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 األمن مجلس رئيس إلى العام األمين من موجهة 2020 آب/أغسطس 31 مؤرخة رسالة  

 
ــ      ــ    التق ي   طيه إليكم  أحيل أن يشـــ ــلحة  حظ  لم ظمة العام للمدي  والثما ين الثالث  الشـــ  األســـ
 التق ي  ويغط  الم  ق(. )ا ظ  (2013) 2118 األمن مجلس ق ا  من 12 بــالرق ة عمال المقــدم الكيميــاةيــة

 .2020 آب/أغسطس 23 إلى تموز/يوليه 24 من الرت ة

 مجلس بق ا  عمال الكيمياةية  األســــلحة  حظ   م ظمة ب ا  اضــــطلع  الت   األ شــــطة التق ي  ويع ض 
 بشأن  للم ظمة الت ريذ   المجلس اتخذها الت   الق ا ا      الوا دة  الصلة  ذا  واألحكام  (2013)  2118 األمن
 الم ظمة أعمال إلي ا  وصـــــل  الت   الحالة عن  موجزا التق ي  ويقدم الســـــو  . الكيمياةية  األســـــلحة ب  امج  إزالة
 المستقبل.    الم ظمة أل شطة األولوية ذا  المجاال  ويحدد ألة،المس هذه   

 المتعلقة المحســـومة غي  المســـاةل جميع توضـــي  إلى  ال امية ج وده اإلعال ا  تقييم   يق ويواصـــل 
 المتاحة المعلوما  كل  د اســــــة الحقاةق  تقصــــــ  بعثة  وتواصــــــل الســــــو ية، الع بية للجم و ية األول  باإلعالن
  السو ية. الع بية الجم و ية    كيمياةية أسلحة استخدام بادعاءا  المتصلة

 الحقاةق تقصـ  بعثة  حدد  الت   الحوادث     تحقيقاته  إج اء ال وية وتحديد التحقيق   يق  ويواصـل 
 الســو ية، الع بية الجم و ية     ي ا  اســتخدم  أ  ا الم ج  من أن أو  ي ا  اســتخدم   قد كيمياةية  أســلحة أن

 الم اسب. الوق     جديدة تقا ي  وسيصد 

 أجل من الســـــو ية الع بية الجم و ية مع الكيمياةية األســـــلحة  حظ  لم ظمة الر ية األما ة وتتواصـــــل 
 الوثيـقة    العـامـة والجمعـية األمن  مجلس علـيه  أطلعـ  اـلذ   ،EC-94/DEC.2 الت رـيذ   المجلس  ق ا  ت رـيذ

A/74/959-S/2020/724.  

 ومن ظ وف  أ  و   مكان أ      م  وض الكيمياةية  األســلحة اســتخدام   إن قبل، من  ذك   وكما 
 من جميع هوـية تحـدـيد من ـبد وال كـذلـ . مقبول غي  أم  العقـاب من مســــــــــــــتخـدمي ـا وا  ال  كـان، أ  جـاـ ب

ــتخدموا ــلحة اســ ــاءلت م. الكيمياةية  األســ ــف  وحدة وتعد ومســ ــ طا األمن  مجلس      الصــ ــيا  شــ ــاســ  ب ذا للو اء أســ
 العاجل. االلتزام

 غوتيريش  أ طو يو )توقيع(
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 المرفق  

  وال وسية واإل كليزية باإلسبا ية ]األصل:
 والر  سية[ والع بية والصي ية

 
  الكيمياةية  األســـلحة ب  امج  إزالة     المح ز التقدم” بع وان  الصـــاد  تق ي   إليكم أ ســـل أن يشـــ ي    
 المجلس عن الصــــاد   EC-M-33/DEC.1  الق ا     الوا دة الصــــلة  ذا  لألحكام و قا أعد الذ   “الســــو  
 المؤ خين األمن  مجلس عن الصـــــــــــاد   (2013)  2118 والق ا  الكيمياةية،  األســـــــــــلحة  حظ   لم ظمة الت ريذ 

ــبتمب  27 ــميمة(. )ا ظ  األمن مجلس إلى  إلحالته ،2013 أيلول/ســـــ ــمل الضـــــ  من الممتدة الرت ة تق ي   ويشـــــ
    علي ا الم صـــــــو  التقا ي  تقديم بمتطلبا  أيضـــــــا وير  ،2020  آب/أغســـــــطس 23 إلى تموز/يوليه 24
 .2013 الثا  / و مب  تش ين 15 المؤ خ EC-M-34/DEC.1 الت ريذ  المجلس ق ا 

