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301214    301214    14-67981 (A) 

*1467981*  

، موجهـة مـن األمـل ال ـا         2014كانون األول/ديسمرب  26رسالة مؤرخة   
 رئيس جملس األمن  

 
أتشــ ب نــحن أإيــم  لــيلم ريــا التي يــ  الشــه م ارــامس  شــ  للمــدي  ال ــا  مل  مــة   

( 2013) 2118مـن رـ ار جملـس األمـن      12إ   األسلحة الليميائية، امليد   مـ  نـالري ة   
ــ (  وي  ــ  امل .ـ ــن     )ان ـ ــدة مـ ــ ة املمتـ ــ  الرتـ ــقا التي يـ ــذ  ـ ــارب/نو.مرب      23غطـ ــ ين ال/ـ تشـ

    2014األول/ديسمرب  كانون 22
ويريد املدي  ال ا  مل  مة إ   األسلحة الليميائية نـدنو مو ـد الءـد  د تـدما م ا.ـ        

 م .يا    12 نتاج األسلحة الليميائية املتءيية د اجلمهورية ال  نية السورية، و دد ا 
يت لـ    واصم ارربا  الر يون التان ون للم  مة إوار م مع السلطات السـورية .يمـا  وي 

ــا       ــ   ليـ ــ  أدخلـ ــة الـ ــدي ت ال إيـ ــورية والت ـ ــة السـ ــة ال  نيـ ــان  ن األول للومهوريـ نـ
رسال  السانية، أوِ.د  ؤال  ارـربا  د ن /تـهم السادسـة    اجلمهوريـة ال  نيـة السـورية        وم ق

  ويسـ رب أن الت ـاون نـل اجلمهوريـة     2014كانون األول/ديسمرب  15    10د الرت ة من 
ال  نية السورية وم  مة إ   األسـلحة الليميائيـة ال يـ ال مسـتم ا  ود  ـقا الأـدد، أ يـ         

 2118نالسلطات السورية أن تواصم ت اوهنا التـا  مـع امل  مـة، اشـيا مـع رـ ار جملـس األمـن         
ث و نتــاج ويــ ين واســت مال األســلحة الليميائيــة وتــدما   ( واتراريــة إ ــ  اســتحدا 2013)

   األسلحة  تلك
ومت د األسءوع املاضذ توزيع التي ي  ال/الث القم أ دتا ن /ـة تيأـذ اايـائ  التان ـة      

مل  مـــة إ ـــ  األســـلحة الليميائيـــة د اجلمهوريـــة ال  نيـــة الســـورية  لـــ  الـــدول األرـــ اب  
ــة    د ــة إ ــ  األســلحة الليميائي ــ        اتراري   وكمــا ت لمــون، .يــد أنشــل   ــقد الء /ــة ردا  ل

االد ــا ات الــ  أبــات نشــحن اســتكدا  مــواد كيميائيــة ســامة ألاــ ال  دائيــة د  ــقا الءلــد  
ويت ــاول  ــقا التي يــ  األخــا ليت ــاول ت يــد مــن الترأــيم األ مــال الــ  اضــطل    ــا الء /ــة     
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دة د تي ي  ــــا ال/ــــارب املــــؤر  ندايــــة ال ــــا ، والــــ  أســــر ت  ــــن االســــت تاجات الــــوار  د
    2014أيلول/سءتمرب  10

ــ  د رســال  املؤرخــة     ــد أ  ن ــ   زا    2014أيلول/ســءتمرب  26ور  ــن رليــذ ال مي
االســت تاجات الــ  ردمتــها ن /ــة تيأــذ اايــائ  التان ــة مل  مــة إ ــ  األســلحة الليميائيــة          

و نــأ أديــن نشــدة أم اســتكدا   تي ي  ــا ال/ــارب، وال يــ ال قلــك اليلــ  يســاوررب    ا ن   د
ــدائ  د ســوريا       ــة الســامة مــن جانــ  أم رــ ب مــن األرــ اب د الــ.اع ال للمــواد الليميائي

   وجي  تيدمي األشكاص املسؤولل  ن تلك األ. ال    ال دالة 
وم ق رسـال  السـانية، مت ت ـيل السـيدة سـيغ يد كـاة م سـيةل خاصـة لدمـم املتحـدة            

