
 S/RES/2235 (2015)  األمــم املتحـدة 

  

 

 جملس األمن
 

Distr.: General 

7 August 2015 

 

 

 

 

15-13352 (A) 

*1513352*  

 (2015) 2235القرار   
 2015 آب/أغسطس 7، املعقودة يف 7501جلسته الذي اختذه جملس األمن يف   

 
 ،إن جملس األمن 
شاهبها  ما إىل بروتوكول حظر االستعمال احلريب للغازات اخلانقة أو السامة أو إذ يشري 

وللوســـاال الريتروولوج ـــة، واتحار ـــة حظـــر اســـتحداو وإنتـــاأل وختـــ ون واســـتعمال األســـلحة   
( 2013) 2118و ( 2004) 1540لـــس الي م اا ـــة وتـــدما تلـــ  األســـلحة، ورـــرارات ام 

 (،2015) 2209 و
ــر األســلحة       وإذ يشييري  ــة العرب ــة الســوروة ان ــما إىل اتحار ــة حظ إىل أن اجلمهورو

أن اســتاداأ أي مــادة ك م اا ــة ســامة، مــن رر ــل اليلــور، كســ      وإذ يالحيي الي م اا ــة، 
 وإذ يالحيي  ليي    ، 2118ك م ــاايف يف اجلمهوروــة العرب ــة الســوروة كــو انتــها  للقــرار       

اســتاداأ مــن كــذا القر ــل تقــوأ بــه اجلمهوروــة العرب ــة الســوروة مــن شــ نه أن و ــيل      أي أن
 تحار ة حظر األسلحة الي م اا ة،انتهاكا ال
ألي مــــادة ك م اا ــــة ســــامة كســــ    ب شــــد العرــــارات أي اســــتاداأ  ييييي ينوإذ  

باسـتكيار اسـتمرار رتـل املـدن ص وإهـابتهم  ـواد        وإذ يالحي  اجلمهوروة العرب ـة السـوروة،    يف
 مهوروة العرب ة السوروة،ك م اا ة سامة مستادمة ك سلحة يف اجل

انتهاكا جس ما للقـانون  أن استاداأ األسلحة الي م اا ة و يل  وإذ يؤل  من ج ي  
ــدو ،  ــن      وإذ يشيي  ال ــو وجــوب مســاالة األشــااع املســ ولص ى أي اســتاداأ  جمــددا ىل

 لألسلحة الي م اا ة،
إىل طلرــه إىل املــدور العــاأ ملكظمــة حظــر األســلحة الي م اا ــة واألمــص العــاأ   وإذ يشييري 

 ،2118ب  ن ىدأ االمتثال للقرار  تكس َق تقارورمها
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ــن امل ر ــة     برســال وإذ حييي    ــس األم ــ س جمل ــاأ إىل را ــص الع شــراف/اياور  25ة األم
2015 (S/2015/138          اليت حت ـل مـذكرة املـدور العـاأ ملكظمـة حظـر األسـلحة الي م اا ـة الـيت ،)

، 2015راف/اياور شـ  4تكارش ررار املس التكح ذي ملكظمة حظر األسلحة الي م اا ـة بتـارو    
الذي أىرب ىن القلق الرالغ ح ال الكتااج اليت  لصا إل ها بعثة تقصيف احلقااق بدرجـة ىال ـة   
من الثقة واليت تح د ب ن اليلور رد استادأ بصورة متيـررة ومكهي ـة كسـ   يف اجلمهوروـة     

 العرب ة السوروة،
ــة الســامة ك ســل   وإذ يالحيي   حة بعــد اختــاا رــرار  ادىــااات اســتاداأ املــواد الي م اا 
 آاار/مارس، 6( يف 2015) 2209من جملس األ
أن بعثة تقصيف احلقااق التابعة ملكظمة حظر األسلحة الي م اا ة غـا ميلحـة    وإذ ي رك 