 آرياس     ا دو )توقيع(
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 الضميمة
  واإل كليزية باإلسبا ية ]األصل:

 والر  سية[  والع بية والصي ية وال وسية

 
 الكيميائية األسلحة حظر لمنظمة العام المدير تقرير  
 السوري الكيميائية األسلحة برنامج إزالة في المحرز التقدم  

ــاد   (“لمجلسا”) الت ريذ   المجلس  ق ا  من )و(2  الر عية الرق ة تقضــــــــــ  - 1  الثالث اجتماعه     الصــــــــ
 الر ية األما ة مدي تق بأن (2013 أيلول/ســـــــــــبتمب   27 بـــــــــــــــــــــــــ   المؤ خة  EC-M-33/DEC.1 )الوثيقة والثالثين

  التابع األمن  مجلس إلى أيضـا األما ة تق ي  وُي  ع الق ا . ذل  ت ريذ عن شـ  يا تق ي ا  المجلس إلى  )"األما ة"(
 .(2013) 2118 األمن مجلس ق ا  من 12 للرق ة و قا العام، األمين ط يق عن المتحدة لألمم

لة  المتطلبا ” ع وا ه  ق ا ا والثالثين، ال ابع اجتماعه  خالل  المجلس، واعتمد - 2  األســلحة لتدمي   المرصــة
 المؤ خة   EC-M-34/DEC.1 )الوثيقة “الســـــــــــــو ية الكيمياةية  األســـــــــــــلحة إ تاج  وم ا ق الســـــــــــــو ية الكيمياةية

  تقا ي  األما ة تقديم أن الق ا ، ذل  من  22 الرق ة     المجلس،  وق ي  (.2013 الثا  / و مب  تشـ ين 15 بــــــــــــــــ 
 المجلس ق ا  من )و( 2 الر عيــــــة الرق ة بموجــــــب تقــــــديم ــــــا المطلوب التقــــــا ي  مع بــــــاقت ان” ت ريــــــذه عن

EC-M-33/DEC.1“. 

 لتقصــــــــــــــي  الم ظمــة بعثــة تقــا ي ” ع وا ــه ق ا ا واأل بعين، الثــامن اجتمــاعــه خالل المجلس، واعتمــد - 3
 بأن علما  يه أخذ  (2015 شــباط/ ب اي  4 بـــــــــــــــــ   المؤ خة  EC-M-48/DEC.1 )الوثيقة “ســو ية     الحقاةق
 عن ومعلوما  (،“التقصـــي  بعثة”) ســـو ية     الحقاةق  لتقصـــي  الم ظمة بعثة تقا ي   إد اج يعتزم العام المدي 

ــأ  ا،  المجلس  م اقشـــا   المتحدة لألمم التابع األمن  مجلس بق ا  عمال يقديم ا الت  الشـــ  ية تقا ي ه ضـــمن بشـ
 بشـأن  العام  المدي    من  تق ي  ”  ع وا ه   ق ا ا  والثما ين،  الحادية  دو ته   خالل  كذل ،  المجلس  واعتمد  .(2013)  2118
  آذا /ما س   23  بــــــــــــــــ  المؤ خة  EC-81/DEC.4 )الوثيقة   “ به  المتصـــلة  وا  ادات ا  الســـو ية  الع بية  الجم و ية  إعالن 
 .الق ا    ذل   ت ريذ  عن  معلوما   تقديم  يعتزم  العام  المدي   بأن  علما    يه   أخذ  ( 2016

 بين المشــــــــــــــت كـة التحقيق آليـة تقـا ي ” ع وا ـه ق ا ا والثمـا ين، الثـالثـة دو تـه خالل المجلس، واعتمـد - 4
 الع بية الجم و ية    الكيمياةية  األســـــــــــلحة اســـــــــــتخدام عن المتحدة واألمم الكيمياةية  األســـــــــــلحة  حظ   م ظمة
 الرق ة     المجلس وق ي  (.2016 الثا  / و مب  تش ين  11 بـــــــــــ   المؤ خة  EC-83/DEC.5 )الوثيقة  “السو ية
 ويــد ج الق ا  هــذا ت ريــذ عن بــا تظــام المجلس ُيعِلم أن” العــام المــدي  على أني  الق ا  ذلــ  من )أ(12 الر عيــة

