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  )٢٠١١ (١٩٧٣القرار     
  ٢٠١١مارس / آذار١٧، املعقودة يف ٦٤٩٨الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  
  ،إن جملس األمن  
  ،٢٠١١فرباير / شباط٢٦املؤرخ ) ٢٠١١ (١٩٧٠ إىل قراره إذ يشري  
  ،)٢٠١١ (١٩٧٠امتثال السلطات الليبية للقرار لعدم وإذ يعرب عن استيائه   
إزاء تدهور الوضع وتصاعد العنف واخلسائر الفادحـة يف       لبالغ  وإذ يعرب عن القلق ا      

  صفوف املدنيني،
وإذ يؤكـد مـن     مسؤولية السلطات الليبية عن محاية السكان الليبيني        وإذ يكرر تأكيد      

 أن أطــراف النــزاعات املــسلحة تتحمـل املــسؤولية األساسـية عــن اختـاذ مجيــع اخلطــوات     جديـد 
  ،املمكنة لكفالة محاية املدنيني

االنتــهاكات اجلــسيمة واملمنهجــة حلقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك االحتجــاز وإذ يــدين   
  التعسفي، واالختفاء القسري والتعذيب، واإلعدام بإجراءات موجزة،

أعمـــال العنـــف والتخويـــف الـــيت ترتكبـــها الـــسلطات الليبيـــة       وإذ يـــدين كـــذلك    
 هـذه الـسلطات     وإذ حيـث  بطني هبـم    الصحافيني والعاملني يف وسائط اإلعالم واألفراد املرت       ضد

ــرار        ــبني يف القـ ــو املـ ــى النحـ ــدويل علـ ــساين الـ ــانون اإلنـ ــب القـ ــا مبوجـ ــاء بالتزاماهتـ ــى الوفـ علـ
٢٠٠٦( ١٧٣٨(،  

النطاق اليت ُتشن حاليا يف اجلماهريية العربيـة        أن اهلجمات املمنهجة الواسعة      يرىوإذ    
  ضد اإلنسانية،الليبية على السكان املدنيني قد ترقى إىل مرتبة جرائم 

الـيت أعـرب فيهـا اجمللـس عـن      ) ٢٠١١ (١٩٧٠ مـن القـرار   ٢٦إىل الفقـرة  وإذ يـشري    
اســـتعداده للنظـــر يف اختـــاذ تـــدابري مناســـبة أخـــرى، حـــسب االقتـــضاء، لتيـــسري ودعـــم عـــودة 
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الوكــاالت اإلنــسانية إىل اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة وتزويــد هــذه األخــرية باملــساعدة اإلنــسانية  
  ل هبا من أشكال العون األخرى،يتص وما

على كفالة محاية املـدنيني واملنـاطق اآلهلـة بالـسكان املـدنيني          وإذ يعرب عن تصميمه       
وضــمان مــرور إمــدادات اإلغاثــة اإلنــسانية بــسرعة وبــدون عوائــق وتــأمني ســالمة العــاملني يف 

  اإلنساين، اجملال
فريقي واألمني العام ملنظمة املـؤمتر      إىل إدانة جامعة الدول العربية واالحتاد األ      وإذ يشري     

ــت         ــيت ارتكب ــدويل ال ــساين ال ــانون اإلن ــسان والق ــوق اإلن ــهاكات اخلطــرية حلق اإلســالمي لالنت
  تزال ترتكب يف اجلماهريية العربية الليبية، وال

مـــارس / آذار٨ بالبيــان اخلتـــامي ملنظمــة املـــؤمتر اإلســالمي املـــؤرخ    وإذ حيــيط علمـــا   
 ٢٠١١مـارس   / آذار ١٠م واألمن التابع لالحتـاد األفريقـي املـؤرخ          ، وببيان جملس السال   ٢٠١١

  الذي أنشئت مبوجبه جلنة خمصصة رفيعة املستوى معنية بليبيا،
مـارس  / آذار ١٢بقرار جملـس جامعـة الـدول العربيـة الـصادر يف             وإذ حييط علما أيضا       
يـة وإنـشاء منـاطق       الدعوة إىل فرض منطقة حلظر الطريان على الطائرات العسكرية الليب          ٢٠١١

