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*2206495*  

 األمين العام إلى رئيس مجلس األمنموجهة من    2022نيسان/أبريل   28رسالة مؤرخة    
 

للمدير العام لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية،  103يشرفني أن أحيل إليكم طيه التقرير الشهري الـ   
م عماًل بالفقرة   )انظر المرفق(. (2013) 2118من قرار مجلس األمن  12المقدَّ

ويقدم التقرير معلومات عن األنشــــــية التي ابــــــيلعح رها منظمة حظر األســــــلحة الكيميائية عماًل  
واألحكام ذات الصلة من القرارات التنفيذية التي اتخذها المجلس التنفيذي    (2013)  2118بقرار مجلس األمن 
ــلحة الكيميائية ال ـــــوري. وهو يشـــــمل الفترة الممتدة من  للمنظمة بشـــــان إ الة   آذار/مارس إلى  24ررنامج األســـ

 .2022ني ان/أرريل   23

وكما ذكرُت ســــــابقا، فخن اســــــتخدام األســــــلحة الكيميائية في أي مكان من قحتل أي  هة كانح وتحح  
لى اســــــتخدامها هو أمر كما أن اإلفالت من العقاب ع ظرف من الظروف هو أمر ال يمكن التهاون معه. أي
ووحدة   لذا، ال رد من تحديد هوية الذين اســتخدموا األســلحة الكيميائية ومحاســتتهم.  مقتول بالمقدار عينه. غير

 الصف في مجلس األمن أساسية لتحقيق هذا الهدف الملّح.
 

 غوتيريش أنيونيو  )توقيع(

 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
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 المرفق
 

لمحر  في إ الة ررنامج األسـلحة الكيميائية ال ـوري  شـّرفني أن أحيل إليكم تقريري المعنون االتقّدم اي  
الصــــانر عن المجلس التنفيذي لمنظمة    EC-M-33/DEC.1الذي أُعّد وفقا لألحكام ذات الصــــلة من القرار  

ــلحة الكيميائية ومن قرار مجلس األمن  ــتتمتر   27، المؤرخين (2013)  2118حظر األســـــــــ ،  2013أيلول/ســـــــــ
الفترة من   تقريري  ــة(. وي يي  ــه إلى مجلس األمن )انظر اليــــــــــــــميمــ ــالتــ ــدا إلحــ ــارس إلى   24تمهيــ آذار/مــ

رار المجلس التنفيذي  ، ويفي أييـــــا بمتيلقات تقديم التقارير المنصـــــو  عليها في ق2022ني ـــــان/أرريل   23
EC-M-34/DEC.1  2013تشرين الثاني/نوفمتر  15المؤرخ. 

 
 آرياسفرناندو  )توقيع(

 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
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 الضميمة
 تقرير المدير العام  
 التقدم المحرز في إزالة برنامج األسلحة الكيميائية السوري   

ي ا تماعه الثالث ( الصــــــــانر ف المجلسا)و( من قرار المجلس التنفيذي ) 2تقيــــــــي الفقرة الفر ية   - 1
ــتتمتر   27 المؤرخة رــــــــــــــــــ   EC M 33/DEC.1والثالثين )الوثيقة  ( بان تقّدم األمانة 2013أيلول/سـ

( إلى المجلس تقريرا شـــــــــهريا عن تنفيذ ذل  القرار. وُيرفع تقرير األمانة أييـــــــــا إلى  األمانةاالفنية )
من قرار مجلس األمن   12فقرة  مجلس األمن التــابع لألمم المتحــدة عن طريق األمين العــام، وفقــا لل

2118 (2013). 

لة لتدمير األســـــــــلحة  ا واعتمد المجلس، خالل ا تماعه الرابع والثالثين، قراًرا عنوانه   - 2 المتيلقات المفصـــــــــَّ
المؤرخة   EC-M-34/DEC.1الوثيقة  )    الكيميائية ال ـــورية ومرافق إنتاأل األســـلحة الكيميائية ال ـــورية 

من ذل  القرار، أن تقّدم األمانة  22(. وقّرر المجلس، في الفقرة  2013تشـرين الثاني/نوفمتر    15 رـــــــــــــــ 
)و( من قرار المجلس    2باقتران مع التقارير الميلوب تقديمها بمو ب الفقرة الفر ية  ا تنفيذه  تقارير عن 

EC M 33/DEC.1   . 

