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جملس األمن
السنة الثانية والسبعون

موجه للة أل األم للم الع للام م للن ا مث لل:
را للالة مةر للة  31نشل لتين األوكتوب للو ت ّ 2017
الدائم لالحتاد التواي لدى األمم ا ودة
يشرفين أن أحيل طيه التقييم األويل الذي أجراه االحتاد الروسي للتقريـر الاـا ا الدـادن عـن آليـ
التحقيــا املش ـبني ــة منرم ـ حرــر األســلح الميمياتي ـ واألمــم املتحــدة للتحقيــا حــاال اســت دا
األسلح الميمياتي اجلمهوني العر ي الاوني (انرر املرفا).
وال ي ـلال اا ـلاو الــرو عــاني ة علــر دناس ـ آقريــر آلي ـ التحقيــا املش ـبني  .وســتبل النتــات
اجملتما الدويل قريبا.
وأنجــو اتنــا آعمــيم لــذه الرســال ومرفقهــا وعتبان ــا و يق ـ مــن و ت ـا اجلمعي ـ العام ـ ا
البند ( 99ل) من جدول األعمالا ومن و تا جملس األمن.
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وجهللة أل األمللم العللام مللن
متفللا التاللالة ا ةر للة  31نش لتين األوكتوب للو ت  2017ا ّ
ا مث :الدائم لالحتاد التواي لدى األمم ا ودة
ال قيلليم األوا الللار وج لتاد الحتللاد التواللي لل قتيللت السللا ي اللللادر للن ليللة ال وقيللا
للال
ا شل ل بة للم منام للة ا للت األا لللوة الكيميائي للة واألم للم ا و للدة لل وقي للا
اا خدام األالوة الكيميائية اجلمهورية العت ية السورية.
يتضــب شــمل جلـ مـيا ح ـ مــن ســعل ق ـراوة س ـريع للتقريــرا أن س ـ التحقيــا يقدــر ني ـ ا عــن
االنآقــاو املاــتوا العالي ـ ملعــاي اآ اقي ـ األســلح الميمياتي ـ ا وسدورــا فيمــا يتعلــا ــرف ج ـراو
التحقيــا املوقــاا وعــد التقيــد الاــل العهــدةا وعــد اســت دا يــا أســاليب التحقيــا ومنهتياآــه
املتاحـ ـ ا واال ــاه ا ــذاج آد ــديا ه ــهادا أد ــا ه ــهود جمهول ــو ا ويـ ـ ي ــتم ي ه ــمل م ــن
األهــمال الت نيــد مــن وجــودلم ســان هــي ون رــبيح يــو  4نياــانرأ ريل 2017ا ومــا .ل ـ .
و طبيع احلالا ”ون ت“ آلي التحقيـا املشـبني الم ـ مـن لـذه العيـو مـن ع ـ آقدـي احلقـاتا التا عـ
ملنرم حرـر األسـلح الميمياتيـ ا الـت آـتممن مـن جـراو حتقيقـا عاليـ اجلـودة عنـدما نيانـت ال ررـ
ســامت اامــا لــذل ا ــل ــا نفضــت نفضــا قاطعــا انة ســان هــي ونا ن ــم وجــود الضــماا األمني ـ ا
نيما أربب معروفـا انن .ومـا .لـ ا فقـد أآيحـت نليـ التحقيـا املشـبني نيـل فررـ امنـ للـت ل مـن
آل العيو ا يد أ ا فضلت أال آ عل .ل .
ولــذل ا مــن الدــعبا عــد ق ـراوة مت ني ـ للتقريــرا اعتبــانه عمــع مهنيــا .ــل نــه نديو
وياتند أساسا ال رضيا واالست دا االنتقاتي للوقاتا.

طا عــه

ونعحظا علـر وجـه اادـوثا تـرا سطـ ة آليـر عـ االسـتنتاجا  .و لـذا الدـددا
آنرـيم الدولـ ا سـعمي
فإن نتات التحقيا حاد أ حوش لي نتات منطي  .و آعـل املاـلولي عـن احلـاد
أن اجلماع ــا املا ــلح األس ــر ـ التا ع ـ للحموم ــا
الع ـراا والش ــا الم جمل ــرد ع ــد وج ــود أدل ـ آش ـ
الناه ـ ــط ل ـ ــذه املنطق ـ ـ ـ ا د ـ ــعف آنر ـ ــيم الدول ـ ـ ـ ا س ـ ــعمي ا ”اس ـ ــت دمت اا ـ ــردل الملي ـ ــت املاض ـ ــي“
(ال قرة ( 36ه) و(و) .ولذه املنهتي ا دريب العبانةا منهتي نديئ ا وال آعمس رونة جيدة الاو انلي .
