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  )٢٠١٣ (٢١١٨القرار 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧ملعقودة يف ، ا٧٠٣٨الذي اختذه جملس األمن يف جلسته 

  ،إن جملس األمن  
مــارس / آذار٢١، و ٢٠١١أغــسطس / آب٣ إىل بيانــات رئيــسه املؤرخــة   إذ يــشري  
ــسان٥، و ٢٠١٢ ــل / نيـ ــه ٢٠١٢أبريـ ، )٢٠١٢ (٢٠٤٢ ، و)٢٠٠٤ (١٥٤٠، وإىل قراراتـ

   ،)٢٠١٢ (٢٠٤٣ و
 التزامـــه القـــوي بـــسيادة اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية واســـتقالهلا   وإذ يعيـــد تأكيـــد  

  وسالمتها اإلقليمية،
 أن انتشار األسلحة الكيميائيـة وكـذلك وسـائل إيـصاهلا يـشكل              وإذ يؤكد من جديد     
  لسالم واألمن الدوليني،هتديدا ل

نــوفمرب /رين الثــاين تــش٢٢ إىل أن اجلمهوريــة العربيــة الــسورية انــضمت يف وإذ يــشري  
ــا     ١٩٦٨ ــسامة أو م ــة أو ال ــازات اخلانق شــاهبها   إىل بروتوكــول حظــر االســتعمال احلــريب للغ

  ،١٩٢٥يونيه / حزيران١٧وللوسائل البكتريولوجية، املوقع يف جنيف يف 
ــام، يف   وإذ يالحــــظ    أن اجلمهوريــــة العربيــــة الــــسورية أودعــــت لــــدى األمــــني العــ

ــول ١٤ ــبتمرب /أيل ــضم ٢٠١٣س ــزين    ، صــك ان ــاج وخت ــر اســتحداث وإنت ــة حظ امها إىل اتفاقي
 ســتمتثل ا، وأعلنــت أهنــ )االتفاقيــة(واســتعمال األســلحة الكيميائيــة وتــدمري تلــك األســلحة      

ألحكامها وحتترمها بأمانة وإخالص، فتطبق بذلك االتفاقية بصفة مؤقتـة إىل حـني بـدء نفاذهـا         
  بالنسبة للجمهورية العربية السورية، 

ــة األمــم املتحــدة للتحقيــق يف مــزاعم اســتخدام      بإنــشوإذ يرحــب   اء األمــني العــام بعث
 ٤٢/٣٧عمال بقرار اجلمعيـة العامـة       ) البعثة(األسلحة الكيميائية يف اجلمهورية العربية السورية       

ــيم  ــؤرخ ) ١٩٨٧(جـ ــاين٣٠املـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــالقرار  ١٩٨٧نـ ــده بـ ــد تأكيـ ، الـــذي أعيـ
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 وإذ يعرب عن تقديره ملا قامـت بـه البعثـة            ،١٩٨٨أغسطس  / آب ٢٦املؤرخ  ) ١٩٨٨( ٦٢٠
  من أعمال،

املقـدم مـن    ) S/2013/553 (٢٠١٣سـبتمرب   / أيلول ١٦ بالتقرير املؤرخ    وإذ حييط علما    
يؤكد ضرورة تنفيذ البعثة لواليتها، ويشدد علـى ضـرورة التحقيـق يف املـزاعم ذات           إذ  البعثة، و 

ــشأن اســتخدام األســلح      ــستقبال ب ــصدر م ــيت ت ــصداقية ال ــة   امل ــة العربي ــة يف اجلمهوري ة الكيميائي
  السورية، 
أغـسطس  / آب٢١سـتخدام األسـلحة الكيميائيـة يف        ال وإذ يعرب عن شـديد سـخطه        
نتيجـة   قتـل املـدنيني   يـدين إذ و يف ريف دمشق، على حنو ما خلـص إليـه تقريـر البعثـة،                ٢٠١٣
قــانون الــدويل،  وإذ يؤكــد أن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يــشكل انتــهاكا خطــريا لللــذلك،
  املسؤولني عن أي استخدام لألسلحة الكيميائية،وجوب حماسبة  على يشدد وإذ

ــه  وإذ يــشري   ــزام املنــصوص علي ــع  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠القــرار يف  إىل االلت ــع مجي ــأن متتن ب
ــيت حتــاول          ــدول ال ــة لل ــدعم للجهــات غــري التابع ــدمي أي شــكل مــن أشــكال ال ــدول عــن تق ال

، مبـــا يف ذلـــك األســـلحة الكيميائيـــة، ووســـائل إيـــصاهلا، اســـتحداث أســـلحة الـــدمار الـــشامل
  احتياز هذه األسلحة والوسائل أو صنعها أو امتالكها أو نقلها أو حتويلها أو استعماهلا، أو

سـبتمرب  / أيلـول  ١٤ بإطار عمل إزالة األسلحة الكيميائية الـسورية املـؤرخ           وإذ يرحب   
اد الروســـي والواليـــات املتحـــدة ، الـــذي جـــرى التوصـــل إليـــه يف جنيـــف، بـــني االحتـــ٢٠١٣

ــة  ــسورية     )S/2013/565(األمريكي ــة ال ــة العربي ــامج اجلمهوري ــى برن ، هبــدف ضــمان القــضاء عل
 عـن التزامـه بالتعجيـل بالـسيطرة     وإذ يعـرب لألسلحة الكيميائية يف أبكر وقت وبأسـلم وجـه،     

  ،الدولية على األسلحة الكيميائية ومكوناهتا يف اجلمهورية العربية السورية
ــؤرخ     وإذ يرحـــب   ــة املـ ــلحة الكيميائيـ ــر األسـ ــة حظـ ــذي ملنظمـ ــرار اجمللـــس التنفيـ  بقـ

ــول ٢٧ ــبتمرب /أيل ــضع  ٢٠١٣س ــذي ي ــراع   ال ــراءات خاصــة لإلس ــى  إج ــضاء عل ــامج بالق  برن
عــن  وإذ يعــرباجلمهوريــة العربيــة الــسورية لألســلحة الكيميائيــة وإخــضاعه لتحقــق صــارم،   

هورية العربية السورية لألسلحة الكيميائيـة وفقـا         برنامج اجلم  القضاء على تصميمه على ضمان    
ــة املــؤرخ      ــوارد يف قــرار اجمللــس التنفيــذي ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائي للجــدول الــزمين ال

  ، ٢٠١٣سبتمرب /أيلول ٢٧
 علــى أن احلــل الوحيــد لألزمــة الراهنــة يف اجلمهوريــة العربيــة الــسورية         وإذ يــشدد   

ــة سياســية شــاملة   ــادة ســورية علــى أســاس بيــان جنيــف املــؤرخ    ســيكون مــن خــالل عملي  بقي
 علـى ضـرورة عقـد مـؤمتر دويل بـشأن سـوريا يف أبكـر         وإذ يشدد ،  ٢٠١٢يونيه  /حزيران ٣٠

  وقت ممكن، 
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ــرر   ــشكل     وإذ يق ــسورية ي ــة ال ــة العربي ــة يف اجلمهوري  أن اســتخدام األســلحة الكيميائي
  هتديدا للسالم واألمن الدوليني،

 مــن ميثــاق األمــم املتحــدة  ٢٥ء ملزمــة مبوجــب املــادة   أن الــدول األعــضاوإذ يؤكــد  
  بقبول قرارات جملس األمن وتنفيذها، 

ــرر  - ١   ــسالم      يق ــدا لل ــشكل هتدي ــا كــان ي ــة أينم  أن اســتخدام األســلحة الكيميائي
  واألمن الدوليني؛

عبارات أي استخدام لألسـلحة الكيميائيـة يف اجلمهوريـة العربيـة     بأشد ال  يدين  - ٢  
 للقـــانون  يف انتـــهاٍك٢٠١٣أغـــسطس / آب٢١ســـيما اهلجـــوم الـــذي وقـــع يف الـــسورية، وال 

  الدويل؛
ــد  - ٣   ــة    يؤيـ ــلحة الكيميائيـ ــر األسـ ــة حظـ ــرار اجمللـــس التنفيـــذي ملنظمـ ــؤرخ  قـ املـ

 برنــامج بالقــضاء علــى، الــذي يتــضمن إجــراءات خاصــة للتعجيــل  ٢٠١٣ســبتمرب /أيلــول ٢٧
خـضاعه لتحقـق صـارم، ويـدعو إىل تنفيـذه           اجلمهورية العربية الـسورية لألسـلحة الكيميائيـة وإ        

  تنفيذا كامال يف أسرع وقت وبأسلم وجه؛
ــة الـــسورية  يقـــرر  - ٤   ــة العربيـ ــوم اجلمهوريـ ــتخدا أال تقـ ــة باسـ م أســـلحة كيميائيـ

ــا،       أو ــاظ هبـ ــها أو االحتفـ ــرى أو ختزينـ ــة أخـ ــأي طريقـ ــا بـ ــا أو حيازهتـ ــتحداثها أو إنتاجهـ اسـ
رة أو غـري مباشـرة، إىل دول أخـرى أو جهـات مـن         األسـلحة الكيميائيـة بـصورة مباشـ        بنقل أو
  الدول؛ غري

ــشدد  - ٥   ــة    ي  علــى أال يقــوم أي طــرف يف ســوريا باســتخدام األســلحة الكيميائي
  استحداثها أو إنتاجها أو حيازهتا أو ختزينها أو االحتفاظ هبا أو نقلها؛ أو

لـــس  أن متتثـــل اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية جلميـــع جوانـــب قـــرار اجمليقـــرر  - ٦  
  ؛ )املرفق األول (٢٠١٣سبتمرب /أيلول ٢٧التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية املؤرخ 

 أن تتعـاون اجلمهوريـة العربيـة الـسورية تعاونـا كـامال مـع منظمـة حظـر                   يقرر  - ٧  
األسلحة الكيميائية واألمم املتحـدة، بوسـائل منـها االمتثـال للتوصـيات ذات الـصلة باملوضـوع            

منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة أو األمــم  الــذين تعّينــهم ما، وقبــول املــوظفني الــصادرة عنــه
إفـساح الـسبل    املتحدة، وتـوفري وضـمان األمـن لألنـشطة الـيت يـضطلع هبـا هـؤالء املوظفـون، و                   

احلق يف تفتيـشها، يف    منحهم  إىل أي موقع وإىل مجيع املواقع و      فورا ودون قيد    لوصول  أمامهم ل 
األفــراد الــذين لــدى إىل  الوصــول فــورا ودون قيــدم، وإتاحــة ســبل ســياق اضــطالعهم مبهــامه
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ون ألغـراض واليتـها،     منظمة حظر األسلحة الكيميائية أسباب تدعوها إىل االعتقاد بأهنم مهمّـ          
   أن تتعاون مجيع األطراف يف سوريا تعاونا تاما يف هذا الصدد؛ويقرر

ة لتقــدمي املــساعدة يف  أن يــأذن بفريـق متقــدم مــن مـوظفي األمــم املتحـد   يقـرر   - ٨  
 إىل املـدير العـام     ويطلـب وقت مبكر إىل أنشطة منظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة يف سـوريا،                

ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمـني العـام أن يتعاونـا بـشكل وثيـق يف تنفيـذ قـرار اجمللـس                      
ما التنفيذيـة يف   وهذا القرار، بوسـائل منـها أنـشطته       ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول ٢٧التنفيذي املؤرخ   

تـاريخ   أيـام مـن      ١٠ إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجمللـس يف غـضون                ويطلب كذلك امليدان،  
ــة، وحــسب          ــة حظــر األســلحة الكيميائي ــام ملنظم ــدير الع ــع امل ــشاور م ــرار، بالت ــذا الق اختــاذ ه

 يف االقتــضاء، مــع املــديرة العامــة ملنظمــة الــصحة العامليــة، توصــيات بــشأن دور األمــم املتحــدة  
  القضاء على برنامج اجلمهورية العربية السورية لألسلحة الكيميائية؛

