمدة ليييــــم لالـــتق م للـــ مت م ا قليميـــ
للحدهتم الوط ي ،
وإذ يأسف لت ايد أعممل الع ف يف ليييم ،لخبمر يف امل طق احمليط بكـ مـن طـرابلس
لب غــم،ي ،وإذ يدد ين القتــمل املتوارــ بــع ا ممعــم املســلح لالتحــري علــ الع ــف،
وإذ يع د عــن بــملق قلقــه إ،ا ت ـنألع تل ـ األعمــمل يف الســكم املــدنيع لاملؤلســم املدني ـ
يف ليييم ،لمم تشكله من هتديد اللتقرار ليييم للعملي حتو م الدميقراطي،
وإذ ي حددد بملـــدعوا الـــه توج ـــم حكومـــ ليييـــم لجملـــس ال ـــواب مـــن أجـــ
الوقــف الفــوري ط ـ ن ال ــمر وإذ يش د عل ـ وــرلرة مشــمرك مجيــع األطــرا يف حــوار
ليملي للمي لشمم لورلرة احترام م للعملي الدميقراطي  ،وإذ يشجع جممع الـدلل العربيـ
لاالحتمد األفريقي لمجيع ا م اله م نفوذ علـ األطـرا  ،لخبمرـ اليلـدا اةـملرة لبلـدا
امل طق  ،عل دعم الوقف الفوري ألعممل القتمل لالدخول برلح بّم ة يف ذل احلوار،
وإذ يشددري إىل مــم نــي عليــه يف قــراره  )4177( 7711مــن إحمل ـ الووــع يف ليييــم
إىل املــدعي العــمم للمحكمـ ا مئيـ الدلليـ  ،وإذ يعيد كأديد أمهيـ تعــمل حكومـ ليييــم مــع
احملكم ا مئي الدللي لاملدعي العمم،
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وإذ يعي كأدي أمهي حمملي املسـؤللع عـن انتـ مكم أل زـمل،ا حقـون ا نسـم
أل انتــ مكم القــمنو ا نســـمل الـــدليف ،لـــم يف ذلــ ا ـــم الاـــملع يف ا مـــم الـــه
تست د املدنيع،
وإذ يع عن بملق القلق من الت ديـد ال ـمجم عـن األلـلح لالـذخمئر غـع املؤم ـ يف
ليييم لانتشمرهم ،ملم تشكله من خطر عل التقرار ليييم لامل طق  ،لـم يف ذلـ عـن طريـق نقلـ م
إىل ا ممعــم ا رهمبي ـ لا ممعــم املتطرف ـ الع يف ـ  ،وإذ يش د عل ـ أمهي ـ ت ســيق الــدعم
الدليف املقدم إىل ليييم لامل طق من أج معم هذه القاميم،
ددن ل د إ،ا ت ايــد لجــود ا رهــمبيع ،مــن مجمعــم لأفــراد ،املــرتيطع
وإذ يعد
بت ظــيم القمعــدة لال مشــطع يف ليييــم ،وإذ يعي د كأدي د وــرلرة التيــدي لرخطــمر الــه هتــدد
الس م لاألمن الدلليع من جرا األعممل ا رهمبي جبميع الولمئ  ،لفقم مليثمن األمـم املتحـدة
لالقمنو الدليف ،لم يف ذل مم ي طيـق مـن أحكـمم القـمنو الـدليف حلقـون ا نسـم لالقـمنو
الدليف ل جئع لالقمنو ا نسمل الدليف ،وإذ يشري يف هـذا اليـدد إىل االلت امـم امل يـو
علي م لوجب القرار ،)4172( 4717
وإذ يع د عــن تيــميمه عل ـ الــتادام ا ـ ا ا احملــددة األهــدا لــعيم لتحقيــق
ــمح عملي ـ انتقم ــم
االلــتقرار يف ليييــم ،لوــد مــن ي ــدد هــذا االلــتقرار ليعرق ـ أل يقــو
السيملي ،أفرادا كمنوا أل كيمنم ،
وإذ يضع يف اال تبار مسؤلليته الرئيسي عن حفظ السـ م لاألمـن الـدلليع لوجـب
ميثمن األمم املتحدة،
وإذ يتص ف لوجب الفي السمبع من ميثمن األمم املتحدة،
 - 7ي و مجيع األطرا إىل االتفمن عل الوقـف الفـوري طـ ن ال ـمر للوـع