ي الحقائق ا واعتمد المجلس، خالل ا تماعه الثامن واألربعين، قرارا عنوانه   - 3 تقارير بعثة المنظمة لتقصــــــّ
( أخذ فيه علًما باّن 2015شــــقار/فتراير   4  المؤرخة رــــــــــــــــــ   EC-M-48/DEC.1)الوثيقة     في ســــورية 

ي الحقـائق في ســـــــــــــورـية )  ي بعـثة ال ا المـدير العـام يعت م إنراأل تقـارير بعـثة المنظمـة لتقصـــــــــــــّ (،   تقصـــــــــــــّ
ــهرية التي يقّدمها عمال بقرار مجلس   ــمن تقاريره الشـ ــانها، بـ ــة المجلس بشـ والمعلومات المتعلقة بمناقشـ

. واعتمـد المجلس كـذلـ ، خالل نورتـه الحـانيـة والثمـانين،  ( 2013)  2118األمن التـابع لألمم المتحـدة  
    تقرير من المدير العام بشــــــــان إعالن الجمهورية العربية ال ــــــــورية و فاناتها المتصــــــــلة به ا نه  قرارا عنوا 
( أخذ فيه علما باّن المدير العام يعت م  2016آذار/مارس  23 المؤرخة رــــــــــ  EC 81/DEC.4)الوثيقة  

 .تقديم معلومات عن تنفيذ ذل  القرار 

تقـارير آليـة التحقيق المشــــــــــــــتركـة رين  اواعتمـد المجلس، خالل نورتـه الثـالثـة والثمـانين، قراًرا عنوانـه   - 4
منظمة حظر األســـــــلحة الكيميائية واألمم المتحدة عن اســـــــتخدام األســـــــلحة الكيميائية في الجمهورية 

(. وقّرر 2016الثاني/نوفمتر  تشـرين    11 المؤرخة رـــــــــــــــ   EC 83/DEC.5)الوثيقة     العربية ال ـورية
أن ُيعلحم المجلس بــانتظــام ا)أ( من ذلــ  القرار أّن على المــدير العــام    12الفر يــة   الفقرة المجلس في

عن تنفـيذ هذا القرار ويدرأل معلومات عن تنفـيذه في تقريره الشــــــــــــــهري الذي يـقّدمه إلى مجلس األمن 
 . EC-M-33/DEC.1المتحدة، بشان القرار  التابع لألمم المتحدة، من خالل األمين العام لألمم

التصـــــــــــدي لحيا ة الجمهورية العربية اواعتمد المجلس، خالل نورته الرابعة والت ـــــــــــعين، قراًرا عنوانه  - 5
تمو /يوليه  9 المؤرخة رــــــــــــــــ   EC-94/DEC.2)الوثيقة   ال ــورية أســلحة كيميائية واســتخدامها إياها

تقــارير  الــ  القرار أن يقــّدم المــدير العــام إلى المجلس  من ذ  12(. وقّرر المجلس في الفقرة  2020
ــدقّرر أييـــا أن يقّدم المدير العام ن ـــخة من هذا القرار وتقارير   منتظمة عن تنفيذ هذا القرار، و]يـــــــــــــــ
األمـاـنة المتصـــــــــــــــلة ـبه إلى  ميع اـلدول األطراف و لى مجلس األمن الـتابع لألمم المتحـدة والجم ـية 

 . ريق األمين العام لألمم المتحدةالعامة لألمم المتحدة عن ط

https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
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التصـــــدي  ا( خالل نورته الخام ـــــة والعشـــــرين قرارا عنوانه   المؤتمراواعتمد مؤتمر الدول األطراف ) - 6
  C-25/DEC.9)الوثيقة    لحيا ة الجمهورية العربية ال ـــــــــورية أســـــــــلحة كيميائية واســـــــــتخدامها إياها

من هذا القرار أن يقّدم المدير  8ر في الفقرة  (. وقّرر المؤتم2021ني ـــــان/أرريل   21 المؤرخة رـــــــــــــــــــ 
العــام إلى المجلس والــدول األطراف تقــارير منتظمــة عمــا إذا كــانــح الجمهوريــة العربيــة ال ــــــــــــــوريــة 

