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ــالة مؤرخــة       ــانون األول/ديســمرب   ٢٨رس ــن   ٢٠١٦ك ــة م ــام  موجه ــني الع األم
  رئيس جملس األمن  إىل
  

ــر املــدير العــام مل      ــه تقري ــيكم طي ــل إل ــة   يشــرفين أن أحي نظمــة حظــر األســلحة الكيميائي
خـارج األراضـي    ٢حالة تنفيـذ خطـة تـدمري األسـلحة الكيميائيـة الليبيـة املتبقيـة مـن الفئـة           عن

، الفتـرة  ٢٠١٦ل/ديسـمرب  كـانون األو  ٢١الليبية (انظر املرفق). ويغطي هذا التقريـر، املـؤرخ   
  .٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢٠تشرين الثاين/نوفمرب إىل  ٢١املمتدة من 

وقد أُعد هـذا التقريـر إلحالتـه إىل جملـس األمـن وفقـاً لألحكـام ذات الصـلة مـن قـرار             
وقـــرار جملـــس  ٢٠١٦متوز/يوليـــه  ٢٠املـــؤرخ  EC-M-52/DEC.1الـــس التنفيـــذي للمنظمـــة 

  .٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٢املؤرخ  )٢٠١٦( ٢٢٩٨األمن 
  وأرجو ممتناً أن تتفضلوا بإطالع أعضاء جملس األمن على هذه الرسالة ومرفقها.  

  
  مون - كي  بان  )توقيع(
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  املرفق
  [األصل: باإلسبانية واإلنكليزية والروسية

  والفرنسية]والصينية والعربية 
  

ــوان       ــري، الصــادر بعن ــه تقري ــيكم طي ــل إل ــدمري   ”يشــرفين أن أحي ــذ خطــة ت ــة تنفي حال
ــة    ــة مــن الفئ ــة املتبقي ــة الليبي ، الــذي أُعــد وفقــاً  “خــارج األراضــي الليبيــة  ٢األســلحة الكيميائي

ــة     ــواردة مــن قــرار الــس التنفيــذي ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائي   لألحكــام ذات الصــلة ال
EC-M-52/DEC.1 ــه  ٢٠، املـــؤرخ  )٢٠١٦( ٢٢٩٨، وقـــرار جملـــس األمـــن  ٢٠١٦متوز/يوليـ

، إلحالتـه إىل جملـس األمــن (انظـر الضـميمة). ويغطـي تقريــري      ٢٠١٦متوز/يوليـه   ٢٢املـؤرخِ  
 كـــانون األول/ديســـمرب ٢٠إىل  ٢٠١٦تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢١هـــذا الفتـــرة املمتـــدة مـــن 

، ويتضمن أيضاً متطلبات تقـدمي التقـارير املنصـوص عليهـا يف قـراري الـس التنفيـذي        ٢٠١٦
EC-M-52/DEC.2  ــؤرخ  آب/ ٢٦املـــــؤرخ  EC-M-53/DEC.1و  ٢٠١٦متوز/يوليـــــه  ٢٧املـــ

  .٢٠١٦أغسطس 
  

  أُزوجموأمحد  ) توقيع(
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  الضميمة
  [األصل: باإلسبانية واإلنكليزية والروسية
  والصينية والعربية والفرنسية]

  
  تقرير من املدير العام    
خــارج  ٢حالـة تنفيــذ خطـة تــدمري األســلحة الكيميائيـة الليبيــة املتبقيــة مـن الفئــة         

  األراضي الليبية
    
ــذي    - ١ ــراراً بشــأن    “) الــس(”اعتمــد الــس التنفي ــاين واخلمســني ق خــالل اجتماعــه الث
) ٢٠١٦ متوز/يوليـه  ٢٠املـؤرخ   EC-M-52/DEC.1“ (الليبية املتبقيـة تدمري األسلحة الكيميائية ”

وطلب من املدير العام أن يساعد ليبيا على إعداد خطة معدلة لتدمري األسـلحة الكيميائيـة الليبيـة    
، اختذ جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة القـرار       ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٢. ويف ٢املتبقية من الفئة 

ــده وط     )٢٠١٦( ٢٢٩٨ ــس وأي ــرار ال ــب بق ــه رح ــذي في ــدم،    ال ــام أن يق ــدير الع ــن امل ــب م ل
  .طريق األمني العام، تقارير منتظمة إىل جملس األمن إىل أن يتم التدمري ويتحقَّق منه  عن
املتطلبـات املفصـلة   ”اً بعنـوان  واعتمد الس يف ختام اجتماعـه الثـاين واخلمسـني قـرار      - ٢

ــة      ــن الفئــ ــة مــ ــة املتبقيــ ــة الليبيــ ــلحة الكيميائيــ ــدمري األســ ــؤرخ  EC-M-52/DEC.2“ (٢لتــ املــ
من منطوق ذلـك القـرار    ١٧). وطلب الس من املدير العام يف الفقرة ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٧

