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 الدورة العاشرة
 ٢٠٠٥ نوفمبر/تشرين الثاني ١١ – ٧

 قــرار

 طلب الجماهيرية العربية الليبية
 تمديد المهل الوسيطة المحدَّدة

 ١ من الفئة األسلحة الكيميائية من لتدمير مخزوناتها
 

 ،مؤتمر الدول األطرافإن 

المادة األولى من اتفاقية األسلحة الكيميائية            من     ٢بالفقرة    ، عمال  أن آل دولة طرف تتعهد        ب يذآـِّرإذ   

 ؛، وفقا ألحكام االتفاقيةبتدمير األسلحة الكيميائية التي تملكها أو تحوزها، ")االتفاقية("

 تقوم آل دولة طرف بتدمير جميع  تقضي بأن من المادة الرابعة من االتفاقية٦لفقرة  اأن   ب ضاأي يذآـِّروإذ  

ق  المتعلق بالتحق     االتفاقية  مرفقأحكام    عمال ب     من هذه المادة      ١ المحدَّدة في الفقرة         األسلحة الكيميائية  

 ؛")المرفق المتعلق بالتحقق("

 تمديدا للمهل    من حيث المبدأ،    جماهيرية العربية الليبية،    بأنه في دورته التاسعة منح ال          آذلك يذآـِّروإذ  

 من األسلحة     اتدمير مخزوناته   من     ٣ و  ٢ و  ١المراحل    خاللها     تنجزأن   عليها   ن   الوسيطة التي يتعيَّ    

وأذن للمجلس   على الترتيب، % ٤٥و% ٢٠و% ١، أي تدمير نسبة منها مقدارها         ١الكيميائية من الفئة     

 ٣٠ بتاريخ    C-9/DEC.7(دِّد تواريخ معيَّنة تنقضي بحلولها المهل المعنية             بأن يح ") المجلس("التنفيذي  

 ؛)٢٠٠٤ نوفمبر/تشرين الثاني

األربعين، على أساس المعلومات ذات الصلة التي             أن المجلس حدَّد في دورته            وإذ يضع في اعتباره     

 التواريخ   ،)٢٠٠٥ ايرين/آانون الثاني   ١٩ بتاريخ     EC-40/NAT.1(قدمتها الجماهيرية العربية الليبية          

التالية باعتبارها التواريخ التي تنقضي بحلولها مهل التدمير الوسيطة المعنية الخاصة بهذه الدولة                                  

تدمير  (٢؛ المرحلة   ٢٠٠٦ مارس/يجب إنجازها بحلول نهاية آذار     %) ١تدمير الـ  (١المرحلة  : الطرف
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يجب إنجازها   %) ٤٥تدمير الـ   (٣ ؛ المرحلة  ٢٠٠٦مايو   /أياريجب إنجازها بحلول نهاية          %) ٢٠الـ

 ؛)٢٠٠٥ مارس/ آذار١٦ بتاريخ EC-40/DEC.2 (٢٠٠٦ يوليه/بحلول نهاية تموز

 بأن الجماهيرية العربية الليبية بيَّـنت أنها ال تستطيع التقّيد بالمهل الوسيطة            وإذ يأخذ علما في الوقت ذاته     

 ؛١األسلحة الكيميائية من الفئة اآلنفة الذآر التي حدَّدها المجلس لتدمير مخزوناتها من 

 تقضي بأنه    من المرفق المتعلق بالتحقق     ) ألف( من الجزء الرابع        ٢٢لفقرة   ا  أن يضع في اعتباره   وإذ  

 تدمير النسبة المئوية من األسلحة الكيميائية من            ضمان إذا رأت أنها لن تستطيع          ،طرفالدولة  يجوز لل 

، أن تطلب إلى المجلس أن       ن إنجاُز تدمير هذه النسبة خاللها       التي يتعيَّ  وسيطةال رتدميال في مهلة     ١الفئة  

 ؛ المعنيةلمهلةلبمنحها تمديدا ") المؤتمر("الدول األطراف   مؤتمَريوصَي

بأي عدِّل  ال ي  وسيطة   ةمهلأي  تمديد  قرارا باالستجابة لطلب الدولة الطرف         اتخاذ المؤتمر  أن   يؤآـِّدوإذ  

 أجل في     ١ الكيميائية من الفئة         ا بتدمير جميع أسلحته      رف المعنية   الدولة الط    التزامشكل من األشكال       

؛ وأن مثل هذا القرار ال يخل بأي من سائر االلتزامات الواقعة               بدء نفاذ االتفاقية   بعدأقصاه عشر سنوات    

