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ــارس  ٢٩رســالة مؤرخــة       ــام إىل    ٢٠١٧آذار/م ــن األمــني الع ــة م ــيس موجه رئ
 األمن جملس

  
يشــّرفين أن أحيــل إلــيكم طيــه تقريــرا للمــدير العــام ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة    

خـارج األراضـي    ٢حالـة تنفيـذ خطـة تـدمري األسـلحة الكيميائيـة الليبيـة املتبقيـة مـن الفئـة             عن
 شـباط/  ٢٣الفتـرة مـن    ٢٠١٧آذار/مـارس   ٢٣الليبية (انظر املرفـق). ويغطـي التقريـر املـؤرخ     

 .٢٠١٧آذار/مارس  ٢٢فرباير إىل 

الصـادر   EC-M-52/DEC.1وقد أُعّد هذا التقرير وفقاً لألحكام ذات الصلة من القـرار    
، وقـرار  ٢٠١٦متوز/يوليـه   ٢٠عن اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية، واملؤرخ 

 ، لغرض إحالته إىل جملس األمن.٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٢املؤرخ  )٢٠١٦( ٢٢٩٨جملس األمن 

  وأرجو ممتناً أن تتفضلوا بإطالع أعضاء جملس األمن على هذه الرسالة ومرفقها.  
  

 غوترييش) أنطونيو توقيع(
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 املرفق
  

  [األصل: باإلسبانية واإلنكليزية
 والروسية والصينية والعربية والفرنسية]

  
حـال تنفيـذ خطـة تـدمري األسـلحة      ”يشّرفين أن أرسل إليكم تقريري الصـادر بـالعنوان     

ــة    ــة مــن الفئ ــة املتبقي ــة الليبي ــة  ٢الكيميائي ــا لألحكــام   “خــارج األراضــي الليبي ــذي أُعــّد وفق ، ال
ــة     ذات ــلحة الكيميائيـ ــة حظـــر األسـ ــرار اجمللـــس التنفيـــذي ملنظمـ ــواردة يف قـ ــلة الـ -EC-Mالصـ

52/DEC.1 الصــادر عــن جملــس  )٢٠١٦( ٢٢٩٨، ويف القــرار ٢٠١٦متوز/يوليــه  ٢٠، املــؤرخ
، إلحالتـه إىل جملـس األمـن (انظـر     ٢٠١٦متوز/يوليـه   ٢٢األمن التابع لألمـم املتحـدة، واملـؤرخِ    

، ويفــي ٢٠١٧مــارس آذار/ ٢٢شــباط/فرباير إىل  ٢٣الضــميمة). ويشــمل تقريــري الفتــرة مــن 
 EC-M-52/DEC.2أيضا مبتطلبـات تقـدمي التقـارير املنصـوص عليهـا يف قـراَري اجمللـس التنفيـذي         

 .٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٦املؤرخ  EC-M-53/DEC.1 ، و٢٠١٦يوليه  متوز/ ٢٧املؤرخ 
  

 أُزوجمو) أمحد توقيع(
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 الضميمة
  

  [األصل: باإلسبانية واإلنكليزية
 والعربية والفرنسية]والروسية والصينية 

  
 تقرير من املدير العام ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية    

  
ــة        ــة املتبقيـ ــة الليبيـ ــلحة الكيميائيـ ــدمري األسـ ــة تـ ــة  حـــال تنفيـــذ خطـ ــارج  ٢مـــن الفئـ خـ

 الليبية  األراضي

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

) وطلب من املدير العام أن يساعد ليبيا على إعـداد خطـة معدَّلـة لتـدمري أسـلحتها      ٢٠١٦يوليه 
متوز/يوليــه  ٢٢. واعتمــد جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة يف ٢الكيميائيــة املتبقيــة مــن الفئــة 

رّحــب بقــرار اجمللــس وأّيــده وطلــب مــن املــدير العــام،  الــذي  )٢٠١٦( ٢٢٩٨القــرار  ٢٠١٦
خالل األمني العام، أن يقـّدم تقـارير منتظمـة إىل جملـس األمـن إىل أن ُيـَتّم التـدمري وُيتحقَّـق          من
 .منه

املتطلبـات املفّصـلة   ”واعتمد اجمللس يف ختـام اجتماعـه الثـاين واخلمسـني قـرارا عنوانـه         - ٢
املؤرخــة  EC-M-52/DEC.2(الوثيقــة  “٢يبيــة املتبقيــة مــن الفئــة لتــدمري األســلحة الكيميائيــة الل

مـن منطـوق ذلـك     ١٧). وطلـب اجمللـس مـن املـدير العـام يف الفقـرة       ٢٠١٦متوز/يوليـه   ٢٧  بـ
القــرار أن يقــّدم إليــه تقريــرا شــهريا عــن تنفيــذه. ويشــمل هــذا التقريــر الشــهري الســابع الفتــرة 