 .EC-94/DEC.2من قرار المجلس  5الفقرة  أكملح كّل التدارير الوارنة في قد

م هذا التقرير الشهري الثالث بعد المائة و  - 7 فقا لقرارات المجلس والمؤتمر المذكورة آنفا، وهو وعليه، ُيقدَّ
 .2022ني ان/أرريل  23آذار/مارس إلى  24يشتمل على معلومات ذات صلة بالفترة الممتدة من 

 
 19- وقع كوفيد   

تؤثّحر في قدرة األمانة على إيـفان مهمـّات إلى  19-وفق ما ســــــــــــــتق أن أفـيد به، ال ت ال  ائحـة كوفـيد - 8
ات التي تجر  رهنًـا رتيّور الجمهورـية العربيـ  ة ال ــــــــــــــورـية. وتحـافّ األمـاـنة على ـتاّهتهـا إليفـان المهمـّ

الجائحة. وعلى الرغم من القيون المفروبـة على ال ـفر، تواظب األمانة على تنفيذ األنشـية الموكلة 
رية إليها فيما يتعلق رترنامج األســـلحة الكيميائية ال ـــوري وعلى تواصـــلها مع الجمهورية العربية ال ـــو 

 في هذا الشان.
 

تدده الجمهوريددة العرريددة السدددددددددوريددة في الوفدداس امتنليددا  قراراي المجلس الت  يددحي   م الددحي أترزا  التقددد 
EC-M-33/DEC.1   و  EC-M-34/DEC.1 

 يرن فيما يلي عرض التقّدم الذي أحر ته الجمهورية العربية ال ورية: - 9

األمانة من تدمير  ميع مرافق إنتاأل األســـــــــــلحة  وفق ما ُذكر في تقارير ســـــــــــابقة، تحّققح   )أ( 
 التي أعلنح عنها الجمهورية العربية ال ورية. 27 ( الـ مرافق اإلنتاألاالكيميائية )

، تقريرها  2022ني ــــــــــــان/أرريل   14قّدمح الجمهورية العربية ال ــــــــــــورية إلى المجلس، في  )ب( 
(  2022ي ان/أرريل  ن  14 المؤرخة رــــــــــــ   EC-100/P/NAT.2)الوثيقة    101 الشهري الــــــــــــ 

ــلحتها الكيميائية ومرافق إنتا ها،   عّما ــلة رتدمير أسـ ــيها من أنشـــية متصـ ُأ ري على أرابـ
 .EC M-34/DEC.1من القرار  19عماًل بما تقيي به الفقرة 

 
م في إزالة األسدددددددلحة الكيميائية السدددددددورية الحي أترزته الدوت األىرال التي تهجر   لى أرا ددددددديها     التقد 

 مير أنشنة التد 

وفق ما أفيد به في تقارير سـابقة، ُنّمرت  ميع الموان الكيميائية التي أعلنح عنها الجمهورية العربية   - 10
 .2014ال ورية والتي ُرّحلح من أرابيها في عام 

 
الت  يددددحي     المجلس  اقراراي  يتعلق  نيمددددا  ال  يددددة  األمددددانددددة  أجرتهددددا  التي   EC-81/DEC.4األنشدددددددددنددددة 

 EC 83/DEC.5و

(،  هونها الرامية إلى توبــيح  ميع  فريق التقييماصــل األمانة، من خالل فريق تقييم اإلعالن )توا - 11
الم ـــــــائل غير المح ـــــــومة المتعلقة باإلعالن األّولي للجمهورية العربية ال ـــــــورية و عالناتها الالحقة  

،  EC-M-33/DEC.1من قرار المجلس   1(، والفقرة  االتفاقيةاوفقا التفاقية األســــــــــلحة الكيميائية )
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المجلس    3والفقرة   قرار  والفقرة  EC 81/DEC.4من  المجلس    6،  قرار  ،  EC-83/DEC.5من 
 .EC 94/DEC.2من قرار المجلس  5والفقرة 