وفيمــا يتعلــا عمــال التحقيــا الــت اضــطلعت ــا آلي ـ التحقيــا املش ـبني ش ـ ن ســان هــي ونا
فل ــيس لن ــا ا م ــرة أس ــر ا س ــو أس ــئل ل ــيس ــا ج ــاو واض ــح طعق ــا .وال يتض ــمن التقري ــر س ــو
”أدلـ ماديـ “ وند مــن املعانضـ .ااــا واملنرمــا ـ احلموميـ
ادعــاوا ـ مدعمـ دلـ آشـ
املرآبط اا و آناو وآقييما وند من ع املعالد واالاو ”املاتقلة“ الت ْ ل.
ومثـ ـ انطب ــاة ن آلي ـ ـ التحقي ــا املشـ ـبني اعتم ــد ا عل ــر عت ــلا الرواي ـ ـ ”اجلويـ ـ “ وعتبانل ــا
الاــينانيو الرتياــي ــا و اللــت احلتـ املقدمـ مـرانا مــن اجلــانبة الاــوني والروســيا ــا .لـ ســعل
االآدـاال املباهــرة مــا قيــادة انليـ وسلاتهــاا شـ ن الطــا ا امل ـل واالســت لا ي للحــاد الــذي وقــا
ســان هــي ون .واحلتـ الرتياــي نليـ التحقيــا املشـبني علــر ســينانيو االســت لا  -الــت آ يــد نــه يبلمـ
أي ه ـ ـ ــالدا حا ـ ـ ــب عمه ـ ـ ــاا ع ـ ـ ــن ي ـ ـ ــداة جه ـ ـ ــا مت ت ـ ـ ــر ي ـ ـ ــدوي الد ـ ـ ــنا األن حت ـ ـ ــوي عل ـ ـ ــر
الاانين (ال قـرة  - )41لـي حتـ واليـ للتايـ  .وول عـلا فمـن سـيقو عمـال اسـت لا ي أمـا هـهود؟.
وقد نيان من املنترر نؤي آلير أقو ا ال أن لذا التلير موجود التقرير.
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وني ــان م ــن أن ي ــلدي البح ــا ال ــدقيا قاع ــدة الش ــع ا ا و ــا العين ــا للبح ــا ع ــن آ ن
الاانينا أتنييد سينانيو القنبل اجلوي أو ن يه .ال أن آلي التحقيا املشبني نيانت آرف عنادا علر
مد عدة أههرا انة القاعدة .و آشرين األولرأنيتو ر 2017ا و عد عدة دعوا وجهها الاونيونا
ااـ ـلاو
.ل ــب سـ ـلاو انليـ ـ أسـ ـ ان الش ــع ا ا لم ــنهم نفضـ ـوا ــا أي عين ــا ا عل ــر أس ــا نقـ ـ
واملعدا (ال قرة  .)52ولذا ولر م من أنه نيانت لديهم مماني االسـتعان وستدارـية مـن منرمـ حرـر
األســلح الميمياتيـ وآـوافر املعــدا الع مـ دــلن آمــن دمشــا .ونيــل مــا نيانــت قيــادة انليـ اجـ
القيا ه لو اختا .قرانا ولمن .ل حد ما ابب انعدا ا نادة الاياسي ا أو ابب ضتوط سانجي
علــر انليـ  .ونتيتـ لــذل ا اقتدــر مشــانني منرمـ حرــر األســلح الميمياتيـ لــذه الــلانة علــر ني الـ
حال حدو ظرف طانئا علر ما يبدو (ال قرة .)56
سعم معتهم انلي املشبني ا و.ل
قاعدة الشع ا اجلويـ جـاو علـر أسـا أنـه .ا
ا العينا
وأوضب التقرير أيضا أن نف
نيانـت قــد اسـت دمت .سـ ة نييمياتيـ وحيــدةا ”لـن آمــون لنالـ فررـ آـذنير للع ــون علـر أ ــر الاــانين
أو علــر دل اآــه املتعهــي قاعــدة جويـ مــن .لـ احلتــم“ (ال قــرة  )52و حقيقـ األمــرا فــإن يــا
املواقـا املممنـ لت ـلين الــذساتر الميمياتيـ القاعـدة اجلويـ معروفـ منـذ مــن طويـلر  .أهـان الاــونيون
عع م األرلي وجود مرفا لت لين األسلح الميمياتي لنا وقد فتشـت منرمـ حرـر األسـلح
الميمياتي لذا املرفا من القم القاعدة .ل الوقت و ”أقرآه“ (مت آدم حر ة ددد لت ـلين
آماينا عامري ددد للذس ة).
