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  )٢٠١٦( ٢٣١٩ قرارال

تشــــرين  ١٧املعقــــودة يف  ٧٨١٥الــــذي اختــــذه جملــــس األمــــن يف جلســــته     
  ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 

  
  ،إن جملس األمن  

ــري    )٢٠١٥( ٢٢٠٩و  )٢٠١٥( ٢٢٣٥و  )٢٠١٦( ٢٣١٤إىل قراراتــــــه  إذ يشــــ
  ،)٢٠١٣( ٢١١٨  و

أن بعثــة تقصــي احلقــائق التابعــة ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة حتقــق   وإذ يالحــظ  
  بشأن استخدام األسلحة الكيميائية يف سورية، إضافية حاليا يف ادعاءات

ــدين   ــة ســامة كســالح      وإذ ي ــادة كيميائي ــارات أي اســتخدام ألي م جمــددا بأشــد العب
ار قتـل املــدنيني وإصــابتهم  مــن اســتمر وإذ يعــرب عــن جزعـه اجلمهوريـة العربيــة السـورية،    يف

  مبواد كيميائية سامة مستخدمة كأسلحة يف اجلمهورية العربية السورية،

أن استخدام األسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا جسيما للقـانون   وإذ يؤكد من جديد  
ــدويل،  ــد ال ــى وجــوب مســاءلة    وإذ يكــرر التأكي ــلحة   املســؤولني عل ــتخدام لألس ــن أي اس ع

  ص أو كيانات أو مجاعات أو حكومات،أشخامن الكيميائية 

 قلقــه الشــديد ألن تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام  وإذ يؤكــد مــن جديــد  
ــش)،     ــم داعـ ــا باسـ ــروف أيضـ ــالمية، املعـ ــة اإلسـ ــيم الدولـ ــات   (تنظـ ــراد واجلماعـ ــائر األفـ وسـ
ــة اإلســـالمية   ــيم الدولـ ــة بتنظـ ــيم القاعـــد (داعـــش) واملؤسســـات والكيانـــات املرتبطـ ة، أو تنظـ

ال احلصـر املقـاتلني اإلرهـابيني األجانـب الـذين انضـموا إىل تنظـيم        الذكر على سبيل يشمل  مبا
واجلماعــات الــيت تــدين لــه بــالوالء، وجبهــة النصــرة،    ،يف ســورية(داعــش) الدولــة اإلســالمية 

  يواصلون العمل يف اجلمهورية العربية السورية،
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ــدول األعضــاء مت    وإذ يؤكــد   ــع ال ــرار   ضــرورة أن تفــي مجي ــا بالتزاماــا مبوجــب الق ام
٢٠١٤( ٢١٧٨(،  

 ةعلـى أال يقـوم أي طـرف يف سـوري     ٢١١٨إىل أن الـس شـدد يف القـرار     وإذ يشري  
باســتخدام األســلحة الكيميائيــة أو اســتحداثها أو إنتاجهــا أو حيازــا أو ختزينــها أو االحتفــاظ  

ــ ــأي انتـــهاك           اـ ــورا بـ ــن فـ ــس األمـ ــالغ جملـ ــدول األعضـــاء إبـ ــى الـ ــرر أن علـ ــها وقـ أو نقلـ
يف ذلك حيازة جهات من غري الدول لألسلحة الكيميائية ووسـائل إيصـاهلا    ، مبا١٥٤٠ للقرار

  ،ا، من أجل اختاذ التدابري الالزمة يف ذلك الصدداملتصلة واملواد 

، ٢٢٣٥جتديد والية آلية التحقيق املشتركة، على النحو املـبني يف القـرار    يقرر  - ١  
لفترة أخرى مدا سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اختاذ هذا القرار، مع إمكانية قيـام جملـس األمـن    

