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  )٢٠١١ (٢٠١٦القرار     
 تــــشرين ٢٧، املعقــــودة يف ٦٦٤٠الــــذي اختــــذه جملــــس األمــــن يف جلــــسته      

  ٢٠١١أكتوبر /األول
  

  ،إن جملس األمن  
 ١٩٧٣و ، ٢٠١١فربايــر / شــباط٢٦املــؤرخ ) ٢٠١١ (١٩٧٠ إىل قراراتــه إذ يــشري  

ــؤرخ ) ٢٠١١( ــارس /ذارآ ١٧املــــ ــؤرخ ) ٢٠١١ (٢٠٠٩، و ٢٠١١مــــ ــول١٦املــــ  / أيلــــ
  ،٢٠١١ سبتمرب

 التزامه الشديد بسيادة ليبيـا واسـتقالهلا وسـالمتها اإلقليميـة ووحـدهتا              وإذ يعيد تأكيد    
  لوطنية،ا

 تـشرين   ٢٣ يف    عـن اجمللـس الـوطين االنتقـايل         بإعالن التحريـر الـصادر     وإذ حييط علما    
   ، يف ليبيا٢٠١١أكتوبر /األول

وطنيــة والعدالــة واحتــرام  إىل مــستقبل لليبيــا يقــوم علــى أســاس املــصاحلة ال وإذ يتطلــع  
  حقوق اإلنسان وسيادة القانون،

الفئـات االجتماعيـة    والفعليـة ألفـراد      أمهية تشجيع املـشاركة الكاملـة        يكرر تأكيد وإذ    
 يف املناقـشات املتعلقـة       على قـدم املـساواة     النساء واألقليات مشاركة  ، مبا يف ذلك      كافة والعرقية

  ،مبرحلة ما بعد الرتاع
قراره إحالة الوضع يف ليبيا إىل املدعي العام للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة،          إىل   وإذ يشري   

وإىل أمهية التعاون من أجل ضمان حماسبة املسؤولني عن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان والقـانون                 
   السكان املدنيني،املوجهة ضداإلنساين الدويل أو املتواطئني يف اهلجمات 
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املـستدامة لالجـئني واملـشردين داخليـا سـتكون       أن العـودة الطوعيـة و      وإذ يؤكد جمددا    
   يف توطيد دعائم السالم يف ليبيا،ذا أمهيةعامال 

 إزاء انتشار األسلحة يف ليبيا وأثره احملتمل علـى الـسالم واألمـن              وإذ يعرب عن القلق     
   عن اعتزامه مواصلة التصدي هلذه املسألة بسرعة، أيضاوإذ يعرب  يف املنطقة،

ام قــ إزاء اســتمرار ورود تقــارير عــن ارتكــاب أعمــال انت غ القلــقوإذ يعــرب عــن بــال  
  واحتجاز تعسفي وسجن غري مشروع وإعدام خارج نطاق القضاء يف ليبيا،

 دعوته السلطات الليبية إىل تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان واحلريـات              تأكيد وإذ يكرر   
تمـون إىل الفئـات الـضعيفة،       ألشخاص الـذين ين   فيها احلقوق واحلريات املكفولة ل    األساسية، مبا   

االمتثـــال اللتزاماهتـــا مبوجـــب القـــانون الـــدويل، مبـــا يف ذلـــك القـــانون اإلنـــساين الـــدويل  إىل و
 علـى احتـرام حقـوق اإلنـسان جلميـع الـسكان يف           حيـث إذ  والدويل حلقوق اإلنـسان،      والقانون

  لية وبعدها،ليبيا، مبا يف ذلك املسؤولني السابقني واملعتقلني، أثناء الفترة االنتقا
  :على النحو التايل) ٢٠١١ (٢٠٠٩ إىل ما قرره يف القرار وإذ يشري  
 ١٩٧٠ مـن القـرار   ٩تعديل أحكام حظر األسلحة املفـروض مبوجـب الفقـرة       )أ(  

  ،لتقدمي إعفاءات إضافية
 مـن  ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٧إهناء جتميد األصول املفروض مبوجـب الفقـرات      )ب(  
باملؤســـسة فيمـــا يتعلـــق ) ٢٠١١ (١٩٧٣ مـــن القـــرار ١٩ة والفقـــر) ٢٠١١ (١٩٧٠القـــرار 