وكما ســــــــــــتق أن أفيد به، ال ت ال األمانة تنتظر أن تتلقى من الجمهورية العربية ال ــــــــــــورية اإلعالن   - 12
عن كـّل مـا لم يعل ن عنـه من أنوا    2020تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر    21الـذي ُطلـب منهـا تقـديمـه في  

وكميات العوامل المؤّثرة في األعصــــاب التي  ر  إنتا ها و/أو تهي تها في شــــكل أســــلحة في مرفق  
 إنتاأل واحد ســـــــــارق كان قد أُعلن أّنه لم ُي ـــــــــتخدم قّ  إلنتاأل عوامل حرب كيميائية و/أو تهي تها في

انة أييـا أن تتلّقى من الجمهورية العربية ال ـورية معلومات ووثائق أخر   شـكل أسـلحة. وتتوّقع األم
ــكري كان   2021تمو /يوليه   15ُطلب منها تقديمها في   ــرر الذي لحق بمرفق ع ــ فيما يتعلق باليــ

ــه لهجوم في   ــابقا معلنا عنه أفيد رتعّربـ ــم مرفق إنتاأل سـ . وبحلول تاريخ  2021ح يران/يونيه   8ييـ
 ن األمانة قد تلّقح أّي رّن من الجمهورية العربية ال ورية على هذين اليلتين.هذا التقرير، لم تك

لتحديد موعد لعقد   2021ني ـــــــان/أرريل   30وتتواصـــــــل األمانة مع الجمهورية العربية ال ـــــــورية منذ   - 13
ــورية في نمشــــق. وحتى   ــرين رين فريق التقييم واللجنة الوطنية ال ــ ــة والعشــ ــاورات الخام ــ  ولة المشــ

شـــــــــــهرا رغم الجهون المكثفة التي تتذلها األمانة. ونتج هذا التاخير   11، تاخر إيفان هذه المهمة اآلن
في التداية عن عدم تلقي رّن من الجمهورية العربية ال ورية ثّم عن رفض الجمهورية العربية ال ورية 

افق الت امات  المتكّرر إصــــــــــــــدار تاشــــــــــــــيرة نخول لختير واحد من خترا  فريق التقييم، وهو أمر ال يو 
من القرار   7من المانة ال ـــــــــابعة من االتفاقية، والفقرة   7الجمهورية العربية ال ـــــــــورية بمو ب الفقرة  

 الصانر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، وقرارات المجلس ذات الصلة. (2013) 2118

ــة مؤرخـــة   - 14 ــذكرة شــــــــــــــفويـ ــة مرة أخر ، عن طريق مـ ــة ال ــــــــــــــوريـ ــة  العربيـ ــُة الجمهوريـ ــانـ وأعلمـــح األمـ
، أّنه لن يكون روســــــع فريق التقييم الذهاب في مهمة إلى الجمهورية 2022ني ــــــان/أرريل   11 رــــــــــــــــــــ 

بعد أن تصــدر تاشــيرات الدخول لخترا  فريق التقييم كافة. واقترحح األمانة عقد  العربية ال ــورية إال
 ولة مشـاورات محدونة في ريروت رلتنان في موعد يكون مناسـقا للجانتين. وشـّدنت األمانة، إبـافة  
إلى ذل ، على أّن المشـــــاورات المحدونة لن ت ـــــمح بخ را  مهمات ميدانية و مكانية إ را  مقارالت، 

لميــــي لكّنها ســــت ــــمح رتقييم حال الم ــــائل غير المح ــــومة، و  را ح مناقشــــات بشــــان ال ــــتيل إلى ا
 ُقدما، وت لُّمح وثائق كانح األمانة قد طلتتها.

