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 األمين العام إلى رئيسة مجلس األمنموجهة من  2021شباط/فبراير  26رسالة مؤرخة   

 
يشــــني أن  حي حإلي ملطيم اطت الت نلن الشــــسن  التماــــل مالرممللا للمدظن الظم  لمنحم  إحن األاــــلح   

 )الحن المنأق(. (2013) 2118ما قنار مجلس األما   12الكطمطمئط ، الم دَّ  عماًل بملف نة 

ملتنممل الت نلن، الذ  ُتبلَّا فطت حلشط  منحم  إحن األالح  الكطمطمئط  أ  تنفلذ قنار مجلس األما  
ماألإيم  ذات الصـــــــــل  ما قنارات المجلس التنفلذ  للمنحم  بشـــــــــسي م ال   نلمم  األاـــــــــلح    (2013)  2118

 .2021شبمط/أبناظن   23كملوي الرمل /ظنمظن ملى  24 ، الفتنة ما الكطمطمئط  السور 

ملواصــــي أنلق ت لطم ااعاللمت هسوتو لتوجــــطل همطل المســــمئي  لن المحســــوم  المتظل   بماعالي   
األمل  الم د  ما الجمسورل  الظنبط  الســـــورل ، متواصـــــي بظر  ت صـــــ  الح مئق ترااـــــ  كي المظلوممت المتمإ   

 ات ااتخدا  حالح  كطمطمئط  أ  الجمسورل  الظنبط  السورل . المتصل  بمتعمء

ملواصـي أنلق التح لق متحدظد السول  مهناء تحيط متت أ  الحوات  الت  إدتت بظر  ت صـ  الح مئق   
ــورل   ــُتخدم  ألسم أ  الجمسورل  الظنبط  السـ ــُتخدم  ألسم حم حي ما المنهَّل حلسم ااـ ــلح  كطمطمئط  قد ااـ حي حاـ

 مرلن هدظدة أ  الوق  المنماب.ماطصدر ت 

ــلح    مفطمم ظتظلق بظملطمت التفتطش الت  صـــــدر  سم تكلطا ما المجلس التنفلذ  لمنحم  إحن األاـــ
المظنوي ”التصــــــــــــــد  لحطم ة الجمسورل  الظنبط  الســــــــــــــورل   EC-94/DEC.2ما قنارو  8الكطمطمئط  أ  الف نة 

 الفنط  للمنحم  رصد الحمل  مت لطمسم.حالح  كطمطمئط  مااتخدامسم ميمهم“، تواصي األممل  

مكمم ذكنُت ما قبي، أإي ااــتخدا  األاــلح  الكطمطمئط  منأوي  أ  ح  ميمي مأ  ح  ٍنممن مما   
هـملـب ح ن كـمي، متأالت مســــــــــــــتخـدملسـم ما الظ ـمك حمن   لن م بول كـذـل . مع  ـد ما تحـدظـد هولـ  همطل م ا  

ــمءلت سم. متُ  ــلح  الكطمطمئط  ممســ ــتخدموا األاــ ــطم للوأمء  سذا ااــ ــماــ ــنام حاــ ظدي مإدة الصــــ  أ  مجلس األما شــ
 اعلتزا  الظمهي.

 
 غوتيريش حلطوللو  )توقطل( 

  

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

 ]األصي: بماابملط  ماالكللزل  مالنماط  مالصلنط  مالظنبط  مالفنلسط [ 
 

الكطمطمئط     الت د  المحن  أ  م ال   نلمم  األاـــلح ”يشـــنيأن  حي حراـــي ملطيم ت نلن  الصـــمتر بظنواي   
ــل  الوارتة أ  ال نار   “الســــور   ــمتر عا المجلس   EC-M-33/DEC.1الذ  حُعدي مأ م لألإيم  ذات الصــ الصــ

الصــــــــــــــمتر عا مجلس األما، الم ر     (2013)  2118التنفـلذ  لمنحـم  إحن األاــــــــــــــلحـ  الكطمـطمئـط ، مال نار  
ــبتمبن    27  ـــــــــــــــــــكالهمم   ــمي ت نلن  الفتنة 2013حظلول/اــ ــمطم (. ملشــ ، اإملتت ملى مجلس األما )الحن الضــ
ــبمط/أبناظن    23ملى    2021كملوي الرمل /ظنمظن    24ما الممتدة  ــم بمتطلبمت ت ديم الت مرلن  2021شـــــ ، ملف  حيضـــــ

