
 S/RES/2441 (2018)  األمــم املتحـدة 

 

 

 مجلس األمن
 

Distr.: General 

5 November 2018 

 

 

 

 

18-18615 (A) 

*1818615*  

 ( 2018) 2441القرار   
 ذشذذذذذذذذذذذر ن ال ذذ     5المعقودة     8389جلسذذذذذذذذذذذ ذذ  الذذ ا اذهذذ ل مجلس األمن      

 2018  و مبر
 

 ،األمن مجلس إن 
 املتع ق  والتدابري األصـــــــــــو  وجتميد الســـــــــــ ر وحظر األســـــــــــ ح  توريد حظر تدابري إىل  شذذذذذذذذ ر إذ 

 (2011) 1973 و (2011) 1970 القرارا  و ّدلت ا فرضــــت ا اليت املشــــرو   غري الن طي  بالصــــا را 
 (2014) 2146 و (2014) 2144 و (2013) 2095 و (2012) 2040 و (2011) 2009 و
 (2017) 2357 و (2016) 2292 و (2016) 2278 و (2015) 2213 و (2014) 2174 و
ــــدابري( (2018) 2420 و (2018) 2362 و ــــ  أن وإىل، )الت  مبوجــــ  املنشـــــــــــــــــــ ة، اخلرباء فريق والي

 (2014) 2146 و (2012) 2040 القرارا  مبوج  واملعّدل  (2011) 1973 القرار من 24 ال قرة
ّد   قـــد (2016) 2278 و (2015) 2213 و (2014) 2174 و  /الثـــاي تشـــــــــــــــرين 15 حىت مـــد

 ،(2017) 2362 القرار مبوج  2018 نوفمرب

 ،الوطني  ووحدهتا اإلق يمي  وسالمت ا واستقالهلا ليبيا بسيا ة القوي التزامه ذأك د  ع د وإذ 
 يف ال ييب السياسي الصخريا  ات اق وقيعبت رّح  الذي (2015) 2259 القرار إىل  ش ر وإذ 

 2015  يســــــــــــمرب/األو  كانون  13 املؤرخ روما بيان وأيّد 2015  يســــــــــــمرب/األو  كانون  17 يف املغرب
 يكون أن ينبغي واليت، ل يبيا الوحيدة الشــر ي  احلكوم  با تبارها الوطين الوفاق حكوم  بد م ينا ي الذي
 ،الوطين الوفاق حكوم    م   ى الصد  هذا يف تصميمه  ن ك لك   عرب وإذ، طراب س يف مقرها

 كانون  25 يف ال ييب الســـــــــــــياســـــــــــــي االت اق، املبدأ حيث من، النواب جم س با تما   رحب وإذ 
 التزامه   ى الت كيد جد  الذي ال ييب الســياســي ل حوار اجتما ا  من ذلك تال ومبا، 2016 يناير/الثاي
 الصاحل الوحيد اإلطار يظل ال ييب السياسي االت اق أن مجددا  ؤكد وإذ، ال ييب السياسي االت اق بصون
  م ي  وإمتام االنتخابا  لعقد األمهي  حاســـــــــــــــم أمرا يظل تن يذه وأن ال يبي  الســـــــــــــــياســـــــــــــــي  األزم  إلهناء

 ،السياسي االنتقا 

https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2144(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2174(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2278(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2292(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2357(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2362(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2420(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2174(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2278(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2362(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2259(2015)
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 املنـــاســــــــــــــبـــ  اإلجراءا  اختـــاذ  ن األوىل املســـــــــــــــؤولـــ  هي الوطين الوفـــاق حكومـــ  أن  ؤكذذد وإذ 
 ،ليبيـــا من، املكررة الن طيـــ  واملنتجـــا  اخلـــام الن ط ذلـــك يف مبـــا، ل ن ط املشـــــــــــــــرو  غري التصـــــــــــــــــدير ملنع
 ،وموار ها إق يم ا   ى ال يبي  ل سيا ة الدويل الد م أمهي  ذأك د  ع د وإذ

 واملنتجا  اخلام الن ط ذلك يف مبا، ل ن ط املشـــــــــــرو  غري التصـــــــــــدير أن من ق قه  ن  عرب وإذ 
 ،ليبيا يف واالستقرار واألمن ل سالم هتديدا ويشّكل الوطين الوفاق حكوم  يقّوض ليبيا من، املكررة الن طي 

