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*1504996*  

 (2015) 2213القرار   
 

ــت       ــن    ل ـــ ــس األمـــ ــذ  جملـــ ــذه الـــ ــ  ة   7420الـــ آذار/  27، املعقـــ
 2015 مارس

 
 ،جملس األمن نإ 
 ( ومجيع قرارات  الالحقة بشأن ليبيا،2011) 1970إىل قرار   إذ يشري 
ب ـــيا ة ليبيـــا وا ـــتقالاا و ـــالمت ا ا قلي يـــة      القـــ ه التزامـــ    وإذ يعيدددأ يد يدددأ  
 ال طنية، اووحدهت
مبا تبذل  بعثة األمـم املتحـدة للـديفم   ليبيـا وامل ثـص األـا  لعمـ  العـا           وإذ يرحب 

     مت اصلة لتي ري الت صص إىل حص  يا ي بقيا ة ليبية للتحديات املتزايدة الـ  ت ا ـ    من 
لتاليــة أمهيــة افتقـايف،   إطــار مـن مبـا ة امللطيــة ال طنيـة، يفلــ  األ ـ ات ا      وإذ يؤ دأ البلـد،  

مبا   ذلـ  تشـطيص    ال ا ب الاذها يفل  الق ر من أ ص ا تط ال افنتقال ال يا ي   ليبيا،
 حط مة وحدة وطنية،

 وإذ ينده  بـاو ار ال يا ـي ارـاره الـذه تتـ ىل األمـم املتحـدة تي ـري ،          وإذ يرحدب  
رورة يفلـ   ـ   يشدأ   وإذمب امهة الدول األيفضاء   ا تضافة  ل ات ذل  او ار و يف  ـا،  

املشاركة البناءة من  انب جملـس النـ اا املنت ـب واألطـرال الليبيـة األنـرج مـن أ ـص  فـع          
 التح ل الدميقراطي قدما، وبناء مؤ  ات الدولة، والشروع   إيفا ة بناء ليبيا،  

إزاء تزايـد ااـا  ار ايفـات ا رهابيـة   ليبيـا إىل إيفـالن        وإذ يعرب عدن للهدا االد ا     
ــ فء لتنمــيم ال  ــرول أيضــا با ــم تنمــيم  ايفــ (،      ال ــرايف والشــا  )املع ــة ا  ــالمية   الع دول

مــن  ــ اء ، العــامل  هنــا  املــرتب   بتنمــيم القايفــدةإرهــابي  آنــرين مــن وا ــت رار و ــ   
، وفقــا مليثــايف األمــم ال ــبصجب يــع  ، ــرورة التيــده وإذ يعيددأ يد يددأفــرا ، األ وأ ايفــات ار
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ذلـ  مـا ين بـن مـن أحطـا  القـان ن الـدو، وقـ يف ا ن ـان           املتحدة والقان ن الـدو،، مبـا    
ــن         ــ  هتــد  ال ــال  واألم ــدو،، لعن ــار ال ــان ن ا ن ــاأل ال ــدو، لال ــق  والق ــان ن ال والق

إىل افلتزامـات املنيـ      ،  هـذا اليـد    ،وإذ يشدري  ،الدولي  من  ـراء األيف ـال ا رهابيـة   
 (،  2014) 2161يفلي ا مب  ب القرار 

األ ـلحة والـذنا ر   و    وانتشار يفن بالغ القلن إزاء الت ديد النا م يفن  عربوإذ ي 
ب ــريف منــ ا نقــص تلــ  األ ــلحة  ا ــتقرار ليبيــا واملن قــة،  الــذه يقــ  غــري املؤمةنــة   ليبيــا، 

تقـد   يفلـ  أمهيـة    وإذ يشدأ  إىل ار ايفات ا رهابيـة وار ايفـات املت رفـة العنيقـة،      والذنا ر
 ،امل ا ص ليبيا واملن قة من أ ص معارة هذ  إىل من ن يفم  و، 