 . 2013تشنلا الرمل /لوأمبن    15  الم ر   ـ   EC-M-34/DEC.1المنصوص عللسم أ  قنار المجلس التنفلذ  

 آرياس أنلملدم )توقطل(
  

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

 لنط  مالظنبط  مالفنلسط [ ]األصي: بماابملط  ماالكللزل  مالنماط  مالص

 منظمة حظر األسلحة الكيميائيةتقرير من المدير العام ل  
 التقّدم المحرز في إزالة برنامج األسلحة الكيميائية السوري   

( الصــــــــــــــــمتر أ  اهتمــمعــت “المجلس”)م( ما قنار المجلس التنفلــذ  )  2الف نة الفنعطــ   ت ضــــــــــــــ    
ــ EC-M-33/DEC.1مالرالثلا )الوثط    الرملث   األممل  الفنط  دي ( بسي ت 2013حظلول/ابتمبن   27 الم رخ   ــــ

ت نلنا شسنلم عا تنفلذ ذل  ال نار. مُلنأل ت نلن األممل  حيضم ملى مجلس األما التمبل   ملى المجلس(  “األممل ”)
 .(2013) 2118ما قنار مجلس األما   12لألمم المتحدة عا انلق األملا الظم ، مأ م للف نة 

ل  لتدملن األاـــلح  ”مالرالثلا، قنارا عنوالت   ماعتمد المجلس، خالل اهتممعت النابل  المتطلبمت المفصـــَّ
الم رخ    EC-M-34/DEC.1)الوثط    “الكطمطمئط  الســـــــــــــورل  ممناأق ملتمم األاـــــــــــــلح  الكطمطمئط  الســـــــــــــورل 

ر المجلس، أ  الف نة 2013تشـنلا الرمل /لوأمبن  15  ــــــــــــــــ حي ت دي  األممل  ت مرلن    ذل  ال نار،ما   22(. مقني
تن الفنعطــــــ   ”فلــــــذو  عا  الف نة  بموهــــــب  ت ــــــديمســــــم  المطلوك  الت ــــــمرلن  مل  المجلس    2بــــــمقتناي  قنار  ما  )م( 

EC-M-33/DEC.1“. 

ت ــمرلن بظرــ  المنحمــ  لت صــــــــــــــي  ”ماعتمــد المجلس، خالل اهتمــمعــت الرــمما ماألربظلا، قنارا عنوالــت   - 1
( حخذ فطت علًمم بسيي  2015  شــبمط/أبناظن 4 الم رخ   ـــــــــــــــــ EC-M-48/DEC.1)الوثط      “الح مئق أ  اــورل 

ــي  الح مئق أ  اــــورل  ) ــي ”المدظن الظم  يظتز  مترام ت مرلن بظر  المنحم  لت صــ (، مل المظلوممت  “بظر  الت صــ
مسم عمال ب نار مجلس األما التمبل لألمم المتحدة  عا منمقش  المجلس بشسلسم، جما ت مرلنو الشسنل  الت  ي دي

ت نلن ما المـدظن الظـم   ”. ماعتمـد المجلس كـذـل ، خالل تمرـتت الحـمتـي  مالرمـمللا، قنارا عنواـلت  (2013) 2118
الم رخـ    EC-81/DEC.4)الوثط ـ     “بشـــــــــــــــسي معالي الجمسورلـ  الظنبطـ  الســــــــــــــورلـ  متأـمتاتسـم المتصــــــــــــــلـ  بـت

 المدظن الظم  يظتز  ت ديم مظلوممت عا تنفلذ ذل  ال نار.( حخذ فطت علمم بسيي  2016آذار/ممرس   23  ـ

ت ـمرلن آلطـ  التح لق المشــــــــــــــتنكـ   لا ”ماعتمـد المجلس، خالل تمرتـت الرـملرـ  مالرمـمللا، قناًرا عنوالـت   - 2
منحم  إحن األاـــــــــــلح  الكطمطمئط  ماألمم المتحدة عا ااـــــــــــتخدا  األاـــــــــــلح  الكطمطمئط  أ  الجمسورل  الظنبط  