ــة امتيــازات األمــم    يــشري  - ٩   ــة الــسورية طــرف يف اتفاقي ــة العربي  إىل أن اجلمهوري
منظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة        جانـب    أن املوظفني املعيـنني مـن        ويقرراملتحدة وحصاناهتا،   

 هذا القرار أو قرار اجمللس التنفيذي ملنظمـة حظـر األسـلحة             للقيام باألنشطة املنصوص عليها يف    
ــة  ــواردة يف   ٢٠١٣ســبتمرب /أيلــول ٢٧املــؤرخ الكيميائي ــازات واحلــصانات ال  يتمتعــون باالمتي

 اجلمهوريـة   ويـدعو  مـن اتفاقيـة األسـلحة الكيميائيـة،          ،)بـاء (املرفق املتعلق بالتحقق، اجلزء ثانيا      
ــرام اتفاقــ   ــسورية إىل إب ــة ال ــق العمــل مــع األمــم املتحــدة ومنظمــة حظــر     العربي ــشأن طرائ ات ب

  األسلحة الكيميائية؛
 الــدول األعــضاء علــى تقــدمي الــدعم، مبــا يف ذلــك الــدعم بــاملوظفني    يــشجع  - ١٠  

واخلربة التقنية واملعلومات واملعدات واملوارد املالية وغري املالية واملـساعدة، بالتنـسيق مـع املـدير                
ة الكيميائية واألمـني العـام، مـن أجـل متكـني منظمـة حظـر األسـلحة                  العام ملنظمة حظر األسلح   

 برنـامج اجلمهوريـة العربيـة الـسورية         القـضاء علـى   الكيميائية واألمـم املتحـدة مـن تنفيـذ عمليـة            
 أن يأذن للدول األعضاء باحلـصول علـى األسـلحة الكيميائيـة الـيت               ويقررلألسلحة الكيميائية،   

تـدمريها، مبـا    حتويلـها و  ر األسلحة الكيميائية ومراقبتـها ونقلـها و       حددها املدير العام ملنظمة حظ    
يتفق مع مقصد اتفاقية األسـلحة الكيميائيـة، وضـمان القـضاء علـى برنـامج اجلمهوريـة العربيـة               

  السورية لألسلحة الكيميائية يف أبكر وقت وبأسلم وجه؛ 
ديها قــدرات  مجيــع األطــراف الــسورية والــدول األعــضاء املهتمــة الــيت لــحيــث  - ١١  

مـع منظمـة حظـر األسـلحة        مـع بعـضها بعـضاً و      ذات صلة باملوضوع على العمل بـشكل وثيـق          
أمـن البعثـة املعنيـة بالرصـد والتـدمري، مـع            كفالـة   الكيميائية واألمم املتحـدة مـن أجـل الترتيـب ل          

  يف هذا الصدد؛الرئيسية املسؤولية أن احلكومة السورية تتحمل التسليم ب
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عرض بانتظام تنفيذ قرار اجمللس التنفيذي ملنظمـة حظـر األسـلحة             أن يست  يقرر  - ١٢  
ــة  ــسورية،    وهــذا القــرار ٢٠١٣ســبتمرب /أيلــول ٢٧املــؤرخ الكيميائي ــة ال ــة العربي يف اجلمهوري
 إىل املدير العام ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية أن يقدم تقريرا إىل جملس األمـن، عـن                 ويطلب

املتعلقــة أنــشطة األمــم املتحــدة ذات صــلة بمعلومــات فيــه الــذي ســيدرج طريــق األمــني العــام، 
 كـذلك إىل  ويطلـب  يومـا مث كـل شـهر بعـد ذلـك،          ٣٠يف غـضون    وذلـك   بتنفيذ هذا القـرار،     

األمــني العــام إبــالغ جملــس األمــن بطريقــة إىل املــدير العــام ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة و
لـس التنفيـذي ملنظمـة    اجملقـرار  للقـرار أو    منسقة، حسب االقتضاء، حباالت عدم االمتثـال هلـذا ا         

  ؛ ٢٠١٣سبتمرب /أيلول ٢٧ املؤرخ حظر األسلحة الكيميائية
ــد    - ١٣   ــن جدي ــر      يؤكــد م ــة حظ ــن منظم ــارير م ــورا يف أي تق ــتعداده للنظــر ف  اس

األسلحة الكيميائية تقدم يف إطار املادة الثامنة من اتفاقية األسلحة الكيميائيـة، الـيت تـنص علـى                  
  يا عدم االمتثال إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة؛إحالة قضا
 أن علـى الـدول األعـضاء إبـالغ جملـس األمـن فـورا بـأي انتـهاك للقـرار                      يقرر  - ١٤  
ووســائل  ، مبــا يف ذلــك حيــازة جهــات مــن غــري الــدول لألســلحة الكيميائيــة)٢٠٠٤ (١٥٤٠
  زمة يف ذلك الصدد؛صلة هبا، من أجل اختاذ التدابري الالالملواد ذات اإيصاهلا و
األفـراد املـسؤولني عـن اسـتخدام     حماسـبة  عن اقتناعـه الراسـخ بـضرورة    يعرب    - ١٥  

  األسلحة الكيميائية يف اجلمهورية العربية السورية؛
 ٢٠١٢يونيــــه / حزيــــران٣٠رخ  تأييــــدا تامــــا بيــــان جنيــــف املــــؤ    يؤيــــد  - ١٦  

 بإنشاء هيئة حكـم انتقاليـة متـارس         ، الذي حيدد عددا من اخلطوات الرئيسية بدءا       )الثاين املرفق(
ــسلطاتكامــل  ــة، ال ــن      و التنفيذي ــة واملعارضــة وم ــة احلالي ــن احلكوم ــضم أعــضاء م ميكــن أن ت

  اجملموعات األخرى، وُتشكل على أساس التوافق؛
 إىل القيـام، يف أبكـر وقـت ممكـن، بعقـد مـؤمتر دويل بـشأن سـوريا مـن                      يدعو  - ١٧  

ألطراف السورية إىل املـشاركة جبديـة وعلـى حنـو بنـاء             ميع ا  جب ويهيبأجل تنفيذ بيان جنيف،     
 علــى ضــرورة أن متثــل هــذه األطــراف شــعب ســوريا ويــشدديف مـؤمتر جنيــف بــشأن ســوريا،  

  متثيال كامال وأن تلتزم بتنفيذ بيان جنيف وبتحقيق االستقرار واملصاحلة؛
كل عـن تقـدمي أي شـ     أن متتنع   األعضاء  مجيع الدول   على   أن   يؤكد من جديد    - ١٨  

كيميائيـة أو   اليت حتاول استحداث أسلحة نوويـة أو للجهات من غري الدول     من أشكال الدعم    
امتالكهـا أو نقلـها    بيولوجية ووسائل إيصاهلا، أو احتياز هذه األسلحة والوسائل أو صـنعها أو          

 مجيــع الــدول األعــضاء، وال ســيما الــدول األعــضاء اجملــاورة  ويــدعوأو حتويلــها أو اســتعماهلا، 
  جملس األمن على الفور بأي انتهاكات هلذه الفقرة؛إىل إبالغ مهورية العربية السورية، للج
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كيميائيـة أو     اجلهات من غري الدول بعدم استحداث أسلحة نوويـة أو          يطالب  - ١٩  
امتالكهـا أو نقلـها    بيولوجية ووسائل إيصاهلا، أو احتياز هذه األسلحة والوسائل أو صـنعها أو          

 مجيــع الــدول األعــضاء، وال ســيما الــدول األعــضاء اجملــاورة  ويــدعوعماهلا، أو حتويلــها أو اســت
جملــس األمــن علــى الفــور بــأي أعمــال ختــالف هــذه   إىل إبــالغ للجمهوريــة العربيــة الــسورية،  

  الفقرة؛
 أن حتظر مجيع الدول األعضاء شراء األسلحة الكيميائيـة ومـا يتـصل هبـا                يقرر  - ٢٠  

حـصول مواطنيهـا علـى مـساعدة مـن اجلمهوريـة العربيـة              من معدات وسلع وتكنولوجيـات أو       
السورية، أو استخدام سفن أو طائرات حتمـل أعالمهـا، سـواء كـان مـصدرها أو مل يكـن مـن                      

  أراضي اجلمهورية العربية السورية؛
، يف حالة عدم االمتثال هلذا القرار، مبـا يـشمل نقـل األسـلحة الكيميائيـة                 يقرر  - ٢١  

فـرض  أن ي  أحد لألسلحة الكيميائية يف اجلمهورية العربية السورية،         دون إذن، أو استخدام أي    
  الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة؛مبوجب تدابري 

  . أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢٢  
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  املرفق األول
  قرار اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية    
  يميائية السوريةقرار بشأن تدمري األسلحة الك    

 ، إن اجمللس التنفيذي  

أصـدرت  ) “اجمللـس ”يشار إليه فيمـا يلـي باسـم         ( أن رئيسة اجمللس التنفيذي      إذ يذكّر   
، عقـب اجتماعـه الثـاين       )٢٠١٣مـارس   / آذار ٢٧ املؤّرخـة بــ      EC-M-32/2/Rev.1الوثيقة  (بيانا  

ه إزاء احتمــال أن عميــق قلقــ”، أعــرب فيــه اجمللــس عــن ٢٠١٣مــارس / آذار٢٧والــثالثني يف 
، وعن تـشديده علـى أن       “تكون أسلحة كيميائية قد اسُتخدمت يف اجلمهورية العربية السورية        

استخدام أّي أسلحة كيميائية، أّيا كانـت الظـروف، شـيء مـستنكَر ويتعـارض تعارضـاً تامـاً                   ”
  ، “مع الضوابط واملعايري القانونية للمجتمع الدويل

   املؤّرخـــــة*RC-3/3الوثيقـــــة (ســـــتعراض الثالـــــث أن مـــــؤمتر اال وإذ يـــــذكّر أيـــــضا  
عميق قلقه إزاء احتمال أن تكون أسلحة كيميائيـة         ”، أعرب عن    )٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٩بـ  

ــى أن اســتخدام أّي كــان أســلحةً        ــسورية وشــّدد عل ــة ال ــة العربي ــد اســُتخدمت يف اجلمهوري ق
 مـع الـضوابط واملعـايري    كيميائية، أّيا كانـت الظـروف، شـيٌء مـستنكَر ويتعـارض تعارضـا تامـا               

  ،“القانونية للمجتمع الدويل
التقرير بشأن االستخدام املزعوم لألسلحة الكيميائيـة يف منطقـة          ” بأن   وإذ يأخذ علما    

ــوم    ــشق ي ــة بدم ــؤرخ S/2013/553 (“٢٠١٣أغــسطس / آب٢١الغوط ــول١٦ امل ســبتمرب / أيل
ــالتحقيق يف     ، )٢٠١٣ ــة ب ــم املتحــدة املعني ــة األم ــه بعث ــذي أعّدت ادعــاءات اســتخدام أســلحة  ال

، والـذي خلـص     ٢٠١٣سـبتمرب   / أيلـول  ١٦كيميائية يف اجلمهورية العربية السورية، املؤّرخ بــ         
األســلحة الكيميائيــة قــد اســتخدمت يف الــرتاع اجلــاري بــني األطــراف يف اجلمهوريــة   ”إىل أن 

ضا، ومـن   العربية السورية على نطاق واسع نسبيا، وكـان اسـتخدامها موجهـا ضـد املـدنيني أيـ                 
  ،“بينهم األطفال

   بأشّد العبارات املمكنة استخدام األسلحة الكيميائية،وإذ يدين  
 بإطار العمل إلزالة األسلحة الكيميائية الـذي اتفـق عليـه االحتـاد الروسـي                وإذ يرّحب   

 EC-M-33/NAT.1الوثيقـــة  (٢٠١٣ســـبتمرب / أيلـــول١٤والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة يف   
  ،)٢٠١٣سبتمرب /ول أيل١٧املؤرخة بـ 

