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خالية من األساحةة المؤتمر المعني بإنشاا  منقةة 
النووياة ويررااا من لساااااااااحةااة الا ماا  الشاااااااااااما   

 الشرق األوسط في
 ال و ة الثانية 

ــ يل الي/نوفنورم     29نيويورك،   ك/نون   3 -تشـ
    2021األولفديسم   
اتفاقية حظر اسااااثة ان وجنثاخ وت وين واسااااثعما  األسااااحةة الميميا ية وت مرر    

 األسحةة الميميا ية تحك األسحةة ومنظمة حظر 
  

 وثيةة معحومات لساسية لعّ تها منظمة حظر األسحةة الميميا ية  
  

 مة مة  -   لول  
المتعلق بعقد مؤتم     546ف73، اتخذت الجمعية الع/مة المق ر 2018ك/نون األولفديسم      22رو   - 1

الدم/ر الشـ/م  رو الشـ ا األولـو، واول   معنو بإنشـ/  منققة ا/لية مل األلـلحة النووية وري  / مل للـلحة  
. وطل   كذلك إلى األميل 2019فيه األميل الع/م عقد مؤتم  بشـــهن  ذا المو ـــوو رو موعد و  تج/و  ع/م 

 الع/م عقد دورات لنوية للمؤتم .

، لرل  مكتب شؤون نزو السالح دعوة 2021حزي انف ونيه  3ورو رل/لة ب/ل  يد اإللكت ونو مؤراة   - 2
موجهـة مل ريي  اـلدورة األولى للمؤتم  إلى منةمـة حة  األلــــــــــــــلحـة   2021كـ/نون الـي/نوف ـن/     28اـة مؤر 

الكيمي/يية لتقديم ورق/ت عم  ذات صــــــــــــــلة لينة  ريه/ المؤتم  رو دورته الي/نية. وتقدم  ذ  الو يقة  ن/  على 
 ذلك القلب.

ــتعم/ل األلـــــــــــلحة ا - 3 لكيمي/يية وتدمي  تلك األلـــــــــــلحة  واتف/قية حة  الـــــــــــتحداخ وننت/س وتخزيل والـــــــــ
مع/ دة دولية  تمي  مو ـــــــوعه/ ور  ـــــــه/ ال ييســـــــي/ن رو اولـــــــتألع/د الت/م إلمك/نية الـــــــتعم/ل األلـــــــلحة    و

ــلحة الكيمي/يية وتتنـــمل   ــ/ نة/م/ ع/لمي/ للتحقق  هدم إلى من  عودة ألهور األلـ الكيمي/يية. و و ُتنشـــي لينـ
الكيمي/  لاللتخدام/ت السلمية والمهذون  ه/، رنال عل تقديم   لحك/م/ تنص على التع/ون الدولو لدعم تسخي 
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ــتخدامه/. وقد دال  اوتف/قية حيز  ــلحة الكيمي/يية لو التهد د ب/لــ ــتخدام األلــ ــ/عدة وتوري  الحم/ية مل الــ المســ
 .1997نيس/نفل  ي    29النف/ذ رو 

ــ/م . و /لت/لو - 4 ــلحة الدم/ر الشــــ ــمل رشة للــــ ــلحة الكيمي/يية  ــــ ــنح األلــــ ، تة  ل دام اوتف/قية وُتصــــ
 م تألقة ارتأل/ط/ مأل/ش ا ب/لسلم واألمل الع/لمييل و /ألمل القومو للدول.

ــعيد الع/لمو مل االل التحقق مل إ الة   - 5 ــلحة الكيمي/يية على الصــــــ وتنص اوتف/قية على حة  األلــــــ
  الـدول األط ام  جمي  مـ/ ُيعلنل عنـه مل مخزونـ/ت األلــــــــــــــلحـة الكيميـ/ييـة وم ارق إنتـ/جهـ/. ويجـب على جمي 

اوتف/قية لو تقوم ل دا ب/لـــــــــــتحداخ األلـــــــــــلحة الكيمي/يية لو إنت/جه/ لو حي/ ته/ لو تخزينه/ لو الـــــــــــتعم/له/  رو
نقلهـ/ إلى لط ام لا .. ويجـب عليهـ/ ـتدمي  لل للــــــــــــــلحـة كيمـي/يـية تملكهـ/ لو تحو  ـ/، لو تكون ـقد ت كتهـ/   لو
عليه/ تدمي  لو تحوي  الم ارق التو تق   ـــــــمل ملكيته/    إقليم دولة ط م لا .. وعالوة على ذلك، يجب رو
 حي/ ته/ والتو تكون الُتخدم  رو إنت/س األللحة الكيمي/يية. لو

وتتوقح إ الة األلــــــــــــلحة الكيمي/يية على الصــــــــــــعيد الع/لمو على شــــــــــــ طيل  م/  ق ول جمي  الدول  - 6
 لالتف/قية وامتي/ل جمي  الدول األط ام ولتزام/ته/.

  
 عم  منظمة حظر األسحةة الميميا ية  -  ثانيا  

على إ   داول    1997منةمة حة  األلـــــــــلحة الكيمي/يية منةمة دولية مســـــــــتقلة ُلنشـــــــــش  رو ع/م  - 7
اوتف/قية حيز النف/ذ. و موجب لحك/م اوتف/قية، تنــــــــقل  المنةمة بهنشــــــــقة على الصــــــــعيد الع/لمو تشــــــــم    

/يية الموجودة؛ ونج ا  عملي/ت تفتيش لم ارق الصــــن/عة الكيمي/يية؛  التفتيش والتحقق مل تدمي  األلــــلحة الكيمي 
وتقديم المسـ/عدة وتوري  الحم/ية للدول األعنـ/  رو ح/ل الـتخدام األلـلحة الكيمي/يية لو التهد د ب/لـتخدامه/؛  

 وتعزيز التع/ون الدولو مل لج  التخدام الكيمي/  رو األر اض السلمية والمهذون  ه/.
  