رلءُ     السـيدة أنغـي  كـل، املم/لـة السـامية لشـؤون نـ ع السـ  ، أن         لشؤون لء ان  ورد 
ـــ     ــأ نغي ــة  ـ ــا نيانـ ــو   ـ ــ  تيـ ــدة الـ ــا ذ ااميـ ــم املسـ ــ ار   تواصـ ــق اليـ ــ  ت ريـ ــويع  لـ ة التشـ

(  وسي مم ملت  شؤون ن ع الس  ، القم تـدي د السـيدة كـل،  لـ  أن     2013) 2118
   تم ارية حتسءا للم رارئ ا  امل إلة االنتيالية نس سة، وسيلرم االس

 وأرجو ممت ا   ل  قد ال سالة وم .يها نشلم  اجم  ل  أ ضا  جملس األمن  
 مون -كذ  نان( توقيع)
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 م . 
ــام   ”يشــ ين.أ أن أرســم  لــيلم تي يــ م الأــادر نــال  وان     ــة ن ن التيــد  ازــ ز د  زال

أـلة الـواردة د رـ ار ا لـس     الـقم أع ـدين و.يـا لدإلـا  قات ال     “األسلحة الليميائية السورم
( 2013) 2118، ود اليــ ار EC-M-33/DEC.1الت ريــقم مل  مــة إ ــ  األســلحة الليميائيــة  

، 2013أيلول/سـءتمرب   27 الأادر  ن جملس األمن التانع لدمم املتحـدة، املـؤر ك ك ُ مـا نــ    
 ن ال/ــارب/تشــ ي 23مــن أجــم  إالتــا    جملــس األمــن  ويشــمم تي يــ م الرتــ ة املمتــدة مــن    

ــو.مرب ــدمي   2014كــانون األول/ديســمرب   22    2014 ن ــات تي ، و ــو يشــمم أيضــا متطلء
 تشــ ين 15 املــؤر  نـــ EC-M-34/DEC.1التيــاري  امل أــوص  ليهــا د رــ ار ا لــس الت ريــقم   

  2013ال/ارب/نو.مرب 
 أعزوجمو( أمحد توقيع)
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 ضميمة
   مقك ة من املدي  ال ا   

 
  زالة ن نام  األسلحة الليميائية السورمالتيد  از ز د   

ــة   - 1 ــ ة الر  ي ــقم )   2تيضــذ الري ــس الت ري ــ ار ا ل ( د اجتما ــا “ا لــس”)و( مــن ر
( نـحن تيـدين    2013أيلول/سـءتمرب   27 املؤرخـة نــ   EC-M-33/DEC.1ال/الث وال/ بل )الوبييـة  

 12 ق  ـقا اليـ ار  وو.يـا للريـ ة    (    ا لس تياري  شـه ية  ـن ت ريـ   “األمانة”األمانة الر ية )
(، ُي .ــع تي يــ  األمانــة أيضــا    2013) 2118مــن رــ ار جملــس األمــن التــانع لدمــم املتحــدة 

 جملس األمن  ن ر ي  األمل ال ا   و قا  و التي ي  الشه م ارامس  ش  
رأَّلة لتـدما  املتطلءات امل”ورد ا تمد ا لس د اجتما ا ال انع وال/ بل ر ارا   وانا  - 2

  )الوبييـــة “األســـلحة الليميائيـــة الســـورية وم ا.ـــ   نتـــاج األســـلحة الليميائيـــة الســـورية       
EC-M-34/DEC.1 22 (  ورـ ر ا لـس د الريـ ة   2013تش ين ال/ـارب/نو.مرب    15 املؤرخة نـ 

ا نــارت ان مــع التيــاري  املطلــو  تيــد ه”مــن قلــك اليــ ار أن تيــدين  األمانــة تيــاري   ــن ت ريــقد 
  “EC-M-33/DEC.1)و( من ر ار ا لس  2توج  الري ة الر  ية 

و ليا، ُييدَّ   قا التي ي  و.يا لي اَرم ا لس ا نَرـذ الـقك  ويشـتمم  لـ  م لومـات       - 3
 األول/ كـانون  22تشـ ين ال/ـارب/نو.مرب       23قات صلة نت ريقمها خ ل الرت ة املمتدة مـن  

