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 األمن جملس رئيس إىل العام األمني من موجهة 2017 حزيران/يونيه 23 مؤرخة رسالة  
 

 األســـ ح  حظــ  منظمــ  بــن املشــة   التحقيــ  آلليــ  سداســال التق يــ  إلــي م أحيــ  أبن أتشــ   
 .امل ف ( )انظ  املتحدة واألمم ال يميائي 
 .األمن جم س أعضاء ع ى وم فقها ال سال  هذه ع ض ممتنا   وأرجو 

 
 غوترييش أنطونيو (توقيع)
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 املرفق
 وعضاااو  رئااايس مااان العاااام األماااني إىل موجهاااة 2017 حزيران/يونياااه 23 مؤرخاااة رساااالة  

 املتحدة واألمم الكيميائية األسلحة حظر منظمة بني املشرتكة التحقيق آلية قيادة فريق
 

 حتيــ  أبن املتحــدة واألمــم ال يميائيــ  األســ ح  حظــ  منظمــ  بــن املشــة   التحقيــ  آليــ  تتشــ   
 .(2016) 2319 و (2015) 2235 األمن جم س بق اري عمال سداسال تق ي ها

 
 وليهم إدمون (توقيع)

 رئيس
 منظم  بن املشة   التحقي  آلي 

   املتحدة واألمم ال يميائي  األس ح  حظ 
 هوبكنز - تشنغ جودي (توقيع)

   قيادةال ف ي 
 موغل تيفانس (توقيع)

 قيادةال ف ي 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2235(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2319(2016)
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 الضميمة
 الكيميائياااااة األسااااالحة حظااااار منظماااااة باااااني املشااااارتكة التحقياااااق آللياااااة سداساااااال التقريااااار  

 املتحدة واألمم
  

 مقدمة - أوال 
 واألمـم ال يميائيـ  األسـ ح  حظـ  منظمـ  بن املشة   التحقي  آللي  سداسال التق ي  هذا يغطي - 1

 ت ــــ  الــــي الفـــةة  (2016) 2319 و (2015) 2235 األمــــن جم ــــس بقـــ اري عمــــال قــــد امل املتحـــدة 
 .2017 حزي ان/يونيه 22 إىل 2017 شباط/فرباي  11 من املمتدة ( S/2017/131) اخلامس التق ي 

  
 أساسية معلومات - اثنيا 

 تتمثــ   (2016) 2319 و (2015) 2235 األمــن جم ــس قــ اري يف مبــَن  هــو امــ حنــو ع ــى - 2
 اجلماعـــــا  أو ال يـــــا   أو األشـــــ ا  هويـــــ  بتحديـــــد مم ـــــن حـــــد أقصـــــى إىل القيـــــا  يف اآلليـــــ  واليـــــ 

 أخـ ،  سـام   يميائيـ  مـادة أي أو ال  ور فيها مبا ال يميائي   املواد ابست دا   قام الي احل وما  أو
 ع ــى فيــه  شــار  أو رعايتــه أو االســت دا  ذلــ  تنظــيم  تولــ أو الســوري  الع بيــ  اجلمهوريــ  يف  أســ ح 

  جزمـ قـد ت ـون أو ال يميائيـ  األسـ ح  حظـ  ملنظمـ  التابعـ  احلقـائ  تقصي بعث  زِ جت حيثما  آخ  حنو
 حيتمــــ  أو  دم اســـت   قـــد أخــــ ،  ســـام   يميائيـــ  مــــادة أي أو ال  ـــور فيهـــا مبــــا ال يميائيـــ   املـــواد نأب
 األمــن جم ــس لقــ ار ووفقــا   .الســوري  الع بيــ  اجلمهوريــ  يف بعينــه حــاد  يف  أســ ح   دم اســت   ت ــون أن

