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*1719264*  

 رئااا س إىل ا عااا   األمااان مااان م ّجهااا  ٢٠١٧ أكتااا   /األول تشااا  ن ٣٠ مؤرخااا  رسااا     
   األمن جملس

 األســـلح  حظـــ  ملنظمـــ  العـــا  للمـــدي  واألربعـــن التاســـ  الشـــ    التق يـــ  طيـــ  أر ـــ  أن يشـــ  ي 
 ويغطـــ (. امل  ـــ  انظـــ ) (2013) 2118 األمـــ  جملـــ  قـــ ار مـــ  12 ابلفقـــ ة عمـــا املقـــد  ، الكيميائيـــ 

 .2017 أكتوب /األول تش ي  22 إىل سبتمرب/أيلول 23 م  الفرتة التق ي 
م  قــــا مــــ  أ ــــ   25وقـــد تققــــة األمانــــ  الفنيــــ  ملنظمـــ  حظــــ  األســــلح  الكيميائيــــ  مـــ  تــــدم   

م  قـــا انتـــاح األســـلح  الكيميائيـــ  الـــم أعلنـــة عن ـــا ايم وريـــ  الع بيـــ  ال ـــوري . و  يـــ ال يتعـــن تـــدم   27
اثبتــــن َمقــــامألن  ــــوط األرا، وأحــــيا علمــــا ابملعلومــــاو الــــم قــــدم ا املــــدي  العــــا  والــــم تفيــــد  ن مــــ  قن 

ايم وري  الع بي  ال وري  طلبـة اصوـول علـمل امل ـاعدة ا اـصا الوـدل. و مـ  أن يـتم تـدم  اـصي  املـ  قن 
 م  أتكيد تدم مها. ا أق ب وقة ممك  وأن تتمك  األمان  الفني  ملنظم  حظ  األسلح  الكيميائي 

 الكيميائيــــ  األســــلح  حظــــ  منظمــــ  بــــن امل ــــتو  ال  يعــــ  املشــــاوراو أن األســــ  مــــ  وأ حــــ  
 الف  ـ  تـت  مل، 2017 سـبتمرب/أيلـول 18 إىل 16 مـ  الفـرتة ا َعقدو الم، ال وري  الع بي  وايم وري 
 الع بيـ  ايم وريـ  إعـان ا إلي ـا أشـ  الـم والّتنـاق  الّتضـارب وأوجـ  الثّغـ او مجي  علمل الضوء لت ليا
 التحقــ  مــ ، العــا  املــدي  ذكــ  كمــا،  تــتمك  مل الكيميائيــ  األســلح  حظــ  منظمــ  أن إىل وأشــ . ال ــوري 

 لـدي ا يكـ  مل الكيميائيـ  األسـلح  حظـ  منظم  ألن ال وري  الع بي  ايم وري  قدمت ا الم التف  او م 
 األســــلح  بــــرب م  شــــامل  مع  ــــ  ذو  م ــــ ولن أو قــــالة استشــــارة ت ــــتط  ومل املطلوبــــ  األ ــــلي  الواثئــــ 

 .ال ور  الكيميائي 
 ينبغــ   إنــ ، ولقيــ  كامــ  ال ــوري  الع بيــ  ايم وريــ  إعــان أن مــ  الــدوي اجملتمــ  يتأكــد مل ومــا 

 الع بيـ  ايم وريـ  وأحـ . (2013) 2118 للقـ ار الكامـ  التنفيـص كفالـ  إىل ال اميـ  األنشط  ت تم  أن
 .الودل اصا ا الكيميائي  األسلح  حظ  منظم  م  الكام  التعاون علمل أخ   م ة ال وري 

و يما يتعل  بعم  بعث  تقو  اصقائ  الم أو دهتا منظم  حظ  األسلح  الكيميائي  إىل ايم وريـ   
الع بي  ال وري ، أش  إىل أن املدي  العـا  أكـد، ا ااحاطـ  الـم قـدم ا إىل الـدول األعضـاء ا منظمـ  حظـ  

