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 األمن جملس رئيس إىل العام األمني من موجهة ٢٠١٧ أيلول/سبتمرب ٧ مؤرخة رسالة  
 

 تنفيـ  حملـ ” عـ  الكيميمئيـ  األسـحح  حظـر ملنظمـ  العـم  املـدير تقرير طيه إليكم أحيل أن يشرفين 
 ويغطــ . املرفــ   )انظــر “الحيبيــ  األ اضــ  خــم   2 الفئــ  مــ  املتبقيــ  الحيبيــ  الكيميمئيــ  األســحح  تــدمر خطــ 
 .2٠١٧ آب/أغسطس 22 إىل متوز/يوليه 2٣ م  الفرتة 2٠١٧ آب/أغسطس 2٣ املؤ خ التقرير

 األسحح  حظر ملنظم  التنفي ي اجملحس قرا  م  الصح  ذات لألحكم  وفقم التقرير ه ا أعد وقد 
  2٠١6) 2298 األمـــــ  جمحـــــس وقـــــرا  ،2٠١6 متوز/يوليـــــه 2٠ املـــــؤ خ EC-M-52/DEC.1 الكيميمئيـــــ 

 . األم  جمحس إىل إحملته لغرض ،2٠١6 متوز/يوليه 22 املؤ خ
 .ومرفقهم الرسمل  ه ه عحى األم  جمحس أعضمء إطالع ممتنم وأ جو 

 
 غوترييش أنطونيو )توقيع 
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 املرفق
 والروسي  واإلنكحيزي  اإلسبمني  ]األصل:

 والفرنسي [ والعربي  والصيني 
 الحيبيـــ  الكيميمئيــ  األســحح  تــدمر خطــ  تنفيــ  حـــم ” املعنــون تقريــري إلــيكم أ ســل أن يشــرفين 
 يف الــــــوا  ة الصــــــح  ذات لألحكــــــم  وفقــــــم عــــــدأ الــــــ ي ،“الحيبيــــــ  األ اضــــــ  خــــــم   2 الفئــــــ  مــــــ  املتبقيــــــ 
 حظــــر ملنظمــــ  التنفيــــ ي اجملحــــس عــــ  الصــــم   2٠١6 متوز/يوليــــه 2٠ املــــؤ خ EC-M-52/DEC.1 القــــرا 

ــــ ، األســــحح  ــــه 22 املــــؤ خ  2٠١6) 2298 القــــرا  ويف الكيميمئي  جمحــــس عــــ  الصــــم   2٠١6 متوز/يولي
 مـ  املمتـدة الفـرتة تقريـري ويشمل. الضميم   )انظر األم  جمحس إىل إلحملته املتحدة، لألمم التمبع األم 
 املنصـــو  التقــم ير تقـــدم تطحبــمتمب أيضـــم ويفــ  ،2٠١٧ آب/أغســـطس 22 إىل 2٠١٧ متوز/يوليــه 2٣

 ،2٠١6 متوز/يوليــــــــــــــــــه 2٧ املــــــــــــــــــؤ خ EC-M-52/DEC.2 التنفيــــــــــــــــــ ي اجملحــــــــــــــــــس قــــــــــــــــــرا ي يف عحيهــــــــــــــــــم
 .2٠١6 آب/أغسطس 26 املؤ خ EC-M-53/DEC.1 و
 

 أزوجمو أمحد )توقيع 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2298(2016)


S/2017/765 
 

 

17-15728 3/5 

 

  الضميمة
 والروسي  واإلنكحيزي  اإلسبمني  ]األصل:

 والفرنسي [ والعربي  والصيني 
 الكيميائية األسلحة حظر ملنظمة العام املدير تقرير  
 الليبية األراضي خارج ٢ الفئة من املتبقية الليبية الكيميائية األسلحة تدمري خطة تنفيذ حال  

 تــــدمر” بشـــ ن قـــرا ا واخلمســــن الثـــمي اجتممعـــه خـــال   “اجملحــــس”) التنفيـــ ي اجملحـــس اعتمـــد - ١
 وطحـ   2٠١6 متوز/يوليـه 2٠ املؤ خـ  EC-M-52/DEC.1 )الوثيقـ  “املتبقيـ  الحيبيـ  الكيميمئي  األسحح 

