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العــام إىل  موجهــة مــن األمــني  ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب  ١رســالة مؤرخــة     
  رئيس جملس األمن

    
أتشرف بأن أحيل طيه تقرير املدير العام ملنظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة عـن حـال         

خـارج األراضـي الليبيـة (انظـر      ٢تنفيذ خطة تدمري األسلحة الكيميائية الليبية املتبقية من الفئـة  
ــن     ــدة مـ ــرةَ املمتـ ــر الفتـ ــي التقريـ ــق). ويغطـ ــرين األول/أك ٢٠املرفـ ــوبر إىل تشـ ــرين  ٢٠تـ تشـ

  .٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
وقد أُعد التقرير إلحالته إىل جملس األمن عمال باألحكام ذات الصلة من قـرار الـس     

 ٢٠١٦متوز/يوليــه  ٢٠املــؤرخ  EC-M-52/DEC.1التنفيـذي ملنظمــة حظـر األســلحة الكيميائيـة    
  .  ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٢املؤرخ  )٢٠١٦( ٢٢٩٨ومن قرار جملس األمن 

  وأرجو ممتنا إطالع أعضاء جملس األمن على هذه الرسالة ومرفقها.  
  

  مون -كي  بان (توقيع)
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  املرفق
  

  [األصل: باإلسبانية واإلنكليزية والروسية
  والصينيـة والعربيــة والفرنسيـة]

  
حـال تنفيـذ خطـة تـدمري األسـلحة      ”يشرفين أن أرسل إليكم تقريري الصادر بالعنوان   

، الـذي أُعـد وفقـا لألحكـام ذات     “خارج األراضي الليبيـة  ٢الكيميائية الليبية املتبقية من الفئة 
، EC M 52/DEC.1الصلة الـواردة يف قـرار الـس التنفيـذي ملنظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة         

ــؤرخ بـــ  ــه  ٢٠ امل ــرار ٢٠١٦متوز/يولي ــن    )٢٠١٦( ٢٢٩٨، ويف الق ــس األم الصــادر عــن جمل
، إلحالتــه إىل جملــس األمــن. ويشــمل ٢٠١٦متوز/يوليــه  ٢٢ التــابع لألمــم املتحــدة، املــؤرخِ بـــ
 تشـــرين الثــــاين/  ٢٠ إىل ٢٠١٦تشـــرين األول/أكتـــوبر    ٢٠تقريـــري الفتـــرة املمتـــدة مـــن     

، وهو يشمل أيضا متطلبات تقـدمي التقـارير املنصـوص عليهـا يف قـراري الـس       ٢٠١٦ نوفمرب
املـــؤرخ  EC M 53/DEC.1 ، و٢٠١٦متوز/يوليـــه  ٢٧ املـــؤرخ بــــ EC M 52/DEC.2التنفيـــذي 

  .٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٦  بـ
  

  أُزوجموأمحد  (توقيع)
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  الضميمة
  

  والروسية كليزية[األصل: باإلسبانية واإلن  
  والصينيـة والعربيــة والفرنسيـة]

  
  تقرير من املدير العام    
خــارج  ٢مــن الفئــة  حـال تنفيــذ خطــة تـدمري األســلحة الكيميائيــة الليبيــة املتبقيـة       

  األراضي الليبية
) خــالل اجتماعــه الثــاين واخلمســني قــرارا بشــأن  “الــس”اعتمــد الــس التنفيــذي (  - ١
 متـوز/  ٢٠ املؤرخـة بــ   EC-M-52/DEC.1(الوثيقـة   “الكيميائيـة الليبيـة املتبقيـة   تدمري األسلحة ”

) وطلب من املدير العام أن يساعد ليبيا على إعداد خطة معدلـة لتـدمري األسـلحة    ٢٠١٦يوليه 
ــة    ــن الفئـ ــة مـ ــة املتبقيـ ــة الليبيـ ــس ا ٢الكيميائيـ ــد جملـ ــدة يف   . واعتمـ ــم املتحـ ــابع لألمـ ــن التـ ألمـ

الذي رحب بقـرار الـس وأيـده وطلـب مـن       )٢٠١٦( ٢٢٩٨القرار  ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٢
   م تقــارير منتظمــة إىل جملــس األمــن إىل أن يــتماملــدير العــام، مــن خــالل األمــني العــام، أن يقــد

