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، ٦٧٣٣الــــذي اختــــذه جملــــس األمــــن يف جلــــسته ) ٢٠١٢ (٢٠٤٠القــــرار     
  ٢٠١٢مارس / آذار١٢املعقودة يف 

    
  إن جملس األمن،  
ــشري    ــسابقة  إذ ي ــه ال ــؤرخ ) ٢٠١١ (١٩٧٠إىل قرارات ــباط٢٦امل ــر / ش ، ٢٠١١فرباي

املـــــــــؤرخ ) ٢٠١١ (٢٠٠٩، و ٢٠١١مـــــــــارس / آذار١٧املـــــــــؤرخ ) ٢٠١١ (١٩٧٣ و
، ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٢٧املــؤرخ ) ٢٠١١ (٢٠١٦، و ٢٠١١ســبتمرب /أيلــول ١٦
املــؤرخ ) ٢٠١١ (٢٠٢٢ و، ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٣١املــؤرخ ) ٢٠١١ (٢٠١٧ و
  ، ٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٢

 التزامه الشديد بسيادة ليبيـا واسـتقالهلا وسـالمتها اإلقليميـة ووحـدهتا               تأكيد إذ يعيد و  
  الوطنية، 
 محايـة املـدنيني     بـشأن ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و  ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ قراراتـه    يـد تأك وإذ يعيد   

ــسلح، و   ــرتاع املــ ــشأن ) ٢٠١١ (١٩٩٨، و )٢٠٠٩ (١٨٨٢، و )٢٠٠٥ (١٦١٢يف الــ بــ
، )٢٠٠٩ (١٨٨٨ و ،)٢٠٠٨ (١٨٢٠، و )٢٠٠٠ (١٣٢٥األطفــال يف الــرتاع املــسلح، و 

  بشأن املرأة والسالم واألمن، ) ٢٠١٠ (١٩٦٠، و )٢٠٠٩ (١٨٨٩و 
 إىل مستقبل لليبيـا قـائم علـى أسـاس املـصاحلة الوطنيـة، والعدالـة، واحتـرام                   ذ يتطلع وإ  

  حقوق اإلنسان، وسيادة القانون،
 والكاملـة جلميـع قطاعـات       على قـدم املـساواة     أمهية تشجيع املشاركة     يشدد على إذ  و  

سية يف املرحلـة    اجملتمع اللييب، مبا يف ذلك املرأة والشباب وجمتمعـات األقليـات يف العمليـة الـسيا               
  التالية للرتاع، 
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 بإحالة احلالة يف ليبيا إىل املدعي العـام للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة،     إىل قرارهيشري   إذو  
أمهيـة التعــاون لكفالـة مــساءلة املــسؤولني عـن انتــهاكات حقــوق اإلنـسان والقــانون اإلنــساين     و

  الدويل، مبا يف ذلك اهلجمات اليت تستهدف املدنيني، 
 العميق بشأن التقـارير عـن العنـف اجلنـسي خـالل الـرتاع يف ليبيـا              عن قلقه  عربإذ ي و  

االحتجـاز،   لنساء والرجال واألطفال مبا يف ذلـك داخـل مرافـق الـسجون ومراكـز           ااملوجه ضد   
  وجتنيد األطفال واستخدامهم يف حاالت الرتاع املسلح يف انتهاك للقانون الدويل املنطبق، 

ودة الطوعيــة واآلمنــة واملــستدامة لالجــئني واملــشردين داخليــا   أن العــيعيــد تأكيــد إذو  
  تكون عامال هاما لدعم السالم يف ليبيا، س

جلميع األسلحة واملعدات ذات الـصلة      غري املشروع   النتشار  إزاء ا  عن قلقه وإذ يعرب     
 جــو، مــن ليبيــا إىل املنطقــة وتأثريهــا - ســطح  احملمولــةســيما القــذائف نــواع، والاألمـن مجيــع  

  م واألمن اإلقليميني والدوليني،احملتمل على السال
 سالم مـستدام  إلحاللأن امللكية الوطنية واملسؤولية الوطنية أساسيان على إذ يشدد  و  

ا واســتراتيجياهتا لبنــاء وأهنمــا تــشكالن مــسؤولية أساســية للــسلطات الوطنيــة لتحديــد أولوياهتــ  
  انتهاء الرتاع، السالم بعد 

ــة    ةعلــى احلاجــ يــشدد  إذو   ــسلطات الليبي ــشاط مــع ال  إىل أن تعمــل األمــم املتحــدة بن
  تنفيذها، ودعمرتاع، اللتحديد األولويات واالستراتيجيات لبناء السالم يف أعقاب انتهاء 

