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املمثل موجه  إىل رئيسااااااا  جملس األمن من  2018آب/أغسااااااا س  28رساااااااخة  م ر     
 اةدائم ةلجمهوري  اةعربي  اةسوري  ةدى األمم املتحدة

  
ــــــــذي الكذمل ال أ  ذي مبه ا أي ألس األ أمذ  لست األم     س تأل   ـــ ـــ ـــ ، 8332أحيل إليكم البيـ

م   د ل  “احلذلة   الشـــــــه  األ  ـــــــ ”  إطذ  البند املعنوي  2018آب/أغ ـــــــ ت  28املعبولة   
   (2014) 2165   (2014) 2139ني العـــــذ  ع   نليـــــ  البها ا  األعمـــــذل، حول  بهمه األم

2191 (2014)   2258 (2015)   2332 (2016)   2393 (2017)   2401 
(2018) (S/2018/777:ذا  الصسة ابلوضع اإلن ذين   اجلمهو مة العهاية ال و مة ،) 

أ ل أي أشــــــكه  لي ــــــة لست األم  عسا اإلشــــــذ ة إر اله ــــــذلتني الستني أ  ــــــسنذ ذ لعنذمة اله  ـــــة  
(،  اخل ه اجل ـــــــيم املذنل أمذمنذ م  إمكذنية S/2018/630)“ الكيميذلي” أعضـــــــذح ا ست حول موضـــــــو  

ا تخدا  ه ا الكيميذلي مهة  دمدة   إللب.  فيمذ متعسق ابعض األ ئسة اليت   َّهتهذ س  لي ة ا ست، 
 إر مذ مسي:فهنذك الكثري م  النبذط اهلذمة اليت   تدعي التوضيح.  أ مد أي أادأ ابإلشذ ة 

خالل اللرتة اليت ُ تب فيهذ  بهمه مكتب  ن ـــــيق الشـــــي ي اإلن ـــــذنية،  افب   ملا ة اخلذ  ية  امل رتاني  • 
طسب م  اهانمج األغ مة العذملي، إلمصذل م ذعدا  لسمنذطق احمله ة  غريهذ،  2 700ال و مة عسا 

 طسب.  2 700 قد  افب   ملا ة اخلذ  ية عسا  ل ال سبذ  املبدمة م  الربانمج، أأ 
 ملَّعنذ خالل شـــــهه آب/أغ ـــــ ت، عسا ال ـــــذلة أعضـــــذح لست األم   الد ل األعضـــــذح شـــــهحذ   • 

، مبذ مضـــــــع حدا  لكل التخهملعـــــــذ   املعسومذ  امل سوطة 10قم  لصـــــــيسيذ  ملعف  أهداو البذنوي   
 امل هضــــــــــــــــة اليت مبــدمهــذ البعض م  حني قخه حول أهــداو هــ ا البــذنوي،  ابلتــذس فــ ي هــ ا 

 املوضو  منب ي  حبأل م  التدا ل.
مبو  اهلالل األمحه العهيب ال ـــــــو أ اشـــــــكل  متكه    مومي  متواعـــــــل، ابلتعذ ي مع الشـــــــه ذح    • 

ل اإلن ـــــذين احملسيني  الد ليني،  مصـــــذل امل ـــــذعدا   العشـــــها  م  البوافل إر املنذطق اليت العم
 “مكتب  ن ــيق الشــي ي اإلن ــذنية”حيتذج فيهذ املدنيوي لسم ــذعدا  اإلن ــذنية.  مشــكستنذ مع 

، مدمه شـــــعبة العمسيذ   اب ـــــتتذاة   املكتب، قذل إي أ اع “ وي غينغ”هي التذلية: ال ـــــيد 
هي أي ممثسيأل  “املكتب”مت  املوافبة عسيهذ فب ،  ه ا غري عـــــــــــــــحيح. فمشـــــــــــــــكستنذ مع  قوافل

فب ، أأ أهنم ب معرتفوي مثال  ابوافل اهانمج  “املكتب”حي بوي إب البوافل اليت مشذ ك فيهذ  ب
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https://undocs.org/ar/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2401(2018)
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https://undocs.org/ar/S/2018/777
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األغ مة العذملي أ  قوافل ملوضـــــــــية األمم املتحدة لشـــــــــي ي الال ئني أ  قوافل الصـــــــــسيب األمحه، 
ف ي مئذ  ال آبو األطنذي م  امل ـــذعدا  اليت   هب إر املنذطق اليت حيتذج  ـــكذهنذ  ل لك 

إمهال أ اع  ابحت ـــذوذ  ب إمهالهذ   التبذ مه الشـــههمة.  هل ا، م “املكتب”لسم ـــذعدا  ب مبو  
،  ه ا  ال  غري عـــحيح ال مشـــكل  ضـــسيال  “املكتب”قوافل فب  خالل ه ا الشـــهه    بهمه 

 عضذح لست األم .لس ذلة أ
 نذ قد ح َّ ان مها ا  م    ول فيل  ضـــــــــــــــخم  أهوج   ه ر البذعة مهدل اهعونتأل أ ـــــــــــــــت عمسنذ  

املشــــــــرتك  م   لقدامأل الضــــــــخمة الكثري م  احلبذلق لست  ية عسا انتهذ ذ  اعض الد ل لالمة العضـــــــومة 
 ألحكذ  امليثذ   مبذلئ البذنوي الد س.

