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موجهـــة مـــن األمـــني العـــام إىل رئـــيس   ٢٠١٧آذار/مـــارس  ٧رســـالة مؤرخـــة     
  األمن جملس

    
ــة         ــر املــدير العــام ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائي ــه تقري ــيكم طي ــل إل يشــرفين أن أحي

خـارج األراضـي    ٢ حالة تنفيـذ خطـة تـدمري األسـلحة الكيميائيـة الليبيـة املتبقيـة مـن الفئـة          عن
كـانون   ٢٣الفتـرة مـن    ٢٠١٧شـباط/فرباير   ٢٤الليبية (انظر املرفق). ويغطي التقريـر املـؤرخ   

  .٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٢الثاين/يناير إىل 
الصـادر   EC-M-52/DEC.1وقد أُعد هذا التقرير وفقاً لألحكام ذات الصلة مـن القـرار     

، وقـرار  ٢٠١٦متوز/يوليـه   ٢٠عن الس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائيـة، املـؤرخ   
  ، لغرض إحالته إىل جملس األمن. ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٢املؤرخ  )٢٠١٦( ٢٢٩٨جملس األمن 

  وأرجو ممتناً إطالع أعضاء جملس األمن على هذه الرسالة ومرفقها.  
  

  غوترييش) أنطونيو توقيع(
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  املرفق
  

  [األصل: باإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية]
  

أرسل إليكم تقريري الصـادر بـالعنوان "حـال تنفيـذ خطـة تـدمري األسـلحة        يشرفين أن   
خـارج األراضـي الليبيـة"، الـذي أُعـد وفقـا لألحكـام ذات         ٢ الكيميائية الليبية املتبقية من الفئة

، EC-M-52/DEC.1الصلة الـواردة يف قـرار الـس التنفيـذي ملنظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة         
الصـادر عـن جملـس األمـن التـابع       )٢٠١٦( ٢٢٩٨، ويف القرار ٢٠١٦ متوز/يوليه ٢٠املؤرخ 

، إلحالتــه إىل جملــس األمــن. ويشــمل تقريــري  ٢٠١٦ متوز/يوليــه ٢٢لألمــم املتحــدة، املــؤرخِ 
ويفـي أيضـا مبتطلبـات     ،٢٠١٧شـباط/فرباير   ٢٢كانون الثاين/يناير إىل  ٢٣الفترة املمتدة من 

 متـوز/  ٢٧املـؤرخ   EC-M-52/DEC.2تقدمي التقارير املنصوص عليها يف قراري الس التنفيذي 
  .٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٦املؤرخ  EC-M-53/DEC.1 ، و٢٠١٦يوليه 

 أُزوجمو) أمحد توقيع(
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  الضميمة
  

  والفرنسية][األصل: باإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية 
  

  تقرير املدير العام ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية     
  

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 
 متـوز/  ٢٢. واعتمد جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة يف      ٢ الكيميائية الليبية املتبقية من الفئة

الــذي رحــب بقــرار الــس وأيــده وطلــب مــن املــدير    )٢٠١٦( ٢٢٩٨القــرار  ٢٠١٦يوليــه 
العـام، مـن خـالل األمـني العـام، أن يقـدم تقـارير منتظمـة إىل جملـس األمـن إىل أن يـتم التـدمري             

 ويتحقَّق منه.

املتطلبـات املفصـلة   ”واعتمد الس يف ختـام اجتماعـه الثـاين واخلمسـني قـرارا عنوانـه         - 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
م إليه تقريـرا شـهريا عـن تنفيـذه. ويشـمل هـذا التقريـر الشـهري السـادس الفتـرة           القرار أن يقد

 .٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٢كانون الثاين/يناير إىل  ٢٣املمتدة من 
  

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

)، وهـو مرفـق   “مرفـق  ”رب الكيميائية ونفايات األسلحة (أمتّ مرفق تدمري عوامل احل  - ٣
 ١كلـــورو إيثـــانول يف وحـــدة اإلحـــراق  - ٢ التـــدمري املعـــين يف مونســـتر بأملانيـــا، تـــدمري الــــ