رابــع الفتــرة املمتــدة الشــهري الأن يقــدم إليــه تقريــراً شــهرياً عــن تنفيــذه. ويغطــي هــذا التقريــر  
  .٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢٠تشرين الثاين/نوفمرب إىل  ٢١  من
  

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

 Gesellschaft zurأخرب مرفق تدمري عوامل احلرب الكيميائية ونفايات األسلحة   - ٣

Entsorgung von chemischen Kampfstoffen und Rüstungsaltlasten mbH (GEKA mbH) ،
بأن عمليات التدمري “) األمانة(”وهو مرفق التدمري املعين يف مونستر بأملانيا، األمانةَ الفنية 

 GEKA mbH، كان قد دمر يف مرفق٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩مستمرة. وحبلول 

من مادة تريبوتيالمني. وأُجري هذا التدمري باستخدام غرفة اإلحراق  طناً مترياً ١٣٥,٨٨
  الالحق يف نظام قوس البالزما. ومل تصادف أي مشكالت يف عملية التدمري.
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قـد دمـر نسـبة     GEKA mbH، كـان مرفـق   ٢٠١٦كـانون األول/ديسـمرب    ١٤وحبلول   - ٤
ــة (أي  ١٠٠ ــادة     ١٨,٠٤يف املائ ــن م ــاً) م ــاً متري ــورو -٢طن ــانول يف وحــدة اإلحــراق   كل إيث

  كلورو إيثانول.-٢، فاكتملت بذلك عملية تدمري مادة “)١مونستر (”  ١
العمل على إمتام بنـاء نظـام حتييـد مـادة ثالثـي كلوريـد        GEKA mbHويتواصل يف مرفق   - ٥

  .٢٠١٧ الفوسفور ومادة كلوريد الثيونيل. ولن يبدأ تدمري هاتني املادتني الكيميائيتني قبل عام
، GEKA mbHوسيســافر فريــق مــن األمانــة إىل أملانيــا إلجــراء عمليــة تفتــيش يف مرفــق    - ٦

. وسـريافق الفريـق مراقبـان مـن اهليئـة      ٢٠١٧كانون الثاين/ينـاير   ٢٦إىل  ٢٣خالل الفترة من 
الوطنيــة الليبيــة. وســيثابر علــى تضــمني التقــارير الشــهرية مــا ســيعاين خــالل عمليــات تفتــيش    

  .أنشطة التدمري
  

  األنشطة اليت قامت ا األمانة يف ما خيص ليبيا    

 تشـرين الثـاين/نوفمرب   ٢٥إىل  ٢١يف الفتـرة مـن    GEKAأجرت األمانـة تفتيشـاً ملرفـق      - ٧
ــدمري.        ٢٠١٦ ــع أنشــطة الت ــديو ختــص مجي ــن اســتعراض أشــرطة في ــيش م ــق التفت . ومتكــن فري

الـــيت تنتظـــر التـــدمري ســـليمة، ة وكانـــت األختـــام املوضـــوعة علـــى حاويـــات املـــواد الكيميائيـــ
التحقق من أرقام األختام. وأُعلمت األمانة خالل عمليـة التفتـيش بـأن مقيـاس تـدفق مـادة        ومت

تريبوتيالمني تعطل بسبب تآكل القطع املعدنيـة. وطُلـب شـراء مقيـاس تـدفق جديـد ذي قطـع        
ن فريـق التفتـيش   التفتـيش. ومتكّـ  من الفوالذ املقـاوم للصـدأ، وكـان جيـري تركيبـه أثنـاء عمليـة        

التحقق من كميات املواد الكيميائية اليت مت تـدمريها، مسـتعيناً يف ذلـك مبعلومـات مسـتقاة       من
من شاشات بيانات سري العمليات يف غرفة التحكم. وكان املراقبـون مـن اهليئـة الوطنيـة الليبيـة      

  حاضرين لكي يشهدوا عملية التدمري.
غت األمانة حبـدوث تفاعـلٍ طـارد للحـرارة يف حاويـة      وكما سبق أن أُبلغ عنه، فقد أُبل  - ٨

واحدة خالل عمليات تفريغ املواد الكيميائية وإعادة تعبئتها مبرفق التخـزين بالرواغـة يف ليبيـا،    
ة حتليــل العينـة الــيت اســتلمت  تسـبب يف متــاثُر املـادة املوجــودة يف احلاويـة. وقــد أمتّ خمتــرب املنظمـ    

الصهريج املعين. وطُلب من املختـرب، إضـافةً إىل حتديـد تركيبـة      ليبيا وكانت قد أُخذت من من
العينة، أن يؤكد ما إذا كان ميكن اعتبار أن حمتوى الصـهريج قـد دمـر، أم إن املـواد الكيميائيـة      
املتبقية املعلن عنها ال تزال موجودة بكميات تقتضـي مزيـداً مـن املعاجلـة الكيميائيـة للنفايـات،       