ناو املأخوذة نتيج  العاءاو ابستخدا  تش ي  األول/أكتوب ، أن نتائ  تلي  العيّ   3األسلح  الكيميائي  ا 
األســـلح  الكيميائيـــ  ا اللطامنـــ  قـــد أس ـــ و وجـــول ال ـــاري  ومـــوال متعلقـــ  ابل ـــاري . وأحـــيا علمـــا أيضـــا 

https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
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ابعتــ ا  بعثــ  تقوــ  اصقــائ  موا ــل  أعماهــا بشــأن اــص  ا لعــاءاو وبشــأن م ــائ  أخــ   َع  ــة علي ــا. 
الكيميائيـ  ا ايم وريـ  الع بيـ  ال ـوري ، انت اكـا للقـانون الـدوي، وإن ازلايل ا لعاءاو ابستخدا  األسـلح  

خطــوة  ــغ ة أخــ   ا ســبي  إخــ اح اــصا األمــ  مــ  لائــ ة األمــ  امل ــكوو عنــ . و  شــ ء  كــ  أن يــربر 
 استخدا  تلك األسلح     حال م  األحوال وم  قب  أ  كان.

 األســــلح  حظــــ  منظمــــ  بــــن املشــــرتك  قيــــ التح  ليــــ  كانــــة،  ابلتق يــــ  املشــــمول  الفــــرتة وخــــال 
  يــــ  تعــــ ا الــــص ، األمــــ  جملــــ  إىل ال ــــاب  لتق ي اــــا الن ائيــــ  الوــــيغ  تعــــد املتحــــدة واألمــــم الكيميائيــــ 

 حــو  أ  ا الكيميائيــ  األســلح  اســتخدا  بشــأن معم قــ  تقيقــاو مــ  أج تــ  ملــا ال ئي ــي  ا ســتنتاجاو
 علــمل وأ . أكتــوب /األول تشــ ي  26 ا األمــ  جملــ  إىل اآلليــ  اســتنتاجاو قَــدمة وقــد. شــيخون وخــان
 .ومو وعي  ون ي   م تقل  بط يق  بو يت ا ا  طاع م  ستتمك  اآللي   ن ثق 

 مكـــان أ  ا الكيميائيـــ  األســـلح  اســـتخدا  أن ســـابقا أكــد قـــد األمـــ  جملـــ  أن علـــمل وأشــدل 
 الوحـدة إس ـار علـمل اجملل  وألعو. الدوي للقانون ج يما وانت اكا الدولين واألم  لل لم هتديدا يشك 
 األعمـــال اـــص  تيئـــي  ابتغـــاء أ عـــاهم عـــ  الكيميائيـــ  األســـلح  اســـتخدموا مـــ  م ـــاءل  لضـــمان الازمـــ 

 ا، وابتغاء و   حد لتلك األعمال.علي  العقاب م  إ او   الم، الاإن اني 
 .عمل ا ا لآللي  ولعم ا تعاوهنا علمل األعضاء الدول مجي  وأشك  

 غ تري ش أنطونيو (توقي )
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 امل فق
 وال وسي  واانكلي ي  اباسباني : ]األ  

 والف ن ي [ والع بي  والويني 
 

ــــيكم أرســــ  أن يشــــ ّ ي  ــــ   إل ــــوان الوــــالر تق ي ــــ  ا احملــــ ز التقــــد ” ابلعن ــــ  م  إزال  األســــلح  ب
 الوـالر EC-M-33/DEC.1 القـ ار ا الـوارلة الوـل  ذاو لألحكـا  و قـا أَعـدّ  الص  “ال ور  الكيميائي 

 جملـ  عـ  الوـالر (2013) 2118 القـ ار وا، الكيميائيـ  األسـلح  حظـ  ملنظم  التنفيص  اجملل  ع 
ـــاب  األمـــ  ــــ كامَهـــا املـــ ر   ، املتحـــدة لألمـــم الت . األمـــ  جملـــ  إىل احالتـــ ، 2013 ســـبتمرب/أيلـــول 27 ب
 ويف ، 2017 أكتوب /األول تش ي  22 إىل 2017 سبتمرب/أيلول 23 م  املمتدة الفرتة تق ي   ويشم 
ــــاو أيضــــا   املــــ ر  EC-M-34/DEC.1 التنفيــــص  اجمللــــ  قــــ ار ا علي ــــا املنوــــو  التقــــاري  تقــــدم مبتطلب