، على عقد 2022ني ان/أرريل    18  ووافقح الجمهورية العربية ال ورية، في مذكرة شفوية مؤرخة رـــــــــ  - 15
 ولة المشــــاورات المحدونة في لتنان، وطلتح في الوقح ذاته اســــتقعان ختير واحد من خترا  األمانة 

 ج األمانة هذه الم الة في الوقح المناسب.من تل  المشاورات. وستعال

وبالنظر إلى ما ُمّي  من ث رات وأو ه عدم ات ـا  وتقاينات ال ت ال غير مح ـومة، تخُلا األمانة،  - 16
رنا  على تقييمها، إلى أنه ال ي ال يتعّذر ع دُّ اإلعالن الذي قّدمته الجمهورية العربية ال ـــــــورية نقيقا 

، EC 94/DEC.2  و EC M 33/DEC.1به االتفاقية وقرارا المجلس  ومكتمال وفقا لما تقيـــــــــي 
 .(2013) 2118وقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

م وتواصـــــــــل األمانة نعوة الجمهورية العربية ال ـــــــــورية إلى تج ـــــــــيد ما أعربح عنه مراًرا من ع م والت ا  - 17
 .باالتفاقية، وذل  رتوبيح  ميع الم ائل غير المح ومة المتصلة بخعالنها األولي و عالناتها الالحقة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
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وست تمر األمانة على تواصلها مع اللجنة الوطنية ال ورية بشان  ميع ما لم يقّدم بعُد من إعالنات  - 18
جلس بما ي ــتجد بشــان  التي ال ت ال غير مح ــومة، وســتواصــل إعالم الم 20 وبشــان الم ــائل الــــــــــــــــ 

 الم الة. هذه

، تواصـل األمانة تقييم الظروف  EC 83/DEC.5من قرار المجلس    10وعمال بما تقيـي به الفقرة  - 19
إل را  عمليات تفتيش في المواقع التي حّدنتها آلية التحقيق المشــــــتركة رين المنظمة واألمم المتحدة 

يها الثالث والرابع. وتقوم األمانة  رذل  وابـــــــــعة في ح ـــــــــقانها تيّور الوبـــــــــع فيما يخا في تقرير 
 .19- ائحة كوفيد

، تخّي  األمــــانــــة إل را  الجولتين المقتلتين EC-83/DEC.5من قرار المجلس    11ووفقــــا للفقرة   - 20
ــة  من العلميـــ ــدراســــــــــــــــــات والقحو   الـــ لمرك   ــة  ــابعـــ التـــ ــا  رر ة و مرايـــ في مرافق  التفتيش  ــات  عمليـــ
 .2022( خالل عام  الدراسات مرك ا)

خالل الجولة الثالثة  2( من الجدول  4وبخصــــو  الكشــــف عن مانة كيميائية من موان الق ــــم با  ) - 21
، ال ي ال  2018من عمليات التفتيش في مرافق مرك  الدراســـــات في رر ة في تشـــــرين الثاني/نوفمتر  

من شــــــــــانها  يتعين على الجمهورية العربية ال ــــــــــورية أن تقّدم معلومات أو توبــــــــــيحات تقنية كافية
 تمّكن األمانة من إغال  هذه الم الة. أن

 
 األنشنة األخر  التي أجرتها األمانة ال  ية نيما يتعلق االجمهورية العررية السورية   

إلى و ير    2021ح يران/يونيه   24وفق ما سـتق أن أفيد به، وعلى إثر نعوة بعثها المدير العام في   - 22
جمهورية العربية ال ـــــــــورية، ال ـــــــــيد فيصـــــــــل المقدان، لعقد ا تما  الشـــــــــؤون الخار ية والم تربين بال

حيـــورّي، عّين كال اليرفين م ـــؤوال مكلفا بخ را  التحيـــيرات. و ر  التفاوض على  دول أعمال  
أولّي، وال ت ال األمـاـنة تنتظر أن تتل هـا الجمهورـية العربـية ال ــــــــــــــورـية بموقفهـا من صــــــــــــــي ـة  ـدول  

لّحم ــُ . 2021كانون األول/ني ـــــــــمتر   20ح للجمهورية العربية ال ـــــــــورية في األعمال األخيرة التي ســـــــ
 وستواصل األمانة إعالم المجلس بما ي تجّد في هذه الم الة.