ــ    تق ي ه     ت ريذه عن معلوما   األمين خالل من المتحدة، لألمم التابع األمن  مجلس إلى مهيقدي   الذ   الشـــ
 .“EC-M-33/DEC.1 الق ا  بشأن المتحدة، لألمم العام

ــ    التق ي  هذا ُيقدةم وعليه، - 5 ــتمل وهو الذك ،  اآل رة  المجلس  لق ا ا  و قا والثما ون الثالث الشـــــ  يشـــــ
 .2020 آب/أغسطس 23 إلى تموز/يوليه 24 من الرت ة عن معلوما  على

 
 (19-)كوفيد المستجد   كورونا فيروس مرض تأثير  

 بأ ه  شروية  مذك ة  ط يق عن ،2020  آذا /ما س  13      السو ية، الع بية  الجم و ية   األما ةُ   أبلغ  - 6
 ال ول دية،  السـلطا  ع  ا أعل   الت  التدابي  مع واتيسـاقا ،19-كو يد بترشـ  المتصـلة  األخي ة  لألحداث   ظ ا



 S/2020/871 

 

4/7 20-11360 

 

 المخطيط األمــا ــة م مــا  جميع آخ  إشــــــــــــــعــا  حتى ي جئ أن العــام المــدي  ق ي   قــد أخ ى، أمو  بين من
 السو ية. الع بية الجم و ية    إج اؤها المزمع الم ما  ذل  ويشمل إلج اة ا.

    ب ا الم وطة  األ شـــــــــطة ت ريذ على األما ة  تواظب الســـــــــر ، على المر وضـــــــــة القيود من وبال غم - 7
ــلحة بب  امج يتعلق ما ــل ا وعلى  الســـو   الكيمياةية  األسـ ــو ية الع بية الجم و ية مع تواصـ ــأن. هذا     السـ  الشـ

  الالحقة. بالمستجدا  الواجب ال حو على األط اف الدول علموست  كثب، عن الوضع األما ة وت اقب
 

 التنفيدد ي المجلس قراَري بمتطلبددا  الوفددا  في السدددددددددوريددة العربيددة الجمهوريددة أحرَزتدد  الدد ي التقددد م  
EC-M-33/DEC.1 و EC-M-34/DEC.1 

 السو ية: الع بية الجم و ية أح زته الذ  التقديم ع ض يل  ما    ي د - 8

 األســــــلحة إ تاج  م ا ق جميع تدمي  من األما ة  تحقيق  الســــــابقة، التقا ي     ُذك  ما  و ق )أ( 
  السو ية. الع بية الجم و ية ع  ا أعل   الت  27 الـ (“اإل تاج م ا ق”) الكيمياةية

  تق ي ها ،2020  آب/أغســـــــــطس  18     المجلس، إلى الســـــــــو ية الع بية الجم و ية  قديم  )ب( 
 ُأج   عميا (2020  آب/أغســـطس 18 بـــــــــــــــــ   المؤ خة  EC-95/P/NAT.2 )الوثيقة والثما ين  الحاد   الشـــ   

ــي ا على ــلة  أ شـــطة من أ اضـ ــلحت ا بتدمي  متصـ  19  الرق ة به تقضـــ  بما عمالا  إ تاج ا،  وم ا ق الكيمياةية أسـ
 .EC-M-34/DEC.1 الق ا  من
 

 أراضددددددديها على ُتجرى  التي  األطراف  الدول أحرزت   ال ي  السدددددددورية  الكيميائية  األسدددددددلحة  إزالة في  التقد م  
 التدمير أنشطة

  الع بية الجم و ية ع  ا أعل   الت  الكيمياةية المواد جميع ُدمي   ســــــــابقة، تقا ي     به أ يد ما  و ق - 9
ل  والت  السو ية  .2014 عام    أ اضي ا من ُ حي

 
 EC-81/DEC.4 التنفيدد ي المجلس بقراَري يتعلق مددا في الفنيددة األمددانددة أجرتهددا التي األنشدددددددددطددة  

 EC-83/DEC.5 و

 غي  المســـــــــاةل جميع توضـــــــــي  إلى ال امية  ج وده (“التقييم   يق”) اإلعال ا  تقييم   يق  يواصـــــــــل - 10
 المجلس ق ا  من 3 للرق ة و قــــا الســــــــــــــو يــــة، الع بيــــة للجم و يــــة األول  بــــاإلعالن المتعلقــــة المحســــــــــــــومــــة