حد ألعممل القتمل ،ليعرب عن دعمه القوي ملم ييذلـه كـ مـن بعثـ األمـم املتحـدة للـدعم يف
ليييم لاملمث اخلم لرمع العمم من ج ود يف هذا اليدد؛
 - 4يد ين الــتادام الع ــف وــد املــدنيع لاملؤلســم املدنيـ ويد و إىل حمملــي
املسؤللع عن ارتكمبه؛
 - 2ي و جملس ال واب لهيئ ريمغ الدلـتور إىل االوـط مب ل مم مـم يف إطـمر
يتسع لل ميع ،ليدعو مجيع األطرا إىل الدخول يف حوار ليملـي شـمم  ،بقيـمدة ليييـ  ،مـن
أج املسمعدة عل الـتعمدة االلـتقرار ،لالتورـ إىل توافـق يف ا را بشـن اخلطـوا املقيلـ
يف عملي التحول اله تش دهم ليييم؛
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 - 2يؤدد جمد ا أ التـدابع احملـددة يف الفقــرا  72ل  71ل  71ل  77ل 41
ل  47من القرار  ،)4177( 7711بييغت م املعدل يف الفقرا  72ل  72ل  71مـن القـرار
 ،)4177( 4117ت طيـــق علـ ـ الكيمنـــم لاألفـــراد الـــذين تـــرد أ ـــم هم يف ذلـ ـ القـــرار
ليف القـــرار  )4177( 7712لحتـــددهم الل ـــ امل شـــنة لوجـــب الفقـــرة  42مـــن القـــرار
 )4177( 7711ليقــرر أ ت طيــق تل ـ التــدابع أياــم عل ـ األفــراد لالكيمنــم الــذين تقــرر
الل أهنم يشمركو يف أعممل أخرى هتـدد السـ م أل االلـتقرار أل األمـن يف ليييـم أل تعرقـ
ــمح عمليـ حتو ــم السيملــي ،أل يقــدمو الــدعم لتلـ األعمــمل ،ليقــرر أ تلـ
أل تقــو
األعممل ميكن أ تشم عل ليي املثمل ال احلير
التاطيط ألعممل ت ت القمنو الدليف حلقون ا نسم أل القـمنو ا نسـمل
(أ)
الــدليف املعمــول بــه ،أل أعمــمل تشــك انتـ مكم حلقــون ا نســم  ،أل توجيــه تلـ األعمــمل
أل ارتكمهبم يف ليييم؛
(ب) شن ه مم ود أي م فذ جوي أل بري أل حبري يف ليييـم ،أل وـد أي مـن
املرافق أل املؤلسم احلكومي اللييي أل ود أي بعث أج يي يف ليييم؛
(ج) تقــدا الـــدعم إىل ا ممعــم املســـلح أل الشـــيكم ا جراميــ مـــن خــ ل
االلتغ ل غع املشرلمب لل فط اخلمم أل ألي من املوارد الطييعي األخرى يف ليييم؛
(د)
أل بتوجيه م م؛

العمـ ليــمح املــدرجع يف القمئمـ  ،مــن أفــراد أل كيمنــم  ،أل بمل يمبـ ع ـ م

 - 2يك د ر كأدي د خاــومب الكيمنــم لاألفــراد لــادراج يف القمئم ـ م ـ خلي ـ
الل إىل أهنم انتـ كوا أحكـمم القـرار  ،)4177( 7711لـم يف ذلـ حظـر األلـلح  ،أل أهنـم
لمعدلا آخرين عل القيمم بذل  ،لي حظ أ ذل يشم الكيمنم لاألفـراد الـذين يسـمعدل
يف انت مك تدابع زميد األرول لحظر السفر امل يو علي م يف القرار )4177( 7711؛
 - 1يطل إىل فريق اخلربا امل شن عم بملفقرة  42من القـرار )4177( 7712
أ يقــوم ،بم وــمف إىل لاليتــه احلمليـ  ،بتقــدا معلومــم بشــن مــن ت طيــق علــي م ،مــن أفــراد
لكيمنـــم  ،املعـــميع الـــواردة يف الفقـــرتع  2ل  2مـــن هـــذا القـــرار ،بشـــن دلاعـــي ا دراج
يف القمئم ؛
 - 1يطل د إىل الل ـ أ تــويف االعتيــمر الواجــب لطليــم الشــطب مــن القمئم ـ