آمنة يف األماكن املعّرضـة للقـصف وذلـك كـإجراء وقـائي يتـيح محايـة الـشعب اللـييب والرعايـا                       
  األجانب املقيمني يف اجلماهريية العربية الليبية،

 ٢٠١١مـارس   / آذار ١٦ بالنداء الذي وّجهـه األمـني العـام يف           وإذ حييط علما كذلك     
  من أجل وقف فوري إلطالق النار،

إىل قــــراره إحالــــة الوضــــع القــــائم يف اجلماهرييــــة العربيــــة الليبيــــة منــــذ  ري وإذ يــــش  
 علـى ضـرورة   وإذ يشدد إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية،  ٢٠١١فرباير  /شباط ١٥

حماســبة املــسؤولني عــن اهلجمــات الــيت تــستهدف الــسكان املــدنيني، مبــا فيهــا اهلجمــات اجلويــة 
  ،والبحرية، أو املشاركني فيها

إزاء معاناة الالجئني والعمـال األجانـب الـذين اضـطروا للفـرار             وإذ يكرر تأكيد قلقه       
ــة،      ــة الليبي ــة العربي ــف احلاصــل يف اجلماهريي ــن العن ــاورة،   وإذ يرحــبم ــدول اجمل  باســتجابة ال

 وإذ يـدعو وباخلصوص تونس ومصر، لتلبيـة احتياجـات أولئـك الالجـئني والعمـال األجانـب،                
   دعم تلك اجلهود،اجملتمع الدويل إىل

  ،الستمرار السلطات الليبية يف استخدام املرتزقة استيائهوإذ يعرب عن   
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 أن فــرض حظــر علــى مجيــع الــرحالت اجلويــة يف اجملــال اجلــوي للجماهرييــة وإذ يــرى  
العربية الليبية يشكّل عنصرا هاماً يف محاية املدنيني وسالمة إيصال املـساعدة اإلنـسانية وخطـوة                

  يل وقف األعمال العدائية يف ليبيا،حامسة يف سب
علــى ســالمة الرعايــا األجانــب وحقــوقهم يف اجلماهرييــة وإذ يعــرب عــن قلقــه أيــضا   

  العربية الليبية،
بتعيني األمني العام للسيد عبـد اإللـه حممـد اخلطيـب مبعوثـا خاصـا لـه إىل                   وإذ يرحب     

ســلمي لألزمــة يف اجلماهرييــة ليبيــا، وإذ يــدعم اجلهــود الــيت يبــذهلا مــن أجــل إجيــاد حــل دائــم و
  العربية الليبية،

 القـوي بـسيادة اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة واسـتقالهلا وسـالمة               وإذ يعيد تأكيد التزامه     
  أراضيها ووحدهتا الوطنية،

ــشكل هتديــدا للــسلم        وإذ يقــرر    ــة مــا زالــت ت ــة العربيــة الليبي أن احلالــة يف اجلماهريي
  الدوليني، واألمن

  وجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،مبوإذ يتصرف   
 باإلرسـاء الفـوري لوقـف إطـالق النـار واإلهنـاء التـام للعنـف وجلميـع                   يطالب  - ١  

  اهلجمات على املدنيني ولالعتداءات املرتكبة يف حقهم؛
 على احلاجة إىل تكثيف اجلهود من أجـل إجيـاد حـل لألزمـة يـستجيب                 يشدد  - ٢  

إرسـال مبعوثـه اخلـاص إىل     العـام  األمـني  علمـا بقـرار     وحيـيط للييب  للمطالب املشروعة للشعب ا   
ليبيــا وبقــرار جملــس الــسالم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي إرســال جلنتــه املخصــصة الرفيعــة     
املستوى إىل ليبيا هبدف تيـسري إجـراء حـوار يفـضي إىل اإلصـالحات الـسياسية الالزمـة إلجيـاد               

  حل سلمي دائم؛
ات الليبيــة بالوفــاء بالتزاماهتــا مبوجــب القــانون الــدويل، مبــا يف   الــسلطيطالــب  - ٣  

