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  قــرار

  ي بحلولهاقضمقترح من الجماهيرية العربية الليبية بشأن تحديد تواريخ معيَّنة تن
 مديد األجل النهائيها توطلُب  الكيميائية،تهاالمهل الوسيطة لتدمير أسلح
  ١ الكيميائية من الفئة تهاأسلح إلنجاز تدمير

  

  ،مؤتمر الدول األطرافإن 

مقترح في دورته السادسة واألربعين بشأن ") المجلس(" المجلس التنفيذي الصادر عن القرار نظر فيإذ 

 تهاالمهل الوسيطة لتدمير أسلح ي بحلولهاقضتحديد تواريخ معيَّنة تنلبية من الجماهيرية العربية اللي

 EC-46/DEC.2 (١ الكيميائية من الفئة تهاوطلبها تمديد األجل النهائي إلنجاز تدمير أسلح الكيميائية،

  ؛)٢٠٠٦يوليه / تموز٤بتاريخ 

  

 تدمير آافة فيه أن تنجز يهاتمديدًا لألجل الذي يتعيَّن علالجماهيرية العربية الليبية  يمنح  -١

مع العلم ، ٢٠١٠ديسمبر / آانون األول٣١ حتى ١مخزوناتها من األسلحة الكيميائية من الفئة 

  :بما يلي

 تقريرًا عن نشاطها على صعيد التدمير المجلسإلى ستقدم الجماهيرية العربية الليبية أن   )أ(

 من الجزء ٢٨عد تقدير، وفقًا للفقرة  يومًا من الفترة الممدَّدة على أب٩٠بحلول نهاية آل 

  المتعلق بالتحقق؛االتفاقية رفق من ُم) ألف(الرابع 

الجماهيرية  تحرزه تقارير عن التقدم الذي إلى المجلس دوريًايقدم سلمدير العام اأن   )ب(

   الكيميائية؛تهاأسلح  تدمير إنجازفيالعربية الليبية 

 )ا(ـ اختصاصاته)ا(هـممارستنطاق ، في دوريًا) مستقدِّ(م يقدِّس المجلس )ـة(سـرئيأن   )ج(

  ؛وبالتعاون مع المدير العام، تقارير إلى المجلس بشأن هذه المسائل
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 التواريخ التالية باعتبارها التواريخ التي تنقضي بحلولها المهل الوسيطة لقيام الجماهيرية ويحدِّد  -٢

تدمير نسبة  (١المرحلة : ١يائية من الفئة العربية الليبية بتدمير مخزوناتها من األسلحة الكيم

يجب %) ٢٠تدمير نسبة الـ (٢؛ المرحلة ٢٠١٠ مايو/ أيار١يجب إنجازها بحلول %) ١الـ

يجب إنجازها بحلول %) ٤٥تدمير نسبة الـ (٣؛ المرحلة ٢٠١٠ يوليه/ تموز١إنجازها بحلول 

 ٢٩ حتى ،تثابرس ة الليبيةالجماهيرية العربيأن مع العلم ب ؛٢٠١٠ نوفمبر/ تشرين الثاني١

عادية، بما آلت إليه ال المجلس، في آل ثاني دورة من دوراته على إعالم، ٢٠٠٧أبريل /نيسان

  ؛ الوثائق الداعمةةرـِّ في مجال التدمير، موفاهات المتعلقة بتنفيذ التزاماخططه

 في أقرب وقت ٢ن الفئة  الجماهيرية العربية الليبية إنجاز تدمير أسلحتها الكيميائية مويطلب من  -٣

  . ٢٠١١ديسمبر / آانون األول٣١ممكن، على أن يتم ذلك على أية حال في أجل أقصاه 
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