 .2017 الثاين/نوفمرب تش ين 16 يف اآللي  والي  ستنتهي  (2016) 2319
 (S/2017/355 )انظــــ  العــــا  األمــــن األمــــن جم ــــس رئــــيس أب ــــ   2017 نيســــان/أب ي  25 ويف - 3
 املؤرخـــــ  تهرســـــال يف اعنهـــــ أعـــــ   الـــــي العـــــا  األمـــــن نيـــــ ب ع مـــــا   أحـــــا وا قـــــد األمـــــن جم ـــــس أعضـــــاء أبن
. اآلليــــ  قيــــادة ف يــــ ل جديــــدا   رئيســــا   )غواتيمــــاال( هموليــــ إدمــــون تعيــــن (S/2017/354) نيســــان/أب ي  21
 )مــاليزاي( هــوب نز - تشــن  وجــودي )سويســ ا( موغــ  تيفانشــ وانضــم أاير/مــايو  1 يف همهامــ تــوىل قــدو 

 املسـؤولي  الف يـ  رئـيس ويتـوىل. التـواي ع ـى  حزي ان/يونيه 15 و أاير/مايو 2 يف القيادة ف ي  عضوي  إىل
 .وإدارهتا هاع ي ش ا اإلو  توجيهها ذل  يف مبا اآللي   عم  عن ام عال
 والعم يـا  الت طـي  دعـم وم تـ   السياسـي امل تـ  هـي  صـ ناع ثالث    القيادة ف ي  دتساعو  - 4
 وحـدة  مهـا وحـدتن مـن التحقيقـا  م تـ  ويتـأل . هبولندا الهاي يف التحقيقا  وم ت   نيويورك يف

 نهـــاا ئ نشـــأ فقـــد لآلليـــ   اخلـــامس التق يـــ  يف جـــاء و مـــا. والتحقـــ  التح يـــ  ووحـــدة املع ومـــا  مجـــع
 اآلليــــ  تعمــــ  ذلــــ   إىل وابإلضــــاف . التحقيقــــا  م تــــ  عمــــ  أســــالي  زيــــعز لت ناتــــي ي متال نادالوحــــ
 .دمش  إىل تصاللال موظ  إيفاد إعادة أج  من
 امل ح ــ  وخــالل. الســابق  تقاري هــا يف املبينــ  العمــ  ألســالي  وفقــا   واليتهــا تنفيــذ اآلليــ  وتواصــ  - 5

 وجتمـــع البيـــا    وحت يـــ  ابســـتع اض اآلليـــ  تقـــو  القضـــااي(  عـــدادإل والت طـــي  املع ومـــا  )مجـــع األوىل
 األوىل امل ح ــ  خــالل جــ يأ   الــذي التح يــ  إىل واســتنادا  . تحقيــ ل  خطــ  وتضــع الصــ    ذا  املع ومــا 

 متعمقــا   حتقيقــا   ســتي ي اآلليــ   انــ  إذا مــا بشــأن قــ ارا   القيــادة ف يــ  ت ــذي احلقــائ   تقصــي بعثــ  وتق يــ 

https://undocs.org/ar/S/RES/2235(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2319(2016)
https://undocs.org/ar/S/2017/131
https://undocs.org/ar/S/RES/2235(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2319(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2319(2016)
https://undocs.org/ar/S/2017/355
https://undocs.org/ar/S/2017/354
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 حت ـــيال اآلليـــ  خالهلـــا وجتـــ ي ذلـــ   بعـــد القضـــااي( يف )التحقيـــ  الثانيـــ  امل ح ـــ  وتبـــدأ. هعينـــب حـــاد  يف
 وتقــو  أخــ ،  مصــادر مــن املســتمدة ت ــ و  احلقــائ  تقصــي بعثــ  ع يهــا حصــ   الــي ل مع ومــا  متعمقــا  
 تقتنـع أن إىل الثانيـ  امل ح ـ  وتسـتم . ذلـ  ألمـ ا ىاقتضـ إن الشـهود مع مقابال  ي  جتو  ميداني  بزايرا 
 تعــ ض األســاس  هــذا وع ــى ع يهــا  لو صــاحل هلــا م ــنأ الــي املع ومــا  مجيــع مــ وقي   مجعــ  أبهنــا اآلليــ 

 .األمن جم س ع ى نتائيها
 ابجلهــا  يتع ـ  مـا يف اســتنتا  إىل القيـادة ف يـ  يهــاف توصـ  الـي األربــع ال اابحلـ يتع ـ  مـا ويف - 6