 .2013تش ي  الثاين/نو مرب  15 بـ

 ُأزوجم  أمحد (توقي )
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
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 ا ضم م 
 وال وسي  واانكلي ي  اباسباني : ]األ  

  والف ن ي [ والع بي  والويني 
 ا ك م  ئ   األسلح  حظ  ملنظم  ا ع   املد   من مذك ة  
 ا س ري ا ك م  ئ   األسلح    انمج إزا   يف احمل ز ا تقد   
 أس س   معل م ت  

 الثالـ  اجتماعـ  ا الوالر( “اجملل ”) التنفيص  اجملل  ق ار م ( و) 2 الف عي  الفق ة تقض  - 1
 الفنيــــ  األمانــــ   دّ تقــــ  ن( 2013 ســــبتمرب/أيلــــول 27 بـــــ امل رخــــ  EC-M-33/DEC.1 الوثيقــــ ) والثاثــــن

 األمــ  جملــ  إىل أيضــا األمانــ  تق يــ  ويَ  ــ . القــ ار ذلــك تنفيــص عــ  شــ  اي تق يــ ا اجمللــ  إىل( “األمانــ ”)
 .(2013) 2118 األم  جمل  ق ار م  12 للفق ة و قا، العا  األمن خال م  املتحدة لألمم التاب 

ــــل  املتطلبــــاو” عنوانــــ  قــــ ارا، والثاثــــن ال ابــــ  اجتماعــــ  خــــال، اجمللــــ  واعتمــــد - 2 ــــدم  املفو   لت
 EC-M-34/DEC.1 الوثيقـــ ) “ال ـــوري  الكيميائيـــ  األســـلح  إنتـــاح وم ا ـــ  ال ـــوري  الكيميائيـــ  األســـلح 
 تقـــّد  أن ،القـــ ار ذلـــك مـــ  22 الفقـــ ة ا، اجمللـــ  وقـــّ ر(. 2013 نـــو مرب/الثـــاين تشـــ ي  15 بــــ امل رخـــ 
 قــ ار مــ ( و) 2 الف عيــ  الفقــ ة مبوجــ  تقــد  ا املطلــوب التقــاري  مــ  ابقــرتان” تنفيــص  عــ  تقــاري  األمانــ 
 .“EC-M-33/DEC.1 اجملل 

 لتقّوـــ  املنظمـــ  بعثـــ  تقـــاري ” عنوانـــ  قـــ ارا، واألربعـــن الثـــام  اجتماعـــ  خـــال، اجمللـــ  واعتمـــد - 3
  ن علمـا  يـ  أخـص(، 2015  ربايـ /شـبا  4 بــ امل رخـ  EC-M-48/DEC.1 الوثيقـ ) “سـوري  ا اصقائ 
 جانــ  إىل(، “التقّوــ  بعثــ ”) ســوري  ا اصقــائ  لتقّوــ  املنظمــ  بعثــ  تقــاري  إلراح يعتــ   العــا  املــدي 

 ابلقــــــــ ار عمــــــــا يقـــــــّدم ا الــــــــم الشـــــــ  ي  تقــــــــاري    ــــــــم ، بشـــــــأهنا اجمللــــــــ  مناقشـــــــاو عــــــــ  معلومـــــــاو
 لورتــ  خــال اجمللــ  اعتمــد، وابملثــ . املتحــدة لألمــم التــاب  األمــ  جملــ  عــ  الوــالر (2013) 2118
 وإ الاهتـــا ال ـــوري  الع بيـــ  ايم وريـــ  إعـــان بشـــأن العـــا  املـــدي  مـــ  تق يـــ ” عنوانـــ  قـــ ارا والثمـــانن اصاليــ 
 العـا  املـدي   ن علمـا  يـ  أخـص( 2016 مـار / ذار 23 بـ امل رخ  EC-81/DEC.4 الوثيق ) “ب  املتول 
 م معلوماو ع  تنفيص ذلك الق ار.تقد يعت  

