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Proposta de Resolução para o tópico 5 da agenda da Conferência de Londres
sobre a Líbia 

A CLL,

Reafirmando os princípios da Carta das Nações Unidas de 1945,

Enfatizando a importância do regime internacional de Direitos Humanos, especialmente para
população em guerra civil,

Reconhecendo o profundo interesse da comunidade internacional na resolução dos problemas
líbios,

Considerando  desejável  aparar  as  arestas  remanescentes  das  Resoluções  1970  e  1973  do
Conselho de Segurança da ONU,

Reconhecendo a necessidade de conjugar os Direitos Humanos à soberania estatal, bem como
o universalismo moral ao particularismo cultural e político,

Reconhecendo  também  a  importância  de  prover  esforços  contínuos  no  que  se  refere  à
segurança da população civil,

Clamando pela proteção e defesa necessárias aos envolvidos no conflito,

Endossando o trabalho do Secretário Geral da ONU, Sr. Ban-Kin Moon, e demais relevantes
agências de aplicação dos direitos humanos e mantenedores da paz,

Visando a manutenção da paz no cenário internacional,

Buscando a manutenção da flexibilidade a fim de entender a complexidade de situações no
âmbito das intervenções militares, e

Procurando chegar a um consenso satisfatório para todas as partes envolvidas,

1. Clama pela minimização de qualquer intervenção futura e já em curso no sentido de prover em
quaisquer situações o respeito à soberania do Estado Líbio.

2. Reafirma o compromisso de todos os Estados Membros a trabalharem em conjunto, juntamente
com o Secretário Geral na questão da assistência humanitária:
2.1. Facilitam e provêm a entrada de entidades humanitárias;
2.2. Disponibilizam assistência humanitária a população da Grande Jamahiriya Árabe Popular

Socialista da Líbia;



2.2.1.  Os países que se disponibilizarem se responsabilizarão por colaborar nessa causa.
2.3. Esta  assistência  será  entregue  após  a  averiguação  do  Secretário  Geral  da  ONU  e  por

mecanismos  provenientes  da  Organização,  sem  a  utilização  de  qualquer  bandeira  ou
brasão.

3. Roga pelo respeito às cláusulas da Resolução 1973 do Conselho de Segurança da ONU para que
não haja uma ocupação estrangeira terrestre em qualquer parte do território líbio.

4. Sugere a criação de uma comissão verificadora e fiscalizadora para averiguar todas as questões
relativas à transição líbia
4.1. A comissão deve fazer uma averiguação imediata no sentido de recomendar aos Estados a

retirada ou manutenção das tropas militares já em atuação sobre a Líbia.
4.2. Membros da Liga Árabe comporão o quadro da comissão 
4.3. Os países desenvolvidos também estão convidados a prover suporte à longo prazo para o

estabelecimento da ordem em território líbio.

5. A jurisdição sobre o comércio do petróleo líbio será encaminhada a um membro da Liga Árabe,
a ser decidido em reunião posterior da OCI com a Liga Árabe.

6. Urge para que o Conselho Nacional de Transição trabalhar e dialogar com o globo de acordo
com as Resoluções 1970 e 1973, assim como as aprovadas por esta casa.
6.1. Sugere também que trabalhe em colaboração com líderes tribais para um processo político

inclusivo.

7. Remete novamente a questão dos refugiados e deslocados internos ao ACNUR e afins,  bem
como definido na Proposta de resolução do tópico 2 da agenda da presente Conferência.

8. Sugere, em relação à “no-fly zone”, que: 

8.1. O bloqueio aéreo a voos militares seja mantido, tendo em vista que operações deste estipe
podem oferecer risco à população líbia; 

8.2. O  bloqueio  aéreo  será  fiscalizado  pela  Liga  Árabe  e  ONU,  como  já  estabelecido  pela
Resolução 1973, nos seguintes moldes:

8.2.1  Será analisada a rota e o conteúdo da aeronave.  No caso de suspeita  quanto a carga não
autorizada, a aeronave sofrerá as consequências abordadas nessa resolução;

8.2.1.1. Não  serão  permitidas  associações  a  bandeiras  nacionais  em  uniformes  e
veículos;

8.2.1.2. Todo  avião  que  adentrar  o  espaço  aéreo  líbio,  terá  que  se  identificar,  caso
contrário, será considerado hostil e será aplicado o tópico presente (8.2.2);

8.2.2  Qualquer  avião  carrego  com  materias  não  permitidos  ou  aviões  militares  que
desrespeitem a fiscalizaçao os respectivos órgãos, empresas ou nações seriam fortemente punidos,
com multas e sanções;  

8.3. Voos humanitários, civis ou comerciais sejam escoltados e programados anteriormente;
8.3.1. Aviões comerciais só poderão entrar em espaço aéreo líbio após fazerem escala em

algum país membro da Liga Árabe que se disponha a inspecioná-lo sendo que estes terão sua rota
sujeita a aprovação;

9. Garantir a chegada de bens primários – água, alimentos e medicamentos – aos necessitados, se -
jam eles residentes na Líbia ou refugiados;
10. Manter congelado os bens de envolvidos com a crise até segunda ordem;

10.1 Assim que a crise na Líbia se acabar, os bens congelados serão restituídos à seus res-
pectivos donos;

11. Auxílio aos que estão em zonas de conflitos e desejam migrar para áreas de auxílio e apoio aos
refugiados;



12. Alguns membros da União Europeia (UE) se comprometem em oferecer até 0,1% de seu PIB às
ações humanitárias;
           12.1 A UE irá coordenar e fiscalizar o envio do montante;
13.Fiscalizar o destino do dinheiro provindo da compra do petróleo líbio;

Signatários: Federação Russa, República da Bulgária, Líbano, República Árabe do Egito, República
da Argélia,  EUA,  Líbia,  Arábia  Saudita,  Catar,  Jordânia,  Reino Unido,  Liga Árabe,  Sudão,  Nigéria,
Dinamarca, Síria, Comores, Iêmen, Bahrein, Turquia