 S/2016/738/Rev.1 انظــــــــــ ) وال ابــــــــــع الثالــــــــــ  التق يــــــــــ ين يف الــــــــــوارد النحــــــــــو ع ــــــــــى املعنيــــــــــ   الفاع ــــــــــ 
  اهــاجل هويــ  لتحديــد ت مي يــ  حتقيقــا  إجــ اء وزيــ جديــدة  مع ومــا  دم ق ــ إذاو  ( S/2016/888 و

ـــــ  اإلضـــــافي ـــــ  املـــــواد  اســـــت دم يال ـــــ أو  أســـــ ح  ال يميائي ـــــه أو االســـــت دا  ذلـــــ  تنظـــــيم  تول  رعايت
 احلــاي الــزمي لإل ــار منهــا  ــا  ا در وإ إضــافي  مع ومــا  تــواف  لعــد  ونظــ ا  . آخــ  حنــو ع ــى فيــه  شــار  أو

 .احلقائ  تقصي بعث ل بَين ت الي اجلديدة اال احل ع ى اآللي  زت   ِ  ل تحقيقا  
  

 األنشطة - اثلثا 
 االستعراض قيد احلاالت  

 بشــــأن احلقـــائ  تقصـــي بعثـــ ل ابَينتـــت جديـــدتن حــــالتن اخلـــامس تق ي هـــا منـــذ اآلليـــ  استع ضـــ  - 7
 مبحافظـــ  شـــي ون وخـــان 2016 أي ول/ســـبتمرب يف ح ـــ  مبحافظـــ  حـــو  أ  يف امـــعنه املب ـــ  ناحلـــادث
  2017 نيسان/أب ي  4 يف إدل 

ــــيس إىل العــــا  األمــــن أحــــال  2017 أاير/مــــايو 4 مؤرخــــ  رســــال  يف - حــــو  أ  )أ(   رئ
ـــي ال يميائيـــ  األســـ ح  حظـــ  منظمـــ  بعثـــ  تق يـــ ” األمـــن جم ـــس  حادثـــ  بشـــأن ســـوري  يف احلقـــائ  لتقص 
 تشــــــــ ين 29 بــــــــ املؤرخـــــــ  113 الشــــــــفوي  املـــــــذ  ة يف عنهـــــــا فيــــــــدأ   حســـــــبما 2016 أي ول/ســـــــبتمرب 16

 ذلـ  ختـا  ويف. الضميم (  S/2017/400) “السوري  الع بي  اجلمهوري  قدمتها الي 2016 الثاين/نوفمرب
ــــن املــــ أتن أن احلقــــائ  تقصــــي بعثــــ  أ ــــد  التق يــــ    وقعــــ  الــــي احلادثــــ  جــــ  اء أصــــيبتا أهنمــــا أفيــــد ال َت

 األوي التقيـيم إىل واستنادا  . ال ربيي ل   دل تع  ضتا قد 2016 أي ول/سبتمرب 16 يف حب   حو  أ  يف
 تقصــي بعثــ  إليهــا توصــ   الــي النتــائ  االعتبــار بعــن هفيــ  خــذأ   الــذيو    الــحلا ذههلــ اآلليــ  أج تــه الــذي

 ؛ احلادث ت   يف متعم  حتقي  إج اء يف الش وع القيادة ف ي  ق ر احلقائ  
 رئـــــيس إىل العـــــا  األمـــــن أحـــــال أاير/مـــــايو  18 مؤرخـــــ  رســـــال  يف - شـــــي ون خـــــان ) ( 

ـــي املنظمـــ  لبعثـــ  م ح ـــي   تق يـــ  الفنيـــ   األمانـــ  مـــن مـــذ  ة” املعنونـــ  الوثيقـــ  األمـــن جم ـــس  احلقـــائ  لتقص 
 “2017 نيســــــــــان/أب ي  4 يف شــــــــــي ون  خــــــــــان يف وقوعهــــــــــا عــــــــــن أ ب ــــــــــ  حادثــــــــــ  بشــــــــــأن ســــــــــوري  يف
(S/2017/440  ) وجـــــود إىل  ر اشـــــأ الـــــي العينـــــا   حت يـــــ  نتـــــائ   ح ـــــيامل تق يـــــ ال عـــــ ضيو . الضـــــميم 