EC-81/DEC.4 الـــــــمـــــــجـــــــلـــــــس قـــــــ ا  مـــــــن 6 والـــــــرـــــــقـــــــ ة EC-83/DEC.5 قـــــــ ا  مـــــــن 5 والـــــــرـــــــقـــــــ ة 
ــاد   EC-94/DEC.2المجلس ــد ” بع وان  الصــــــ ــو ية الع بية الجم و ية  لحيازة  التصــــــ ــلحة الســــــ   كيمياةية  أســــــ

 (.2020 تموز/يوليه 9 بـ )المؤ خ “إياها واستخدام ا

  اةب إلى 2020  يســـان/أب يل 21 بـــــــــــــــــ  مؤ خة   ســـالة العام المدي  بعث  قبُل، من به أ يد ما  وو ق - 11
ــو ية، الع بية الجم و ية     والمغت بين  الخا جية وزي  ــل الدكتو  معال  الســــــ ــروعة المقداد،   يصــــــ   بوثيقة  مشــــــ

 م اقشــته  ج   ما  و ق لتســويت ا،  المقت حة العمل  وخطة  المحســومة غي   للمســاةل  الحال  الوضــع على تشــتمل
ــالة تل      العام المدي   وطلب  األخي ة.  المشــــــــاو ا   جولة  خالل  2019 األول/أكتوب  تشــــــــ ين     من  ال ســــــ

ــو ية الوط ية  اللج ة ــا ية معلوما   الخطة ل ذه  و قا تقديم أن الســ ــة.  أق ب      إضــ  المدي  من كلي  وتبادل   صــ
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 األما ة  كا   التق ي ، هذا تا يخ وحتى .( 1) الطلب هذا بشـــــــأن  أخ ى  ســـــــاةل م ذةذ المقداد الوزي  و اةب العام
 بذل . الظ وف تسم  حالما المشاو ا  من التالية للجولة اإلعداد ل ا ستتي  الت  المطلوبة المعلوما  ت تظ 

 على الســـــو ية الوط ية واللج ة  األما ة بين  التواصـــــل اســـــتم  أعاله، ذك ه  ســـــبق ما إلى  وباإلضـــــا ة - 12
 تلته  2020 تموز/يوليه 20 يوم الريديو ط يق عن مؤمين اجتماع ُعقد  الصـــــــــــــدد، هذا  و   التق  . الصـــــــــــــعيد

 اإل ادة على األما ة وستثاب  .2020 تموز/يوليه  27 بــــــــــــــ  مؤ خة    السو ية الع بية الجم و ية من  شروية   مذك ة  
 التواصل. هذا بشأن

ــل  ، EC-83/DEC.5  المجلس   ق ا   من   10 للرق ة  و قا و  -   13  عمليا   إلج اء   الظ وف  تقييم  األما ة  تواصــــــ
ي ـا       المتحـدة  واألمم  الم ظمـة  بين  المشـــــــــــــت ـكة  التحقيق   آلـية  مييزت ـا  الت   المواقع      ترتيش    وال ابع. الـثاـلث  تق ي  
  الم ظمة.   أ شطة  على  ووقع ا  19- كو يد   جاةحة   تطوي   أيضا  حسبا  ا        واضعة  بذل   األما ة  وستقوم 

ــة،  وتخطط  -   14 ــا ـ ــالرق ة  عمال  األمـ       ترتيش  جولت   إلج اء  ، EC-83/DEC.5 المجلس  ق ا   من  11 بـ
  وسـيتوقيف  وجم ايا.  ب زة        ( “ الد اسـا   م كز ” )   السـو    العلمية  والبحوث   الد اسـا   م كز   م ا ق        2020 عام 

   الم ظمة.   أ شطة  على  ووقع ا  19- كو يد   جاةحة  تطوي    على   الم ا ق  هذه        أخ ى  ترتيش  عمليا    إج اء 

 خالل ع  ا  ُكشــــــف 2  الجدول من (4) باء القســــــم مواد من كيمياةية مادة على العثو  وبخصــــــو  - 15
ــا  م كز  م ا ق     الثالثة الترتيش  جولة ــتم    قد ب زة،      الد اســـ ــاةل تبادل اســـ ــلطا  األما ة بين ال ســـ  والســـ

