
 

 

Sikkerhedsrådet Omdelt: 

Generalforsamlingen 

22. juli 2016 

 

Resolution 2298 (2016) 

Tiltrådt af Sikkerhedsrådet på dets 7743. møde den 22. juli 
2016 

Sikkerhedsrådet, som 

erindrer om sin resolution 1970 (2011) og alle sine efterfølgende resolutioner 

vedrørende Libyen og om sin støtte til den nationale samlingsregering, 

genbekræfter sit stærke engagement i Libyens suverænitet, uafhængighed, territoriale 

integritet samt nationale enhed, 

erindrer om formålet med Konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, 

oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse 

(“Konventionen om kemiske våben”), som er fuldstændigt at udelukke muligheden for 

at anvende kemiske våben, 

erindrer om Libyens tiltrædelse af Konventionen om kemiske våben i 2004, og 

om de efterfølgende beslutninger, der er truffet af Eksekutivrådet for Organisationen 

for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) vedrørende tilintetgørelsen af Libyens 

deklarerede kemiske våben, herunder prækursorer, og noterer sig behovet for fortsatt e 

fremskridt i denne henseende med henblik på at sikre den fuldstændige tilintetgørelse 

af Libyens kemiske våben, 

hilser beslutning EC-M-52/DEC.1 fra Eksekutivrådet for Organisationen for Forbud 

mod Kemiske Våben (OPCW) af den 20. juli om “Tilintetgørelse af Libyens resterende 

kemiske våben” velkommen, 

noterer sig et brev dateret den 16. juli fra Libyens nationale myndighed for 

Konventionen om kemiske våben til generaldirektøren for OPCW, som informerer 

Sekretariatet om flytningen af alle landets resterende kemiske våben til en 

oplagringsplads i den nordlige del af landet, anmoder om bistand og støtte fra 

Sekretariatet og de i Konventionen om kemiske våben deltagende stater med henblik 

på at sikre en hurtig tilintetgørelse af Libyens resterende kemiske våben  i kategori 2, 

og udtrykker Libyens hensigt om fuldt ud at samarbejde med OPCW, 

erindrer om den fælles erklæring af den 4. februar 2014 fremsat af Libyen og OPCW 

vedrørende den fuldstændige tilintetgørelse af Libyens kemiske våben i kategori 1, 

beslutter, at muligheden for, at ikke-statslige aktører kan erhverve kemiske våben i 

Libyen, udgør en trussel mod den internationale fred og sikkerhed, 

handler i henhold til De Forenede Nationers Pagts kapitel VII,  
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S/RES/2298 (2016) 

1. Bifalder beslutning EC-M-52/DEC.1 fra Eksekutivrådet for Organisationen 

for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) af den 20. juli, som anmoder 

generaldirektøren om at bistå Libyen med udviklingen af en ændret plan for 

tilintetgørelse af Libyens kemiske våben, som skal drøftes af Eksekutivrådet sammen 

med generaldirektørens anbefalinger vedrørende yderligere foranstaltninger, der er 

nødvendige for at sikre en hurtig transport, oplagring og tilintetgørelse af Libyens 

kemiske våben, og udtrykker Eksekutivrådets beslutsomhed i forhold til en sikker og 

hurtig tilintetgørelse af Libyens lagre af kemiske våben,  

2. opfordrer medlemsstaterne til at bistå samlingsregeringen med at yde 

støtte, herunder personel, teknisk ekspertise, information, udstyr samt økonomiske 

og andre ressourcer og anden bistand, efter koordination med generaldirektøren for 

OPCW med henblik på at sætte OPCW i stand til at gennemføre tilintetgørelsen af 

Libyens kemiske våben i kategori 2 på en sikker måde og så hurtigt som praktisk 

muligt, 

3. beslutter at bemyndige medlemsstaterne til at erhverve, kontrollere, 

transportere, overføre og tilintetgøre kemiske våben, som er identificeret af 

generaldirektøren for OPCW, i overensstemmelse med formålet med Konventionen 

om kemiske våben med henblik på at sikre tilintetgørelsen af  Libyens lagre af 

kemiske våben på den hurtigste og sikreste måde i behørigt samråd med 

samlingsregeringen, 

4. anmoder generaldirektøren for OPCW, om, via generalsekretæren, 

regelmæssigt at rapportere til Sikkerhedsrådet vedrørende de af nærværende 

resolution omfattede aktiviteter, der er forbundet med gennemførelsen af OPCW’s 

Eksekutivråds beslutning EC-M-52/DEC.1, indtil tilintetgørelsen af de resterende 

kemiske våben er fuldstændig og verificeret,  

5. erindrer medlemsstaterne om deres forpligtelse i henhold til  resolution 

1540 (2004), hvorefter alle stater skal gennemføre og håndhæve effektive 

foranstaltninger med henblik på at etablere nationale kontrolforanstaltninger, der 

skal forhindre spredning af nukleare, kemiske eller biologiske våben og deres 

fremføringsmidler, og genbekræfter sin beslutning om, at medlemsstaterne straks 

skal informere Sikkerhedsrådet om eventuelle overtrædelser af resolution 1540, 

herunder ikke-statslige aktørers erhvervelse af kemiske våben, deres 

fremføringsmidler og relaterede materialer, 

6. beslutter fortsat at ville informeres om denne sag. 
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