  التدمري ويتحقَّق منه.
املتطلبـات املفصـلة   ”الثـاين واخلمسـني قـرارا عنوانـه     واعتمد الس يف ختـام اجتماعـه     - ٢

املؤرخــة  EC-M-52/DEC.2(الوثيقــة  “٢لتــدمري األســلحة الكيميائيــة الليبيــة املتبقيــة مــن الفئــة   
مـن منطـوق ذلـك     ١٧). وطلـب الـس مـن املـدير العـام يف الفقـرة       ٢٠١٦متوز/يوليـه   ٢٧ بـ

. ويشــمل هــذا التقريــر الشــهري الثالــث الفتــرة القــرار أن يقــدم إليــه تقريــرا شــهريا عــن تنفيــذه
  .٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠تشرين األول/أكتوبر إىل  ٢٠املمتدة من 

  
التقـدم الـذي أحرزتـه الدولـة الطـرف الــيت تستضـيف أنشـطة التـدمري يف إزالـة األســلحة              

  الكيميائية الليبية

ــات       - ٣ ــة ونفايــ ــرب الكيميائيــ ــل احلــ ــدمري عوامــ ــق تــ ــم مرفــ ــلحة (أعلــ ــق ”األســ   مرفــ
GEKA mbH“   ) ن يف مونستر بأملانيـا، األمانـةَ الفنيـةبـأن  “األمانـة ”)، وهو مرفق التدمري املعي (

، كـان قـد دمـر يف مرفـق     ٢٠١٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٤عمليات التدمري مستمرة. وحبلـول  
GEKA mbH غرفــة طنــا مــن ثالثــي بوتيــل األمــني. وأُجــري هــذا التــدمري باســتخدام     ٦٠,٩٧

  اإلحراق الالحق يف نظام قوس البالزما. ومل تواجه أي مشكالت.  
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األمانــةَ بــأن تــدمري    GEKA mbH، أعلــم مرفــق  ٢٠١٦تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٢ويف   - ٤
 ١كلـــورو اإليثـــانول قـــد بـــدأ يف وحـــدة اإلحـــراق      -٢ كانـــت حتـــوزه ليبيـــا مـــن الــــ     مـــا

  .٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٣١يف  GEKA mbH) مبرفق “١  مونستر”(
ــاء نظــام حتييــد ثالثــي كلوريــد     GEKA mbHويتواصــل يف مرفــق   - ٥ العمــل علــى إمتــام بن

  .٢٠١٧الفوسفور وكلوريد الثيونيل. ولن يبدأ تدمري هاتني املادتني الكيميائيتني قبل عام 
، مـن  GEKA mbH وسيسافر فريق من األمانة إىل أملانيا إلجراء عملية تفتيش يف مرفـق   - ٦

. وسريافق الفريـق مراقبـان مـن اهليئـة الوطنيـة الليبيـة.       ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥إىل  ٢١
  وسيدرج ما سيعاين خالل هذه الزيارة ضمن التقرير الشهري املقبل.  

  
  األنشطة اليت أجرا األمانة يف ما خيص ليبيا    

حبــدوث تفاعـلٍ طــارد للحـرارة يف حاويــة   وفـق مــا سـبق أن أفيــد بـه، أُعلمــت األمانـة       - ٧
واحدة خالل عمليات تفريغ املواد الكيميائية وإعادة تعبئتها مبرفـق التخـزين بالرواغـة، تسـبب     

ع للمنظمــة حتليــل العينــة الــيت يف متــاثُر املــادة املوجــودة يف احلاويــة. وقــد أمتّ خمتــرب التحليــل التــاب 
لصــهريج املعــين. وطُلــب مــن املختــرب، إضــافةً إىل تلقّيهـا مــن ليبيــا وكانــت قــد أُخــذت مــن ا  مت

حتديد تركيبة العينـة، أن يؤكـد مـا إذا كـان ميكـن اعتبـار أن حمتـوى الصـهريج قـد دمـر، أم إن           
املــواد الكيميائيــة املتبقيــة املعلــن عنــها ال تــزال موجــودة بكميــات تقتضــي مزيــدا مــن املعاجلــة     

ذا كان حمتوى الصهريج ميثل خطرا من حيـث انتشـار   الكيميائية للنفايات، وأن حيدد أيضا ما إ
  األسلحة الكيميائية.