 ملشـــــــــــــــك ــ  الســـــــــــــــ ميــ  بــالوســــــــــــــــا ــل حــل   إجيــا  إىل الراميــ  ال يبيــ  ل ج و    مــه  ن  عرب وإذ 
 املنشـــــــــــــــ   مجيع   ى الرقاب  إ ا ة وجوب   ى ال أك د  كرر وإذ، الطاق  من ليبيا صـــــــــــــــا را  تعطيل

 ،املختص  الس طا  إىل
 املؤسسا  ووحدة بسالم  تضر أن ميكن اليت األنشط  من ق قه  ن اإلعراب ك لك   كرر وإذ 

 الن طي اهلال  يف وقعت اليت األحداث إىل  شذذذذذذ ر وإذ، ل ن ط الوطني  واملؤســــــــســــــــ  ال يبي  احلكومي  املالي 
 اســـــت نا  بإ الن رح  الذي 2018 يوليه/متوز 19 يف األمن جم س  ن الصـــــا ر الصـــــح ي البيان وإىل

 تضط ع أن ضرورة   ى  شدد وإذ، مص حت م فيه وملا ال يبيني مجيع باسم أ ماهلا ل ن ط الوطني  املؤسس 
 ل ن ط الوطني  املؤســـــــســـــــ    ى ال ع ي  بالرقاب ، االســـــــتعجا  ســـــــبيل و  ى، وحدها الوطين الوفاق حكوم 

  مال املقب   الدســـــــــتوري  بالرتتيبا  اإلخال   ون، لالســـــــــتثمار ال يبي  واملؤســـــــــســـــــــ  املركزي ليبيا ومصـــــــــر 
 ،ال ييب السياسي باالت اق

 يدقّدم ما توقف أن األ ضــاء بالدو  أهاب الذي (2015) 2259 القرار إىل ك لك   شذذ ر وإذ 
رى وما   م من  الشـــر ي  الســـ ط  صـــ   لن ســـ ا تّد ي اليت املوازي  املؤســـســـا  مع رمسي  اتصـــاال  من جيد

 ،ن سه االت اق يبينه ما حبس ، ال ييب السياسي االت اق نطاق خارج هي بينما
 البحـــــار لقـــــانون املتحـــــدة األمم ات ـــــاقيـــــ  يف جمســـــــــــــــــــدا، الـــــدويل القـــــانون أن إىل  شذذذذذذذذذذذ ر وإذ 
 يف األنشـــــــــــــــطــ    ى ينطبق الـــذي القـــانوي اإلطـــار حيـــّد ، 1982  يســـــــــــــــمرب/األو  كـــانون 10 املؤرخـــ 

 ،والبحار احمليطا 
 (2018) 2420 و (2017) 2357 و (2016) 2292 القرارا  إىل ك لك   شذذذذذذذذذذذ ر وإذ 

 البحار أ ايل يف بالقيام، مبوجب ا احملد ة املدة وطوا ، األســــــــــــــ ح  توريد حظر بتن يذ يتع ق فيما ت ذن اليت
  ح أســـــــــــــــ حتمل أهنا يدعتقد اليت من ا القا م  أو ليبيا إىل املتج   الســـــــــــــــ ن بت تيش ال ييب الســـــــــــــــاحل قبال 
 والتخ ص األصــنا  ت ك وحبجز، الصــ   ذا  األمن جم س لقرارا  انت اك يف أ تدة من هبا يتصــل ما أو

 الســ ين  حتمل اليت الدول  موافق    ى أوال احلصــو  إىل ني  حبســن األ ضــاء الدو  تســعى أن شــريط  من ا
 ،املذكورة ل قرارا  وفقا تصرف ا سياق يف ت تيش  م يا  ب ي القيام قبل  َ م ا

 حقوق تطا  اليت التجاوزا  أو االنت اكا   ن املســـــؤولني مجيع مســـــاءل  أمهي  ذأك د  ع د وإذ 
، املدنيني تســــــــت د  هجما  يف الضــــــــالعون في م مبن، اإلنســــــــاي الدويل القانون انت اكا  أو اإلنســــــــان

 ،الدول  س ط  إىل احملتجزين نقل ضرورة   ى  شدد وإذ
 2259 القرار من 3 ال قرة يف جاء كما،  الوطين الوفاق حلكوم    مه  ن اإلعراب  كرر وإذ 