  بتمديدها لفترة أخرى وحتديثها إذا رأى ضرورة لذلك؛

ســـورية باســـتخدام أســـلحة إىل قـــراره أال تقـــوم اجلمهوريـــة العربيـــة ال يشـــري  - ٢  
كيميائية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازا بأي طريقة أخـرى أو ختزينـها أو االحتفـاظ ـا،     
ــل األســلحة الكيميائيــة بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة، إىل دول أخــرى أو جهــات         أو بنق

  غري الدول؛  من

مـــــــن  ١٥و  ١٢و  ٩و  ٨و  ٦و  ٤-٣و  ١الفقـــــــرات  يعيـــــــد تأكيـــــــد  - ٣  
  ؛٢٢٣٥  القرار

هيئـات  مـع  ، عنـد االقتضـاء،   تواصـل علـى أن ت  آلية التحقيق املشـتركة  يشجع  - ٤  
ــة املنشــأة عمــال         ــع االنتشــار، ال ســيما اللجن ــم املتحــدة املختصــة مبكافحــة اإلرهــاب ومن األم

ــة اإلســالمية يف العــراق والشــام     ١٥٤٠ بــالقرار ــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم الدول وجلن
، مــن أجــل ٢٢٥٣و  ١٩٨٩و  ١٢٦٧يم القاعــدة العاملــة مبوجــب القــرارات (داعــش) وتنظــ

اســتخدام املــواد الكيميائيــة كأســلحة  بجهــات مــن غــري الــدول  قيــام تبــادل املعلومــات بشــأن  
ــة الســورية أو    يف ــة العربي ــا اجلمهوري ــيمتوليه ــك االســتخدام   تنظ ــهأو رعايذل أو مشــاركتها  ت
قصـي احلقـائق التابعـة ملنظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة        آخـر حيثمـا تقـرر بعثـة ت    على حنو  هفي
تكون قررت أن املواد الكيميائية قد اسـتخدمت أو حيتمـل أن تكـون اسـتخدمت كأسـلحة       أو

  يف حادث بعينه يف اجلمهورية العربية السورية؛

آليــة التحقيـــق املشــتركة إىل إشـــراك الــدول املعنيـــة يف املنطقــة ســـعيا      دعويــ   - ٥  
إىل أقصـى حـد ممكـن حتديـد األشـخاص أو الكيانـات       توليهـا  يتـها، لغايـات منـها    تنفيـذ وال  إىل
باسـتخدام  ممن قـاموا  أو جبهة النصرة  (داعش) بتنظيم الدولة اإلسالميةني اجلماعات املرتبط أو
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ــة الســورية أو تولــ    ــة العربي تنظــيم ذلــك االســتخدام  وا املــواد الكيميائيــة كأســلحة يف اجلمهوري
ــه أو شــارك أو ــة تقصــي احلقــائق التابعــة ملنظمــة       وارعايت ــه علــى حنــو آخــر حيثمــا تقــرر بعث في

ــد اســتخدمت أو حيتمــل        حظــر ــة ق ــواد الكيميائي ــررت أن امل ــة أو تكــون ق األســلحة الكيميائي
تكون استخدمت كأسلحة يف حادث بعينه يف اجلمهورية العربية السورية، ويشجع الـدول   أن

ــدم، حســ    ــى أن تق ــة عل ــة يف املنطق ــات    املعني ــق املشــتركة معلوم ــة التحقي ب االقتضــاء، إىل آلي
الدول على األسلحة الكيميائيـة ومكوناـا أو اجلهـود الـيت تبـذهلا       هات من غرياجلحصول  عن

ــائل      ــة ووسـ ــلحة الكيميائيـ ــتحداث األسـ ــدول السـ ــري الـ ــن غـ ــات مـ ــاز  إاجلهـ ــاهلا أو احتيـ يصـ
حتويلـــها أو اســـتعماهلا، الـــيت األســـلحة والوســـائل أو صـــنعها أو امتالكهـــا أو نقلـــها أو   هـــذه

