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160217    140217    17-02111 (A) 

*1702111*  

العـام إىل رئـيس   ألمـني  موجهة من ا ٢٠١٧شباط/فرباير  ١٣رسالة مؤرخة   
  جملس األمن

  
أتشرف بأن أحيل إلـيكم التقريـر اخلـامس آلليـة التحقيـق املشـتركة بـني منظمـة حظـر            

  األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة.

  وأرجو ممتنا أن تتفضلوا بإطالع أعضاء جملس األمن على هذه الرسالة وعلى التقرير.  
  

  غوترييش) أنطونيو توقيع(
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موجهة إىل األمني العام مـن رئيسـة    ٢٠١٧شباط/فرباير  ١٣رسالة مؤرخة     
  آلية التحقيق املشتركة بني منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة  

    
شرف آلية التحقيق املشتركة بني منظمة حظـر األسـلحة الكيميائيـة واألمـم املتحـدة      تت  

  .)٢٠١٦( ٢٣١٩و  )٢٠١٥( ٢٢٣٥ألمن اخلامس عمال بقراري جملس ا اتقريره حتيلبأن 
  

  غامبا) فرجينيا توقيع(
  رئيسة
  آلية التحقيق املشتركة
  بني منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة
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ــر األســلحة            ــة حظ ــني منظم ــق املشــتركة ب ــة التحقي ــر اخلــامس آللي التقري
  الكيميائية واألمم املتحدة  

    
  مقدمة  - أوال   

هذا التقرير هـو التقريـر اخلـامس آلليـة التحقيـق املشـتركة بـني منظمـة حظـر األسـلحة             - ١
. ويغطـي  )٢٠١٦( ٢٣١٩قـرار جملـس األمـن    بالكيميائية واألمـم املتحـدة، وهـو مقـدم عمـال      

، وهـو تـاريخ تقـدمي التقريـر الرابـع لآلليـة       ٢٠١٦تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٠التقرير الفترة من 
)S/2016/888 ٢٠١٧شباط/فرباير  ١٠) إىل جملس األمن، إىل.    
    

  معلومات أساسية  - ثانيا   
بواليــة تتمثــل يف القيــام إىل  )٢٠١٥( ٢٢٣٥ هجملــس األمــن اآلليــة مبوجــب قــرار أنشــأ  - ٢

ــيت قامــت       ــات أو اجلماعــات أو احلكومــات ال ــد األشــخاص أو الكيان أقصــى حــد ممكــن بتحدي
ائيــة، مبـا فيهــا الكلــور أو أي مــادة كيميائيـة ســامة أخــرى، كأســلحة يف   باسـتخدام املــواد الكيمي 

اجلمهورية العربية السورية أو اليت تولت تنظيم ذلك االستخدام أو رعايته أو شاركت فيـه علـى   
حنو آخر، حيثما تقـرر بعثـة تقصـي احلقـائق التابعـة ملنظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة أو تكـون           

يائية، مبا فيها الكلور أو أي مادة كيميائية سامة أخرى، قد استخدمت أو قررت أن املواد الكيم
  حيتمل أن تكون استخدمت كأسلحة يف حادث بعينه يف اجلمهورية العربية السورية.

 ،، نفّــذت اآلليــة واليتــها علــى مــرحلتني. ومتثلــت املرحلــة األوىل٢٠١٦وخــالل عــام   - ٣
يف استعراض بيانات بعثـة تقصـي احلقـائق     ،إلعداد احلاالتمع املعلومات والتخطيط جباملتعلقة 

ــة        ــة املرحل ــه. ويف اي ــق ومنهجيت ــها، ورســم خــرائط للحــوادث، ووضــع خطــة التحقي وحتليل
حاالت جيـب التحقيـق فيهـا يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية (انظـر         تسعاألوىل، حددت اآللية 

S/2016/738/Rev.1     ــل معمــق ــق يف احلــاالت) يف إجــراء حتلي ــة (التحقي ــة الثاني ). ومتثلــت املرحل
للحــاالت الــيت مت حتديــدها واســتمرت حــىت مجــع مــا يكفــي مــن معلومــات وحتليلــها وتقييمهــا  

  وإثباا للسماح لآللية بعرض استنتاجاا على جملس األمن.