 بـــن املشـــرتك  التحقيـــ   ليـــ  تقـــاري ” عنوانـــ  قـــ ارا، والثمـــانن الثالثـــ  لورتـــ  ا، اجمللـــ  واعتمـــد - 4
 ا الكيميائيـــ  األســـلح  اســـتخدا  عـــ  املتحـــدة واألمـــم( “املنظمـــ ”) الكيميائيـــ  األســـلح  حظـــ  منظمـــ 

 وقــ ر(. 2016 نــو مرب/الثــاين تشــ ي  11 بـــ امل رخــ  EC-83/DEC.5 الوثيقــ ) “ال ــوري  الع بيــ  ايم وريــ 
 عــ  ابنتظــا  اجمللــ  يَعل ــم أن” العــا  املــدي  علــمل أنّ ، القــ ار ذلــك مــ ( أ) 12 الف عيــ  الفقــ ة ا، اجمللــ 
 التـــاب  األمـــ  جملـــ  إىل يقدمــ  الـــص  الشـــ    تق يــ   ا تنفيـــص  عـــ  معلومـــاو ويــدرح القـــ ار اـــصا تنفيــص
 .“EC-M-33/DEC.1 الق ار بشأن، املتحدة لألمم العا  األمن خال م ، املتحدة لألمم

ـــ  اجمللــ  لقـــ ارأل  و قـــا واألربعــون التاســـ  الشـــ    التق يــ  اـــصا يَقـــد  ، وعليــ  - 5  واـــو ،الـــصك  اآلنفأل
 /األول تشــ ي  22 إىل 2017 ســبتمرب/أيلــول 23 مــ  املمتــدة ابلفــرتة  ــل  ذاو معلومــاو علــمل يشــتم 
 .2017 أكتوب 
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 ال ــــــــوري  ا الو ــــــــاء مبتطلبــــــــاو قــــــــ ارأل  اجمللــــــــ  التنفيــــــــص التقــــــــد  الــــــــص  أح زتــــــــ  ايم وريــــــــ  الع بيــــــــ    
EC-M-33/DEC.1 و EC-M-34/DEC.1 

 :ال وري  الع بي  ايم وري  أح زت  الص  التقد  ع ا يل  ما ا ي ل - 6
ـــــــــــاح م ا ـــــــــــ  مـــــــــــ  25 تـــــــــــدم  مـــــــــــ  األمانـــــــــــ  تققـــــــــــة )أ(  ـــــــــــ  األســـــــــــلح  إنت  الكيميائي

 /أيلـول 23 مـ ، األمانـ  وأجـ و. ال ـوري  الع بيـ  ايم وريـ  عن ـا أعلنـة الم 27 الـ( “اانتاح م ا  ”)
 تـــة مقامـــ  اياكـــ  مخ ـــ  ا ال ـــنوي  التفتـــي  عمليـــاو، 2017 أكتـــوب /األول تشـــ ي  6 إىل ســـبتمرب

 را مت التحق  ابلفع  م  تدم اا.األ

 اجـــ اء التحضـــ   عمل ـــا التق يـــ  هبـــصا املشـــمول  الفـــرتة خـــال األمانـــ  وا ـــلة كمـــا )ب( 
 حنـو وعلـمل. األرا  ـوط الــَمقامألن الثابتن األخ ي  للم  قن ال اان  اصال  أتكيد بغي  أوي تفتي  عملي 
ـــــــــــ  ا العـــــــــــا  املـــــــــــدي  ذكـــــــــــ  مـــــــــــا ـــــــــــ  أمـــــــــــا  ا  تتاحيـــــــــــ  كلمت  والثمـــــــــــانن ال الســـــــــــ  لورتـــــــــــ  ا اجملل
 ال ــوري  الع بيـ  ايم وريـ  طلبــة(، 2017 أكتـوب /األول تشـ ي  10 بـــ امل رخـ  EC-86/DG.32 الوثيقـ )