 ام الثةةق نظ  -  ثالثا  
 لمةة عامة عن نظام الثةةق -  للف 

ــ/م  للتحقق. والتحقق  و العملية التو تكف   ه/   - 8 ــتند اوتف/قية إلى دع/مة قوامه/ نة/م مُحكم وشـــــ تســـــ
منةمة حة  األلــــــــــــــلحة الكيمي/يية امتي/ل الدول األط ام ولتزام/ته/ ورق/ لةج ا ات الت/لية  تقييم اإلعالن/ت 

ــ/ء منتةم؛ ونج ا  عملـي/ت تفتيش موقعـية بصــــــــــــــورة منتةمـة للمواق   التو تقـدمهـ/ الـدول األط ام على للــــــــــــ
الم ارق العســــــــك ية لو الصــــــــن/لية المعلل عنه/ للتحقق مل صــــــــحة اإلعالن/ت المقدمة؛ ونج ا  عملي/ت  وفلو

ق،  تفتيش ـب/لتحـدل عـند القـلب؛ والتحقيق رو مزاعم الــــــــــــــتخـدام األلــــــــــــــلحـة الكيمـي/يـية. ورو إطـ/ر نةـ/م التحق
لنشـــهت منةمة حة  األلـــلحة الكيمي/يية شـــألكة مل المخت  ات المعينة إلج ا  تحليالت مســـتقلة ا/رس المواق  
المعنية للعين/ت ال يشية واألحي/يية الق ية. وتشــــــــ/رك  ذ  المخت  ات رو ااتأل/رات الكف/ ة التو تج يه/ المنةمة  

 ته/ ل ليته/ للقي/م ب/لمقلوب.للحف/ظ على م كز / كمخت  ات معيَّنة ومل  نم  م/ن مال م
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ويتنــــــــــــــمل م رق اوتفـ/قيـة المتعلق بـ/لمواد الكيميـ/ييـة الجـداول اليال ـة للمواد الكيميـ/ييـة،  نـ/  على  - 9
 المع/ ي  الت/لية 

  1الجدول  )ل( 

ــتعم/ل على  ‘1’   ــتعم/ل ُ ذك  لو لل الــــــ ــ/مة التو لي  له/ الــــــ المواد الكيمي/يية الســــــ
 األر اض السلمية؛ اإلطالا رو

 المواد الكيمي/يية التو ُتستحدخ لو ُتستخدم لل/ل/ كسالح كيمي/يو؛ ‘2’  

  2الجدول  )ب( 

المواد الكيمي/يية التو يمكل التخدامه/ إلنت/س األللحة الكيمي/يية، لكنه/ ُتستخدم  ‘1’  
 بعض األر اض المش وعة؛ لين/ رو

 مي/ت تج/رية ك ي ة؛المواد الكيمي/يية التو و ُتنتج بك ‘2’  

  3الجدول  )س( 

المواد الكيمي/يية التو يمكل التخدامه/ إلنت/س األللحة الكيمي/يية، لكنه/ ُتستخدم  ‘1’  
 العد د مل األر اض المش وعة؛ لين/ رو

 المواد الكيمي/يية التو ُتنتج بكمي/ت تج/رية ك ي ة. ‘2’  
 

 نوع األسحةة الميميا ية -  با  
يــذ اوتفــ/قيــة على عنصــــــــــــــ  محورل  تميــ  رو التحقق مل تــدمي  مخزونــ/ت األلــــــــــــــلحـة   توقح تنف - 10

 الكيمي/يية المعلل عنه/، بم/ رو ذلك تدمي  لو تحوي  م ارق إنت/س األللحة الكيمي/يية.

ويج ل تدمي  األلــــــلحة الكيمي/يية ورق/ لونةمة واألحك/م الواردة رو اوتف/قية التو تنص على كف/لة  - 11
تنفيذ عملية التدمي  دون إلح/ا  ـــــــ ر ب/ألشـــــــخ/و لو ب/ل يشة. و ن/  على ذلك،  تعيل على الدول األط ام  
الح/يزة لولــــلحة الكيمي/يية لن تســـــتخدم األلـــــ/ليب والتكنولوجي/ت اسمنة لتدمي  األلـــــلحة الكيمي/يية. وت صـــــد 

 المنةمة ب/لتم ار عملي/ت تدمي  تلك األللحة وتتحقق منه/.

ــمل الجز   يج - 12 ــلحة الكيمي/يية. ويتنـ ب على الدول األط ام لن تعلل عل جمي  المخزون/ت مل األلـ
 رابع/ للح مل اوتف/قية الفش/ت اليالخ مل األللحة الكيمي/يية، على لل/ء المع/   الت/لية 

 1األلــــــــــــــلحـة الكيميـ/ييـة المعتمـدة على المواد الكيميـ/ييـة المـدرجـة رو الجـدول    -  1الفشـة   )ل( 
 زاؤ / ومكون/ته/؛ولج

األلــــــــــــــلحـة الكيميـ/ييـة المعتمـدة على جمي  المواد الكيميـ/ييـة األا . ولجزاؤ ـ/   -  2الفشـة   )ب( 
 ومكون/ته/؛ و

ــ/ لاللــــــــتخدام   - 3الفشة  )س(  الذا/ي  واألجهزة ري  المعألهة، والمعدات المصــــــــممة اصــــــــيصــــــ
 مأل/ش ة فيم/  تعلق ب/لتخدام األللحة الكيمي/يية.
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طنــ/   71  402رو المــ/يــة، لو مــ/ يعــ/دل    98,75، كــ/ن قــد تم تــدمي   2021و ف وليــه  تم  31وحتى   - 13
مت ـي/،، مل األلــــــــــــــلحـة الكيمـي/يـية التو لعلـن  عنهـ/ الـدول األط ام. وكـ/ـن  الووـي/ت المتحـدة األم يكـية، و و 
ــدمي   تــ ــ   لتمــ ــد  قــ ــة،  ــذ  األلــــــــــــــلحــ لهــ ــ/  ــ/ تهــ ــ  عل حيــ لعلنــ ــدول األط ام التو  الــ ــة مل  ــة متألقيــ آا  دولــ

