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ــالة مؤرخــــة      ــايو  ٥رســ ــة مــــن األمــــني العــــام إىل رئــــيس   ٢٠١٧أيار/مــ موجهــ
  األمن جملس

يشرفين أن أحيل إليكم طيه تقريراً للمدير العام ملنظمة حظر األسـلحة الكيميائيـة عـن      
خـارج األراضـي الليبيـة     ٢حالة تنفيذ خطة تدمري األسلحة الكيميائية الليبيـة املتبقيـة مـن الفئـة     

إىل آذار/مـارس   ٢٣الفترة مـن   ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٤ويغطي التقرير املؤرخ  .(انظر املرفق)
  .٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٢

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 األمن٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٢املؤرخ  )٢٠١٦( ٢٢٩٨جملس األمن 
  .وأرجو ممتنا إطالع 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      ”يشرفين أن أرسل إليكم تقريري الصادر بالعنوان   

، الـذي أُعـد وفقـا لألحكـام ذات     “خارج األراضي الليبيـة  ٢ الفئةالكيميائية الليبية املتبقية من 
ــرار   ــواردة يف الق ــؤرخ بـــ  EC-M-52/DEC.1 الصــلة ال ــه  ٢٠ امل ، الصــادر عــن  ٢٠١٦متوز/يولي

املــؤرخِ   )٢٠١٦( ٢٢٩٨ي ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، ويف القــرار     الــس التنفيــذ 
، الصادر عـن جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة، إلحالتـه إىل جملـس         ٢٠١٦ متوز/يوليه ٢٢ بـ

ــميمة)  ــر الضــ ــن (انظــ ــمل .األمــ ــن    ويشــ ــدة مــ ــرة املمتــ ــري الفتــ ــارس ٢٣تقريــ إىل  آذار/مــ
، ويفــي أيضــا مبتطلبــات تقــدمي التقــارير املنصــوص عليهــا يف قــراري   ٢٠١٧نيســان/أبريل  ٢٢

 EC-M-53/DEC.1 ، و٢٠١٦متوز/يوليـــه  ٢٧ املـــؤرخ بــــ EC-M-52/DEC.2الــس التنفيـــذي  
  .٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٦ املؤرخ بـ
 .وتفضلوا، صاحب السعادة، بقبول أمسى عبارات التقدير  

  
  أُزوجمو) أمحد توقيع(
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  ضميمةال
  [األصل: باإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية]

  
  تقرير من املدير العام ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية    
 خــارج ٢ الفئــة مـن  املتبقيــة الليبيــة الكيميائيـة  األســلحة تــدمري خطـة  تنفيــذ ةحالـ     

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

) وطلب من املدير العام أن يساعد ليبيا على إعداد خطة معدلـة لتـدمري أسـلحتها    ٢٠١٦يوليه 
متوز/يوليـه   ٢٢واعتمـد جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة يف        .٢ يـة مـن الفئـة   الكيميائية املتبق

الذي رحب بقرار الس وأيده وطلب من املدير العـام، مـن    )٢٠١٦( ٢٢٩٨القرار  ٢٠١٦
 .التدمري ويتحقَّق منه يتماألمن إىل أن خالل األمني العام، أن يقدم تقارير منتظمة إىل جملس 

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     ١٧وطلـب الـس مـن املـدير العـام يف الفقـرة        .)٢٠١٦متوز/يوليـه   ٢٧ بـ
ويشمل هذا التقرير الشهري الثامن الفترة املمتدة  .القرار أن يقدم إليه تقريرا شهريا عن تنفيذه

 .٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٢آذار/مارس إىل  ٢٣من 
  

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

)، “GEKA mbHمرفق ”أمتّ مرفق تدمري عوامل احلرب الكيميائية ونفايات األسلحة (  - ٣
كلورو إيثانول وثالثي بوتيل األمني  - ٢ وهو مرفق التدمري املعين يف مونستر بأملانيا، تدمري الـ

  .، بالترتيب٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ٢٠ و ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٧يف 

)، ٢٠١٧آذار/مـارس   ٢٣ املؤرخة بــ  EC-85/DG.1ووِفق ما سبق أن أفيد به (الوثيقة   - ٤
علّقت عمليـة تـدمري ثالثـي كلوريـد الفوسـفور، وكـان هـذا التعليـق إجـراًء احتياطيـا ضـروريا            

الية ملـا دمـر   وال تزال الكمية اإلمج .لتفادي إحلاق أضرار بالغة بالطالء املقاوم للحرارة الشديدة
 .منه يف املائة ٢,٨أطنان، أي  ٣,٢من ثالثي كلوريد الفوسفور دون تغيري، أي 

، يف تــدمري كلوريــد الثيونيــل ٢٠١٧آذار/مــارس  ٢٤، يف GEKA mbHوشــرع مرفــق   - ٥
ويـتم تغذيـة احملـراق بنسـب منخفضـة       .)“١مونسـتر  ”( ١مستعينا باحملراق يف حمطة اإلحـراق  

، كــان قــد دمــر مــن كلوريــد  ٢٠١٧نيســان/أبريل  ١٧وحبلــول  .تفاديــا إلحلــاق أي ضــرر بــه
 .منه يف املائة ٢,٨طنا، أي  ٢,٨الثيونيل 
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مرة كل شـهرين،   GEKA mbH) تفتيش مرفق “األمانة”وتواصل أفرقة األمانة الفنية (  - ٦
ومل تواجــه أي  .٢٠١٧آذار/مــارس  ٢٩إىل  ٢٧مــن  وأُجريــت آخــر عمليــات التفتــيش هــذه 