يـتعني علـى األمـم املتحـدة أن تتـوىل قيـادة تنـسيق جهـود اجملتمـع          أنـه   إذ يعيد تأكيـد   و  
 الـيت هتـدف إىل إقامـة ليبيـا دميقراطيـة            ،ادة ليبيـة  قيـ بالتحـول وإعـادة البنـاء       عمليـة   الدويل لـدعم    

بعثـة األمـم املتحـدة للـدعم        املقدمـة مـن     لمـساعدة   ل عن تقـديره   وإذ يعرب ومستقلة ومتحدة،   
لتحديــد االحتياجــات يف اآلونــة األخــرية حلقــات عمــل مــع احلكومــة الليبيــة  يف عقــد يف ليبيــا 

  واألولويات الوطنية، 
 يف ليبيـا،    هبـا مـن أجـل التحـول الـسلمي         نتخابـات موثـوق      إىل أمهية إجـراء ا     وإذ يشري   
الـوطين  قـانون   ال باعتمـاد    وإذ يرحب  اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة يف هذا الصدد،         يشجع وإذ
ــة يف  ل ــات الليبيــ ــاين ٢٨النتخابــ ــانون الثــ ــاير / كــ ــات يف   ٢٠١٢ينــ ــة االنتخابــ ــشاء جلنــ  وإنــ

  ،٢٠١٢فرباير /شباط ١٢
ح استـضافة مـؤمتر    بـاقترا  وإذ حيـيط علمـا    مـن اإلقليمـي،      ليبيـا تعزيـز األ     نيـة  إذ يدعم و  

  لألمن اإلقليمي،
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 مع صندوق النقد الدويل والبنك الـدويل يف         ها على السلطات الليبية الشتراك    وإذ يثين   
املنـشأة  إبالغ اللجنـة    بـ  طلبـه    تأكيـد  وإذ يعيـد  طـار اإلدارة املاليـة العامـة الليبيـة،          إلإجراء تقيـيم    

  بنتائج ذلك التقييم،) ٢٠١١ (١٩٧٠القرار ب عمال
، )S/2012/129( بتقريـر األمـني العـام عـن بعثـة األمـم املتحـدة يف ليبيـا                  وإذ حييط علما    

 إىل وإذ يــشري شــهرا، ١٢ومتديــدها لفتــرة واليــة البعثــة بتعــديل ذلــك التوصــية املتعلقــة  يف مبــا
، رئـيس وزراء     املوجهة من الـسيد عبـد الـرحيم الكيـب          ٢٠١٢مارس  / آذار ٦الرسالة املؤرخة   

  ،)S/2012/139(ليبيا، إىل األمني العام 
 )د( ٢٤ فقـرة ال املقـدم عمـال بأحكـام      بالتقرير اخلتـامي لفريـق اخلـرباء         وإذ حييط علما    

  النتائج والتوصيات الواردة فيه،و) ٢٠١١ (١٩٧٣من القرار 
 باإلحاطـــة املقدمـــة مـــن املفوضـــة الـــسامية حلقـــوق اإلنـــسان يف       وإذ حيـــيط علمـــا   

دم إىل جملـس     قُـ   الـذي  ليبيـا ب املعنيـة تقرير جلنة التحقيق الدولية     و ٢٠١٢يناير  /الثاين انونك ٢٥
  ،)A/HRC/19/68 (٢٠١٢ مارس/آذار ٢حقوق اإلنسان يف 

حفظ الـسالم واألمـن الـدوليني مبوجـب         عن   مسؤوليته الرئيسية    وإذ يضع يف االعتبار     
  ميثاق األمم املتحدة،

  بع من ميثاق األمم املتحدة،السا مبوجب الفصل وإذ يتصرف  
اليت ستؤدي إىل حتسني التوقعـات  رات اإلجيابية األخرية يف ليبيا       بالتطو يرحب  - ١  

  مبستقبل دميقراطي وسلمي ومزدهر لشعبها؛
/ زيهــــة وموثــــوق هبــــا يف حزيــــران إىل إجــــراء انتخابــــات حــــرة ون  يتطلــــع  - ٢  

لتـزام  االعلـى  تقـوم   لفتـرة انتقاليـة    احلاجـة  ويعيـد تأكيـد    إلقامـة مجعيـة تأسيـسية،        ٢٠١٢ يونيه
رشيد، وسـيادة القـانون، واملـصاحلة الوطنيـة، واحتـرام حقـوق اإلنـسان            الكم  احلدميقراطية، و بال