وأظهرت نتائج حتليل العينة بالفصل الكرومـاتوغرايف الغـازي املقتـرن بالقيـاس الطيفـي        - ٨
) POCl3) وأوكسـيد كلوريـد الفوسـفور (   PCl3الكتلي وجود كال ثالثي كلوريـد الفوسـفور (  

 POCl3والــ  PCl3ا. ومبا أنـه تبـين أن نسـبة تركيـز مـا تبقّـى مـن الــ        وزن يف املائة ٥بتركيزٍ يناهز 
ج املتبقـي قـد دمـرت. بيـد     وزنا، فإنه ال ميكن اعتبار أن حمتويـات الصـهري   يف املائة٠,١تتجاوز 

عــوين خــالل حتليــل العينــة يرشــد إىل طريقــة التــدمري الــيت ميكــن أن تســتخدم. فالكتلــة     أن مــا
يت عثر عليها يف الصهريج قابلـة للـذوبان يف املـاء، وسـتحول عمليـةُ التمييـه       الشديدة اللزوجة ال

) إىل مـادتني غـري ضـارتني ليسـتا يف     POCl3 و PCl3املادتني الكيميائيتني اللتني يتعني تـدمريمها ( 
  عداد املواد املدرجة يف جداول االتفاقية.  

ــة       - ٩ ــن الفئ ــة م ــواد الكيميائي ــدار امل ــاء   املتب ٢ونظــرا ملق ــة (زه ــة يف احلاوي ــة ٥قي ) يف املائ
ولزوجـة البقايــا والقـدرة احملــدودة علـى اســتعادة أي مــواد منـها قابلــة لالسـتخدام، فــإن بوســع      

  األمانة أن تؤكد أن هذه املواد مل تعد متثل خطرا من حيث انتشار األسلحة الكيميائية.  



S/2016/1014 

 

16-21309 5/5 

 

زالـة تلـوث الصــهاريج   وتلقـت األمانـة عــروض مسـامهات يف الصـندوق االســتئماين إل      - ١٠
املفرغة وتنظيف احلاويات املتبقية يف الرواغة. ويتوقع أن ينجز متييه حمتويـات الصـهريج املتبقـي    

  خالل عمليات التنظيف.
  

  التكاليف اإلمجالية وحال الصندوق االستئماين    

مـذكرة تـدعو إىل تقـدمي تربعـات لـدعم       ٢٠١٦آب/أغسـطس   ١أصدرت األمانة يف   - ١١
). وبلـــغ رصـــيد الصـــندوق ٢٠١٦آب/أغســـطس  ١املؤرخـــة بــــ S/1400/2016ليبيـــا (الوثيقـــة 
أوروا، بفضــل مســامهات مــن فنلنــدا   ٨٤٨ ٠٩٠، ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ٣٠االســتئماين، يف 

يكيـة. وأُنفـق حـىت اآلن مـن الصـندوق االسـتئماين       وكندا ونيوزيالندا والواليات املتحـدة األمر 
. ٢أوروا على األنشطة املتصلة بتدمري األسلحة الكيميائية الليبية املتبقية مـن الفئـة    ٣٨٦ ٣٥٤

ــه اململكــة   ٤٤ ٠٠٠وقــد أُنفــق علــى عمليــات الترحيــل مبلــغ إضــايف قــدره     أورو، ســامهت ب
وقـع أن تـرد قريبـا فـواتري أنشـطة التحقـق الـيت        يرلنـدا الشـمالية. ويت  أاملتحدة لربيطانيا العظمى و

املتصـــل بـــالتنظيف يف الرواغـــة. أجريـــت يف أملانيـــا. واألمانـــة بصـــدد إعـــداد ميزانيـــة للعمـــل   
أعرب االحتاد األورويب عن رغبته يف املسامهة يف هذا اجلهد. ويـود املـدير العـام أن يعـرب      وقد

ندوق االســتئماين الفعــل تربعــات للصــمــرة أخــرى عــن تقــديره للــدول األطــراف الــيت قــدمت ب
  .التزمت بتقدميها  أو
 