  .مشكالت يف سري عملية التدمري

يسعى للحصول على التصاريح الالزمة لتغيري تكنولوجيا  GEKA mbHوال يزال مرفق   - ٧
 ويرتقـب أن تـتم املوافقـة علـى التصـاريح يف فتـرة حزيـران/        .التدمري مـن اإلحـراق إىل التحييـد   

ــه  ــه -يونيـ ــق     .متوز/يوليـ ــيتحول مرفـ ــاريح سـ ــلّم التصـ ــد تسـ ــتخدام  GEKA mbHوعنـ إىل اسـ
 .تكنولوجيا التحييد

، مـن  GEKA mbHوسيسافر فريق من األمانة إىل أملانيا إلجراء عملية تفتيش يف مرفـق    - ٨
ــايو  ٢٤إىل  ٢٢ ــة   ٢٠١٧أيار/م ــة الليبي ــة الوطني ــن اهليئ ــان م ــى   .، وســريافقه مراقب وســيثابر عل

  .ة ما سيعاين خالل عملية التفتيش املتصلة بأنشطة التدمريتضمني التقارير الشهري
  

 األنشطة اليت أجرا األمانة يف ما خيص ليبيا    

ــق      - ٩ ــدمري يف مرفــ ــات التــ ــا لعمليــ ــة تفتيشــ ــرت األمانــ ــن  GEKA mbH أجــ إىل  ٢٧مــ
األمانــة بــأن مشــكالت ال تــزال تعتــري  GEKA mbHوأخطــر مرفــق  .٢٠١٧آذار/مــارس  ٢٩

مقياس التدفق وأفاد أنه مت التحول إىل استخدام املقياس الدوار لتحديد تـدفق كلوريـد الثيونيـل    
وأكد فريق التفتيش التابع لألمانة أنه مت تركيب املقياس الـدوار وحتقـق مـن عمليـة      .إىل احملراق

 .سجيالت الفيديويةالتدمري من خالل التأكد يف املوقع واستعراض الت

بشأن اآلجال الزمنية إلحراق املـواد   GEKA mbHوتواصل األمانة التباحث مع شركة   - ١٠
  .الكيميائية املتبقية وحتييدها

ووفق ما سبق أن أفيـد بـه، أُعلمـت األمانـة حبـدوث تفاعـلٍ طـارد للحـرارة يف حاويـة            - ١١
تعبئتها مبرفـق التخـزين بالرواغـة، تسـبب      واحدة خالل عمليات تفريغ املواد الكيميائية وإعادة

يف احلاويـة   ٢ونظرا ملقدار املواد الكيميائية املتبقية من الفئة  .يف متاثُر املادة املوجودة يف احلاوية
ولُزوجـة هـذه البقايـا والقـدرة احملـدودة علـى اسـتعادة أي مـواد منـها قابلـة           ) يف املائـة  ٥(زهاء 

أن تؤكـد أن هـذه املـواد مل تعـد متثـل خطـرا مـن حيـث انتشـار          لالستخدام، فإن بوسع األمانة 
 .األسلحة الكيميائية

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

السـالمة واألمـن بشـأن إمكانيـة سـفر مـوظفني مـن األمانـة إىل الرواغـة ألخـذ           املتحدة لشؤون 
وتنصح إدارة األمم املتحدة لشؤون السـالمة واألمـن حاليـا بعـدم السـفر إىل       .عينات من التربة

  .وستواصل األمانة متابعة الوضع .هناك
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 التكاليف اإلمجالية وحال الصندوق االستئماين    

ــة يف   - ١٣ ــدرت األمانـ ــطس  ١ أصـ ــات    ٢٠١٦آب/أغسـ ــدمي تربعـ ــدعو إىل تقـ ــذكرة تـ مـ
 .)٢٠١٦آب/أغسـطس   ١ املؤرخـة بــ   S/1400/2016للصندوق االستئماين لدعم ليبيا (الوثيقة 

، مســـامهات يزيـــد ٢٠١٦كـــانون األول/ديســـمرب  ٣١وتلقّـــى الصـــندوق االســـتئماين، حـــىت 
مليون أورو، من فنلندا، وقربص، وكندا، ونيوزيالنـدا، والواليـات املتحـدة     ١,٢جمموعها عن 

أوروا من كندا، نقل من صندوق استئماين  ١٣٣ ٦٣٨ومت تلقي مبلغ إضايف قدره  .األمريكية
، كــان قــد أُنفــق مــن الصــندوق  ٢٠١٧آذار/مــارس  ٣١وحبلــول  .بيــاســابق كــان خمصصــا للي

أوروا لسد تكاليف األنشطة املتصلة بتدمري األسلحة الكيميائيـة الليبيـة    ٥٠٤ ٨٦٥االستئماين 
 .٢من الفئة 

وال يــزال الصــندوق االســتئماين يســتخدم لتمويــل األنشــطة املتصــلة بتــدمري األســلحة     - ١٤
كما تعكف األمانة علـى تعـيني استشـاري     .والتحقق من تدمريها ٢لفئة الكيميائية الليبية من ا

  .الستخالص الدروس من عمليات ترحيل األسلحة الكيميائية الليبية وتدمريها

ويود املدير العام أن يعرب مرة أخرى عن تقديره للدول األطراف اليت قدمت بالفعـل    - ١٥
  .هااالستئماين أو التزمت بتقدميتربعات للصندوق 

 