ر المجلس أ  الف نة 2016تشنلا الرمل /لوأمبن   11 الم رخ   ـــــــــــ EC-83/DEC.5الوثط   ) “السورل  (. مقني
حي ُيظل م المجلس بــملتحــم  عا تنفلــذ هــذا ال نار ملــدرم  ”)ح( ما ذلــ  ال نار حيي على المــدظن الظــم     12 الفنعطــ 

ألمم المتحــدة، ما خالل  مــت ملى مجلس األما التــمبل لّي مظلومــمت عا تنفلــذو أ  ت نلنو الشــــــــــــــسن  الــذ  ي ــد
 .“EC-M-33/DEC.1األملا الظم  لألمم المتحدة، بشسي ال نار  

التصــــــــــــــد  لحـطم ة الجمسورـل  الظنبـط   ” ماعتمـد المجلس، خالل تمرـتت النابظـ  مالتســــــــــــــظلا، قناًرا عنواـلت   -   3
ــــــــ  EC-94/DEC.2)الوثط      “ السورل  حالح  كطمطمئط  مااتخدامسم ميمهم  ر  2020طت  تمو /ظول   9  الم رخ    (. مقني

ر  ” ما ذـل  ال نار حي   12المجلس أ  الف نة   يـ دي  المـدظن الظـم  ملى المجلس تـ مرلن منتحمـ  عا تنفـلذ ال نار، مقني
ــل  بت ملى همطل الدمل األانام متلى  ــخ  ما هذا ال نار مت مرلن األممل  المتصـــــ ــم حي ي دي  المدظن الظم  لســـــ حيضـــــ

 . “ المتحدة  لجمعط  الظمم  لألمم المتحدة ما خالل األملا الظم  لألمم مجلس األما التمبل لألمم المتحدة ما 

مأ م ل نارات المجلس اآللف  الذكن، مهو يشـــــتمي الشـــــسن  التماـــــل مالرمملوي  معلطت، ُي دَّ  هذا الت نلن  - 4
 .2021شبمط/أبناظن  23كملوي الرمل /ظنمظن ملى  24على مظلوممت لسم صل  بملفتنة الممتدة ما 

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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 ( 19- وقع مرض فيروس كورونا )كوفيد   

ت ثي ن أ  ـقدرة األـممـل  على ميـفمت مسـميمت ملى   19-مأق ـمم اــــــــــــــبق حي حأـلد ـبت، ع تزال هـمئحـ  كوأـلد - 5
ر الجـمئحـ .   الجمسورـل  الظنبـط  الســــــــــــــورـل . متحـمأه األـممـل  على ـتسهيبـسم ايـفمت المسـميمت، الت  تجن  رهنـًم  تطوي

جـــ  على الســـفن، تواٍب األممل  على تنفلذ األلشـــط  المنوا   سم أ  مم ظتظلق  معلى الن م ما ال لوت المفنم 
   بنلمم  األالح  الكطمطمئط  السور  معلى تواصلسم مل الجمسورل  الظنبط  السورل  أ  هذا الشسي.

 
تدده الجمهوريددة العرريددة السدددددددددوريددة في الوفدداس امتنلبددا  قراراي المجلس التن يددحي     التقددّدم الددحي َحرزا

EC-M-33/DEC.1   وEC-M-34/DEC.1 

 ظنت أ  مم ظل  عني الت دي  الذ  حإن تت الجمسورل  الظنبط  السورل : - 6

مناأق ملتمم األاــــــــــــلح  مأق مم ُذكن أ  ت مرلن اــــــــــــمب  ، تح ي   األممل  ما تدملن همطل   )ح( 
  الت  حعلن  عنسم الجمسورل  الظنبط  السورل . 27 ( الـ“مناأق االتمم”الكطمطمئط  )

، ت نلنهم 2021شــــــــــــبمط/أبناظن   15الظنبط  الســــــــــــورل  ملى المجلس، أ   الجمسورل  قديم  )ك( 
عميم ُحهن  على    (2021شبمط/أبناظن   15 الم رخ   ــــــــ EC-96/P/NAT.5الشسن  السمبل مالرممللا )الوثط    