أمهية حما بة امل ـؤول  يفـن انتـ اكات أو اـاوزات حقـ يف ا ن ـان        وإذ يعيأ يد يأ 
   هج ات ت ت دل املدني ،  نأو انت اكات القان ن ا ن األ الدو،، مبا   ذل  الضالع

ة ال  ـع   ليبيـا إىل   ( مـن إحالـ  2011) 1970إىل ما نص يفلي    القرار  وإذ يشري 
  الـدا رة الت  يديـة    القـرار اليـا ر يفـن    وإذ يالحد  املديفي العا  لل حط ة ارنا ية الدوليـة،  

يفلـ  أمهيـة أن تتعـاون اوط مـة الليبيـة       وإذ يؤ دأ ششدأ   ، 2014كان ن األول/ ي ـ     10
 تعاونا تاما مع احملط ة ارنا ية الدولية واملديفي العا ،  

ــر  مجيــع األطــرال األحطــا  ذات اليــلة مــن القــان ن    إىل  وإذ يشددري   ــرورة أن رت
  حـافت   امل ايفدة ا ن ـانية تقد  ا ن األ الدو، ومبا ة األمم املتحدة الت  ي ية املتعلقة ب

 ،ال  ارة
ــا      وإذ حيددديل عل ددد    ــديفم   ليبيـ ــدة للـ ــم املتحـ ــة األمـ ــن بعثـ ــا  يفـ ــ  العـ ــر األمـ بتقريـ

(S/2015/144،) 
بـالتقرير األـا  لعمـ  العـا  يفـن التقيـيم اف ـتراتيجي ل  ـ            وإذ حييل عل   أيض  

(، مبا   ذل  الت صيات الـ ار ة   التقريـر بشـأن تشـطيص     S/2015/113األمم املتحدة   ليبيا )
 مم املتحدة،و    األ
ــن األــــ اء )  وإذ حيدددديل عل دددد   ــ ا ي لقريــ ( املقــــد  يف ــــال S/2015/128بــــالتقرير النــ
 ( وما  اء في  من ا تنتا ات وت صيات،  2014) 2144) ( من القرار  14 بالققرة

 ل ال  واألمن الدولي ،  ص هتديدا لأن اوالة   ليبيا ف تزال تشطِّ وإذ يرى 
 مب  ب القيص ال ابع من ميثايف األمم املتحدة، وإذ يتصرف 

http://undocs.org/ar/S/2015/144
http://undocs.org/ar/S/2015/113
http://undocs.org/ar/S/2015/128
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 جمـال يفل  أن  ف  ويشأ إىل وقف ف ره وغري مشروط  طاليف النار،  يأعه - 1 
مجيع األطرال   ليبيـا يفلـ  املشـاركة البنـاءة      وحيثص يف طره لعزمة ال يا ية امل ت رة، و

ص األا  لعم  العا  من      تي ريا لتشطيص حط مـة وحـدة وطنيـة    في ا تبذل  البعثة وامل ث
ــة    ــات األمنيـ ــ  الترتيبـ ــايف يفلـ ــة وافتقـ ــا ة    املؤقتـ ــن مبـ ــار مـ ــا،   إطـ ــتقرار ليبيـ ــة ف ـ الالزمـ

 ال طنية؛   امللطية
جب يــع الــدول األيفضــاء أن تقــد  الــديفم الطامــص للج ــ   الــ  يبــذاا    يهيددب - 2 

 امل ثص األا  لعم  العا ؛  
 الـدول األيفضـاء، وصاصـة   املن قـة، يفلـ  حـا مجيـع األطـرال           يشجع - 3 

اءة   او ار الـذه تتـ ىل األمـم املتحـدة تي ـري ، والع ـص  ـريعا        ليبيا يفل  املشاركة بي رة بّن
 بنتيجة نا حة؛ أن خيرج او اريفل  

تيـعيد  ا ت دا  العنف  د املدني  واملؤ  ات املدنية واف ت رار    يأين - 4 
وغريهــا مــن ااياكــص ومؤ  ــات الدولــة زاع، مبــا   ذلــ  هلــن ااج ــات يفلــ  امل ــارات ـالنــ