ذلك القـانون اإلنـساين الـدويل، والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون الـدويل لالجـئني،            
ــة احتياجــاهتم األساســية، وضــمان مــرور      ــة املــدنيني وتلبي وباختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة حلماي

  بسرعة وبدون عراقيل؛إمدادات املساعدة اإلنسانية 
  

  محاية املدنيني
علـى الـصعيد    وهـي تتـصرف      للدول األعضاء اليت أخطرت األمني العـام،         يأذن  - ٤  

، باختـاذ مجيـع   الوطين أو عـن طريـق منظمـات أو ترتيبـات إقليميـة، وبالتعـاون مـع األمـني العـام             
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 املـدنيني واملنـاطق      حلمايـة  ،)٢٠١١ (١٩٧٠ مـن القـرار      ٩ الفقـرة    رغـم أحكـام    ،التدابري الالزمة 
فيهـا بنغـازي،     اجلماهريية العربيـة الليبيـة مبـا      هلجمات يف   ابالسكان املدنيني املعرضني خلطر     اآلهلة  

 ويطلـب  وعلى أي جزء من األراضي الليبيـة،    أيا كان شكلها  مع استبعاد أي قوة احتالل أجنبية       
 املخـول  عمـال بـاإلذن   الـيت تتخـذها   إىل الدول األعضاء املعنية أن تبلغ األمني العام فـورا بالتـدابري   

  ؛فورامبوجب هذه الفقرة واليت ينبغي إخطار جملس األمن هبا 
 بالدور املهم الذي تؤديه جامعة الدول العربيـة يف املـسائل املتـصلة بـصون       يقر  - ٥  

السلم واألمـن الـدوليني يف املنطقـة، ويطلـب إىل الـدول األعـضاء يف جامعـة الـدول العربيـة أن                       
، واضـعا يف اعتبـاره الفـصل الثـامن مـن            ٤ مع الدول األعضاء األخرى يف تنفيـذ الفقـرة           تتعاون
  ؛ املتحدةاألممميثاق 

  
  منطقة حظر الطريان

 فرض حظـر علـى مجيـع الـرحالت اجلويـة يف اجملـال اجلـوي للجماهرييـة                   يقرر  - ٦  
  العربية الليبية من أجل املساعدة على محاية املدنيني؛

 علــى الــرحالت ٦ ينطبــق احلظــر املفــروض مبوجــب الفقــرة  أالكــذلك يقــرر  - ٧  
اجلوية اليت يكون غرضها الوحيد غرضا إنسانيا، من قبيـل إيـصال املـساعدة أو تيـسري إيـصاهلا،          
مبا فيها اإلمدادات الطبية واألغذية والعاملني يف اجملال اإلنساين وما يتصل بذلك من مـساعدة،               

ريية العربية الليبية، كمـا ال ينطبـق علـى الـرحالت اجلويـة      إجالء الرعايا األجانب من اجلماه     أو
، وال على الرحالت اجلوية األخرى اليت تـرى الـدول        ٨ أو الفقرة    ٤املأذون هبا مبوجب الفقرة     

 أهنـا لفائـدة الـشعب اللـييب؛ وأن تنـسق هـذه           ٨اليت تتـصرف مبوجـب اإلذن املخـول يف الفقـرة            
  ؛٨ها مبوجب الفقرة الرحالت اجلوية مع أي آلية جيري إنشاؤ

 للدول األعضاء اليت أخطرت األمني العـام واألمـني العـام جلامعـة الـدول           يأذن  - ٨  
العربية، وهي تتصرف على الصعيد الوطين أو عن طريق منظمـات أو ترتيبـات إقليميـة، باختـاذ                  

 ٦قـرة   مجيع التدابري الالزمة إلنفاذ االمتثال للحظر املفروض على الرحالت اجلويـة مبوجـب الف             
ــة أن تقــوم، بالتعــاون مــع جامعــة الــدول    ويطلــبأعــاله، حــسب االقتــضاء،   إىل الــدول املعني