وأفانت اللجنة الوطنية ال ورية أييا في مذكرتها الشفوية المشار إليها آنفا، التي بعثتها إلى األمانة  - 23
ــيوانتا ، باّن الهجوم على م2021تمو /يوليه    9في  ــيا  منها أســــ ــفر عن تدمير أشــــ رفق اإلنتاأل أســــ

كلور متصـلتان بحانثة اسـتخدام األسـلحة الكيميائية التي وقعح في نوما بالجمهورية العربية ال ـورية 
ــا، المؤرخ 2018ني ــــــــــــــــان/أرريـــل    7في   ــه آنفـ ــا المشــــــــــــــــار إليـ ــذلـــ ، في رّنهـ ــانـــة كـ . وطلتـــح األمـ

ية ال ــــــــــــورية أمورا منها تقديم  ميع المعلومات ، من الجمهورية العرب 2021تمو /يوليه   15 رــــــــــــــــــــــــــ 
وكذل  أّي بقايا منهما بعد تدميرهما.    ،الصــلة رنقل األســيوانتين نون الحصــول على إذن رذل  ذات

ولم تتلّق األمانة، بحلول تاريخ هذا التقرير، أّي رّن على هذا اليلب. وســــــــــــــتواصــــــــــــــل األمانة إعالم 
 ي تجّد في هذه الم الة. المجلس بما

( تقديم الدعم لقعثة  مكتب خدمات المشــــــــاريعاويواصــــــــل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشــــــــاريع ) - 24
المنظمة في الجمهورية العربية ال ــــــــــــورية وفقًا لالتفا  الثالثي المتر م رين المنظمة، ومكتب خدمات  

ر هذا االتفا  األنشـــــية التي ُكّلفح  األمانة بخ رائها المشـــــاريع، والجمهورية العربية ال ـــــورية. ويي ـــــّ
ــوري إ الة تاّمة،  في ــلحة الكيميائية ال ــــ ــل بخ الة ررنامج األســــ ــورية فيما يتصــــ الجمهورية العربية ال ــــ
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وباّي قرار يصـــــــــدر الحقا عن الهي ات ذات الصـــــــــلة التابعة للمنظمة أو لألمم المتحدة، وكذل  باّي 
ــورية . ويققى التمديد الحالي لالتفا  الثالثي  اتفاقات ثنائية تتر م رين المنظمة والجمهورية العربية ال ــــ

 .2022ح يران/يونيه   30ساري المفعول حتى غاية 

وبحلول تــاريخ نهــايــة الفترة المشــــــــــــــمولــة رهــذا التقرير، كــان هنــا  موظف واحــد من المنظمــة موفــد  - 25
 إطار بعثتها في الجمهورية العربية ال ورية. في

 
ي الحقائق في سورية   األنشنة التي أهجريت نيما يتعلق بيعثة     الم ظمة لتقص 

ــلحة كيميائية  - 26 ــتخدام أسـ ــلة باّنعا ات اسـ ــة كّل المعلومات المتاحة المتصـ ي نراسـ ــّ ــل بعثة التقصـ تواصـ
)المؤرخ   EC M 48/DEC.1في الجمهورية العربية ال ــــورية، م ــــترشــــدًة في ذل  بقرار ي المجلس  

(، 2015تشرين الثاني/نوفمتر   23 رـــــــ )المؤرخ  EC M 50/DEC.1 ( و2015شقار/فتراير   4 رـــــــ 
 الصانر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة. (2015) 2209وأييا بالقرار 

وت ــتمّر بعثة التقصــي على تواصــلها مع الجمهورية العربية ال ــورية ونول أطراف أخر  بشــان عدن  - 27
 ثات.من الحان

وتواصـــل بعثة التقصـــي التحيـــير للمهمات المقتلة. ويتوقف إيفان هذه المهمات على تيّور الوبـــع  - 28
 . وستفيد بعثة التقصي المجلس رنتائج عملها في الوقح المناسب.19-فيما يخا  ائحة كوفيد

 
الصدددددددداتر  ن مؤتمر الدوت    C-SS-4/DEC.3األنشددددددددنة التي أجرتها األمانة ال  ية نيما يتعلق االقرار    

 األىرال في تورته االستث ائية الرااعة اشأن استخدام األسلحة الكيميائية في الجمهورية العررية السورية

 اعتمده المؤتمر في ( الذي2018ح يران/يونيه  27 )المؤرخ رـــــــــــــــــ   C-SS-4/DEC.3يتناول القرار   - 29
 نورته االستثنائية الرابعة، فيما يتناوُله، استخدام  األسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية ال ورية.