 ،القرار هذا يف الوطين الوفاق حكوم  إىل املقّدم  احملّد ة الط با  الصد  هذا يف  الحظ وإذ، (2015)

https://undocs.org/ar/S/RES/2259(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2292(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2357(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2420(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2259(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2259(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2259(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2259(2015)
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 اخلاص املمثل يبذهلا اليت ل ج و  الكامل الد مَ  األ ضــــــــاء الدو  مجيع تقدم أن ط به  كرر وإذ 
 منسق  جممو   إ دا    ى ليبيا يف ل د م املتحدة األمم وبعث  ال يبي  الس طا  مع تعمل وأن العام لألمني

 تط به ملا ويســــــــــــتجي  ليبيا أولويا  مع يتماشــــــــــــى مبا، الوطين الوفاق حكوم  قدرة لبناء الد م تدابري من
 ،مسا دة من

 ،الدوليني واألمن ل سالم هتديدا تشّكل تزا  ال ليبيا يف احلال  أن  قرر وإذ 
 ،املتحدة األمم ميثاق من السابع ال صل مبوج    صرف وإذ 

 
 المكررة النفط ة والمن ج ت اله م النفط ذلك    بم ، النفط من المشروعة غ ر الص درات منع  

 بصورة، املكررة الن طي  واملنتجا  اخلام الن ط يشمل مبا، الن ط تصدير حماوال   د ن - 1 
 حكوم  ســـــ ط  حتت تتصـــــر  ال اليت املوازي  املؤســـــســـــا  جان  من ذلك يف مبا، ليبيا من مشـــــرو   غري

 الوطين؛ الوفاق
 من (2014) 2146 القرار به أذن ما 2020 فرباير/شــــــــــــبا  15 حىت ميد  أن  قرر - 2 

 ينطبقان تدابري من فرضــــــه وما أ ما  من القرار به أذن ما أن ك لك  و قرر، تدابري من فرضــــــه وما أ ما 
، املكررة الن طي  واملنتجا  اخلام الن ط ذلك يف مبا، الن ط ت رّغ أو تنقل أو حتّمل اليت بالســـ ن يتع ق فيما
رى أو ريدصد   الذي  ليبيا؛ من مشرو   غري بصورة لتصديره حماوال  جتد

 ال جن  مع االتصــــــــا   ن مســــــــؤو  منســــــــق بتعيني الوطين الوفاق حكوم  بقيام  رحب - 3 
 القرار يف الوار ة بــالتــدابري يتع ق فيمــا )ال جنــ ( (2011) 1970 القرار من 24 بــال قرة  مال املنشــــــــــــــــ ة
 ســــ ن أي  ن ال جن  إبالغ يواصــــل أن املنســــق إىل و طلب، بذلك ال جن  وبإخطارها (2014) 2146

، ليبيا من مشـــــــرو   غري بصـــــــورة املصـــــــّدر، املكررة الن طي  واملنتجا  اخلام الن ط ذلك يف مبا، الن ط تنقل
 وأن الصـــــد  ذلك يف ل ن ط الوطني  املؤســـــســـــ  مع كث    ن تعمل أن   ى الوطين الوفاق حكوم  و حث
 اخلاضـــــــع  واملنشـــــــ   الن ط وحقو  املوانئ  ن ال جن  إبالغ أجل من بانتظام مســـــــتكم   مع وما  تقّدم

 الن ط ذلك يف مبا، ل ن ط القانوني  الصــــــا را  إلجازة املســــــتخدم  اآللي    ى ال جن  تدط ع وأن لســــــيطرهتا
 املكررة؛ الن طي  واملنتجا  خلاما

 تتع ق مع ومـــا  أي إىل اســـــــــــــــتنـــا ا، أوال تقوم أن إىل الوطين الوفـــاق حكومـــ   ذذدعو - 4 
 اليت املعني  بالدول  الســــــر   وجه   ى باالتصــــــا ، القبيل هذا من تصــــــدير مبحاوال  أو تصــــــدير بعم يا 

 يرِ  مبا املعني  األ ضــــــاء الدو  مجيع فورا تب غ ب ن ال جن  إىل و وعز، املشــــــك   حللّ   َ م ا الســــــ ين  حتمل
 ذلك يف مبا، الن ط تنقل اليت الســــــ ن بشــــــ ن إخطارا  من الوطين الوفاق حلكوم  التابع املنســــــق من إلي ا
 ليبيا؛ من مشرو   غري بصورة املصّدر، املكررة الن طي  واملنتجا  اخلام الن ط