ا اخل   مذ ملال   ــــذلدة     ــــيذ ــــذ   ممذ  ــــذ  احلكومذ  ال هاية  مبد  أمضــــذ  أي املكذاهة عس 
جتذر االلأ، فبدب  م  اإلقها  ابل نب  حتمل امل ـــــي لية ال ـــــيذ ـــــية  البذنونية ع  شـــــ  حهب  إ هذاية عسا 
 ــو مة ل لة   شــعبذ ،  عوضــذ  ع   صــحيح ال ــيذ ــذ  الكذ نية اليت انتهتتهذ ه ر احلكومذ  جتذر من بتنذ 

   ضــــــــد االلأ اشــــــــكل  خذع، ف هنذ مُتعال    عد اهنذ م  خالل ا ــــــــتخدا   ا  ذ ال ــــــــولاح اشــــــــكل عذ
 خوذهذ البيضـــــــــذح  خ وطهذ احلمه،   التحضـــــــــري اقي مل ـــــــــهحيذ   لمومة  دمدة اب ـــــــــتخدا  ال ـــــــــال  
الكيميذلي   منذطق الشـــــــمذل ال هيب م   ـــــــو مة، ودو عهقسة العمسية ال ـــــــيذ ـــــــية اجلذ مة،   ربمه عد اي 
حكومذ  الد ل ال هاية   ه ا ا ست عسا االلأ  احتالهلذ أل زاح  منهذ،  لبعث اله    العزمية   فسول 

 اإل هذب املو ول    سك املنذطق.
إي حكومة االلأ  دم  البيذي الصـــــــذل  قبل أ   ع  الوب   املتحدة األمهمكية  فهن ـــــــذ  املمسكة  

املتحدة،   هفض مذ  ذح فيأل شكال   مضموان .  لبد أ د   و   مها ا    كها ا  أهنذ  عترب ا تخدا  األ سحة 
أأ ظهو   ذي  ضد أأ  ذي.  ُ كه ال   الكيميذلية أمها  ب أخالقيذ ،  أهنذ  دم  ا تخدامهذ   أأ مكذي  حت 

 ــــــو مة اليو  هن يد أهنذ ب متتسك أأ أ ــــــسحة  يميذلية،  أهنذ نل    ل التزامذ ذ مع منحمة ححه األ ــــــسحة 
الكيميذلية اليت أعسم  اد  هذ اجلهذ  الد لية،  منهذ لس ــكم املوقَّه، لي  ــو مة قد نل   التزامذ ذ   ه ا 

أ ه  عسا م ــــــذمعكم    ل  س ــــــة أي املخز ي الكيميذلي ال ــــــو أ قد م  دمرير   ا ذل.  ب لاعي ألي 
  حني منتحه خمز ي إ ــــــهاليل م   MV-CAPE RAYالبحه األايض املتو ــــــ  عسا مي ال ــــــلينة األمهمكية 

 األ سحة النو مة  الكيميذلية  البيولو ية احلصول عسا اه ة ه ا ا ست، لستخسص منأل.
 “ بهة النصــــــــهة”مدمكم اقي معسومذ   مونَّبة ع  ا ــــــــتعدالا  إ هذايي  نحيم إنين أضــــــــع اني أ 

 ا موعذ  التذاعة لأل، ب ـــــتخدا  األ ـــــسحة الكيميذلية ضـــــد مدنيني   ةذفحة إللب، ا ية  و يأل اب ذ  
 لسبوا  ال ــو مة   ربمه أأ عد اي ع ــكهأ قد  شــنأل حكومذ  الد ل املشــ سة هل ر التنحيمذ  اإل هذاية،

،  العد اي 2017ني ذي/أاهمل  7عسا غها  مذ حصل خالل العد اي األمهمكي عسا م ذ  الشعريا    
 . 2018ني ذي/أاهمل  14اللهن ي    -الربم ذين  -الثالني األمهمكي 

   إطذ  التحضــــــــــري هل ر اجلهمية، اليت ن ذلب  ابوة الد ل ذا  النلوذ عسا اجلمذعذ  اإل هذاية  
  إللــب  “حسومل”حــذ    م  الكسو  إر قهمــة  8ابلعمــل عسا منع عماللهــذ م   نليــ هــذ،  ه  نبــل 

