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 ( 2021)   2571القرار   
 2021نيسان/أبريل  16الذي اتخذه مجلس األمن في   

  
 ،إن مجلس األمن 

إلى تدابير حظر توريد األسلحة وحظر السفر وتجميد األصول والتدابير المتعلقة بصادرات   يشيرإذ   
، والمعدلة (2014)  2146و   (2011) 1970النفط غير المشــــــــروفة التع لر ــــــــت وفدلت بموج  القراري  

لى أ  وحيـة (2020) 2526و  (2020) 2509و  (2018) 2441بموجـ  ررارات ححقــة مناــا القرارات  ، وا 
والمعدلة بموج  ررارات ححقة رد جرى  (2011)  1973م  القرار   24لريق الخبراء المنشـــــــــــــرة بموج  الفقرة  

 ،(2020) 2509بموج  القرار  2021أيار/مايو  15تمديدها حتى 

ذ يؤكد من جديد   التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقاللاا وسالمتاا اإلرليمية ووحدتاا الوطنية، وا 

ذ يشيير  الذي رح  ليه بتصـويت مجلس النوا    2021آذار/مارس   12إلى بيانه الرئاسـع المرر    وا 
نيـة المررتـة المدلفـة بقيـادة البالد إلى غـايـة إجراء الليبع فلى منح الثقـة إلررار تشــــــــــــــديلـة حدومـة الوحـدة الوط

 ، وشدد فلى أهمية هذه الخطوة لع العملية السياسية الليبية،2021دانو  األول/ديسمبر  24احنتخابات لع 

ذ    ــاء إلى طلبه   يجددوا  ر  تقدم دفماا الدامل لجاود المبعوث الخاص لألمي  ب جميع الدول األف ــــ
ــتخدام نفوذها لدى الطرلي  م  أجل تنفيذ ور  إطالق النار ودفم العام، ودفوته  ــاء إلى اســـــــــ الدول األف ـــــــــ

 العملية السياسية الشاملة للجميع التع تتولى ليبيا ريادتاا وتمسك بزمام األمر لياا،

ذ يييد و  بال  لجنــة الجزاءات التــابعــة   وا  الــدول األف ـــــــــــــــاء إلى التنفيــذ الدــامــل للتــدابير القــائمــة وا 
ذ يشيييييرلمتحدة بما يقع م  انتاادات، ا لألمم لع هذا الصــــــدد إلى أ  الجاات التع تتورط لع أفمال تادد   وا 

السالم أو احستقرار أو األم  لع ليبيا أو تولر الدفم لتنفيذها، ألرادا دانت أم ديانات، يمد  أ  تفرض فلياا  
 جزاءات محددة الاد ،

ذ يؤكيد  بمـا فلياـا م  التزامـات بموجـ  القـانو  الـدولع وجو  أ  تفع جميع األطرا   من جيدييد وا 
ذ يشييدداإلنســـانع والقانو  الدولع لحقوق اإلنســـا ، حســـ  احرت ـــاء،  فلى أهمية محاســـبة المســـرولي  ف   وا 

ــانع، بم  ليام  احنتاــادــات أو التجــاوزات التع تمس حقوق اإلنســـــــــــــــا  أو انتاــادــات القــانو  الــدولع اإلنســـــــــــــ
 دنيي ،ال العو  لع هجمات تستاد  الم
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ذ يعرب  ف  رلقـه م  أ  التصــــــــــــــدير غير المشــــــــــــــروا للنفط، بمـا لع ذـلك النفط الخـام والمنتجـات  وا 
النفطية المدررة، م  ليبيا يقوض حدومة ليبيا والمرســــــــــســــــــــة الوطنية للنفط، ويشــــــــــدل تاديدا للســــــــــالم واألم  

ذ يالحظواحســـــتقرار لع ليبيا،  د غير المشـــــروا للنفط، بما لع ذلك بقلق البالغات الواردة المتعلقة باحســـــتيرا وا 
 النفط الخام والمنتجات النفطية المدررة، إلى ليبيا،

ذ يشييير  إلى أ  تقديم الدفم إلى الجمافات المســلحة أو الشــبدات اإلجرامية م  خالل احســت الل   وا 
د الســـــــــــــالم غير المشـــــــــــــروا للنفط الخام أو ألي م  الموارد الطبيعية األخرى لع ليبيا رد يشـــــــــــــدل أفماح تاد

 واحستقرار واألم  لع ليبيا،

ذ يكرر كذلك  اإلفرا  ف  رلقه إزاء األنشـــــطة التع يمد  أ  ت ـــــر بســـــالمة ووحدة المرســـــســـــات   وا 
ذ يردد  ــــرورة توحيد مرســــســــات ليبيا،  ذ يد والمالية للدولة الليبية والمرســــســــة الوطنية للنفط، وا  ، لع هذا وا 

