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رئــيس ألمــني العــام إىل موجهــة مــن ا ٢٠١٥آب/أغســطس  ٢٦رســالة مؤرخــة     
  جملس األمن

  
أتشرف بأن أرفق طيه التقرير الشهري الثالث والعشرين املقّدم من املدير العام ملنظمـة    

ــالفقرة    ــة عمـــال بـ ــلحة الكيميائيـ ــر األسـ ــر ١٢حظـ ــن مـــن قـ ) ٢٠١٣( ٢١١٨ار جملـــس األمـ
  .٢٠١٥آب/أغسطس  ٢٢متوز/يوليه إىل  ٢٣املرفق). وتغطي هذه الرسالة الفترة من   (انظر

ئيــة االثــين عشــر، أود أن أنــوه    يتعلــق بتــدمري مرافــق إنتــاج األســلحة الكيميا    وفيمــا   
منظمة حظر األسلحة الكيميائية قد حتققت مـن تـدمري أربـع مـن حظـائر الطـائرات السـبع         بأن

ومن تدمري مجيع الـبىن اخلمـس املقامـة حتـت األرض. وإنـين أتطلـع إىل إحـراز تقـدم حنـو تـدمري           
  تبقية، على أن يتم ذلك مع مراعاة األوضاع األمنية السائدة.حظائر الطائرات الثالث امل

يــيم اإلعالنــات التــابع ملنظمــة  وعنــدما بعثــُت برســاليت الســابقة إلــيكم، كــان فريــق تق    
األسلحة الكيميائية جيري زيارته العاشـرة للجمهوريـة العربيـة السـورية. وقـد أهنـى فريـق         حظر

ــه يف  ــيم زيارتـ ــه  ٣١التقيـ ــة   ، ب٢٠١٥متوز/يوليـ ــاورات التقنيـ ــدا مـــن املشـ عـــد أن أجـــرى مزيـ
واملقابالت وأبلغ السلطات السورية بنتـائج حتاليـل العّينـات الـيت أخـذها خـالل زيارتيـه الثامنـة         
والتاسعة للبلد. وإنين أحيط علما بـأن الفريـق يعتـزم إجـراء زيارتـه احلاديـة عشـرة للجمهوريـة         

  .٢٠١٥رية يف هناية شهر آب/أغسطس العربية السو
وكما ذكرُت يف رساليت السابقة، فإن بعثة منظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة لتقصـي        

ــزاعم اســتخدام املــ      ــق يف م ــائق تواصــل أنشــطتها للتحقي ــة الســامة كأســلحة   احلق واد الكيميائي
يـــق بعثـــة تقصـــي احلقـــائق ســـاملاً اجلمهوريــة العربيـــة الســـورية. وأود أن أرحـــب بعـــودة فر  يف
آب/أغســطس  ١٦إىل  ١شــق للمــرة الثانيــة يف مهمــة امتــدت مــن الهــاي، بعــد أن زار دم إىل

واســتهدفت التحقــق مــن صــحة املعلومــات الــواردة مــن اجلمهوريــة العربيــة الســورية.    ٢٠١٥
  النتائج اليت خلصت إليها البعثة.وإنين أتطلع إىل التعرف على 
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ويف أعقــاب مــزاعم مســتمرة باســتخدام مــواد كيميائيــة  ٢٠١٥آب/أغســطس  ٧ويف   
) ٢٠١٥( ٢٢٣٥مة كأســلحة يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية، اختــذ جملــس األمــن القــرار   ســا

ــه أن أقــدم إىل اجمللــس، بالتعــاون مــع املــدير العــام ملنظمــة حظــر األســلحة       الــذي طُلــب إيلّ في
الكيميائيــة، توصــيات تشــمل عناصــر اختصاصــات وتتنــاول إنشــاء وإعمــال آليــة للتحقيــق          

لحة الكيميائية واألمم املتحدة، بغيـة احلصـول علـى إذن اجمللـس     مشتركة بني منظمة حظر األس
ــة هــو العمــل إىل أقصــ    ى حــّد ممكــن علــى حتديــد األشــخاص   بــذلك. والغــرض مــن هــذه اآللي

ــة، مبــا فيهــا      أو الكيانــات أو اجلماعــات أو احلكومــات الــيت قامــت باســتخدام املــواد الكيميائي
ة يف اجلمهورية العربيـة السـورية أو نظمـت    الكلور أو أي مادة كيميائية سامة أخرى، كأسلح

  يت شاركت يف ذلك على أي حنو آخر.استخدامها يف البلد أو رعته أو ال
لقد أعربُت مراراً عن إمياين بأن استخدام أي طـرف مـن أطـراف الـرتاع هـذه األسـلحة         

س األمـن  أمر ال ميكن قبوله وأن املسؤولني عن ذلك ال بد أن حياسـبوا. وإنـين أرحـب بقـرار جملـ     
هذا، وما زلُت أعمل عن كثب مع املدير العام ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية يف هذا الصـدد.  