 لق باستاداأ األسلحة الي م اا ة،بالتوهل إىل استكتاجات ب  ن حتدود املس ول ة ا ما وتع
ا ه من اجلمهوروـة العرب ـة السـوروة ومـن   ـ       الذي ارت و  2118ره اإىل رر وإذ يشري 

 ،األطراف يف سوروا أن تتعاون تعاونا كام  م  مكظمة حظر األسلحة الي م اا ة واألمم املتحدة
إدانتـه ب شـد العرـارات أي اسـتاداأ ألي مـادة ك م اا ـة سـامة،         تأل   يكرر - 1 

 من رر ل اليلور، كس   يف اجلمهوروة العرب ة السوروة؛
ــة الســوروة باســتاداأ األســلحة       يشييري - 2  ــة العرب  ــوأ اجلمهورو ــراره أال تق إىل ر

الي م اا ة أو استحداثها أو إنتاجها أو ح ازهتا ب ي طروقة أ رى أو خت وكها أو االحتحـا  هبـا،   
ــة، بصــورة مراشــرة أو غــا مراشــرة، إىل     ــل األســلحة الي م اا  دول أ ــرى أو جهــات   أو بكق

 غا الدول؛ من
ىلــو أنــه ال وكرغــيف ألي طــرف يف ســوروا أن وقــوأ باســتاداأ  كييرر ا كأل يي ي - 3 

  وكها أو االحتحا  هبا أو نقلها؛األسلحة الي م اا ة أو استحداثها أو إنتاجها أو ح ازهتا أو خت

 ويكيييرر ا كأل ييي ىـــن ى مـــه حتدوـــد املســـ ولص ىـــن كـــذه األىمـــال،  يعيير   - 4 
استاداأ  اجلماىات أو احليومات املس ولة ىن وجوب مساالة األشااع أو الي انات أو ىلو

  ـ    ويي و  املـواد الي م اا ـة ك سـلحة،  ـا ا هـا اليلـور أو أي مـادة ك م اا ـة سـامة أ ـرى،           
 ؛األطراف يف اجلمهوروة العرب ة السوروة إىل أن تتعاون تعاونا كام  يف كذا الصدد

  املـدور العـاأ ملكظمـة حظـر     إىل األمص العاأ لألمم املتحدة، بالتعاون م يطلب - 5 
وومـا   20األسلحة الي م اا ة، أن وقدأ إىل جملس األمن بغرض احلصول ىلو إانه، يف غ ـون  

من تارو  اختاا كذا القرار، توه ات، ت مل ىكاهر ا تصاهات، ب ـ ن إن ـاا وإىمـال آل ـة     
إىل أرصــو للتحق ــق م ــتركة بــص مكظمــة حظــر األســلحة الي م اا ــة واألمــم املتحــدة، تتــوىل    

http://undocs.org/ar/S/2015/138
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ممين حتدوـد األشـااع أو الي انـات أو اجلماىـات أو احليومـات الـيت رامـا باسـتاداأ          حد
املواد الي م اا ة،  ا ا ها اليلور أو أي مـادة ك م اا ـة سـامة أ ـرى، ك سـلحة يف اجلمهوروـة       

أو رىاوتــه أو شــاركا ا ــه ىلــو     العرب ــة الســوروة أو الــيت تولــا تكظــ م الــ  االســتاداأ      
تيـون   ح ثما ُتقرِّر بعثة تقصيف احلقـااق التابعـة ملكظمـة حظـر األسـلحة الي م اا ـة أو       آ ر، حنو

رررت أن املواد الي م اا ة،  ا ا ها اليلور أو أي مادة ك م اا ة سامة أ ـرى، رـد اسـتادما    
ــة الســوروة،      ــة العرب  ــه يف اجلمهورو أو حيتمــل أن تيــون اســتادما ك ســلحة يف حــادو بع ك

 ـــا يف الـــ  ىكاهـــر اال تصاهـــات، االســـتيابة لتلـــ  التوهـــ ات،  ىـــن اىت امـــه ويعييير 
 غ ون مخسة أواأ من تارو  َتسلُِّمها؛ يف