ــاء إلى ور  دفم المر  ــدد، الدول األف ـ ــال الصـ ــلطة حدومة ليبيا واحتصـ ــعة لسـ ــات الموازية غير الخا ـ ــسـ سـ
 الرسمع معاا،

ذ يشيييييييييير  ــدا لع اتفــاريــة األمم المتحــدة لقــانو  البحــار المررخــة  وا  إلى أ  القــانو  الــدولع، مجســـــــــــــ
 ، يحدد اإلطار القانونع الذي ينطبق فلى األنشطة لع المحيطات والبحار،1982دانو  األول/ديسمبر  10

ذ يشيييييييييير كي    2473و  (2018) 2420و  (2017) 2357و  (2016) 2292إلى القرارات  ذليكوا 
التع تــرذ ، ليمــا يتعلق بتنفيــذ حظر توريــد األســــــــــــــلحــة وطوال المــدة المحــددة  (2020) 2526و  (2019)

بموجباا، بالقيام لع أفالع البحار ربالة الســــاحل الليبع بتفتيس الســــف  المتجاة إلى ليبيا أو القادمة مناا التع 
ــل ة، وبحجز يعتقد أناا تحمل أســــــلحة أو ما يتصــــــل باا م  أفتدة لع انتااك لقرارات مجلس األم  ذات الصــــ

ــول أوح فلى موالقة  ــ  نية إلى الحصـ ــاء بحسـ ــعى الدول األف ـ ــريطة أ  تسـ ــنا  والتخلص مناا شـ تلك األصـ
 الدولة التع تحمل السفينة فلماا ربل القيام بري فمليات تفتيس لع سياق تصرلاا ولقا للقرارات المذدورة،

ذ يقرر   م  الدوليي ،أ  الحالة لع ليبيا ح تزال تشدل تاديدا للسالم واأل وا 

ذ يتصرف   بموج  الفصل السابع م  ميثاق األمم المتحدة، وا 
 

 منع صادرات النفط غير المشرو ة، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة  

محــاوحت تصـــــــــــــــدير النفط، بمــا يشــــــــــــــمــل النفط الخــام والمنتجــات النفطيــة المدررة،  ييدين - 1 
م  جان  جاات مناا المرســــســــات الموازية التع ح تتصــــر  تحت ســــلطة غير مشــــروفة م  ليبيا،  بصــــورة

 حدومة ليبيا؛

ــدد حـتـى  ييقيرر - 2  ــه  30أ  يـمـــــ ــدابـيـر الـواردة لـع الـقـرار  2022تـمـوز/يـولـيـــــ األذو  والـتـــــ
 ؛(2020) 2509و  (2018) 2441ي  م  القرار  2، بالصي ة المعدلة بموج  الفقرة (2014) 2146

إلى حدومة ليبيا أ  تخطر اللجنة بالجاة المعينة دمنسـق لاا مسـرول ف  احتصـال   يطلب - 3 
إلى منســـــــــــق حدومة ليبيا أ    ويطلب كذلك، (2014)  2146واردة لع القرار  مع اللجنة ليما يتعلق بالتدابير ال

يبلغ اللجنة ف  أي ســـــف  تنقل النفط، بما لع ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المدررة، المصـــــدر بصـــــورة 
ى أ  تعمل فلى نحو وثيق مع المرســـــــــــســـــــــــة الوطنية للنفط حدومة ليبيا فل ويحثغير مشـــــــــــروفة م  ليبيا، 

ذلك الصدد وأ  تقدم إلى اللجنة معلومات مستدملة بانتظام ف  الموانئ وحقول النفط والمنشآت الخا عة  لع
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ــادرات النفطية القانونية، بما لع ذلك النفط  لســــــــيطرتاا وأ  تطلع اللجنة فلى اسلية المســــــــتخدمة إلجازة الصــــــ
ــتيراد  ويطلبات النفطية المدررة، الخام والمنتج إلى لريق الخبراء أ  يتابع ف  دث  أي معلومات متعلقة باســــــ

النفط م  ليبيا وتصــــــــديره إلياا فلى نحو غير مشــــــــروا، بما لع ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المدررة، 
 وأ  يبلغ اللجنة باا؛

ــدير   يد و - 4  ــتنادا إلى أي معلومات تتعلق بعمليات تصـــــــ حدومة ليبيا إلى أ  تقوم أوح، اســـــــ
بمحاوحت تصـــدير م  هذا القبيل، باحتصـــال فلى وجه الســـرفة بالدولة المعنية التع تحمل الســـفينة فلماا  أو