 توضــــيحا  أو معلوما  متقدي  أن الســــو ية الع بية الجم و ية على يتعين  يزال وال  .المســــألة هذه  لحل الســــو ية
  مع تواصــــــــل ا على األما ة  وســــــــتواظب .( 2) المســــــــألة هذه إغالق من  األما ة تمكين أن شــــــــأ  ا من  كا ية تق ية

  الم اسب. الوق     بالمستجدا  المجلس وستعلم السو ية الع بية الجم و ية

 
 السورية العربية بالجمهورية يتعلق ما في الفنية األمانة أجرتها التي األخرى األنشطة  

 لبعثة الدعم تقديم (“المشـــــــــا يع خدما  مكتب”) المشـــــــــا يع لخدما  المتحدة األمم مكتب  يواصـــــــــل - 16
 المشـــــا يع، خدما  ومكتب  الم ظمة، بين المب  م الثالث  لالتراق و قاا   الســـــو ية الع بية الجم و ية     الم ظمة

 الع بية الجم و ية    بإج اة ا األما ة ُكلير  الت   األ شــــطة االتراق هذا وييســــي  الســــو ية. الع بية والجم و ية
ــو ية ــل ما     الســــ ــلحة ب  امج  بإزالة  يتصــــ ــو   الكيمياةية  األســــ ــد   ق ا  وبأ  تامية،  إزالة الســــ  عن الحقا  يصــــ
 الم ظمــة بين تب  م ث ــاةيــة اترــاقــا  بــأ  وكــذلــ  المتحــدة، لألمم أو للم ظمــة التــابعــة الصــــــــــــــلــة ذا  ال يةــا 

ا الحال  التمديد ويبقى الســــــــو ية. الع بية والجم و ية  لعقد  ويخطط  .2020 أيلول/ســــــــبتمب   30 حتى صــــــــالحا
 27 و 26 يوم  الســــــــــــــو يـة الع بيـة والجم و يـة المشـــــــــــــــا يع خـدمـا  ومكتـب الم ظمـة بين ُبعـد عن اجتمـاع

 ث .الثال االتراق تمديد لم اقشة 2020 آب/أغسطس

__________ 

ــالة من  اةب الوزي  المقداد إلى المدي  العام، مؤ خة بــــــــــــــــــــــ  (1)  ــالة من المدي  العام إلى  اةب الوزي  2020حزي ان/يو يه   16  ســـــ ؛ و ســـــ
 .2020حزي ان/يو يه  26 المقداد، مؤ خة بـ

ــروية مؤ خة بــــــــــــــــــــ  (2)  ــ ين الثا  / و مب   7 مذك ة شـــ ــلت ا الجم و ية    2019تشـــ ــروية مؤ خة أ ســـ ــو ية إلى األما ة، ومذك ة شـــ الع بية الســـ
أ سلت ا   2020آذا /ما س    12 أ سلت ا األما ة إلى الجم و ية الع بية السو ية، ومذك ة شروية مؤ خة بـــــــــ   2020شباط/ ب اي   20 بـــــــــ 

ــلت ا ا  2020 يســــان/أب يل   21 الجم و ية الع بية الســــو ية إلى األما ة، ومذك ة شــــروية مؤ خة بــــــــــــــــــ  ألما ة إلى الجم و ية الع بية أ ســ
أ ســـــلت ا الجم و ية الع بية الســـــو ية إلى األما ة، ومذك ة شـــــروية مؤ خة   2020أيا /مايو   12 الســـــو ية، ومذك ة شـــــروية مؤ خة بـــــــــــــــــــ 

 أ سلت ا األما ة إلى الجم و ية الع بية السو ية. 2020حزي ان/يو يه  19 بـ
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 إطا     مو  د    الم ظمة من واحد    موظف   التق ي ، ب ذا المشـــــــــــــمولة  الرت ة   اية  بحلول ه ا ، وكان - 17
 السو ية. الع بية الجم و ية    بعثت ا

 
ي المنظمة ببعثة يتعلق ما في ُأجري  التي األنشطة    سورية في الحقائق لتقص 

ــل - 18 ــي  بعثة تواصـ ــة التقصـ ــلة المتاحة المعلوما   كلي   د اسـ ــتخدام باديعاءا   المتصـ ــلحة اسـ  كيمياةية أسـ
 شباط/ 4 بـ )المؤ خ  EC-M-48/DEC.1  المجلس  بق ا    ذل      مست شدةا  السو ية، الع بية الجم و ية    