 ؛يفن ذل  إىل حما بة امل ؤول  ويأعهال طنية اوي ية، واألص ل ال بيعية األ ا ية 
باوط مة الليبيـة تعزيـز ويايـة حقـ يف ا ن ـان، مبـا   ذلـ  اوقـ يف          يهيب - 5 

واألهلـ ا  املنـت   للققـات الضـعيقة، وال فـاء بالتزاماهتـا مب  ــب        األاصـة بالن ـاء واألطقـال   
إىل حما ـــبة امل ـــؤول  يفـــن انتـــ اكات القـــان ن ا ن ـــاأل الـــدو،   ويدددأعهالقـــان ن الـــدو،، 

 وانت اكات وااوزات حق يف ا ن ان؛
حــافت التعــذيب و ــ ء املعاملــة وال فــاة رــي وطــأة التعــذيب  انــص   يددأين - 6 

ــا، مراكــز افحتجــاز  باوط مــة الليبيــة الــاذ مجيــع األ ــ ات الالزمــة لت ــريع    ويهيددب  ليبي
ا  راءات القضـا ية ونقـص احملتجـزين إىل  ـل ة الدولـة، ومنـع افنتـ اكات والتجـاوزات الـ           

مجيـع األطـرال الليبيـة إىل التعـاون مـع اوط مـة        ويأعهت ال حق يف ا ن ان والتحقين في ا، 
إىل ا فراج الق ره يفن مجيـع األهلـ ا ،    ويأعه      هذا اليد ، الليبية في ا تبذل  من  

 ويشدأ  مبن في م الريفايا األ انب، الذين مت ايفتقـاام أو احتجـازهم   ليبيـا بشـطص تع ـقي،      
يفلــ  امل ــؤولية الر ي ــية املن طــة باوط مــة الليبيــة يفــن تعزيــز ويايــة حقــ يف ا ن ــان ر يــع  

 الريفايا األ انب؛   وغريهم منيف امل ا رين األفريقي  األهل ا    ليبيا، وف  ي ا حق 
باوط مـــة الليبيـــة أن تتعـــاون بشـــطص كامـــص مـــع احملط ـــة ارنا يـــة   يهيدددب  - 7 
   ح ــب امل لــ اتزو مهــا بــأه م ــايفدة  ــرورية، أن واملــديفي العــا  لل حط ــة و الدوليــة
 (؛  2011) 1970القرار 
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رقيــن  ااــا ل إىللتعــاون ا قلي ــي ليبيــا و ول املن قــة يفلــ  تعزيــز ا يشددجع - ٨ 
ــة          ــة العنيق ــات املت رف ــيع ال ــابن وار ايف ــا  الل ــع يفناصــر النم ــا، ومن ا ــتقرار ال  ــع   ليبي

عنـف أو غريهـا   الأيف ـال   لتـدبري من ا ت دا  أرا ي ليبيا أو أرا ي تل  الـدول  ا رهابي   أو
ها هبــدل زيفزيفــة ا ــتقرار ليبيــا  مــن األيف ــال غــري املشــرويفة أو ا رهابيــة أو ت يلــ ا أو تنقيــذ 

 إىل أن هذا التعاون  يع   بالنقع يفل  ا تقرار املن قة؛   ويشري، إقلي ية ول  أو
 

 وفية األمم املتحدة  
 أيلـــ ل/ 15 حـــىتديـــد وفيـــة بعثــة األمـــم املتحـــدة للــديفم   ليبيـــا    يهددر   - 9 
ز وفيـة البعثـة،   أن تركِّـ  كويهر   ذا، ري قيا ة امل ثص األا  لعم  العا ، 2015  بت  

تقـد   ، يفلـ   ال طنيـة  امللطيـة  مبـا ة يتقن تامـا مـع   ومبا ب صق ا بعثة  يا ية ناصة متطاملة، 
يفـن طريـن ال  ـاطة وامل ـايفي او يـدة،      ، الديفم إىل الع لية ال يا ية والترتيبات األمنية الليبية