ــضا    ــسورية أخطــرت، يف الرســالة الــيت     وإذ يأخــذ علمــا أي ــة ال ــة العربي ــأن اجلمهوري ب
، باعتزامهـا تطبيـق اتفاقيـة    ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١٢وجهتها إىل األمني العام لألمم املتحدة يف        
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حظـــر اســـتحداث وإنتـــاج وختـــزين واســـتعمال األســـلحة الكيميائيـــة وتـــدمري تلـــك األســـلحة 
  تطبيقا مؤقّتا،) “فاقيةاالت”(

بـأن اجلمهوريـة العربيـة الـسورية أودعـت لـدى األمـني العـام                 وإذ يأخذ علما كـذلك      
ــم املتحــدة، يف   ــول١٤لألم ــا    ٢٠١٣ســبتمرب / أيل ــة وأعلنــت أهن ــضمامها إىل االتفاقي ، صــك ان

قبـل  ستلتزم جبميع ما ورد فيها وتتقيد هبا بكمال األمانـة واإلخـالص ووفقـا للتطبيـق املؤقّـت و                  
دخوهلا حّيز التنفيذ بالنسبة للجمهورية العربية السورية، وقد أخطر الوديُع بذلك مجيـع الـدول               

، وإذ يأخــذ يف احلــسبان أن )C.N.592.2013.TREATIES-XXVI.3(األطــراف يف التــاريخ ذاتــه 
  الوديع مل يتلّق من الدول األطراف أي بالغات خبالف ذلك يف ما يتعلق هبذا اإلعالن،

 بأن نفاذ االتفاقية يبدأ بالنسبة إىل اجلمهورية العربيـة الـسورية            أخذ علما كذلك  وإذ ي   
  ،٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول ١٤يف 

بالطابع االستثنائي للوضع الذي تشكّله األسلحة الكيميائية الـسورية وإذ هـو             وإذ يقرّ   
ــى برنــ        ــة للقــضاء عل ــشطةُ الالزم ــورا األن ــدأ ف ــأن تب ــى التكفــل ب ــٌد العــزم عل امج األســلحة عاق

الكيميائيــة الــسورية ريثمــا يبــدأ نفــاذ االتفاقيــة رمسيــا بالنــسبة إىل اجلمهوريــة العربيــة الــسورية،  
  وبأن ُتجرى بأسرع الطرق وأكثرها سالمةً،

بالدعوة اليت وجهتها حكومة اجلمهورية العربية السورية لكـي تـستقبل            وإذ يقّر أيضا    
 املنظمة وفقا للتطبيق املؤقّت لالتفاقيـة قبـل بـدء نفاذهـا       فورا وفدا تقنيا من املنظمة وتتعاون مع      

بالنــسبة إىل اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، وإذ يأخــذ علمــا بتعــيني اجلمهوريــة العربيــة الــسورية   
  ،)“األمانة”يشار إليها فيما يلي باسم (هيئتها الوطنية لدى األمانة الفنية 

ُيعطـي مفعـوال فوريـا ألحكامهـا بالنـسبة          على أن التطبيق املؤقّت لالتفاقيـة       وإذ يشدد     
  إىل اجلمهورية العربية السورية،

سـبتمرب  / أيلـول  ١٩بأن اجلمهورية العربية السورية قـّدمت يف        وإذ يأخذ علما كذلك       
 املعلومــات املفــّصلة، مبــا فيهــا أمســاء عوامــل أســلحتها الكيميائيــة وأنواعهــا وكمياهتــا،    ٢٠١٣

  فق التخزين واإلنتاج والبحوث والتطوير،وأنواع الذخائر، ومكان وشكل مرا
 من املادة الثامنة من االتفاقية تقضي بـأنّ علـى           ٣٦ بأن الفقرة    وإذ يأخذ علما كذلك     

اجمللس، بعد النظر يف الشكوك أو أوجه القلق املتعلقة باالمتثال ويف حاالت عـدم االمتثـال، أن                 
رض القـضية مباشـرة، مبـا يف ذلـك          يقوم، يف حاالت اخلطورة الشديدة والـضرورة العاجلـة، بعـ          

ــابعني        ــن الت ــة وجملــس األم ــة العام ــى اجلمعي ــصلة باملوضــوع، عل ــات واالســتنتاجات املت املعلوم
  املتحدة،  لألمم
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االتفاق بشأن العالقة بني األمم املتحدة ومنظمة حظـر األسـلحة    وإذ يأخذ يف اعتباره    
  ،٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول١٧الكيميائية بتاريخ 

مجيع الدول اليت ليست أطرافـا بعـد يف االتفاقيـة علـى التـصديق عليهـا                  بقوة حيثوإذ    
االنضمام إليها على وجـه االسـتعجال ودون شـروط مـسبقة يف سـبيل تعزيـز أمنـها القـومي                      أو

 وأيضا اإلسهام يف السالم واألمن العامليني،

ــذكّر   ــالفقرة   وإذ ي ــه، عمــالً ب ــة   ٨أن ــة مــن االتفاقي ــادة الرابع  مــن ١٠والفقــرة  مــن امل
ــة إىل االتفاقيــة بعــد عــام    املــادة  فإهنــا تــدّمر أســلحتها  ٢٠٠٧اخلامــسة منــها، إذا انــضّمت دول

ترتيـب  ”الكيميائية ومرافق إنتاج أسـلحتها الكيميائيـة بأسـرع مـا يف اإلمكـان، وحيـدد اجمللـس                   
   بشأن هذا التدمري،“التدمري وإجراءات التحقّق الصارمة

  :مهورية العربية السورية مبا يلي أن تقوم اجليقّرر  - ١  
 أيــام بعــد اعتمــاد هــذا القــرار، لتكملــة ٧تقــّدم إىل األمانــة، يف موعــد أقــصاه  )أ(  

، مزيــدا مــن املعلومــات عمــا متتلكــه     ٢٠١٣ســبتمرب / أيلــول١٩املعلومــات الــيت قُــّدمت يف   
ن أسـلحة كيميائيـة   اجلمهورية العربية السورية أو حتوزه، أو يقع يف إطار واليتها أو سيطرهتا مـ   

  : من املادة الثانية من االتفاقية، وخاصة١على حنو ما هي معرَّفة يف الفقرة 
االسم الكيميائي والتسمية العسكرية لكل مادة من املواد الكيميائية املوجـودة       ‘١’  

ــسالئف والتكــسينات،       ــك ال ــا يف ذل ــة، مب ــن األســلحة الكيميائي ــا م يف خمزوهن
  وكمياهتا؛

ّدد من الذخائر والذخائر الفرعية والنبـائط املوجـودة يف خمزوهنـا مـن              النوع احمل  ‘٢’  
األســلحة الكيميائيــة، مبــا يف ذلــك الكميــات احملــّددة لكــل نــوع منــها، املعّبــأة  

  وغري املعبأة؛
مكان مجيع أسلحتها الكيميائية، ومرافق ختزين أسـلحتها الكيميائيـة، ومرافـق             ‘٣’  

يف ذلـــك مرافـــق اخللـــط والتعبئـــة، ومرافـــق إنتـــاج أســـلحتها الكيميائيـــة، مبـــا 
البحوث والتطوير اخلاصة باألسلحة الكيميائية، مع توفري إحـداثيات جغرافيـة           

  حمدَّدة؛ 
 يوما بعد اعتمـاد هـذا القـرار، اإلعـالن           ٣٠تقّدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه         )ب(  

  الذي تقضي بتقدميه املادة الثالثة من االتفاقية؛ 
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ــِتّم إزا  )ج(   ــن       ُت ــصف األول م ــّداهتا يف الن ــة ومع ــلحة الكيمائي ــواد األس ــع م ــة مجي ل
، رهنــا باملتطلبــات املفــّصلة، ومنــها حتديــُد معــاملَ وســيطٍة للتــدمري، الــيت ســيقّررها   ٢٠١٤ عــام

  ؛ ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٥اجمللس يف موعد أقصاه 
رين  تــش ١ُتــِتّم يف أســرع وقــت ممكــن، وعلــى أي حــال يف موعــد أقــصاه          )د(  

  تعبئتها؛ /، تدمَري معّدات إنتاج األسلحة الكيميائية ومعّدات خلطها٢٠١٣نوفمرب /الثاين
تتعاون التعاونَ التام يف مجيع جوانب تنفيذ هذا القرار مبا يف ذلـك مـن خـالل             )هـ(  

ــع يف          ــع املواق ــع ومجي ــائق أي موق ــدون ع ــورا وب ــشوا ف ــة احلــقَّ يف أن يفّت ــوظفّي املنظم ــنح م م
  العربية السورية؛اجلمهورية 

تعــّين مــسؤوال كجهــة رئيــسية لالّتــصال باألمانــة ومتنحــه أو متنحهــا الــسلطة      )و(  
  . الالزمة للتكفل بتنفيذ هذا القرار التنفيذَ الكامل

  : أن األمانةيقّرر أيضا  - ٢  
تتيح جلميـع الـدول األطـراف أي معلومـات أو إعالنـات مـشار إليهـا يف هـذا                   )أ(  

سة أيام من استالمها، على أن ُتعاَمل وفقـا ملرفـق االتفاقيـة املتعلـق حبمايـة      القرار، يف غضون مخ   
  املعلومات السّرية؛

 تــشرين ١تباشــر يف أســرع وقــت ممكــن، وعلــى أي حــال يف موعــد أقــصاه      )ب(  
  ، عمليات التفتيش يف اجلمهورية العربية السورية عمالً هبذا القرار؛ ٢٠١٣أكتوبر /األول

 يوما بعد اعتماد هذا القرار، بتفتيش مجيـع املرافـق           ٣٠أقصاه  تقوم، يف موعد      )ج(  
  أعاله؛ ) أ (١الواردة يف القائمة املشار إليها يف الفقرة 

تقوم، يف أسرع وقت ممكن، بتفتيش أي موقـع آخـر متّيـزه دولـة طـرف علـى                     )د(  
 مـّربَر لـذلك،     أنه كان منضويا يف برنامج األسلحة الكيميائية السورية، ما مل يرتئ املـدير أن ال              

  أو ما مل ُيحسم األمر من خالل عملية املشاورات والتعاون؛ 
ُتخوَّل تعيَني مفّتشني مؤهَّلني وغريهم من اخلرباء الفنيني تعيينـا قـصري األجـل،                )هـ(  

وإعادةَ تعيني من قد يلزم االستعانة هبم من مفّتشني وغريهم مـن اخلـرباء الفنـيني والعـاملني ممـن             
ــا قــصري األجــل، بغيــة التكفــل بتنفيــذ هــذا القــرار التنفيــذَ    انتــهت مــدة خد متــهم مــؤّخرا، تعييًن

   من املادة الثامنة من االتفاقية؛ ٤٤الكفء والفّعال وفقا للفقرة 



S/RES/2118 (2013)  
 

13-48921 11/17 
 

ــه         )و(   ــا أحرزت ــضمَّن م ــرار ُي ــذ هــذا الق ــرا شــهريا عــن تنفي ــّدم إىل اجمللــس تقري تق
تطلبـات هـذا القـرار واالتفاقيـة، ومـا أجرتـه            اجلمهورية العربية الـسورية مـن تقـّدم يف إيفائهـا مب           

األمانة من أنشطة يف ما خيص اجلمهورية العربية السورية، واحتياجاهتا إىل أي موارد تكميليـة،               
  . وخاصة املوارد التقنية واملوارد من العاملني

  :يقّرر كذلك  - ٣  
 هبـا   أن ينظر، على وجـه االسـتعجال، يف آليـات متويـل األنـشطة الـيت تـضطلع                   )أ(  

األمانة فيما يتعلق باجلمهورية العربية السورية، وأن يدعو مجيع الـدول األطـراف الـيت بوسـعها                 
  أن تقّدم تّربعات لألنشطة اليت ُتجرى يف سبيل تنفيذ هذا القرار إىل أن تفعل ذلك؛