. 2 الفئـ  مـ  املتبقيـ  الكيميمئيـ  أسـححتهم لتـدمر معدلـ  خطـ  إعدا  عحى ليبيم يسمعد أن العم  املدير م 
ـــمبع األمـــ  جمحـــس واعتمـــد  الـــ ي ، 2٠١6) 2298 القـــرا  2٠١6 متوز/يوليـــه 22 يف املتحـــدة لألمـــم الت
 إىل منتظمــ  تقــم ير يقــد  أن العــم ، األمـن خــال  مــ  العــم ، املــدير مـ  وطحــ  وأيــده اجملحــس بقــرا   حـ 
 .منه ويتحق  التدمر يتم أن إىل األم  جمحس
 لتــــدمر املفصــــح  املتطحبــــمت” عنوانــــه قــــرا ا واخلمســــن الثــــمي اجتممعــــه ختــــم  يف اجملحــــس واعتمــــد - 2

ــــــ  األســــــحح  ــــــ  الحيبيــــــ  الكيميمئي ــــــ  مــــــ  املتبقي  متــــــوز/ 2٧ املؤ خــــــ  EC-M-52/DEC.2 )الوثيقــــــ  “2 الفئ
 تقريـرا إليـه يقـد  أن القـرا  ذلـ  منطـو  مـ  ١٧ الفقـرة يف العم  املدير م  اجملحس وطح .  2٠١6 يوليه

 إىل متوز/يوليــــه 2٣ مــــ  املمتــــدة الفــــرتة عشــــر الثــــمي الشــــهري التقريــــر هــــ ا ويشــــمل. تنفيــــ ه عــــ  شــــهرا
 .2٠١٧ آب/أغسطس 22

 
 الليبية الكيميائية األسلحة إزالة يف التدمري أنشطة تستضيف اليت الطرف الدولة أحرزته الذي التقدم  

 مرفــ  وهــو GEKA mbH) )املرفــ  األســحح  ونفــمات الكيميمئيــ  احلــرب عوامــل تــدمر مرفــ  أمت - ٣
 األو / كـمنون ١٧ يف األمـن بوتيـل وثالثـ  إيثـمنو  كحـو و-2 الــ تـدمر أبملمنيم، مونسرت يف املعن التدمر
 . ابلرتتي  ،2٠١٧ الثمي/ينمير كمنون 2٠و 2٠١6  يسمرب

 عمحيـ  عحقـ   ،2٠١٧ آذا /مـم   2٣ املؤ خـ  EC-85/DG.1 )الوثيقـ  بـه أفيد أن سب  وكمم - 4
 املقــمو  ابلطــالء ابلغــ  أضــرا  إحلــم  لتفــم ي ضــرو ي احتيــمط  كــرجراء الفوســفو ، كحو يــد ثالثــ  تــدمر

 هــــ  الفوســــفو  كحو يــــد ثالثــــ  مــــ   مــــرت الــــي اإلمجمليــــ  الكميــــ  تــــزا  وال. الشــــديدة احلــــرا ة لــــد جمت
 .منه املمئ  يف 2.8 أي أطنمن، 2.٣
ــــــــدمر يف ،2٠١٧ آذا /مــــــــم   24 يف ،GEKA mbH شــــــــرك  وشــــــــرع  - 5 ــــــــد ت  الثيونيــــــــل كحو ي

 املضــيف  والدولــ  GEKA mbH شــرك  وأبحغــ . ‘‘ ١ مونســرت)’’ ١ اإلحــرا  حمطــ  يف احملــرا  ابســتادا 
 إىل اإلحــــرا  مــــ  التـــدمر تكنولوجيــــم لتغيـــر املطحوبــــ  الــــرخ  تســـحم مت أبنــــه  “األممنـــ ”) الفنيــــ  األممنـــ 
 ،2٠١٧ آب/أغســـطس 2١ وحبحــو . 2٠١٧ متوز/يوليـــه 5 يف بــدأ الثيونيــل كحو يـــد حتييــد وأن التحييــد،