م  منسـق حدومة إلى اللجنة بر  تبلغ لورا جميع الدول األف ـاء المعنية بما يرد إلياا  ويو زلحل المشـدلة،  
ليبيـا م  إخطـارات بشــــــــــــــر  الســــــــــــــف  التع تنقـل النفط، بمـا لع ذلـك النفط الخـام والمنتجـات النفطيـة المدررة، 

 المصدر بصورة غير مشروفة م  ليبيا؛

 حظر توريد األسلحة  

جميع   ويد و كذلكجميع الدول األف ـاء إلى احمتثال التام لحظر توريد األسـلحة،    يد و - 5 
جواز   ويكرر تيككييدف ــــــــــــــاء إلى أ  تمتنع ف  الـتدخـل لع النزاا أو اتخـاذ ـتدابير تردي إلى تـفارمـه، اـلدول األ

إدراج الديــــــانــــــات واأللراد لع رــــــائمــــــة الجزاءات متى خلصـــــــــــــــــــت اللجنــــــة إلى أنام انتادوا أحدــــــام القرار 
 ظر توريد األسلحة، أو أنام سافدوا آخري  فلى انتااداا؛، بما لع ذلك ح(2011) 1970

جميع األطرا  إلى التنفيـــــذ الدـــــامـــــل حتفـــــاق ور  إطالق النـــــار المبرم لع  يييييد و  - 6 
لتنفيذ (، ويحث الدول األف ــــــــــاء فلى احترام ودفم اS/2020/1043) 2020األول/أدتوبر  تشــــــــــري  23

 الدامل لالتفاق، بما لع ذلك بسح  جميع القوات األجنبية والمرتزرة م  ليبيا دو  مزيد م  الترخير؛

بحدومـة ليبيـا أ  تعزز تنفيـذ حظر توريـد األســــــــــــــلحـة، بمـا لع ذلـك لع جميع نقـاط  يهييب - 7 
 الجاود؛بجميع الدول األف اء أ  تتعاو  لع هذه  ويهيبالدخول، لور تولياا ماام الررابة، 

 حظر السفر وتجميد األصول  

الدول األف ـاء، وح سـيما الدول التع يوجد باا ألراد وديانات م  المدرجة أسـمارهم   يد و - 8 
لع القائمة وتلك التع ُيشــــــــتبه لع أ  باا أصــــــــوح لارحء يج  تجميدها بمقت ــــــــى التدابير، إلى إبال  اللجنة 

ا يتعلق بجميع  باإلجراءات التع اتخذتاا م  أجل التنفيذ الفعال لتدابير حظر الســـــــــــــفر وتجميد األصـــــــــــــول ليم
 األلراد المدرجة أسمارهم لع رائمة الجزاءات؛

فلى أـنه يتعي  فلى جميع اـلدول أ  تتخـذ الـتدابير ال ــــــــــــــرورـية لمنع جميع   التيككييد يكرر - 9 
 15األشــــــــــــــخـاص الـذي  أدرجتام اللجنـة لع رـائمـة الجزاءات م  دخول أرا ــــــــــــــياـا أو فبورهـا، ولقـا للفقرتي  

م  القرار  11و   (2015) 2213م  القرار    11تاما المعدلة بموج  الفقرات  ، بصـي 1970م  القرار   16 و
بحدومة ليبيا أ  تعزز التعاو  وتبادل المعلومات  ويهيب، (2018) 2441م  القرار    11و  (2017)  2362

 مع الدول األخرى لع هذا الصدد؛

فزمه فلى دفالة أ  تتاح للشــــــــــع  الليبع ولصــــــــــالحه، لع مرحلة ححقة،   من جديد  يؤكد - 10 
، ورـد أحـاط فلمـا بـالرســـــــــــــــالـة التع فممـت (2011) 1970م  القرار  17األصــــــــــــــول المجمـدة فمال بـالفقرة 

ــاء،  اسيييييييييتعيداد، S/2016/275بــافتبــارهــا الوثيقــة  مجلس األم  للنظر لع إدخــال ت ييرات، فنــد احرت ـــــــــــــ
 تدابير تجميد األصول بناء فلى طل  حدومة ليبيا؛ فلى
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الذي تقرر بموجـبه أ  الـتدابير المنصــــــــــــــوص فلياـا لع القرار  2174إلى القرار   يشيييييييييير - 11 
، بصــــــــــي تاا المعدلة بقرارات ححقة، تنطبق أي ــــــــــا فلى األلراد والديانات الذي  تقرر اللجنة (2011)  1970