يي متهيـــدا  لس ـــــــــــــــينـــذ مو امله ـــــــــــــــو    م ـــــــــــــــهحيـــة اهلتو  الكيمـــذ أ اجلـــدمـــد، الـــ أ متمثـــل ابيـــذ  إ هـــذا
، ال م  حيسو ملعدأ  بذ مه األمذنة العذمة   ــــــميتهم “ بهة النصــــــهة”   “اإل ــــــالمي الرت  ــــــتذين احلزب”
ـــ ، اب تخدا  موال  يميذلية  ذمة ضد املدنيني ال و مني، مبذ   ذلك “املعذ ضة امل سحة م  غري الد ل” اـ
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احلكومة ال ـــــــو مة ب ـــــــتتها  عشـــــــها  األطلذل ال م  م خ لهم من  أ      ملي حسب  إللب،  ا ذ  
 عد اي  غذشم عسيهذ. 

إي أأ عد اي عسا االلأ، إي حصــل،  ــيكوي عد اان  عسا اسد  عضــو مي ــت لدمم املتحدة،  
 عد اان  عسا ال ــــــــــــــسم  األم  اإلقسيميني  الد ليني،  لعمذ  لف هذب،  ا ــــــــــــــتهدافذ  لستهول اليت نب هلذ مع 

 نأل عسا البذغي  تد   الد اله.حسلذلنذ ملكذفحتأل،  ليعسم املعتد ي أ
 هن ــــــة حكومة االلأ ب ــــــتمها  معدأ  بهمه األمذنة العذمة   هنتهم ال ــــــس  امل ــــــيت ال أ  

ملتبد لسموضــوعية  احليذلمة  املهنية،  أشــري هنذ، عسا  ــبيل املثذل ب احلصــه، إر أي التبهمه الهااع  اخلم ــني 
 قع ميخها  ب لذ  فض ابشــــتبذك   اجلوبي ال ــــو أ احملتل. قد خال م  أأ إشــــذ ة إر اخله  اخل ري ال أ 

 إي حكومة االلأ ب جتد مرب ا   احدا  لت ذضــــــــــــــي األمذنة العذمة  إلا ة عمسيذ  حلط ال ــــــــــــــال  ع   و ط 
عرب خ  اللصــل   اجلوبي ال ــو أ  “اخلوذ البيضــذح”إ ــهاليل   عمسية إ الح   همب عنذعــه إ هذاية م  

 األ لي  م  مث إر عواعــــــــــــــم الد ل ال هاية الهاعية هليبح اإل هذايني.  مذ أي حكومة االلأ احملتل  منأل إر
،  إ هــذايي “اخلوذ البيضــــــــــــــــذح”جتــد مرب ا  لت ــذضــــــــــــــي التبهمه ع  ل   احلكومــة الرت يــة    عــذمــة إ هــذايي  ب
 اإل هذايني اإلم و   األ ملاك  “هيئة حتهمه الشـــــذ ”   “ بهة النصـــــهة”   “اإل ـــــالمي الرت  ـــــتذين احلزب”

 ،  ل  هذ املبذشه     هيل أنش تهم اإل هذاية    و مة.“املعتدلني” غريهم م  
   ه ا ال يذ ،  شتب حكومة االلأ   هفض أأ إشذلة   التبهمه اتبدمي  ه يذ لسم ذعدا   

كهأ الرت ي عسا مدي علهم  إر مدمنة علهم   غريهذ م  املنذطق.     ه اجلميع هنذ لي العد اي الع ــــــــــــــ
  هااست  البذب  عني العهب  غريهذ م  املنذطق ال ــــو مة،  ذي ال ــــبب املبذشــــه    شــــهمد  معذانة مئذ  
اقبو م  املدنيني هنذك،  أي ه ا الو ول الع ــــــــكهأ الرت ي هو   احلبيبة احتاللجي موعــــــــوو  ب أي 

 ة    سك املنذطق.منتهي،  هو لعمجي إل هذب ا موعذ  امل سحة املو ول
إي حكومة االلأ غري معنية  لأ  وعــيلذ  م ــي ــة مو لهذ معد  التبهمه،  م  اينهذ   يري معدأ  

أ  غري ذلك.  أؤ د أي الد لة  “عــعبة الوعــول”إر  “ةذعــهة”التبهمه  وعــية اعض املنذطق ال ــو مة م  
متييز اينهم،  عيهذ لتسبية احتيذ ذ م ل ي أأال ــــو مة  تعذمل مع ايع ال ــــو مني ان القذ  م  ل  هذ الوطين   ــــ