أن وقــوأ األمــص العــاأ لألمــم املتحــدة بتكســ ق مــ  املــدور العــاأ   ليي    يطلييب - 6 
ملكظمة حظر األسلحة الي م اا ة، بعد أن و ان جملس األمن بإن اا آل ة التحق ق امل ـتركة ودون  
إبطاا، باختاا اخلطوات والتدابا والترت رـات ال ـروروة لرسـراإ بإن ـاا آل ـة التحق ـق امل ـتركة        

ــة مه  ــون     وشــروىها يف م اول امهــا ب ــيل كامــل،  ــا يف الــ  اســتقداأ مــونحص  ــكيص وتحل
إىل ضـرورة   ويشيري بالزناكة ووتمتعون باملهارات واخلية ال زمة واقا ل  تصاهات املوضوىة، 

 ؛إو ا االىترار الواجب ألمه ة استقداأ أولئ  املونحص ىلو أساس أوس  نطاق جغرايف ممين
ارت و مـن اجلمهوروـة العرب ـة السـوروة      2118ره إىل أن املس يف ررا يشري - 7 

ومن     األطراف يف سوروا أن تتعاون تعاونـا كـام  مـ  مكظمـة حظـر األسـلحة الي م اا ـة        
أن ال  و مل واجب التعاون م  املدور العاأ ملكظمـة حظـر األسـلحة     ويؤل واألمم املتحدة، 

ص العــاأ لألمــم املتحــدة وآل ــة التحق ــق الي م اا ــة وبعثــة تقصــيف احلقــااق التابعــة  ــا ومــ  األمــ 
امل تركة، وأن ال  التعاون و ـمل إميان ـة الوهـول التـاأ إىل   ـ  املوارـ  واالتصـال  م ـ          
ــة         ــا آل  ــيت تعتيك ــة الســوروة، ال ــة العرب  ــواد يف اجلمهورو ــ  امل ــو    األشــااع واالطــ إ ىل

 أن مثـة مـن األسـراب مـا حيمـل ىلـو       ةالتحق ق امل ـتركة مهمـة يف حتق قهـا وح ثمـا ُتقـرِّر ا ل ـ      
 للورـاا  والظـروف الـيت انتـها إىل     االىتقاد بوجود ميرات للق اأ بذل ، اسـتكادا إىل تق  مهـا  

ىلمها يف ال  الورا،  ا يف ال  يف املكاطق اليت تد ل ضمن األراضـيف السـوروة وليـن تقـ      
أو ـا رـدرة آل ـة التحق ـق       ارأل س طرة اجلمهوروة العرب ة السوروة، وأن ال  التعاون و ـمل 

امل تركة ىلو حبث املعلومات واألدلة اإلضاا ة اليت مل حتصل ىل ها بعثـة تقصـيف احلقـااق أو الـيت     
 ؛5مل تقم بإىدادكا ولين  ا هلة بوالوة آل ة التحق ق امل تركة ىلو الكحو املرص يف الحقرة 

ــ        يناشيي  - 8  ــام  م ــا ك ــاون تعاون ــدول األ ــرى أن تتع ــ  ال ــق     ــة التحق  آل 
ــة حظــر األســلحة         ،امل ــتركة ــة ملكظم ــااق التابع ــة تقصــيف احلق ــة وبعث ــ ود ا ل  وال ســ ما أن ت

ــات          ــق باألشــااع أو الي ان ــا وتعل ــا ا م ــد تيــون حبوزهت ــة ر ــات مهم ــ ي معلوم ــة ب الي م اا 
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ة احليومات اليت راما باستاداأ املواد الي م اا ة،  ا ا ها اليلور أو أي مـاد  اجلماىات أو أو
ك م اا ــة ســامة أ ــرى، ك ســلحة يف اجلمهوروــة العرب ــة الســوروة أو الــيت تولــا تكظــ م الــ   