  ألساسية جلميع األفراد يف ليبيا؛واحلريات ا
 الـسلطات الليبيـة تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك حقـوق                    ناشدي  - ٣  

اللتزاماهتـــا مبوجـــب القـــانون الـــدويل، ، واالمتثـــال ضعيفةالـــ للفئـــاتاملـــرأة واألفـــراد املنـــتمني 
املسؤولني عـن   حماسبة   إىل   ويدعوذلك القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان،         يف مبا

 وحيـث  وفقـا للمعـايري الدوليـة،        ، مبا يف ذلـك العنـف اجلنـسي،        االنتهاكات اخلطرية هلذا القانون   
 فيمـا تبذلـه مـن جهـود    لتعـاون بـصورة وثيقـة مـع الـسلطات الليبيـة        مجيع الدول األعضاء على ا    

   هذه االنتهاكات؛علىللحد من اإلفالت من العقاب 
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ــه العميـــق يعـــرب  - ٤   ــتمرار  عـــن قلقـ ــأر،  ورود السـ ــارير عـــن عمليـــات الثـ  تقـ
ــة  االحتجــاز التعــسفيو ــة الواجب التعــسفي يــداع اإل، و دون االســتفادة مــن اإلجــراءات القانوني
 والتعـذيب، وعمليـات اإلعـدام خـارج نطـاق القـضاء يف       ، الـسجن، وإسـاءة املعاملـة      ألفراد يف ل

،  حقـوق اإلنـسان     الالزمـة ملنـع انتـهاكات      مجيع التدابري  السلطات الليبية إىل اختاذ      ويدعو ،ليبيا
 للسلطات الليبية عن محاية سكان ليبيا، وكذلك املـواطنني األجانـب،     األولية املسؤولية   ويؤكد

ــيهم   ــن ف ــون مب ــاجرون األفريقي ــدعو، امله ــع     إىل وي ــإطالق ســراح مجي ــورا ب ــام ف ــواطنني القي امل
  األجانب احملتجزين بصورة غري قانونية يف ليبيا؛ 

إقامـة تعـاون إقليمـي    العمـل سـوية هبـدف       الـدول اجملـاورة علـى        ليبيـا و   يشجع  - ٥  
ابق مـن اسـتخدام أراضـي     احلالة يف ليبيا ومنع عناصر النظام اللييب الـس     تثبيت استقرار يرمي إىل   

للقيــام بأعمــال عنــف أو أي أعمــال غــري مــشروعة أخــرى، أو متويلــها  لتخطــيط لهــذه الــدول 
ــا ودول املنطقــة،    أو  إىل أن هــذا التعــاون ســيعود  ويــشريتنفيــذها هبــدف زعزعــة اســتقرار ليبي

  بالنفع على االستقرار يف منطقة الساحل؛
  

  والية األمم املتحدة    
 شـهرا أخـرى،   ١٢الية بعثة األمم املتحدة للـدعم يف ليبيـا لفتـرة         متديد و  يقرر  - ٦  

 أن  ويقـرر كـذلك   املمثـل اخلـاص لألمـني العـام،         بقيـادة   ،   أشهر ٦رهنا باستعراضها يف غضون     
مـساعدة الـسلطات    يف  مللكيـة الوطنيـة،     تتمثل، مبـا يتفـق متامـا مـع مبـادئ ا           الوالية املعدلة للبعثة    

ومواءمــة هــذه   ، يف مجيــع أحنــاء ليبيــا  الوطنيــة واألولويــات الليبيــة علــى حتديــد االحتياجــات   
العــروض اخلاصـة بتقـدمي املــشورة االسـتراتيجية والتقنيـة حــسب     االحتياجـات واألولويـات مـع    

  :اجلهود الليبية من أجلدعم  و،االقتضاء
ــة التحــول الــدميقراطي، مبــا يف ذلــك مــن خــالل        )أ(    املــشورة  تقــدميإدارة عملي

إقــرار دســتور لــييب جديــد، علــى إعــداد وة لعمليــة االنتخابــات الليبيــة وعمليــة يــنواملــساعدة التق
ــوارد يف   ــةالنحــو ال ــوطين،    خريط ــايل ال ــس االنتق ــق الدســتورية للمجل ــساعدة  و الطري ــدمي امل تق

 ومــشاركتهاتعزيــز متكــني املــرأة واألقليــات و، املــساءلةشفافية والــواملؤســسية قــدرة اللتحــسني 
  يب؛ـالسياسية ودعم زيادة تطوير اجملتمع املدين اللي