 ساعة إذا أفاد املديُر العـام بتـأّخر اجلمهوريـة العربيـة             ٢٤أن جيتمع يف غضون       )ب(  
يف إيفائهــا مبتطلبــات هــذا القــرار أو االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك، يف مجلــة أمــور، احلــاالت الــسورية 

 من اجلزء الثاين من مرفق االتفاقيـة املتعلـق بالتنفيـذ والتحقـق، أو عـدم           ٧املشار إليها يف الفقرة     
تعاون اجلمهورية العربية السورية، أو أي مشكلة أخرى نشأت يف ما يتعلق بتنفيذ هـذا القـرار                 
وأن ينظر خالل ذلك االجتماع يف مـا إذا سيـسترعي نظـر جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة                       

 مـــن ٣٦إىل املـــسألة املعنيـــة مبـــا فيهـــا املعلومـــات واالســـتنتاجات ذات الـــصلة، وفقـــا للفقـــرة  
  الثامنة من االتفاقية؛  املادة

  أن يبقي املسألة قيد نظره؛  )ج(  
ر يعـزى إىل الطـابع االسـتثنائي للوضـع الناشـئ             بأن اختاذ هذا القـرا     يعترفأن    )د(  

ــابقة       ــن األســلحة الكيميائيــة الــسورية وال يــشكّل س ُيعتــد هبــا بــأي شــكل مــن األشــكال      ع
  .املستقبل يف
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  املرفق الثاين
  البيان اخلتامي الصادر عن جمموعة العمل من أجل سوريا

  ٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠
  
 ، اجتماعـاً  ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٣٠ يف   استضاف مكتب األمـم املتحـدة يف جنيـف،          - ١

 من األمني العام لألمم املتحدة واألمـني العـام جلامعـة الـدول العربيـة ووزراء خارجيـة                   ضّم كالً 
الـــصني وفرنـــسا واالحتـــاد الروســـي واململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الـــشمالية  

ــة    ــات املتحــدة األمريكي ــراق  والوالي ــا والع ــؤمت (وتركي ــيس م ــة  رئ ــدول العربي ــة ال ــة جامع ) ر قم
رئيــسة جلنــة (وقطــر ) رئيــسة جملــس وزراء اخلارجيــة التــابع جلامعــة الــدول العربيــة (والكويــت 

ــة الوضــع يف ســوريا     ــة ملتابع ــدول العربي ــة ال ــسامية   ) جامع ــة االحتــاد األورويب ال ــشؤون وممثل لل
اسـة املبعـوث اخلـاص    ، برئالسياسة األمنية، بوصفهم جمموعة العمل من أجل سـوري      اخلارجية وا 

 .املشترك لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية لسوريا

 خطـورة احلالـة يف  البـالغ إزاء    جـزعهم   مـن منطلـق     اجتمع أعـضاء جمموعـة العمـل        قد  و  - ٢
ــة الــسورية  ــة العربي ــدين أعــضاء اجملموعــة بــشدة تواصــل وتــصعيد أعمــال القتــل    .اجلمهوري  وُي

 ويساورهم بالغ القلق إزاء عـدم محايـة املـدنيني واشـتداد             .والتدمري وانتهاكات حقوق اإلنسان   
فطبيعـة  . العنف وإمكانية استمرار تفاقم حدة الرتاع يف البلد، وإزاء األبعاد اإلقليميـة للمـشكلة        

 . مشتركاً دولياً وعمالً موحداًاألزمة وحجمها غري املقبولني يتطلبان موقفاً

واسـتقالهلا ووحـدهتا    مهورية العربيـة الـسورية      اجلويلتزم أعضاء جمموعة العمل بسيادة        - ٣
وهـم عـازمون علـى العمـل علـى حنـو مـستعجل ومكثّـف مـن أجـل                    . الوطنية وسالمة أراضـيها   

 ابــدء عمليــة سياســية بقيــادة ســوري تيــسري وضــع حــد للعنــف والنتــهاكات حقــوق اإلنــسان و 
ــة تلــيب التطلعــات املــشروعة للــشعب الــسوري ومتكّنــ     ــة انتقالي د ه مــن أن حيــدّ تفــضي إىل عملي

 .مستقبله بصورة مستقلة ودميقراطية

حـّدد أعـضاء جمموعـة العمـل خطـوات وتـدابري            ) أ( ، هلذه األهـداف املـشتركة     وحتقيقاً  - ٤
ــن        ــراري جملـــس األمـ ــست وقـ ــاط الـ ــة النقـ ــل خلطـ ــذ الكامـ ــأمني التنفيـ ــراف لتـ ــذها األطـ تتخـ

ة أشـــكاله؛   للعنـــف بكافـــ   فوريـــاً مبـــا يـــشمل وقفـــاً  ، )٢٠١٢ (٢٠٤٣ و) ٢٠١٢( ٢٠٤٢
عمليــة انتقاليــة سياســية تلــيب التطلعــات  لقيــام باتفقــوا علــى مبــادئ وخطــوط توجيهيــة ل و )ب(

لتنفيــذ مــا تقــّدم الــيت ســيتخذوهنا جــراءات اإلاتفقــوا علــى و) ج(املــشروعة للــشعب الــسوري؛ 
وهـم  . عملية سياسية بقيادة سوريا   القيام ب  جلهود املبعوث اخلاص املشترك من أجل تيسري         دعماً
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يشجِّع ويدعم إحراز تقدم يف امليدان وسيساعد على تيـسري ودعـم         مقتنعون بأن ذلك ميكن أن    
 .عملية انتقالية بقيادة سورياالقيام ب

اخلطــوات والتــدابري الــيت حــددهتا األطــراف لتــأمني التنفيــذ الكامــل خلطــة النقــاط الــست    
 الفوريالوقف  مبا يشمل   ،  )٢٠١٢ (٢٠٤٣ و) ٢٠١٢ (٢٠٤٢وقراري جملس األمن    
 للعنف بكافة أشكاله

ــن        - ٥ ــراري جملــس األم ــست وق ــاط ال ــذ خطــة النق ــى األطــراف أن تنف  ٢٠٤٢ جيــب عل
 : هلذه الغايةوحتقيقاً.  كامالًتنفيذاً) ٢٠١٢ (٢٠٤٣ و) ٢٠١٢(

 بوقـف دائـم للعنـف املـسلّح بكافـة           جيب على مجيع األطـراف أن تلتـزم جمـدداً           )أ(  
.  وبــدون انتظــار إجــراءات مــن األطــراف األخــرىوراًأشــكاله وبتنفيــذ خطــة النقــاط الــست فــ

وجيب على احلكومة وجمموعات املعارضة املسلحة أن تتعاون مع بعثـة األمـم املتحـدة للمراقبـة                  
 البعثة؛ ة لوالي وفقاًاخلطة بتنفيذ دماًهبدف املضي قُاجلمهورية العربية السورية يف 

فوريـة وذات مـصداقية وباديـة       جيب أن ُيعزَّز وقف العنـف املـسلح بـإجراءات             )ب(  
لتنفيــذ البنــود األخــرى مــن خطــة النقــاط اجلمهوريــة العربيــة الــسورية للعيــان تتخــذها حكومــة 

 :الست، مبا يشمل

ــسفاً       ‘١’   ــراج عــن األشــخاص احملتجــزين تع ــرية اإلف ــف وت ــه وتوســيع تكثي ، نطاق
يشمل على وجه اخلصوص الفئات الضعيفة، واألشـخاص الـذين شـاركوا              مبا
نــشطة سياســية ســلمية؛ ووضــع قائمــة جبميــع األمــاكن الــيت ُيحتجــز فيهــا  يف أ

هؤالء األشخاص وتقدميها دون تـأخري عـن طريـق القنـوات املناسـبة؛ والعمـل           
 على تنظيم الوصول إىل هذه املواقع؛ والـرد بـسرعة عـن طريـق القنـوات                 فوراً

ات بـشأن  املناسبة على مجيع الطلبات املكتوبـة املتعلقـة باحلـصول علـى معلومـ             
 اإلفراج عنهم؛ بالوصول إليهم أو هؤالء األشخاص أو

كفالة حرية التنقل يف مجيع أرجاء البلد للصحفيني وكفالـة مـنحهم تأشـريات                ‘٢’  
 وفق سياسة غري متييزية؛

علــى النحــو الــذي  اجلمعيــات وحــق التظــاهر الــسلمي تــشكيلاحتــرام حريــة   ‘٣’ 
 يكفله القانون؛

 االحتــرام الكامــل تبــدياف، يف مجيــع الظــروف، أن جيــب علــى مجيــع األطــر  )ج(  
لسالمة وأمن بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف اجلمهورية العربية الـسورية وأن تتعـاون مـع البعثـة                  

 ؛وتسهل مهمتها بصورة كاملة يف مجيع اجملاالت
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جيب على احلكومة، يف مجيـع الظـروف، أن تتـيح جلميـع املنظمـات اإلنـسانية                   )د(  
وجيـب علـى   . صورة كاملـة الوصـول لـدواع إنـسانية إىل مجيـع املنـاطق املتـأثرة بالقتـال               وبـ  فوراً

احلكومــة ومجيــع األطــراف أن تتــيح إخــالء اجلرحــى، وأن تتــيح مغــادرة مجيــع املــدنيني الــذين    
وجيب على مجيع األطراف أن تتقّيد بالكامل بالتزاماهتا مبوجب القـانون الـدويل،             . يوّدون ذلك 
  .ماهتا املتعلقة حبماية املدنينيمبا يشمل التزا

  
 عملية انتقالية بقيادة سوريالقيام باملبادئ واخلطوط التوجيهية املتفق عليها ل

 انتقاليـة بقيـادة     للقيام بعملية اتفق أعضاء فريق العمل على املبادئ واخلطوط التوجيهية           - ٦
 .الوارد أدناهسوريا، على النحو 

 :يةانتقالاجلمهورية العربية السورية عملية م لشعب أي تسوية سياسية جيب أن تقدِّ  - ٧

 ؛اجلمهورية العربية السورية ميكن أن يتشاطره اجلميع يف  مستقبلياًتيح منظوراًت  )أ(  

 حدِّد خطوات واضحة وفق جدول زمين مؤكد حنو حتقيق ذلك املنظور؛ُت  )ب(  

 قرار واهلدوء؛نفَّذ يف جو يكفل السالمة للجميع ويتسم باالستتميكن أن   )ج(  

  . مصداقيةتكون ذات بسرعة، دون مزيد من إراقة الدماء، واميكن بلوغه  )د(  
  
أعربــت الــشرحية العريــضة مــن الــسوريني الــذين اسُتــشريوا عــن   - منظــور للمــستقبل  - ٨

 :ومثة رغبة جاحمة يف إقامة دولة. اجلمهورية العربية السوريةتطلعات واضحة لشعب 

 للجهات الفاعلة الـسياسية القائمـة      عددية حبق، وتتيح حيزاً   تكون دميقراطية وت    )أ(  
ويعـين هـذا   . وتلك اليت نشأت منذ عهد قريب لتتنافس بصورة نزيهة ومتساوية يف االنتخابات        

 يتجــاوز مرحلــة  دائمــاً أن االلتــزام بدميقراطيــة متعــددة األحــزاب جيــب أن يكــون التزامــاً أيــضاً
 ؛جولة أوىل من االنتخابات

ــ  )ب(   ــة  متتثـ ــايري الدوليـ ــساءلة    حلل للمعـ ــضاء، ومـ ــتقالل القـ ــسان، واسـ ــوق اإلنـ قـ
 أن يقتـصر األمـر علـى جمـرد صـياغة التـزام مـن هـذا         ولـيس كافيـاً  . احلاكمني، وسـيادة القـانون    

 ؛إتاحة آليات للشعب لكفالة وفاء احلاكمني بتلك االلتزاماتفال بد من . القبيل

ال جمــال للطائفيــة أو التمييــز علــى فــ.  متــساوية للجميــع وحظوظــاًتتــيح فرصــاً  )ج(  
 بـأن حقوقهـا     لطوائف األقل عدداً  ل التأكيدوجيب  . أساس عرقي أو ديين أو لغوي أو غري ذلك        

