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*1704981*  

ــة       ــالة مؤرخ ــارس  ٢٧رس ــام إىل     ٢٠١٧آذار/م ــني الع ــن األم ــة م ــيس موجه رئ
  األمن جملس

يشرفين أن أحيل إليكم طيه التقريـر الشـهري الثـاين واألربعـني املقـدم مـن املـدير العـام           
ـــرة     ـــام الفقـــ ــة عمــال بأحكـــ ـــرار جملــس األمــن   ١٢ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائي ـــن قــ مــ

 آذار/ ٢٢شـــــباط/فرباير إىل  ٢٣هـــــذه الرســـــالة الفتـــــرة مـــــن . وتغطـــــي )٢٠١٣( ٢١١٨
  .٢٠١٧ مارس

ــاج         ــق بتــدمري مرافــق إنت وكمــا يف الســابق، مل يطــرأ أي تغــيري علــى الوضــع فيمــا يتعل
األسلحة الكيميائية اليت أعلنـت عنـها اجلمهوريـة العربيـة السـورية، إذ مل تتحقـق منظمـة حظـر         

فق الثالثـة املتبقيـة. ويؤكـد املـدير العـام، يف مذكرتـه إىل       األسلحة الكيميائية بعد من تدمري املرا
الس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية، أن احلالة األمنية السائدة ال تزال حتـول دون  

  الوصول إىل هذه املواقع بأمان.
ة، وفيما يتعلق باإلعالن األويل املقدم من اجلمهورية العربيـة السـورية وإفاداـا الالحقـ      

، تقريـرا عـن   ٢٠١٧آذار/مـارس   ٢أود أن أنوه بأن املدير العـام قـدم إىل الـس التنفيـذي، يف     
أعمال فريق تقييم اإلعالنات. ويف هـذا الصـدد، أود أن أنـوه أيضـا بـأن املـدير العـام قـد وجـه          

ــايو      ــع أيار/م ــة الســورية كــي تســتأنف، يف مطل ــة العربي ، ٢٠١٧دعــوة إىل حكومــة اجلمهوري
ت رفيعة املستوى ملعاجلـة املسـائل املعلقـة فيمـا يتصـل بـاإلعالن املقـدم مـن اجلمهوريـة          مشاورا

العربية السورية. وإنين أكرر ضرورة تعاون احلكومة مع األمانة التقنيـة ملنظمـة حظـر األسـلحة     
  الكيميائية دف تسوية مجيع املسائل املعلقة.

كأســلحة، فضــال عــن اســتخدام   ويهــدد اســتمرار اســتخدام املــواد الكيميائيــة الســامة    
األســلحة الكيميائيــة يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية، بتقــويض القاعــدة الراســخة املناهضــة         
الستخدام هـذه األسـلحة. فاسـتخدامها أمـر ال يحتمـل، وال بـد مـن وضـع حـد لإلفـالت مـن            

  العقاب بتحديد هوية املسؤولني عن ذلك ومساءلتهم.
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التابعـة ملنظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة يف اجلمهوريـة       وتواصل بعثة تقصي احلقـائق    
العربية السـورية جهودهـا للتحقيـق يف مـزاعم اسـتخدام األسـلحة الكيميائيـة، مبـا يف ذلـك مـن           
خالل دراسة مجيع املعلومات املتاحة ذات الصلة بتلك املزاعم. وعلى حنو ما ذكره املدير العام 

بعثة تقصي احلقائق حاليا بإعداد تقرير على إثر التحقيق  يف مذكرته إىل الس التنفيذي، تقوم
الذي أجرته يف أربعة حوادث تنطوي على استخدام األسلحة الكيميائية يف اجلمهوريـة العربيـة   
ــى اســتخدام        ــة حــوادث أخــرى تنطــوي عل ــق أيضــا يف مثاني ــة التحقي الســورية. وتواصــل البعث

  .٢٠١٧ة عام األسلحة الكيميائية، سجلت مجيعها منذ بداي
وواصلت آلية التحقيق املشتركة بني منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمـم املتحـدة     

بنــاء قــدراا. وأعيــد فــتح مكتــب التحقيقــات داخــل مقــر منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة،  
وشــرع يف أعمالــه لصــاحل اآلليــة. وواصــلت اآلليــة أيضــا تعاوــا وتنســيقها مــع منظمــة حظــر     