 .ابلسارين شبيه  مادة أو السارين مادة
 تق ي هــا بعــد صــدرت   مل احلقــائ  تقصــي بعثــ  أبن الواجــ  النحــو ع ــى ع مــا   اآلليــ   خــذأ نلــئو  - 8

 بدي ــــ  مصــــادر مـــن ع ومــــا امل جبمـــع حاليــــا   تقـــو  افإهنــــ شــــي ون  خـــان يف  وقعــــ يالـــ  ابحلادثــــ املتع ـــ 
 حادثــــــ  يف متعمــــــ  حتقيــــــ  إجــــــ اء بشــــــأن رمسيــــــا   قــــــ ارا   القيــــــادة ف يــــــ  ت ذيوســــــ.  ابحلادثــــــ يتصــــــ  مــــــا يف

 .احلقائ  تقصي بعث  تق ي  ردو ص مبي د شي ون خان

https://undocs.org/ar/S/2016/738/Rev.1
https://undocs.org/ar/S/2016/888
https://undocs.org/ar/S/2017/400
https://undocs.org/ar/S/2017/440
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 التحقيق أنشطة  
 املشــة   اآلليــ  أعــد  حــو   أ  يف 2016 أي ول/ســبتمرب يف وقــع الــذي ابحلــاد  يتع ــ  فيمــا - 9

 حتقيقاهتــا  يف اآلليــ  وانط قــ . التحقيــ  ذلــ  نطــا  خيــ  مــا ذلــ  يف مبــا أعماهلــا  لتوجيــه حتقيــ  خطــ 
 ذلــ  يف مبــا احلقــائ   تقصــي بعثــ  إليهــا توصــ   الــي االســتنتاجا  مــن هبــا  املنو ــ  الواليــ  مــع انســياما

 عـــــدد مــــن مع ومــــا  ع ــــى احلصـــــول إىل حاليــــا اآلليــــ  وتســــعى البعثـــــ   مجعتهــــا الــــي واألدلــــ  املع ومــــا 
 ودول الســـوري  الع بيـــ  اجلمهوريـــ  ح ومـــ  ال اهنـــ   امل ح ـــ  يف املصـــادر  هـــذه ومـــن. األخـــ ، املصـــادر مــن

 .ل عمو  متاح  ومصادر املتحدة األمم يف األعضاء الدول من أخ ،
 ذلــ  وغــر الفيـديو وتســييال  الفوتوغ افيـ  الصــور املشــة   اآلليـ  جتمعهــا الـي املع ومــا  ومـن - 10
 الشـــهود مـــع أ ج يـــ  الـــي واملقـــابال  ل عينـــا   أ ج يـــ  الـــي التح ـــيال  ونتـــائ  ال قميـــ   املع ومـــا  مــن

 الص   ذا  املع وما  مجع ع ى املشة   اآللي  تعم  وبينما. البيا   من ذل  إىل وما الشهود وإفادا 
 .وتقييمها وحت ي ها جتمعها الي املع وما  بةمج  نفسه الوق  يف تقو  فهي احملتم    واألدل 
 معـــة  معاهـــد عـــدة مـــع التعامـــ  خـــالل مـــن والتح ي يـــ  التقنيـــ  قـــدراهتا املشـــة   اآلليـــ  وعـــزز  - 11
 اجلغ افيــــ  املع ومــــا  جمــــال يف خــــربة هلــــا معاهــــد منهــــا اجلنــــائي  واالســــتدالل التقــــي اجملــــالن يف دوليــــا هبــــا

 التحقيـ   قيـد ابحلـاال  الصـ   ذا  ل مـواد الع مي  التح يال  إلج اء املعاهد هبذه است عن وقد. امل اني 
 منهـا األمـور مـن عـدد مـن التحقـ  بغيـ  املشة    اآللي  ع يها حص   الي اإلعالمي   فا امل ذل  يف مبا