و و تعتزم الـــــــــــتكم/ل تدمي  النســـــــــــألة   1الم/ية مل مخزون/ته/ مل األلـــــــــــلحة الكيم/وية مل الفشة  رو 96,75
 .2023رو الم/ية، رو موعد لقص/  ع/م  3,25المتألقية مل تلك المخزون/ت، و و  

م رقــ/ مل م ارق    97دولــة مل الــدول األط ام عل    14ومنــذ داول اوتفــ/قيــة حيز النفــ/ذ، لعلنــ    - 14
، ك/ن  جمي  م ارق إنت/س األلــــــلحة الكيمي/يية المعلل عنه/  2020أللــــــلحة الكيمي/يية. ورو نه/ية ع/م إنت/س ا

م رقــ/،، وحولـ     74دولـة ط رـ/    13قـد ُدم ت لو ُحولـ  لور اض الســــــــــــــلميــة. رمل  يل  ـذ  الم ارق، دم ت  
 م رق/، لور اض السلمية. 23ام  مل الدول األط ام 

األلـــــلحة الكيمي/يية بعملي/ت تفتيش منتةمة للم ارق التو ك/ن  ُتســـــتخدم لـــــ/بق/ وتقوم منةمة حة    - 15
رو إنت/س األلــــــــلحة الكيمي/يية والتو تة  ا/ ــــــــعة للتحقق مل لج   ــــــــم/ن اومتي/ل لالتف/قية. ويجب على 

ــلحة الكيمي/يية القديمة والمت وكة ولن تتعهد  تدمي  /. وتقوم ــ/ لن تعلل عل األلــ المنةمة    الدول األط ام لينــ
   صد عملي/ت التدمي   ذ .

عملـية مل عملـي/ت تفتيش األلــــــــــــــلحـة    3 347، كـ/ـن  المنةمـة قـد لج ت  2021وحتى تمو ف ولـيه   - 16
 الكيمي/يية منذ داول اوتف/قية حيز النف/ذ.

 
 الثةةق في المرافق الصناعية -  جيم 

ــ/ء التو يقوم علي  - 17 ــة مل اوتف/قية على األلــ ــ/دلــ ه نة/م التحقق الذل تج يه منةمة  تنص الم/دة الســ
حة  األلـــــلحة الكيمي/يية رو الم ارق الصـــــن/لية. والدول األط ام ملزمة بهن ت يل ب/لتحد د وتعلل عل جمي  

األر اض   األنشقة والم ارق التو تنقول على مواد كيمي/يية مدرجة رو الجداول لنم/ن التخدامه/ حص ا رو
 ري  المحةورة بموجب اوتف/قية.

ال لدان  م   2والجدول    1وو يجو  للدول األط ام اوتج/ر رو المواد الكيمي/يية المدرجة رو الجدول   - 18
التو ليســـــــــــــ  لط ار/ رو اوتف/قية. ويمي  رصـــــــــــــد اوتج/ر والنق  الدولييل فيم/  تعلق بجمي  المواد الكيمي/يية  

/لـــــــــي/ مل جهود المنةمة ال امية إلى المدرجة رو الجداول والمعلل عنه/ مل ج/نب الدول األط ام جز ا للـــــــــ 
 من  عودة ألهور األللحة الكيمي/يية.

و دور /، تخنـــــــــــ  الم ارق األا . إلنت/س المواد الكيمي/يية، و و الم ارق التو قد تمتلك القدرة على  - 19
 تصني  المواد المتصلة ب/ألللحة الكيمي/يية، لعملي/ت التحقق بموجب الم/دة الس/دلة.

ــن/لية رو ل ي   4  148، لج ت األم/نة التقنية  2021 ف وليه  وحتى تمو  - 20 عملية تفتيش للم ارق الصــــــ
 دولة ط ر/ منذ داول اوتف/قية حيز النف/ذ. 80مل 
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 عمحيات الثفثيش بالثة ي -  دا  
يجو  ألل دولة ط م يس/ور / قلق شد د فيم/  تص  ب/ومتي/ل لن تقلب إج ا  تفتيش بمهلة إشع/ر  - 21

لل دوـلة ط م لا .. ويمكل إج ا   ـذا التفتيش ـب/لتحـدل دون إـت/حـة حق ال رض، مـ/ لم يق ر  قصــــــــــــــي ة رو
 المجل  التنفيذل لمنةمة حة  األللحة الكيمي/يية ررض طلب التفتيش بهرل ية  ال ة لر /و لعن/يه.

ش ورو حيل لم تقـلب لل دولة ط م بعـد إج ا  تفتيش ب/لتحـدل، تنــــــــــــــقل  المنةمـة بعملـي/ت تفتي  - 22
 ب/لتحدل ألر اض التدريب والته ب.

 
 الثةقيةات في السث  ام الموعوم لألسحةة الميميا ية - اا  

ــمل  - 23 ــلحة الكيمي/يية انته/ / لالتف/قية وللق/نون الدولو. و ن/  على ذلك، تتنـــــ ــتخدام األلـــــ ــك  الـــــ يشـــــ
لــــــــــتخدام المزعوم لولــــــــــلحة  اوتف/قية لحك/م/ تتيح لمنةمة حة  األلــــــــــلحة الكيمي/يية إج ا  تحقيق/ت رو او

الكيمي/يية. ورو ح/لة اودع/  ب/لــتخدام للــلحة كيمي/يية مل ج/نب دولة ليســ  ط ر/ رو اوتف/قية لو رو إقليم 
ــلحة   ــتخدام المزعوم لولـ ــيق ته/، يمكل طلب التحقيق مل االل آلية األميل الع/م للتحقق مل اولـ ــ  لسـ يخنـ

جيم. ورو  ذ  الح/لة، يمكل للمنةمة  37ف42ق ار الجمعية الع/مة  الكيمي/يية وال يولوجية، المنشــــــــــــــهة بموجب
 تن  موارد / ر ل تص م األميل الع/م. لن
  

 دو  التفاقية في السالم واألمن اإلقحيمررن  -   ابعا  
 النضمام العالمي -  للف 

لر   دول ري  لط ام رو اوتفــــ/قيــــة  إحــــدا ــــ/ 2021حزي انف ونيــــه    30حتى   - 24 ، كــــ/نــــ   نــــ/ك 
ــع ية الديمق اطية   مل  ــ ايي (، و الخ منه/ ري  موّقعة )و و جمهورية كوري/ الشـــــــــ الدول الموّقعة )و و إلـــــــــ

 وجنوب السودان ومص (. 