  كيميائية والدول األعضاء واجلهات املعنية األخرى.األسلحة ال
  غوترييش) أنطونيو توقيع(
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املوجهة من األمني العـام   ٢٠١٧آذار/مارس  ٢٧الرسالة املؤرخة  مرفق    
  إىل رئيس جملس األمن

  [األصل: باإلسبانية واإلنكليزية والروسية
  والصينية والعربية والفرنسية]

  
ــامج  ”يشــرفين أن أرســل إلــيكم تقريــري الصــادر بــالعنوان      التقــدم احملــرز يف إزالــة برن

الــذي أُعــد وفقــا لألحكــام ذات الصــلة الــواردة يف القــرار         “األســلحة الكيميائيــة الســوري  
EC-M-33/DEC.1        لس التنفيـذي ملنظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة، ويف القـرارالصادر عن ا

الصــــادر عــــن جملــــس األمــــن التــــابع لألمــــم املتحــــدة، املــــؤرخِ كالهمــــا   )٢٠١٣( ٢١١٨
، إلحالتــه إىل جملــس األمــن (انظــر الضــميمة). ويشــمل تقريــري  ٢٠١٣أيلول/ســبتمرب  ٢٧ بـــ

، ويفي أيضا مبتطلبـات  ٢٠١٧آذار/مارس  ٢٢ إىل ٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٣الفترة املمتدة من 
ــذي     ــس التنفيــ ــرار الــ ــا يف قــ ــوص عليهــ ــارير املنصــ ــدمي التقــ ــؤرخ EC-M-34/DEC.1تقــ   املــ

  .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥ بـ
 وتفضلوا، صاحب السعادة، بقبول أمسى عبارات التقدير.  

  أُزوجمو) أمحد توقيع(
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  الضميمة
  والروسية [األصل: باإلسبانية واإلنكليزية

  والصينية والعربية والفرنسية]
  

  مذكرة من املدير العام ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية    
  

  التقدم احملرز يف إزالة برنامج األسلحة الكيميائية السوري    
  

 معلومات أساسية    

ــة  تقضــي   - ١ ــرة الفرعي ــذي (    ٢الفق ــس التنفي ــن قــرار ال ــس”(و) م ) الصــادر يف “ال
) ٢٠١٣أيلول/ســبتمرب  ٢٧ املؤرخــة بـــ EC-M-33/DEC.1اجتماعــه الثالــث والــثالثني (الوثيقــة 

تقريـرا شـهريا عـن تنفيـذ ذلـك القـرار. ويرفـع         إىل الـس ) “األمانـة ”م األمانة الفنية (دبأن تق
م، وفقـا للفقـرة   تقرير األمانة أيضا إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة مـن خـالل األمـني العـا    

 الصادر عن جملس األمن. )٢٠١٣( ٢١١٨من القرار  ١٢

املتطلبـات املفصــلة  ”واعتمـد الـس، خـالل اجتماعـه الرابـع والـثالثني، قـرارا عنوانـه           - ٢
-EC(الوثيقـة   “لكيميائيـة السـورية  لتدمري األسلحة الكيميائية السورية ومرافق إنتاج األسلحة ا

M-34/DEC.1 لـس، يف الفقـرة    ٢٠١٣الثاين/نوفمرب  تشرين ١٥ املؤرخة بـر امـن   ٢٢). وقـر
باقتران مع التقارير املطلوب تقـدميها مبوجـب   ”تنفيذه  أن تقدم األمانة تقارير عن ذلك القرار،

 .“EC-M-33/DEC.1(و) من قرار الس  ٢الفقرة الفرعية 

تقـارير بعثـة املنظمـة    ”واعتمد الس، خالل اجتماعه الثامن واألربعني، قرارا عنوانـه    - ٣
)، ٢٠١٥شــباط/فرباير  ٤ املؤرخـة بـــ  EC-M-48/DEC.1(الوثيقــة  “لتقصـي احلقــائق يف سـوريا  

أخـذ فيــه علمـا بــأن املــدير العـام يعتــزم إدراج تقـارير بعثــة املنظمــة لتقصـي احلقــائق يف ســورية      
)، إىل جانب معلومات عن مناقشات الس بشأا، ضمن تقـاريره الشـهرية   “لتقصيبعثة ا”(