 
 الم ل ة المؤسس ت على الفعل ة الرق بة  

 بالرقاب  وحدها اضـــــــــــــــطال  ا حا  ال جن َ  تب غ أن الوطين الوفاق حكوم  إىل  طلب - 5 
 لالستثمار؛ ال يبي  واملؤسس  املركزي ليبيا ومصر  ل ن ط الوطني  املؤسس    ى ال ع ي 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146(2014)
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 األسلحة ذور د حظر  
، 2278 القرار من 6 بال قرة  مال منســـــــق بتعيني الوطين الوفاق حكوم  بقيام  رحب - 6 

 لســــــــــــيطرة اخلاضــــــــــــع  األمن قوا  هيكل بشــــــــــــ ن ال جن  إىل املنســــــــــــق قدم ا اليت باإلحاط  علم  و ح ط
 من وتوزيعه وصــيانته وتســجي ه العســكري العتا  ختزين ســالم  لك ال  القا م  األســاســي  واهلياكل، احلكوم 
 حكوم  تضــط ع أن أمهي  ت كيد و واصذذ ، التدري  جما  يف واالحتياجا ، احلكومي  األمن قوا  جان 
 أن   ى و شذذدد، الدويل اجملتمع من بد م، م مون  بصــورة ختزهنا وأن األســ ح    ى بالرقاب  الوطين الوفاق
 ختضع ومعززة موحدة وطني  أمن قوا  تتوالها م م  يكونا أن جي  ليبيا  ن اإلرهاب وصد األمن ضمان
 ال ييب؛ السياسي االت اق إطار يف الوطين الوفاق حكوم  لس ط  حصريا  

 2174 القرار من 8 ال قرة إطار يف تقدم أن هلا جيوز الوطين الوفاق حكوم  أن  ؤكد - 7 
 الذخا ر ذلك يف مبا، أ تدة من هبا يتصـــل وما نق  ا أو بيع ا أو األســـ ح  بتوريد تتع ق ط با  (2014)

 الدول  تنظيم حمارب  أجل من لســــــيطرهتا اخلاضــــــع  األمن قوا  تســــــتخدم ا لكي، هبا املتع ق  الغيار وقطع
 اليت واجلما ا ، “( ا ش” باســم أيضــا املعرو ، اإلســالمي  الدول  )تنظيم والشــام العراق يف اإلســالمي 

 الكيانا  بت ك املرتبط  اجلما ا  وســــــــــــا ر الشــــــــــــريع  أنصــــــــــــار ومجا  ، القا دة وتنظيم، بالوالء له تدين
 جم س اســــــتعدا  و ؤكد، الط با  هذه يف الســــــر   وجه   ى تنظر أن بال جن  و ه ب، ليبيا يف والناشــــــط 

 االقتضاء؛  ند، األس ح  توريد حظر أحكام استعراض يف النظر األمن
   ى بناء، الوطين الوفاق حكوم  إىل املســــــــــــــا دة تقدمي   ى األ ضــــــــــــــاء الدو   حث - 8 

 األخطار مواج   أجل من القدرا  وبناء األمن جما  يف مســـــــــــا دة من ي زم مبا تزويدها طريق  ن، ط ب ا
، القـا دة وتنظيم، بالوالء له تدين اليت واجلمـا ا ، اإلســـــــــــــــالميـ  الدول  تنظيم وهزم ليبيـا أمن هتد  اليت

 ليبيا؛ يف والناشط  الكيانا  بت ك املرتبط  اجلما ا  وسا ر، الشريع  أنصار ومجا  
 األ تدة أو األس ح  ومراقب  رصد حتسني تواصل أن   ى الوطين الوفاق حكوم   حث - 9 
 (2011) 1970 القرار من )ج( 9 ل  قرة وفقــا إلي ــا تنقــل أو تبــا  أو ليبيــا إىل توّر  اليت هبــا املتصـــــــــــــــ ــ 

 اليت الن ا ي املســــــــــتخدم شــــــــــ ا ا  اســــــــــتخدام من ا بوســــــــــا ل، (2014) 2174 القرار من 8 ال قرة أو
 1973 القرار من 24 ال قرة مبوج  املنشــــــــــــ  اخلرباء فريق إىل و طلب، الوطين الوفاق حكوم  تصــــــــــــدرها