، أنشــــــــــــــــات األمـــانـــة فريق التحقيق وتحـــديـــد الهويـــة C-SS-4/DEC.3من القرار    10وعمال بـــالفقرة   - 30
ــلحة    التحقيق  فريق ا )  الكيميائية في الجمهورية العربية ال ــــــــــورية، ( لتحديد هوية م ن اســــــــــتخدموا األســــــــ

ــلحة الكيميائية في  من  ــا تل  األســ ــلة بمنشــ   خالل تميي  وتتليغ  ميع المعلومات التي قد تكون ذات صــ
الحاالت التي ي ثُتح فيها لقعثة التقّصي أو ثتح لها فيها أّن أسلحة كيميائية قد اسُتخدمح أو يرّ ح أنها 

 .ُتصدحر آلية التحقيق المشتركة رين المنظمة واألمم المتحدة تقريًرا عنها  اسُتخدمح، والحاالت التي لم 

ــانرة بعنوان   - 31 ــل فريق التحقيق تحفيقاته وفقا للمذكرة الصــــــ عمل فريق التحقيق وتحديد الهوية اويواصــــــ
الـقـرار   ـبمـو ـــــــب  ـرــــــــــــــــــــــــــــ   C-SS-4/DEC.3الـمـنشــــــــــــــــــــا  ــه    27  )الـمـؤرخ     (2018حـ ـيران/ـيوـنيـــــ

(، وســيصــدر تقارير أخر  في الوقح  2019ح يران/يونيه   28 خة رــــــــــــــــ المؤر   EC-91/S/3)الوثيقة  
 .19-المناسب، رهًنا رتيّور الوبع فيما يخّا  ائحة كوفيد

 
 EC-94/DEC.2األنشنة التي أجرتها األمانة ال  ية نيما يتعلق اقرار المجلس الت  يحي    

 :EC-94/DEC.2من القرار  5قّرر المجلس، في الفقرة  - 32

ذ الجمهوريــة العربيــة   36أن ييلــب، وفقــا للفقرة     من المــانة الثــامنــة من االتفــاقيــة، أن تنفــّ
 يوما من تاريخ هذا القرار: 90ال ورية  ميع التدارير التالية لتصحيح الوبع في غيون 

https://undocs.org/ar/S/RES/2209(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2209(2015)
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دثح فيها األسـلحة الكيميائية الم ـتخدمة  أن تعلن لألمانة عن المرافق التي اسـُتح )أ(  
، والتي أنتجــح فيهــا وُخّ نــح  2017آذار/مــارس    30  و  25  و  24في هجمــات  

 واحُتفّ رها عمليا إليصالها، بما في ذل  ال الئف والذخائر والنقائ ؛

أن تعلن لألمــانــة عن كــل مــا بحو تهــا حــاليــا من أســــــــــــــلحــة كيميــائيــة، بمــا فيهــا   )ب(  
ال ــارين، والكلور غير المعّد ألغراض غير محظورة بمو ب  ال ــارين، وســالئف  

 االتفاقية، ومرافق إنتاأل األسلحة الكيميائية وغيرها من المرافق ذات الصلة؛

أن ت ـــّوي  ميع الم ـــائل غير المح ـــومة المتعلقة بخعالنها األولي عن مخ ون  )أل(  
 وبرنامج أسلحتها الكيميائية.

 ًما، لم تكن الجمهورية العربية ال ورية قد أكملح أيًّا من هذه التدارير.يو  90 وفي نهاية فترة الـ - 33

ــا الفقرُة   - 34 ، EC 94/DEC.2من القرار    8وبخصــــــــــــــو  عمليـــات التفتيش التي تقيــــــــــــــي بـــخ رائهـ
األمانة الوبــع األمني الحالي وســُتعلم الجمهورية  العربية ال ــورية عندما تكون م ــتعّدة إليفان  تراقب

ــع فيما يخا مهمة لهذا ال ا على تيّور الوبــــ ــً ــيتوقف إ را  عمليات التفتيش هذه أييــــ  رض. وســــ
 .19- ائحة كوفيد

 
 C-25/DEC.9األنشنة التي أجرتها األمانة ال  ية نيما يتعلق اقرار المؤتمر    

، بعـد إمعـان النظر، ونون اإلخالل بـالت امـات C-25/DEC.9من القرار    7قّرر المؤتمر في الفقرة   - 35
) ( من المــانة الثــامنــة   21وريــة العربيــة ال ــــــــــــــوريــة بمو ــب االتفــاقيــة، عمال بــالفقرة الفر يــة  الجمه
من المـانة الـثانـية عشــــــــــــــرة من االتـفاقـية، أن يعّلق عـّدة حقو  وامتـيا ات للجمهورـية العربـية   2 والفقرة

 ال ورية بمو ب االتفاقية.