 .٢٠١٧/مارس آذار ٢٢شباط/فرباير إىل  ٢٣املمتدة من 
  

التقدم الذي أحرزتـه الدولـة الطـرف الـيت تستضـيف أنشـطة التـدمري يف إزالـة األسـلحة              
 الكيميائية الليبية

)، “GEKA mbHمرفـق  ”أمتّ مرفُق تدمري عوامل احلـرب الكيميائيـة ونفايـات األسـلحة (      - ٣
نول وثالثـي بوتيـل األمـني    كلـورو إيثـا  -٢ وهو مرفق التدمري املعـيَّن يف مونسـتر بأملانيـا، تـدمري الــ     

، بالترتيـــب. وُعلّقـــت ٢٠١٧كـــانون الثاين/ينـــاير  ٢٠ و ٢٠١٦كـــانون األول/ديســـمرب  ١٧  يف
، ٢٠١٧آذار/مـــارس  ٢٠عمليـــة تـــدمري ثالثـــي كلوريـــد الفوســـفور، الـــذي ُدّمـــر منـــه، حبلـــول  

 ٥ر الفقــرة ، وقُــّرر البــدء بتــدمري كلوريــد الثيونيــل (انظــيف املائــة ٢,٨مــا نســبته   أطنــان، أي  ٣,٢
 أدناه).

مرة كل شهرين،  GEKA mbH) تفتيش مرفق “األمانة”وتواصل أفرقة األمانة الفنية (  - ٤
. ومل تواَجـه  ٢٠١٧كـانون الثاين/ينـاير    ٢٧إىل  ٢٣وأُجريت آخر عمليات التفتيش هذه مـن  

 أي مشكالت يف سري عملية التدمري.
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األمانــة بــأن تــدمري ثالثــي كلوريــد الفوســفور بــدأ         GEKA mbHوأعلمــت شــركة     - ٥
) بسبب التأخر يف احلصول على املوافقـات  “١مونستر ”باستخدام احملراق يف حمطة اإلحراق (

النهائية على نظام التحييد. وكان أول صهريج مت جتهيزه حيتوي على خليط من ثالثي كلوريد 
)، وفـق مـا تبـّين عنـد أخـذ العّينـات       POCl3) وأوكسيد كلوريـد الفوسـفور (  PCl3الفوسفور (

األولية. وطرح هذا الصهريج خمـاطر أقـل بسـبب خلـيط املـاّدتني الكيميـائّيتني. وغُـذِّي احملـراق         
باملواد ببطء تفاديا ألي ضرر بالنظام جّراء التآكل الشديد الذي ُتحدثـه املـادة املعنيـة. غـري أنـه      

، تعليـق عمليـة تـدمري ثالثـي     ١ريـت يف مونسـتر   قُرر، استنادا إىل نتائج عملية تفتيش منتظم أج
كلوريد الفوسفور والبدء، عوضا عنه، بتدمري كلوريد الثيونيل، وهـو مـا ُيَعـّد إجـراًء احتياطيـا      
ــالطالء املقــاوم للحــرارة الشــديدة. وستواصــل شــركة       ــا إلحلــاق أضــرار بالغــة ب ضــروريا تفادي

GEKA mbH     ــراخيص الالزمــة وســتنتقل إىل اســتخدام نظــام  أيضــا ســعيها للحصــول علــى الت
 التحييد عند تسلّم املوافقات.

، GEKA mbHوسيســافر فريــق مــن األمانــة إىل أملانيــا إلجــراء عمليــة تفتــيش يف مرفــق   - ٦
، وســريافقه مراقبــان مــن اهليئــة الوطنيــة الليبيــة. وســيثاَبر   ٢٠١٧آذار/مــارس  ٣٠إىل  ٢٧  مــن
 عملية التفتيش املتصلة بأنشطة التدمري. تضمني التقارير الشهرية ما سُيعاَين خالل  على

  
 األنشطة اليت أجرهتا األمانة يف ما خيص ليبيا    

كانون  ٢٧إىل  ٢٣من  GEKA mbH أجرت األمانة تفتيشا لعمليات التدمري يف مرفق  - ٧
ــاير  ــة        ٢٠١٧الثاين/ين ــّدات الرصــد املركّب ــة أن مجيــع مع ــيش التــابع لألمان ــق التفت ــد فري . وأك

 ق تعمل على النحو املنشود.ألغراض التحق

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

فيـد بـه، أُعلمـت األمانـة حبـدوث تفاُعـلٍ طـارد للحـرارة يف حاويـة          ووفق ما سـبق أن أُ   - ٩
رفـق التخـزين بالرواغـة، تسـّبب     يات تفريغ املواد الكيميائية وإعـادة تعبئتـها مب  واحدة خالل عمل

متــاثُر املــادة املوجــودة يف احلاويــة. وقــد أمتّ خمتــرب املنظمــة حتليــل العّينــة الــيت تلقّاهــا مــن ليبيــا     يف
وكانت قد أُخذت من الصهريج املعـين. وطُلـب مـن املختـرب، إضـافةً إىل حتديـد تركيبـة العّينـة،         