  2014 ديسمرب
 

ــقم    ــ ارين   التيـــد  الـ ــيات اليـ ــتيرا  ميتضـ ــورية د اسـ ــة السـ ــة ال  نيـ ــا اجلمهوريـ  أإ زتـ
EC-M-33/DEC.1 و EC-M-34/DEC.1 

نحن ُتتمين اجلمهوريـة ال  نيـة    EC-M-33/DEC.1)ج( من الي ار  1تيضذ الري ة الر  ية  - 4
  2014 الســورية  زالــة ميــع مــواد أســلحتها الليميائيــة وم ــدالا د ال أــ  األول مــن  ــا   

مــا ســء  أن أ.يــد نــا، ُرإينلــ  ميــع املــواد الليميائيــة امل َلــن   ــها    خــارج أراضــذ            وك
اجلمهورية ال  نية السورية، .يمـا دمرـ  ميـع مـا أع لـن   ـا مـن ا ونـات املـادة الليميائيـة مـن            

  ويــ د .يمــا يلــذ  ــ ل للتيــد  الــقم أإ زتــا اجلمهوريــة ال  نيــة الســورية د الو.ــا    1 الرلــة
  امالا خ ل الرت ة املراد   ها:نسائ  الت
ـــ     )أ(  ــ  ال ــدما امل ا. ــ  نت ــا يت ل ــد  ملحــو  د م ــاج األســلحة   12 أعإــ ز تي ننت

ــة ) ــاج ”الليميائيــ ــ  اننتــ ــة حتــــ  األرل( د     “م ا.ــ ــءا امليامــ ــائ ات والــ ــائ  الطــ ( )إ ــ
 EC-M-43/DEC.1ال  نيــة الســورية والتحيــ  مــن تــدما ا  مــ ل نيــ ار ا لــس          اجلمهوريــة
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ملتـ   ”(  ووّرع ملت  األمـم املتحـدة رـدمات املشـاريع )    2014اوز/يوليا  24 نـ )املؤر 
(، نال يانـة  ـن امل  مـة،  يـودا مـع شـ كتل سـوريتل اختارلمـا االومـة          “خدمات املشاريع

وتـو.ا امل ـدات هـقد     12 السورية اختيارا أوليا من أجم  مليات التدما د م ا.  اننتـاج الــ  
يت ل  نانرار الـ مأ املتـوخ  ناـا  ال مليـات، ور  ـا نفاـا  .تـ ة الت ءلـة          ت  أما د ماال مليا

ال زمــة رءــم نــد  أنشــطة التــدما د الورــ  امل اســ ، .ُي تيــ  أن تءــدأ أنشــطة التــدما ن هايــة 
، وأن يــدمَّ  أول م .ــ   نتــاج د أجــم أرأــاد م تأــ  كــانون  2014كــانون األول/ديســمرب 

 12   وكمــا ســء  أن أ.يــد نــا، ُيتورتــع  اــا  تــدما ميــع م ا.ــ  اننتــاج الـــ 2015ي  ال/ارب/ي ــا
 ، مع اإتمال تحخ  رري    2015حبلول هناية إ ي ان/يونيا 

نـحن تيـدين  اجلمهوريـة ال  نيـة      EC-M-34/DEC.1من اليـ ار   19تيضذ الري ة  ) ( 
ــدما   الســورية    ا لــس تيــاري  شــه ية  ــن األنشــطة ا ــ اة  لــ     أراضــيها د مــا يتأــم نت

ــث  شــ     األمانــة د          ــ  الشــه م ال/ال ــ   نتاجهــا  ورعــدين  التي ي أســلحتها الليميائيــة وم ا.
كـــانون  17 املؤرخـــة نــــ  EC-M-48/P/NAT.1)الوبييـــة  2014كـــانون األول/ديســـمرب   17

 ( 2014األول/ديسمرب 
مــن  7والريــ ة  EC-M-33/DEC.1) ـــ( مــن اليــ ار  1تيضــذ الريــ ة الر  يــة  )ج( 

ــم املتحــدة      ــانع لدم ــن الت ــس األم ــ ار جمل ــة    2013) 2118ر ــة ال  ني ــاون اجلمهوري ــحن تت  ( ن
السورية ت اوًنا كام ل د ميع جوانـ  ت ريـق رـ ار ا لـس  ـقا ورـ ار جملـس األمـن املـقكور           