اآللية الثالث والرابع أنه توصل إىل استنتاج بشأن اجلهات وأفاد فريق القيادة يف تقريري   - ٤
ــيس (   ــة: تلمنـ ــع التاليـ ــاالت األربـ ــة باحلـ ــة املتورطـ ــان/أبريل  ٢١الفاعلـ ــرمني ٢٠١٤نيسـ )، وسـ

ــارس  ١٦( ــاس (٢٠١٥آذار/م ــارس  ١٦)، وقمين ــارع (٢٠١٥آذار/م آب/أغســطس  ٢١) وم
لقيـادة أن القـوات املسـلحة العربيـة     ). وفيما يتعلـق بـاحلوادث الثالثـة األوىل، قـرر فريـق ا     ٢٠١٥

السورية شاركت يف استخدام املواد الكيميائية السامة كأسـلحة وأن طـائرات اهلليكـوبتر التابعـة     
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هلا قد استخدمت إللقاء براميـل متفجـرة يف تلـك احلـاالت الـثالث. وحـدد أيضـا أن القاعـدتني         
مها القاعـدتان اجلويتـان اللتـان بـدأت      اجلويتني يف محاة ومحيميم، اللتني تسيطر عليهما احلكومة،

طائرات اهلليكوبتر رحالا منها. وفيما يتعلق باحلادث الـذي وقـع يف مـارع، قـرر فريـق القيـادة       
أن تنظيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام قـد نفـذ هجومـا علـى مـارع واسـتخدم فيـه عـدة             

  يميائي.قذائف مدفعية مملوءة باخلردل الكربييت، الذي هو سالح ك

الذي مت مبوجبـه جتديـد واليـة اآلليـة، كـرر       )٢٠١٦( ٢٣١٩من القرار  ١ويف الفقرة   - ٥
الـس   أكّـد . و)٢٠١٥( ٢٢٣٥جملس األمـن تأكيـد واليـة اآلليـة املنصـوص عليهـا يف القـرار        

أيضــــاً أن اآلليــــة ستســــتمر يف أداء أعماهلــــا اســــتنادا إىل مضــــمون الرســــالتني املــــؤرختني        
املــوجهتني مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس   ٢٠١٥أيلول/ســبتمرب  ٩آب/أغســطس و  ٢٧

مل يطـرأ أي تغـيري علـى هيكـل اآلليـة واختصاصـاا        لذا). وS/2015/696و  S/2015/669األمن (
وإدارة املعلومـات وطرائـق الوصـول     اآلليـة وإجراءاا، مبا يف ذلـك فيمـا يتعلـق بأسـاليب عمـل      

  واألدلة واإلبالغ.

، على تشـجيع  )٢٠١٦( ٢٣١٩من القرار  ٩و  ٤وعالوة على ذلك، نصت الفقرتان   - ٦
اآللية على أن تتشاور مع اهليئات املناسبة املعنية مبكافحة اإلرهاب وعدم االنتشـار التابعـة لألمـم    

جلنـة جملـس األمـن    و )٢٠٠٤( ١٥٤٠األمن املنشـأة عمـال بـالقرار     جملساملتحدة، ال سيما جلنة 
بشـــأن  )٢٠١٥( ٢٢٥٣ و )٢٠١١( ١٩٨٩ و )١٩٩٩( ١٢٦٧العاملـــة مبوجـــب القـــرارات 

تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشـام (داعـش) وتنظـيم القاعـدة ومـا يـرتبط مـا مـن أفـراد          
ومجاعات ومؤسسات وكيانات، من أجل تبادل املعلومات بشأن قيام جهات غري تابعـة للدولـة   

كأسلحة أو توليهـا تنظـيم ذلـك االسـتخدام أو رعايتـه أو مشـاركتها        باستخدام املواد الكيميائية
فيــه علــى حنــو آخــر يف احلــوادث الــيت تنــدرج يف نطــاق واليــة اآلليــة وتقــدمي إحاطــات، حســب  

  االقتضاء، إىل تلك اهليئات بشأن النتائج ذات الصلة اليت متخض عنها عمل اآللية. 