ــ  ــلحتسم الكطمطمئط  ممناأق ملتمهسم، عماًل بمم ت ضــ ــل   تدملن حاــ ــط  متصــ ــلسم ما حلشــ ما   19 بت الف نة حراجــ
 . EC-M-34/DEC.1ال نار  

 
التقّدم في إزالة األسدددددددلحة الكيميائية السدددددددورية الحي َحرزته الدوت األىرال التي تهجر   لى َرا ددددددديها    

 َنشنة التدمير 

مأق مم حألد بت أ  ت مرلن اـمب  ، ُتمينت همطل الموات الكطمطمئط  الت  حعلن  عنسم الجمسورل  الظنبط    - 7
ل  ما حراجلسم أ  عم   السورل  .2014  مالت  ُرإي

 
  EC-81/DEC.4األنشدددددددددنددة التي َجرتهددا األمددانددة ال نيددة في مددا يتعلق اقراراي المجلس التن يددحي    

 EC-83/DEC.5و 

ــي أنلق ت لطم ااعاللمت ) - 8 ــمئي  لن  “أنلق الت لطم”ظواصـــــــ ــطل همطل المســـــــ ( هسوتو النامط  ملى توجـــــــ
للف نة   بــــماعالي األمل  للجمسورلــــ  الظنبطــــ  الســــــــــــــورلــــ ، مأ ــــم  ما قنار المجلس    3المحســــــــــــــومــــ  المتظل ــــ  

EC-81/DEC.4    الـــــــمـــــــجـــــــلـــــــس    6مالـــــــفـــــــ ـــــــنة قـــــــنار  قـــــــنار    5مالـــــــفـــــــ ـــــــنة    EC-83/DEC.5مـــــــا  مـــــــا 
 .EC-94/DEC.2المجلس

ــنلا  لا أنلق   مقديم  األممل  ملى المجلس مظلوممت - 9 ــممرات الرملر  مالظشـــــــ عا حلشـــــــــط  هول  المشـــــــ
سـم عا انلق مـذكنةن ما المـدظن الظـم  عنوالسـم   ت نلن عا عمـي أنلق  ”الت لطم ماللجـن  الوانـط  الســــــــــــــورـل  ملـتمئج 

(، متجمأ ن ملى تل   2020تشنلا األمل/حكتوبن   1 الم رخ   ــ EC-95/HP/DG.2)الوثط    “ت لطم ااعاللمت
ــ EC-95/HP/DG.2/Add.1لوثط   المذكنة )ا ( ممذكنةن حخن   2020تشنلا الرمل /لوأمبن   18 الم رخ   ـــــــــــ
  EC-95/HP/DG.2مذكنة ما المدظن الظم  بشـــسي الت نلن عا عمي أنلق ت لطم ااعاللمت )الوثط   ”عنوالسم  

 الرمل /   تشنلا  18 الم رخ   ــــــــــــ EC-95/HP/DG.3)الوثط    “(2020تشنلا األمل/حكتوبن  1 الم رخ   ــــــــــــ
 (. 2020لوأمبن  
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نتلا بسيي ثال  مســــــمئي  لن محســــــوم  متظلي   بماعالي األمل  للجن  الوانط   - 10 محألد أ  همتلا المذكي
مســـــــسل  حخن   لن محســـــــوم . متتظليق مإد    19الســـــــورل  قد ح ل   خالل تل  المشـــــــممرات، أ  إلا ٍل  

ــ جن  الوانط  السورل  حليت لم يستخد  قطي التمم حالح    لن المحسوم  بمنأق ملتمم حعلن  الل  19  المسمئي الــــــــ
ــمئن الموات الت  همظسم منذ   ــتظناي الذ  حهناو أنلق الت لطم لجمطل المظلوممت ماــــــــــ ــلن اعاــــــــــ كطمطمئط . ملشــــــــــ

، ممنسم علنمت، ملى حلت هن  أ  منأق االتمم موجــــــــــــوت المســــــــــــسل  ملتمُم عوامي إنك كطمطمئط  2014 عم 
حم تسلئتسم أ  شــــيي حاــــلح . لذل ، الب  األممل  ما الجمسورل  الظنبط  الســــورل  حي  م ثنة أ  األعصــــمك م/