  إذا كان حمتوى الصهريج ميثل خطراً من حيث انتشار املواد الكيميائية. وأن يؤكد أيضاً ما
وأظهرت نتائج حتليل العينة بالفصل الكرومـاتوغرايف الغـازي املقتـرن بالقيـاس الطيفـي        - ٩

) POCl3) وأوكســـيد كلوريـــد الفوســـفور (PCl3الكتلــي وجـــود ثالثـــي كلوريـــد الفوســـفور ( 
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 PCl3وزناً. ومبا أنه تبـين أن نسـبة تركيـز مـا تبقّـى مـن مـاديت         يف املائة ٥كليهما بتركيزٍ يناهز 
ــا    ٠,١تتجــاوز  POCl3 و ــه ال ميكــن اعتب ــاً، فإن ــة وزن ــي   يف املائ ــات الصــهريج املتبق ر أن حمتوي

ن دمــرت. بيــد أن مــا عــوين خــالل حتليــل العينــة يــدل علــى طريقــة التــدمري الــيت ميكــ             قــد
ة الــيت عثـر عليهــا يف الصــهريج قابلـة للــذوبان يف املــاء،   تسـتخدم. فالكتلــة الشـديدة اللزوجــ   أن

) إىل مـادتني  POCl3و  PCl3وستحول عمليةُ التمييه املادتني الكيميائيتني اللتني يتعني تدمريمها (
  غري ضارتني ليستا يف عداد املواد املدرجة يف جداول االتفاقية.

ــة       - ١٠ ــن الفئ ــة م ــواد الكيميائي ــدار امل ــاء    ٢ونظــراً ملق ــة (زه ــة يف احلاوي ــة)  ٥املتبقي يف املائ
ولزوجـة البقايـا والقــدرة احملـدودة علــى اسـتعادة أي مـواد منــها قابلـة لالســتخدام، فـإن بوســع        

  األمانة أن تؤكد أن هذه املواد مل تعد متثل خطراً من حيث انتشار األسلحة الكيميائية.
وتعمــل األمانــة مــن أجــل مجــع ميزانيــة ســتجمع بــني أنشــطة الــتخلص مــن حمتويــات       - ١١

الصــهريج املتبقــي وإزالــة تلــوث الصــهاريج املفرغــة املتبقيــة يف الرواغــة وتنظيفهــا. وقــد تلقــت   
األمانة عروضـاً للمسـامهة يف الصـندوق االسـتئماين إلجنـاز األنشـطة املتبقيـة. ويتوقـع أن ينجـز          

  هريج املتبقي خالل عمليات التنظيف.متييه حمتويات الص
  

  التكاليف اإلمجالية وحالة الصندوق االستئماين    

مـذكرة تـدعو إىل تقـدمي تربعـات لـدعم       ٢٠١٦آب/أغسـطس   ١أصدرت األمانة يف   - ١٢
وتلقـى الصـندوق االسـتئماين،    ). ٢٠١٦آب/أغسـطس   ١املؤرخة  S/1400/2016ليبيا (الوثيقة 

يــورو، بفضــل مســامهات   ١ ٢٦٨ ٢١٤مــا جمموعــه  ٢٠١٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣٠حــىت 
فنلنــدا وقــربص وكنــدا ونيوزيالنــدا والواليــات املتحــدة األمريكيــة. وأُنفــق مــن الصــندوق   مــن

ة يـورو علـى األنشـطة املتصـلة بتـدمري األسـلح       ٤٠٢ ٧٩٢االستئماين حىت اآلن ما يزيـد علـى   
ــة    ــة مــن الفئ ــة املتبقي ــة الليبي ــغ رصــيد الصــندوق يف  ٢الكيميائي ــاين/نوفمرب  ٣٠. وبل  تشــرين الث

يــورو. وقــد أُنفــق علــى عمليــات الترحيــل مبلــغ إضــايف قــدره   ٨٦٥ ٤٢١مــا مقــداره  ٢٠١٦
يرلنــدا الشــمالية. وقــدمت أيـورو، ســامهت بــه اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى و  ٤٤ ٠٠٠

ــواتري أ  ــا ف ــة (   أملاني ــذكرة األمان ــاً مل ــق وفق ــذكر. وتعمــل  S/1400/2016نشــطة التحق ) الســالفة ال
األمانة مع كندا على توفري خدمات شركة متخصصة لكي تعمل مع ليبيـا علـى إعـداد ميزانيـة     

الصـــهاريج املفرغـــة تبقـــي وتنظيـــف لألعمـــال املتعلقـــة بـــالتخلص مـــن حمتويـــات الصـــهريج امل
الرواغـة. وقـد أعـرب االحتـاد األورويب عـن رغبتـه يف املسـامهة يف هـذا اجلهـد. ويـود املـدير             يف

العام أن يعرب مرة أخرى عن تقديره للدول األطراف اليت قدمت بالفعـل تربعـات للصـندوق    
 االستئماين أو التزمت بتقدميها.