 .ستحترم
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اجلمهوريــة العربيــة لــن ينتــهي الــرتاع يف   - خطــوات واضــحة يف العمليــة االنتقاليــة   - ٩
ل مـشترك للجميـع يف      حىت تتأكد كل األطراف مـن وجـود سـبيل سـلمي حنـو مـستقب               السورية  

ومن مثّ، فمن اجلـوهري أن تتـضمن أيـة تـسوية خطـوات واضـحة ال رجعـة فيهـا تّتبعهـا                       . البلد
وتــشمل اخلطــوات الرئيــسية أليــة عمليــة انتقاليــة  . العمليــة االنتقاليــة وفــق جــدول زمــين حمــدد 

 :يلي ما

يف ظلــها إقامــة هيئــة حكــم انتقاليــة باســتطاعتها أن ُتهّيــئ بيئــة حمايــدة تتحــرك   )أ(  
وميكــن أن . هيئــة احلكــم االنتقاليــة كامــل الــسلطات التنفيذيــة، ومتــارس فيهــا العمليــة االنتقاليــة

 وجيـب أن ُتـشكّل علـى    ،واملعارضة ومن اجملموعـات األخـرى  احلالية تضم أعضاء من احلكومة     
 ؛أساس املوافقة املتبادلة

ني مجيـع فئـات     وال بـد مـن متكـ      . هو من يقرر مستقبل البلـد     السوري  الشعب    )ب(  
وجيـب  . من املشاركة يف عمليـة احلـوار الـوطين         ومكوناته يف اجلمهورية العربية السورية       اجملتمع

 أي أن مـن  ، أن تكـون جمديـة  للجميـع فحـسب، بـل جيـب أيـضاً      أال تكون هذه العمليـة شـاملة   
 ؛الواجب تنفيذ نتائجها الرئيسية

ــا       )ج(   ــاد النظــر يف النظ ــذا األســاس، ميكــن أن يع ــى ه ــة  عل م الدســتوري واملنظوم
 ؛وُتعرض نتائج الصياغة الدستورية على االستفتاء العام. القانونية

بعد إقامة النظام الدستوري اجلديد، من الـضروري اإلعـداد النتخابـات حـرة                )د(  
 ؛ وإجراؤها لشغل املؤسسات واهليئات اجلديدة املنشأةمتعددة األحزابونزيهة و

  . يف مجيع جوانب العملية االنتقالية كامالًرأة متثيالًمن الواجب أن ُتمثّل امل  )هـ(  
بيـد أن   . ما من عملية انتقالية إال وتنطوي على تغيري        - السالمة واالستقرار واهلدوء    - ١٠

من اجلوهري احلرص على تنفيذ العملية االنتقاليـة علـى حنـو يكفـل سـالمة اجلميـع يف جـو مـن             
 :ويتطلب ذلك. االستقرار واهلدوء

فيجـب علـى مجيـع األطـراف أن تتعـاون           . وطيد اهلدوء واالستقرار الكـاملني    ت  )أ(  
ويـشمل ذلـك إكمـال      . مع هيئـة احلكـم االنتقاليـة لكفالـة وقـف أعمـال العنـف بـصورة دائمـة                  

عمليـــات االنـــسحاب وتنـــاول مـــسألة نـــزع ســـالح اجملموعـــات املـــسلحة وتـــسريح أفرادهـــا   
 ؛إدماجهم وإعادة

لــة محايــة الفئــات الــضعيفة واختــاذ إجــراءات فوريــة اختــاذ خطــوات فعليــة لكفا  )ب(  
 كفالــة التعجيــل بإكمــال ومــن الــضروري أيــضاً. ملــسائل اإلنــسانية يف املنــاطق احملتاجــةاملعاجلــة 

 ؛عملية اإلفراج عن احملتجزين
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فمـن الواجـب    . استمرار املؤسسات احلكومية واملوظفني مـن ذوي الكفـاءات          )ج(  
ويشمل ذلك فيمـا يـشمل قـوات اجلـيش          .  استعادة سري عملها   احلفاظ على اخلدمات العامة أو    

ــن  ــر األمـ ــر       . ودوائـ ــا دوائـ ــا فيهـ ــة، مبـ ــسات احلكوميـ ــع املؤسـ ــى مجيـ ــّين علـ ــك، يتعـ ــع ذلـ ومـ
تعمـل   االستخبارات، أن تتصرف مبا يتماشى مع معايري حقـوق اإلنـسان واملعـايري املهنيـة، وأن               

 ؛االنتقالية  هيئة احلكم، وختضع لسلطةاجلمهور ثقة لحتت قيادة عليا تكون حم

ــة   )د(   ــزام باملـــساءلة واملـــصاحلة الوطنيـ ــة  و. االلتـ ــر يف اجلوانـــب املتعلقـ جيـــب النظـ
 إعـداد جمموعـة شـاملة مـن         ومـن الـالزم أيـضاً     . باملساءلة عن األفعال املرتكبة خالل هذا الرتاع      

ــار إلــ    ــة االنتقاليــة، تــشمل تعــويض ضــحايا هــذا الــرتاع أو رّد االعتب يهم، واختــاذ أدوات العدال
  .خطوات من أجل املصاحلة الوطنية والعفو

اجلمهوريـة  شـعب   إن   - خطوات سريعة للتوصل إىل اتفـاق سياسـي ذي مـصداقية            - ١١
ــسورية  ــة ال ــدأ ينفــد       العربي ــه التوصــل إىل اتفــاق سياســي، لكــن الوقــت ب ــّين علي . هــو مــن يتع

 :الواضح ومن

هلا ووحـدهتا وسـالمة أراضـيها    واسـتقال اجلمهوريـة العربيـة الـسورية    أن سيادة     )أ(  
 ؛حتترم جيب أن

ومـن  . أن الرتاع جيب أن ُيحلّ باحلوار السلمي وعـن طريـق التفـاوض حـصراً                )ب(  
 ؛الواجب اآلن هتيئة الظروف املفضية إىل تسوية سلمية

وجيب علـى مجيـع األطـراف أن تعيـد تأكيـد      . أن إراقة الدماء جيب أن تتوقف    )ج(  
وجيــب أن يــشمل ذلــك وقــف العنــف  . داقية خبطــة النقــاط الــستالتزامهــا علــى حنــو ذي مــص

ــود       ــذ البن ــان لتنفي ــة للعي ــة ذات مــصداقية وبادي ــة أشــكاله، واختــاذ إجــراءات فوري املــسلح بكاف
 ؛ من خطة النقاط الست٦إىل  ٢ من

أن مــن واجــب مجيــع األطــراف أن تتعامــل اآلن بــصدق مــع املبعــوث اخلــاص   )د(  
أن تكون جاهزة لتقدمي ُمحاورين فعليني للتعجيـل بالعمـل حنـو            وجيب على األطراف    . املشترك

ومـن الواجـب أن تكـون       . التوصل إىل تسوية بقيادة سـوريا تلـيب التطلعـات املـشروعة للـشعب             
العمليـة شـاملة للجميـع كيمـا يتـسىن إمســاع آراء مجيـع مكونـات اجملتمـع الـسوري فيمـا يتعلــق           

 ؛نتقاليةبصوغ التسوية السياسية املمهدة للعملية اال
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واجملتمع الدويل املنظّم، مبـا فيـه أعـضاء جمموعـة العمـل، علـى أهبـة االسـتعداد                 )هـ(  
يـشمل ذلـك الـدعم      ميكـن أن    و.  إليـه األطـراف    تتوصـل لتقدمي دعم كبري لتنفيذ االتفـاق الـذي         

وسـُيتاح قـدر   . األمـم املتحـدة إن طُلـب ذلـك     مـن   واليـة   ا دوليا لتقدمي املساعدة مبوجب      وجود
  .التأهيل ن األموال لدعم اإلعمار وإعادةكبري م

  
  اإلجراءات املتفق عليها

 م، دعمـاً  تخذها أعضاء جمموعـة العمـل لتنفيـذ مـا تقـدَّ           أن ي اإلجراءات املتفق   ترد أدناه     - ١٢
 :عملية سياسية بقيادة سورياالقيام بجلهود املبعوث اخلاص املشترك لتيسري 

 منـسقة  قتضاء، وميارسون ضـغوطاً  سيتحرك أعضاء جمموعة العمل، حسب اال       )أ(  
الختـــاذ اخلطــوات والتـــدابري املبّينـــة  اجلمهوريـــة العربيـــة الــسورية  ومطــردة علـــى األطــراف يف   

  أعاله؛٥الفقرة  يف

 ؛يعارض أعضاء جمموعة العمل أي زيادة يف عسكرة الرتاع  )ب(  

ــة      )ج(   ــل حلكوم ــة العم ــضاء جمموع ــي    ســوريا يؤكــد أع ــيني ُمحــاور فعل ــة تع أمهي
، للعمـل علـى أسـاس خطـة النقـاط            ذلـك  ّوض، عندما َيطلب إليها املبعوث اخلـاص املـشترك        فُم

 ؛الست وهذا البيان معاً

مزيد من االتـساق وعلـى أن       حتقيق  حيث أعضاء جمموعة العمل املعارضة على         )د(  
تكــون جــاهزة للخــروج مبحــاورين فعلــيني هلــم متثيــل وازن للعمــل علــى أســاس خطــة النقــاط    

 ؛معاً لبيانالست وهذا ا

ــشترك          )هـ(   ــوث اخلــاص امل ــل للمبع ــدعم الكام ــل ال ــة العم ــضاء جمموع ســيقدم أع
وفريقه يف سياق حتركهما على حنو فوري إلشـراك احلكومـة واملعارضـة والتـشاور علـى نطـاق                  

 عن سائر اجلهـات الدوليـة الفاعلـة، مـن أجـل مواصـلة متهيـد          واسع مع اجملتمع السوري، فضالً    
 ؛األمام الطريق حنو

يرحــب أعــضاء جمموعــة العمــل بأيــة دعــوة مــن املبعــوث اخلــاص املــشترك إىل    )و(  
 السـتعراض التقـدم الفعلـي املُحـرز         عقد اجتماع آخر جملموعة العمل عندما يرى ذلك ضرورياً        

يقتضيه التصدي لألزمـة مـن خطـوات      بشأن مجيع البنود املتفق عليها يف هذا البيان، وحتديد ما         
 وســيتوىل املبعــوث اخلــاص املــشترك أيــضاً. ة تتخــذها جمموعــة العمــلوإجــراءات أخــرى إضــافي