ـا، مبـا يف ذلـك معلومـات ذات صـلة تسـتقى مـن التحقيقـات الوطنيـة،          اضمن نطاق والي متت
تفاقية حظر اسـتحداث  ا مبوجب املادة السابعة من األطراف ويؤكد على أمهية التزامات الدول

ة األســلحة  اتفاقيــ (وإنتــاج وختــزين واســتعمال األســلحة الكيميائيــة وتــدمري تلــك األســلحة        
، مبـا يف ذلـك فيمـا يتعلـق باملعلومـات      ٢٢٣٥مـن القـرار    ٨قرة والتنفيذ الكامل للف )الكيميائية

  املتصلة باجلهات من غري الدول؛

مـن اتفاقيـة األسـلحة الكيميائيـة الـيت تسـمح        ٩و  ٨ -إىل املادة عاشرا  يشري  - ٦  
ام األســلحة الكيميائيــة املســاعدة واحلمايــة مــن اســتخدوتتلقــى  لكــل دولــة طــرف بــأن تطلــب

التهديــد باســتخدامها ضــدها، إذا رأت أن األســلحة الكيميائيــة اســتخدمت ضــدها، ويشــري  أو
، اتالطلبـ مثـل هـذه   نظمة حظر األسلحة الكيميائيـة  ملأن يحيل املدير العام ضرورة كذلك إىل 

يف االتفاقيـة،   باملعلومات ذات الصلة، إىل الس التنفيذي وإىل مجيع الدول األطـراف  ةمدعوم
ــة      ــة التحقيــق املشــتركة إىل عــرض خــدماا علــى منظمــة حظــر األســلحة الكيميائي ويــدعو آلي

  ؛ذلك يندرج يف إطار وفاء اآللية على حنو فعال بواليتها هذه الظروف إذا كانمثل   يف

مـا يتعلـق منـها    ، مبـا يف ذلـك   ٢٢٣٥مـن القـرار    ٧الفقرة أحكام  يعيد تأكيد  - ٧  
املعلومـات واألدلـة اإلضـافية الـيت مل حتصـل عليهــا      دراســة تحقيـق املشـتركة علـى    بقـدرة آليـة ال  

ليـة، ويشـدد علـى ضـرورة     اآلواليـة  لصـلة  ها متت بمل تقم بإعدادها بعثة تقصي احلقائق لكن أو
آليـة التحقيـق املشـتركة    تطلبـها  توفري املعلومات اليت فيما يتعلق بعلى حنو تام، وخباصة  اتنفيذه

  الشهود؛وإتاحة 

تنســيق مــع املــدير العــام  الإىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة أن يقــدم، ب  يطلــب  - ٨  
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية، تقريرا إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة وأن يبلـغ الـس   

  التقدم احملرز؛بيوما  ٦٠التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية كل 
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يومـــا  ٩٠ة التحقيـــق املشـــتركة أن تنجـــز تقريـــرا يف غضـــون إىل آليـــ يطلــب   - ٩  
ويطلـب إىل آليـة    اختاذ هذا القرار، وأن تنجز بعد ذلك التقارير الالحقة حسـب االقتضـاء،   من

التحقيق املشتركة أن تقدم التقرير أو التقارير إىل جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة وأن تبلـغ       
إىل تقـدمي   حة الكيميائيـة، ويـدعو آليـة التحقيـق املشـتركة     الس التنفيذي ملنظمـة حظـر األسـل   

لجنـة العاملـة مبوجـب    أو ال ١٥٤٠للجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار     إىل ا، حسب االقتضاء، إحاطة
يئــات املختصــة مبكافحــة اإلرهــاب    أو غريمهــا مــن اهل  ٢٢٥٣و  ١٩٨٩و  ١٢٦٧القــرارات 

  ؛ذات الصلة نتائج أعماهلابشأن  منع االنتشار  أو

  إبقاء هذه املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٠  

  

  

 