الصـادر عـن جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة.         )٢٠١٣( ٢١١٨اليت يقدمها عمـال بـالقرار   
تقريـر مـن املـدير العـام     ”وباملثل، اعتمـد الـس خـالل دورتـه احلاديـة والثمـانني قـرارا عنوانـه         

املؤرخـة   EC-81/DEC.4(الوثيقـة   “بشأن إعالن اجلمهورية العربية السورية وإفاداا املتصلة بـه 
ن املـدير العـام يعتـزم تقـدمي معلومـات عـن تنفيـذ        ) أخذ فيه علمـا بـأ  ٢٠١٦آذار/مارس  ٢٣ بـ

 ذلك القرار. 

ــه        - ٤ ــراراً عنوان ــانني، ق ــة والثم ــه الثالث ــس، يف دورت ــد ال ــق   ”واعتم ــة التحقي ــارير آلي تق
ــة واألمــم املتحــدة عــن اســتخدام األســلحة           املشــتركة بــني منظمــة حظــر األســلحة الكيميائي

ــة الســورية   ــة العربي ــة يف اجلمهوري ـــ  EC-83/DEC.5(الوثيقــة  “الكيميائي تشــرين  ١١ املؤرخــة ب
(أ) مــن ذلــك القــرار، أنّ علــى   ١٢). وقــرر الــس، يف الفقــرة الفرعيــة  ٢٠١٦الثــاين/نوفمرب 
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أن يعلم الـس بانتظـام عـن تنفيـذ هـذا القـرار ويـدرج معلومـات عـن تنفيـذه يف           ”املدير العام 
لألمـم املتحـدة، مـن خـالل األمـني العـام       تقريره الشهري الـذي يقدمـه إىل جملـس األمـن التـابع      

 .“EC-M-33/DEC.1لألمم املتحدة، بشأن القرار 

 وفقا لقراري الس اآلنفَي الذكر،الشهري الثاين واألربعون وعليه، يقدم هذا التقرير   - ٥
ــالفترة املمتــد      ــات ذات صــلة ب ــو يشــتمل علــى معلوم ــن وه إىل  ٢٠١٧شــباط/فرباير  ٢٣ة م

 .٢٠١٧آذار/مارس  ٢٢

  
ــاء مبتطلبــات قــراري الــس          ــة الســورية يف الوف ــة العربي التقــدم الــذي أحرزتــه اجلمهوري

  EC-M-34/DEC.1و EC-M-33/DEC.1التنفيذي 

  يرد يف ما يلي عرض التقدم الذي أحرزته اجلمهورية العربية السورية:  - ٦
ــة مــن تــدمري    (أ)   ـــمــن مرفقــا  ٢٤حتققــت األمان ــاج  ٢٧ املرافــق ال األســلحة إلنت

) اليت أعلنت عنها اجلمهورية العربيـة السـورية. وال يـزال الوضـع     “مرافق اإلنتاج”الكيميائية (
ــان إىل حظــرية الطــائرات     حيــول دون األمــين  ــة الســورية بأم ــة العربي ــة وصــول اجلمهوري املتبقي

نـة  لتدمريها، وهذه احلظرية جاهزة لوضع العبوات املتفجرة فيها؛ كما حيول دون وصـول األما 
  فوق األرض لتأكيد حاهلما.  الـمقامني بأمان إىل املرفقني الثابتني 

، ٢٠١٧ آذار/مـارس  ١٤قدمت اجلمهوريـة العربيـة السـورية إىل الـس، يف       (ب)  
عمـا   )٢٠١٧ آذار/مـارس  ١٣ املؤرخة بــ  EC-85/P/NAT.1(الوثيقة األربعني تقريرها الشهري 

بتدمري ما لديها مـن مرافـق إنتـاج، عمـالً مبـا تقضـي بـه        أُجري على أراضيها من أنشطة متصلة 
  . EC-M-34/DEC.1من القرار  ١٩الفقرة 

  
التقدم يف إزالة األسلحة الكيميائية السورية الذي أحرزته الـدول األطـراف الـيت تجـرى         