الدول إليه/. رهذا  ويســــــــتند تنفيذ اوتف/قية بشــــــــك  ك/م  على الصــــــــعيد الع/لمو إلى اننــــــــم/م جمي  - 25
 الس ي  الوحيد لنم/ن ق ول جمي  ال لدان بحة  األللحة الكيمي/يية وتقيد / به ق/نون/.  و

وـ /لـت/لو، تولو المنةمـة لولوـية علـي/ وننــــــــــــــمـ/م جمي  اـلدول لالتفـ/قـية. وعلـيه، تةـ  المنةمـة على  - 26
ننــم/م إلى اوتف/قية وللحف/ظ على حوار  اتصــ/ل بمميلو الدول ري  األط ام، لــعي/ إلذك/  وعيهم به مية او

 إيج/ و رو  ذا الشهن.
 

 مكافةة اإل ااب الميميا ي -  با  
يسـتند إلـه/م منةمة حة  األلـلحة الكيمي/يية رو الجهود الع/لمية لمك/رحة اإلر /ب إلى الق ار الذل  - 27

ــه/م ا ــهن إلــــــ ــ يل بشــــــ ــ/بعة والعشــــــ لمنةمة رو الجهود الع/لمية اتخذ  المجل  التنفيذل للمنةمة رو دورته الســــــ
لمك/رحة اإلر /ب، وو لــــــيم/ الته يد على لن التنفيذ الك/م  والفع/ل لجمي  لحك/م اوتف/قية يشــــــك  رو حد ذاته  

ك/نون األولفديسـم    7المؤرخ   EC-XXVII/DEC.5إلـه/م/ رو الجهود الع/لمية لمك/رحة اإلر /ب )الق ار 
 (.1، الفق ة 2001
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ن التصـــــــدل للتهد د الذل يشـــــــكله الـــــــتخدام األلـــــــلحة الكيمي/يية مل ج/نب الجه/ت  ورو ق ار  بشـــــــه - 28
ــدول ) مل الــ األولفل تو      13، المؤرخ  EC-86/DEC.9ري   ــذل  2017تشــــــــــــــ يل  المجل  التنفيــ ــد  ل ــ  ،)
الـــــــــــتحداخ األلـــــــــــلحة الكيمي/يية وننت/جه/ واقتن/  / وحي/ ته/ وتخزينه/ واوحتف/ظ  ه/ ونقله/ والـــــــــــتخدامه/  لن
/نب جه/ت ر/علة مل ري  الدول يشــك  تهد دا للــ/لــي/ لمو ــوو اوتف/قية ور  ــه/ ولتحقيق ع/لم ا/ل  ج مل
األلــــــــــــــلحـة الكيمـي/يـية، ولن لل جهـة ـر/عـلة تنخ ي لو تحـ/ول اونخ اي رو لنشــــــــــــــقـة مل  ـذا الق ـي  يجب   مل
 تخن  للمس/ لة. لن

مــ  المنةمــة إلى حــد ك ي  على ورو إطــ/ر العمــ  مل لجــ  مكــ/رحــة اق  اإلر ــ/ب الكيميــ/يو، تع - 29
ــيق  ــه على كف/لة تنســ ــ/  ريه/ رو التنفيذ الك/م  والفع/ل لالتف/قية، م  العم  رو الوق  نفســ دعم الدول األعنــ

 جهود /، رو مج/لو الوق/ية واولتج/بة، م  الجه/ت المعنية األا . رو النة/م الدولو.

وقع  المنةمة على اتف/ا األمم المتحدة الع/لمو  ورو إط/ر التزامه/ ب/لتنسـيق على الصـعيد الدولو، - 30
لتنســــــيق مك/رحة اإلر /ب. وتتولى المنةمة لينــــــ/، إلى ج/نب معهد األمم المتحدة األق/ليمو ألبح/خ الج يمة 
والعدالة ومكتب األمم المتحدة لشــؤون نزو الســالح، مه/م ني/بة ال ي/لــة رو ر يق ع/م  ُلنشــي بموجب اوتف/ا  

 ت الن/ششة وحم/ية الهي/   األل/لية الحيوية، وت لله المنةمة الدولية للش طة الجن/يية.معنو ب/لتهد دا

يعز  كــ  منهمــ/ اسا  رو عــدد    (2004)  1540وندرا ــ/ منهــ/ بــهن اوتفــ/قيــة وق ار مجل  األمل   - 31
المجـ/وت، مـي  التشــــــــــــــ يعـ/ت الوطنـية واألمل الكيمـي/يو والجمـ/رك وم اقأـلة الحـدود، تح و المنةمـة على  مل

ور يق الخ  ا    (2004)  1540مواصـــــــلة تع/ونه/ القوي  األمد م  لجنة مجل  األمل المنشـــــــهة عمال، ب/لق ار 
، (2004)  1540، قدم  األم/نة مســـــــــ/ مة اقية لاللـــــــــتع اض الشـــــــــ/م  للق ار 2020ع/م    الت/ب  له/. ورو

 .(2004) 1540ل   ت ريه/ جملة لمور منه/ الق/ب  التك/م   يل اوتف/قية والق ار 
 

 بنا  الة  ات وتة يم المساع ة وتوفرر الةماية عحى الصعر  اإلقحيمي -  جيم 
ــعة   - 32 ــ/عدة التقنية رو إط/ر اوتف/قية مل االل ط/يفة والــ ــلحة الكيمي/يية المســ تقدم منةمة حة  األلــ

الــتخدام   مل   امج  ن/  القدرات التو تيســ  و ــ  تشــ يع/ت تنفيذية وطنية، وتعز  قدرة الدول األط ام على
الكيمي/  رو األر اض السلمية، وتس/عد الدول األط ام رو الته ب للتهد دات التو تنقول على مواد كيمي/يية  

 ل/مة والتصدل له/.

