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القرار )2016 ( 2278
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته  ،7661املعقودة يف  31آذار/مارس 2016
إن جملس األمن،
وإذ يشري إىل تدابري حظـر توردـد األحـلحح رحظـر السـمر راألصـد األلـوا رالتـدابري
املتعلقح بالصادرات النمطصـح ريـري املوـرراح الـض هر ـتدا رادلتـدا القـرارات )2011( 1970
ر  )2011( 1973ر  )2011( 2009ر  )2012( 2040ر )2013( 2095
ر  )2014( 2144ر  )2014( 2146ر  )2014( 2174ر )2015( 2213
(التـــدابري) ،رإىل وال ر دـــح هردـــا اشـــمباج ،املنوـ ـ ة وجـ ـ المقـــرة  24مـــن القـــرار 1973
( )2011راملعدلــــــح وجــــ ـ القــــــرارات  )2012( 2040ر  )2014( 2146ر 2174
( )2014قد مُددت حىت  30نصساال/وبردل  2016وج القرار ،)2015( 2213
وإذ يعيدددأ يد يدددأ التزامـــه القـــوي بســـصادة لصالصـــا راحـــتقليا رحـــلمتدا ا قلصألصـــح
ررحدهتا الوطنصح،
وإذ يشدددري إىل القـــرار  )2015( 2259الـــذي رحـ ـ بتوقصـــل اتمـــا الصـ ـ ريات
السصاحــا اللــصا يف امليفــر يف  17كــانوال األرا/ددســألمب  ،2015رودــد بصــاال ررمــا امل ـ ر
 13كــانوال األرا/ددســألمب  ،2015الــذي دنــادي بــدام حلومــح الوهــا الــوط بااتالار ــا
احللومح الوراصح الوحصدة للصالصا ،رالض مقر ا يف طرابلس ،وإذ يعرب ذلك ان تصـألصأله يف
ذا الصدد الى دام حلومح الوها الوط ،
وإذ يرحب بعقد اجتألاع احلـوار السصاحـا اللـصا يف  10آذار/مـارس  ،2016الـذي
وكد من جددد التزامه بدام ا تما السصاحا اللصا،
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وإذ يؤ ددأ وال حلومــح الوهــا الــوط ــا املس ـ رلح األرىل اــن اختــاذ ا جــراجات
املناحالح ملنل التصددر ريري املوررع للنمط اشام من لصالصـا ،وإذ يعيدأ يد يدأ ومهصـح الـدام الـدر
للسصادة اللصالصح الى إقلصألدا رموارد ا،
وإذ يعددرب اــن قلقــه مــن وال التصــددر ريــري املوــررع للــنمط اشــام مــن لصالصــا دقــو
حلومح الوها الوط ردولل هتدددا للسلم راألمن را حتقرار يف لصالصا،
وإذ يعرب ان داأله للجدود اللصالصح الرامصح إىل إجيـاد حـلب بالوحـاال السـلألصح ملوـللح
تعطصل لـادرات لصالصـا مـن الطاقـح ،رإذ دلـرر الت كصـد الـى رجـو إاـادة الرقابـح الـى صـل
املنوآت إىل السلطات امل تصح،
وإذ يكرر ذلك ا ارا ان قلقه من األنوطح الض ميلن وال تضـر بسـلمح ررحـدة
امل حسات املالصح احللومصح اللصالصح رامل حسح الوطنصـح للـنمط ،وإذ يؤ دأ الـى ومهصـح وال توالـل
ذه امل حسات العألل ملا هصه مصـلحح صـل اللصالـص  ،وإذ يشدأ الـى ـرررة تـو حلومـح
الوهــا الــوط حصــرا اارحــح الرقابــح المعلصــح الــى امل حســح الوطنصــح للــنمط ،رمصــر لصالصــا
املركــزي ،رامل حســح اللصالصــح للحــتعألار ،الــى ح ـالصل ا حــتعجاا ،ردرال ا اــلا بالترتصالــات
الدحتوردح املقاللح األل با تما السصاحا اللصا،
وإذ يشددري ددذلك إىل القــرار  )2015( 2259الــذي و ــا بالــدرا األاضــاج وال