ــلح  أ    تظلا على مهت الدق  عا حلوات الظوامي الكطمطمئط  مكمطمتسم الت  تم ملتمهسم م/حم تسلئتسم أ  شـــيي حاـ
ــلح  الكطمطمئ ــل  المنصـــــــــوص عللسم أ  اتفمقط  األاـــــــ (.  “اعتفمقط ”ط  )الموقل المظن ، مأ م لألإيم  ذات الصـــــــ

ا ما اللجن  الوانط  السورل  على ذل  الطلب. ملـميم  تتلق األممل ، إتى تمرلخ هذا الت نلن، رتًّ

متن  األممل ،  نمء على ت لطمسم أ  الوق  الحمجــــــن، حلت بملنحن ملى الرأنات محمهت عد  اعتســــــم    - 11
متت الجمسورل  الظنبط  الســـــــــــورل  مالتبمظنمت الت  ع تزال  لن محســـــــــــوم ، ع ظزال ظتظذير عدي   ااعالي الذ  قدي
، مقنار مجلس األما التمبل  EC-M-33/DEC.1تقط م مميتمال مأ م لمم ت ضـــ  بت اعتفمقط ، مقنار المجلس  

 . (2013) 2118لألمم المتحدة 

،  2021شـــــبمط/أبناظن    25ملى   7إملطم مسميً  أ  الجمسورل  الظنبط  الســـــورل ، ما مُلجن  أنلق الت لطم  - 12
أ  ماــمر الجولــ  النابظــ  مالظشــــــــــــــنلا ما المشـــــــــــــــممرات. ماــــــــــــــتفلــد األمــملــ  المجلس  نتــمئ  هــذو المسمــي  أ   

 المنماب. الوق 

ــم للف نة  م  - 13 ــ  ت لطم  ،  EC-83/DEC.5ما قنار المجلس    10مأ ـ ــملـ هناء  الحنمم اتواصـــــــــــــــــي األمـ
لســم  عملطــمت تفتطش أ  المواقل الت  مليزتســم آلطــ  التح لق المشــــــــــــــتنكــ   لا المنحمــ  ماألمم المتحــدة أ  ت نلن 

ر همئح  كوألدمالنابل. مت و  األممل   ذل   الرملث  .19-ماجظ  أ  إسبملسم تطوي

بــــــملف نة   - 14 المجلس    11معمال  قنار  ما    ،EC-83/DEC.5ما  الفتنة  أ   األمــــــملــــــ   ملى   8حهنت 
  الســـور   الســـمبظ  أ  مناأق منكز الدرااـــمت مالبحو  الظلمط  تفتطشهول  ال  2020تشـــنلا الرمل /لوأمبن   13
مبحضــــــــــور ممري عا الجمسورل  الظنبط  الســــــــــورل ، هن  أ  مختبن  ( أ   ن ة مهمنايم.  “منكز الدرااــــــــــمت”)

ل  عإ م ملى مختبنلا مظلنلا لد  المنحم  ت ســطم الظلنمت الت  تم الحصــول عللسم حثنمء تل  المسم ، ثم حراــ
ماــــطفمت المجلس أ  الوق  المنماــــب  نتمئ  عمللت  التفتطش همتلا. مع ظزال مهناء مسممت  المنحم  لتحلللسم. 

ر همئح  كوألد  علىحخن  ظتوقي    . 19-تطوي

ُكشــــــ  عنسم خالل  2( ما الجدمل 4مبخصــــــوص الظرور على ممتة كطمطمئط  ما موات ال ســــــم بمء ) - 15
هول  التفتطش الرملر  أ  مناأق منكز الدرااـــــــمت أ   ن ة، ع ظزال ظتظلا على الجمسورل  الظنبط  الســـــــورل  حي  

 ت د  مظلوممت حم توجطحمت ت نط  كمفط  ما شسلسم حي تمييا األممل  ما م ال  هذو المسسل . 
 