تعزيــز ســيادة القــانون ورصــد ومحايــة حقــوق اإلنــسان، وفقــا لاللتزامــات           )ب(  
الـضعيفة،  واألفـراد املنـتمني للفئـات     املتعلقة بـاملرأة    االلتزامات  سيما   القانونية الدولية لليبيا، وال   

 ذلـك مـن خـالل مـساعدة الـسلطات الليبيـة علـى               مثل األطفال، واألقليات واملهاجرين، مبـا يف      
وضــع دعــم وة، ءللــسجون شــفافة وخاضــعة للمــسا لبنــاء أنظمــة قــضائية وأنظمــة  اإلصــالح و

تـوفري  وتنفيذ استراتيجية قضائية انتقالية شاملة، وتقدمي املساعدة مـن أجـل املـصاحلة الوطنيـة، و               
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فـــال ال يزالـــون مـــرتبطني   ، وتـــسريح أي أطاملعاملـــة املالئمـــة للمحتجـــزين   لكفالـــة دعمالـــ
  ؛الثوار بكتائب
 األمــن العــام، مبــا يف ذلــك مــن خــالل تقــدمي مــشورة ومــساعدة   إعــادة إقــرار  )ج(  

ــة   ــة مالئمــة للحكومــة الليبي ــادرة وتنفيــذ هنــج    مــن أجــلاســتراتيجية وتقني ــشاء مؤســسات ق  إن
 أو  الليبيــةملقــاتلني الــسابقني يف قــوات األمــن الوطنيــةعلــى الــصعيد الــوطين إلدمــاج امتماســك 

ــة      ــيم والعمال ــها إتاحــة فــرص التعل ــة، بوســائل من ــاة املدني ، تــسرحيهم وإعــادة إدمــاجهم يف احلي
وملتزمـة  لة  ءقادرة وخاضـعة للمـسا    لكي تكون   تطوير مؤسسات الشرطة واملؤسسات األمنية      و

  ؛ومفتوحة يف وجه املرأة والفئات الضعيفة ومراعية الحتياجاهتا ،نباحترام حقوق اإلنسا
 جلميـع األسـلحة واملعـدات ذات الـصلة مـن      غـري املـشروع  تـصدي لالنتـشار   ال  )د(  

 جــو، وإزالــة بقايــا املتفجــرات احلربيــة،  - ســطح  احملمولــةســيما القــذائف مجيــع األنــواع، وال
 وتنفيـذ االتفاقيـات الدوليـة    ،تـأمني وإدارة احلـدود الليبيـة   وزالـة األلغـام،     إلواالضطالع بـربامج    

 وكاالت األمم املتحـدة     بالتنسيق مع  ،الكيميائية والبيولوجية والنووية  ات  واملعداألسلحة  بشأن  
  املختصة، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، والشركاء الدوليني واإلقليميني؛

ــة      )هـ(   ــدرة احلكومي ــاء الق ــة وبن ــساعدة الدولي ــسيق امل ــيف تن ع القطاعــات ذات مجي
 عن طريق دعـم آليـة التنـسيق داخـل احلكومـة             ، مبا يف ذلك   )د(إىل  ) أ (٦ الصلة وفقا للفقرات  

تقدمي املـشورة إىل احلكومـة     و،  ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٣١علن عن تشكيلها يف     الليبية اليت أُ  
إشــراك الــشركاء والليبيــة ملــساعدهتا علــى حتديــد االحتياجــات ذات األولويــة للــدعم الــدويل،    

 تقـسيم   وإقـرار ة الدولية للحكومة الليبية،     الدوليني يف العملية حسب االقتضاء، وتيسري املساعد      
   املساعدة إىل ليبيا؛وكفالة التواصل املنتظم املتواتر بني مجيع مقدميواضح للعمل 

اجلهود الرامية إىل النهوض باملصاحلة الوطنيـة       بعثة على مواصلة دعم     ال يشجع  - ٧  
إجــراء انتخابــات حــرة تيــسري العمليــات الــسياسية الــيت ترمــي إىل واحلــوار الــسياسي الــشامل و

   واحترام حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء ليبيا؛ والنهوض بالعدالة االنتقاليةونزيهة وموثوق هبا، 
  

  حظر األسلحة    
ــرري  - ٨   ــرة    ق ــوح يف الفق ــصريح املمن ــاء الت ــرار  ١٣ إهن ــن الق ) ٢٠١١ (١٩٧٣ م

تفتيش عمال بتلك الفقـرة،     إلجراء ال لظروف معينة   األعضاء باختاذ مجيع التدابري املالئمة       لدولل
 أمهيـة التنفيـذ التـام حلظـر األسـلحة           ويؤكـد  مـن ذلـك القـرار،        ١٤ الفقـرة    إلغـاء كذلك   ويقرر