 .٢٠١٦ديسمرب /كانون األول ١٧) يف “١ مونستر”(

إىل  ٢٣مــن  GEKA mbH) بتفتــيش مرفــق “األمانــة”وقــام فريــق مــن األمانــة الفنيــة (   - ٤
، تــدمري ٢٠١٧كــانون الثاين/ينــاير  ٢٠انون الثاين/ينــاير، وأفــادت بأنــه قــد متّ، حبلــول كــ ٢٧

منه. وأُجري هـذا التـدمري    يف املائة ١٠٠طنا من ثالثي بوتيل األمني أي ما نسبته  ٢٣٨,٦٥٥
ه أي مشـــكالت يف باســـتخدام غرفـــة اإلحـــراق الالحـــق يف نظـــام قـــوس البالزمـــا. ومل تواجـــ 

 التدمري. عملية



S/2017/197

 

4/5 17-03722 

 

األمانة بأن عملية التـدمري بـدأت باالسـتعانة بـاحملراق يف      GEKA mbHوأعلمت شركة   - ٥
ــة علــى نظــام التحييــد. وكــان أول      ١مونســتر  بســبب تــأخر احلصــول علــى املوافقــات النهائي

) وأوكسـيد كلوريـد   PCl3صهريج مت جتهيزه حيتوي على خليط من ثالثي كلوريد الفوسفور (
) على حنو ما سبق حتديده عند أخذ العينات األولية. ويطرح هذا الصـهريج  POCl3الفوسفور (

خماطر أقل بسبب خليط املادتني الكيميائيتني. وسيغذّى احملراق باملواد ببطء لكـي ال تلحـق بـه    
أضرار، وسيزاد نسق التغذية حبسب التفاعل. وتشري العينات اليت أُخذت من الصهاريج املتبقية 

سـعيها   GEKA mbH). وستواصـل شـركة   PCl3توي على ثالثي كلوريد الفوسـفور ( إىل أا حت
 للحصول على الرخص الالزمة وستنتقل إىل استخدام نظام التحييد عند تسلّم املوافقات.

، مـن  GEKA mbHوسيسافر فريق من األمانة إىل أملانيا إلجراء عملية تفتيش يف مرفـق    - ٦
، وســريافقه مراقبــان مــن اهليئــة الوطنيــة الليبيــة. وســيثابر علــى ٢٠١٧آذار/مــارس  ٣٠إىل  ٢٧

 تضمني التقارير الشهرية ما سيعاين خالل عملية التفتيش املتصلة بأنشطة التدمري. 
  

 األنشطة اليت أجرا األمانة يف ما خيص ليبيا    

كـانون   ٢٧إىل  ٢٣من  GEKA mbH مرفق أجرت األمانة تفتيشا لعمليات التدمري يف  - ٧
ــاير  ــة        ٢٠١٧الثاين/ين ــدات الرصــد املركّب ــع مع ــة أن مجي ــابع لألمان ــيش الت ــق التفت ــد فري . وأك

 ألغراض التحقق تعمل على النحو املنشود.

خالل عملية التفتيش املقبلة بشأن  GEKA mbHوستواصل األمانة التباحث مع شركة   - ٨
 الكيميائية املتبقية وحتييدها. واداآلجال الزمنية إلحراق امل

وعلى حنو ما سبق أن أفيد به، أُعلمت األمانة حبدوث تفاعلٍ طارد للحرارة يف حاوية   - ٩
واحدة خالل عمليات تفريغ املواد الكيميائية وإعادة تعبئتها مبرفـق التخـزين بالرواغـة، تسـبب     

املنظمــة حتليــل العينــة الــيت تلقّاهــا مــن ليبيــا   يف متــاثُر املــادة املوجــودة يف احلاويــة. وقــد أمتّ خمتــرب
وكانت قد أُخذت من الصهريج املعين. وطُلب من املخترب، إضافةً إىل حتديد تركيبة العينة، أن 
يؤكد مـا إذا كـان ميكـن اعتبـار أن حمتـوى الصـهريج قـد دمـر، أم إن املـواد الكيميائيـة املتبقيـة            

قتضي مزيدا من املعاجلة الكيميائية للنفايات، وأن حيدد املعلن عنها ال تزال موجودة بكميات ت
 أيضا ما إذا كان حمتوى الصهريج ميثل خطرا من حيث انتشار األسلحة الكيميائية.