توقف ما دُقدم من د ام رمـا دُجـرم مـن اتصـا ت رمصـح مـل امل حسـات املوا دـح الـض تـداا
لنمسدا لمح السلطح الوراصح بصنألا ا اارج نطا ا تما السصاحا اللصا ،حبسـ مـا دالصنـه
ا تما نمسه،
وإذ يشددري إىل وال القــانوال الــدر  ،جمســدا يف اتماقصــح األمــم املتحــدة لقــانوال الالحــار
امل راح  10كانوال األرا/ددسألمب  ،1982حيدد ا طار القـانو الـذي دنطالـا الـى األنوـطح
يف احملصطات،
وإذ يعيدأ يد يدأ ومهصـح مسـاجلح صـل املسـ رل اـن ا نتـداكات ور التجـار ات الــض
تطاا حقو ا نساال ور انتداكات القانوال الدر ا نسا  ،ن هـصدم الضـالعوال يف جألـات
تستدد املدنص وإذ يشأ الى رررة نقل احملتجزدن إىل حلطح الدرلح،
وإذ يكرر ا اـرا اـن داألـه حللومـح الوهـا الـوط  ،كألـا جـاج يف المقـرة  3مـن
القــرار  ،)2015( 2259وإذ يالح د يف ــذا الصــدد الطلالــات احملــددة املقدمــح إىل حلومــح
الوها الوط يف ذا القرار،
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وإذ يعيأ يد يأ طلاله وال تقدم صل الدرا األاضاج الدام اللامل للجدود الض دالـذيا
املألعل اشاص لألم العام روال تعألل مل السلطات اللصالصح ربععـح األمـم املتحـدة للـدام يف لصالصـا
الى إاداد جمألواح منسقح من تدابري الدام لالناج قدرة حلومح الوها الوط  ،ا دتألاشـى مـل
ورلودات لصالصا ردستجص ملا تطلاله من مساادة،
وإذ يقرر وال احلالح يف لصالصا تزاا تولل هتدددا للسلم راألمن الدرلص ،
وإذ يتصرف وج المصل السابل من مصعا األمم املتحدة،
منل الصادرات النمطصح ريري املورراح
 - 1يقددددرر وال ميــــدد حــــىت  31متو /دولصــــه  2017مــــا وذال بــــه القــــرار 2146
( )2014من واألاا رما هر ه من تدابري؛
 - 2يدددأين حمـــار ت تصـــددر الـــنمط اشـــام مـــن لصالصـــا بصـــورة ريـــري موـــرراح،
ا يف ذلك من جان امل حسات املوا دح الض تتصر حتت حلطح حلومح الوها الوط ؛
 - 3يطلب إىل حلومح الوها الوط وال تع منسـقا مسـ ر اـن ا تصـاا مـل
اللجنح املنو ة األـل بـالقرار  )2011( 1970هصألـا دتعلـا بالتـدابري الـواردة يف القـرار 2146
( )2014روال ختطر اللجنح بذلك ،روال تاللـ اللجنـح اـن وي حـمن تنقـل الـنمط اشـام بصـورة
ريــري موــرراح مــن لصالصــا ،وحي د حلومــح الوهــا الــوط الــى وال تقــدم معلومــات مســتلأللح
بانتظــام مــن وجــل إبــل اللجنــح اــن املــوانو رحقــوا الــنمط راملنوــآت اشا ــعح لســصطرهتا،
روال تُطلل اللجنح الى اآللصح املست دمح قرار الصادرات القانونصح للنمط اشام؛
 - 4يدددأ حلومـــح الوهـــا الـــوط إىل وال تعجـــل با تصـــاا ،بنـــاج الـــى وي
معلومات تتعلـا بعأللصـات تصـددر ور حـار ت تصـددر مـن ـذا القالصـل ،بالدرلـح املعنصـح الـض
حتألل السمصنح الألدا ،يف املقـام األرا ،حلـل املوـللح ،ويد إىل اللجنـح بـ ال تاللـ هـورا صـل
الــدرا األاضــاج املعنصــح با اطــارات املوجدــح إىل اللجنــح مــن املنســا التــابل حللومــح الوهــا
الوط بو ال السمن الض تنقل النمط املصدر بصورة ريري مورراح من لصالصا؛