 واستم ت السلطات السورية د الت اون ال ز  خ ل الرت ة املراد   ها 
 

َ ز د ريــا  الــدول األرــ اب الــ  ُتوــ   أنشــطة تــدما األســلحة الليميائيــة   التيــد  ا   زــ
 السورية د أراضيها نفزالة  قد األسلحة

ت إيــم املــواد الليميائيــة الــ  مت حتديــد ا  2014إ ي ان/يونيــا  23ن ــد أن أعِتــمَّ  د  - 5
لـ  االنتـها   وتـ د    خارج أراضذ اجلمهورية ال  نيـة السـورية، تشـارب أنشـطة تـدما ا          

د الري ات الر  ية التالية م لومات  ن تـدما األسـلحة الليميائيـة السـورية املتءييـة د م ا.ـ        
، ود م ا.ـ  ت  ا ـا الـدول    EC-M-34/DEC.1مـن اليـ ار    24جتارية مت اختيار ا  م ل نالري ة 

ــالري ة   ــ ل نـ ــ اب  مـ ــ ار   7األرـ ــن اليـ ـــ EC-M-36/DEC.2مـ ــؤر  نـ ــانون األول/ 17 )املـ  كـ
   (:2013 ديسمرب
( د . ل ـدا  Ekokemكما سء  أن أ.يد نا، كـان رـد ُدمينـ  د م .ـ   يلـوكيم )      )أ( 
الليميائيـة  ونتـاريا انتـها  الرتـ ة املشـمولة       2 و 1مما اعستلم مـن مـواد الرلـتل    املائة  د 100
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الـقم سـّلمتا    DFصءي  ال امم من املائة  د 37 قا التي ي ، ُدم  نالر م ما نسءتا د ا موع 
  2014آ /أاسطس  31 و 30( يوَمذ MV Cape Rayالسري ة كاي  رام )

املائـة   د 65حبلول تاريا انتها  الرت ة املشـمولة  ـقا التي يـ ، كـان رـد ُدمـ         ) ( 
ــا )   ــة املســتلمة د شــ كة .يولي ( للحلــول التي يــة د جمــال ارــدمات  Veoliaمــن املــواد الليميائي

ــ  التوــارم     الءيل ــة، و ــذ امل . ــات املتحــدة األم يلي ــة، ازــدودة املســؤولية، اليائمــة د الوالي ي
ــتدراج ال ـــ ول الـــ             ــ ل  مليـــة اسـ ــ   يلـــوكيم مـــن خـ ــذ مـــع م .ـ ــ  الـــقم انُتيـ ا خـ

 امل  مة    ن متها
ــة واإــدة       )ج(  ــادة كيميائي ــ ، تءيــ  م ــ ة املشــمولة  ــقا التي ي ــها  الرت ــاريا انت نت

( ازـدودة اليائمـة د اململلـة املتحـدة      Mexichemدما ا د ش كة ملسيليم )ي ل يت ل ت ملا
    2014وندأت أنشطة التدما د كانون األول/ديسمرب 

( ال ـات   ـن  مليـة التحييـد     HDكما سء  أن أ.يد نا، ُسلم صـءي  ارـ دل )   )د( 
، ونيـم مـن   2014رب أيلول/سـءتم  5 ل  منت السـري ة كايـ  رام    مي ـا  نـ  ن نحملانيـا د      

(  ونتـاريا انتـها  الرتـ ة املشـمولة  ـقا التي يـ ، كـان رـد ُدمـ           GEKA  اك    م .  جيلـا ) 
 من  قا الأءي  املائة  د 39.6نالر م 

ــة     - 6 ــة د الريــ ات الر  ي ــدما املءيين  )د(  5)أ(     5ود انمــال، ي ــأ أدا  أ مــال الت
مـن مـواد الرلـة    املائـة   د 100الرتـ ة املشـمولة  ـقا التي يـ       أ  د أنا ُدمينـ  حبلـول تـاريا هنايـة    

الليميائية، و و ما  /م نسءة جممين ـةل ميـدار ا    2من مواد الرلة املائة  د 88.8 الليميائية و 1
، تـا د قلـك مـادة اني ون ونـانول الـ  سـء  أن ُدمينـ ت د اجلمهوريـة ال  نيـة          املائة د 97.8