 منهــا التحقــ  و/أو بدقــ  واألم نــ  التــواري  وحتديــد الفيــديو وتســييال  الفوتوغ افيــ  الصــور صــح  مــد،
 .اإلثبا  ألغ اض الست دامها

 غرهـا وإىل السـوري   الع بيـ  اجلمهوريـ  إىل 2017 حزي ان/يونيـه 15 يف املشـة   اآللي  ووجه  - 12
 الط ـــ  وتضـــمن. حـــو  أ  حبـــاد  املتع قـــ  ل مع ومـــا  رمسيـــا   بـــا األعضـــاء  والـــدول املنطقـــ  دول مـــن

 منتصــ  عنــد اجملــاورة واملنطقــ  حــو  أ  يف ســائدة  انــ  الــي احلالــ    منهــا األمــور مــن عــدد بشــأن أســئ  
 املـــواد ت ـــ  إيصـــال ووســـائ     يميائيـــ   عوامـــ  أو  يميائيـــ  ملـــواد اســـت دا  وأي    2016 أي ول/ســـبتمرب

 أيضــا األعضــاء الــدول إىل و  ــ . الضــحااي مــن ســق  مــن فــيهم مبــن املتضــ رون  واألشــ ا    والعوامــ  
 ع ـى ردودا املشـة   اآلليـ  ت قـ  ومـى. ابحلـاد  صـ   ذا  اعتبارهـا مي ن أخ ، مع وما  أي تقد  أن

 .التحقي  جم اي  تستدعيه ملا تبعا تدقيقا أ ث  وأسئ   بط با  ست تبعها فيها  ونظ   األسئ   ت  
 التق يـ  بتح يـ  املشـة   اآلليـ  قامـ  شـي ون  خـان يف وقوعـه عـن املب ـ  ابحلـاد  يتع ـ  وفيمـا - 13

 أوي تقيــــيم إجـــ اء بصــــدد وهـــي الضـــميم (   S/2017/440) احلقــــائ  تقصـــي بعثـــ  أعدتــــه الـــذي امل ح ـــي
ــــواردة ل مع ومــــا  ــــه  ال  انتظــــار يف ومتحيصــــها  أخــــ ، مصــــادر مــــن املع ومــــا  مجــــع يف هبمــــ  وتعمــــ  في

 .احلقائ  تقصي بعث  تق ي  يصدر أن
 

 الكيميائية األسلحة حظر منظمة ومع األعضاء الدول مع التفاعل  
 ابلواليـــ  الصـــ   ذا  املســـائ  بشـــأن األعضـــاء الـــدول مـــع تفاعـــ  يف املشـــة   اآلليـــ  ظ ـــ  لقـــد - 14

 يتمـــع  يـــزال وال  2017 أاير/مـــايو 1 يف مهامـــه توليـــه منـــذ اآلليـــ  رئـــيس اجتمـــع فقـــد. ابآلليـــ  املنو ـــ 
 يتمـــع وهـــو. الســـوري  الع بيـــ  واجلمهوريـــ  األمـــن جم ـــس أعضـــاء جيـــع ذلـــ  يف مبـــا األعضـــاء  الـــدول مـــع

https://undocs.org/ar/S/2017/440
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 اآلليــ  تــزال وال. املع ومــا  معــه ويتبــادل ال يميائيــ  األســ ح  حظــ  ملنظمــ  العــا  املــدي  مــع أيضــا ابنتظــا 
 .ال يميائي  األس ح  حظ  ملنظم  الفني  األمان  مع تتفاع  املشة  

 أخطـ   ( S/2017/131 و S/2016/888) املشة   لآللي  واخلامس ال ابع التق ي ين يف ورد و ما - 15
 السـوري  الو نيـ  ال ينـ  أن 2016 األول/أ تـوب  تشـ ين 10 يف املشـة   اآلليـ  السـوري  الع بيـ  اجلمهوريـ 
 احل ومـــ  إىل القيـــادة ف يـــ    ـــ  وقـــد. اجلويـــ  والعم يـــا  الطـــران خطـــ  يشـــم  داخ يـــا حتقيقـــا فتحـــ 