  على أراضيها أنشطة التدمري 

اليت أعلنـت عنـها اجلمهوريـة     وفق ما سبق أن أفيد به، دمر اآلن مجيع املواد الكيميائية  - ٧
 .٢٠١٤العربية السورية ورحلت من أراضيها يف عام 

  
 EC-81/DEC.4األنشــطة الــيت قامــت ــا األمانــة يف مــا يتعلــق بقــراري الــس التنفيــذي       

  EC-83/DEC.5  و

أن تواصـل، مـن خـالل فريـق تقيـيم       EC-81/DEC.4يف قـراره  من األمانـة  طلب الس   - ٨
)، جهودهـا احلثيثـة للتحقـق مـن دقـة واكتمـال إعـالن اجلمهوريـة         “فريق التقيـيم ”( اإلعالنات

العربية السورية وإفاداا ذات الصلة به، وتناول الثغرات وأوجه عدم االتساق والتباينـات الـيت   
تقرير عن عمـل فريـق تقيـيم اإلعالنـات بشـأن اإلعـالن الـذي قدمتـه اجلمهوريـة          ” ميزا يف الـ
شـباط/فرباير   ٢٢ املؤرخة بــ  EC-81/HP/DG.1(الوثيقة  “ورية واإلفادات املتصلة بهالعربية الس
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). وطلب الس أيضا من املدير العام، باملوازاة مـع جهـود فريـق التقيـيم، أن يعلمـه يف      ٢٠١٦
 مجيع دوراته املقبلة بأي مسائل مل تحلّ يف ما يتعلق باإلعالن السوري واإلفادات املتصلة به. 

ــة   ٦والفقــرة EC-81/DEC.4 وفقــا للقــرار و  - ٩ -EC(ب) مــن القــرار   ١٢والفقــرة الفرعي

83/DEC.5 اتقرير عن عمـل فريـق   ”، قُدمت إىل الدول األطراف مذكرة من املدير العام عنوا
ــات  ــيم اإلعالن ــة  “تقي ــارس  ٢ املؤرخــة بـــ  EC-84/HP/DG.1(الوثيق )، تلخــص ٢٠١٧آذار/م

حـدث املسـتجدات بشـأا. وأخـذ الـس علمـا بـذلك التقريـر         املسائل غـري احملسـومة وتقـدم أ   
 خالل دورته الرابعة والثمانني.

ووفق ما صـرح بـه املـدير العـام يف بيانـه االفتتـاحي أمـام الـس خـالل دورتـه الرابعـة              - ١٠
والثمـانني، وجهـت دعـوة إىل نائـب وزيـر الشـؤون اخلارجيـة يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية،           

دكتور فيصل مقداد، ووفده، بغية استئناف املشاورات الرفيعة املستوى لتناول املسـائل  معايل ال
غــري احملســومة املتصــلة بــإعالن اجلمهوريــة العربيــة الســورية. ويزمــع إجــراء هــذه املشــاورات،     

ــل أيار/مــايو    ــرح عقــدها يف أوائ ، علــى أســاس مصــفوفة تلخــص املســائل املتصــلة    ٢٠١٧املقت
وري وكانت اجلمهورية العربية السورية قد أُطلعت عليهـا يف كـانون الثاين/ينـاير    باإلعالن الس

 . وسيقدم املدير العام إىل الس تقريرا عن هذه املشاورات. ٢٠١٧

، قُـدم إىل الـدول األطـراف تقريـران     EC-83/DEC.5من قرار الـس   ١٢ووفقا للفقرة   - ١١
) عـن حـال   ٢٠١٧آذار/مـارس   ٦ املؤرختـان بــ  EC-84/DG.25  و EC-84/HP/DG.1(الوثيقتان 

 تنفيذ ذلك القرار. وأخذ الس علما ذين التقريرين خالل دورته الرابعة والثمانني. 