  . ما ُيستجدطالع األمم املتحدة وجامعة الدول العربية علىإ
  


	القرار 2118 (2013)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7038، المعقودة في 27 أيلول/سبتمبر 2013
	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى بيانات رئيسه المؤرخة 3 آب/أغسطس 2011، و 21 آذار/مارس 2012، و 5 نيسان/أبريل 2012، وإلى قراراته 1540 (2004)، و 2042 (2012)، و 2043 (2012)، 
	وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية،
	وإذ يؤكد من جديد أن انتشار الأسلحة الكيميائية وكذلك وسائل إيصالها يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين،
	وإذ يشير إلى أن الجمهورية العربية السورية انضمت في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1968 إلى بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع في جنيف في 17 حزيران/يونيه 1925،
	وإذ يلاحظ أن الجمهورية العربية السورية أودعت لدى الأمين العام، في 14 أيلول/سبتمبر 2013، صك انضمامها إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة (الاتفاقية)، وأعلنت أنها ستمتثل لأحكامها وتحترمها بأمانة وإخلاص، فتطبق بذلك الاتفاقية بصفة مؤقتة إلى حين بدء نفاذها بالنسبة للجمهورية العربية السورية، 
	وإذ يرحب بإنشاء الأمين العام بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية (البعثة) عملا بقرار الجمعية العامة 42/37 جيم (1987) المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، الذي أعيد تأكيده بالقرار 620 (1988) المؤرخ 26 آب/أغسطس 1988، وإذ يعرب عن تقديره لما قامت به البعثة من أعمال،
	وإذ يحيط علما بالتقرير المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2013 (S/2013/553) المقدم من البعثة، وإذ يؤكد ضرورة تنفيذ البعثة لولايتها، ويشدد على ضرورة التحقيق في المزاعم ذات المصداقية التي تصدر مستقبلا بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، 
	وإذ يعرب عن شديد سخطه لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 21 آب/أغسطس 2013 في ريف دمشق، على نحو ما خلص إليه تقرير البعثة، وإذ يدين قتل المدنيين نتيجة لذلك، وإذ يؤكد أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وإذ يشدد على وجوب محاسبة المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية،
	وإذ يشير إلى الالتزام المنصوص عليه في القرار 1540 (2004) بأن تمتنع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول التي تحاول استحداث أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، ووسائل إيصالها، أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها،
	وإذ يرحب بإطار عمل إزالة الأسلحة الكيميائية السورية المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2013، الذي جرى التوصل إليه في جنيف، بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية (S/2013/565)، بهدف ضمان القضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية في أبكر وقت وبأسلم وجه، وإذ يعرب عن التزامه بالتعجيل بالسيطرة الدولية على الأسلحة الكيميائية ومكوناتها في الجمهورية العربية السورية،
	وإذ يرحب بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013 الذي يضع إجراءات خاصة للإسراع بالقضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية وإخضاعه لتحقق صارم، وإذ يعرب عن تصميمه على ضمان القضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية وفقا للجدول الزمني الوارد في قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013، 
	وإذ يشدد على أن الحل الوحيد للأزمة الراهنة في الجمهورية العربية السورية سيكون من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سورية على أساس بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012، وإذ يشدد على ضرورة عقد مؤتمر دولي بشأن سوريا في أبكر وقت ممكن، 
	وإذ يقرر أن استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين،
	وإذ يؤكد أن الدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها، 
	1 - يقرر أن استخدام الأسلحة الكيميائية أينما كان يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين؛
	2 - يدين بأشد العبارات أي استخدام للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، ولا سيما الهجوم الذي وقع في 21 آب/أغسطس 2013 في انتهاكٍ للقانون الدولي؛
	3 - يؤيد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013، الذي يتضمن إجراءات خاصة للتعجيل بالقضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية وإخضاعه لتحقق صارم، ويدعو إلى تنفيذه تنفيذا كاملا في أسرع وقت وبأسلم وجه؛
	4 - يقرر ألا تقوم الجمهورية العربية السورية باستخدام أسلحة كيميائية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو بنقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى دول أخرى أو جهات من غير الدول؛
	5 - يشدد على ألا يقوم أي طرف في سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها؛
	6 - يقرر أن تمتثل الجمهورية العربية السورية لجميع جوانب قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013 (المرفق الأول)؛ 
	7 - يقرر أن تتعاون الجمهورية العربية السورية تعاونا كاملا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، بوسائل منها الامتثال للتوصيات ذات الصلة بالموضوع الصادرة عنهما، وقبول الموظفين الذين تعيّنهم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو الأمم المتحدة، وتوفير وضمان الأمن للأنشطة التي يضطلع بها هؤلاء الموظفون، وإفساح السبل أمامهم للوصول فورا ودون قيد إلى أي موقع وإلى جميع المواقع ومنحهم الحق في تفتيشها، في سياق اضطلاعهم بمهامهم، وإتاحة سبل الوصول فورا ودون قيد إلى الأفراد الذين لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أسباب تدعوها إلى الاعتقاد بأنهم مهمّون لأغراض ولايتها، ويقرر أن تتعاون جميع الأطراف في سوريا تعاونا تاما في هذا الصدد؛
	8 - يقرر أن يأذن بفريق متقدم من موظفي الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في وقت مبكر إلى أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، ويطلب إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمين العام أن يتعاونا بشكل وثيق في تنفيذ قرار المجلس التنفيذي المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013 وهذا القرار، بوسائل منها أنشطتهما التنفيذية في الميدان، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس في غضون 10 أيام من تاريخ اتخاذ هذا القرار، بالتشاور مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وحسب الاقتضاء، مع المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، توصيات بشأن دور الأمم المتحدة في القضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية؛
	9 - يشير إلى أن الجمهورية العربية السورية طرف في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، ويقرر أن الموظفين المعينين من جانب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للقيام بالأنشطة المنصوص عليها في هذا القرار أو قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013 يتمتعون بالامتيازات والحصانات الواردة في المرفق المتعلق بالتحقق، الجزء ثانيا (باء)، من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ويدعو الجمهورية العربية السورية إلى إبرام اتفاقات بشأن طرائق العمل مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛
	10 - يشجع الدول الأعضاء على تقديم الدعم، بما في ذلك الدعم بالموظفين والخبرة التقنية والمعلومات والمعدات والموارد المالية وغير المالية والمساعدة، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمين العام، من أجل تمكين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة من تنفيذ عملية القضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية، ويقرر أن يأذن للدول الأعضاء بالحصول على الأسلحة الكيميائية التي حددها المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومراقبتها ونقلها وتحويلها وتدميرها، بما يتفق مع مقصد اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وضمان القضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية في أبكر وقت وبأسلم وجه؛ 
	11 - يحث جميع الأطراف السورية والدول الأعضاء المهتمة التي لديها قدرات ذات صلة بالموضوع على العمل بشكل وثيق مع بعضها بعضاً ومع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة من أجل الترتيب لكفالة أمن البعثة المعنية بالرصد والتدمير، مع التسليم بأن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية في هذا الصدد؛
	12 - يقرر أن يستعرض بانتظام تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013 وهذا القرار في الجمهورية العربية السورية، ويطلب إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن، عن طريق الأمين العام، الذي سيدرج فيه معلومات ذات صلة بأنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بتنفيذ هذا القرار، وذلك في غضون 30 يوما ثم كل شهر بعد ذلك، ويطلب كذلك إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإلى الأمين العام إبلاغ مجلس الأمن بطريقة منسقة، حسب الاقتضاء، بحالات عدم الامتثال لهذا القرار أو لقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013؛ 
	13 - يؤكد من جديد استعداده للنظر فورا في أي تقارير من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقدم في إطار المادة الثامنة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي تنص على إحالة قضايا عدم الامتثال إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛
	14 - يقرر أن على الدول الأعضاء إبلاغ مجلس الأمن فورا بأي انتهاك للقرار 1540 (2004)، بما في ذلك حيازة جهات من غير الدول للأسلحة الكيميائية ووسائل إيصالها والمواد ذات الصلة بها، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة في ذلك الصدد؛
	15 - يعرب عن اقتناعه الراسخ بضرورة محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية؛
	16 - يؤيد تأييدا تاما بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012 (المرفق الثاني)، الذي يحدد عددا من الخطوات الرئيسية بدءا بإنشاء هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، وتُشكل على أساس التوافق؛
	17 - يدعو إلى القيام، في أبكر وقت ممكن، بعقد مؤتمر دولي بشأن سوريا من أجل تنفيذ بيان جنيف، ويهيب بجميع الأطراف السورية إلى المشاركة بجدية وعلى نحو بناء في مؤتمر جنيف بشأن سوريا، ويشدد على ضرورة أن تمثل هذه الأطراف شعب سوريا تمثيلا كاملا وأن تلتزم بتنفيذ بيان جنيف وبتحقيق الاستقرار والمصالحة؛
	18 - يؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء أن تمتنع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات من غير الدول التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، ويدعو جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الأعضاء المجاورة للجمهورية العربية السورية، إلى إبلاغ مجلس الأمن على الفور بأي انتهاكات لهذه الفقرة؛
	19 - يطالب الجهات من غير الدول بعدم استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، ويدعو جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الأعضاء المجاورة للجمهورية العربية السورية، إلى إبلاغ مجلس الأمن على الفور بأي أعمال تخالف هذه الفقرة؛