 ينتظـ  الف يـ  يـزال وال. مع ومـا  مـن األمـ  هبـذا يتصـ  ما تقد  أن 2016 األول/أ توب  تش ين 14 يف
 .السوري  الع بي  اجلمهوري  من ردا  
 فاع ـ  جهـا  ابقتنـاء رمسيـا ادعـاء 21 اخلـامس تق ي هـا صـدور منـذ املشـة   اآلليـ  ع ى ورد لقد - 16
 اســت دامها أو نق هــا أو املــواد هــذه حيازهتــا أو ســام   يميائيــ  مــواد أو  يميائيــ  أســ ح  الــدول غــر مــن
 اإلسـالمي  الدولـ  تنظـيم إىل التحديـد وجه ع ى االدعاءا  هذه من أربع  وتشر. است دامها اعتزامها أو
 الـدول غر من جها  اقتناء إىل االدعاءا  من 17 وتط  . اإلسالمي ( الدول  )تنظيم والشا  الع ا  يف

 لت ـ  حيازهتـا وإىل سـام    يميائيـ  مبواد حمم   قذائ  و ذل  سام    يميائي  مواد أو  يميائي  أس ح 
. النصــــ ة جببهــــ  االدعــــاءا  ت ــــ  مــــن اثنــــان ويتع ــــ  بنق هــــا  قيامهــــا أو القــــذائ  أو املــــواد أو األســــ ح 

 .االدعاءا  هذه ع ى ال يميائي  األس ح  حظ  ملنظم  الفني  األمان  أ   ع  وقد
 

 االنتشار وعدم اإلرهاب مبكافحة املعنية املتحدة األمم هيئات  
 املشـــــة   اآلليـــــ  رئـــــيس اجتمـــــع  (2016) 2319 قـــــ اره يف األمـــــن جم ـــــس إليـــــه دعـــــا ملـــــا وفقـــــا - 17
 عمــال املنشــأة األمــن جم ــس وجلنــ   (2004) 1540 ابلقــ ار عمــال املنشــأة األمــن جم ــس جلنــ  رؤســاء مــع

ـــــ  اإلرهـــــا   م افحـــــ  بشـــــأن (2001) 1373 ابلقـــــ ار ـــــ  األمـــــن جم ـــــس وجلن  القـــــ ارا  مبوجـــــ  العام 
 العــــ ا  يف اإلســــالمي  الدولــــ  تنظــــيم بشــــأن (2015) 2253 و (2011) 1989 و (1999) 1267
 اآللي  تزال وال. و يا   ومؤسسا  ومجاعا  أف اد من هبما ي تب  ومن القاعدة وتنظيم )داعش( والشا 
 .ال يان هبذه ص   هلم الذين اخلرباء مع جتتمع

  
 املستقبلي العمل آفاق - رابعا 

 بعثــ  خت ــ  أن هــو هبــا  املنو ــ  ل واليــ  وفقــا املشــة    اآلليــ  جت يهــا الــي التحقيقــا  منط ــ  إن - 18
 فيــه اســت  دم  السـوري  الع بيــ  اجلمهوريـ  تشــهدها الـي احلــواد  مـن معينــا حـادا أن إىل احلقــائ  تقصـي

تمــ  أو  احلقــائ  تقصــي بعثــ  تــزال وال. أســ ح  ابعتبارهــا  يميائيــ  مــواد فيــه اســت  دم  قــد ي ــون أن حي 
 اجلمهوريــ  يف  أسـ ح  فيهــا اسـت  دم  قــد  يميائيـ  مـواد أن ي ــزعم أخـ ، حــواد  يف التحقيقـا  جتـ ي
 ملـواد اسـت دا  بوقـوع تقـول احلقائ  تقصي لبعث  استنتاجا  أي يف القيادة ف ي  وسينظ . السوري  الع بي 

 .احلواد  هذه يف التحقي  تباش  أن لآللي   ان إن ليق ر وذل   أس ح    يميائي 
 وال ـــذين عنهمـــا املب ـــ  ابحلـــادثن الصـــ   ذا  املع ومـــا   افـــ  مجـــع إىل املشـــة   اآلليـــ  وتســـعى - 19