ــ ين  23 بــــــــــــــــــــــ  )المؤ خ  EC-M-50/DEC.1 و  (2015  ب اي  ــا (،2015 الثا  / و مب  تشــــــ  بالق ا  وأيضــــــ
  المتحدة. لألمم التابع األمن مجلس عن الصاد  (2015) 2209

 بشــأن أخ ى  أط اف  ودول الســو ية الع بية الجم و ية مع تواصــل ا    التقصــ  بعثة تســتم  وعليه، - 19
 تموز/ 2 يوم  األط اف  الدول إلى قدمته ع ض      األما ة  به  أ اد  ما  و ق شـــــــتى، بحادثا  تتعلق مســـــــاةل

  م مـات ـا خالل معلومـا  من ُجمع مـا تحليـل على ذلـ ، على عالوة التقصــــــــــــــ ، بعثـة وتعكف .2020 يوليـه
 أ شـــــــــطة على ووقع ا 19-كو يد  جاةحة تطو  على التقصـــــــــ  بعثة م ما  من المزيد إيراد ويتوقف  األخي ة.
  الم اسب. الوق     عمل ا ب تاةج المجلس التقص  بعثة وستريد الم ظمة.

 
 الدول مؤتمر  عن  الصددددددادر  C-SS-4/DEC.3  بالقرار  يتعلق ما في  الفنية  األمانة  أجرتها التي  األنشددددددطة
 السورية العربية الجمهورية في الكيميائية األسلحة استخدام بشأن الرابعة االستثنائية دورت  في األطراف

 الدول مؤتم  اعتمده الذ  (2018 حزي ان/يو يه 27 بـــــــــــ  )المؤ خ  C-SS-4/DEC.3  الق ا  يت اول - 20
 الجم و ية     الكيمياةية  األســــلحة اســــتخدام   يت اوُله،  يما  ال ابعة، االســــتث اةية دو ته    (“المؤتم ”)  األط اف
  السو ية. الع بية

 ال ويــة وتحــديــد التحقيق   يق األمــا ــة أ شـــــــــــــــأ  ،C-SS-4/DEC.3 الق ا  من 10 الرق ةبــ  وعمال - 21
 خالل من الســـــو ية، الع بية الجم و ية     الكيمياةية  األســـــلحة  اســـــتخدموا م ن هوية لتحديد (“التحقيق    يق”)

 ي ثُب  الت   الحاال      الكيمياةية  األسـلحة تل  بم شـأ  صـلة  ذا  تكون  قد الت  المعلوما  جميع وتبليغ تمييز
 الت   والحاال   اسُتخدم ، أ  ا ي جي  أو  اسُتخدم   قد كيمياةية  أسلحة أن  ي ا ل ا ثب  أو التقصي  لبعثة  ي ا
 ع  ا. تق ي ا المتحدة واألمم الم ظمة بين المشت كة التحقيق آلية ُتصِد  لم

 ،( 3) 2020  يســـــــــــــان/أب يل 8     األول تق ي ه  أصـــــــــــــد  أن بعد تحقيقاته،  التحقيق   يق ويواصـــــــــــــل - 22
  الم اسب. الوق     أخ ى تقا ي  وسيصد 

 
 المجلس  عن الصدددددددددادر  EC-94/DEC.2  بدالقرار يتعلق مدا في  الفنيدة  األمداندة  أجرتهدا التي  األنشدددددددددطدة  

  التنفي ي

ــالرق ة  عمال  -   23 ــه،  أ يـــد  أن  ســـــــــــــبق  وكمـــا  ، EC-94/DEC.2 الق ا   من  5 بـ       العـــام  المـــدي   بعـــث  بـ
  بموجب  الســـــــــــو ية  الع بية  الجم و ية   التزاما    ي ا  بيين  المقداد  الوزي    اةب  إلى   ســـــــــــالة   2020 تموز/يوليه  20

__________ 

التصــــد  للت ديد ال اشـــئ ”   C-SS-4/DEC.3من الق ا     10التق ي  األول لر يق الم ظمة للتحقيق وتحديد ال وية المقديم بموجب الرق ة   (3) 
)الوثيقــة  “ 2017آذا /مــا س  30 و 25 و 24، اللطــام ــة )الجم و يــة الع بيــة الســــــــــــــو يــة(، “ عن اســــــــــــــتخــدام األســــــــــــــلحــة الكيميــاةيــة