العربية، بالتنسيق الوثيق مع األمني العام بشأن التدابري اليت تتخذها من أجل تنفيذ هـذا احلظـر،                 
   أعاله؛٧ و ٦مبا يف ذلك إنشاء آلية مناسبة لتنفيذ أحكام الفقرتني 

دول األعــضاء، املتــصرفة علــى الــصعيد الــوطين أو عــن طريــق  مجيــع الــيــدعو   - ٩  
منظمات أو ترتيبات إقليمية، إىل تقـدمي املـساعدة، مبـا يف ذلـك املوافقـة علـى أي عبـور جـوي                       

   أعاله؛٨ و ٧ و ٦ و ٤ضروري، ألغراض تنفيذ الفقرات 
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 إىل الــدول األعــضاء املعنيــة التنــسيق الوثيــق مــع بعــضها الــبعض ومــع   يطلــب  - ١٠  
 أعاله، مبـا يف   ٨ و   ٧ و   ٦ و   ٤مني العام بشأن التدابري اليت تتخذها من أجل تنفيذ الفقرات           األ

ذلك التدابري العملية لرصد الرحالت اجلوية املأذون هبا ألغـراض إنـسانية أو ألغـراض اإلجـالء                 
  وللموافقة عليها؛

جلامعـة الـدول     العـام األمـني و العام   األمني أن تبلغ الدول األعضاء املعنية       يقرر  - ١١  
 أعــاله مبــا يف  ذلــك ٨العربيــة فــورا بالتــدابري املتخــذة ممارســة للــسلطة املخولــة مبوجــب الفقــرة 

  تقدمي مفهوم للعمليات؛
 إىل األمـني العـام أن يبلـغ اجمللـس فـورا بـأي إجـراءات تتخـذها الـدول                     يطلب  - ١٢  

 أيـام  ٧ن يقـدم، يف غـضون    أعـاله وأ ٨األعضاء املعنية ممارسة للسلطة املخولة مبوجـب الفقـرة      
وكل شهر بعد ذلك، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يشمل معلومـات عـن أي انتـهاكات حلظـر                   

   أعاله؛٦الطريان املفروض مبوجب الفقرة 
  

  إنفاذ حظر األسلحة    
بـــالفقرة ) ٢٠١١ (١٩٧٠ مـــن القـــرار ١١ أن يـــستعاض عـــن الفقـــرة يقـــرر  - ١٣  
 علـى الـصعيد   عضاء، وال سيما دول املنطقـة، وهـي تتـصرف        األ مجيع الدول إىل  يطلب  ”: التالية
لتنفيـذ الـصارم حلظـر توريـد        اضمان  من أجل    أو عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية،         الوطين

داخــل ، أن تقــوم )٢٠١١ (١٩٧٠ مــن القــرار  ١٠ و ٩ الفقــرتني املفــروض مبوجــب األســلحة 
املتجهة السفن والطائرات   بتفتيش  يل البحار،   ويف أعا  املوانئ واملطارات،     يف  مبا يف ذلك   ،أراضيها

 كان لدى الدولة املعنيـة معلومـات تـوفر أساسـا            ذاالقادمة منها، إ    أو اجلماهريية العربية الليبية  إىل  
نقلها أو تـصديرها     بيعها أو  أو حتتوي على أصناف حمظور توريدها     احلمولة معقوال لالعتقاد بأن  

 مبوجب هذا القـرار،    بصيغته املعدلة ) ٢٠١١ (١٩٧٠قرار   من ال  ١٠  الفقرة  أو ٩ ةمبوجب الفقر 
 إىل مجيــع الــدول الــيت ترفــع تلــك الــسفن  ويطلــبمبــا يف ذلــك تــوفري أفــراد املرتزقــة املــسلحني،  

 مجيـع   تتخـذ  للدول األعضاء بأنويأذنوالطائرات أعالمها أن تتعاون مع عمليات التفتيش تلك       
  ؛“لقيام بعمليات التفتيش تلكلاملتناسبة مع الظروف احملددة التدابري 

