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  )٢٠١١ (٢٠٢٢القرار     
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢دة يف ، املعقو٦٦٧٣جلسته اختذه جملس األمن يف الذي     

    
  ،إن جملس األمن  

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

ــؤرخ ) ٢٠١١( ــارس / آذار١٧امل ــؤرخ ) ٢٠١١ (٢٠٠٩، و ٢٠١١م ــول١٦امل ســبتمرب / أيل
) ٢٠١١ (٢٠١٧، و   ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٧املؤرخ  ) ٢٠١١ (٢٠١٦، و   ٢٠١١
  ،٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٣١املؤرخ 

ا واســـتقالهلا وســـالمتها اإلقليميـــة يـــد بـــسيادة ليبزامه الـــشديـ التـــدـــــد تأكيــــــوإذ يعي  
  ووحدهتا الوطنية،

يبيـا لفتـرة أوليـة مـدهتا ثالثـة           إىل قراره إنشاء بعثة لألمم املتحـدة للـدعم يف ل           وإذ يشري   
 ملساعدة ودعم اجلهود الوطنية الليبيـة يف مرحلـة          ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٦أشهر حىت   
  زاع،ـما بعد الن
، ٢٠١١نـوفمرب   /ن الثـاين  ــ تـشري  ٢٢ي  ـة االنتقالية لليبيا ف   ـاء احلكوم ـ بإنش بـوإذ يرح   
يــة لتنفيــذ واليــة بعثــة األمــم املتحــدة  علــى دورهــا الرئيــسي يف هتيئــة الظــروف املواتوإذ يــشدد

  للدعم يف ليبيا على حنو تام،
 مبشاركة األمني العام ورئيس اجلمعية العامة، بوسائل منها زيارهتمـا           وإذ يرحب أيضا    

ت الـدور الرئيـسي الـذي تـضطلع بـه األمـم املتحـدة يف دعـم اجلهـود               داألخرية إىل ليبيا اليت أك    
  زاع،ـد النالوطنية الليبية يف مرحلة ما بع
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 إىل تقييم لالحتياجات جتريه بعثة األمم املتحـدة للـدعم يف ليبيـا واحلكومـة                وإذ يتطلع   
، بالتعاون مـع مجيـع الـشركاء الـدوليني املعنـيني،            ٢٠١٢مارس  / آذار ١٦االنتقالية لليبيا حبلول    

ــة مواصــلة العمــ     ــة، بغي ــة الدولي ــه األمــم امل  مبــا يف ذلــك املؤســسات املالي تحــدة ل الــذي تقــوم ب
  تنسيق الدعم الدويل املقدم إىل احلكومة االنتقالية لليبيا على أساس احتياجاهتا، يف

 علـى أمهيـة مواصـلة الـدعم املقـدم مـن األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك الـدعم                        وإذ يشدد   
املقدم من بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، إىل احلكومة االنتقالية لليبيا يف معاجلـة األولويـات                 

  ،)٢٠١١ (٢٠٠٩ من القرار ١٢الفورية بصيغتها احملددة يف الفقرة 
ــا    ــيط علمـ ــا     وإذ حيـ ــدعم يف ليبيـ ــدة للـ ــم املتحـ ــة األمـ ــن بعثـ ــام عـ ــر األمـــني العـ  بتقريـ

)S/2011/727(                مبا ذلك التوصية املتعلقة بتمديد والية بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيـا لفتـرة ،
  ثالثة أشهر،

ــيقـــرر  - ١   ــا املنـــشأة مبوجـــب    متديـــد واليـ ــة األمـــم املتحـــدة للـــدعم يف ليبيـ ة بعثـ
 إىل تقريـــر ويتطلـــع، ٢٠١٢مـــارس / آذار١٦إىل ) ٢٠١١ (٢٠٠٩ مـــن القـــرار ١٢ الفقـــرة

   األمني العام، مبا يف ذلك توصيات بشأن املرحلة املقبلة من الدعم املقدم من البعثة إىل ليبيا؛
ــة األمــم امل  يقــرر  - ٢   ــة بعث ــا، بالتنــسيق   أن تــشمل أيــضا والي تحــدة للــدعم يف ليبي

والتشاور مع احلكومة االنتقالية لليبيا، تقدمي املساعدة والدعم إىل اجلهود الوطنية الليبية الراميـة          
إىل التصدي ملخاطر انتشار مجيع األسلحة واألعتـدة ذات الـصلة مـن كـل األنـواع، وال سـيما                    

ل أخـرى مـن بينـها التقريـر املـشار            جو احملمولة على الظهـر، مـع مراعـاة مـسائ           - قذائف أرض 
   ؛)٢٠١١ (٢٠١٧ من القرار ٥إليه يف الفقرة 

  . أن ُيبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٣  
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