 ررية السورية األنشنة األخر  التي َجرتها األمانة ال نية في ما يتعلق االجمهورية الع   

ت ديم الدعم لبظر    (“ميتب خدممت المشـــــــــمرلل”)ظواصـــــــــي ميتب األمم المتحدة لخدممت المشـــــــــمرلل  - 16
المنحم  أ  الجمسورل  الظنبط  الســـــورل  مأ ًم لالتفم  الرالث  المبن    لا المنحم ، مميتب خدممت المشـــــمرلل،  
ــط  الت  ُكليف  األممل  بإهنائسم أ  الجمسورل  الظنبط   ن هذا اعتفم  األلشــ ــي ــورل . ملطســ مالجمسورل  الظنبط  الســ

ــي بإ ال   نلم ــورل  أ  مم ظتصــــ ــدر عإ م عا  الســــ ــور  م ال  تممي ، مبس ي قنار يصــــ ــلح  الكطمطمئط  الســــ م  األاــــ

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


 S/2021/200 

 

6/7 21-02802 

 

السلئــمت ذات الصــــــــــــــلــ  التــمبظــ  للمنحمــ  حم لألمم المتحــدة، مكــذلــ  بــس ي اتفــمقــمت ثنــمئطــ  تبن    لا المنحمــ   
ــملحــم ملى  ــميــ      آذار/   31مالجمسورلــ  الظنبطــ  الســــــــــــــورلــ . ماــــــــــــــطحــيي التمــدظــد الحــمل  لالتفــم  الرالث  صـــــــــــــ

،  لا المنحمــ ، مميتــب خــدمــمت  2021كــملوي الرــمل /ظنــمظن    26. مُع ــد اهتمــمت  عا ُبظــد، أ   2021 سمــمر 
ــسن.   ــت  حشــــ ة اــــ ــورل ، اتيف   األانام خاللت مبدئطم على تمدظد اعتفم  مدي ــمرلل، مالجمسورل  الظنبط  الســــ المشــــ

 ملظي  األانام الرالث  على تنجلز هذا التمدظد.

مكمي هنمك، بحلول لسمي  الفتنة المشــــــــــــــمول   سذا الت نلن، مٍو   ماإد  ما المنحم  موأ د  أ  مامر   - 17
 بظرتسم أ  الجمسورل  الظنبط  السورل . 

 
 األنشنة التي َهجريت في ما يتعلق ببعثة المنظمة لتقّصي الحقائق في سورية   

ــ  كيي المظلوممت المتمإ  ال - 18 ــي  ترااـ ــي بظر  الت صـ ــلح  كطمطمئط  تواصـ ــتخدا  حاـ ــل  بمتيعمءات ااـ متصـ
ــدًة أ  ذلــ  ب نار   المجلس    أ  )الم ر     EC-M-48/DEC.1الجمسورلــ  الظنبطــ  الســــــــــــــورلــ ، مســــــــــــــتنشـــــــــــــ
(، محيضم  2015تشنلا الرمل /لوأمبن   23 )الم ر   ــــــــــــــ EC-M-50/DEC.1( م2015شبمط/أبناظن   4  ــــــــــــــ

 الصمتر عا مجلس األما التمبل لألمم المتحدة.  (2015) 2209بمل نار  

مترم ن بظر  الت صـ  على تواصـلسم مل الجمسورل  الظنبط  السـورل  متمل حانام حخن  بشـسي مسـمئي   - 19
ــ ، عالمة على ذل ، على تحللي مم ُهمل ما مظلوممت خالل   ــتى. متظي  بظر  الت صــــــــــ تتظلق بحمتثمت شــــــــــ

.  19-األخلنة. ملتوق  التخططط للمزلد ما مسممت بظر  الت صـــــــ  متهنا هم على تطور همئح  كوألد  مسممتسم
 مات دي  بظر  الت ص  ملى المجلس ت مرلن حخن  عا لتمئ  عملسم أ  الوق  المنماب.  

 
الصددددددامر  ن مؤتمر الدوت   C-SS-4/DEC.3األنشددددددنة التي َجرتها األمانة ال نية في ما يتعلق االقرار   

 األىرال في مورته االستثنائية الرااعة اشأن استخدام األسلحة الكيميائية في الجمهورية العررية السورية

( الذ  اعتمدو م تمن الدمل 2018إزلناي/ظولطت   27 )الم ر   ــــــــــــ  C-SS-4/DEC.3ظتنممل ال نار  - 20
فطمم ظتنممُلت، ااــــتخدا   األاــــلح  الكطمطمئط  أ  الجمسورل   ظ ، أ  تمرتت اعاــــترنمئط  الناب  (“الم تمن”األانام )

 الظنبط  السورل . 