  .)٢٠١٥( ٢٢٣٥من منطوق القرار  ٥ وسوف تتلقون قريبا التوصيات املطلوبة وفقاً للفقرة
ن علـــى هـــذه الرســـالة ومرفقهـــا وأرجـــو ممتنـــا التكـــرم بـــإطْالع أعضـــاء جملـــس األمـــ   
  .عاجلة  بصورة

  
  مون - كي  بان ) توقيع(
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  مرفق
ــالعنوان    يشــّرفين أن أرســل    ــري الصــادر ب ــيكم تقري ــة بر  ”إل ــدم احملــرز يف إزال ــامج التق ن

الــذي أُعــّد وفقــا لألحكــام ذات الصــلة الــواردة يف قــرار اجمللــس  “األســلحة الكيميائيــة الســوري
) ٢٠١٣( ٢١١٨ويف القـــرار  EC-M-33/DEC.1التنفيـــذي ملنظمـــة حظـــر األســـلحة الكيميائيـــة 

، إلحالتـه إىل جملـس األمـن.    ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٢٧الصادر عن جملس األمن، املؤرخِ كالُهما 
، ويغطـي أيضـا   ٢٠١٥آب/أغسـطس   ٢٢متوز/يوليـه إىل   ٢٣ويشمل تقريري الفترة املمتدة من 

املــؤرخ  EC-M-34/DEC.1متطلبــات تقــدمي التقــارير املنصــوص عليهــا يف قــرار اجمللــس التنفيــذي   
  .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب   ١٥
  

  أُزوجموأمحد  ) توقيع(
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  ضميمة
  

  مذكرة من املدير العام ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية    
  

  التقدم احملرز يف إزالة برنامج األسلحة الكيميائية السوري    
  
ــة (   - ١ ــة الفنيــ ــّدم األمانــ ــة”تقــ ــذي ( “األمانــ ــال  )،“اجمللــــس”) إىل اجمللــــس التنفيــ عمــ

  (و) مـــن القـــرار الـــذي أصـــدره يف اجتماعـــه الثالـــث والـــثالثني (الوثيقـــة  ٢الفرعيـــة  بـــالفقرة
EC-M-33/DEC.1  تقريرا شهريا عن تنفيـذ ذلـك القـرار.    ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٢٧املؤرخة ،(

مـن قـرار    ١٢وُيرفع تقرير األمانة أيضا إىل جملس األمن من خـالل األمـني العـام، وفقـا للفقـرة      
  ).٢٠١٣( ٢١١٨تابع لألمم املتحدة األمن الجملس 

املتطلبـات املفصَّـلة لتـدمري    ”واعتمد اجمللس يف اجتماعـه الرابـع والـثالثني قـرارا عنوانـه        - ٢
  (الوثيقــــة “ريةاألســــلحة الكيميائيــــة الســــورية ومرافــــق إنتــــاج األســــلحة الكيميائيــــة الســــو

EC-M-34/DEC.1  ــاين/نوفمرب   ١٥املؤرخــة  ٢٢وقــرر اجمللــس يف الفقــرة  ). ٢٠١٣تشــرين الث
بــاقتران مــع التقــارير املطلــوب تقــدميها ”تقــّدم األمانــة تقــارير عــن تنفيــذه مــن ذلــك القــرار أن 

  .“EC-M-33/DEC.1(و) من قرار اجمللس  ٢مبوجب الفقرة الفرعية 
املنظمـة  تقارير بعثـة  ”الثامن واألربعني قرارا عنوانه  واعتمد اجمللس أيضا خالل اجتماعه  - ٣
  .)٢٠١٥شباط/فرباير  ٤ املؤرخة EC-M-48/DEC.1(الوثيقة  “تقّصي احلقائق يف سوريةل
وعليــه، ُيقــدَّم هــذا التقريــر الشــهري الثالــث والعشــرون وفقــا لقــراَري اجمللــس اآلنفَــي     - ٤

متوز/يوليـــه  ٢٣املمتـــدة مـــن  الـــذكر، وهـــو يشـــتمل علـــى معلومـــات ذات صـــلة بـــالفترة       
  .٢٠١٥آب/أغسطس   ٢٢  إىل
  