 االستاداأ أو رىاوته أو شاركا ا ه ىلو حنو آ ر؛
إىل بعثة تقصيف احلقـااق أن تتعـاون مـ  آل ـة التحق ـق امل ـتركة ابتـداا         يطلب - 9 

امل ىلو   ـ  املعلومـات واألدلـة    من شروإ ا ل ة يف الق اأ بعملها لتمي كها من االط إ الي
اليت حصلا ىل ها الرعثة أو أىدهتا،  ا يف ال  ىلو سـر ل املثـال ال احلصـر السـي ت الطر ـة      

مـن آل ـة التحق ـق امل ـتركة، ا مـا       ويطليب وأشـرطة املقـاب ت ونصوهـها، واملـواد الوثااق ـة،      
قـااق، أن تعمـل بتكسـ ق    تقصـيف احل وتعلق باالدىااات الـيت تيـون موضـ  حتق ـق مـن ررـل بعثـة        

 ؛الرعثة من أجل أداا والوتها م 
إىل األمص العاأ لألمم املتحدة أن وقدأ، بتكس ق م  املدور العاأ ملكظمـة   يطلب - 10 

حظر األسلحة الي م اا ة، تقرورا إىل جملس األمن يف األمم املتحـدة وأن ورلـغ املـس التكح ـذي     
ملكظمة حظر األسلحة الي م اا ة اىترـارا مـن تـارو  شـروإ آل ـة التحق ـق امل ـتركة يف م اولـة         

 ووما بعد ال ، ىن التقدأ احملرز؛ 30ملة، وكل ىمل اهتا اليا
ــون    يطليييب - 11  ــا األول يف غ ـ ــ  تقروركـ ــتركة أن تكيـ ــق امل ـ ــة التحق ـ ــن آل ـ مـ

ووما من تارو  شروىها يف م اولة ىمل اهتا الياملة، بكاا ىلو اإلشعار الصادر ىـن األمـص    90
مــن آل ــة التحق ــق   ويطلييبالعــاأ، وأن تكيــ  التقــارور ال حقــة حســب االرت ــاا بعــد الــ ،   

امل ــتركة أن تقــدأ التقروــر، أو التقــارور، إىل جملــس األمــن يف األمــم املتحــدة وأن ترلــغ املــس   
 التكح ذي ملكظمة حظر األسلحة الي م اا ة؛

مـــن آل ـــة التحق ـــق امل ـــتركة أن حتـــتحح بـــ ي أدلـــة ىلـــو حـــاالت    يطليييب - 12 
ة العرب ـة السـوروة غـَا احلـاالت الـيت تقـرر       االستاداأ احملتمل لألسلحة الي م اا ة يف اجلمهورو

ا ها بعثـة تقصـيف احلقـااق أو تيـون رـررت أن املـواد الي م اا ـة،  ـا ا هـا اليلـور أو أي مـادة            
ك م اا ـة سـامة أ ـرى، رـد اســتادما أو حيتمـل أن تيـون اسـتادما ك سـلحة يف حــادو         

بعثـة تقصـيف احلقـااق ىـن طروـق       بع كه يف اجلمهوروة العرب ة السوروة، وأن حت ل تل  األدلة إىل
 املدور العاأ ملكظمة حظر األسلحة الي م اا ة وإىل األمص العاأ يف أررب ورا ممين؛

كاا ـة   5أن اإلجرااات اليت وتاذكا جملس األمن طرقا ألحياأ الحقـرة   يؤل  - 13 
 إلن اا آل ة التحق ق امل تركة؛

ســكة واحــدة مــ  إميان ــة  دوــد أن وك ــآ آل ــة التحق ــق امل ــتركة ملــدة  يقييرر - 14 
 لس األمن، إاا اىتي ال  ضروروا؛والوتها يف املستقرل من ررل جم
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بحـرض تـدابا  وجـب     2118رـراره ردا ىلـو انتـهاكات القـرار      تأل   يع   - 15 
 الحصل الساب  من م ثاق األمم املتحدة؛

 .أن ورقيف املس لة ر د نظره الحعليف يقرر - 16 
 