وتقدم المنةمة مســـــ/عدة مخصـــــصـــــة وتور  الدعم رو مج/ل  ن/  القدرات لمســـــ/عدة الدول األط ام   - 33
/ته/ بموجب اوتف/قية. وشـــ/رك  عدة دول لط ام مل منققة  و ـــ  واعتم/د تشـــ يع/ت وطنية للور/  ب/لتزام رو

ــي/رة  ــلحة الكيمي/يية للمكلفيل بصـ ــو رو   ن/مج التدريب الداالو الذل لت/حته منةمة حة  األلـ الشـــ ا األولـ
ــ/ري  القوانيل التو ت قو التدا ي  األولية  النصـــــــــوو الق/نونية ومميلو الســـــــــلق/ت الوطنية،  هدم إعداد مشـــــــ

رو اوتف/قية. وق/م  المنةمة لينــــــ/  تنةيم حلق/ت عم  ق/نونية وطنية الــــــتج/بة لقلأل/ت    المنصــــــوو عليه/
(. وعالوة على ذـلك، ـق/مـ  المنةمة  2019( والجمهورـية الع  ـية الســــــــــــــورـية )2018المســــــــــــــ/عـدة مل الع اا )

؛  ( 1) 2017مميال مل منققة الشـ ا األولـو منذ ع/م  23 تنةيم دورات درالـية ع/مة بشـهن اوتف/قية، حنـ  /  
مميال، مل منققة الشـ ا   20ودورات درالـية بشـهن اولتزام/ت المتعلقة ب/إلعالن/ت وعملي/ت التفتيش، حنـ  /  

 __________ 

(، والجمهورـية الع  ـية  6(، وت كـي/ )1(، والألح يل )1اإللــــــــــــــالمـية( )  -(، ون  ان )جمهورـية 1(، واإلمـ/رات الع  ـية المتحـدة )4األردن ) (1) 
 (.1(، والمملكة الع  ية السعودية )3(، وقق  )2(، وعم/ن )3والع اا )(، 1السورية )
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ــتف/دت منه  الخ دول لط ام مل منققة الشـــــ ا ( 2) 2017األولـــــو منذ ع/م  ؛ و  ن/مج/، للتوجيه والشـــــ ا ة الـــ
 .( 3) 2012األولو، كموجِّهة ومتلقية للتوجيه، منذ ع/م 

وُتلزم اوتف/قية المنةمة  تعزيز اولــــــــــــتخدام/ت الســــــــــــلمية للكيمي/ ، ألر اض التنمية اوقتصــــــــــــ/دية   - 34
والتكنولوجيــة. وت كز   امج المنةمــة ولنشــــــــــــــقتهــ/ على اإلدارة المتكــ/ملــة للمواد الكيميــ/ييــة، وتعزيز المهــ/رات  

ــلة ب/وتف/قية وتعزيز وتأل/د ل المع/رم رو مج/ل الكيمي/ . ورو الفت ة التحليلية مل لج  تحلي  المواد ذات الصـــ
/ مل الدول األط ام الت/لية رو المنققة حلق/ت   174، حنــ   2021إلى ع/م  2017الممتدة مل ع/م  مشــ/رك،

اإللــــــــــــــالميـــة(،   -العمـــ  اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة  األردن، واإلمـــ/رات الع  يـــة المتحـــدة، ون  ان )جمهوريـــة  
 عم/ن، وقق ، ول ن/ن، والمملكة الع  ية السعودية.والألح يل، وت كي/، والع اا، و 

وتسـ/عد المنةمة لينـ/ الدول األط ام رو  ن/  قدرات الته ب واولـتج/بة لح/وت الـتخدام األلـلحة   - 35
الكيمي/يية. وتشـــم  لنشـــقة  ن/  القدرات التدريب الدولو واإلقليمو؛ وعملي/ت المح/ /ة؛ والتدريب المتخصـــص  

وام  الحية، ولاذ العين/ت وتحليله/، والمه/رات المخت  ية، والعالس الق و والعالس الس/ ق  رو موا ي  مي  الع
ــية للُمســــــعفيل األواي . وتقوم المنةمة منذ  ــسي/ت؛ ودورات درالــــ ــتشــــ ــتشــــــفى، والته ب رو المســــ للنق  إلى المســــ

القدرات اإلقليمية     تنفيذ   ن/مج ل ن/  قدرات الدول األط ام رو الشــــــــ ا األولــــــــو مل لج  تعزيز 2015 ع/م
ــ/مة. ومنذ  رو ــتج/بة للحوادخ التو تنقول على عوام  الح ب الكيمي/يية والمواد الكيمي/يية الســــــــــ مج/ل اولــــــــــ
ــة مل الدورات التدري ية ل ي  مل 2015 ع/م ــخة الخ/صـــــ ــ/رك رو  ذ  النســـــ ــعفيل األواي   200، شـــــ مل الُمســـــ

 وت القوارئ الكيمي/يية.والخ  ا  مل المؤلس/ت الوطنية المعنية ب/ولتج/بة لح/

وقد لــــــ/ م تقلب األو ــــــ/و األمنية، بم/ رو ذلك تزا د اق  الــــــتخدام األلــــــلحة الكيمي/يية مل ق     - 36
ــ/عـدة وتوري  الحمـ/ـية، رنــــــــــــــال   جهـ/ت ـر/عـلة مل ري  اـلدول، رو إ  ا  ل مـية ال  امج رو مجـ/ل تقـديم المســــــــــــ