الرقابح المعالح الى امل حسات املالصح
 - 5يطلددددب إىل حلومــــح الوهــــا الــــوط وال تاللـــ اللجنــــح حــــاا ا ــــطلادا
برقابــح حصــردح رهعالــح الــى امل حســح الوطنصــح للــنمط ،رمصــر لصالصــا املركــزي ،رامل حســح
اللصالصح للحتعألار؛
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حظر توردد األحلحح
 - 6يطلب إىل حلومح الوها الوط وال تعـ منسـقا حاطـح اللجنـح رتزردـد ا
بناج الى طلالدا علومات ذات للح بعألل اللجنح ان صلل قوات األمـن اشا ـعح لسـصطرهتا،
رايصاكل األحاحصح القااألح للمالح حلمح حتـزدن العتـاد العسـلري رتسـجصله رلـصانته رتو دعـه
من جانـ قـوات األمـن احللومصـح ،را حتصاجـات يف جمـاا التـدردا ،ويشدأ الـى ومهصـح وال
متــارس حلومــح الوهــا الــوط الرقابــح الــى األحــلحح روال ختزةــا بصــورة م مونــح ،بــدام مــن
اجملتألل الدر ؛
 - 7يؤ ددأ الــى ونــه جيــو حللومــح الوهــا الــوط وال تقــدم طلالــات يف إطــار
المقـــرة  8مـــن القـــرار  )2014( 2174هصألـــا دتعلـــا بتوردـــد األحـــلحح ور بصعدـــا ور نقلـــدا
رما دتصـل اـا مـن واتـدة ،ـا يف ذلـك الـذااار رقطـل اليفصـار املتعلقـح اـا ،لتسـت دمدا قـوات
األمن اشا عح لرقابتدا من وجل حماربـح تنظـصم الدرلـح ا حـلمصح يف العـرا رالوـام (املعـرر
ودضــا باحــم دااــو) ،رااألااــات الــض تــددن لــه بــالو ج ،رونصــار الوــردعح رحــاار ااألااــات
املرتالطـح بتنظــصم القااــدة الــض تنوـط يف لصالصــا ،ويهيددب باللجنــح املنوـ ة األــل بــالمقرة  24مــن
القرار  )2011( 1970وال تنظر الى رجه السراح يف ذه الطلالات ،رد كـد احـتعداد جملـس
األمن النظر يف احتعرا حظر توردد األحلحح ،اند ا قتضاج؛
 - 8حي الدرا األاضاج الى تقـد املسـاادة حللومـح الوهـا الـوط  ،بنـاج الـى
طلالدا ،ان طردا تزردد ا ا دلزم من مساادة يف جماا األمن ربناج القدرات ،ملواجدح األاطـار
الض هتدد ومن لصالصـا ر ـزم تنظـصم الدرلـح ا حـلمصح يف العـرا رالوـام رااألااـات الـض تـددن لـه
بالو ج ،رونصار الوردعح ،رحاار ااألااات املرتالطح بتنظصم القاادة الض تنوط يف لصالصا؛
 - 9حي حلومح الوها الوط الى وال توالـل حتسـ رلـد رمراقالـح األحـلحح
ور األاتــدة املتصــلح ا ـا الــض تــورد إىل لصالصــا ور تالــاع ور تنقــل إلصدــا رهقــا للمقــرة ( 9ج) مــن
القــرار  )2011( 1970ور المقــرة  8مــن القــرار  ،)2014( 2174بوحــاال منــدا احــت دام
شدادات املست دم النـدااا الـض تصـدر ا حلومـح الوهـا الـوط  ،ويطلدب إىل هردـا اشـمباج
املنو وج المقرة  24من القرار  )2011( 1973وال دتوارر مـل حلومـح الوهـا الـوط
بو ال الضألانات الل مح لوراج األحلحح راألاتدة ذات الصلح راحلصـوا الصدـا بطردقـح آمنـح،
وحي الدرا األاضاج راملنظألات ا قلصألصح الـى تقـد املسـاادة إىل حلومـح الوهـا الـوط ،
بناج الى طلالدا ،من وجل تعزدز ايصاكل األحاحصح راآللصات املوجودة حالصا للقصام بذلك؛