القيــ   التشــةيلية واألمنيــة، والقيـا  كــذل ،   حــدو    بايفتبـار ذلــ  مــن األول يــات العا لــة؛ 
 يلي: مبا

 ؛رصد حق يف ا ن ان وا بالغ يفن ا (أ) 
، تقــد  الــديفم لتــأم  األ ــلحة واأليفتــدة ذات اليــلة غــري األا ــعة لل راقبــة  )ا( 

 ؛  ومطافحة انتشارها
  يفم املؤ  ات الليبية الر ي ية؛ )ج( 
ــ فري األــدمات األ ا     ) (  ــن أ ــص ت ــد ال لــب، م ــديفم، يفن ــد   تقــد  ال  ــية، وتق

 امل ايفدة ا ن انية، وفقا لل با ة ا ن انية؛
 تقد  الديفم الالز  لتن ين امل ايفدة الدولية؛   )هـ( 
ت لــب إ ــراء لقــيم   حجــم تبــأن اوالــة األمنيــة الراهنــة   ليبيــا  يعتددرف - 10 
يفلـ  اوركـة    قـدرة الرونـة و املمـن  الالز   افحتقاظ بالقدرإىل األم  العا   يطلب  البعثة، لطن

يف لياهتـا   غضـ ن م لـة قيـرية، هبـدل تـ فري الـديفم        ومـ فقي البعثـة   من أ ص تعديص مـال   
ذ الليبيــ ن افتقاقــات وتــدابري بنــاء ، كــي ينقِّــة البعثــة، ح ــب افقتضــاء ووفقــا ل فيــامل لــ ا
أن  كـذل  إىل األمـ  العـا     ويطلدب فحتيا ات ال  يعربـ ن يفنـ ا،   ا امل ل ا لتلبية الثقة، أو

، مـن هـذا القـرار    27يف ـال بـالققرة    ،   التقارير الـ  يقـدم ا إليـ    جملس األمن يفل  يفلم يبقي
 ؛قبص إ را  ا لبعثةاملتعلقة با هبذ  التةيريات
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 تدابري ارزاءات  
أن التــدابري املتعلقــة امــر ال ــقر وا يــد األصــ ل، احملــد ة      يؤ ددأ جمددأ ا - 11 

ــرات  (، بيــــيةت ا 2011) 1970مــــن القــــرار   21و  20و  19و  17و  16و  15الققــ
ــرات   ــة   القق ــرار   16و  15و  14املعدل ــن الق ــات  2011) 2009م ــ  الطيان ــن يفل (، تن ب

( ورــد هم اللجنــة 2011) 1973واألفــرا  الــذين تــر  أيفــاكهم   ذلــ  القــرار و  القــرار  
تلـ  التـدابري   أن  ويؤ دأ مدن يأيدأ   (، 2011) 1970من القـرار   24املنشأة مب  ب الققرة 

تن بن أيضا يفل  األفرا  والطيانات الذين تقرر اللجنة أهنـم يشـارك ن   أيف ـال أنـرج هتـد       
ــا ال يا ــي،        ــة ر ا ــص أو تقــ   هلــال يف لي ــا أو تعرق ال ــال  أو اف ــتقرار أو األمــن   ليبي

يفلــ   مــا يلــي، أن تلــ  األيف ــال ميطــن أن تشــ ص ويهددر يقــدم ن الــديفم لتلــ  األيف ــال،  أو
 يص املثال ف اوير: ب

الت  يط أليف ال تنت   القان ن الدو، وق يف ا ن ان أو القـان ن ا ن ـاأل    )أ( 
الــدو، املع ــ ل بــ ، أو أيف ــال تشــطص انتــ اكات وقــ يف ا ن ــان، أو ت  يــ  تلــ  األيف ــال  

 ارتطاهبا   ليبيا؛   أو
أه هلــن هج ــات  ــد أه منقــذ  ــ ه أو بــره أو اــره   ليبيــا، أو  ــد   )ا( 

املؤ  ات أو املرافن اوط مية الليبية، مبـا   ذلـ  مرافـن الـنقط، أو  ـد أه بعثـة أ نبيـة         من
 ليبيا؛  