السـالم أو احسـتقرار أو األم  لع ليبيا أو تعررل أو تقوض نجاح فملية أنام يشـاردو  لع أفمال أخرى تادد 
تقويض  أ  هذه األفمال يمد  أ  تشـــمل فررلة أو  ويؤكدتحولاا الســـياســـع، أو يقدمو  الدفم لتلك األفمال، 

 ؛المقررة لع خارطة الطريق المنبثقة ف  ملتقى الحوار السياسع الليبع احنتخابات
 

 الخبراءفريق   

وحيـة لريق الخبراء )الفريق(، المنشـــــــــــــــرة  2022 /أغســــــــــــــطس آ 15أ  يمـدد حتى  يقرر - 12 
 (2014) 2146و  (2012) 2040والمعـــــدلـــــة بـــــالقرارات  (2011) 1973م  القرار  24بموجـــــ  الفقرة 

ــام  ويقرر، (2020) 2509و  (2018) 2441و  (2015) 2213و  (2014) 2174 و أ  تظـــــل الماـــ
ــا ليمــا يتعلق بــال (2015) 2213المنوطــة بــالفريق فلى نحو مــا جــاءت لع القرار  تــدابير وأ  تنطبق أي ـــــــــــــ

ف  فزمه معاودة النظر لع الوحية واتخاذ اإلجراء المناســـ  بشـــر  تمديدها  ويعربالمســـتدملة لع هذا القرار،  
 ؛2022تموز/يوليه  15مرة أخرى لع موفد أرصاه 

أ  يقــــــدم الفريق إلى المجلس تقريرا مررتــــــا ف  فملــــــه لع موفــــــد ح يتجــــــاوز  يقرر - 13 
تقريرا ناــائيـــا   2022حزيرا /يونيــه  15يقــدم لع موفــد أرصــــــــــــــــاه  ، وأ 2021األول/ديســــــــــــــمبر  دــانو  15
 المجلس يت م  استنتاجاته وتوصياته، بعد منارشته مع اللجنة؛ إلى

ــلة، بما لياا بعثة األمم المتحدة للدفم  يحث - 14  جميع الدول وهيئات األمم المتحدة ذات الصــــــ
ــة لع ليبيــا، واألطرا  األخرى الماتمــة بــاألمر فلى أ  تتعــاو    تعــاونــا دــامال مع اللجنــة والفريق، وخــاصـــــــــــــ

 (2011) 1970خالل تقديم أي معلومات تتوالر لدياا ف  تنفيذ التدابير المنصــــــــوص فلياا لع القرارات   م 
 2040و  (2011) 2009والمعــدلــة لع القرارات  (2014) 2174و  (2014) 2146و  (2011) 1973و 
 (2016) 2292و  (2016) 2278و  (2015) 2213و  (2014) 2144و  (2013) 2095و  (2012)
 2509و  (2019) 2473و  (2018) 2441و  (2018) 2420و  (2017) 2362و  (2017) 2357و 
بعثة األمم المتحدة وحدومة ليبيا   ويد و، وح ســـــــــــــيما ف  حاحت فدم احمتثال، (2020)  2526و  (2020)

إلى تقديم الدفم للفريق ليما يجريه م  أفمال التحقيق داخل ليبيا، بوسـائل م  بيناا تبادل المعلومات وتيسـير  
 العبور والسماح بالدخول إلى مخاز  األسلحة، حس  احرت اء؛

بجميع    ويهيب كذلكبجميع األطرا  وجميع الدول أ  تدفل سالمة أف اء الفريق،   يهيب - 15 
ــة  األطرا  وجميع الدول، بما لياا ليبيا وبلدا  المنطقة، تولير ســـــبل الوصـــــول الفوري ودو  فوائق، وبخاصـــ
لى الوثائق والموارع التع يعتبرها هامة لتنفيذ   إلى األشـــــــــخاص الذي  يرى الفريق أ  لام صـــــــــلة بتنفيذ وحيته وا 

 تلك الوحية؛

ذلك  لع نظر لع مدى مالءمة التدابير الواردة لع هذا القرار، بمااستعداده لمعاودة ال  يؤكد - 16 
تعزيزها أو تعديلاا أو تعليقاا أو رلعاا، واســــتعداده لمعاودة النظر لع وحية البعثة والفريق، حســــبما تدفو إليه 

 الحاجة لع أي ورت لع  وء ما يقع م  تطورات لع ليبيا؛

 علع.أ  يبقع المسرلة ريد نظره الف يقرر - 17 
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