على عاتق الدولة الطرف بموجب أحكام االتفاقية، وبما فيها االلتزام بتقديم آل طلب لتمديد المهلة                                  

 في أجل أقصاه تسع سنوات       ١دة الستكمال تدمير آافة المخزونات من األسلحة الكيميائية من الفئة             المحدَّ

 ؛بعد بدء نفاذ االتفاقية

 بما أبدته الجماهيرية العربية الليبية من حرص على الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية، آما                   وإذ يرحِّب 

 وتدمير المعدات المتخصِّصة       ٣ة الكيميائية من الفئة         بّينه إنجازها تدمير آافة مخزوناتها من األسلح             

والعناصر الخاصة فيما أعلنت عنه من مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية، وشروعها في تدمير مخزوناتها                 

 ، تدميرا خاضعا لتحقق آامل من جانب األمانة الفنية؛٢من األسلحة الكيميائية من الفئة 

 من األسلحة      امخزوناتهلتدمير   المهل الوسيطة       تمديدية الليبية      الجماهيرية العرب  طلب   في    نظر      إذو

 من المرفق المتعلق بالتحقق            ) ألف( من الجزء الرابع                ٢٢ وفقا للفقرة            ١الكيميائية من الفئة            

)EC-M-25/NAT.1؛)٢٠٠٥أآتوبر / تشرين األول١٣تاريخ  ب 

 س العشرين في هذا الشأن              بالتوصية الصادرة عن المجلس خالل اجتماعه الخام                     وإذ يأخذ علماً      

)EC-M-25/DEC.2؛)٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٩  بتاريخ 

 

 تنجزأن  على الجماهيرية العربية الليبية       ن  للمهل الوسيطة التي يتعيَّ    آخر   تمديدا    من حيث المبدأ،    ،منحي

دميرها نسبة  ، أي ت  ١ من األسلحة الكيميائية من الفئة        ا مخزوناته هاتدمير من   ٣ و ٢ و ١المراحل  خاللها  

 : مع العلم بما يليعلى الترتيب،% ٤٥و% ٢٠و% ١منها مقدارها 
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بتدمير  الجماهيرية العربية الليبية       التزامبأي شكل من األشكال       عدِّل  أن تمديد المهل المعنية ال ي        )أ(

  بدء نفاذ االتفاقية؛بعد أقصاه عشر سنوات أجل في ١ الكيميائية من الفئة اجميع أسلحته

 مارس/آذار ٣١لجماهيرية العربية الليبية ستقدم إلى المجلس بأسرع ما يمكن، لكن بحلول                  أن ا  )ب(

  على أبعد تقدير، تحيينا للمعلومات المفصَّلة التي قدمتها إلى المجلس في الوثيقة                                      ٢٠٠٦

EC-40//NAT.1    تـُقترح فيه   ١لتدمير مخزوناتها من األسلحة الكيميائية من الفئة          بشأن خططها ،

 خ محدَّدة تنقضي بحلولها المهل الوسيطة اآلنفة الذآر؛تواري

عادية، ال المجلس، في آل ثاني دورة من دوراته          الجماهيرية العربية الليبية ستثابر على إعالم     أن   )ج(

  الوثائق الداعمة؛ةرـِّ هذا في مجال التدمير، موفا المتعلقة بتنفيذ التزامهابما آلت إليه خططه

الجماهيرية العربية   تحرزه سوف يقدم إلى المجلس دوريا تقارير عن التقدم الذي            أن المدير العام   )د(

  بموجب االتفاقية؛ا وفقا اللتزاماته، الكيميائيةتهاأسلح في تدميرالليبية 

ممارسته اختصاصاته وبالتعاون مع المدير          نطاق   أن رئيس المجلس سوف يقدم دوريا، في                  )هـ(

 ؛ هذه المسائلالعام، تقارير إلى المجلس بشأن

 % ١أن المؤتمر سيأذن للمجلس بأن يحدِّد تواريخ معيَّنة تنقضي بحلولها مهل تدمير نسب الـ                          )و(

، لكي يتـّخذ المجلس قرارا بهذا الشأن في دورته العادية التالية إثَر تقديم                      %٤٥والـ% ٢٠والـ

أعاله، ولكي يقدِّم رئيسه    ) ب(الجماهيرية العربية الليبية معلومات مفصَّلة عمال بالفقرة الفرعية           

 .تقريرا عن التدابير التي اتخذها بهذا الصدد إلى المؤتمر في دورته الحادية عشرة
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