	20 - يقرر أن تحظر جميع الدول الأعضاء شراء الأسلحة الكيميائية وما يتصل بها من معدات وسلع وتكنولوجيات أو حصول مواطنيها على مساعدة من الجمهورية العربية السورية، أو استخدام سفن أو طائرات تحمل أعلامها، سواء كان مصدرها أو لم يكن من أراضي الجمهورية العربية السورية؛
	21 - يقرر، في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن، أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛
	22 - يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي.
	المرفق الأول
	قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
	قرار بشأن تدمير الأسلحة الكيميائية السورية
	إن المجلس التنفيذي، 
	إذ يذكّر أن رئيسة المجلس التنفيذي (يشار إليه فيما يلي باسم ”المجلس“) أصدرت بيانا (الوثيقة EC-M-32/2/Rev.1 المؤرّخة بـ 27 آذار/مارس 2013)، عقب اجتماعه الثاني والثلاثين في 27 آذار/مارس 2013، أعرب فيه المجلس عن ”عميق قلقه إزاء احتمال أن تكون أسلحة كيميائية قد استُخدمت في الجمهورية العربية السورية“، وعن تشديده على أن ”استخدام أيّ أسلحة كيميائية، أيّا كانت الظروف، شيء مستنكَر ويتعارض تعارضاً تاماً مع الضوابط والمعايير القانونية للمجتمع الدولي“، 
	وإذ يذكّر أيضا أن مؤتمر الاستعراض الثالث (الوثيقة RC-3/3* المؤرّخةبـ 19 نيسان/أبريل 2013)، أعرب عن ”عميق قلقه إزاء احتمال أن تكون أسلحة كيميائية قد استُخدمت في الجمهورية العربية السورية وشدّد على أن استخدام أيّ كان أسلحةً كيميائية، أيّا كانت الظروف، شيءٌ مستنكَر ويتعارض تعارضا تاما مع الضوابط والمعايير القانونية للمجتمع الدولي“،
	وإذ يأخذ علما بأن ”التقرير بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في منطقة الغوطة بدمشق يوم 21 آب/أغسطس 2013“ (S/2013/553 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2013)، الذي أعدّته بعثة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في ادعاءات استخدام أسلحة كيميائية في الجمهورية العربية السورية، المؤرّخ بـ 16 أيلول/سبتمبر 2013، والذي خلص إلى أن ”الأسلحة الكيميائية قد استخدمت في النزاع الجاري بين الأطراف في الجمهورية العربية السورية على نطاق واسع نسبيا، وكان استخدامها موجها ضد المدنيين أيضا، ومن بينهم الأطفال“،
	وإذ يدين بأشدّ العبارات الممكنة استخدام الأسلحة الكيميائية،
	وإذ يرحّب بإطار العمل لإزالة الأسلحة الكيميائية الذي اتفق عليه الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية في 14 أيلول/سبتمبر 2013 (الوثيقة EC-M-33/NAT.1 المؤرخة بـ 17 أيلول/سبتمبر 2013)،
	وإذ يأخذ علما أيضا بأن الجمهورية العربية السورية أخطرت، في الرسالة التي وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 12 أيلول/سبتمبر 2013، باعتزامها تطبيق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة (”الاتفاقية“) تطبيقا مؤقّتا،
	وإذ يأخذ علما كذلك بأن الجمهورية العربية السورية أودعت لدى الأمين العام للأمم المتحدة، في 14 أيلول/سبتمبر 2013، صك انضمامها إلى الاتفاقية وأعلنت أنها ستلتزم بجميع ما ورد فيها وتتقيد بها بكمال الأمانة والإخلاص ووفقا للتطبيق المؤقّت وقبل دخولها حيّز التنفيذ بالنسبة للجمهورية العربية السورية، وقد أخطر الوديعُ بذلك جميع الدول الأطراف في التاريخ ذاته (C.N.592.2013.TREATIES-XXVI.3)، وإذ يأخذ في الحسبان أن الوديع لم يتلقّ من الدول الأطراف أي بلاغات بخلاف ذلك في ما يتعلق بهذا الإعلان،
	وإذ يأخذ علما كذلك بأن نفاذ الاتفاقية يبدأ بالنسبة إلى الجمهورية العربية السورية في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013،
	وإذ يقرّ بالطابع الاستثنائي للوضع الذي تشكّله الأسلحة الكيميائية السورية وإذ هو عاقدٌ العزم على التكفل بأن تبدأ فورا الأنشطةُ اللازمة للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية السورية ريثما يبدأ نفاذ الاتفاقية رسميا بالنسبة إلى الجمهورية العربية السورية، وبأن تُجرى بأسرع الطرق وأكثرها سلامةً،
	وإذ يقرّ أيضا بالدعوة التي وجهتها حكومة الجمهورية العربية السورية لكي تستقبل فورا وفدا تقنيا من المنظمة وتتعاون مع المنظمة وفقا للتطبيق المؤقّت للاتفاقية قبل بدء نفاذها بالنسبة إلى الجمهورية العربية السورية، وإذ يأخذ علما بتعيين الجمهورية العربية السورية هيئتها الوطنية لدى الأمانة الفنية (يشار إليها فيما يلي باسم ”الأمانة“)،
	وإذ يشدد على أن التطبيق المؤقّت للاتفاقية يُعطي مفعولا فوريا لأحكامها بالنسبة إلى الجمهورية العربية السورية،
	وإذ يأخذ علما كذلك بأن الجمهورية العربية السورية قدّمت في 19 أيلول/سبتمبر 2013 المعلومات المفصّلة، بما فيها أسماء عوامل أسلحتها الكيميائية وأنواعها وكمياتها، وأنواع الذخائر، ومكان وشكل مرافق التخزين والإنتاج والبحوث والتطوير،
	وإذ يأخذ علما كذلك بأن الفقرة 36 من المادة الثامنة من الاتفاقية تقضي بأنّ على المجلس، بعد النظر في الشكوك أو أوجه القلق المتعلقة بالامتثال وفي حالات عدم الامتثال، أن يقوم، في حالات الخطورة الشديدة والضرورة العاجلة، بعرض القضية مباشرة، بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات المتصلة بالموضوع، على الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة، 
	وإذ يأخذ في اعتباره الاتفاق بشأن العلاقة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2000،
	وإذ يحث بقوة جميع الدول التي ليست أطرافا بعد في الاتفاقية على التصديق عليها أو الانضمام إليها على وجه الاستعجال ودون شروط مسبقة في سبيل تعزيز أمنها القومي وأيضا الإسهام في السلام والأمن العالميين،
	وإذ يذكّر أنه، عملاً بالفقرة 8 من المادة الرابعة من الاتفاقية والفقرة 10 من المادة الخامسة منها، إذا انضمّت دولة إلى الاتفاقية بعد عام 2007 فإنها تدمّر أسلحتها الكيميائية ومرافق إنتاج أسلحتها الكيميائية بأسرع ما في الإمكان، ويحدد المجلس ”ترتيب التدمير وإجراءات التحقّق الصارمة“ بشأن هذا التدمير،
	1 - يقرّر أن تقوم الجمهورية العربية السورية بما يلي:
	(أ) تقدّم إلى الأمانة، في موعد أقصاه 7 أيام بعد اعتماد هذا القرار، لتكملة المعلومات التي قُدّمت في 19 أيلول/سبتمبر 2013، مزيدا من المعلومات عما تمتلكه الجمهورية العربية السورية أو تحوزه، أو يقع في إطار ولايتها أو سيطرتها من أسلحة كيميائية على نحو ما هي معرَّفة في الفقرة 1 من المادة الثانية من الاتفاقية، وخاصة:
	’1‘ الاسم الكيميائي والتسمية العسكرية لكل مادة من المواد الكيميائية الموجودة في مخزونها من الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك السلائف والتكسينات، وكمياتها؛
	’2‘ النوع المحدّد من الذخائر والذخائر الفرعية والنبائط الموجودة في مخزونها من الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الكميات المحدّدة لكل نوع منها، المعبّأة وغير المعبأة؛
	’3‘ مكان جميع أسلحتها الكيميائية، ومرافق تخزين أسلحتها الكيميائية، ومرافق إنتاج أسلحتها الكيميائية، بما في ذلك مرافق الخلط والتعبئة، ومرافق البحوث والتطوير الخاصة بالأسلحة الكيميائية، مع توفير إحداثيات جغرافية محدَّدة؛ 
	(ب) تقدّم إلى الأمانة، في موعد أقصاه 30 يوما بعد اعتماد هذا القرار، الإعلان الذي تقضي بتقديمه المادة الثالثة من الاتفاقية؛ 
	(ج) تُتِمّ إزالة جميع مواد الأسلحة الكيمائية ومعدّاتها في النصف الأول من عام 2014، رهنا بالمتطلبات المفصّلة، ومنها تحديدُ معالمَ وسيطةٍ للتدمير، التي سيقرّرها المجلس في موعد أقصاه 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013؛ 
	(د) تُتِمّ في أسرع وقت ممكن، وعلى أي حال في موعد أقصاه 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، تدميرَ معدّات إنتاج الأسلحة الكيميائية ومعدّات خلطها/تعبئتها؛ 
	(هـ) تتعاون التعاونَ التام في جميع جوانب تنفيذ هذا القرار بما في ذلك من خلال منح موظفّي المنظمة الحقَّ في أن يفتّشوا فورا وبدون عائق أي موقع وجميع المواقع في الجمهورية العربية السورية؛
	(و) تعيّن مسؤولا كجهة رئيسية للاتّصال بالأمانة وتمنحه أو تمنحها السلطة اللازمة للتكفل بتنفيذ هذا القرار التنفيذَ الكامل. 
	2 - يقرّر أيضا أن الأمانة:
	(أ) تتيح لجميع الدول الأطراف أي معلومات أو إعلانات مشار إليها في هذا القرار، في غضون خمسة أيام من استلامها، على أن تُعامَل وفقا لمرفق الاتفاقية المتعلق بحماية المعلومات السرّية؛
	(ب) تباشر في أسرع وقت ممكن، وعلى أي حال في موعد أقصاه 1 تشرين الأول/أكتوبر 2013، عمليات التفتيش في الجمهورية العربية السورية عملاً بهذا القرار؛ 
	(ج) تقوم، في موعد أقصاه 30 يوما بعد اعتماد هذا القرار، بتفتيش جميع المرافق الواردة في القائمة المشار إليها في الفقرة 1 (أ) أعلاه؛ 
	(د) تقوم، في أسرع وقت ممكن، بتفتيش أي موقع آخر تميّزه دولة طرف على أنه كان منضويا في برنامج الأسلحة الكيميائية السورية، ما لم يرتئ المدير أن لا مبرّرَ لذلك، أو ما لم يُحسم الأمر من خلال عملية المشاورات والتعاون؛ 
	(هـ) تُخوَّل تعيينَ مفتّشين مؤهَّلين وغيرهم من الخبراء الفنيين تعيينا قصير الأجل، وإعادةَ تعيين من قد يلزم الاستعانة بهم من مفتّشين وغيرهم من الخبراء الفنيين والعاملين ممن انتهت مدة خدمتهم مؤخّرا، تعيينًا قصير الأجل، بغية التكفل بتنفيذ هذا القرار التنفيذَ الكفء والفعّال وفقا للفقرة 44 من المادة الثامنة من الاتفاقية؛ 
	(و) تقدّم إلى المجلس تقريرا شهريا عن تنفيذ هذا القرار يُضمَّن ما أحرزته الجمهورية العربية السورية من تقدّم في إيفائها بمتطلبات هذا القرار والاتفاقية، وما أجرته الأمانة من أنشطة في ما يخص الجمهورية العربية السورية، واحتياجاتها إلى أي موارد تكميلية، وخاصة الموارد التقنية والموارد من العاملين. 
	3 - يقرّر كذلك:
	(أ) أن ينظر، على وجه الاستعجال، في آليات تمويل الأنشطة التي تضطلع بها الأمانة فيما يتعلق بالجمهورية العربية السورية، وأن يدعو جميع الدول الأطراف التي بوسعها أن تقدّم تبرّعات للأنشطة التي تُجرى في سبيل تنفيذ هذا القرار إلى أن تفعل ذلك؛
	(ب) أن يجتمع في غضون 24 ساعة إذا أفاد المديرُ العام بتأخّر الجمهورية العربية السورية في إيفائها بمتطلبات هذا القرار أو الاتفاقية، بما في ذلك، في جملة أمور، الحالات المشار إليها في الفقرة 7 من الجزء الثاني من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتنفيذ والتحقق، أو عدم تعاون الجمهورية العربية السورية، أو أي مشكلة أخرى نشأت في ما يتعلق بتنفيذ هذا القرار وأن ينظر خلال ذلك الاجتماع في ما إذا سيسترعي نظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المسألة المعنية بما فيها المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، وفقا للفقرة 36 من المادة الثامنة من الاتفاقية؛ 
	(ج) أن يبقي المسألة قيد نظره؛
	(د) أن يعترف بأن اتخاذ هذا القرار يعزى إلى الطابع الاستثنائي للوضع الناشئ عن الأسلحة الكيميائية السورية ولا يشكّل سابقة يُعتد بها بأي شكل من الأشكال في المستقبل.
	المرفق الثاني
	البيان الختامي الصادر عن مجموعة العمل من أجل سوريا
	30 حزيران/يونيه 2012
	1 - استضاف مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في 30 حزيران/يونيه 2012، اجتماعاً ضمّ كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية الصين وفرنسا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والعراق (رئيس مؤتمر قمة جامعة الدول العربية) والكويت (رئيسة مجلس وزراء الخارجية التابع لجامعة الدول العربية) وقطر (رئيسة لجنة جامعة الدول العربية لمتابعة الوضع في سوريا) وممثلة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بوصفهم مجموعة العمل من أجل سوريا، برئاسة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسوريا.
