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 األمن جملس رئيس إىل العام األمني من موجهة ٢٠١٧ يوليه/متوز ١١ مؤرخة رسالة  
  

ّا طيـ  إلـيمم أحيـ  أن يشـّفني ّيــ  خطــ  تنفيـ  حملـ  عـ  الميميمئيـ  األســلح  حظـّ ملنظمـ  العـم  للمـديّ تق
ّنـ  انظـّ) الليبيـ  األراضـ  خمرج 2 الفئ  م  املتبقي  الليبي  الميميمئي  األسلح  تدمري ّيـّ ويغطـ (. امل  التق
ّان 2٣ املؤرخ ّان 22 إىل مميو/أاير 2٣ م  الفرتة 2٠١٧ يوني /حزي  .2٠١٧ يوني /حزي

ـــــّ هـــــ ا أُعـــــدف  وقـــــد  ّي ّار مـــــ  الصـــــل  ذات لألحمـــــم  ونقـــــم   التق  الصـــــم ر EC-M-52/DEC.1 القـــــ
ّار، 2٠١6 يولي /متوز 2٠ املؤرخ، الميميمئي  األسلح  حظّ ملنظم  التنفي ي اجمللس ع   األمـ  جملـس وق

 . األم  جملس إىل إحملت  لغّض، 2٠١6 يولي /متوز 22 املؤرخ (2٠١6) 2298
ّسمل  ه ه على ألم ا جملس أعضمء إبطالع تتفضلوا أن ممتنم   وأرجو  ّنقهم ال  .وم

 غوترييش أنطونيو (توقيع)
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 املرفق
ّوسي  واإلنمليزي  ابإلسبمني : ]األص  ّبي  والصيني  وال ّنسي [ والع  والف

ّي إلـيمم أرس  أن يشّفني  ّيـ  الميميمئيـ  األسـلح  تـدمري خطـ  تنفيـ  حـم ” ابلعنـوان الصـم ر تق
ّار يف الـوار ة الصـل  ذات لألحمـم  ونقـم أُعـدف  الـ ي، “الليبيـ  األراضـ  خمرج 2 الفئ  م  املتبقي  الليبي   قـ
، 2٠١6 يوليــ /متــوز 2٠ املــؤرخ، EC-M-52/DEC.1 الميميمئيــ  األســلح  حظــّ ملنظمــ  التنفيــ ي اجمللــس
ّار ويف  يوليـــ /متـــوز 22 واملـــؤرخ  ، املتحـــدة لألمـــم التـــمبع األمـــ  جملـــس عـــ  الصـــم ر (2٠١6) 2298 القـــ

ــــــ ، 2٠١6 ّي ويشــــــم (. الضــــــميم  انظــــــّ) األمــــــ  جملــــــس إىل إلحملت ّيــــــ أاير/مــــــميو  2٣مــــــ   الفــــــرتة تق
ّان 22 إىل ّار ي يف عليهـــم املنصـــو  التقـــمريّ تقـــدم مبتطلبـــمت أيضـــم ويفـــ ، 2٠١٧ يونيـــ /حزيـــ  اجمللـــس قـــ

ــــــــــــــــ ي  املــــــــــــــــؤرخ EC-M-53/DEC.1و، 2٠١6 يوليــــــــــــــــ /متــــــــــــــــوز 2٧ املــــــــــــــــؤرخ EC-M-52/DEC.2 التنفي
 . 2٠١6 أغسطس/آب 26

 ُأزوجمو أمحد (توقيع)
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 الضميمة
ّنسي  ّبي  والف ّوسي  والصيني  والع  ]األص : ابإلسبمني  واإلنمليزي  وال

 
 الكيميائية األسلحة حظر ملنظمة العام املدير تقرير  

 
 خاااااار  ٢ الفئاااااة مااااان املتبقياااااة الليبياااااة الكيميائياااااة األسااااالحة تااااادمري خطاااااة تنفيااااا  حاااااا   

 الليبية األراضي
ّارا واخلمســــن الثـــمي اجتممعـــ  خـــال ( “اجمللــــس”) التنفيـــ ي اجمللـــس اعتمـــد - ١  تــــدمري” بشـــ ن قـــ

 وطلـ ( 2٠١6 يولي /متوز 2٠بـ املؤرخ  EC-M-52/DEC.1 الوثيق ) “املتبقي  الليبي  الميميمئي  األسلح 
لـ  خطـ  إعدا  على ليبيم يسمعد أن العم  املديّ م  . 2 الفئـ  مـ  املتبقيـ  الميميمئيـ  أسـلحتهم لتـدمري معدَّ