أعـاله يف   ١٣ إىل الدول األعضاء اليت تتخذ إجـراءات مبوجـب الفقـرة     يطلب  - ١٤  
ــبعض ومــع األمــني العــام   تنــسق عــن كثــب  أعــايل البحــار أن  يطلــب كــذلك ومــع بعــضها ال

ــة أن تبلــغ   إىل ــالفقرة   فــورا الــدول املعني ــة املنــشأة عمــال ب   مــن القــرار٢٤األمــني العــام واللجن
ــة”) (٢٠١١ (١٩٧٠ ــدابري ) ‘‘اللجنـ ــذها بالتـ ــيت تتخـ ــة الـ ــة  ممارسـ ــسلطة املخّولـ ــب للـ  مبوجـ
   أعاله؛١٣ الفقرة
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، سـواء كانـت تتـصرف علـى الـصعيد الـوطين أو عـن                 دولة عـضو    أي يطالب  - ١٥  
 ١٣طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية، بأن تقدم على الفور، عند إجراء تفتـيش طبقـا للفقـرة                  

 إىل اللجنة يتضمن، على وجـه اخلـصوص، شـرحا ألسـباب التفتـيش،               ا أولي اطي خ ا تقرير ،أعاله
ونتائجــه، ومــا إذا كانــت لقيــت تعاونــا أم ال، ومــا إذا مت العثــور علــى أصــناف حيظــر نقلُهــا،     

أن تقـدم إىل اللجنـة، يف مرحلـة الحقـة، تقريـرا خطيـا تاليـا                 بـ  الدول األعضاء     كذلك ويطالب
  وتفاصــيل نقلــها،التــصرف فيهــا ووحجزهــا األصــناف يتــضمن معلومــات مفــصلة عــن تفتــيش

ــها املقــصودة، إذا مل تكــن هــذه      يف مبــا ــشئها ووجهت ــراد وصــف لتلــك األصــناف ومن  ذلــك إي
   يف التقرير األويل؛مدرجةاملعلومات 

ــة   ســتمرار ال يعــرب عــن اســتيائه   - ١٦   ــة الليبي ــة العربي ــة إىل اجلماهريي ــدفق املرتزق ت
 ١٩٧٠ مـن القـرار      ٩التزاماهتا مبوجب الفقرة    ببدقة  تفي  اء أن    مجيع الدول األعض   إىل يطلبو
  ؛لجماهريية العربية الليبيةل نيملنع توفري أفراد املرتزقة املسلح) ٢٠١١(

  
  اجلويةرحالت الحظر 

ــرر  - ١٧   ــرفض  أنيق ــائرة     ت ــسماح ألي ط ــدول ال ــع ال ــة  مجي ــسجلة يف اجلماهريي م
ــا    ــشغلها رعاي ــة أو ميلكهــا أو ي ــة الليبي ــة العربي ــون أو شــركات ليبي ــاإلقالع مــن أراضــيها  ليبي  ب

املعينــة، مــا مل تكــن اللجنــة قــد وافقــت مــسبقا علــى تلــك الرحلــة   أو عبورهــا اهلبــوط فيهــا  أو
  ؛عدا حاالت اهلبوط االضطراري ما أو

ــأن تقلــع مــن أراضــيها     تــرفض أن يقــرر  - ١٨   ــدول الــسماح ألي طــائرة ب ــع ال  مجي
لـديها معلومـات تـوفر أساسـا معقـوال لالعتقـاد بـأن الطـائرة                إذا كانت   تعربها  هتبط فيها أو     أو

 ١٠ و ٩تني على أصناف حمظور توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها مبوجـب الفقـر  حتتوي  
ــة مبوجــب هــذا القــرار  )٢٠١١ (١٩٧٠مــن القــرار  ــراد   بــصيغته املعدل ، مبــا يف ذلــك تــوفري أف

  ؛راري، إال يف حاالت اهلبوط االضطاملرتزقة املسلحني
  

  صولجتميد األ
 ٢٠ و   ١٩و   ١٧ ات أن ينطبق جتميد األصول املفـروض مبوجـب الفقـر          يقرر  - ١٩  