وأظهرت نتائج حتليل العينة بالفصل الكرومـاتوغرايف الغـازي املقتـرن بالقيـاس الطيفـي        - ١٠
) POCl3) وأوكسـيد كلوريـد الفوسـفور (   PCl3الكتلي وجود كال ثالثـي كلوريـد الفوسـفور (   

وزنا. ويشري ما عوين خالل حتليل العينة إىل طريقة التدمري الـيت ميكـن    يف املائة ٥بتركيزٍ يناهز 
أن تسـتخدم. فالكتلــة الشـديدة اللزوجــة الــيت عثـر عليهــا يف الصــهريج قابلـة للــذوبان يف املــاء،     

ائيتني اللـتني يـتعني تـدمريمها (ثالثـي كلوريـد الفوسـفور       وستحول عمليةُ التمييه املادتني الكيمي
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ــواد املدرجــة يف         ــداد امل ــري ضــارتني ليســتا يف ع ــادتني غ ــد الفوســفور) إىل م وأوكســيد كلوري
 االتفاقية.  جداول

ــة       - ١١ ــن الفئ ــة م ــواد الكيميائي ــدار امل ــاء    ٢ونظــرا ملق ــة (زه ــة يف احلاوي ــة ٥املتبقي ) يف املائ
والقدرة احملدودة على استعادة أي مواد منها قابلة لالستخدام، فـإن بوسـع   ولُزوجة هذه البقايا 

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

وستستعني األمانة، مبساعدة من كندا، خبدمات شركة متخصصة ملسـاعدة ليبيـا علـى      - ١٢
لة تدمري الصهريج املتبقي وتنظيف حظـرية الصـهاريج يف الرواغـة،    وضع برنامجٍ وميزانية ملواص

 مبا يف ذلك الصهاريج اليت أُفرغت من حمتوياا. 
  

 التكاليف اإلمجالية وحال الصندوق االستئماين    

ــة يف    - ١٣ ــدرت األمانـ ــطس  ١أصـ ــات    ٢٠١٦آب/أغسـ ــدمي تربعـ ــدعو إىل تقـ ــذكرة تـ مـ
ــا    ــدعم ليبيــ ــد لــ ــتئماين اجلديــ ــندوق االســ ــة للصــ ـــ  S/1400/2016(الوثيقــ ــة بــ  آب/ ١ املؤرخــ

، ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب  ٣١). وتلقــى الصــندوق االســتئماين، حــىت ٢٠١٦ أغســطس
مليــون أورو، ميثــل مســامهات مــن فنلنــدا وقــربص وكنــدا ونيوزيالنــدا          ١,٢يزيــد عــن    مــا 

 ٢٠١٧شـباط/فرباير   ٢١والواليات املتحدة األمريكية. وأُنفق من الصندوق االسـتئماين حـىت   
أوروا لسد تكاليف األنشطة املتصلة بتدمري األسلحة الكيميائية الليبية  ٤١٤ ٧٩٢ما يزيد عن 

فـــواتري شـــراء الكـــامريات  GEKA mbH. ويرتقـــب أن تـــرد مـــن شـــركة ٢ة املتبقيـــة مـــن الفئـــ
 والشاشات املتصلة بالتحقق وتركيبها. 

وتثابر األمانة على العمل مع كندا على شراء خدمات شـركة متخصصـة لكـي تعمـل       - ١٤
مع ليبيا على إعداد ميزانية للعمـل املتصـل بـالتخلص مـن حمتويـات الصـهريج املتبقـي وتنظيـف         

اريج املفرغة يف الرواغة. وأبدى االحتاد األورويب رغبته يف املسامهة يف هـذا اجلهـد. ويـود    الصه
املدير العـام أن يعـرب مـرة أخـرى عـن تقـديره للـدول األطـراف الـيت قـدمت بالفعـل تربعـات             

  االستئماين أو التزمت بتقدميها.للصندوق 
  