ّار 2٠١6 يوليـــ /متـــوز 22 يف املتحـــدة لألمـــم التـــمبع األمـــ  جملـــس واعتمـــد  الـــ ي، (2٠١6) 2298 القـــ
ّار رحفـ   إىل منتظمــ  تقــمريّ يقــدف  أن، العــم  األمـن خــال  مــ ، العــم  املــديّ مـ  وطلــ  وأيفــده اجمللــس بقــ
 .من  ويُتحقَّ  التدمري يـُت مف  أن إىل األم  جملس

ّارا واخلمســــن الثــــمي اجتممعــــ  ختــــم  يف اجمللــــس واعتمــــد - 2  لتــــدمري املفصفــــل  املتطلبــــمت” عنوانــــ  قــــ
 يوليـــ /متـــوز 2٧بــــ املؤرخـــ  EC-M-52/DEC.2 الوثيقـــ ) “2 الفئـــ  مـــ  املتبقيـــ  الليبيـــ  الميميمئيـــ  األســـلح 
ّة يف العم  املديّ م  اجمللس وطل (. 2٠١6 ّار ذلك منطوق م  ١٧ الفق ّا إلي  يقدف  أن الق ّيـ اي تق  شـه
ّيــــــــــّ هــــــــــ ا ويشــــــــــم . تنفيــــــــــ ه عــــــــــ  ّي التق  إىل مــــــــــميو/أاير 2٣ مــــــــــ  املمتــــــــــدة الفــــــــــرتة العمشــــــــــّ الشــــــــــه
ّان 22  .2٠١٧ يوني /حزي
 
 األساالحة إزالااة يف التاادمري أنشااطة تستضااي  الااي الطاار  الدولااة أحرزتااه الاا   التقاادم  

 الليبية الكيميائية

ّنـــ ُ  أتف  - ٣ ّب عوامـــ  تـــدمري م ّنـــ ”) األســـلح  ونفـــمايت الميميمئيـــ  احلـــ  وهـــو(، “GEKA mbH م
ـــــــ  ّن ـــــــدمري، أبملمنيـــــــم مونســـــــرت يف املعـــــــنَّ  التـــــــدمري م ــــــــ ت ـــــــمنو  كلـــــــورو-2ال  يف األمـــــــن بوتيـــــــ  وثالثـــــــ  إيث
 . ابلرتتي ، 2٠١٧ ينميّ/الثمي كمنون 2٠و 2٠١6  يسمرب/األو  كمنون ١٧

 عمليـ  ُعلفقت(، 2٠١٧ ممرس/آذار 2٣بـ املؤرخ  EC-85/DG.1 الوثيق ) ب  أنيد أن سب  وكمم - 4
ّاء،  الفوســـفور كلوريـــد ثالثـــ  تـــدمري ّوري احتيـــمط  كـــاج ّار إحلـــمق لتفـــم ي ضـــ  املقـــمو  ابلطف ـــالء ابلغـــ  أضـــ

ّارة لــــدرجمت ّت الــــي اإلمجمليــــ  المميــــ  تــــزا  وال. الشــــديدة احلــــ ــــ  هــــ  الفوســــفور كلوريــــد ثالثــــ  مــــ  ُ مف 
 .من  %2.8 أي، أطنمن 2.٣

ّعت - 5 ــــــــدمري يف، 2٠١٧ مــــــــمرس/آذار 24 يف، GEKA mbH شــــــــّك  وشــــــــ ــــــــد ت  الثيونيــــــــ  كلوري
ّاق ابســتادا  ّاق حمطــ  يف احملــ ّاق يف املعنيــ  املــم ة وتوضــع(. “١ مونســرت”) ١ اإلحــ  قليلــ  بمميــمت احملــ
ّر أي إلحلــــمق تفــــم اي ّان ١9 وحبلــــو . بــــ  ضــــ ــــّ قــــد كــــمن،  2٠١٧ يونيــــ /حزيــــ  الثيونيــــ  كلوريــــد مــــ  ُ مف
 .من  %9.٧٧ أي، طنم ٧٧.9

