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   2016متوز/يوليه  22املعقودة يف  7743اختذه جملس األمن يف جلسته  الذي  
  

 ،إن جملس األمن 
ومجيع قراراته الالحقة املتعلقة بليبيا، وإىل دعمـه   (2011) 1970إىل قراره  إذ يشري 

 حلكومة الوفاق الوطين،
التزامه القـوي بسـيادة ليبيـا واالـتقالسا والـالمتقا ايقليميـة ووحـد ا         وإذ يعيد تأكيد 
 الوطنية،  
األالــلحة عمال واالــت وختــزينإىل مقصــد اتقاقيــة حســر االــتحدا  وإ تــا    وإذ يشييري 

( املتمثـ  يف االـتبعاد إمكا يـة    “اتقاقيـة األالـلحة الكيميائيـة   ”ألاللحة )الكيميائية وتدمري تلك ا
 ،كليًااألاللحة الكيميائية عمال االت

، وإىل 2004إىل ا ضـــماي ليبيـــا إىل اتقاقيـــة األالـــلحة الكيميائيـــة يف عـــاي  وإذ يشيييري 
القرارات الالحقة للمجلس التنقيذي ملنسمة حسر األاللحة الكيميائية املتعلقة بتـدمري األالـلحة   
الكيميائية الليبية املعلن عنقا، مبا يف ذلك السالئف، ويالحظ احلاجة إىل مواصـلة إحـراز تقـدي    

 تدمريا تاما،الليبية كقالة تدمري األاللحة الكيميائية يف هذا الصدد ل
ــ وإذ يرحيي   ــر      EC-M-52/DEC.1قرار الب ــة حس ــذي ملنسم ــس التنقي ــذي اختــذه اال ال

 ،‘‘ليبيا ىلد املتبقية الكيميائية األاللحة تدمري’’متوز/يوليه بشأن  20األاللحة الكيميائية يف 
 املعنيـة  الليبية الوطنية اسيئة من وموجقة/يوليه متوز 16 مؤرخةبرالالة  وإذ حييط علما 

املدير العـاي ملنسمـة حسـر األالـلحة الكيميائيـة تبلـأل اـا األما ـة          إىل الكيميائية األاللحة باتقاقية
، وتطلـ  املسـاعدة   البلـد  مشـال  يف ختزين موقعبنق  مجيع األاللحة الكيميائية املتبقية لديقا إىل 

والدعم مـن األما ـة والـدول األطـراا يف اتقاقيـة األالـلحة الكيميائيـة لكقالـة تـدمري األالـلحة           
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املتبقية لدى ليبيا على وجه السرعة، وتعرب عن اعتـزاي ليبيـا  ن تتعـاون     2الكيميائية من القئة 
 مع منسمة حسر األاللحة الكيميائية تعاو ا تاما،

الصــادر عــن ليبيــا    2014شــباف/فياير  4عــالن املشــترر املــؤر    إىل اي وإذ يشييري 
ــن         ــة م ــة الليبي ــدمري الكامــ  ليالــلحة الكيميائي ــة بشــأن الت ومنسمــة حســر األالــلحة الكيميائي

 ،1 القئة
يف ليبيـا ثثـ     الكيميائيـة  ن احتمال حيازة جقات من غري الـدول ليالـلحة    وإذ يقرر 

 للسالي واألمن الدوليني،  ديدًا
 ،مبوج  القص  السابع من ميثاق األمم املتحدة إذ يتصرفو 
الــذي اختــذه االــس التنقيــذي ملنسمــة حســر     EC-M-52/DEC.1 القــرار يؤيييد - 1 

ا يف وضـع  متوز/يوليه والذي يطل  فيه إىل املدير العاي مساعدة ليبيـ  20األاللحة الكيميائية يف 
ــ          ــذي، إىل جا  ــس التنقي ــا اال ــة، لينســر فيق ــة الليبي ــدمري األالــلحة الكيميائي ــة لت خطــة معدل

إضافية لكقالة القياي على وجه السـرعة بنقـ     تدابريما يلزي من توصيات من املدير العاي باختاذ 
قيـذي علـى   عـن تصـميم االـس التن   فيـه  األاللحة الكيميائية الليبية وختزينقا وتدمريها، ويعـرب  

 كقالة تدمري خمزو ات ليبيا من األاللحة الكيميائية على وجه السرعة وبصورة آمنة؛
تــوفري يف الــدول األعضــاى علــى مســاعدة حكومــة الوفــاق الــوطين        يشيي   - 2 

الدعم، مبـا يف ذلـك األفـراد وا ـية التقنيـة واملعلومـات واملعـدات واملـوارد املاليـة وغريهـا مـن            
بالتنسيق مع املدير العاي ملنسمة حسر األالـلحة الكيميائيـة، لـتمكني املنسمـة      املوارد واملساعدة،

بصـورة آمنـة ويف  قـرب     2من تنقيذ عملية القضاى علـى األالـلحة الكيميائيـة الليبيـة مـن القئـة       
 وقت ممكن عمليا؛

 ن يــأذن للــدول األعضــاى باحلصــول علــى األالــلحة الكيميائيــة الــ          يقييرر - 3 
راقبتــقا و قلـقا وهويلــقا وتــدمريها،  مبعـاي ملنسمــة حســر األالـلحة الكيميائيــة و  ددها املــدير اليـ 
ــا مــن       مبــا ــة، لضــمان القضــاى علــى خمزو ــات ليبي ــة األالــلحة الكيميائي يتقــق مــع مقصــد اتقاقي

إجـراى املشـاورات املناالـبة مـع حكومـة      مـع  األاللحة الكيميائية يف  بكر وقـت وبأالـلم وجـه،    
 الوفاق الوطين؛  

إىل املدير العاي ملنسمة حسر األالـلحة الكيميائيـة  ن يقـوي، عـن طريـق       يطل  - 4 
األمني العاي، بإبالغ جملس األمن باأل شطة املتصلة بتنقيـذ قـرار االـس التنقيـذي ملنسمـة حسـر       

ــة   ــلحة الكيميائي ــة إىل  ن      EC-M-52/DEC.1األال ــورة منتسم ــرار بص ــذا الق ــ وه ــدمري  يكتم ت
 األاللحة الكيميائية املتبقية ويتم التحقق منه؛
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بـأن تقـوي    (2004) 1540الدول األعضـاى بالتزامقـا مبوجـ  القـرار      ريذّك - 5 
وابط حمليـة ترمـإ إىل منـع ا تشـار األالـلحة      مجيع الـدول باختـاذ وإ قـاذ تـدابري فعالـة لوضـع ضـ       

ــة ووالــائ  إيصــاسا،     ــة  و البيولوجي ــة  و الكيميائي ــدول   ويعيييد تأكيييد النووي ــأل ال ــراره  ن تبل ق
ــس   ــرار     األعضــاى جمل ــقار للق ــأي ا ت ــورا ب ــن ف ــن    1540األم ــات م ــازة جق ــك حي ــا يف ذل ، مب

 ؛لة ااالدول لياللحة الكيميائية ووالائ  إيصاسا واملواد ذات الص غري
  ن يبقإ املسألة قيد  سره. يقرر - 6 
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