ــرار ١٠ و ٩املفــــروض يف الفقــــرتني  ــة مبوجــــب  ) ٢٠١١ (١٩٧٠ مــــن القــ بــــصيغته املعدلــ
  ؛)٢٠١١( ٢٠٠٩ القرار
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  األصولجتميد     
 الليبيـة، باالسـتعراض املـستمر        بالتشاور مع الـسلطات    ، اللجنة بأن تقوم   توجه  - ٩  

، بـصيغتهما  )٢٠١١ (١٩٧٣و ) ٢٠١١ (١٩٧٠للتدابري املتبقية املفروضـة مبوجـب القـرارين         
ــرار    ــب القـ ــة مبوجـ ــق  في، )٢٠١١ (٢٠٠٩املعدلـ ــا يتعلـ ــة و  مـ ــتثمار الليبيـ ــة االسـ حمفظـــة هبيئـ

 برفع حتديـد  ،ليبيةلجنة بالتشاور مع السلطات ال   ل أن تقوم ا   ويقرر،   الليبية بأفريقيا  االستثمارات
   يصبح ذلك ممكنا لكفالة توافر األصول للشعب اللييب ولفائدته؛ حاملاهذه الكيانات

  
  فريق اخلرباء    

 مـن القـرار     ٢٤ متديد وتعديل والية فريق اخلرباء، املنشأ مبوجـب الفقـرة            يقرر  - ١٠  
حدة يتـألف    كذلك تعديل الوالية من أجل إنشاء فريق لفترة سنة وا          ويقرر،  )٢٠١١ (١٩٧٣

، وذلك بالتشاور مـع اللجنـة ومـع وضـع جمـاالت النـشاط احلاليـة يف                  )“الفريق”( خرباء   ٥من  
  : حتت إشراف اللجنةطالع باملهام التاليةضلالاحلسبان، 
 مـن   ٢٤طالع بواليتها على النحو احملدد يف الفقرة        ضمساعدة اللجنة على اال     )أ(  

  ؛)٢٠١١ (١٩٧٠القرار 
هيئـات األمـم املتحـدة      و املعلومـات الـواردة مـن الـدول،          مجع وفحص وحتليـل     )ب(  

 األخــرى فيمــا يتعلــق بتنفيــذ التــدابري املقــررة املعنيــةاملختــصة، واملنظمــات اإلقليميــة واألطــراف 
ــرار  ــب القـ ــيما  ، وال)٢٠١١ (٢٠٠٩و ) ٢٠١١ (١٩٧٣، و )٢٠١١ (١٩٧٠ اتمبوجـ سـ

  االمتثال؛عدم يتعلق حبوادث  مافي
الـسلطات   وأاللجنـة   أو   اجمللس   اليت قد ينظر  أن اإلجراءات   تقدمي توصيات بش    )ج(  

  تحسني تنفيذ التدابري ذات الصلة؛ل  فيهاالليبية أو الدول األخرى
 يومـا بعـد تعـيني    ٩٠ غايتـه إىل اجمللس عن عمله يف موعـد       مؤقت   تقدمي تقرير   )د(  

 هاء واليتـه يتـضمن   يومـا قبـل انتـ   ٣٠تقريـر هنـائي إىل اجمللـس يف موعـد أقـصاه       تقـدمي   الفريق، و 
   وتوصياته؛استنتاجاته
 مجيع الدول، وهيئات األمـم املتحـدة املختـصة، مبـا يف ذلـك بعثـة األمـم                   حيث  - ١١  

، الفريـق املتحدة للدعم يف ليبيا، واألطراف املعنية األخرى على التعاون تعاونا تاما مع اللجنة و             
 ينتــدابري املقــررة مبوجــب القــرار بــشأن تنفيــذ المتاحــة هلــاســيما تزويــدمها بــأي معلومــات  الو

 سـيما  ، وال )٢٠١١ (٢٠٠٩عدلني مبوجب القـرار     امل ،)٢٠١١ (١٩٧٣و  ) ٢٠١١ (١٩٧٠
  عدم االمتثال؛حاالت 
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 الفريق، مع أخذه يف احلسبان مسؤولية البعثة عـن مـساعدة الـسلطات              يشجع  - ١٢  
ات الـصلة مـن مجيـع       الليبية على مكافحة االنتـشار غـري املـشروع جلميـع األسـلحة واملعـدات ذ               

علـى مواصـلة    ،تـأمني وإدارة حـدود ليبيـا   و جـو،  -سيما القذائف احملمولة سطح    األنواع، وال 
ــه ــق  حتقيقات ــال ب فيمــا يتعل ، مبــا يف ذلــك النقــل غــري املــشروع لألســلحة     للجــزاءاتعــدم االمتث