قلب وللتوصـــــية الصـــــ/درة عل الدورة اولـــــتين/يية الي/لية ا تم/م الدول األط ام  هذ  ال  امج. والـــــتج/بة لل عل
ــلة   ــي  العم  ب/تف/قية األلـــلحة الكيمي/يية بهن تعم  المنةمة على مواصـ لمؤتم  الدول األط ام ولـــتع اض لـ
ــ ة مل اوتف/قية،  ــ/عدة بموجب الم/دة الع/شـ ــول على المسـ ــ عة لقلأل/ت الحصـ ــتج/بة بسـ تعزيز قدرته/ على اولـ

إنشــ/  بعية اولــتج/بة الســ يعة وتقديم المســ/عدة. ويمكل للدول األط ام لن تقلب المســ/عدة ق/م  المنةمة ب 
ط يق  ذ  الألعية رو ح/ل وقوو ح/دخ  نقول على ادع/  ب/لـــــتخدام المواد الكيمي/يية الســـــ/مة مل ج/نب   عل

 جه/ت ر/علة مل ري  الدول.
 

 اإلقحيمية  نشقةأل ا -  دا  
 السو ية الجمهو ية العربية    

 تدمي  األللحة الكيمي/يية   
اوتف/قية.  ، اننم  الجمهورية الع  ية السورية إلى الدول األط ام رو2013ل لولفل تم     14رو   - 37

، ُلنشــــش  الألعية المشــــت كة  يل منةمة حة  األلــــلحة الكيمي/يية واألمم 2013تشــــ يل األولفل تو     16ورو 
الع  ية السورية، وذلك بغية اإلش ام    ة/مج األللحة الكيمي/يية رو الجمهوري المتحدة والمعنية ب/لقن/  على   ن 

ــورل. وتم  إ الة وتدمي  ل ي  مل   ــلحة الكيمي/يية الســـ طل مل العوام   1  300على عملية إ الة   ن/مج األلـــ
 __________ 

 (.2(، والمملكة الع  ية السعودية )4(، وقق  )2(، والع اا )2(، ودولة رلسقيل )1(، وت كي/ )9اإللالمية( ) -إ  ان )جمهورية  (2) 
 (.2013(، واليمل )2015(، والجمهورية الع  ية السورية )2015اإللالمية( ) -إ  ان )جمهورية  (3) 



 A/CONF.236/2021/BD.1 

 

8/10 21-12703 

 

ــلحة  ، تحقق  منةمة حة  ا2016ك/نون الي/نوف ن/     6الكيمي/يية المعلل عنه/ االل تلك العملية. ورو  أللـــ
 لوللحة الكيمي/يية التو لعلن  عنه/ الجمهورية الع  ية السورية.  الكيمي/يية مل التدمي  الك/م

 
 بعية تقصو الحق/يق   

الــــتج/بة ولــــتم ار اودع/ ات بشــــهن الــــتخدام األلــــلحة الكيمي/يية رو الجمهورية الع  ية الســــورية،  - 38
ــو الحق/يق الت/بعة لمنةمة حة  ــش  بعية تقصـــــــــ ــورية    ُلنشـــــــــ ــلحة الكيمي/يية رو الجمهورية الع  ية الســـــــــ األلـــــــــ

لـــــــمية ألر اض    ي/ييةلتح ل الحق/يق بخصـــــــوو ادع/ ات تفيد الـــــــتخدام مواد كيم  2014نيســـــــ/نفل  ي    رو
 عدايية رو ذلك ال لد.

ورو إط/ر ااتصـــــــ/صـــــــ/ته/ المتفق عليه/، ق/م  بعية تقصـــــــو الحق/يق  زي/رات إلى مواق  اولـــــــتخدام  - 39
ولـلحة الكيمي/يية، حييم/ لمكنه/ ذلك، ولج ت مق/ الت م  الشـهود، واألشـخ/و المّدعى لنهم  ـح/ي/، المزعوم ل 

والتق/ري  ذات الصــــــــلة، بم/ ريه/  و /يق والُمســــــــعفيل األواي ، واألطأل/  المع/لجيل. وق/م  الألعية لينــــــــ/ بفحص ال 
إلى ذلك، تم جم  العين/ت ال يشية  السجالت الق ية ولجالت المستشسي/ت، وحصل  على نسخ منه/. و /إل /رة  

 .والعين/ت األحي/يية الق ية وتحليله/ بشك  مستق   والقة شألكة مل المخت  ات المعّينة الت/بعة للمنةمة 

ــو الحق/يق رو  - 40 ــدرت    ( 4) مهمة 56وقد تم إيف/د بعية تقصــــ تق ي ا وتق ي يل م حلييل. وعالوة  17ولصــــ
ح/د / تنقول على التخدام محتم  لو مؤكد لوللحة   18مجموعه   على ذلك، حددت بعية تقصو الحق/يق م/

 رو  ال ة حوادخ.  /ريلح/د /، والخ دل الك  يتو رو ح/د يل، وم/دة الس 13الكيمي/يية  منه/ الكلور رو 
 

 ر يق تقييم اإلعالن/ت   
، لنشــه المد   الع/م لمنةمة حة  األلــلحة الكيمي/يية ر يق تقييم اإلعالن/ت 2014رو نيســ/نفل  ي    - 41

المكلح بمهمة التشـــــ/ور م  الســـــلق/ت الســـــورية بشـــــهن لل    ات وتن/قنـــــ/ت وااتالر/ت رو اإلعالن األولو 
الع  ية الســــورية بجمي    ريةالجمهو المقدم مل الجمهورية الع  ية الســــورية بموجب الم/دة الي/لية، لنــــم/ن ور/  

اولتزام/ت المتصــــلة ب/إلعالن/ت بموجب اوتف/قية، والق ارات ذات الصــــلة الصــــ/درة عل  يشتو توجيه المنةمة  
 وق ارات مجل  األمل.