ّق  وتواص  - 6 ّن  تفتيش( “األممن ”) الفني  األممن  أن ّة GEKA mbH م ّي  ك  م ّيـت، شه  وُأج
 .التدمري عملي  سري يف مشمالت أي تواج   ومل. 2٠١٧ مميو/أاير 24 إىل 22 م  تفتيش عملي  آخّ
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 الرتاخـي  علـى املوانقـ  متـت أبنـ  األممنـ    املضـيف  والدولـ  GEKA mbH شـّك  م  ك  وأبلغت - ٧
ّاق م  التدمري تمنولوجيم لتغيري الالزم   مـ  التغيـري يـتم أن GEKA mbH شـّك  وتتوقع. التحييد إىل اإلح
ّاق  .2٠١٧ يولي /متوز م  األو  األسبوع يف التحييد إىل اإلح
 
 ليبيا خيص ما يف األمانة أجرهتا الي األنشطة  

ّت - 8 ّنـــــ  يف التــــدمري لعمليـــــمت تفتيشــــم األممنـــــ  أجــــ  مـــــميو/أاير 24 إىل 22 مــــ  GEKA mbHم
ّي  وأكد. 2٠١٧ ّيـ  وحتقـ ، التحقـ  تـدابري وضـع ت أنـ  لألممنـ  التمبع التفتيش ن  التـدمري عمليـ  مـ  الف

ّاض املوقع يف الت كد خال  م   .الفيديوي  التسجيالت واستع

ّاء املاطــ  ومــ  - 9 ّنــ  يف املقبلــ  التفتــيش عمليــمت إجــ ّان 28 إىل 26 مــ  GEKA م  يونيــ /حزيــ
ّاءات بتقيـيم األممن  وستقو . 2٠١٧  آخـّ منـ  التـدمري وسـتؤكد التحييـد بعمليـ  يتعلـ  مـم يف التحقـ  إجـ
 .تفتيش عملي 

 املـــوا  تـــدمري إلمتـــم  الزمنيـــ  اآلجـــم  بشـــ ن GEKA mbH شـــّك  مـــع التبمحـــ  األممنـــ  وتواصـــ  - ١٠
 .املتبقي  الميميمئي 

ّارة طــمر  تفمُعــ    حبــدو  األممنــ  أُعلمــت، بــ  أنيــد أن ســب  وكمــم - ١١  خــال  واحــدة حمويــ  يف للحــ
ّيغ عمليمت ّنـ  تعبئتهـم وإعـم ة الميميمئي  املوا  تف ّواغـ  التاـزي  مب  يف املوجـو ة املـم ة متـمثُّ يف تسـبف ، ابل
ّا. احلمويــ   البقـــماي هــ ه وُلزوجــ ( %5 زهــمء) احلمويـــ  يف 2 الفئــ  مــ  املتبقيــ  الميميمئيـــ  املــوا  ملقــدار ونظــ
 املـوا  هـ ه أن تؤكـد أن األممنـ  بوسـع نـان، لالسـتادا  قمبلـ    منهم موا ف  أي استعم ة على احملدو ة والقدرة

ّا متث  تعد مل  .الميميمئي  األسلح  انتشمر حي  م  خط

ّار وونقم - ١2 ّمـت(، 2٠١6 نربايـّ/شـبم  24بــ املـؤرخ) EC-M-51/DEC.1 للقـ  مـع اتفمقـم األممنـ  أب
 إلمتـــم  ليبيــ  شـــّك  مــع للتعمقـــد( “املشــمريع خـــدممت ممتــ ”) املشـــمريع خلــدممت املتحـــدة األمــم ممتــ 
ّي  تـدمري ّنـ  يف املتبقـ  الوحيــد الصـه ّواغــ  م ّا. ال ّي  يف املتبقيـ  املـم ة للزوجــ  ونظـ  إعــم ة سـيتعنف ، الصــه
ّيت. متييههم بغي  منهم جزئي  كمي  تعبئ   مـ  ُأخـ ت عيفنـمت علـى املنظمـ  خمتـرب يف التميي  اختبمرات وأج

ّي   .الصحيح  التدمري منهجي  حتديد بغي ، الصه

ّي  تـدمري يبـدأ أن لـ  املاطـ  وم  - ١٣ ّان 26 مـ  أسـبوع خـال  املتبقـ  الصـه . 2٠١٧ يونيـ /حزيـ
ّي  على التدمري عمليمت وستقتصّ  عينـمت علـى احلصـو  علـى األممن  قدرة على تؤثّ ول ، املتبق  الصه