، إىل إشــراك الــدول )٢٠١٦( ٢٣١٩رار مــن القــ ٥يف الفقــرة  ،ودعيــت اآلليــة أيضــا  - ٧
ذات الصلة يف املنطقة سعيا إىل تنفيذ واليتها، لغايات منها توليها إىل أقصى حـد ممكـن حتديـد    
ــة اإلســالمية أو جبهــة النصــرة      األشــخاص أو الكيانــات أو اجلماعــات املــرتبطني بتنظــيم الدول

تسمي نفسها اآلن جبهة فتح الشام) بشأن األحداث الـيت تنـدرج يف إطـار واليـة اآلليـة.       اليت(
على ذلك، شجعت الدول املعنية يف املنطقة على أن تقدم، حسب االقتضـاء، إىل آليـة    عالوةو

التحقيق املشتركة معلومات عن حصول اجلهـات غـري التابعـة لـدول علـى األسـلحة الكيميائيـة        
اجلهــود الـيت تبــذهلا اجلهــات غـري التابعــة لــدول السـتحداث األســلحة الكيميائيــة     أوومكوناـا  

ووسائل إيصاهلا أو احتياز هذه األسلحة والوسائل أو صنعها أو امتالكها أو نقلـها أو حتويلـها   
  أو استعماهلا، اليت تتم ضمن نطاق والياا.
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ــرة      - ٨ ــة، يف الفق ــت اآللي ــك، دعي ــرار   ٦باإلضــافة إىل ذل ــن الق ، إىل )٢٠١٦( ٢٣١٩م
 دولـة مـن الـدول األطـراف يف     ميحـال تقـد   يفتقدمي املساعدة ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية 

حة الكيميائيـة وتـدمري تلـك األسـلحة     اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين واسـتعمال األسـل  
  طلباً لتلقي املساعدة واحلماية من استخدام األسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها.  

    
  األنشطة املنفذة    - ثالثاً   

 ولنـدا أفادت اآللية يف تقريرها الرابع أا أغلقت مكتب التحقيق التابع هلا يف الهـاي    - ٩
ألن التمديـد الـذي أذن بـه     ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٢٣ومكتب االتصال التابع هلا يف دمشق يف 

) أُجيـز فقـط السـتكمال    S/2016/807و  S/2016/806جملس األمـن مـن خـالل تبـادل الرسـائل (     
أذن الـس بتمديـد ثـان للسـماح بالتشـاور       ،تقريـر ال ذلـك وتقدمي تقريرها الرابع. وبعد تقـدمي  

  جتديد الوالية. احتمالبشأن 

ــالقوام األدىن مــن        - ١٠ ــورك يعمــل ب ــاين، بقــي مكتــب نيوي ــد الث ــرة هــذا التمدي وخــالل فت
، ركـــزت اجلهـــود علـــى املســـائل املتعلقـــة )٢٠١٦( ٢٣١٩املـــوظفني. وبعـــد اعتمـــاد القـــرار 

بامليزانيـة وعلــى إعــادة جتهيــز مكتــب التحقيــق يف الهـاي، مبــا يف ذلــك تــوفري املعــدات الالزمــة   
  إلدارة املعلومات بأمان وتعيني املوظفني.

مـع املعلومـات   ويف هذا الصدد، أبلغت اآللية سابقاً بأن مثة حاجة إىل جهـود بديلـة جل    - ١١
وإىل مهارات يف جمال التحقيق دف إجراء التحقيقات بشأن خمتلف مستويات ارتكـاب مثـل   
تلك األعمال، باإلضافة إىل التحقيق بشأن من يتولون الرعاية أو التنظيم أو املشاركة فيه علـى  

التحقيـق   حنو آخر. وحتقيقا هلذه الغاية، فإن اآللية بذلت وستواصل بذل اجلهود لتعزيز مكتـب 
يف الهاي من خالل إنشـاء وحـديت حتقيـق خمصصـتني ومتكـاملتني مهـا وحـدة مجـع املعلومـات          
ووحــدة التحليــل والتحقــق. وعــززت قــدرة مكتــب التحقيــق عــن طريــق التعاقــد مــع مــوظفني  
لديهم خربة واسعة يف إجراء التحقيقات املعقدة ويتمتعون مبعارف متخصصـة، مثـل حمللـني يف    

ويل اهتمــام خــاص  لــة اجلنائيــة ومكافحــة االرهــاب وحمللــني عســكريني. وأُ     جمــال علــوم األد 
  للحفاظ على املعرفة املؤسسية املتوفرة يف املكتب.