ــ/نفل  ي    - 42 ــورية؛ ويج ل 2014ومنذ نيســــ ــلق/ت الســــ ــ/ورات م  الســــ ، يعقد ر يق تقييم اإلعالن/ت مشــــ
شــــ/ركيل رو   ن/مج األلــــلحة الكيمي/يية؛ ويقوم  زي/رات إلى المواق  ذات الصــــلة  المق/ الت م  األشــــخ/و الم

 والتع ا ه/ وتقييمه/ وتحليله/.  /تب/ألللحة الكيمي/يية تشم  جم  العين/ت وتحليله/ والتالم الو /يق والمعلوم

  ية الســــورية. جولة مل المشــــ/ورات م  الجمهورية الع 24ولج . ر يق تقييم اإلعالن/ت منذ إنشــــ/يه   - 43
وقد للـــــف  عم  الف يق عل إعالن الجمهورية الع  ية الســـــورية عل عن/صـــــ  إ ـــــ/فية مل   ن/مجه/ لولـــــلحة  

ــلة ب/إلعال ــ/ر إليه/ بعأل/رة  ن/تالكيمي/يية، ولــــــــــمح  تحد د الي  ات والتن/قنــــــــــ/ت واواتالر/ت المتصــــــــ )المشــــــــ
ــ/ي  المعلقة” ــ/ي  العشــــــ يل المعلقة  (. وتواصــــــ  األم/نة العم  م  الهيشة الوطن “المســــ ية الســــــورية بشــــــهن المســــ

 إعالنه/ األولو ونر/داته/ الالحقة. رو
 

 __________ 

حتى نه/ية   101يصـــــــــــــ  العدد اإلجم/لو لم ات إيف/د الألعية إذا  يدت إليه/  ي/رات التنســـــــــــــيق ومشـــــــــــــ/ورات الخ  ا  وم/ إلى ذلك إلى   (4) 
 .2021حزي انف ونيه  
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 آلية التحقيق المشت كة  يل منةمة حة  األللحة الكيمي/يية واألمم المتحدة   
رو لعق/ب اولــــــــــــــتنت/ج/ت التو توصــــــــــــــل  إليه/ بعية تقصــــــــــــــو الحق/يق والتو تفيد لن م/دة الكلور  - 44
ــُتخدم  كســـــــــــالح ر قد الق ار   2015و الجمهورية الع  ية الســـــــــــورية، اتخذ مجل  األمل رو آذارفم/رء  الـــــــــ

ــ/مة كســــــالح رو الجمهورية الع  ية   (2015) 2209 . ورو  الســــــوريةولدان فيه الــــــتخدام لل م/دة كيمي/يية لــــ
ــي ا2015آبفلرســــــــق    7 الق/ ــــــــو  (2015)  2235إلى الق ار المذكور، الق ار  ، اتخذ مجل  األمل، مشــــــ

ــلحة الكيمي/يية واألمم المتحدة. وج . تمد د ووية اسلية   ــت كة  يل منةمة حة  األلـ ــ/  آلية التحقيق المشـ بإنشـ
. ورو تشــــــــ يل (2016) 2319جل  األمل بموجب ق ار م  2016تشــــــــ يل الي/نوفنورم     17المشــــــــت كة رو  
 ، لم يجدد مجل  األمل ووية اسلية المشت كة.2017الي/نوفنورم    

وك/ن  ووية آلية التحقيق المشــــــــت كة تتمي  رو تحد د  وية الجن/ة النــــــــ/لعيل رو الــــــــتخدام المواد  - 45
الكيمي/يية كهلــــــــــلحة رو الجمهورية الع  ية الســــــــــورية حييم/ ق رت بعية تقصــــــــــو الحق/يق لن المواد الكيمي/يية  

الـــــــــُتخدم  لو ُيحتم  لن تكون الـــــــــتخدم  كهلـــــــــلحة رو ح/دخ بعينه رو ذلك ال لد. واالل رت ة عمله/،  قد
ورية الع  ية الســـورية عل لر عة قدم  اسلية لـــألعة تق/ري  إلى مجل  األمل تنســـب ريه/ المســـؤولية إلى الجمه

، وتلمن  2015آذارفم/رء   16، وقمين/ء ولــــــ ميل رو 2017نيســــــ/نفل  ي    4حوادخ )ا/ن شــــــيخون رو 
ــ/نفل  ي    21 رو ــ/م عل ح/د يل ا نيل )لم حو     مية( ونلى تنةيم الدولة اإللـــــــال2014نيســـــ رو الع اا والشـــــ
 (.2015آبفلرسق   21وم/رو رو  2016ل لولفل تم    16 و 15 رو
 

 ر يق التحقيق وتحد د الهوية   
اتخذ مؤتم  الدول األط ام رو اوتف/قية، رو دورته اولــــــــــــتين/يية ال ابعة، ق ارا بشــــــــــــهن التصــــــــــــّدل  - 46

الن/جم عل الـــتخدام األلـــلحة الكيمي/يية. وكجز  مل  ذا الق ار، ق ر المؤتم  لن تنـــ  األم/نة الع/مة   للتهد د
ــلحة الكيمي لتحد د   ت تيأل/ت ــتخدام األلــــــــ ــ/لعيل رو الــــــــ ــورية  /ييةوية الجن/ة النــــــــ  رو الجمهورية الع  ية الســــــــ
 (.10، الفق ة 2018حزي انف ونيه  27، المؤرخ C-SS-4/DEC.3)الق ار 

ولتنفيذ  ذ  الووية، لنشــهت منةمة حة  األلــلحة الكيمي/يية ر يق التحقيق وتحد د الهوية، الذل  دل  - 47
. والف يق مكلح  تحد د جمي  المعلوم/ت التو قد تكون ذات صـــــــلة  2019رو تمو ف وليه    يعم  بك/م  ط/قته

لو تكون قد ق رت ريه/ لن للــلحة   ق/يقبمنشــه األلــلحة الكيمي/يية رو الح/وت التو تق ر ريه/ بعية تقصــو الح
ق المشـت كة تق ي ا عنه/،  يمي/يية قد الـُتخدم  لو   ّجح لنه/ الـُتخدم ، والح/وت التو لم ُتصـدِّر آلية التحقي 

