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 ليبيا بشأن (2011) 1970 بالقرار عمال المنشأة األمن مجلس لجنة  
 6 رقم التنفيذ على المساعدة مذكرة  

 
 يتعلق فيما األصااااا ل بتجميد المتعلقة القرارا  أحكام تطبيق بشاااااأن األعضاااااا  للدول إرشاااااا ا   

 المجمدة األص ل على األخرى واألرباح الف ائد بدفع

 الستتتتلي  الةنفيذ  شتتتت   إرشتتتت دات على للحصتتتتول األعضتتتت   الدول من الواردة للطلب ت استتتتة     
 2011 شب ط/فرباير 26 املؤرخ (2011) 1970 األمن جملس قراري يف املفروض  األصول جتميد لةدا ري

 املؤرخ (2011) 2009 القرار يف واملعتتتتتتتتدلتتتتتتتت  2011 آذار/متتتتتتتت ر  17 املؤرخ (2011) 1973 و
  يلي. م  إىل تشري أ  الل ن  تود ،2011 أيلول/سبةمرب 16

   س  يض أ )املعروف  لالسةثم ر الليبي  املؤسس  (2011) 1973 القرار من 22 الفقرة حددت 
 جتميد لةدا ري خ ضتتتتتعةن   عةب رمه  لالستتتتتةثم ر أفريقي  ليبي  وحمفظ  اخل رجي ( لالستتتتتةثم رات الليبي  الشتتتتتر  
 .(2011) 1970 القرار من 21 و 20 و 19 و17 الفقرات مبوجب املفروض  األصول

 األعض   للدول جيوز”، (2011) 1970 القرار من 20 الفقرة يف عليه املنصوص لالسةثن   ووفق  
 الفوائد [(2011) 1970 القرار ]من 17 الفقرة ألحك م وفق  اجملمدة احلستتت   ت إىل تضتتت       الستتتم  

 الةزام ت أو اتف ق ت أو عقود مبوجب املستتةحق  املب لغ أو احلستت   ت تلك على املستتةحق  األخرى األر    أو
 أ  شتتتريط ، القرار هذا ألحك م خ ضتتتع  احلستتت   ت تلك فيه أصتتتبحت الذي للة ريخ ستتت    وقت يف نشتتت ت
 “وجممدة. األحك م هلذه خ ضع  األخرى واملب لغ واألر    الفوائد تلك تظل

 لألموال التتدول جتميتتد يستتتتتتتتتتتتتتتةمر”  تت   (2011) 2009 القرار من )أ( 1٥ الفقرة وقضتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 هذه يف املذ ورين الكي نن ختص اليت ليبي  خ رج املوجودة األخرى االقةصتتتتتتتتتتتتت دي  واملوارد امل لي  واألصتتتتتتتتتتتتتول

 من اعةب را جممدة أصتتبحت واليت لالستتةثم ر[ أفريقي  ليبي  وحمفظ  لالستتةثم ر الليبي  ]املؤستتستت  أعاله الفقرة
 من 19 الفقرة أو (2011) 1970 القرار من 17 الفقرة يف املفروضتتتتتتتتتتتتتتتت  للةتتدا ري وفقتت  القرار هتتذا تتت ريخ
 القرار ذلك من 21 أو 20 أو 19 الفقرة يف  ي هن  وارد الستتتتتتةثن  ات خ ضتتتتتتع  تكن مل م ، 1973 القرار

 “؛أدن ه 16 الفقرة أو
 يف عليه منصتتتتوص هو م    ستتتتةثن  ”   نه (2011) 2009 القرار من )ب( 1٥ الفقرة وقضتتتتت 

 ]املؤستتتتتتستتتتتت  على تستتتتتتري (2011) 1970 القرار من 17 الفقرة يف املفروضتتتتتت  الةدا ري تعد مل، )أ( الفقرة
 منع تكفل     ملزم  تعد مل الدول أ  ذلك ويشتتتتتتمل، لالستتتتتتةثم ر[ أفريقي  ليبي  وحمفظ  لالستتتتتتةثم ر الليبي 

 موارد أو م لي  أصتتتتتتول أو أموال أي إت ح  من أراضتتتتتتي   يف موجودين أشتتتتتت  ص أو  ي ن ت  أي أو رع ي ه 
 “؛لف ئدهتم  أو املذ ورين للكي نن اقةص دي 
 :و  لنةي  
 املؤستتتتستتتت ، مب شتتتترة غري أو مب شتتتترة  صتتتتورة، في   تةحك  أو متلك   اليت األصتتتتول تبقى (1) 

 أيلول/ستتتتتتتبةمرب 16 يف واجملمدة ليبي  خ رج هب  احملةفظ، لالستتتتتتتةثم ر أفريقي  ليبي  وحمفظ  لالستتتتتتتةثم ر الليبي 
 ؛جممدة، 2011
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 الليبي  املؤستتتتتتتتستتتتتتتت    صتتتتتتتتول يةعل  فيم  ستتتتتتتت ري  (2011) 1970 القرار من 20 الفقرة (2) 
  ؛2011 أيلول/سبةمرب 16 يف واجملمدة ليبي  خ رج هب  احملةفظ لالسةثم ر أفريقي  ليبي  وحمفظ  لالسةثم ر
 الدول تضتتتتتتتي      أعاله املذ ورة الفقرة يف عليه املنصتتتتتتتوص احملدد االستتتتتتتةثن   َيستتتتتتتم  (3) 
 لالستتتتتتةثم ر الليبي  للمؤستتتتتتستتتتتت  اجملمدة احلستتتتتت   ت إىل األخرى املدفوع ت أو األر    أو الفوائد األعضتتتتتت  
  ؛جممدة تبقى األخرى املدفوع ت أو األر    أو الفوائد تلك ولكن، لالسةثم ر أفريقي  ليبي  وحمفظ 

 الليبي  للمؤستتتتتتستتتتتت  اجملمدة للحستتتتتت   ت األخرى املدفوع ت أو األر    أو الفوائد تكو  (٤) 
  ؛أيض  جممدة 2011 أيلول/سبةمرب 16  عد الن شئ  لالسةثم ر أفريقي  ليبي  وحمفظ  لالسةثم ر
 الليبي  املؤستتستت ، مب شتترة غري أو مب شتترة  صتتورة، في   تةحك  أو متلك   اليت األصتتول جتمد ال (٥) 
 .2011 أيلول/ستتتتتتتتتبةمرب 16  عد املكةستتتتتتتتتب  أو ليبي  يف هب  احملةفظ، لالستتتتتتتتتةثم ر أفريقي  ليبي  وحمفظ  لالستتتتتتتتتةثم ر

 األصول. لة ميد األصول لةلك األخرى املدفوع ت أو األر    أو الفوائد ختضع وال
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