التقريــر آ ـ لــي أيضــا هــمونيا قوي ـ  .فعلــر ســبيل امل ــالا وند
ومث ـ يــاا أســر وند
هــانة الو يق ـ (املرفــا ال ــاةا ال قــرة  )58قــاا قطع ـ .س ـ ة ”مرآبط ـ قنبل ـ نييمياتي ـ ألقيــت مــن
اجلــو“  -قيــل ــا أســذ مــن ح ــرة  -نـَ َقلهــاا لنــا أيضــاا أه ـ اث جمهولــو ا وي ـ ا و عبــانة أســر دون
اآب ــاة جـ ـراو آالا ــل العه ــدة .ول ــذا م ــا يقل ــل م ــن ق ــوام املقنعـ ـ ا ــب اعـ ـباف سـ ـلاو انليـ ـ املشـ ـبني
أن ا ــهم .و الوق ــت ن ا ــها يرني ــل التقري ــر االلتم ــا عل ــر وج ــود ه ــراا معدني ـ مش ــول الد ــون ال ــت
التقطــت للح ــرةا ملــا يــلعم أنــه قنبلـ جويـ ا ــا .لـ طــاو حشــوة عليــه آ ن الاــانين ”آتوافــا دــونة
فري ــدة“ ا عل ــر م ــا يب ــدوا م ــا القنا ــل اجلوي ـ الميمياتي ـ الا ــوني  .وآ ــر آلي ـ التحقي ــا املش ـبني أن ل ــذا
االستنتاج ديهيا سار وأن آ ن الطـعو األسضـر العاـمري واضـح أيضـا علـر لـذه الشـراا .أي أنـه
يعبفا حال ا أن البقاا ال من أن آشمل دليع ماداا حة آعتل الشراا املعدني املما ل دلـيع
قاطعا حال أسر  .ل نه ينرر احتمال أن آمـون قـد جلبـت مـن ممـان آسـر سـونا وألقيـت
احل رة .وأييت نيل لذا ما االدعاو توسي األللي املهني واحلياد.
ويلنيد معدو التقرير أيضا أن العينا امل سو.ة من سان هـي ون حتتـوي علـر ملهـرا نييمياتيـ
وم ـواد ة ــددة ع ــم أ ــا اس ــت دمت فق ــئ ال ــلام الميمي ــاتي العا ــمري لا ــونا .و الوق ــت ن ا ــها
و باـ ـ اط ال يلس ــذ االعتب ــان أن الد ــي والتمنولوجي ــا الميمياتيـ ـ الا ــوني آم ــن سـ ـري من ــذ م ــن
طوي ــل  -فق ــد وند يا ــا ولت د ــيل ا ع ــعن األويل ال ــذي قدمت ــه دمش ــا وج ــب اآ اقي ـ ـ األس ــلح
منرم حرر األسـلح الميمياتيـ عـا  .2013وعلـر أسـا لـذه الدـي ا مـن نتـاج
الميمياتي
ما يامر الاانين ”الاوني“ قليم أي دول من دول ”أرـدقاو سـونا“ .وعـعوة علـر .لـ ا ينبتـي
أال نناــر أن عـ ســعتر الاــانين املنقولـ مــن ســونا دمــر علــر مــمل الا ـ ين األمريميـ املت دد ـ
” “Cape Rayالبحر األ ي املتوسئ.
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و ــدن ا هــانةا علــر ســبيل ا ندــافا أن آلي ـ التحقيــا املشـبني اســبعت ول عــل االنتبــاه
يــا أمتــاو العــا ددــوث آقــد
آاــتيع ال يــديو الــت ـ ــت
جمموعـ نياملـ مــن امل ال ــا
ويعح ـ ــظ سدورـ ـ ـان أن لن ـ ــا  57حالـ ـ ـ م ـ ــن ـ ــة
ا س ـ ــعافا األوليـ ـ ـ للض ـ ــحاا س ـ ــان ه ـ ــي ونَ .
 247حال قبول املرافا الطبي مرآبط عرا التامم ولاانين نيانت مو ق املرافا الطبي قبـل أن
يقــا احلــاد الميميــاتي ول عــل .و حتــاول انلي ـ ح ـ حتديــد نيي ي ـ حــدو .ل ـ ا ولمــن افبضــت أنــه
ظ ــروف آا ــودلا ال وض ــرا وأن أوق ــا القب ــول املاتشـ ـ ر
ح ــد نتيتـ ـ س ــوو ح ــظ الا ــتع
حالـ أو حـالتة أو حـاال
ق مدمت ولتايل علر متو ساطئ .ـ أن .لـ مـن أن يمـون قـد حـد
ن ـ ــا احلـ ــاال ي حـ ــال مـ ــن األح ـ ـوال .ويبـ ــدو أن حتـ ــم لـ ــذه
قليل ـ ـ ا ولمـ ــن ال مـ ــن أن حـ ــد
امل ال ــا يشــمل مله ـرا علــر الاــينانيو امل ــل للحــاد الميميــاتي الــذي ظهــر فيــه آناقضــا لاتل ـ
اــبب ســوو رــيا ته .وقــد مت قبــول عـ الضــحاا ول عــلا علــر النحــو املبــة التقريــرا ماتش ـ ر
آقا علر عد  125نييلومبا من سان هي ون ح قبل وقوة احلاد .