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 - 10يددأ حلومــح الوهــا الــوط إىل وال تعــز تنمصــذ حظــر توردــد األحــلحح،
صـل الـدرا األاضـاج
ا يف ذلك يف صل نقاط الـداوا ،حـاا ا ـطلادا بالرقابـح ،ويدأ
إىل وال تتعارال يف ذه اادود؛
األصد األلوا
 - 11يؤ أ من جأيأ ازمه الى كمالح وال تتاح للوع اللصا رلصاحله يف مرحلـح
حقــح األلــوا اجملألــدة األــل بــالمقرة  17مــن القــرار  ،)2011( 1970رإذ حيــصط الألــا
بالرحــالح الــض األألــت بااتالار ــا الو صقــح  ،S/2016/275يؤ ددأ احــتعداد جملــس األمــن للنظــر يف
إدااا تيفصريات ،اند ا قتضاج ،الى األصد األلوا بناج الى طل حلومح الوها الوط ؛
هردا اشمباج
 - 12يقددرر وال ميــدد حــىت  31متو /دولصــه  2017ر دــح هردــا اشــمباج (المردــا)،
املنو ة وج المقرة  24من القرار  )2011( 1973راملعدلـح بـالقرارات )2012( 2040
ر  )2014( 2146ر  ،)2014( 2174ويقدرر وال تظـل املدـام املنوطـح بـالمردا الـى النحـو
احملدد يف القرار )2015( 2213؛
 - 13يقرر وال دقدم المردا إىل اجمللس تقردرا م قتـا اـن األلـه يف مواـد دتجـار
 180دوما من تاردخ تعـص المردـا ،رتقردـرا ةااصـا إىل اجمللـس دتضـألن احـتنتاجاته رتولـصاته،
بعد مناقوته مل اللجنح ،رذلك يف مواد وقصاه  15حزدراال/دونصه 2017؛
صــل الـدرا ر ص ــات األمـم املتحــدة ذات الصـلح ،ــا هصدـا بععــح األمــم
 - 14حيد
املتحــدة للــدام يف لصالصــا ،راألطــرا املدتألــح األاــرم الــى وال تتعــارال باللامــل مــل اللجنــح
رالمردا ،راالـح مـن اـلا تقـد وي معلومـات تتـواهر لـدددا اـن تنمصـذ التـدابري املنصـوص
الصدـــــا يف القـــــرارات  )2011( 1970ر  )2011( 1973ر  )2014( 2146ر 2174
( ،)2014راملعدلــح يف القــرارات  )2011( 2009ر  )2012( 2040ر )2013( 2095
ر  )2014( 2144ر  ،)2015( 2213ريف ـــذا القـــرار ،ر حـــصألا اـــن حـــا ت اـــدم
ا متعاا ،ويأ الالععح رحلومح الوها الوط إىل تقد الدام للمردا هصألا جيردـه مـن واألـاا
التحقصا داال لصالصا ،بوحاال من بصندا تالادا املعلومات رتصسري العالـور رالسـألاح بالـداوا إىل
خما ال األحلحح ،حس ا قتضاج؛
 - 15يهيددب جبألصــل األطــرا ر صــل الــدرا وال تلمــل حــلمح واضــاج المردــا،
ويهيددب ددذلك جبألصــل األطــرا ر صــل الــدرا ،ــا هصدــا لصالصــا ربلــداال املنطقــح ،تــوهري ح ـالل
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الولوا الموري ردرال اااا ،رخبالح إىل األشـ اص الـذدن دـرم المردـا وال يـم لـلح بتنمصـذ
ر دته رإىل الو ااا راملواقل الض دعتمب ا امح يف ذا الصدد؛
 - 16يؤ ددأ احــتعداده حــتعرا مــدم ملجمــح التــدابري الــواردة يف ــذا القــرار،
ا يف ذلك تعزدز ا ور تعددلدا ور تعلصقدا ور رهعدـا ،راحـتعداده حـتعرا ر دـح بععـح األمـم
املتحدة للدام يف لصالصا رالمردا ،حسالألا تـداو إلصـه احلاجـح يف وي رقـت يف ـوج مـا دقـل مـن
تطورات يف لصالصا؛
 - 17يقرر وال دالقا املس لح قصد نظره المعلا.
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