وحيتمل أن تكون هناك حاجة أيضاً إىل مساعدة مماثلة للدعم التقين الذي مت احلصـول    - ١٢
دوق اسـتئماين سيسـتخدم   عليه سابقاً، مثل الدعم املتعلـق بالترمجـة. وال يـزال لـدى اآلليـة صـن      

لتلبية كافة االحتياجات املادية والتقنية لتنفيذ واليتها. وطُلب من اجلهات املاحنـة احلاليـة متديـد    
، وشـرع يف  )٢٠١٦( ٢٣١٩اإلطار الـزمين ملسـامهاا وفقـاً للجـدول الـزمين احملـدد يف القـرار        

  وردت مسامهة مالية إضافية من إحدى الدول األعضاء.وموال. األل جهود جلمع بذ
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  منظمة حظر األسلحة الكيميائية معاحلوار مع الدول األعضاء و    

واصل مكتب نيويورك احلوار مع الدول األعضاء بشأن واليـة اآلليـة، بوسـائل مشلـت       - ١٣
تقــدمي معلومــات حمدثــة عــن احلــاالت. وعــالوة علــى ذلــك، تلقــت اآلليــة تســعة ادعــاءات مــن  

ــة غــري      ــام جهــات فاعل ــدول األعضــاء بشــأن قي ــةال ــازة أو اســتخدام،    تابع ــل أو حي ــدول بنق ل
كيميائية أو املـواد الكيميائيـة السـامة. ويتعلـق أحـد االدعـاءات       اعتزامها استخدام، األسلحة ال أو

من قبل جمموعة معارضة مسـلحة.   ٢٠١٦باستخدام الكلور يف حلب يف كانون األول/ديسمرب 
وتتعلــق مثانيــة ادعــاءات حبيــازة واعتــزام اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، مبــا يف ذلــك الصــواريخ    

معارضــة  لــق ادعــاء بنقــل املــواد الكيميائيــة إىل مجاعــات  املــزودة بــرؤوس حربيــة كيميائيــة. ويتع 
مسلحة بقصد استخدامها كأسلحة كيميائية. وأشارت ثالثة من هذه االدعاءات حتديـدا إىل أن  

كيميائيــة ســامة بنيــة اســتخدامها  اًتنظــيم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام تلقــى وحــاز مــواد
  كسالح. وأُطلعت األمانة الفنية ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية على هذه االدعاءات.

ويف ضوء ما سبق ذكره، واصل مكتب نيويورك االتصـال بشـكل منـتظم مـع األمانـة        - ١٤
  الفنية ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية.

ــا ورد يف ال    - ١٥ ــك، وكمـ ــى ذلـ ــالوة علـ ــة، وردت يف    وعـ ــه اآلليـ ــذي قدمتـ ــع الـ ــر الرابـ تقريـ
رســالة مــن اجلمهوريــة العربيــة الســورية أُشــري فيهــا إىل حتقيــق    ٢٠١٦تشــرين األول/أكتــوبر  ١٠

ــة      ــة أجـــرت دراسـ ــالة أن اللجنـ ــر يف تلـــك الرسـ ــورية. وذكـ ــة السـ ــة الوطنيـ ــه اللجنـ داخلـــي جتريـ
ويـة يف بعـض املنـاطق الـيت جتـري      وقانونية) وافية واستعرضت خطط الطـريان والعمليـات اجل   (تقنية

اآللية حتقيقا بشأا، وأشارت بالتحديد إىل قاعـديت محـاة ومحيمـيم اجلـويتني. وكمـا ذُكـر سـابقا،        
طلب فريق قيادة اآللية رمسيا من احلكومة تقـدمي أمسـاء الوحـدات احملـددة التابعـة للقـوات املسـلحة        

تلقت منها اللجنـة الوطنيـة خطـط الطـريان     السورية وأي كيانات خارج القوات املسلحة العربية 
 هـذا  كتابـة  تـاريخ  حىتواملعلومات املتعلقة بالعمليات اجلوية. ومل يرد أي جواب على هذا الطلب 

. وهلذه املعلومات أمهية كبرية، ألن القادة مسؤولون عـن أي أصـول خاضـعة لسـيطرم.     التقرير
  قدمت.  ليل أي معلومات، إذااستعراض وحت وسيكون لدى احملققني أيضا القدرة على