	2 - وقد اجتمع أعضاء مجموعة العمل من منطلق جزعهم البالغ إزاء خطورة الحالة في الجمهورية العربية السورية. ويُدين أعضاء المجموعة بشدة تواصل وتصعيد أعمال القتل والتدمير وانتهاكات حقوق الإنسان. ويساورهم بالغ القلق إزاء عدم حماية المدنيين واشتداد العنف وإمكانية استمرار تفاقم حدة النزاع في البلد، وإزاء الأبعاد الإقليمية للمشكلة. فطبيعة الأزمة وحجمها غير المقبولين يتطلبان موقفاً موحداً وعملاً دولياً مشتركاً.
	3 - ويلتزم أعضاء مجموعة العمل بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. وهم عازمون على العمل على نحو مستعجل ومكثّف من أجل وضع حد للعنف ولانتهاكات حقوق الإنسان وتيسير بدء عملية سياسية بقيادة سوريا تفضي إلى عملية انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتمكّنه من أن يحدّد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية.
	4 - وتحقيقاً لهذه الأهداف المشتركة، (أ) حدّد أعضاء مجموعة العمل خطوات وتدابير تتخذها الأطراف لتأمين التنفيذ الكامل لخطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن 2042 (2012) و 2043 (2012)، بما يشمل وقفاً فورياً للعنف بكافة أشكاله؛ (ب) واتفقوا على مبادئ وخطوط توجيهية للقيام بعملية انتقالية سياسية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري؛ (ج) واتفقوا على الإجراءات التي سيتخذونها لتنفيذ ما تقدّم دعماً لجهود المبعوث الخاص المشترك من أجل تيسير القيام بعملية سياسية بقيادة سوريا. وهم مقتنعون بأن ذلك يمكن أن يشجِّع ويدعم إحراز تقدم في الميدان وسيساعد على تيسير ودعم القيام بعملية انتقالية بقيادة سوريا.
	الخطوات والتدابير التي حددتها الأطراف لتأمين التنفيذ الكامل لخطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن 2042 (2012) و 2043 (2012)، بما يشمل الوقف الفوري للعنف بكافة أشكاله
	5 - يجب على الأطراف أن تنفذ خطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن 2042 (2012) و 2043 (2012) تنفيذاً كاملاً. وتحقيقاً لهذه الغاية:
	(أ) يجب على جميع الأطراف أن تلتزم مجدداً بوقف دائم للعنف المسلّح بكافة أشكاله وبتنفيذ خطة النقاط الست فوراً وبدون انتظار إجراءات من الأطراف الأخرى. ويجب على الحكومة ومجموعات المعارضة المسلحة أن تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في الجمهورية العربية السورية بهدف المضي قُدماً بتنفيذ الخطة وفقاً لولاية البعثة؛
	(ب) يجب أن يُعزَّز وقف العنف المسلح بإجراءات فورية وذات مصداقية وبادية للعيان تتخذها حكومة الجمهورية العربية السورية لتنفيذ البنود الأخرى من خطة النقاط الست، بما يشمل:
	’1‘ تكثيف وتيرة الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفاً وتوسيع نطاقه، بما يشمل على وجه الخصوص الفئات الضعيفة، والأشخاص الذين شاركوا في أنشطة سياسية سلمية؛ ووضع قائمة بجميع الأماكن التي يُحتجز فيها هؤلاء الأشخاص وتقديمها دون تأخير عن طريق القنوات المناسبة؛ والعمل فوراً على تنظيم الوصول إلى هذه المواقع؛ والرد بسرعة عن طريق القنوات المناسبة على جميع الطلبات المكتوبة المتعلقة بالحصول على معلومات بشأن هؤلاء الأشخاص أو بالوصول إليهم أو الإفراج عنهم؛
	’2‘ كفالة حرية التنقل في جميع أرجاء البلد للصحفيين وكفالة منحهم تأشيرات وفق سياسة غير تمييزية؛
	’3‘ احترام حرية تشكيل الجمعيات وحق التظاهر السلمي على النحو الذي يكفله القانون؛
	(ج) يجب على جميع الأطراف، في جميع الظروف، أن تبدي الاحترام الكامل لسلامة وأمن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في الجمهورية العربية السورية وأن تتعاون مع البعثة وتسهل مهمتها بصورة كاملة في جميع المجالات؛
	(د) يجب على الحكومة، في جميع الظروف، أن تتيح لجميع المنظمات الإنسانية فوراً وبصورة كاملة الوصول لدواع إنسانية إلى جميع المناطق المتأثرة بالقتال. ويجب على الحكومة وجميع الأطراف أن تتيح إخلاء الجرحى، وأن تتيح مغادرة جميع المدنيين الذين يودّون ذلك. ويجب على جميع الأطراف أن تتقيّد بالكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يشمل التزاماتها المتعلقة بحماية المدنيين.
	المبادئ والخطوط التوجيهية المتفق عليها للقيام بعملية انتقالية بقيادة سوريا
	6 - اتفق أعضاء فريق العمل على المبادئ والخطوط التوجيهية للقيام بعملية انتقالية بقيادة سوريا، على النحو الوارد أدناه.
	7 - أي تسوية سياسية يجب أن تقدِّم لشعب الجمهورية العربية السورية عملية انتقالية:
	(أ) تتيح منظوراً مستقبلياً يمكن أن يتشاطره الجميع في الجمهورية العربية السورية؛
	(ب) تُحدِّد خطوات واضحة وفق جدول زمني مؤكد نحو تحقيق ذلك المنظور؛
	(ج) يمكن أن تنفَّذ في جو يكفل السلامة للجميع ويتسم بالاستقرار والهدوء؛
	(د) يمكن بلوغها بسرعة، دون مزيد من إراقة الدماء، وتكون ذات مصداقية.
	8 - منظور للمستقبل - أعربت الشريحة العريضة من السوريين الذين استُشيروا عن تطلعات واضحة لشعب الجمهورية العربية السورية. وثمة رغبة جامحة في إقامة دولة:
	(أ) تكون ديمقراطية وتعددية بحق، وتتيح حيزاً للجهات الفاعلة السياسية القائمة وتلك التي نشأت منذ عهد قريب لتتنافس بصورة نزيهة ومتساوية في الانتخابات. ويعني هذا أيضاً أن الالتزام بديمقراطية متعددة الأحزاب يجب أن يكون التزاماً دائماً يتجاوز مرحلة جولة أولى من الانتخابات؛
	(ب) تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستقلال القضاء، ومساءلة الحاكمين، وسيادة القانون. وليس كافياً أن يقتصر الأمر على مجرد صياغة التزام من هذا القبيل. فلا بد من إتاحة آليات للشعب لكفالة وفاء الحاكمين بتلك الالتزامات؛
	(ج) تتيح فرصاً وحظوظاً متساوية للجميع. فلا مجال للطائفية أو التمييز على أساس عرقي أو ديني أو لغوي أو غير ذلك. ويجب التأكيد للطوائف الأقل عدداً بأن حقوقها ستحترم.
	9 - خطوات واضحة في العملية الانتقالية - لن ينتهي النزاع في الجمهورية العربية السورية حتى تتأكد كل الأطراف من وجود سبيل سلمي نحو مستقبل مشترك للجميع في البلد. ومن ثمّ، فمن الجوهري أن تتضمن أية تسوية خطوات واضحة لا رجعة فيها تتّبعها العملية الانتقالية وفق جدول زمني محدد. وتشمل الخطوات الرئيسية لأية عملية انتقالية ما يلي:
	(أ) إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وتمارس فيها هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تُشكّل على أساس الموافقة المتبادلة؛
	(ب) الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد. ولا بد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته في الجمهورية العربية السورية من المشاركة في عملية الحوار الوطني. ويجب ألا تكون هذه العملية شاملة للجميع فحسب، بل يجب أيضاً أن تكون مجدية، أي أن من الواجب تنفيذ نتائجها الرئيسية؛
	(ج) على هذا الأساس، يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية. وتُعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام؛
	(د) بعد إقامة النظام الدستوري الجديد، من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة ومتعددة الأحزاب وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة؛
	(هـ) من الواجب أن تُمثّل المرأة تمثيلاً كاملاً في جميع جوانب العملية الانتقالية.
	10 - السلامة والاستقرار والهدوء - ما من عملية انتقالية إلا وتنطوي على تغيير. بيد أن من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء. ويتطلب ذلك:
	(أ) توطيد الهدوء والاستقرار الكاملين. فيجب على جميع الأطراف أن تتعاون مع هيئة الحكم الانتقالية لكفالة وقف أعمال العنف بصورة دائمة. ويشمل ذلك إكمال عمليات الانسحاب وتناول مسألة نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم؛
	(ب) اتخاذ خطوات فعلية لكفالة حماية الفئات الضعيفة واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المسائل الإنسانية في المناطق المحتاجة. ومن الضروري أيضاً كفالة التعجيل بإكمال عملية الإفراج عن المحتجزين؛
	(ج) استمرار المؤسسات الحكومية والموظفين من ذوي الكفاءات. فمن الواجب الحفاظ على الخدمات العامة أو استعادة سير عملها. ويشمل ذلك فيما يشمل قوات الجيش ودوائر الأمن. ومع ذلك، يتعيّن على جميع المؤسسات الحكومية، بما فيها دوائر الاستخبارات، أن تتصرف بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والمعايير المهنية، وأن تعمل تحت قيادة عليا تكون محل ثقة الجمهور، وتخضع لسلطة هيئة الحكم الانتقالية؛
	(د) الالتزام بالمساءلة والمصالحة الوطنية. ويجب النظر في الجوانب المتعلقة بالمساءلة عن الأفعال المرتكبة خلال هذا النزاع. ومن اللازم أيضاً إعداد مجموعة شاملة من أدوات العدالة الانتقالية، تشمل تعويض ضحايا هذا النزاع أو ردّ الاعتبار إليهم، واتخاذ خطوات من أجل المصالحة الوطنية والعفو.
	11 - خطوات سريعة للتوصل إلى اتفاق سياسي ذي مصداقية - إن شعب الجمهورية العربية السورية هو من يتعيّن عليه التوصل إلى اتفاق سياسي، لكن الوقت بدأ ينفد. ومن الواضح:
	(أ) أن سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها يجب أن تحترم؛
	(ب) أن النزاع يجب أن يُحلّ بالحوار السلمي وعن طريق التفاوض حصراً. ومن الواجب الآن تهيئة الظروف المفضية إلى تسوية سلمية؛
	(ج) أن إراقة الدماء يجب أن تتوقف. ويجب على جميع الأطراف أن تعيد تأكيد التزامها على نحو ذي مصداقية بخطة النقاط الست. ويجب أن يشمل ذلك وقف العنف المسلح بكافة أشكاله، واتخاذ إجراءات فورية ذات مصداقية وبادية للعيان لتنفيذ البنود من 2 إلى 6 من خطة النقاط الست؛
	(د) أن من واجب جميع الأطراف أن تتعامل الآن بصدق مع المبعوث الخاص المشترك. ويجب على الأطراف أن تكون جاهزة لتقديم مُحاورين فعليين للتعجيل بالعمل نحو التوصل إلى تسوية بقيادة سوريا تلبي التطلعات المشروعة للشعب. ومن الواجب أن تكون العملية شاملة للجميع كيما يتسنى إسماع آراء جميع مكونات المجتمع السوري فيما يتعلق بصوغ التسوية السياسية الممهدة للعملية الانتقالية؛
	(هـ) والمجتمع الدولي المنظّم، بما فيه أعضاء مجموعة العمل، على أهبة الاستعداد لتقديم دعم كبير لتنفيذ الاتفاق الذي تتوصل إليه الأطراف. ويمكن أن يشمل ذلك الدعم وجودا دوليا لتقديم المساعدة بموجب ولاية من الأمم المتحدة إن طُلب ذلك. وسيُتاح قدر كبير من الأموال لدعم الإعمار وإعادة التأهيل.
	الإجراءات المتفق عليها
	12 - ترد أدناه الإجراءات المتفق أن يتخذها أعضاء مجموعة العمل لتنفيذ ما تقدَّم، دعماً لجهود المبعوث الخاص المشترك لتيسير القيام بعملية سياسية بقيادة سوريا:
	(أ) سيتحرك أعضاء مجموعة العمل، حسب الاقتضاء، ويمارسون ضغوطاً منسقة ومطردة على الأطراف في الجمهورية العربية السورية لاتخاذ الخطوات والتدابير المبيّنة في الفقرة 5 أعلاه؛
	(ب) يعارض أعضاء مجموعة العمل أي زيادة في عسكرة النزاع؛
	(ج) يؤكد أعضاء مجموعة العمل لحكومة سوريا أهمية تعيين مُحاور فعلي مُفوّض، عندما يَطلب إليها المبعوث الخاص المشترك ذلك، للعمل على أساس خطة النقاط الست وهذا البيان معاً؛
	(د) يحث أعضاء مجموعة العمل المعارضة على تحقيق مزيد من الاتساق وعلى أن تكون جاهزة للخروج بمحاورين فعليين لهم تمثيل وازن للعمل على أساس خطة النقاط الست وهذا البيان معاً؛
	(هـ) سيقدم أعضاء مجموعة العمل الدعم الكامل للمبعوث الخاص المشترك وفريقه في سياق تحركهما على نحو فوري لإشراك الحكومة والمعارضة والتشاور على نطاق واسع مع المجتمع السوري، فضلاً عن سائر الجهات الدولية الفاعلة، من أجل مواصلة تمهيد الطريق نحو الأمام؛
	(و) يرحب أعضاء مجموعة العمل بأية دعوة من المبعوث الخاص المشترك إلى عقد اجتماع آخر لمجموعة العمل عندما يرى ذلك ضرورياً لاستعراض التقدم الفعلي المُحرز بشأن جميع البنود المتفق عليها في هذا البيان، وتحديد ما يقتضيه التصدي للأزمة من خطوات وإجراءات أخرى إضافية تتخذها مجموعة العمل. وسيتولى المبعوث الخاص المشترك أيضاً إطلاع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على ما يُستجد.