فيمم يتعلق بن م األفراد لالكيمنم ممن مل تعد ت طيق علي م معميع ا دراج يف القمئم ؛
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 - 8ي ر أ توافق الل مسيقم عل توريد األللح لمـم يتيـ هبـم مـن أعتـدة،
ل ـم يف ذل ـ الــذخمئر لقطــع الغيــمر املتعلق ـ هبــم ،إىل ليييــم أل بيع ــم ــم أل نقل ـ م إلي ــم لفقــم
للفقـرة ( 72أ) مــن القــرار  )4177( 4117بيــيغت م املعدلـ لوجــب الفقــرة  71مــن القــرار
)4172( 4172؛
 - 7يطل د إىل مجيــع الــدلل ،لال لــيمم الــدلل اةــملرة لليييــم ،أ تقــوم ،لفقــم
لســلطمهتم لتشــريعمهتم الوط يـ لمشــيام مــع القــمنو الــدليف ،لال لــيمم قــمنو اليحــمر لاتفمقــم
الطعا املـدل الـدليف ذا اليـل  ،بتفتـيع مجيـع الشـح م املت ـ إىل ليييـم أل ا تيـ م ـ م،
داخ أراوي م ،لـم يف ذلـ املـوانا لاملطـمرا  ،إذا كـم لـدى الدللـ املع يـ معلومـم تتـي
أليمب معقول ل عتقمد بن الشح حتتـوي علـ أرـ م حمظـور توريـدهم أل بيع ـم أل نقلـ م
أل تيديرهم لوجب الفقرة  7أل  71من القرار  ،)4177( 7711بييغت مم املعدل لوجـب
الفقــرة  72مــن القــرار  )4177( 4117لالفقــرتع  7ل  71مــن القــرار ،)4172( 4172
ألغرا كفمل الت فيذ الدقيق لتل األحكمم؛
 - 71يعي د كأدي د د ار ا ذ ميــع الــدلل األعاــم  ،لأ تقــوم مجيــع الــدلل
األعاــم  ،ع ــد الكشــف عــن األرـ م احملظــورة لوجــب الفقــرة  7أل  71مــن هــذا القــرار،
بيـــيغت مم املعدلـ ـ لوجـــب الفقـــرة  72مـــن القـــرار  )4177( 4117لالفقـــرتع  7ل 71
من القرار  ،)4172( 4172حب هذه األر م لالتيـر في ـم (مـث مـن خـ ل إت ف ـم،
أل جعل م غع رمحل للعمـ  ،أل خت ي ـ م أل نقلـ م إىل دللـ أخـرى غـع دلل امل شـن أل الـدلل
املت إلي م مـن أجـ الـتالي م ـ م) ،ويعيد ددك ت كأديد قـراره أ تتعـمل مجيـع الـدلل
األعام يف بذل هذه ا ود؛
 - 77يطا أي دلل عاو أجر تفتيشم عم بنحكمم الفقرة  7من هـذا القـرار
بن تع بتقدا تقرير خطي أليف إىل الل يتامن ،عل لجه اخليـو  ،شـرحم أللـيمب
التفتــيع لنتمئ ــه ،لمــم إذا كمن ـ لقي ـ تعملنــم أم ال ،ويطا د دددك ت الــدلل األعاــم ،
يف حــمل العثــور علـ أرـ م اظــر نقلـ م ،بــن تقــدم إىل الل ـ  ،يف مرحلـ الحقـ  ،تقريــرا
خطيم تمليم يتامن تفمري م م عن عملي التفتيع لميمدرة األرـ م لإجـرا ا الـتالي
م م لنقل م ،لم يف ذل لرف هذه األر م لم شؤهم لالوج ـ الـه تقيـدهم ،إذا مل تكـن
هذه املعلومم مدرج يف التقرير األليف؛
 - 74يؤد التعداده اللتعرا مدى م م التدابع الواردة يف هـذا القـرار ،لـم يف
ذل تع ي هم أل تعديل م أل تعليق م أل رفع م ،لالـتعداده اللـتعرا لاليـ بعثـ األمـم املتحـدة
للدعم يف ليييم ،حسيمم تدعو إليه احلمج يف أي لق يف وو مم يقع من تطورا يف ليييم؛
 - 72ي ر إبقم املسنل قيد ال ظر الفعلي.
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