ّواغ  يف الصهمري  حظرية م   . ال
ّيــّ عمـــال، األممنــ  وتثــمبّ - ١4 ّة) والثمــمنن الثملثـــ   ورتــ  خــال  اجمللـــس بتق  الوثيقـــ  مــ  ١2-6 الفقـــ

EC-83/5  ــــ املؤرخـــ ّي  ١١ب  لشـــؤون املتحـــدة األمـــم إ ارة مـــع التشـــمور علـــى(، 2٠١6 نـــونمرب/الثـــمي تشـــ
ّواغــ  إىل األممنــ  مــ  مــويفن ســفّ إمممنيــ  بشــ ن( “واألمــ  الســالم  شــؤون إ ارة”) واألمــ  الســالم   ال
 وستواصـــ . هنـــم  إىل الســفّ بعـــد  حمليــم واألمـــ  الســالم  شـــؤون إ ارة وتشــري. الرتبـــ  مــ  عيفنـــمت ألخــ 
 .الوضع متمبع  األممن 
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 االستئماين الصندوق وحا  اإلمجالية التكالي   

ّة 2٠١6 أغســــــطس/آب ١ يف األممنــــــ  أصــــــدرت - ١5  للصــــــندوق تربفعــــــمت تقــــــدم إىل تــــــدعو مــــــ ك
 الفــرتة هنميــ  حبلــو و (. 2٠١6 أغســطس/آب ١بـــ املؤرخــ  S/1400/2016 الوثيقــ ) ليبيــم لــدعم االســتئممي
ّيـــّ هبـــ ا املشـــمول   عـــ  عبـــمرة، ورويـــ مليـــون ١.2 عـــ  يزيـــد مـــم تلقـــى قـــد االســـتئممي الصـــندوق كـــمن،  التق
ّيمي  املتحدة والوالايت، ونيوزيالندا، وكندا، وقرب ، ننلندا م  مسممهمت  قـدره إضميف مبلغ واسُتلم. األم

 وحبلــو . لليبيــم خمصصــم كــمن ســمب  اســتئممي صــندوق مــ  حتويــ  عــ  عبــمرة كنــدا مــ  أوروا ١٣٣ 6٣8
ّيّ هب ا املشمول  الفرتة هنمي   تمـملي  لسـدف  أوروا ٧٠8 96٠ االستئممي الصندوق م  أُنف  قد كمن،  التق

ّقم هـ ا وميثـ . 2 الفئـ  مـ  الليبيـ  الميميمئيـ  األسـلح  بتدمري املتصل  األنشط   ابلشـهّ مقمرنـ  اخنفمضـم   الـ
ّجع، املمض   .املستحق  االلتزاممت تصفي  إىل السب  وي

 الميميمئيـــ  األســـلح  بتـــدمري املتصـــل  األنشـــط  لتمويـــ  ُيســـتاد  االســـتئممي الصـــندوق يـــزا  وال - ١6
ّمـــت. 2 الفئـــ  مـــ  الليبيـــ  ّي  لتـــدمري املشـــمريع خـــدممت ممتـــ  مـــع اتفمقـــم املنظمـــ  وأب  يف املتبقـــ  الصـــه
ّواغ   .ونيوزيلندا، وقرب ، ننلندا م  بتموي  ال

ّت - ١٧ انجمــــم لُتع ــــدف  متاصصــــ  شــــّك  خــــدممت األممنــــ  واســــت ج  حيفــــز تنظيــــ  لعمليــــمت وميزانيــــ  ب
ّواغـــ  الصـــهمري  انم  وســـيقد . ابل  وتقـــّف . نيهمـــم تنظـــّ لمـــ  احملتملـــ  املمحنـــ  للجهـــمت وميزانيتـــ  العمـــ  بـــ
ّبــ  عيفنــمت علــى احلصــو  والثمــمنن الثملثــ   ورتــ  يف اجمللــس بطلــ  األممنــ   بصــهمري  احمليطــ  املنطقــ  مــ  ت
ّة) 2 الفئـ  مـ  الميميمئيـ  املـوا   تؤخــ  أن إىل تـدابري أي تاـ تُ  ولـ (. EC-83/5 الوثيقـ  مـ  ١2-6 الفقـ
 .الرتب  م  كمني  عيفنمت

ّب أن العـم  املــديّ ويـو ف  - ١8 ّة يعــ ّ  مـ ّه عــ  أخــ ّا  للــدو  تقـدي  تربعــمت ابلفعــ  قـدفمت الــي األطـ
 بتقدميهم التزمت أو االستئممي للصندوق
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