ــرارين      الت     ــات القـ ــاء مبتطلبـ ــورية يف الوفـ ــة السـ ــة العربيـ ــه اجلمهوريـ ــذي أحرزتـ ــدم الـ   قـ
EC-M-33/DEC.1 و EC-M-34/DEC.1  

يرد يف ما يلي عرُض التقـدم الـذي أحرزتـه اجلمهوريـة العربيـة السـورية خـالل الفتـرة           - ٥
  املفاد عنها:

إلنتــاج  ١٢ ـلـ اسـتمرت خـالل الفتـرة املفـاد عنــها أنشـطةُ التـدمري يف املرافـق ا         (أ)  
) يف اجلمهورية العربيـة السـورية. وحتققـت األمانـة اآلن     “مرافق اإلنتاج”األسلحة الكيميائية (

من تدمري أربع من سبع حظائر الطائرات. وال يزال ُينتظر التحقـق مـن تـدمري حظـرية طـائرات      
خامسة مؤّخرا بسبب بعض العمل امليكانيكي املتبقّي الذي مل ُينَجـز بعـد. ومثـة حاليـا حظريتـا      
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ع األمـين. ووفـق مـا سـبق أن أُبلـغ عنـه، حتققـت        طائرات يتعـذر الوصـول إليهمـا بسـبب الوضـ     
  ؛يع مخس البىن املقامة حتت األرضاألمانة من تدمري مج

آب/أغســــطس  ١٨قــــّدمت اجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية إىل اجمللــــس، يف    (ب)  
املؤرخــــــة  EC-80/P/NAT.2، تقريرهــــــا الشــــــهري احلــــــادي والعشــــــرين (الوثيقــــــة ٢٠١٥

أراضــيها مــن أنشــطة متصــلة بتــدمري أســلحتها   ) عمــا ُيجــرى علــى٢٠١٥آب/أغســطس  ١٨
  ؛EC-M-34/DEC.1من الوثيقة  ١٩الكيميائية ومرافق إنتاجها، عمالً مبا تقضي به الفقرة 

تعـــاون الـــالزم وفقـــا لتنفيـــذ    واظبـــت الســـلطات الســـورية علـــى تقـــدمي ال      (ج)  
مـن التـابع   مـن قـرار جملـس األ    ٧والفقـرة   EC-M-33/DEC.1(هـ) مـن القـرار    ١الفرعية  الفقرة

  ).٢٠١٣( ٢١١٨لألمم املتحدة 
  

الـة  التقدم الذي أحرزته الدول األطراف اليت ُتجرى على أراضيها أنشطة التـدمري يف إز     
  األسلحة الكيميائية السورية

أُحــرز تقــدم ذو شــأن يف تــدمري مجيــع املــواد الكيميائيــة الــيت أعلنــت عنــها اجلمهوريــة     - ٦
. ومت التحقق يف اجملمـوع مـن تـدمري    ٢٠١٤من أراضيها يف عام العربية السورية، واليت ُرّحلت 

يف املائة من مجيع األسلحة الكيميائية املعلَن عنها، وتشمل هـذه النسـبة اإليزوبروبـانول     ٩٨,٨
ــة الســورية، و    ــة العربي ــر يف اجلمهوري ــة    يف ١٠٠ الــذي ســبق أن ُدّم ــواد الكيميائي ــة مــن امل املائ

. وكـذلك، ُدّمـر يف مـرفقني    ٢ئـة  مـن املـواد الكيميائيـة مـن الف     يف املائـة  ٩٣,٧ ، و١الفئـة   من
، الــيت DFأملانيــا وفنلنــدا مجيــع الصــبائب الــيت آتتــها عمليــة حتييــد اخلــردل الكــربييت واملــادة     يف

ــنت الســفينة     ــت علــى م ــات   MV Cape Rayأُجري ــا الكميــة املتبقيــة    التابعــة للوالي املتحــدة. أم
ــن ــة     م ــن الفئ ــة م ــادة الكيميائي ــدروجني ( ٢امل ــد اهل ــها يف اإلمجــال    HF، فلوري ــر من ــد ُدّم )، فق
يف املائــة. وبعـد أن خّزنــت شـركة فيوليــا احملـدودة املســؤولية للحلـول التقنيــة      ٤٨,٧نسـبته   مـا 
)Veolia ES Technical Solutions, LLC   ــطوانات الـــيت ــة، االسـ ــدة األمريكيـ ) بالواليـــات املتحـ

زينا مأمونا، فهي تعكف اآلن على القيـام بتحضـريات   ويعتريها تآكلٌ شديد خت HFحتوي املادة 
وتـدمريها. وسـتثابر األمانـة علـى تقـدميها       HFملتابعة العمل على جتهيز الكمية املتبقية من املادة 