ــة الســورية يف         - ١٢ ــة العربي ــه، أُخطــرت اجلمهوري ــد ب ــا ســبق أن أفي ــق م ــانون  ١٩ووف ك
ــاير  ــا يف     ٢٠١٧الثاين/ين ــعٍ إجراؤه زمــيش م ــة تفت ــة    بعملي مركــز الدراســات والبحــوث العلمي

ــرة “مركــز الدراســات ”( ــا للفق ــس   ١١ ) وفق ــرار ال ــن ق كــانون  ٢٧. ويف EC-83/DEC.5م
ــاير  ــة     ٢٠١٧الثاين/ين ــة العربي ــومني قبــل موعــد املهمــة املخطــط هلــا، اتصــلت اجلمهوري ، أي ي

-ECقريــر الســورية باألمانــة لتأجيــل عمليــة التفتــيش بســبب شــواغل أمنيــة. وكمــا ذُكــر يف الت 

84/DG.25       جـرى؛أوضحت اجلمهورية العربية السـورية الحقـا أن عمليـة التفتـيش ميكـن أن ت ،
وأُتمت اآلن عملية التفتيش األوىل يف مرافق كال برزة ومجراية التابعة ملركز الدراسات. ووفق 

، ٢٠١٧آذار/مــارس  ١٤مــا ذُكــر خــالل العــرض الــوجيز الــذي قــدم إىل الــدول األطــراف يف 
. وأخــذ ٢٠١٧آذار/مــارس  ٥شــباط/فرباير إىل  ٢٦يــت عمليــة التفتــيش األوىل هــذه مــن أجر

فريق التفتيش عينات سترسل إىل املختربات املعينة مـن قبـل املنظمـة لتحليلـها. وتعاونـت اهليئـة       
 الوطنية السورية التعاون الالزم يف إجراء هذه املهمة.

، يف مـا يتعلـق بعمليـات التفتـيش يف     EC-83/DEC.5من قرار الـس   ١٠ووفقا للفقرة   - ١٣
املواقع اليت ميزا آليـة التحقيـق املشـتركة يف تقريريهـا الثالـث والرابـع باعتبـار أـا منخرطـة يف          
يئــة مــواد كيميائيــة ســامة كأســلحة ويف ختزينــها وإيصــاهلا واســتخدامها كأســلحة، ستواصــل  
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يــة الســورية مــن خــالل إدارة األمــم املتحــدة   األمانــة رصــد الوضــع األمــين يف اجلمهوريــة العرب 
لشــؤون الســالمة واألمــن لكــي تبــت مــا إذا كانــت الظــروف األمنيــة تســمح بــإجراء عمليــات  

 تفتيش يف املواقع املعنية أم ال.

  
 األنشطة األخرى اليت قامت ا األمانة يف ما يتعلق باجلمهورية العربية السورية    

، الــيت تتــألف مــن ممــثلني عــن املنظمــة ومكتــب خــدمات    ســتجتمع اللجنــة التوجيهيــة   - ١٤
) واجلمهوريـة العربيـة السـورية، يف    “مكتب خدمات املشاريع”املشاريع التابع لألمم املتحدة (

، للتباحــث يف األنشــطة اجلاريــة عمــالً باالتفــاق الثالثــي  ٢٠١٧شــباط/فرباير  ٢٣بــريوت، يف 
مـة اجلمهوريـة العربيـة السـورية وباتفـاق      املربم بـني مكتـب خـدمات املشـاريع واملنظمـة وحكو     

املسامهة املربم بني املنظمة ومكتـب خـدمات املشـاريع. ويتوقـع أن تنجـز قريبـا تعـديالت علـى         
هذين االتفاقني بغية متديـد الـدعم الـذي يقدمـه مكتـب خـدمات املشـاريع إىل بعثـة املنظمـة يف          

 .٢٠١٧يسمرب اجلمهورية العربية السورية حىت اية كانون األول/د

بالنيابة عن املدير العام، على إطالع الدول األطراف يف الهاي على  ،وواظبت األمانة  - ١٥
-ECمـن الوثيقـة    ١٢-٧أنشطتها، عمال بطلب الـس يف دورتـه اخلامسـة والسـبعني (الفقـرة      

  ).٢٠١٤آذار/مارس  ٧ املؤرخة بـ 75/2
وأُوفد، حبلول اية الفترة املشمولة ـذا التقريـر، موظـف واحـد مـن املنظمـة يف إطـار          - ١٦

 بعثتها يف اجلمهورية العربية السورية. 
  