. الســــوري  الع بيــــ  ابجلمهوريــــ  شــــي ون وخــــان حــــو  أ  يف  أســــ ح   يميائيــــ  مــــواد فيهمــــا اســــت  دم 
  يـــا   اجلهـــا   مـــن وغرهـــا احل وميـــ  غـــر واملنظمـــا  الدوليـــ  املنظمـــا  و ـــذل  األعضـــاء  فالـــدول
 هبــذه وتزويــدها املشــة   ابآلليــ  االتصــال إىل مــدعوة احلــادثن  هبــذين تتع ــ  مع ومــا  لــديها ممــن وأفــ ادا  

 .الس ي  املع وما  محاي  تضمن صارم  مبعاير التقيد ع ى ابت  واآللي . مم ن  ف ص  أق   يف املع وما 

https://undocs.org/ar/S/2016/888
https://undocs.org/ar/S/2017/131
https://undocs.org/ar/S/RES/2319(2016)
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https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
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 الــدول ســائ  و ــذل  الب ــد  يف األ ــ ا  ومجيــع الســوري  الع بيــ  اجلمهوريــ  القيــادة ف يــ  ويــذ   - 20
 التحقيــ  نتــائ  وأن املشــة    اآلليــ  إىل ت قــد  الــي املع ومــا  نوعيــ  ع ــى يعتمــد التحقيــ  أن األعضــاء 

 .املناس  الوق  يف املع وما  هذه بت قي م تبط 
  
 ختامية مالحظات - خامسا 

. السـوري  الع بيـ  اجلمهوريـ  يف  أسـ ح  ال يميائيـ  املـواد ابسـت دا  بشـدة ينـدد القيـادة ف ي  إن - 21
 ع ـى ل قضاء     دون الدوي اجملتمع عم  ف قد. السمو  إبلقاء املتعمدة الغدر أعمال تتوق  أن وي 

. 1993 لعـا  ال يميائيـ  األسـ ح  واتفاقيـ  1925 لعـا  جنيـ  ب وتو ول خالل من ال يميائي  األس ح 
 .امل اس  هذه إبهدار نسمح أن مي ننا وال
 املشـــة    اآلليـــ  عمـــ  تســـييس إىل الســـاعي  املؤســـف  احملـــاوال  مـــن الق ـــ    القيـــادة ف يـــ َ  ويســـاور - 22
ــ ، أن ينبغــي الــي ال يفيــ  يف نظــ هم وجهــا  املصــ ح  أصــحا  مل ت ــ  أن يــدرك وهــو  التحقيــ  هبــا ي 
 ابلتنفيـذ م تزمـون املشـة   اآلليـ  مـوظفي ومجيـع القيـادة وف يـ . ابلثقـ  إليها خي   الي النتائ  حتظى ل ي
 .واملوضوعي  واحلياد االستقاللي  ش وط ضمن ابآللي   املنو   ل والي  التا 
 رادعـا   سبقه  الذي الف ي  عم  إىل يضي  الذي عم ه  ي ون أن يف القيادة ف ي َ  األم    وحيدو - 23

ــــ  األســــ ح  اســــت دا  دون حيــــول فعــــاال ــــ   وهلــــذه. أخــــ ، مــــ ة ال يميائي ــــ  ســــتحدد الغاي  املشــــة    اآللي
ـــــ  يف األســـــ ح  هـــــذه اســـــت دا  يف املتـــــور ن هويـــــ  مم ـــــن  حـــــد أقصـــــى إىل  الســـــوري   الع بيـــــ  اجلمهوري
 .ل محاسب  تقدميهم يتسىن حى
 املشـة    اآلليـ  لعمـ  الـدعم إبـداء مواصـ تها ع ـى األعضـاء الـدول يشـ   أن القيـادة ف ي  ويود - 24
 أيضـــا الف يـــ  ويـــود. ابآلليـــ  اخلـــا  االســـتئماين التربعـــا  صـــندو  يف املســـامه  خـــالل مـــن ذلـــ  يف مبـــا
 ملنظمـــ  الفنيـــ  واألمانـــ  الســـال   نـــزع شـــؤون م تـــ  وخباصـــ  املتحـــدة  لألمـــم العامـــ  األمانـــ  يشـــ   أن
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