مانة  ل  تيدمي م لومات  ن  قا الشـحن خـ ل جلسـات  رـ ع الـدول      السورية  وست/ان  األ
األرــ اب الــ  تــ  تم د ال ــام ود التيــاري  الشــه ية  وقعكــ ت آجــال   ــاز تــدما األســلحة 

 25 الليميائية السورية د التي ي  ال ا   ن  زالة ن نام  األسلحة الليميائيـة السـورم )الريـ ة   
( الــقم أخــق ا لــس  لمــا نــا د  2014اوز/يوليــا  4 ؤرخــة نـــامل EC-76/DG.16مــن الوبييــة 

املتءييـة رـد ُدمينـ ت     2دورتا السادسة والسـء ل  وُي مـع أن تلـون املـواد الليميائيـة مـن الرلـة        
  ويتورتــع د  ــقد امل إلــة أن يلــون كــم الأــءي  الــقم آتتــا        2015حبلــول شــءاا/.رباي   

  2015م رد ُدمين  حبلول م تأ   ا   مليات التحييد  ل  منت السري ة كاي  را
 

 األنشطة ال  رام   ا األمانة د ما يت ل  ناجلمهورية ال  نية السورية  
استم  الت اون الر ال مع األمـم املتحـدة د سـياع ن /ـة امل  مـة د اجلمهوريـة ال  نيـة         - 7

ب بــة مــن مــو رذ الســورية  وحبلــول تــاريا هنايــة الرتــ ة املشــمولة  ــقا التي يــ ، كــان   ــاك   



S/2014/948 
 

 

14-67981 7/8 

 

امل  مة مو.دون د  رار ن /تها د اجلمهورية ال  نية السورية  وكما سء  أن أ.يـد نـا، أجـ      
السرا جوزم أرتور دي وت ِمدي وس )الربازيم(، نأرتا مستشـارا خاصـا للمـدي  ال ـا  م  يـا      
 نســوريا، زيــارة    دمشــ  و يــد ليــا ات م/مــ ة مــع مســؤولل ســوريل كءــار ومــع مــو رذ 

  2014 تشـــ ين ال/ـــارب/نو.مرب 25    21ملتـــ  األمـــم املتحـــدة رـــدمات املشـــاريع مـــن  
    2015وسيواصم السرا ِمدي وس مءاإ/اتا د  قا الأدد د أوائم  ا  

ووا   املدي  ال ا   ل  االلتيا  نلءار مم/لذ الـدول األرـ اب الـ  يوجـد .يهـا م .ـ         - 8
أو الــ  تيــدين  املســا دة نشــلم آخــ  د تــدما  ـــقد       لتــدما األســلحة الليميائيــة الســورية     

ــة الســورية       ــة ال  ني ــار مســؤول إلومــة اجلمهوري ــت م نلء األســلحة  و ــم  لــ  اتأــال م 
وبان ت األمانة  ل  تيدمي   ول    مية وجي ة م ت مة للـدول األرـ اب د ال ـام نال يانـة     

مـن   12-7رامسـة والسـء ل )الريـ ة     ن املدي  ال ا ، استوانةل م ها لطل  ا لس د دورتا ا
 ( 2014آقار/مارس  7 املؤرخة نـ EC-75/2الوبيية 

 مــن الوبييــة  17-6وكمــا نــي  ليــا ا لــس د دورتــا السادســة والســء ل )الريــ ة    - 9
EC-76/6 ما ن إ  األمانـة والسـلطات السـورية تت اونـان     2014اوز/يوليا  11 املؤرخة نـ ،)

ملسائم املتألة نف  ن اجلمهورية ال  نية السورية  ورـدم  األمانـة      نشحن ما مل ُيحسم من ا
الــدول األرــ اب، خــ ل اجتمــاع ا لــس الســادس واألرن ــل،   ًضــا وجيــ ا متان ــةل ألنشــطة  
. ي  تيييم ان  نات  وواصم . ي  تيييم ان  نـات، خـ ل زيارتـا األخـاة    دمشـ  مـن       