تقــد  الــديفم إىل ار ايفــات امل ــلحة أو الشــبطات ا  راميــة مــن نــالل          )ج( 
 اف تةالل غري املشروع للنقط األا  أو أله من امل ار  ال بيعية األنرج   ليبيا؛

املؤ  ات املاليـة اوط ميـة الليبيـة وهلـركة الـنقط الليبيـة        ات إىلديدهتت  ي   ) ( 
ــ  أمــ ر   ال طنيــة قضــي إىل انــتالس األمــ ال   تقــد  أيف ــال،، أو القيــا  بــأه  أو إكراه ــا يفل

 ت بب   ذل ؛تاوط مية الليبية أو 
ــا     )هـ(  ــلحة   ليبيــ ــر األ ــ ــا  حمــ ــ ا  أحطــ ــا   انتــ ــ   يفلي ــ ــرار  املنيــ القــ
 (، أو امل ايفدة   الت را من تل  األحطا ؛2011) 1970
املـدر     القا  ـة، مـن أفـرا  أو كيانـات، أو بالنيابـة       أه من الع ص لياحل  )و( 

 يفن م أو بت  ي  من م؛
نضــ ع الطيانــات واألفــرا  لــا راج   القا  ــة مــى نل يــي   يكددر  يد يددأ - 12 

(، مبا   ذلـ  حمـر األ ـلحة، أو أهنـم     2011) 1970اللجنة إىل أهنم انت ط ا أحطا  القرار 
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 ايفدوا آنـرين يفلـ  القيـا  بـذل ، ويشـري إىل أن ذلـ  يشـ ص مـن ي ـايفد   انتـ ا  تـدابري            
 (؛  2011) 1970ا يد األص ل وحمر ال قر املني   يفلي ا   القرار 

(، ويـ يفز إىل  2011) 1970  القرار  ال ار ةا ت رار انت ا  التدابري  يأين - 13 
 لجنة بأن تبا ر، تاهليا مع وفيت ا ومبا   ا الت  ي ية، إىل التشاور بأ ـرع مـا ميطـن مـع أه    ال

 ولة يفض  ترج اللجنة، ا ـتنا ا إىل أ ـباا معق لـة مبنيـة يفلـ  معل مـات م أ قـة، أهنـا تيّ ـر          
 هبذ  التدابري؛   أنرج لصأيف ال  أهارتطاا هذ  افنت اكات أو 

 
 املشرويفةمنع اليا رات النق ية غري   

مــــــا أذن بــــــ  القــــــرار  2016آذار/مــــــارس  31أن ميــــــد  حــــــى  يهددددددر  - 14 
 ( من أيف ال وما فر   من تدابري؛  2014) 2146
اوط مـة الليبيـة يفلـ  أن تقـد  إىل اللجنـة معل مـات م ـتط لة بانتمـا           حيث - 15 

ة امل ـت دمة  يفن امل انئ وحق ل النقط واملنشآت األا عة ل ي رهتا، وأن تبلغ اللجنة يفن اآللي
 للتحقن من قان نية صا رات النقط األا ؛  

 
 حمر ت ريد األ لحة  

أن األ لحة وما يتيـص هبـا مـن أيفتـدة، مبـا في ـا الـذنا ر وق ـع الةيـار           يؤ أ - 16 
املتعلقة هبا، ال  يتم ت ريـدها أو بيع ـا أو نقلـ ا إىل اوط مـة الليبيـة   إطـار امل ـايفدة األمنيـة         

يعـا    (، ينبةـي أفا 2014) 2174من القرار  ٨ال نزع ال الل وفقا للققرة امل ايفدة   جم أو
 بيع ا أو نقل ا أو إتاحت ا ألطرال أنرج غري امل ت د  الن ا ي احملد ؛  

األ ـــلحة ومراقبـــة اوط مـــة الليبيـــة يفلـــ  أن ت اصـــص ر ـــ  رصـــد  حيدددث  - 17 
يع ـا اـا أو نقلـ ا إلي ـا وفقـا ألحطـا         ـرج ت ريـدها إىل ليبيـا أو ب   املتيلة هبا الـ   عدات امل وأ