  
  املشاورات مع هيئات األمم املتحدة املعنية مبكافحة اإلرهاب وعدم االنتشار    

، أجـرى مكتـب نيويـورك اتصـاالت وعقـد مناقشـات       )٢٠١٦( ٢٣١٩القرار ب عمالً  - ١٦
وجلنــة  )٢٠٠٤( ١٥٤٠األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار  جملــسأوليــة مــع رؤســاء كــل مــن جلنــة  

جلنــة جملــس وبشــأن مكافحــة اإلرهــاب  )٢٠٠١( ١٣٧٣ جملــس األمــن املنشــأة عمــالً بــالقرار
 )٢٠١٥( ٢٢٥٣ و )٢٠١١( ١٩٨٩ و )١٩٩٩( ١٢٦٧رارات األمــن العاملــة مبوجــب القــ 
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الشام (داعش) وتنظيم القاعدة ومـا يـرتبط مـا مـن     بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق و
ــه يف        ــى النحــو املنصــوص علي ــات عل ــادل املعلوم ــات، لتب ــراد ومجاعــات ومؤسســات وكيان أف

  .  http://undocs.org/ar/S/RES/2319(2016)من القرار ٤  الفقرة
    

  املقبلة واملالحظات اخلتاميةاخلطوات   - رابعاً   
احلــاالت الــيت قــررت فيهــا بعثــة  هــينقطــة البدايــة بالنســبة لتحقيقــات اآلليــة  ســتكون  - ١٧

تقصي احلقائق أن املواد الكيميائية قد استخدمت أو حيتمل أن تكون قد استخدمت كأسـلحة  
احلقـائق   يف حادث يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية. وخلـص آخـر تقريـر أصـدرته بعثـة تقصـي         

)S/2017/45    ما إذا كانت مـادةٌ كيميائيـة بعينـها بثقة تي أن تبإىل أن ليس بوسع بعثة التقص (
اســتخدمت أو مل تســتخدم كســالح يف احلــادث موضــع التحقيــق. وتبعــاً لــذلك، يتعــذر علــى   

ا احلادث. ومع ذلك، جيري اإلعداد لبعثـة أخـرى لتقصـي    اآللية اختاذ أي إجراء آخر بشأن هذ
بعثـة أن املـواد الكيميائيـة    الاحلقائق وستكون اآللية جـاهزة للتحقيـق يف أي حـاالت تقـرر فيهـا      

  قد استخدمت أو حيتمل أن تكون قد استخدمت كأسلحة.

متزامنـة   وتكفل تشكيلة اآللية امتالكها القدرات واملهارات الالزمـة إلجـراء حتقيقـات     - ١٨
بشأن عدة جمموعات من املسائل. ويف انتظار قرارات أخرى من بعثة تقصي احلقائق، سـتعمل  
اآلليــة علــى جعــل مكتــب التحقيــق يف الهــاي جــاهزا للعمــل وقــادرا علــى إجــراء التحقيقــات    

 ،. وفيما يتعلق بتلك احلاالت األربـع الـيت خلـص فيهـا فريـق القيـادة      ٢٠١٧حبلول آذار/مارس 
إىل استنتاج بشأن اجلهـات الفاعلـة املتورطـة،     ،النحو املذكور يف التقريرين الثالث والرابع على

ســيكون مكتــب التحقيــق مســتعداً أيضــا إلجــراء حتقيــق يبــين إىل أقصــى حــد ممكــن اجلهــات     
الفاعلة األخرى، مثل املـرتكبني واملـنظمني واجلهـات الراعيـة. وسـتعزز هـذه القـدرة أيضـاً مـن          

املعلومات مع هيئات األمم املتحدة املعنية مبكافحة اإلرهاب وعـدم االنتشـار الـيت     خالل تبادل
دول، وبصـفة خاصـة   لـ التابعـة   غـري ميكن أن تقدم مزيدا من املعلومات بشـأن اجلهـات الفاعلـة    

  تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام وجبهة النصرة (جبهة فتح الشام).  

عن تقديرها لألمانة العامة لألمم املتحدة، وال سيما إدارة الشـؤون   اآللية تعبروأخريا،   - ١٩
اإلدارية ومكتب شؤون نزع السالح ولألمانة الفنيـة ملنظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة، علـى       

  ما تلقته من دعم إداري وتشغيلي.
    
 