ــا  نأ ــواد        يتأكــد ّمم ــت امل ــا إذا كان ــر، أو م ــد ُدّم ــوى الصــهريج ق ــار أن حمت إذا كــان ميكــن اعتب
الكيميائية املتبقية املعلن عنها ال تـزال موجـودة بكميـات تقتضـي مزيـدا مـن املعاجلـة الكيميائيـة         
للنفايات، وأن َيُبتَّ أيضا ما إذا كان حمتوى الصـهريج ميثـل خطـرا مـن حيـث انتشـار األسـلحة        

 .لكيميائيةا

وأظهرت نتائج حتليل العّينة بالفصل الكرومـاتوغرايف الغـازي املقتـرن بالقيـاس الطيفـي        - ١٠
) POCl3) وأوكسـيد كلوريـد الفوسـفور (   PCl3الكتلي وجوَد كال ثالثي كلوريد الفوسفور (
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وزًنا. ويشري ما ُعوين خالل حتليل العّينة إىل طريقة التدمري الـيت ميكـن    يف املائة ٥بتركيزٍ يناهز 
أن ُتســتخدم. فالكتلــة الشــديدة اللزوجــة الــيت ُعثــر عليهــا يف الصــهريج قابلــةٌ للــذوبان يف املــاء، 
وستحوِّل عمليةُ التمييه املادتني الكيميائيتني اللـتني يـتعني تـدمريمها (ثالثـي كلوريـد الفوسـفور       

ــتا يف عـــداد املـــ   وأوكســـيد واد املدرجـــة كلوريـــد الفوســـفور) إىل مـــادتني غـــري ضـــاّرتني ليسـ
 .االتفاقية  جداول  يف

ــة املتبقيــ     - ١١ ــواد الكيميائي ــدار امل ــرا ملق ــة  ونظ ــن الفئ ــاء   ٢ة م ــة (زه ــة ٥يف احلاوي ) يف املائ
فـإن بوسـع    ولُزوجة هذه البقايا والقدرة احملدودة على استعادة أي مواّد منها قابلٍة لالستخدام،

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

مـن   ١٢-٦وتثابر األمانة، عمال بتقرير اجمللس خالل دورته الثالثـة والثمـانني (الفقـرة      - ١٢
مـم  )، علـى التشـاور مـع إدارة األ   ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١١ املؤرخة بـ EC-83/5الوثيقة 

املتحدة لشـؤون السـالمة واألمـن بشـأن إمكانيـة سـفر مـوظفني مـن األمانـة إىل الرواغـة ألخـذ            
مة واألمــن حاليــا بعــدم الســفر عّينــات مــن التربــة. وتنصــح إدارة األمــم املتحــدة لشــؤون الســال

 هناك. وستواصل األمانة متابعة الوضع.  إىل
  

 التكاليف اإلمجالية وحال الصندوق االستئماين    

ــة يف    - ١٣ ــدرت األمانـ ــطس  ١أصـ ــات    ٢٠١٦آب/أغسـ ــدمي تّربعـ ــدعو إىل تقـ ــذكرة تـ مـ
آب/أغســطس  ١ املؤرخــة بـــ S/1400/2016للصــندوق االســتئماين اجلديــد لــدعم ليبيــا (الوثيقــة 

مهات ، مسـا ٢٠١٦كـانون األول/ديسـمرب    ٣١). وتلقّى الصـندوق االسـتئماين، حـىت    ٢٠١٦
نـدا والواليـات املتحـدة    ندا وقربص وكندا ونيوزيل، من فنلورويمليون  ١,٢يزيد جمموعها عن 

ــارس  ٢١األمريكيـــة. وحبلـــول  ــندو ٢٠١٧آذار/مـ ــتئماين ، كـــان قـــد أُنفـــق مـــن الصـ ق االسـ
ــ ٤٩٨  ٧١٠ ــدمري األســـ    يـ ــلة بتـ ــطة املتصـ ــاليف األنشـ ــّد تكـ ــة  وروا لسـ ــة الليبيـ لحة الكيميائيـ
ــن ــة  م ــل األنشــطة املتصــلة     ٢  الفئ ــوال ُتســتخدم لتموي ــذه األم ــزال ه ــلحة   . وال ت ــدمري األس بت

 والتحقق من تدمريها. ٢الكيميائية الليبية من الفئة 

خـدمات شـركة متخّصصـة لكـي تعمـل       وأبرمت األمانة مع كنـدا اتفاقـا بشـأن متويـل      - ١٤
ليبيا على إعداد ميزانيـة للعمـل املتصـل بـالتخلص مـن حمتويـات الصـهريج املتبقـي وتنظيـف            مع

االحتاد األورويب رغبته يف املسامهة يف هـذا اجلهـد. ويـوّد     الصهاريج املفرغة يف الرواغة. وأبدى
املـدير العـام أن يعـرب مـرة أخـرى عـن تقـديره للـدول األطـراف الـيت قـّدمت بالفعـل تربعــات             

 للصندوق االستئماين أو التزمت بتقدميها.

 