، حلشـــــــــــــــست األمــملــ  أنلق التح لق متحــدظــد السولــ  C-SS-4/DEC.3ما ال نار    10ملف نة  معمال بــ - 21
ــورل ، “أنلق التح لق”) ــلح  الكطمطمئط  أ  الجمسورل  الظنبط  الســـ ــتخدموا األاـــ ما خالل  ( لتحدظد هول  م ا ااـــ

تمللز متبلطغ همطل المظلوممت الت  قد تكوي ذات صـل  بمنشـس تل  األاـلح  الكطمطمئط  أ  الحمعت الت  ظ رُب  
ألسم لبظر  الت صي  حم ثب  لسم ألسم حيي حالح  كطمطمئط  قد ااُتخدم  حم ظنهيل حلسم ااُتخدم ، مالحمعت الت  

ر آلط  التح لق المشتنك   لا المنحم   ماألمم المتحدة ت نلنا عنسم. لم ُتصد 

ــي أنلق  - 22 ر همئح   التح لقملواصـ ــب، رهنم  تطوي ــدر ت مرلن حخن  أ  الوق  المنماـ ــطصـ تحيط متت، ماـ
 .  19-كوألد
 

 الصامر  ن المجلس التن يحي  EC-94/DEC.2األنشنة التي َجرتها األمانة ال نية في ما يتعلق االقرار   

، ـأإي  EC-94/DEC.2ما ال نار    8  ت ضــــــــــــــ  ـبإهنائسـم الف نُة  بخصــــــــــــــوص عملـطمت التفتطش الت - 23
ة ايفمت مسم  لسذا   األممل  تناقب الوجـل األمن  الحمل  ماـتظلم الجمسورل  الظنبط  السـورل  عندمم تكوي مسـتظدي

ر همئح  كوألد  .19-الأني. مالتوق  مهناء عملطمت التفتطش هذو حيًضم على تطوي

https://undocs.org/ar/S/RES/2209(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2209(2015)
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 الموارم التكميلية    

لدعم   2015لشــــص الصــــندم  اعاــــتئممل  الخمص بملمسميمت أ  اــــورل  أ  تشــــنلا الرمل /لوأمبن  حُ  - 24
حلشــط  بظر  الت صــي  ماأللشــط  األخن  المتبيط ، الت  تشــمي إملطم عمي أنلق الت لطم مأنلق التح لق، مكذل   

ما   8ذكنهمم أ  الف نة عملطمت التفتطش الت  تجن  منيتلا أ  الســـــــــن  أ  منكز الدرااـــــــــمت مالموقظ لا الوارت 
. مبلغ مجموت المســــــــمهممت أ  هذا الصــــــــندم ، بحلول لسمي  الفتنة المشــــــــمول   سذا EC-94/DEC.2ال نار  

مللوي حمرم. مُح نم  اتـفمقمت مســــــــــــــمهممت مل حاــــــــــــــتنالطم، محلمملطم، مهمسورل  كورلم، مالدالمنك،    34الت نلن،  
نلندا، مكندا، ملكسـمبن،، مالمملك  المتحدة لبنلطملطم الظحمى  ماـلوألنطم، مالسـولد، ماـولسـنا، مشـلل ، مأنلسـم، مأ

المتحــــدة األمنليطــــ ، مالطــــمبــــمي،  حم  ظنلنــــدا الشــــــــــــــمــــملطــــ ، ممولــــمكو، مالننمل ، مللو للنــــدا، مهولنــــدا، مالوعيــــمت 
 األمرمب .   ماعتحمت

 
 الخاتمة   

أ  مم اـــتجنلت أ  المســـت بي ما حلشـــط  أ  مامر بظرتسم أ  الجمسورل    تنكلز المنحم  اـــلنصـــبي  - 25
،  EC-81/DEC.4م EC-83/DEC.5الظنبط  الســـــــــــورل  على عمي بظر  الت صـــــــــــي   متنفلذ قنار   المجلس  

أ  ذل  المسمئي المتصل  بماعالي  معملطمت التفتطش أ  موقظ   ن ة مهمنايم التمبظ لا لمنكز الدراامت    بمم
 .EC-94/DEC.2  متنفلذ قنار المجلس  C-SS-4/DEC.3قنار الم تمن  متنفلذ 

 