ــها    ــا ومن ــصلة إىل ليبي ــدات ذات ال ــراد اخلاضــعة   ،واملع ــرر مبو ل وأصــول األف ــد املق جــب لتجمي
، )٢٠١١ (٢٠٠٩ مبوجب القـرار     ني واملعدل ،)٢٠١١ (١٩٧٣ و) ٢٠١١ (١٩٧٠ ينالقرار

السلطات الليبية على دعم الفريـق يف جمـال التحقيـق داخـل ليبيـا، مبـا يف ذلـك                    والبعثة   ويشجع
خمـازن ومرافـق األسـلحة، حـسب        بتفقـد   والـسماح   العبـور   تيـسري   وعن طريق تبادل املعلومات     

  االقتضاء؛
  

  غ واالستعراضاإلبال    
صدور قـرار جمللـس األمـن       حالة  يف  استعراض والية اللجنة    عن اعتزامه    يعرب  - ١٣  

ــاء    ــستقبل يقــضي بإلغ ــرار  يف امل ــدابري املفروضــة مبوجــب الق  ١٩٧٣و ) ٢٠١١ (١٩٧٠ ينالت
  ؛وهذا القرار) ٢٠١١ (٢٠٠٩ مبوجب القرار املعدلني) ٢٠١١(

 بـشأن  يومـا    ٦٠ جملس األمـن كـل       را إىل أن يقدم تقري  العام   إىل األمني    يطلب  - ١٤  
  ؛البعثة مبا يف ذلك مجيع عناصر والية ،تنفيذ هذا القرار

 إىل جملــس األمــن يف أعقــاب  تقريــراإىل األمــني العــام أن يقــدم   يطلــب أيــضا  - ١٥  
والتواصـل  إجراء انتخابات اجلمعية التأسيسية بشأن اخلطوات الـيت اختـذهتا بعثـة األمـم املتحـدة                 

مـــن أجـــل تقـــدمي الـــدعم الفعـــال يف كفالـــة اســـتمرارها ة الليبيـــة اجلديـــدة بغيـــة مـــع احلكومـــ
  تعديل الوالية حسب االقتضاء؛استعراض و بغيةالحتياجات احملددة لليبيا، ا

  . إبقاء املسألة قيد النظر الفعلييقرر  - ١٦  
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	1 - يرحب بالتطورات الإيجابية الأخيرة في ليبيا التي ستؤدي إلى تحسين التوقعات بمستقبل ديمقراطي وسلمي ومزدهر لشعبها؛
	2 - يتطلع إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وموثوق بها في حزيران/ يونيه 2012 لإقامة جمعية تأسيسية، ويعيد تأكيد الحاجة لفترة انتقالية تقوم على الالتزام بالديمقراطية، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، والمصالحة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفراد في ليبيا؛
	3 - يناشد السلطات الليبية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة والأفراد المنتمين للفئات الضعيفة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لهذا القانون، بما في ذلك العنف الجنسي، وفقا للمعايير الدولية، ويحث جميع الدول الأعضاء على التعاون بصورة وثيقة مع السلطات الليبية فيما تبذله من جهود للحد من الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات؛
	4 - يعرب عن قلقه العميق لاستمرار ورود تقارير عن عمليات الثأر، والاحتجاز التعسفي دون الاستفادة من الإجراءات القانونية الواجبة، والإيداع التعسفي للأفراد في السجن، وإساءة المعاملة، والتعذيب، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في ليبيا، ويدعو السلطات الليبية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، ويؤكد المسؤولية الأولية للسلطات الليبية عن حماية سكان ليبيا، وكذلك المواطنين الأجانب، بمن فيهم المهاجرون الأفريقيون، ويدعو إلى القيام فورا بإطلاق سراح جميع المواطنين الأجانب المحتجزين بصورة غير قانونية في ليبيا؛ 
	5 - يشجع ليبيا والدول المجاورة على العمل سوية بهدف إقامة تعاون إقليمي يرمي إلى تثبيت استقرار الحالة في ليبيا ومنع عناصر النظام الليبي السابق من استخدام أراضي هذه الدول للتخطيط للقيام بأعمال عنف أو أي أعمال غير مشروعة أخرى، أو تمويلها أو تنفيذها بهدف زعزعة استقرار ليبيا ودول المنطقة، ويشير إلى أن هذا التعاون سيعود بالنفع على الاستقرار في منطقة الساحل؛
	ولاية الأمم المتحدة