  املوارد التكميلية    

صـندوق اسـتئماين    ٢٠١٥وفق مـا سـبق أن أفيـد بـه، أنشـئ يف تشـرين الثـاين/نوفمرب          - ١٧
األنشطة األخـرى املتبقيـة، مثـل أنشـطة فريـق      خاص باملهمات يف سورية، لدعم بعثة التقصي و

            ،ـذا التقريـر، اتفاقـات مسـامهات ايـة الفتـرة املشـمولة التقييم. وكانـت قـد أُبرمـت، حبلـول
ــا، والســويد، وسويســرا، وشــيلي،     ٩،٧هــا جمموع ــا، ومجهوريــة كوري ماليــني أورو، مــع أملاني

يرلنــدا الشـمالية، ومونــاكو،  أالعظمـى و وفرنسـا، وفنلنـدا، وكنــدا، واململكـة املتحــدة لربيطانيـا     
 ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية، واالحتاد األورويب. 

  
 األنشطة اليت مت القيام ا يف ما خيص بعثة املنظمة لتقصي احلقائق يف سورية    

 EC-M-48/DEC.1ثــــابرت بعثــــة التقصــــي، مسترشــــدةً يف عملــــها بقــــراري الــــس   - ١٨
)، وأيضـا بقـرار جملـس األمـن     ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣ (املؤرخ بـ EC-M-50/DEC.1 و

، على دراسة كـل املعلومـات املتاحـة املتصـلة بادعـاءات      )٢٠١٥( ٢٢٠٩التابع لألمم املتحدة 
، قـدم  ٢٠١٧آذار/مـارس   ٨سـورية. ويف  استخدام األسلحة الكيميائية يف اجلمهورية العربية ال
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ــه الرابعــة والثمــانني أحــدث     املســتجدات يف مــا يتعلــق بعمــل  املــدير العــام إىل الــس يف دورت
 .التقصي بعثة

ووفق ما سبق أن أفيـد بـه، طلبـت اجلمهوريـة العربيـة السـورية مـن بعثـة التقصـي، يف            - ١٩
، أن حتقـق يف حادثـات أفيـد أـا     ٢٠١٦ تشرين الثـاين/نوفمرب  ٢٩ و ١٦ رسالتني مؤرختني بـ

تشــرين  ٣ تشــرين األول/أكتــوبر، و  ٣١ أيلول/ســبتمرب، و ١٦وقعــت يف منطقــة حلــب يف   
ــة التقصــي عملــها، خــالل   ٢٠١٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٣ الثــاين/نوفمرب، و . وواصــلت بعث

    ز بعـد تلقّـي وجتهيـز معلومـاتنجإضـافية عـن الـذخائر     الفترة املفاد عنها، بغية إعداد تقرير سي
ألخطــار النوويــة واإلشــعاعية   الــيت مل تنفجــر والعينــات الــيت مجعهــا فريــق معــين بالتصــدي ل       

 ، تابع لالحتاد الروسي.)١(والبيولوجية والكيميائية

وكذلك، تواصل بعثة التقصي عملها على حتليـل احلادثـات املـدعى أـا انطـوت علـى         - ٢٠
 . ٢٠١٧وعام  ٢٠١٦يت سجلت يف كال عام استخدام أسلحة كيميائية، ال

آليـة  ”وقد أتيح التقرير اخلامس آللية التحقيق املشتركة بـني املنظمـة واألمـم املتحـدة (      - ٢١
، وكـان ذلـك   ٢٠١٧آذار/مارس  ٣) إىل الدول األطراف عند استالمه يف “التحقيق املشتركة

عمال بقراريـه   ٢٠١٧شباط/فرباير  ١٣التقرير قد قُدم إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة يف 
 .)٢٠١٦( ٢٣١٩ و )٢٠١٥( ٢٢٣٥

  
  اخلامتة    

يف ما ستجريه يف املسـتقبل مـن أنشـطة يف إطـار مهمتـها       سيتواصل جلّ تركيز املنظمة  - ٢٢
 EC-81/DEC.4 و EC-83/DEC.5علــى تنفيــذ قــراري الــس     يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية  

والتحقـق منـه، وتأكيـد حـال املـرفقني      وأنشطة بعثة التقصي وتـدمري حظـرية الطـائرات املتبقيـة     
الثابتني الـمقامني فوق األرض، وإجراء عمليات التفتيش السنوية يف الـبىن املقامـة حتـت األرض    

  اليت مت التحقق بالفعل من أا دمرت.
  

__________ 

  )١(  CBRN. 