 وشــركة زويتينــة للــنفط، وتعــديل جتميــد األصــول املفــروض مبوجــب   )الليبيــة(الوطنيــة للــنفط 
ــرات  ــرار  ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٧الفقـ ــن القـ ــرة ) ٢٠١١ (١٩٧٠ مـ ــرار  ١٩والفقـ ــن القـ  مـ
ــا املركــزي، واملــصرف العــريب ا    ) ٢٠١١ (١٩٧٣ ــق مبــصرف ليبي ــفيمــا يتعل ي اخلــارجي، ـلليب

  ليبيا أفريقيا لالستثمار،واملؤسسة الليبية لالستثمار، وحمفظة 
  ،)٢٠١١ (١٩٧٣ من القرار ١٧وقف التدابري املفروضة مبوجب الفقرة   )ج(  
 ١٢ إىل ٦  مـن   إىل اعتزامـه إبقـاء التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرات             وإذ يشري أيضا    

ــرار   ــد االســتعراض ا ) ٢٠١١ (١٩٧٣مــن الق ــدما   قي ــضاء وعن ــام، حــسب االقت ــستمر، والقي مل
 ٤تسمح الظروف بذلك، برفع تلك التدابري وإهنـاء اإلذن املمنـوح للـدول األعـضاء يف الفقـرة                   

  ،، بالتشاور مع السلطات الليبية)٢٠١١ (١٩٧٣من القرار 
 مــسؤوليته األساســية عــن صــون الــسالم واألمــن الــدوليني مبوجــب ميثــاق   وإذ يــدرك  

  األمم املتحدة،
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   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
 فـرص متتعهـا    مـن ن ليبيا واليت ستحسِّاليت شهدهتاجيابية  بالتطورات اإل  يرحب  - ١  

  مبستقبل دميقراطي وسلمي ومزدهر؛
ويكـرر  لة وشاملة للجميع يف ليبيا،  إىل سرعة إنشاء حكومة انتقالية ممثّ يتطلع  - ٢  
 أن ترتكز الفترة االنتقالية على االلتزام بالدميقراطيـة واحلكـم الرشـيد وسـيادة                احلاجة إىل  تأكيد

ــانون ــة  الق ــصاحلة الوطني ــسكان       وامل ــع ال ــية جلمي ــات األساس ــسان واحلري ــوق اإلن ــرام حق واحت
  ليبيا؛ يف

لى االمتنـاع عـن أعمـال االنتقـام، مبـا يف ذلـك              ع السلطات الليبية    حيث بشدة   - ٣  
 بالـسلطات الليبيـة اختـاذ مجيـع اخلطـوات الـضرورية ملنـع أعمـال                 ويهيب االعتقاالت التعسفية، 

 مـسؤولية الـسلطات     ويؤكـد االنتقام والسجن غـري املـشروع واإلعـدام خـارج نطـاق القـضاء،               
  ؛، مبن فيهم الرعايا األجانب واملهاجرون األفارقةالليبية عن محاية سكاهنا

وثيق مـع الـسلطات الليبيـة يف       مجيع الدول األعضاء على التعاون بشكل        حيث  - ٤  
جهودها الرامية إىل إهناء اإلفالت من العقاب على انتهاكات القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان                 

  والقانون اإلنساين الدويل؛
  

  محاية املدنيني    
اعتبـارا  ) ٢٠١١ (١٩٧٣ مـن القـرار      ٥ و   ٤ أن تنتهي أحكام الفقـرتني       يقرر  - ٥  

  ؛٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٣١ي يوم ـي الليب بالتوقيت احملل٥٩/٢٣من الساعة 
  

  منطقة حظر الطريان    
ــضا   - ٦   ــرر أي ــن   يق ــرات م ــهي أحكــام الفق ــرار  ١٢ إىل ٦ أن تنت ــن الق  ١٩٧٣ م

ــساعة  ) ٢٠١١( ــن الـ ــارا مـ ـــ ٥٩/٢٣اعتبـ ــي الليب ــوم ـ بالتوقيـــت احمللـ ــشرين األول٣١ي يـ  / تـ
  ؛٢٠١١ أكتوبر

  . إبقاء املسألة قيد نظره الفعليرريق  - ٧  
  


	القرار 2016 (2011)
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