،  ج ا  امليان ت مـع األ.ـ اد ال ئيسـيل د ن نـام      2014 كانون األول/ديسمرب 15    10
األســلحة الليميائيــة الســورم، و يــد اجتما ــات . يــة مــع اهيلــة الور يــة للومهوريــة ال  نيــة   

 السورية، وزار مور ل  وُيتورع أن تستم  املشاورات مع السلطات السورية 
اراصـة انضـا.ية، كمـا ُإـديندت     وكما سء  أن أ.يد نا، سيشمم ت ريق تـدانا ال صـد    - 10

(، اسـتكدا  ن ـا  م ارءـة    2014اوز/يوليا  21 )املؤرخة نـ EC-M-43/DG.1/Rev.1د املقك ة 
الس ادي  اليائم  ل  تل ولوجيا تسـتكدمها نالر ـم الوكالـة الدوليـة للطارـة القريـة  و. اـ         

(، مـن   ـداد املتطلءـات    Aquila Technologiesامل  مة، نالت اون مع ش كة أكي  تيل ولـوجي  ) 
انداريــة للم إلــة األو  مــن ت ريــق ن ــا  ال صــد د الــءا امليامــة حتــ  األرل، و ــذ ت لــ  
إاليال  ل  اسـتلمال متطلءـات م إلـة الت ريـق ال/انيـة  ويتسـ  ت ريـق ن ـا  ال صـد مـع انرـار            

ية  وتتواصـم املشـاورات   ال مأ املتر   ليا ألنشطة التشييد امل م ة املت لية جبدران السد الداخل
 مع اجلمهورية ال  نية السورية نشحن ر ائ  ت ريق ن ا  ال صد   
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 املوارد التلميلية  
حبلول تاريا هناية الرت ة املشمولة  قا التي يـ ، نلـجم جممـوع مـا اسـُتلم مـن املسـامهات         - 11
مليــون  50.3الأــ دوع االســتلمارب ارــاص نســوريا مــن أجــم تــدما األســلحة الليميائيــة   د

ي ل ــدا، أأورو  واسـُتِلم  مســامهات مـن االحتــاد األورور، واألرج ـتل، وأســت اليا، وأملانيـا، و    
و يطاليا، ونلغاريا، ونول ـدا، وت كيـا، واجلمهوريـة التشـيلية، ومهوريـة كوريـا، وسـلو.اكيا،        
دة والســويد، وسويســ ا، وشــيلذ، و. ل ــدا، وك ــدا، وللســمربة، ومالطــة، واململلــة املتحــ        

ي ل دا الشمالية، وال  وي ، ونيوزيل دا، واه د، و ول دا، واليانـان  ويشـمم   ألربيطانيا ال  م  و
قلك املسـامهات الـ  رعـدم  أصـ     الأـ دوع االسـتلمارب األول الـقم أنشـحتا امل  مـة مـن           
ــ  اجلهــات املا ــة،    الأــ دوع         ــ  رل ــا   ل ــا، ن  ــا أو كلي ــ ، ج ئي أجــم ســوريا، و ُإوينل

 ستلمارب اراص نسوريا من أجم تدما األسلحة الليميائية اال
 

 ارااة  
ستواصم ن /ة امل  مة د اجلمهورية ال  نية السـورية ت كيـ  أنشـطتها نأـورة أساسـية       - 12

املتءييـة الـ  مـن امل مـع الشـ وع د تـدما ا د        12 د املستيءم  ل  تـدما م ا.ـ  اننتـاج الــ    
مرب  وسيواصــم . يــ  تييــيم ان  نــات أيضــا  ملــا د اجلمهوريــة  أواخــ  كــانون األول/ديســ

 ال  نية السورية 
وتواصـم ن /ـة تيأـذ اايـائ  الـ  ت  ـ  د اد ـا ات اسـتكدا  مـواد كيميائيـة ســامة            - 13

كحســــلحة د اجلمهوريــــة ال  نيــــة الســــورية  ملــــها  ورــــدم  الء /ــــة تي ي  ــــا ال/الــــث         
(، الـقم يتضـمن سـ دا    2014كـانون األول/ديسـمرب    18 ، املؤرخـة نــ  S/1230/2014 )الوبيية

  مرأ ل لل مم القم ت ءأ  ليا االست تاجات ال ئيسية الواردة د تي ي  ا ال/ارب
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