 اخلوـــــو  هبـــــصا معلومـــــاو مـــــصك ة ووزعـــــة. املـــــوقعن هبـــــصي  املقـــــامن املـــــ  قن تـــــدم  علـــــمل م ـــــاعدهتا
 (.2017 أكتوب /األول تش ي  9 بـ امل رخ  S/1541/2017 الوثيق )

ــــ  قــــّدمة (ح)  ــــ  ايم وري ــــوب /األول تشــــ ي  20 ا اجمللــــ  إىل ال ــــوري  الع بي  2017 أكت
ــــــ امل رخـــــ  EC-87/P/NAT.1 الوثيقـــــ ) واألربعـــــن ال ـــــاب  الشـــــ    تق ي اـــــا  أكتـــــوب /األول تشـــــ ي  20 ب
 تقضـ  مبـا عمـاا ، إنتـاح م ا ـ  مـ  لـدي ا مـا بتـدم  متوـل  أنشط  م  أرا ي ا علمل َأج   عّما (2017

 .EC-M-34/DEC.1 الق ار م  19 الفق ة ب 
 

أح زتــــ  الــــدول األطــــ ال الــــم َ ــــ   علــــمل أرا ــــي ا التقــــد  ا إزالــــ  األســــلح  الكيميائيــــ  ال ــــوري  الــــص    
 التدم   أنشط 

 ايم وريــ  عن ــا أعلنــة الــم الكيميائيــ  املــوال مجيــ  اآلن َلّمــ ، ســابق  تقــاري  ا بــ  أ يــد مــا و ـ  - 7
 .2014 عا  ا أرا ي ا م  وَرّحلة ال وري  الع بي 

 
 EC-83/DEC.5 و EC-81/DEC.4اجملل  التنفيص  األنشط  الم قامة هبا األمان  ا ما يتعل  بق ارأل    

ــــــ  ا العــــــا  املــــــدي  ذكــــــ  كمــــــا - 8 ــــــ  ا اجمللــــــ  أمــــــا  ا  تتاحيــــــ  كلمت  والثمــــــانن ال الســــــ  لورت
(EC-86/DG.32 ،)مــــ  أخــــ   جولــــ ، 2017 ســــبتمرب/أيلــــول 18 إىل 16 مــــ  املنظمــــ  مبقــــ ، عقــــدو 

 الـدكتور سـعالة، ال ـوري  الع بيـ  ابيم وريـ  اخلارجي  وزي   ئ  بقيالة و د م  امل تو  ال  يع  املشاوراو
 إبعـــان املتوـــل  احمل ـــوم  غـــ  امل ـــائ  مجيـــ  استيضـــا  إىل املشـــاوراو تلـــك مـــ  وَرمـــ . املقـــدال  يوـــ 

 مــ  6 والفقــ ة EC-81/DEC.4 اجمللــ  لقــ ار و قــا الوــل  ذاو وإ الاهتــا األوي ال ــوري  الع بيــ  ايم وريــ 
 :يل  كما ابلتحديد وا  ،EC-83/DEC.5 ق ار 

 األســـــلح  بـــــ  م  ا( “البحـــــو  م كـــــ ”) العلميـــــ  والدراســـــاو البحـــــو  م كـــــ  لور )أ( 
 ال ور ؛ الكيميائي 
 ال وري ؛ الع بي  ايم وري  ا متعدلة أماك  ا َأخصو الم العيناو تلي  نتائ  )ب( 
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 ايم وريـ  انضـما  قبـ  الكيميائيـ  ابألسـلح  متوـل  أخـ   أنشـط  مـ  بـ  القيا  مت ما (ح) 
 (.“ا تفاقي ”) الكيميائي  األسلح  اتفاقي  إىل ال وري  الع بي 