أن يعيــد المؤتمر إلى الجمهوريــة العربيــة   -ّرر  فيمــا ق  -من ذلــ  القرار    8وقّرر المؤتمر في الفقرة   - 36
فور إفــانة    C-25/DEC.9من القرار    7ال ــــــــــــــوريــة الحقو  واالمتيــا ات التي علّحقــح بمو ــب الفقرة  

ذت  ميع التـدارير المنصــــــــــــــو  عليهـا  المـدير العـام المجلس  بـاّن الجمهوريـة العربيـة ال ــــــــــــــوريـة نفـَّ
ا تامًّا. وبحلول تاريخ هذا التقرير، لم تكن الجمهورية تنفيذً   EC 94/DEC.2من القرار  5الفقرة   في

 العربية ال ورية قد أكملح أيًّا من تل  التدارير.

ــورية بخصــــــــو  إكمال هذه التدارير،   - 37 ــلها مع الجمهورية العربية ال ــــــ ــتثارر األمانة على تواصــــــ وســــــ
 وستواصل إرالغ المجلس وفقا للتكليف الصانر لها.

 
 التكميلية الموارت    

لدعم  2015ُأنشــــص الصــــندو  االســــت ماني الخا  بالمهّمات في ســــورية في تشــــرين الثاني/نوفمتر   - 38
ي واألنشــــــــــية األخر  المتقفية، التي تشــــــــــمل حاليا عمل فريق التقييم وفريق  أنشــــــــــية بعثة التقصــــــــــّ

ــات و  ــنة في مرك  الدراسـ ين الوارن التحقيق، وكذل  عمليات التفتيش التي تجر  مّرتين في ال ـ الموقع 
. وبلغ مجمو  الم ــــــــــــاهمات والتعّهدات لفائدة هذا EC-94/DEC.2من القرار  8ذكرهما في الفقرة  

مليون أورو. وُأررمح اتفاقات م ــــاهمات  37الصــــندو ، بحلول نهاية الفترة المشــــمولة رهذا التقرير،  
وريا، والدانمر ، وســـــــــــلوفينيا، مع أســـــــــــتراليا، وألمانيا، وآيرلندا، والجمهورية التشـــــــــــيكية، و مهورية ك
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وال ـويد، وسـوي ـرا، وشـيلي، وفرن ـا، وفنلندا، وكندا، ولك ـمترغ، والمملكة المتحدة لترييانيا العظمى 
وآيرلـندا الشــــــــــــــمـالـية، وموـناكو، والنرويج، ونيو يلـندا، وهولـندا، والوالـيات المتحـدة األمريكـية، والـياـبان،  

 واالتحان األوروبي.
 

 الخاتمة   

نصــــّب تركي  المنظمة في ما ســــتجريه في الم ــــتقتل من أنشــــية في إطار بعثتها في الجمهورية ســــي  - 39
المجلس   قرار ي  وتنفيــــــذ  ي؛  التقصــــــــــــــّ ــة  بعثــــ عمــــــل  على  ال ــــــــــــــوريــــــة  ــة   EC 83/DEC.5العربيــــ

ــلة باإلعالن؛ وعمليات التفتيش في موقع ي رر ة EC 81/DEC.4 و ــائل المتصـ ــمل ذل  الم ـ ، ويشـ
ين لمرك ؛ وتنفيذ قرار المجلس  C SS 4/DEC.3  الدراســـــــــــــات؛ وتنفيذ قرار المؤتمر  و مرايا التابع 

EC-94/DEC.2 ؛ وتنفيذ قرار المؤتمرC 25/DEC.9. 
 