(، 2014) 2174مـــن القـــرار   ٨( أو الققـــرة 2011) 1970)ج( مـــن القـــرار   9الققـــرة 
الـــدول األيفضـــاء  وحيدددثذلـــ  يفـــن طريـــن ا ـــت دا  هلـــ ا ات امل ـــت د  النـــ ا ي،     مبـــا

ليــات واملنم ــات ا قلي يــة يفلــ  أن ت ــايفد اوط مــة الليبيــة   تعزيــز ااياكــص األ ا ــية واآل  
 القا  ة من أ ص اف  الع بذل ؛  

ــدولي ، بالتيــده لنقــص      يكددر  - 1٨  ــا أن تقــ  ، مب ــايفدة الشــركاء ال ــ  ليبي  يف ت
األ ــلحة اليــةرية واأل ــلحة األقيقــة غــري املشــروع ولتطدي ــ ا امل ــص باف ــتقرار و  ــاءة    

لحة األقيقـــة ا ـــتع ااا   البلـــد، وأن تطقـــص إ ارة نزوناهتـــا مـــن األ ـــلحة اليـــةرية واأل ـــ 
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ــ ا و ــ ايأمتولزين ــذنرية القا ضــة      بيــ رة  ن ــلحة وال ــدمري األ  ــة، ومجــع و/أو ت ــلي ة وفعال  
 املضب طة أو غري امل   مة أو امل ل كة يفل  حن  غري مشروع؛   أو

مجيع الدول األيفضاء، من أ ـص  ـ ان التنقيـذ الـدقين ومـر األ ـلحة        يأعه - 19 
ــرت     ــرو  مب  ــب القق ــن ا 10و  9املق ــرار م ــة، أن  ، 1970لق ــالقرارات الالحق ــدل ب  واملع

ــة        ــا ل ــل اهتا وتشــريعاهتا ال طني ــ انئ وامل ــارات، وفق ــ    امل ــا   ذل ــت    أرا ــي ا، مب تق
ــا ــدو،        ومب ــدأل ال ــات ال ــريان امل ــان ن البحــار واتقاق ــدو،، وف  ــي ا ق ــان ن ال يت ــن مــع الق
نـــ ا، إذا كـــان لـــدج الدولـــة املعنيـــة  اليـــلة، ال ـــقن وال ـــا رات املتج ـــة إىل ليبيـــا أو م ذات

ــأن الشــحنة رتــ ه يفلــ  أصــنال  مــر ت ريــدها      معل مــات تــ فر أ ا ــا معقــ ف لاليفتقــا  ب
ــرت      أو ــ ا، أو تيــديرها مب  ــب القق ــا أو نقل ــرار   10أو  9بيع  ــن الق (، 2011) 1970م

 مـن  10و  9والققـرت    ،(2011) 2009مـن القـرار    13بييةت  ا املعدلـة مب  ـب الققـرة    
ــرار  ــرة 2013) 2095الق ــرار   ٨(، والقق ــن الق ــذ   2014) 2174م ــر   ــ ان التنقي (، بة

جب يـع الـدول الـ  ترفـع تلـ  ال ـقن وال ـا رات أيفالم ـا أن          ويهيباليار  لتل  األحطا ، 
 تتعاون مع يف ليات التقتي  تل ؛  

أن تقــ  ، مــى  ــب ي  أن يــأذن ر يــع الــدول األيفضــاء لددرا   يعيددأ يد يددأ - 20 
، بيــيةت  ا املعدلــة مب  ــب   1970مــن القــرار   10أو  9نافا حممــ رة مب  ــب الققــرة   أصــ

( 2013) 2095مــن القــرار   10و  9( والققــرت   2011) 2009مــن القــرار   13 الققــرة
(، اجــز هــذ  األصــنال والتيــرل في ــا )مــثال مــن    2014) 2174مــن القــرار   ٨والققــرة 