، البحــو  م كــ  ا قيــال  بــدور حاليــاا  يضــطل  جديــداا  خبــ اا   ــم الــص ، ال ــور  الو ــد وقــد  - 9
 الع بيــ  ايم وريــ  اســتكملة، البحــو  مب كــ  يتعلــ  مــا وا. املشــاوراو ســ  خــال جديــدة واثئــ  بضــ 

 إبعاهنا، 2017 سبتمرب/أيلول 30 بـ امل رخ  93 رقم الشفوي  املصك ة خال م ، األوي إعاهنا ال وري 
 مـــ  ال الســ  واملــالة الثالثــ  املــالة مــ ( ل) 1 الف عيــ  الفقـــ ة مبوجــ  البحــو  مب كــ  وخمتــرباو خمــاب  عــ 

 اشـتملة الـم، 2017 أكتـوب /األول تشـ ي  2 بـ امل رخ ، 94 رقم الشفوي  املصك ة خال وم ، ا تفاقي 
 منــص( 3000 املع ــد ذلــك ا مبــا) البحــو  م كــ  ا عامــ  أنشــط  مــ  أجــ   عمــا عــ  ة  وجيــ نبــصة علــمل

 .الثالث  املالة م ( ل) 1 الف عي  الفق ة مبوج  م خ اا  عن ا أَعل أل  الم للمخترباو وو  ، إنشائ 

 ايم وريـ  قـدمت ا الـم األخـ ة اا ـالاو و ، املشـاوراو أثنـاء قَـدمة الـم املعلومـاو   أنـ  بيد - 10
 مجيـ  ت ـوي  مـ  مّكنـة قـد، 2017 أكتـوب /ولاأل تش ي  2 و سبتمرب/أيلول 30 بتاريخ ال وري  الع بي 

 تـــو   عـــد  اســـتم ار وإن. ال ـــوري  الع بيـــ  ايم وريـــ  إعـــان ا ا ت ـــاط عـــد  وأوجـــ  والتباينـــاو الثغـــ او
 مع  ــ  ذو  كبــار م ــ ولن/قــالة إىل الو ــول إاتحــ  عــد  اســتم ار جانــ  إىل، أ ــلي  اترخييــ  ســجاو
 مـــ  التحقـــ  مـــ  األمانـــ  متكـــ  لون حيـــول، مع ـــم للتوا ـــ  ال ـــوري  الكيميائيـــ  األســـلح  بـــرب م  شـــامل 

 وخبوــو . احمل ــوم  غــ  امل ـائ  مبعظــم يتعلــ  مـا ا ال ــوري  الع بيــ  ايم وريـ  قــدمت ا الــم اايضـاحاو
 الدراســــاو م كــــ  عــــ  ااعـــان أن مفــــال  الــــص ، األول تقييم ــــا عنـــد األمانــــ  تــــ ال  ، الدراســــاو م كـــ 
 .مكتم  غ  ي ال  

 عنواهنـا ال ـ ي  حيـ  مـ  موـنف  غـ  مـصك ة ا املشـاوراو تلـك عـ  تق ي ا العا  املدي  قد  وقد - 11
 “الكيميائيــــ  أســـلحت ا عـــ  إعاهنـــا بشـــأن ال ـــوري  الع بيـــ  ايم وريـــ  مـــ  املشـــاوراو مـــ  م يـــد نتـــائ ”
 عمـــ  عـــ  تق يـــ ” عنواهنــا ومـــصك ة( 2017 أكتـــوب /األول تشــ ي  4 بــــ امل رخـــ  EC-86/DG.30 الوثيقــ )

 وتوـويب ا 2017 أكتـوب /األول تشـ ي  3 بــ امل رخ  EC-86/HP/DG.2 الوثيق ) “ااعا و تقييم   ي 
Corr.1  ال السـ  لورتـ  ا املـصك تن بكلتـا علماا  اجملل  وأخص(. 2017 أكتوب /األول تش ي  5 بـ امل ر 