مجيـع األمـوال واألصـول املاليـة واملـوارد االقتـصادية            علـى   ) ٢٠١١ (١٩٧٠من القـرار     ٢١و  
، بـصورة مباشـرة أو غـري مباشـرة،          تسيطر عليهـا  لكها أو   متأراضيها واليت    األخرى املوجودة يف  

 تلـك   يعملـون باسـم   الـذين    األفـراد  أو   لكيانـات اأو  طات الليبية، حـسبما حتـددها اللجنـة،         السل
 حتـددها اللجنـة،     متلكها أو تسيطر عليهـا، حـسبما        اليت كياناتال، أو   اأو بتوجيه منه  السلطات  

موارد اقتـصادية،   أن تكفل مجيع الدول عدم إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو  يقرر كذلك   و
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للـــسلطات الليبيـــة  أراضـــيها، داخـــل  أو كيانـــات أفـــراد  أو بواســـطة أيياهـــارعابواســـطة 
 تلـــك يعملـــون باســـمالـــذين  األفـــراد أو لكيانـــاتلأو لفائـــدهتا، حـــسبما حتـــددها اللجنـــة،  أو

حتـددها اللجنـة،     ، حـسبما  اتسيطر عليهـ   أو   متلكها  اليت كياناتال، أو   اأو بتوجيه منه  السلطات  
 يومـا  ٣٠يف غـضون  الكيانـات   أوك السلطات الليبية أو األفـراد  ويوعز إىل اللجنة بأن حتدد تل    

  من تاريخ اختاذ هذا القرار وحسبما تراه مناسبا بعد ذلك؛
 ١٧ تصميمه على كفالة إتاحة األصول اليت يتم جتميدها عمال بـالفقرة       يؤكد  - ٢٠  

 الحقــة، لــشعب اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة ولــصاحله، يف مرحلــة) ٢٠١١ (١٩٧٠مــن القــرار 
  ويف أسرع وقت ممكن؛

 أن تطالـــب مجيـــع الـــدول مواطنيهـــا واألشـــخاص اخلاضـــعني لواليتـــها يقـــرر  - ٢١  
والشركات املنشـأة على أراضيها أو اخلاضعة لواليتها مبمارسة اليقظـة عنـد إجرائهـا معـامالت                

كيانـات   راد أو مع الكيانات املنشأة يف اجلماهريية العربية الليبيـة أو اخلاضـعة لواليتـها، وأي أفـ               
تعمل بامسها أو بتوجيـه منـها، والكيانـات الـيت متلكهـا أو تـسيطر عليهـا إذا كـان لـدى الـدول                         
معلومات توفر أساسا معقوال لالعتقـاد بـأن تلـك املعـامالت ميكـن أن تـسهم يف أعمـال عنـف                      

  ويف استخدام القوة ضد املدنيني؛
  

  حتديد األمساء
 أمســاؤهم يف املرفــق األول للقيــود املفروضــة   أن خيــضع األفــراد املدرجــةيقــرر  - ٢٢  

أن خيــضع قــرر كــذلك يو) ٢٠١١ (١٩٧٠ مــن القــرار ١٦ و ١٥علــى الــسفر يف الفقــرتني  
األفــراد والكيانــات املدرجــة أمســاؤهم يف املرفــق الثــاين لتجميــد األصــول املفــروض يف الفقــرات 

  ؛)٢٠١١ (١٩٧٠ من القرار ٢١ و ٢٠ و ١٩  و١٧
ــدابري احملــددة يف الفقــر    أن تنطبــقيقــرر  - ٢٣   ــضا الت  ١٩و  ١٧و  ١٦و  ١٥ات أي

ــرار  ٢١  و٢٠ و ــدد اجمللـــس   ) ٢٠١١ (١٩٧٠مـــن القـ ــذين حيـ ــراد الـ علـــى الكيانـــات واألفـ
ــرار    أو ــهكوا أحكــام الق ــة أهنــم انت ــان  )٢٠١١ (١٩٧٠ اللجن ــه، ١٠ و ٩، وخباصــة الفقرت  من
  القيام بذلك؛ علىأهنم ساعدوا آخرين  أو
  