ــ    ــة غــري  ولــ  نــالل إتالف ــا، أو إب ــال مقع اــا، أو لزين ــ ا إىل  ول ــة   ةا أو نقل املنشــأ أو  ول
 ويعيدأ  دذاك يد يدأ   الت لص من ا(، وأن تق   مجيع الـدول األيفضـاء بـذل ،     بةر املقيد 

   ؛قرار  أن تتعاون مجيع الدول األيفضاء   هذ  ار   
ــة يفضــ   يط اددب - 21  ــا       أه  ول ــي  طبق ــد إ ــراء تقت ــ ر، يفن ــ  الق ــد  يفل ــأن تق ب
قــرار، تقريــرا ن يــا أوليــا إىل اللجنــة يتضــ ن، يفلــ  و ــ  األيــ  ،   مــن هــذا ال 19 للققــرة

هلرحا أل باا التقتي  ونتا ج ، وما إذا كاني لقيي تعاونا أ  ف، وما إذا كان قـد مت العثـ ر   
 يفلــ  أصــنال  مــر نقلــ ا، وي الــب كــذل  تلــ  الــدول األيفضــاء بــأن تقــد  إىل اللجنــة،   

تقاصـيص ذات صـلة يفـن يف ليـة التقتـي ، وميـا رة        مرحلة فحقة، تقريرا ن يا تاليـا يتضـ ن  
األصنال وإ راءات الت لص من ا والتقاصـيص املتعلقـة بنقلـ ا، مبـا   ذلـ  وصـف لعصـنال        

  ا وال   ة ال  تقيدها، إذا مل تطن هذ  املعل مات مدر ة   التقرير األو،؛  قنشذكر ملو
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 األص ل  
تنقيـذ تــدابري هتـدل إىل زيــا ة   للليبيـة  بـار    الــ  تبـذاا ال ــل ات ا   يرحدب  - 22 

هلقافية إيرا ات اوط مـة ونققاهتـا، مبـا   ذلـ  املرتبـات، وا يفانـات، والتحـ يالت األنـرج         
بار    ال  تبذاا ال ل ات الليبيـة للقضـاء يفلـ  از واج     ويرحبمن ميرل ليبيا املركزه، 

يفلــ  الــاذ املزيــد مــن  شددجعويالــدفع، واتقــاء التح يــص غــري املشــروع لل ــدف يفات، يف ليــات 
 األ  ات   هذا اليد  لض ان ا تدامة امل ار  املالية   ليبيا يفل  األ ص ال  يص؛  

ار    ال  تبذاا ال ل ات الليبية من أ ص ا ـتعا ة األمـ ال امل تل ـة     يأعم - 23 
ــذا ،    ــ     ، ويشددجع  فــص نمــا  الق ــدول األيفضــاء ال ــة وال ــذا اليــد ، ال ــل ات الليبي    ه

ــدي ا ــالقرار   لــ ــال بــ ــدة يف ــ ــ ل جم ــ ــدل   (،2011) 1973( و 2011) 1970ين أصــ املعــ
، يفل  التشاور في ا بين ا بشأن اف يفاءات املتعلقة بـانتالس األمـ ال   (2011) 2009 ربالقرا

 اليلة؛   وقضايا امللطية ذات
 

 فرين األ اء  
 1973ر مـن القـرا   24ة تديد وفية فرين األ اء، املنشأة مب  ب الققر يهر  - 24 

ــالقرارا  (2011) ــة بــ ، (2014) 2174( و 2014) 2146( و 2012) 2040ت واملعدلــ
ا ـتعرا  تلـ  ال فيـة والـاذ مـا يلـز         ويعرب عدن اعتاامدا  ، 2016 أبريص/ني ان 30حى 

أنا يفشر هل را من تـاري  الـاذ هـذا القـرار،     امن إ راءات بشأن زيا ة تديدها   أ ص أقيا  
 ة: لع القرين بامل ا  التاليأن يض ويهر 

ــة   أ اء وفيتــ ا احملــد ة   الققــرة      )أ(  ــن القــرار   24م ــايفدة اللجن  1970م
 القرار؛ و  هذا ،)2014) 2174 ( و2014) 2146 ينالقرار  واملعدلة (، 2011)