 ااعـــــا و تقيـــــيم   يـــــ  رئـــــي  قّدمـــــ  عـــــ ا   األطـــــ ال للـــــدول أتـــــي ، ذلـــــك علـــــمل وعـــــاوة. والثمـــــانن
 .2017ل/أكتوب  األو  تش ي  3 ا( “التقييم   ي ”)

 ا  تتــاح  بيانــ  ا جمــدلاا  العــا  املــدي  أكــد، EC-83/DEC.5 اجمللــ  قــ ار مــ  8 للفقــ ة وو قــا - 12
 أ  تقـــــدم إىل األطـــــ ال الـــــدول لعوتـــــ (، EC-86/DG.32) والثمـــــانن ال الســـــ  لورتـــــ  ا اجمللـــــ  أمـــــا 

 أســلح  اســتخدا  خبوــو  امل ــتقبلي  أو ال ــابق  اب لعــاءاو يتعلــ  مــا ا حبوزهتــا تكــون قــد معلومــاو
 .ال وري  الع بي  ايم وري  أرا   لاخ  كيميائي 

 مــــ  الثانيــــ  للجولــــ  التخطــــيا أيضــــاا  األمانــــ  وا ــــلة، ذاتــــ  البيــــان ا العــــا  املــــدي  ذكــــ  وكمــــا - 13
ــــ  ا التفتــــي  عمليــــاو  عمــــاا ، ال ــــوري  الع بيــــ  ابيم وريــــ  الدراســــاو مل كــــ  التــــابعألن ومج ايــــ  بــــ زة م  قأل
 .EC-83/DEC.5 اجملل  ق ار م  11 ابلفق ة
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 قامة هبا األمان  ا ما يتعل  ابيم وري  الع بي  ال وري  األنشط  األخ   الم  

 املشــاري  خلــدماو املتحــدة األمــم ومكتــ  املنظمــ  عــ  ممثلــن تضــمّ  الــم، التوجيــ  ينــ  اجتمعــة - 14
 تشــ ي  18 إىل 16 مــ ، بلبنــان بــ وو ا، ال ــوري  الع بيــ  وايم وريــ ( “املشــاري  خــدماو مكتــ ”)

، ال ــوري  واصكومــ  املشــاري  خــدماو مكتــ  يقدمــ  الــص  الــدعم متديــد ملناقشــ ، 2017 أكتــوب /األول
 .القائم  ابلرتتيباو عماا  2018 عا  ا ال وري  الع بي  ايم وري  ا املنظم  لبعث 

 إطــار ا مو أـلد   املنظمـ  مـ  واحـد موسـ ، التق يـ  هبــصا املشـمول  الفـرتة هنايـ  حبلـول، انـا  وكـان - 15
 .ال وري  الع بي  ايم وري  ا بعثت ا

 
 املوارل التكميلي   

ـــاين تشـــ ي  ا أنشـــ ، بـــ  أ يـــد أن ســـب  مـــا و ـــ  - 16  خـــا  اســـتئماين  ـــندوط 2015 نـــو مرب/الث
 جممـوع وبلـ . التقيـيم   يـ  أنشـط  مثـ ، املتبقي  األخ   واألنشط  التقّو  بعث  لدعم سوري  ا ابمل ماو
بــاو   مــ ، أورو مليــون 11.5 التق يــ  هبــصا املشــمول  الفــرتة هنايــ  حبلــول امل ــامهاو . ق يبــا ســَتقد   إ ــا ي  ا 
، و نلنــدا، و  ن ــا، وشــيل ، وسوي ــ ا، وال ــويد، كــوراي ومج وريــ ، أملانيــا مــ  م ــامهاو اتفاقــاو وأَب مــة
ة املتحـــد والـــو ايو، ونيوزيلنـــدا، ومو كـــو، الشـــمالي  ي لنـــداأو  العظمـــمل لربيطانيـــا املتحـــدة واململكـــ ، وكنـــدا

 األم يكي ، وا تال األورويب.
 