إىل الدول األطراف يف الهاي عروضا وجيزة عن هذه األنشطة اليت ُيتوقع إمتامهـا يف مشـارف   
  .٢٠١٥هناية عام 
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  قامت هبا األمانة يف ما يتعلق باجلمهورية العربية السوريةاألنشطة اليت     
األمـم  يف سياق بعثة املنظمة يف اجلمهورية العربية السورية، استمر التعاون مع مكتـب    - ٧

أُوفـد ثالثـة مـن مـوظفي املنظمـة      ) و“مكتـب خـدمات املشـاريع   ”املتحدة خلـدمات املشـاريع (  
  املشمولة هبذا التقرير.ة الفترة إطار تلك البعثة حبلول هناي  يف
وما برح املدير العام يتصل بكبار ممثلي الدول األطراف اليت توجد فيهـا مرافـق تـدمري      - ٨

ــو   ــة السـ ــلحة الكيميائيـ ــدمري األسـ ــاعدة يف تـ ــّدم املسـ ــتوى  أو تقـ ــؤولني رفيعـــي املسـ رية، ومبسـ
ام، علـى إطـالع   حكومة اجلمهورية العربية السورية. وواظبت األمانـة، نيابـة عـن املـدير العـ      يف

الدول األطراف يف الهاي علـى أنشـطتها، عمـال بطلـب اجمللـس يف دورتـه اخلامسـة والسـبعني         
  ).٢٠١٤آذار/مارس  ٧املؤرخة  EC-75/2من الوثيقة  ١٢-٧(الفقرة 

واستدامت األمانـة والسـلطات السـورية تعاوهنمـا القـائم بشـأن املسـائل غـري احملسـومة            - ٩
السـوري، وفـق مـا شـّجع عليـه اجمللـس يف دورتـه السادسـة والسـبعني           املتعلقة بـاإلعالن األويل 

ل فريـق تقيــيم  ). وواصـ ٢٠١٤متوز/يوليـه   ١١املؤرخــة  EC-76/6مـن الوثيقـة    ١٧-٦(الفقـرة  
ــيم”اإلعالنــات ( ــة الســورية، الــيت    “فريــق التقي ــة العربي ــه العاشــرة إىل اجلمهوري ) خــالل زيارت

ــه  ٣١إىل  ١٩أُجريـــت مـــن  ــؤولني   ،٢٠١٥متوز/يوليـ ــه مـــع مسـ ــة ومقابالتـ ــاوراته التقنيـ مشـ
رئيسيني يف برنامج األسلحة الكيميائية السوري، مبا يف ذلك مباحثات مع السـلطات السـورية   
بشأن نتائج حتاليل العّينات اليت أخذها فريـق التقيـيم خـالل زياراتـه السـابقة للمواقـع. وُنقلـت        

العاشـــرة، إىل خمتـــرب املنظمـــة، ل زيارتـــه العّينـــات اإلضـــافية، الـــيت أخـــذها فريـــق التقيـــيم خـــال
ــة      أُ حيــث ــة الســورية، مث ُوّزعــت علــى خمتــربات معيَّن ــة الوطني عيــد تغليفهــا حبضــور ممثلــي اهليئ

ــه امل      ــيم مشــاوراته خــالل زيارت ــق التقي ــها. وسيواصــل فري ــا    لتحليل ــا إجراؤه ــع حالي ــة املزم قبل
  .٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١٢آب/أغسطس حىت   ٢٨  من
سبق أن أُفيد به، ُركّبت أجهزة نظـام الرصـد اخلـاص يف الـبىن األربـع املقامـة       ووفق ما   - ١٠

 EC-M-40/DG.2/Add.1حتـــت األرض الـــيت كـــان خمططـــا أصـــال لرصـــدها وفقـــا للمـــذكرتني 
ــة  ــة  EC-M-43/DG.1/Rev.1 ) و٢٠١٤متوز/يوليـــــه  ٢٠(املؤرخـــ متوز/يوليـــــه  ٢١(املؤرخـــ

  ع.ذه األجهزة على النحو املتوقَّ)، وتعمل ه٢٠١٤
  

  املوارد التكميلية    
ــدمري األســلحة       - ١١ بقــي جممــوع املســامهات يف الصــندوق االســتئماين اخلــاص بســورية لت