 مــذ أؤ ــد أي ايع املنــذطق اليت حهَّ  ــذ الــد لــة م  اإل هــذب قــد أعــــــــــــــبحــ  منــذطق ةه ة  ملتوحــة  ميك  
الوعــــول إليهذ م  قبل األمم املتحدة  الشــــه ذح   العمل اإلن ــــذين لتبدمي الدعم اإلن ــــذين احلبيبي  املخسص 

ح اجلمهو مة العهاية ال و مة ملعدأ التبهمه مص سحذ م، لس و مني ل ي متييز  ل   ي أمة قيول أ  شه ط.  ُ صح ال
 ذلك ابلت  يد عسا أنأل ب  زال    ــــو مة منذطق ةذعــــهة م  قبل اجلمذعذ  اإل هذاية امل ــــسحة اليت حتذعـــه 

هو الوضــــــــع عسا املدنيني م  الداخل  متنعهم م  اخله ج  حتول ل ي  سبيهم لسم ــــــــذعدا  اإلن ــــــــذنية،  مذ 
  بيل املثذل   إللب حذليذ ، حيث مو د مالمني املدنيني احملذعهم  م  الداخل.

 لبد طهح  حكومة االلأ،  طهحُ  أان مع   يل األمني العذ  لسشي ي اإلن ذنية  من ق اإلغذنة  
اقاث  ال ــــسبية    حذب  ال وا ئ، ال ــــيد مذ ك لو وك، من   وليأل مهذ  منصــــبأل، احلذ ة املذ ــــة لستعذمل مع

لف هاحا  ابقتصــذلمة الب ــهمة أحذلمة اجلذنب اليت  لهضــهذ حكومذ  اعض الد ل عسا الشــعب ال ــو أ. 
 اكل إ ذاية  عــهاحة، ف ننذ ب  د حه ه ر السححة مرب ا  إلقحذ  قضــذ  ع ــكهمة   ــيذ ــية   مي التبهمه 

الصسة،   حني   بمة قها ا  لست األم  ذا الشههأ اخلذع ابلوضع اإلن ذين، ا  معة أهنذ  دخل ضم  
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متم جتذهل اقاث  ال ــــــسبية اخل رية هل ا احلصــــــذ  ابقتصــــــذلأ غري الشــــــهعي املله   عسا  ــــــو مة، ال أ مينه 
 اشكل  مبذشه عسا أنش ة األمم املتحدة  عسا  سبية ابحتيذ ذ  األ ذ ية لس و مني.

ابخنهاط اشكل   دأ مع احلكومة ال و مة م  أ ل  إنين ألعو األمذنة العذمة  ال يد لو وك إر 
ابنتبذل ابلعمل اإلن ـــــــــــذين    ـــــــــــو مة إر مهحسة   دمدة انَّذحة، ُ  ـــــــــــهم   إطال  عمسية إعذلة اإلعمذ  

ال هيب،  أقوهلذ عـــــهاحة ، لبد حذي الوق   ي  ن    -   هول التنمية  التعذ ، اعيدا  ع  اباتزامل األمهمكي
اليت  ضـمَّن   ؤمة   عـذ    يل األمني العذ  ال ـذاق لسشـي ي  “الونيبة ال ـهمة”انل ـهذ ع  األمذنة العذمة 
حول البواعد اإل شـــذلمة النذظمة لسعمل اإلن ـــذين    ـــو مة،  ع  مبه ا   “ يلهأ فيستمذي”ال ـــيذ ـــية 

قض مع املبذلئ ميمته اه   ـــل اليت  ا   امل ـــذ ة   إعذلة اإلعمذ    هول التنمية اشـــه ط   ـــيذ ـــية  تنذ
 ال أ حيكم العمل التنموأ. “عد  التخسة ع  اله ب”احلبيبية لسعمل اإلن ذين  مبدأ 

ختذمذ ،   عبيبذ  عسا  وعــــيذ  األمني العذ ، ف نين أُطمئالنأل  أُطمئالنكم ايعذ  أننذ  ذل ي   م ــــذ   
عذملموي عسا إعذلة األم  العمسية ال ــــيذ ــــية اليت مبولهذ ال ــــو موي  حدهم ل ي  دخل  خذ  ي،  مذ أننذ 

 اب ـتبها   عـوي  ـيذلة   حدة   ـالمة  ا ـتبالل أ اضـي اجلمهو مة العهاية ال ـو مة،  ضـمذي عولة  ذفة 
الال ئني  املهتَّهم  ال ـــــــــــــــو مني إر منــــذطبهم  ايو م اكهامــــة   أمــــذي،  هلــــ ا ال ه  مَّ ميخها  إنشــــــــــــــــــذح 

 ا ية اختذذ اإل هاحا  الالملمة   ه ا ا ذل. “هم ال و مة لتن يق عولة الال ئني  املهتَّ  اهليئة”
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