	6 - يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لفترة 12 شهرا أخرى، رهنا باستعراضها في غضون 6 أشهر، بقيادة الممثل الخاص للأمين العام، ويقرر كذلك أن الولاية المعدلة للبعثة تتمثل، بما يتفق تماما مع مبادئ الملكية الوطنية، في مساعدة السلطات الليبية على تحديد الاحتياجات والأولويات الوطنية في جميع أنحاء ليبيا، ومواءمة هذه الاحتياجات والأولويات مع العروض الخاصة بتقديم المشورة الاستراتيجية والتقنية حسب الاقتضاء، ودعم الجهود الليبية من أجل:
	(أ) إدارة عملية التحول الديمقراطي، بما في ذلك من خلال تقديم المشورة والمساعدة التقنية لعملية الانتخابات الليبية وعملية إعداد وإقرار دستور ليبي جديد، على النحو الوارد في خريطة الطريق الدستورية للمجلس الانتقالي الوطني، وتقديم المساعدة لتحسين القدرة المؤسسية والشفافية والمساءلة، وتعزيز تمكين المرأة والأقليات ومشاركتها السياسية ودعم زيادة تطوير المجتمع المدني الليـبي؛
	(ب) تعزيز سيادة القانون ورصد وحماية حقوق الإنسان، وفقا للالتزامات القانونية الدولية لليبيا، ولا سيما الالتزامات المتعلقة بالمرأة والأفراد المنتمين للفئات الضعيفة، مثل الأطفال، والأقليات والمهاجرين، بما في ذلك من خلال مساعدة السلطات الليبية على الإصلاح وبناء أنظمة قضائية وأنظمة للسجون شفافة وخاضعة للمساءلة، ودعم وضع وتنفيذ استراتيجية قضائية انتقالية شاملة، وتقديم المساعدة من أجل المصالحة الوطنية، وتوفير الدعم لكفالة المعاملة الملائمة للمحتجزين، وتسريح أي أطفال لا يزالون مرتبطين بكتائب الثوار؛
	(ج) إعادة إقرار الأمن العام، بما في ذلك من خلال تقديم مشورة ومساعدة استراتيجية وتقنية ملائمة للحكومة الليبية من أجل إنشاء مؤسسات قادرة وتنفيذ نهج متماسك على الصعيد الوطني لإدماج المقاتلين السابقين في قوات الأمن الوطنية الليبية أو تسريحهم وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية، بوسائل منها إتاحة فرص التعليم والعمالة، وتطوير مؤسسات الشرطة والمؤسسات الأمنية لكي تكون قادرة وخاضعة للمساءلة وملتزمة باحترام حقوق الإنسان، ومفتوحة في وجه المرأة والفئات الضعيفة ومراعية لاحتياجاتها؛
	(د) التصدي للانتشار غير المشروع لجميع الأسلحة والمعدات ذات الصلة من جميع الأنواع، ولا سيما القذائف المحمولة سطح - جو، وإزالة بقايا المتفجرات الحربية، والاضطلاع ببرامج لإزالة الألغام، وتأمين وإدارة الحدود الليبية، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية بشأن الأسلحة والمعدات الكيميائية والبيولوجية والنووية، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المختصة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والشركاء الدوليين والإقليميين؛
	(هـ) تنسيق المساعدة الدولية وبناء القدرة الحكومية في جميع القطاعات ذات الصلة وفقا للفقرات 6 (أ) إلى (د)، بما في ذلك عن طريق دعم آلية التنسيق داخل الحكومة الليبية التي أُعلن عن تشكيلها في 31 كانون الثاني/يناير 2012، وتقديم المشورة إلى الحكومة الليبية لمساعدتها على تحديد الاحتياجات ذات الأولوية للدعم الدولي، وإشراك الشركاء الدوليين في العملية حسب الاقتضاء، وتيسير المساعدة الدولية للحكومة الليبية، وإقرار تقسيم واضح للعمل وكفالة التواصل المنتظم المتواتر بين جميع مقدمي المساعدة إلى ليبيا؛
	7 - يشجع البعثة على مواصلة دعم الجهود الرامية إلى النهوض بالمصالحة الوطنية والحوار السياسي الشامل والعمليات السياسية التي ترمي إلى تيسير إجراء انتخابات حرة ونزيهة وموثوق بها، والنهوض بالعدالة الانتقالية واحترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا؛ 
	حظر الأسلحة