 .منه املمئ  يف 4٣.١ أو الثيونيل، كحو يد م  طنم 4٣.5١  مر
 تفتـيش عمحيـ  آخـر وأجري  شهري ، كل مرة GEKA mbH مرف  تفتيش األممن  أفرق  وتواصل - 6
 . التدمر عمحي  سر يف مشكالت أي تواجه ومل. 2٠١٧ حزيران/يونيه 28 إىل 26 م 
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 ليبيا خيص فيما األمانة أجرهتا اليت األنشطة  
 هنمئيـم هندسـيم استعراضـم وأجرت GEKA mbH مرف  يف التدمر عمحيمت بتفتيش األممن  قمم  - ٧

 اختــ ت أنــه لألممنــ  التــمبع التفتــيش فريــ  وأكــد. آنفــم إليهــم املشــم  التفتــيش عمحيــ  خــال  التحييــد لنظــم 
 خـال  مـ  اجلم يـ  التـدمر عمحيـ  مـ  الفريـ  وحتقـ  املقبحـ ، التحييـد عمحيـمت إلجـراء كمفـ  التحق  تدابر
 .الفيديوي  التسجيالت واستعراض املوقع يف الت كد

 أيحــــــــو / ١4 إىل ١١ مــــــــ  GEKA مرفــــــــ  يف املقبحــــــــ  التفتــــــــيش عمحيــــــــ  إجــــــــراء املاطــــــــ  ومــــــــ  - 8
 منـــ  التـــدمر وســـتؤكد التحييـــد بعمحيـــ  اخلمصـــ  التحقـــ  إجـــراءات تقيـــيم األممنـــ  وستواصـــل. 2٠١٧ ســـبتمرب
 .تفتيش آخر
 2 الفئــ  مــ  املتبقيــ  الحيبيــ  الكيميمئيــ  األســحح  تــدمر كثــ  عــ  GEKA mbH شــرك  وترصــد - 9

 .EC-M-52/DEC.2 اجملحس قرا  منطو  م  ٣ الفقرة يف احملد  األجل حبحو  تدمرهم إمتم  عحى حرصم
 خــال  واحــدة حمويــ  يف لححــرا ة طــم   تفمعــل حبــدو  األممنــ  أعحمــ  بــه، أفيــد أن ســب  وكمــم - ١٠

 يف املوجـو ة املـم ة متـمثر يف تسـب  ابلرواغـ ، التاـزي  مبرفـ  تعبئتهـم وإعـم ة الكيميمئي  املوا  تفريغ عمحيمت
 هـــ ه ولزوجـــ  املمئـــ   يف 5 )زهـــمء احلمويـــ  يف 2 الفئـــ  مـــ  املتبقيـــ  الكيميمئيـــ  املـــوا  ملقـــدا  ونظـــرا. احلمويـــ 
 هـ ه أن تؤكـد أن األممن  بوسع فرن لالستادا ، قمبح  منهم موا  أي استعم ة عحى احملدو ة والقد ة البقما
 .الكيميمئي  األسحح  انتشم  حيث م  خطرا متثل تعد مل املوا 
 خـــدممت مكتـــ ”) املشـــم يع خلـــدممت املتحـــدة األمـــم مكتـــ  مـــع اتفمقـــم األممنـــ  أبرمـــ  وقـــد - ١١

 احلمويــ  حمتــوات تــدمر بــدأ وقــد. الــ كر اآلنفــ  احلمويــ  تــدمر إلمتــم  ليبيــ  شــرك  مــع لحتعمقــد  “املشــم يع
 احملتـوات حتحيل نتمئج األممن  وتحق . 2٠١٧ آب/أغسطس ٧ يف تدمرهم وأمت متوز/يوليه 25 يف املتبقي 
 .تدمرهم إمتم  التححيل نتمئج وأكدت ،تدمرهم مت الي
 الوثيقـــ  مــ  ١2-6 )الفقـــرة والثمــمنن الثملثـــ   و تــه خــال  اجملحـــس بتقريــر عمـــال األممنــ ، وتثــمبر - ١2