 واأل تدة األســــــــ ح  لشــــــــراء الالزم  الضــــــــمانا  بشــــــــ ن الوطين الوفاق حكوم  مع يتشــــــــاور أن (2011)
 املســــــــــا دة تقدمي   ى اإلق يمي  واملنظما  األ ضــــــــــاء الدو  و حث، آمن  بطريق  وح ظ ا الصــــــــــ   ذا 
 حاليا   املوجو ة واآلليا  األســـــــــاســـــــــي  اهلياكل تعزيز أجل من، ط ب ا   ى بناء، الوطين الوفاق حكوم  إىل

 بذلك؛ ل قيام
 مجيع يف ذلك يف مبا، األس ح  توريد حظر تن يذ تعزز أن الوطين الوفاق حبكوم   ه ب - 10 

 اجل و ؛ هذه يف تتعاون أن األ ضاء الدو  جبميع و ه ب، بالرقاب  اضطال  ا حا ، الدخو  نقا 
 

 األصول وذجم د السفر حظر  
ّد   اليت األصـــــــــــــــو  وجتميــد الســـــــــــــــ ر حبظر املتع قــ  التــدابري أن جذذد ذذد من  ؤكذذد - 11   حــد

 املعـــّدلـــ  بصـــــــــــــــيغت ـــا، (2011) 1970 القرار من 21 و 20 و 19 و 17 و 16 و 15 ال قرا  يف
 (2015) 2213 القرار من 11 وال قرة (2011) 2009 القرار من 16 و 15 و 14 ال قرا  يف
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 مبوجـــ  أمســـا هم حتـــد   الـــذين واألفرا  الكيـــانـــا    ى تنطبق، (2017) 2362 القرار من 11 وال قرة
 القرار من 24 ال قرة مبوج  املنشـــــــــــــــ ة ال جن  جان  ومن (2011) 1973 القرار ومبوج  القرار ذلك

 تقرر الذين والكيانا  األفرا    ى أيضـــــــــــــــا تنطبق التدابري هذه أن جد د من و ؤكد، (2011) 1970
 تقّوض أو تعرقل أو ليبيا يف األمن أو االســـــــتقرار أو الســـــــالم هتد  أخرى أ ما  يف يشـــــــاركون أهنم ال جن 
 أن ميكن األ ما  ت ك أن مجددا و ؤكد، األ ما  لت ك الد م يقدمون أو السياسي انتقاهلا  م ي  جناح

 القرار من 11 ال قرة من )و( إىل )أ( ال ر ي  ال قرا  يف املدرج  األ ما  إىل باإلضــــــــاف ، أيضــــــــا تشــــــــمل
 مبن، املتحدة األمم أفرا    ى هجما  لشــــن التخطيطَ ، احلصــــر ال املثا  ســــبيل و  ى (2015) 2213

 بالقرارا  واليته واملعّدل  (2011) 1973 القرار من 24 ال قرة مبوج  املنشـــــ  اخلرباء فريق أ ضـــــاء في م
، )ال ريق( القرار وهذا (2015) 2213 و (2014) 2174 و (2014) 2146 و (2012) 2040

 أن ميكن األ ما  ت ك أن و قرر، في ا املشـــــــــــــــارك  أو ر ايت ا أو اهلجما  بت ك ل قيام األوامر إ طاء أو
 وجنســـــــاي جنســـــــي  نف   ى تنطوي أل ما  التخطيطَ ، احلصـــــــر ال املثا  ســـــــبيل   ى، أيضـــــــا تشـــــــمل

 ارتكاهَبا؛ أو لتن يذها األوامر إ طاءَ  أو
 املدرج  من وكيانا  أفرا  هبا يوجد اليت الدو  ســـــــــــــــيما وال، األ ضـــــــــــــــاء الدو   دعو - 12 
 ال جن  إبالغ إىل، التدابري مبقتضـــــــى جتميدها جي  هلؤالء أصـــــــو  هبا توجد أن يدشـــــــتبه اليت وت ك أمسا هم

 جبميع يتع ق فيما األصـــــــو  وجتميد الســـــــ ر حظر لتدابري ال عا  التن يذ أجل من تتخذها اليت باإلجراءا 
 يف القـــا مـــ  يف ال جنـــ  أ رجت م الـــذين أول ـــك في م مبن، اجلزاءا  قـــا مـــ  يف أمســـا هم املـــدرجـــ  األفرا 
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، الحق  مرح   يف، ولصـــــاحله ال ييب ل شـــــع  تتاح أن ك ال     ى  زمه جد د من  ؤكد - 13 
 اليت بالرســــــــال    ما   أحا  وقد، و ؤكد، (2011) 1970 القرار من 17 بال قرة  مال اجملمدة األصــــــــو 
، االقتضـــــاء  ند، تغيريا  إ خا  يف النظر األمن جم س اســــــتعدا َ ، S/2016/275 الوثيق  با تبارها  دممت