  فريق اخلرباء
، بالتـشاور مـع    واحـدة  إىل األمني العام أن ينشئ لفترة أولية مدهتا سنة        يطلب  - ٢٤  

، حتـت إشـراف اللجنـة، لالضـطالع باملهـام      )‘‘فريـق اخلـرباء  ’’(اللجنة، فريقا مـن مثانيـة خـرباء       
  :التالية
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 مـن القـرار   ٢٤مساعدة اللجنـة يف أداء واليتـها علـى النحـو احملـدد يف الفقـرة                )أ(  
  يف هذا القرار؛و) ٢٠١١ (١٩٧٠

مجــع وحبــث وحتليــل املعلومــات الــيت تــرد مــن الــدول وهيئــات األمــم املتحــدة    )ب(  
 تنفيــذ التــدابري املنــصوص بــشأن واألطــراف املهتمــة األخــرى واملنظمــات اإلقليميــة ذات الــصلة

  ويف هذا القرار، وخباصة حاالت عدم االمتثال؛) ٢٠١١ (١٩٧٠عليها يف القرار 
بـــاإلجراءات الـــيت قـــد ينظـــر اجمللـــس أو اللجنـــة أو الـــدول  تقـــدمي توصـــيات   )ج(  

  اختاذها لتحسني تنفيذ التدابري ذات الصلة؛ يف
 يومـا  ٩٠تقدمي تقرير مرحلي عن أعمالـــه إىل اجمللـس فـــي موعـد ال يتجـاوز              )د(  

استنتاجاته وتوصـياته إىل اجمللـس فـــي موعـد أقـصاه            ختامي ب من تاريــخ تعيني الفريق، وتقريــر      
   يوما قبل انتهــاء واليتـــه ؛٣٠

ــدول و حيــث  - ٢٥   ــع ال ــصلة  األمــم املتحــدة  هيئــات مجي واألطــراف املهتمــة  ذات ال
األخــرى علــى أن تتعــاون بالكامــل مــع اللجنــة وفريــق اخلــرباء، وخاصــة بتقــدمي أي معلومــات   

لقـرار،  ويف هـذا ا   ) ٢٠١١ (١٩٧٠تتوافر لديها عن تنفيـذ التـدابري املنـصوص عليهـا يف القـرار               
  وال سيما عن حاالت عدم االمتثال؛

 ١٩٧٠ مـن القــرار  ٢٤ يف الفقــرة  املبينـة  واليـة اللجنــة  تـسري أيــضا أنيقـرر    - ٢٦  
  على التدابري املنصوص عليها يف هذا القرار؛) ٢٠١١(

 أن تتخذ مجيع الدول، مبا فيها اجلماهريية العربية الليبية، التدابري الالزمـة             يقرر  - ٢٧  
 تقدمي أي مطالبة بناء على طلب من الـسلطات الليبيـة، أو أي شـخص أو هيئـة يف                    لكفالة عدم 

اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، أو أي شــخص يتقــدم مبطالبــة عــن طريــق ذلــك الــشخص أو اهليئــة   
لفائدهتما، فيما يتصل بأي عقد أو معاملة أخرى يتـأثر تنفيـذها بالتـدابري الـيت اختـذها جملـس         أو

  ويف هذا القرار وما يتصل به من قرارات؛) ٢٠١١ (١٩٧٠األمن يف القرار 
ــة   أعمــال إبقــاءمــه ازتعا يؤكــد مــن جديــد   - ٢٨   ــسلطات الليبي ــد االســتعراض  ال قي

 هـذا القـرار     مبوجـب يؤكد استعداده للقيام يف أي وقت باستعراض التدابري املفروضـة           املستمر و 
حـسب   أو تعليقها أو رفعهـا،  ابري تلك التدتعزيزب مبا يف ذلك القيام  ،  )٢٠١١ (١٩٧٠والقرار  

ــة ألحكــام هــذا القــرار  أســاس مــدىعلــى  االقتــضاء،  ١٩٧٠ والقــرار  امتثــال الــسلطات الليبي
  ؛)٢٠١١(

  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢٩  
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  األمساء املقترحة الصادرة من جملس األمن: ليبيا