مليون أورو، واألطـراُف املسـامهة يف هـذا الصـندوق، مـن دون تغـيري        ٥٠,٣الكيميائية، البالغ 
    مبا أفيد به يف التقرير السابق. مقارنة
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  ل ببعثة املنظمة لتقّصي احلقائق يف سوريةاألنشطة املضطلَع هبا يف ما يتص    
القـــرار  ٢٠١٥آب/أغســـطس  ٧يف  اعتمـــد جملـــس األمـــن التـــابع لألمـــم املتحـــدة       - ١٢

)، الذي أذن بإنشاء آلية حتقيق مشـتركة. وُيطلـب يف هـذا القـرار مـن األمـني       ٢٠١٥( ٢٢٣٥
لــس األمــن بغــرض العــام لألمــم املتحــدة أن ينّســق مــع املــدير العــام للمنظمــة لكــي يقــدم إىل جم

يوما من تاريخ اختاذ هـذا القـرار، توصـيات تشـمل عناصـر       ٢٠احلصول على إذنه، يف غضون 
ملنظمــة واألمــم املتحــدة تتــوىل اختصاصــات، بشــأن إنشــاء وإعمــال آليــة حتقيــق مشــتركة بــني ا 

أقصى حد ممكـن حتديـد األشـخاص أو الكيانـات أو اجلماعـات أو احلكومـات الـيت قامـت          إىل
ــتخدام ــت     باسـ ــك االسـ ــيم ذلـ ــت تنظـ ــة أو تولّـ ــلحة كيميائيـ ــاركت  أسـ ــه أو شـ خدام أو رعايتـ

مـة لتقّصـي احلقـائق    حنـو آخـر يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية، حيثمـا ُتقـّرر بعثـة املنظ         على فيه
) أو تكون قـررت أن أسـلحة كيميائيـة قـد اسـُتخدمت أو ُيحتمـل أن تكـون        “بعثة التقّصي”(

  جلمهورية العربية السورية.اسُتخدمت يف حادث بعينه يف ا
ــام يف       - ١٣ ــدير الع ــرار إىل امل ــام الق ــا ٢٠١٥آب/أغســطس  ١٠وأحــال األمــني الع . ووفق

لالتفاق بشأن العالقة بني األمم املتحـدة ومنظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة، اسـُترعيت عنايـة        
ــرار مــن خــالل رســا       ــة إىل هــذا الق ــة األســلحة الكيميائي ــدول األطــراف يف اتفاقي لة مؤرخــة ال

ــايل.     S/1302/2015( ٢٠١٥آب/أغســطس  ١١ يف ــوم الت ــة يف الي ــة إطالعي ــدت جلس )، مث ُعق
ووقت إعداد هذا التقرير، تعكف املنظمة واألمم املتحـدة علـى إعـداد توصـيات لكـي يقـّدمها       

  األمني العام إىل جملس األمن.
ذُكر يف التقرير الشهري السابق، تواصل بعثة التقّصي حتليلها املعلوماِت الـيت  ووفق ما   - ١٤

ثانيــة لبعثــة التقّصــي يف دمشــق  ُجمعــت خــالل مهّماهتــا األخــرية. ويشــمل ذلــك اآلن املهمــة ال 
) حيـــث أوفـــدت لتنظـــر يف املعلومـــات الـــيت قدمتـــها  ٢٠١٥آب/أغســـطس  ١٦إىل  ١ (مـــن

وبعـد ذلـك التـاريخ. واشـتملت      ٢٠١٤ون األول/ديسـمرب  اجلمهورية العربية السـورية يف كـان  
شـاهدا آخـر وزيـارة     ٢٠األنشطة الـيت أُجريـت خـالل هـذه املهمـة علـى إجـراء مقـابالت مـع          

ــتقدَّم      ــل، سـ ــذا العمـ ــاز هـ ــمة دمشـــق. وعنـــد إجنـ ــة حبـــوث داخـــل العاصـ مستشـــفى ومؤسسـ
اف علـى هـذه النتـائج    االستنتاجات إىل املدير العام، الذي سُيطلع من بعـد ذلـك الـدول األطـر    

مـــم املتحـــدة، ويضـــّمنها أيضـــا يف التقـــارير الشـــهرية الـــيت تقـــدَّم إىل جملـــس األمـــن التـــابع لأل 
  .EC-M-48/DEC.1يقضي به القرار   ما  قفو
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  اخلامتة    
ة تركيزهــا الرئيســي يف أنشــطتها ستواصــل بعثــة املنظمــة يف اجلمهوريــة العربيــة الســوري  - ١٥
ظــائر الطــائرات الــثالث املتبقيــة. وكــذلك، سيواصــل فريــق التقيــيم  املســتقبل علــى تــدمري ح يف

  .وبعثة التقّصي عملهما يف اجلمهورية العربية السورية
 