مجــع املعل مــات مــن الــدول وهيقــات األمــم املتحــدة واملنم ــات ا قلي يــة         )ا( 
ال امل ت ــة األنــرج بشــأن تنقيــذ التــدابري املنيــ   يفلي ــا   القــرارات    اليــلة واألطــر ذات

واملعدلـــة    ،)2014) 2174 ( و2014) 2146( و 2011) 1973( و 2011) 1970
 ،(2014) 2144و  (2013) 2095و  (2012) 2040( و 2011) 2009القــــــرارات 

 ورليل ا؛ و  هذا القرار، وصاصة حافت يفد  افمتثال، وفحص هذ  املعل مات
ــدول       )ج(  ــة أو ال ــد ينمــر اةلــس أو اللجن ــ  ق ــا  راءات ال  تقــد  ت صــيات ب

 الاذها لتح   تنقيذ التدابري ذات اليلة؛
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ي مـا   1٨0تقد  تقرير مرحلي يفن أيف الــ  إىل اةلس فــي م يفد ف يتجـاوز   ) ( 
ن ا ـتنتا ات  وت صـيات  فـــي    من تاريــ  تعـي  القريـن، وتزويـد اةلـس بتقريـــر نتـامي يتضـ        

 ، بعد إ راء مناقشة مع اللجنة؛2016آذار/مارس  15م يفد أقيا  
مجيــع الــدول وهيقــات األمــم املتحــدة ذات اليــلة، مبــا في ــا البعثــة،          حيددث - 25 

 واألطرال امل ت ة األنـرج يفلـ  أن تتعـاون بالطامـص مـع اللجنـة وفريـن األـ اء، وناصـة مـن          
ــات  ــد  أه معل م ــرارات       نــالل تق ــدابري املنيــ   يفلي ــا   الق ــذ الت ــدي ا يفــن تنقي ــ افر ل تت

واملعدلـــة    ،)2014) 2174 ( و2014) 2146( و 2011) 1973( و 2011) 1970
 ،(2014) 2144و  (2013) 2095و  (2012) 2040( و 2011) 2009القــــــرارات 

إىل تقـد   مة الليبية البعثة واوط  ويأعهو  هذا القرار، وف  ي ا يفن حافت يفد  افمتثال، 
تبـا ل املعل مـات    ب  ـا ص مـن بينـ ا   تحقيـن  انـص ليبيـا،    أيف ال اللقرين في ا جيري  من لديفم ال

 ؛وتي ري العب ر وال  ال بتققد نازن األ لحة، ح ب افقتضاء
جب يع األطرال ومجيع الـدول أن تطقـص  ـالمة أيفضـاء فريـن األـ اء،        يهيب - 26 

يع الـدول، مبـا في ـا ليبيـا وبلـدان املن قـة، إىل تـ فري  ـبص ال صـ ل          ويديف  مجيع األطرال ومج
القــ ره و ون يفــا ن، وصاصــة إىل األهلــ ا  الــذين يــرج القريــن أن اــم صــلة بتنقيــذ وفيتــ  

 وال أا ن وامل اقع ال  يعت ها هامة   هذا اليد ؛  
 

 ا بالغ واف تعرا   
يفلـ  األقـص   ي مـا   60كـص  لـس األمـن   إىل األم  العـا  أن يقـد  إىل جم   يطلب - 27 
 يفن تنقيذ هذا القرار؛   تقريرًا

ا ــتعدا   ف ــتعرا  مــدج مالءمــة التــدابري الــ ار ة   هــذا القــرار،     يؤ ددأ - 2٨ 
ــا ــة،        مب ــة البعث ــا، وا ــتعدا   ف ــتعرا  وفي ــا أو رفع  ــ ا أو تعليق  ــا أو تعديل يشــ ص تعزيزه

ء ما يقع من ت  رات   ليبيا، وصاصـة    ما قد تديف  إلي  اوا ة   أه وقي      ح ب
  ؛ري  ء النتا ج ال  يت  م يفن ا او ار الذه تت ىل األمم املتحدة تي 
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