واس ــبعر ةقق ــو انلي ـ االنتب ــاه الا ــرع ال ــت ظه ــر ــا س ــان ه ــي ون أه ـ اث يرآ ــدون
ذال مضادة للمواد ااطرة من رناع أجنبي آدرفوا علر متو ي تقر ني ا املهني عند ا العينـا
وجـود اسـتعط مـا حتلـيع
للتحقا من وجود آ ن الاانين .حـ ن آليـ التحقيـا املشـبني أهـان
العينــا البيولوجي ـ  .ـ أنــه الوقــت ن اــها وعلــر الــر م مــن النــداوا العاجل ـ الــت أطلقهــا اجلانــب
الروسيا آتممن انلي من آ ا سبب عد آَضيقا حدقا األط ـال الرـالرين الدـون والـذين عـم
أ ــم آعرض ـوا للا ــانين س ــان ه ــي ونا نيم ــا ح ــد أ ن ــاو اس ــت دا ل ــذه امل ــادة الا ــام ا و من ــا نيان ــت
حدقاام متوسع ا ولذه من ععتم التعر للمل را العقلي .
و يعل ــا س ـ ـلاو انلي ـ ـ عل ــر الرـ ــرف ال ــذي علم ــت فيـ ــه منرم ـ ـ ”ااـ ــو .البيض ــاو“ الاـ ــيئ
الاــمع  -املرآبط ـ ــتبه الندــرة املدنج ـ ق ـواتم ج ـلاوا جملــس األمــن  -والــت يــلعم أ ــا لــديها
”نرــا لذنــذان املبمــر“ ولتــانا اجلويـ الــت آشــنها القـوا اجلويـ الاــوني ا علمـان ماــبقان ن الطــاترة
الــت أقلعــت مــن قاعــدة الشــع ا اجلويـ نيانــت حتمـ لا حاــب املـلاعما .ســاتر ةشــوة ـواد نييمياتي ـ .
وآل املعرف املابق م ة لعستترا ا أليس نيذل ؟.
ولــيس لنــا هــيو ســو التناقضــا  .فهــل ينبتــي لنــا أن نبحــا لنــا حقـان عــن ا جــاو علــر
األســئل الم ـ ة شـ ن مــا حــد ول عــل ســان هــي ون ؟ يــد أن آليـ التحقيــا املشـبني آورــلت
عم ــس .ل ـ ـ االس ــتنتاجر أي أن ــه ال م ــن ــذه التناقض ــا أن آلق ــي ولش ـ ـ عل ــر ما ــلولي الق ـ ـوا
احلمومي الاوني عن است دا الاانين.
وعلــر م ــا يبــدوا ف ــإن آلي ـ التحقي ــا املش ـبني ا معــر آوجيهه ــا االاامــا ض ــد دول ـ .ا
ســيادة عضــو األمــم املتحــدة علــر أســا حتقيــا ســطحي أجرآــه مــن عــدا آــدن شــمل نيامــل مــد
ما ــلوليتها ع ــن آل ـ االس ــتنتاجا  .ــل ح ـ م ــا م ــن ةمم ـ جناتي ـ م ــن أن آنر ــر ل ــذه ”األدل ـ “.
وما .ل ولابب ماا قَبل الم ون الاـاح الدوليـ ا لـذا الـنه املباـئا ولـذا أقـل مـا يقـال عنـها علـر
أنه القاعدة .وعوضان عن أن يقد التقرير حتليعن جدان وم دعا فإنـه يتضـمن ال مـ تـ مـن الشـعانا عـن
اســتقعلي آلي ـ التحقيــا املشـبني ونلالتهــا ودنج ـ مهنيتهــا العالي ـ  .وينبتــي أن آمــون لــذه التقييمــا الرفيع ـ
املاتو مدعم نتات حتقيا ال آشو ا هاتب ا ولمن انلي آلديا لذا الدددا أداو سيئا.
وال يلال االاو الرو عاني ة علر دناس اجلوانب التقني لتقرير آلي التحقيا املشبني  .وستبل
نتات لذا العمل اجملتما الدويل قريبا.
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