	8 - يقرر إنهاء التصريح الممنوح في الفقرة 13 من القرار 1973 (2011) للدول الأعضاء باتخاذ جميع التدابير الملائمة لظروف معينة لإجراء التفتيش عملا بتلك الفقرة، ويقرر كذلك إلغاء الفقرة 14 من ذلك القرار، ويؤكد أهمية التنفيذ التام لحظر الأسلحة المفروض في الفقرتين 9 و 10 من القرار 1970 (2011) بصيغته المعدلة بموجب القرار 2009 (2011)؛
	تجميد الأصول

	9 - توجه اللجنة بأن تقوم، بالتشاور مع السلطات الليبية، بالاستعراض المستمر للتدابير المتبقية المفروضة بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، بصيغتهما المعدلة بموجب القرار 2009 (2011)، فيما يتعلق بهيئة الاستثمار الليبية ومحفظة الاستثمارات الليبية بأفريقيا، ويقرر أن تقوم اللجنة بالتشاور مع السلطات الليبية، برفع تحديد هذه الكيانات حالما يصبح ذلك ممكنا لكفالة توافر الأصول للشعب الليبي ولفائدته؛
	فريق الخبراء

	10 - يقرر تمديد وتعديل ولاية فريق الخبراء، المنشأ بموجب الفقرة 24 من القرار 1973 (2011)، ويقرر كذلك تعديل الولاية من أجل إنشاء فريق لفترة سنة واحدة يتألف من 5 خبراء (”الفريق“)، وذلك بالتشاور مع اللجنة ومع وضع مجالات النشاط الحالية في الحسبان، للاضطلاع بالمهام التالية تحت إشراف اللجنة:
	(أ) مساعدة اللجنة على الاضطلاع بولايتها على النحو المحدد في الفقرة 24 من القرار 1970 (2011)؛
	(ب) جمع وفحص وتحليل المعلومات الواردة من الدول، وهيئات الأمم المتحدة المختصة، والمنظمات الإقليمية والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ التدابير المقررة بموجب القرارات 1970 (2011)، و 1973 (2011) و 2009 (2011)، ولا سيما فيما يتعلق بحوادث عدم الامتثال؛
	(ج) تقديم توصيات بشأن الإجراءات التي قد ينظر المجلس أو اللجنة أو السلطات الليبية أو الدول الأخرى فيها لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة؛
	(د) تقديم تقرير مؤقت إلى المجلس عن عمله في موعد غايته 90 يوما بعد تعيين الفريق، وتقديم تقرير نهائي إلى المجلس في موعد أقصاه 30 يوما قبل انتهاء ولايته يتضمن استنتاجاته وتوصياته؛
	11 - يحث جميع الدول، وهيئات الأمم المتحدة المختصة، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والأطراف المعنية الأخرى على التعاون تعاونا تاما مع اللجنة والفريق، ولا سيما تزويدهما بأي معلومات متاحة لها بشأن تنفيذ التدابير المقررة بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، المعدلين بموجب القرار 2009 (2011)، ولا سيما حالات عدم الامتثال؛
	12 - يشجع الفريق، مع أخذه في الحسبان مسؤولية البعثة عن مساعدة السلطات الليبية على مكافحة الانتشار غير المشروع لجميع الأسلحة والمعدات ذات الصلة من جميع الأنواع، ولا سيما القذائف المحمولة سطح - جو، وتأمين وإدارة حدود ليبيا، على مواصلة تحقيقاته فيما يتعلق بعدم الامتثال للجزاءات، بما في ذلك النقل غير المشروع للأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى ليبيا ومنها، وأصول الأفراد الخاضعة للتجميد المقرر بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، والمعدلين بموجب القرار 2009 (2011)، ويشجع البعثة والسلطات الليبية على دعم الفريق في مجال التحقيق داخل ليبيا، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات وتيسير العبور والسماح بتفقد مخازن ومرافق الأسلحة، حسب الاقتضاء؛
	الإبلاغ والاستعراض

	13 - يعرب عن اعتزامه استعراض ولاية اللجنة في حالة صدور قرار لمجلس الأمن في المستقبل يقضي بإلغاء التدابير المفروضة بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011) المعدلين بموجب القرار 2009 (2011) وهذا القرار؛
	14 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن كل 60 يوما بشأن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك جميع عناصر ولاية البعثة؛
	15 - يطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن في أعقاب إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية بشأن الخطوات التي اتخذتها بعثة الأمم المتحدة والتواصل مع الحكومة الليبية الجديدة بغية كفالة استمرارها في تقديم الدعم الفعال من أجل الاحتياجات المحددة لليبيا، بغية استعراض وتعديل الولاية حسب الاقتضاء؛
	16 - يقرر إبقاء المسألة قيد النظر الفعلي.