ــدر ر يق التحقيق وتحد د الهوية تق ي يل عل التحقيق/ت    م/ لنه نكلح ب/إل الغ عل تلك المعلوم/ت. وقد لصـــــ
ــ/منـــة،   ــ/ رو لر عـــة حوادخ منفصــــــــــــــلـــة. وي كز التق ي  األول على  ال ـــة حوادخ وقعـــ  رو اللقـ التو لج ا ـ

المؤراة    S/1867/2020)المذك ة   2017آذارفم/رء   30و  25و   24الجمهورية الع  ية الســـــــورية، رو   رو
(،  ينم/  تنـــــــــــمل التق ي  الي/نو نت/يج التحقيق/ت التو لج ي  رو الح/دخ الذل وق  2020نيســـــــــــ/نفل  ي    8

ــ اقب، رو ــورية، رو   لــــــ ــأل/يفر  ا     4ب/لجمهورية الع  ية الســــــ ، المؤراة  S/1943/2021 )المذك ة  2018شــــــ
 (.2021نيس/نفل  ي    12
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 لربيا   

 1عل حي/ ته/ أللــــلحة كيمي/يية مل الفشة   2004لعلن  لي ي/ لد. اننــــم/مه/ إلى اوتف/قية رو ع/م   - 48
ــلحة الكيمي/يية، لتم ال لد تدمي    . ورو إط/ر إج ا ات التحقق الذل تج يه منةمة3والفشة  2والفشة  حة  األلـــــ

 ، على التوالو.2013م/ و ف/رورو لي  2014رو لي/رفم/ و  3والفشة  1مواد  الكيمي/يية مل الفشة 

ولعلن  لي ي/ لينـــــــ/ عند اننـــــــم/مه/ إلى اوتف/قية عل  ال ة م ارق إلنت/س األلـــــــلحة الكيمي/يية. وقد  - 49
، وعلى تحوـي  ا نيل منهـ/ ألر اض  2005 ارق اليالـ ة رو آذارفمـ/رء ـق  األمـ/ـنة على ـتدمي  لحـد المصــــــــــــــدّ 

 تحة  / اوتف/قية، و م/ و  زاون يخنع/ن إلج ا ات التحقق. و

، طل   حكومة الور/ا الوطنو رو لي ي/ الدعم والمســـــــــــــ/عدة رو نق  وتدمي  2016ورو تمو ف وليه   - 50
ا/رس األرا ــو اللي ية. وُقدم  المســ/عدة إلى  2ة مل الفشة آا  م/ تألقى لد ه/ مل مخلف/ت للــلحته/ الكيمي/يي 

( وق ار  2016تمو ف وليــه    20، المؤرخ  EC-M-52/DEC.1لي يــ/ عمال بق ار المجل  التنفيــذل للمنةمــة )
، تحقق  المنةمة مل التدمي  الك/م   2017الي/نوفنورم    تشــــــــــ يل    23. ورو (2016) 2298مجل  األمل 

 رو منشهة معتمدة لمع/لجة النف/ي/ت رو للم/ني/. 2لمخلف/ت األللحة الكيمي/يية مل الفشة 

عملي/ت التنةيف رو موق  ك/ن ُيســـــــــــتخدم فيم/ لـــــــــــ ق لتخزيل  2020وقد ا تمل  رو آذارفم/رء  - 51
 مل المنةمة. األللحة الكيمي/يية رو لي ي/، بمس/عدة

 
 العراق   

لعلل الع اا، لد. اننــــــــــــم/مه إلى اوتف/قية، عل امســــــــــــة م ارق ك/ن  ُتســــــــــــتخدم فيم/   ق إلنت/س  - 52
األلــــــــــــــلحـة الكيميـ/ييـة، تم التصـــــــــــــــد ق على تـدمي  لر عـة منهـ/. وتم تحويـ  م رق واحـد ألر اض و تحة  ـ/  

 اوتف/قية، و و و  زال يخن  إلج ا ات التحقق.
 

  ارق تخزيل األللحة الكيمي/يية ت ليف م   
ــلحة الكيمي/يية  - 53 ــ/عدة إلى حكومة الع اا رو تدمي  األلـ ــلحة الكيمي/يية المسـ قدم  منةمة حة  األلـ

ــ/ـنة. وقـد تحققـ  المنةمـة مل إتمـ/م عملـية ت ليف  المتألقـية رو مخزنيل ـب/لــــــــــــــتخـدام ط يقـة الت ليف ـب/لخ لــــــــــــ
 .2017ك/نون األولفديسم    14المخزنيل رو   ال

و /إل ـــــــ/رة إلى المســـــــ/عدة المشـــــــ/ر إليه/ لعال ، قدم  المنةمة، ب/لتع/ون م  ام  دول لط ام،   - 54
التدريب للع/مليل رو الموق  بشـهن لـ   اولـتج/بة لح/وت القوارئ الق ية، والتع/م  م  المواد الملو ة، ولاذ  

 عين/ت منه/ ونقله/.
 

  ي/رات المس/عدة التقنية   
حة  األلـــــــلحة الكيمي/يية المســـــــ/عدة إلى حكومة الع اا الـــــــتج/بة لمزاعم ب/لـــــــتخدام قدم  منةمة   - 55

، ل لغ الع اا المنةمة عل الـــــــتخدام للـــــــلحة كيمي/يية  2015للـــــــلحة كيمي/يية رو ال لد. ورو ل لولفلـــــــ تم    
  2015عوام وذلك رو األ  قنية،لرا يه. ومنذ ذلك الحيل، ق/م  المنةمة  يالخ  ي/رات لتقديم المس/عدة الت  رو
. واُلصــ  المنةمة إلى لن م/دة الخ دل الك  يتو قد الــُتخدم  كســالح كيمي/يو، وُقدم   2017و   2016 و

 تق/ري  تتنمل نت/يج مفصلة إلى حكومة الع اا لمس/عدته/ رو تحقيق/ته/.

 