S/1867/2020 2020 يسان/أب يل  8 المؤ خة بـ.) 
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 الرت ة  غضــون      بالتزامات ا  اإليراء  على  الســو ية  الع بية  الجم و ية  لمســاعدة  األما ة  اســتعداد  إلى   وأشــا   الق ا  
  السو ية.  الع بية  الجم و ية  من   ديا  األما ة  تتلق  لم  التق ي ،  هذا  تا يخ  وبحلول  يوما.   90 البالغة  المطلوبة 

ــيقديم  ،EC-94/DEC.2  الق ا  من 6 بالرق ة وعمال - 24 لى  المجلس إلى العام المدي  ســــــــ  الدول جميع وا 
 الســــــــــــــو ـية الع بـية الجم و ـية كـاـ   إذا عمـا تق ي ا الق ا ، هـذا ـتا يخ من يوم 100 غضــــــــــــــون     األط اف،

 الق ا . من 5 الرق ة    الوا دة التدابي  كل  ريذ  قد

  سـالته    العام المدي  أعلم الق ا ، من 8 الرق ةُ  بإج اة ا تقضـ  الت  الترتيش عمليا  وبخصـو  - 25
 مسـتعدية تكون ع دما السـو ية الع بية الجم و ية وسـتعلم الحال  الوضـع  ت اقب األما ة بأن المقداد الوزي   اةب  
ــيتوقف الغ ض. ل ذا م مة إليراد  وقع ا وعلى 19-كو يد  جاةحة تطو  على هذه الترتيش عمليا   إج اء  وســـــــ
 الم ظمة. أ شطة على

 إلى  الق ا  هذا ت ريذ عن التقا ي  األما ة ســـــــــــتحيل  ،EC-94/DEC.2  الق ا  من  12 بالرق ة وعمال - 26
 المتحدة. لألمم العام األمين خالل من المتحدة لألمم العامة والجمعية المتحدة لألمم التابع األمن مجلس

 
  التكميلية الموارد  

 لدعم 2015 الثا  / و مب  تشــــ ين    ســــو ية    بالم ما   الخا  االســــتةما   الصــــ دوق ُأ شــــئ - 27
 وكذل  التحقيق، و  يق التقييم   يق عمل حاليا تشــمل الت  المتبقية، األخ ى  واأل شــطة  التقصــي  بعثة  أ شــطة
تين تج ى الت  الترتيش عمليا  ــ ة    م ي ــا ، م كز     الســــ  من 8 الرق ة     ذك هما الوا د والموقع ين  الد اســــ
 ب ذا المشــــــــمولة الرت ة   اية بحلول الصــــــــ دوق، هذا    المســــــــاهما  مجموع وبلغ .EC-94/DEC.2  الق ا 

  والدا م  ، كو يا، وجم و ية وألما يا، أســـــــــت اليا، مع مســـــــــاهما   اتراقا  وُأب م  أو و. مليون 32,9 التق ي ،
 العظمى لب يطا يا المتحدة  والمملكة ولكسـمب ،، وك دا، و  ل دا، و   سـا، وشـيل ،  وسـويسـ ا، والسـويد، وسـلو ي يا،
  واليــــابــــان، األم يكيــــة، المتحــــدة والواليــــا  وهول ــــدا، و يوزيل ــــدا، وال  ويج، ومو ــــاكو، الشــــــــــــــمــــاليــــة، وآي ل ــــدا
   األو وب . واالتحاد

 
 الخاتمة  

 الجم و ية    بعثت ا إطا      أ شــــطة من  المســــتقبل     ســــتج يه ما     الم ظمة ت كيز  ســــي صــــب - 28
ــو ية الع بية ــي ؛ بعثة عمل على الســــــ  ،EC-81/DEC.4 و  EC-83/DEC.5  المجلس  ق ا    وت ريذ التقصــــــ

 الد اسا ؛ لم كز التابع ين  وجم ايا ب زة موقع     الترتيش وعمليا  باإلعالن؛  المتصلة المساةل ذل      بما
 .EC-94/DEC.2 المجلس ق ا  وت ريذ ؛C-SS-4/DEC.3 المؤتم  ق ا  وت ريذ

 