 األنشط  الم َأج ية ا ما خيص بعث  املنظم  لتقوّ  اصقائ  ا سوري   

 نتـــائ  عـــ  2017 أكتـــوب /األول تشـــ ي  3 ا األطـــ ال للـــدول وجيـــ اا  ع  ـــاا  العـــا  املـــدي  قـــد  - 17
ــــ   محــــاة مبحا ظــــ ، اللطامنــــ  ا كأســــلح  كيميائيــــ  مــــوال اســــتخدا  ابلعــــاء يتعلــــ  مــــا ا العينــــاو تلي

 ال ـــاري  وجـــول أس ـــ و الـــم، النتـــائ  تلـــك ووزعـــة. 2017 مـــار / ذار ا ال ـــوري  الع بيـــ  ابيم وريـــ 
 امل رخــــ  S/1544/2017 الوثيقــــ ) األمانــــ  مـــ  مــــصك ة ا األطــــ ال الــــدول علـــمل، ابل ــــاري  متعلقــــ  ومـــوال

 (.2017 أكتوب /األول تش ي  12 بـ

 ا لعـــاءاو خيـــص مـــا ا وكـــصلك، اصالثـــ  اـــص  خيـــص مـــا ا عمل ـــا التقوـــ  بعثـــ  وستوا ـــ  - 18
 اجمللــــ  بقــــ ارأل  اجمللــــ  بقــــ ار  م رتشــــدةا ، موــــداقي  ذاو أهنــــا التقيــــيم علــــمل بنــــاء َعــــّدو الــــم األخــــ  

EC-M-48/DEC.1 و EC-M-50/DEC.1 ( 2015 نـــو مرب/الثــاين تشـــ ي  23 بــــ املــ ر ،)بقـــ ار وكـــصلك 
 .(2015) 2209 املتحدة لألمم التاب  األم  جمل 

 ا وقوع ــا الُّعـ  حالثــ  بشـأن ســوري  ا اصقـائ  لتقّوــ  املنظمـ  بعثــ  تق يـ ” تقــدم إثـ  وعلـمل - 19
 امل رخــــ  S/1510/2017 الوثيقــــ ) “2017 أب يــــ /ني ــــان ا ال ــــوري  الع بيــــ  ابيم وريــــ ، شــــيخون خــــان

ــــ ان 29 بـــــ ــــ /ح ي ــــ  أ ــــدرو(، 2017 يوني  عنواهنــــا مــــصك ة 2017 أكتــــوب /األول تشــــ ي  17 ا األمان
ــــــــ  إيفــــــــال عــــــــد  ل ــــــــب  إ ــــــــا ي  إيضــــــــاحاو”  “شــــــــيخون خــــــــان إىل اصقــــــــائ  لتقّوــــــــ  املنظمــــــــ  بعث
 (.2017 أكتوب /األول تش ي  17 بـ امل رخ  S/1545/2017 الوثيق )

 املنظمــــ  بــــن املشــــرتك  التحقيــــ  آلليــــ  ولعم ــــا تعاوهنــــا كامــــ  تقــــّد  أيضــــا املنظمــــ   تئــــة ومــــا - 20
 .املتحدة واألمم
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 اخلامت   
 ا م مت ـــــا إطـــــار ا أنشــــط  مـــــ  امل ـــــتقب  ا ســــتج ي  مـــــا ا املنظمـــــ  ت كيــــ  َجـــــ ّ  سيتوا ــــ  - 21

ــــــــ   EC-83/DEC.5 اجمللــــــــ  قــــــــ ارأل  وتنفيــــــــص التقّوــــــــ  بعثــــــــ  أنشــــــــط  علــــــــمل ال ــــــــوري  الع بيــــــــ  ايم وري
 الثــابتن املـ  قن ا األوي التفتـي  وعمليـاو، اباعــان املتوـل  امل ـائ  ذلـك ا مبـا، EC-81/DEC.4 و

ـــَمقامن  تــة املقامــ  البــى ا ال ــنوي  التفتــي  عمليــاو وإجــ اء، تــدم مها مــ  والتحقــ ، األرا  ــوط ال
 .َلّم و أهنا م  ابلفع  التحق  مت الم األرا

 