  
  بيانات حتديد اهلوية  املسوغ  االسم  الرقم

  حظر السفر: ١املرفق   
غـادر تـشاد إىل     . السفري اللييب لدى تـشاد      قرين صاحل قرين القذايف  ١

شـــارك بـــشكل مباشـــر يف جتنيـــد  . ســـبها
  النظاملصاحل وتنسيق املرتزقة 

  

جنـوب   (غـات أمني اللجنة الشعبية ملنطقة     الكولونيل عميد حسن الكوين  ٢
  شارك مباشرة يف جتنيد املرتزقة). ليبيا

  

  ميد األصولجت: ٢املرفق   
    مدير جهاز األمن اخلارجي: املنصب  دوردة، أبو زيد عمر   ١
ــواء: اللقــب  وزير الدفاع: املنصب  جابر، اللواء أبو بكر يونس  ٢ ــيالد . ل ــاريخ امل --/--: ت

  جالو، ليبيا: مكان الوالدة. ١٩٥٢
ــصب  معتوق، حممد معتوق  ٣ ــة   : املنـ ــشعبية العامـ ــة الـ ــني اللجنـ أمـ

  دريب والتشغيلللقوى العاملة والت
مكــان. ١٩٥٦/--/--: تــاريخ املــيالد

  مخس: الوالدة
علــى ارتبــاط وثيــق   . ابــن معمــر القــذايف    القذايف، حممد معمر  ٤

  بالنظام
مكان. ١٩٧٠/--/--: تاريخ الوالدة 

  طرابلس، ليبيا: الوالدة
. ابـن معمـر القـذايف   . قائد القوات اخلاصـة     القذايف، السعدي  ٥

ــاط بالنظــام  ــق االرتب ــد الوحــدات  . وثي قائ
العــــــسكرية الــــــيت شــــــاركت يف قمــــــع 

  املظاهرات

مكـــان. ٢٥/٥/١٩٧٣: تـــاريخ املـــيالد
  طرابلس، ليبيا: الوالدة

مكــان. ١٩٨٢/--/--: تــاريخ املــيالد  وثيق االرتباط بالنظام. ابن معمر القذايف  القذايف، سيف العرب  ٦
  طرابلس، ليبيا: الوالدة

ــد:اللقــب  .مدير االستخبارات العسكرية: باملنص  العقيد عبد اهللا: السنوسي  ٧ ــيالد .  عقي ــاريخ امل --/--: ت
   السودان:مكان الوالدة. ١٩٤٩

  الكيانات  
حتــت ســيطرة معمــر القــذايف وأســرته،     مصرف ليبيا املركزي  ١

  ومصدر متويل حمتمل لنظامه
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حتــت ســيطرة معمــر القــذايف وأســرته،     املؤسسة الليبية لالستثمار  ٢
  مل لنظامهومصدر متويل حمت

وتعــــرف أيــــضا باســــم الــــشركة الليبيــــة
(LAFICO)لالســتثمار العــريب اخلــارجي   

 مكتـــب بـــرج الفـــاتح، رقـــم١: العنـــوان
ــابق ٩٩ ــدا،٢٢، الطـــ ــارع بورغيـــ ، شـــ

 ١١٠٣طرابلس، ليبيا، 
حتــت ســيطرة معمــر القــذايف وأســرته،     املصرف اللييب اخلارجي  ٣

  ومصدر متويل حمتمل لنظامه
  

ــتثمار   ٤ ــة االســـ ــة حمفظـــ  األفريقيـــ
  الليبية

حتــت ســيطرة معمــر القــذايف وأســرته،   
  ومصدر متويل حمتمل لنظامه

، Lapشـارع اجلماهرييـة، بنايـة   : العنـوان 
 ، طرابلس، ليبيا٩١٣٣٠. ب.ص

حتــت ســيطرة معمــر القــذايف وأســرته       مؤسسة النفط الليبية  ٥
  ومصدر متويل حمتمل لنظامه

ــوان ــعداوي،: العنـــ ــشري ســـ ــارع بـــ شـــ
  طرابلس، ليبيا

  
  