 الوطين؛ الوفاق حكوم  ط     ى بناء وذلك األصو  جتميد تدابري   ى
 

 الهبراء  ر ق  
 املنشـــــــــــــــ ة، )ال ريق( اخلرباء فريق والي  2020 فرباير/شـــــــــــــــبا  15 حىت ميد  أن  قرر - 14 
ــــــ  (2011) 1973 القرار من 24 ال قرة مبوجــــــ  ــــــالقرارا  واملعــــــّدل  2146 و (2012) 2040 ب

 حنو   ى بــــال ريق املنوطــــ  امل ــــام تظــــل أن و قرر، (2015) 2213 و (2014) 2174 و (2014)
، القرار هذا يف املســـــــــــتكم   بالتدابري يتع ق فيما أيضـــــــــــا تنطبق وأن (2015) 2213 القرار يف جاء  ما

 وفقا   واجلنســـــــــــــــاي اجلنســـــــــــــــي بالعنف املتع ق  الضـــــــــــــــروري  اخلربا  توافر يك ل أن اخلرباء فريق إىل ويط  
 ؛(2015) 2242 القرار من 6 ال قرة يف   يه ل منصوص
 /حزيران 15 أقصــــــــــــــــاه مو ــد يف  م ــه  ن مؤقــت بتقرير اجمل س ال ريقد  يوايف أن  قرر - 15 

 يتضــــــــــــــمن هنا ي بتقرير 2019  يســـــــــــــــمرب/األو  كانون  15 أقصـــــــــــــــاه مو د يف يزو ه وأن، 2019 يونيه
 ال جن ؛ مع مناقشته بعد، وتوصياته استنتاجاته
 املتحدة األمم بعث  في ا مبا، الصـــــــــــــــ   ذا  املتحدة األمم وهي ا  الدو  مجيع  حث - 16 

 من وخاص ، وال ريق ال جن  مع بالكامل تتعاون أن   ى باألمر امل تم  األخرى واألطرا ، ليبيا يف ل د م
 (2011) 1970 القرارا  يف   ي ا املنصـــــوص التدابري تن يذ  ن لدي ا تتوافر مع وما  أي تقدمي خال 
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 (2011) 2009 القرارا  يف واملعــّدلــ  (2014) 2174 و (2014) 2146 و (2011) 1973 و
 (2016) 2278 و (2015) 2213 و (2014) 2144 و (2013) 2095 و (2012) 2040 و
، القرار هــــذا ويف (2018) 2420 و (2017) 2362 و (2017) 2357 و (2016) 2292 و
 ل  ريق الــد م تقــدمي إىل الوطين الوفــاق وحكومــ  البعثــ  و ذذدعو، االمتثــا   ــدم حــاال   ن ســـــــــــــــيمــا وال
 والســــــــماح العبور وتيســــــــري املع وما  تبا   بين ا من بوســــــــا ل، ليبيا  اخل التحقيق أ ما  من جيريه فيما

 االقتضاء؛ حس ، األس ح  خمازن إىل بالدخو 
 ك لك  و ه ب، ال ريق أ ضــــــاء ســــــالم  تك ل أن الدو  ومجيع األطرا  جبميع  ه ب - 17 

،  ا ق و ون ال وري الوصـــــــــــــــو  ســـــــــــــــبل توفري، املنطق  وب دان ليبيا في ا مبا، الدو  ومجيع األطرا  جبميع
 هام  يعتربها اليت واملواقع الوثا ق وإىل واليته بتن يذ صـــ   هلم أن ال ريق يرى الذين األشـــخاص إىل وخباصـــ 
 الوالي ؛ ت ك لتن يذ

 ذلك يف مبا، القرار هذا يف الوار ة التدابري مالءم  مدى الســــــــــــتعراض اســــــــــــتعدا ه  ؤكد - 18 
 ليبيا يف ل د م املتحدة األمم بعث  والي  الســــــــــتعراض واســــــــــتعدا ه، رفع ا أو تع يق ا أو تعدي  ا أو تعزيزها
 ليبيا؛ يف تطورا  من يقع ما ضوء يف وقت أي يف احلاج  إليه تد و حسبما، وال ريق

 .ال ع ي نظره قيد املس ل  يبقي أن  قرر - 19 
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