EC-83/5  ــــمي/نوفمرب تشــــري  ١١ املؤ خــــ  لشــــؤون املتحــــدة األمــــم إ ا ة مــــع التشــــمو  عحــــى  ،2٠١6 الث
 الرواغــ  إىل األممنــ  مــ  مــويفن ســفر إمكمنيــ  بشــ ن  “واألمــ  الســالم  شــؤون إ ا ة”) واألمــ  الســالم 
 وستواصـــل. هنـــم  إىل الســفر بعـــد  حمليــم واألمـــ  الســالم  شـــؤون إ ا ة وتشــر. الرتبـــ  مــ  عينـــمت ألخــ 
 . الوضع متمبع  األممن 

 
 االستئماين الصندوق وحال اإلمجالية التكاليف  

 لحصــــــندو  تربعــــــمت تقــــــدم إىل تــــــدعو مــــــ كرة 2٠١6 آب/أغســــــطس ١ يف األممنــــــ  أصــــــد ت - ١٣
 الفـــرتة هنميـــ  وحبحـــو .  2٠١6 آب/أغســـطس ١ املؤ خـــ  S/1400/2016 )الوثيقـــ  ليبيـــم لـــدعم االســـتئممي
 وذلـ  أو و، محيـون ١.2 عـ  تزيـد تربعـمت االسـتئممي الصـندو  إىل قـد  قـد كـمن التقريـر، هب ا املشمول 

 قـــــد ه إضـــــميف مبحـــــغ حمواســـــت. األمريكيـــــ  املتحـــــدة والـــــوالات ونيوزيالنـــــدا، وكنـــــدا، وقـــــرب ، فنحنـــــدا، مـــــ 
. لحيبيـــــم خمصصـــــم كـــــمن ســـــمب  اســـــتئممي صـــــندو  مـــــ  حتويـــــل عـــــ  عبـــــم ة كنـــــدا مـــــ  أو وا ١٣٣ 6٣8
 وحبحــو . أو و 2٠ ٠٠٠ قــد هم إســبمنيم مــ  مســم   ،2٠١٧ حزيران/يونيــه ٣٠ يف األممنــ ، تحقــ  كمــم
 لســــد أو وا ٧85 ٧82 االســــتئممي الصــــندو  مــــ  أنفــــ  قــــد كــــمن التقريــــر، هبــــ ا املشــــمول  الفــــرتة هنميــــ 

 . 2 الفئ  م  الحيبي  الكيميمئي  األسحح  بتدمر املتصح  األنشط  تكمليف
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 الكيميمئيـــ  األســـحح  بتـــدمر املتصـــح  األنشـــط  لتمويـــل يســـتاد  االســـتئممي الصـــندو  يـــزا  وال - ١4
 يف املتبقـــ  الصـــهريج لتـــدمر املشـــم يع خـــدممت مكتـــ  مـــع اتفمقـــم املنظمـــ  وأبرمـــ . 2 الفئـــ  مـــ  الحيبيـــ 
 . ونيوزيحندا وقرب ، وفنحندا، إسبمنيم، م  بتمويل الرواغ 
 بــرجمج وقــد . ابلرواغــ  الصــهم يج حيــز تنظيــف لعمحيــمت وميزانيــ  عمــل بــرجمج األممنــ  وتحقــ  - ١5

  و تـــــه يف اجملحـــــس بطحـــــ  األممنـــــ  وتقـــــر. فيهمـــــم تنظـــــر لكـــــ  احملتمحـــــ  املمحنـــــ  لحجهـــــمت وميزانيتـــــه العمـــــل
 2 الفئـــ  مـــ  الكيميمئيـــ  املـــوا  بصـــهم يج احمليطـــ  املنطقـــ  مـــ  تربـــ  عينـــمت عحـــى احلصـــو  والثمـــمنن الثملثـــ 
 .الرتب  م  كمفي  عينمت تؤخ  أن إىل تدابر أي تتا  ول . EC-83/5) الوثيق  م  ١2-6 )الفقرة
 تربعــمت ابلفعــل قـدم  الــي األطـرا  لحــدو  تقـديره عــ  أخــر  مـرة يعــرب أن العـم  املــدير ويـو  - ١6

 .بتقدميهم التزم  أو االستئممي لحصندو 
 


