
S/2017/86 األمــم املتحـدة

 

 

 Distr.: General جملس األمن

30 January 2017 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

010217    310117    17-01380 (A) 

*1701380*  

ــالة مؤرخـــة       ــانون الثاين/ينـــاير  ٣٠رسـ ــني العـــام     ٢٠١٧ كـ ــة مـــن األمـ موجهـ
  رئيس جملس األمن  إىل
  

حظر   املقدم من املدير العام ملنظمةيشرفين أن أحيل إليكم طيه التقرير الشهري األربعني  
. ويغطـي  )٢٠١٣( ٢١١٨من قـرار جملـس األمـن     ١٢األسلحة الكيميائية عمال بأحكام الفقرة 

  .٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ٢٢ إىل ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢٢هذا التقرير الفترة من 

ومل يطرأ أي تغيري على الوضع فيما يتعلق بتدمري مرافق إنتـاج األسـلحة الكيميائيـة الـيت       
تـدمري   نمنظمة حظر األسلحة الكيميائية مأعلنت عنها اجلمهورية العربية السورية. وقد حتققت 

لعربيـة السـورية املـدير العـام     . وأبلغـت اجلمهوريـة ا  ٢٧مرفقا من تلك املرافق البـالغ عـددها    ٢٤
احلالة األمنية على أرض الواقع ال تزال حتول دون وصول ممثلـي حكومـة اجلمهوريـة العربيـة      بأن

  .بأمانالسورية أو أمانة منظمة حظر األسلحة الكيميائية إىل املرافق الثالثة املتبقية 

وفيمـــا يتعلـــق بـــاإلعالن األويل واإلفـــادات الالحقـــة املقدمـــة مـــن اجلمهوريـــة العربيـــة     
الســورية، أشــري إىل اســتعراض املــدير العــام للمراســالت بــني منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة   
واجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية يف هـــذا الصـــدد، وعلـــى وجـــه اخلصـــوص، أن املنظمـــة حثـــت    

السورية على أن تتخذ اخلطـوات الالزمـة إلمتـام إعالـا. وإين أرحـب بـالتزام       اجلمهورية العربية 
أمانـة منظمــة حظـر األســلحة الكيميائيـة مبســاعدة اجلمهوريــة العربيـة الســورية علـى الوفــاء التــام      
بالتزاماــا مبوجــب اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتكــديس واســتخدام األســلحة الكيميائيــة    

ولذلك أجدد التأكيد على ضرورة أن تعمـل حكومـة اجلمهوريـة العربيـة     وتدمري تلك األسلحة. 
  .السورية وأمانة منظمة حظر األسلحة الكيميائية معا من أجل إجياد حلول لتلك املسائل

زاع الــدائر ـجانــب أي طــرف يف النــوإين أشــجب اســتخدام األســلحة الكيميائيــة مــن    
 ى التقــدم احملــرز حنــو إجيــاد عــامل خــال     اجلمهوريــة العربيــة الســورية. وجيــب احلفــاظ علــ      يف

كـــرر نـــداءايت الســـابقة الداعيـــة  األســـلحة الكيميائيـــة والتهديـــد باســـتخدامها. وأود أن أ  مـــن
تعزيـــز التـــدابري املتخـــذة ملكافحـــة األســـلحة الكيميائيـــة. وال بـــد مـــن حماســـبة املســـؤولني    إىل
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قَـوض  التدابري، ويحتمـل أن ي نفيذ تلك استخدام تلك األسلحة. وقد سبق أن متت عرقلة ت عن
  عة فيه يف غياب املساءلة.بشكل ال رج

وتواصل بعثة تقصي احلقـائق التابعـة ملنظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة يف اجلمهوريـة          
ــتخدام األ     ــق يف مــزاعم اس ــا للتحقي ــة الســورية جهوده ــا يف ذلــك    العربي ــة، مب ــلحة الكيميائي س

أشـري   ات الصـلة بتلـك املـزاعم. ويف هـذا الصـدد،     خالل دراسـة مجيـع املعلومـات املتاحـة ذ     من
لــيت أجرــا بعثــة تقصــي احلقــائق أن املــدير العــام أحــال إيلَّ التحــيني الــوجيز عــن األنشــطة ا إىل
ــك، وقــد مت تعم   ٢٠١٦ســورية يف عــام   يف يمهمــا الحقــا باعتبارمهــا وثيقــة   وتقريرهــا عــن ذل
  ).S/2017/45وثائق جملس األمن (انظر   من

، قـرر جملـس   )٢٠١٦( ٢٣١٩، ومبوجـب القـرار   ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧ويف   
ــة واألمــم       ــق املشــتركة بــني منظمــة حظــر األســلحة الكيميائي ــة التحقي ــة آلي األمــن أن جيــدد والي

نة واحدة إضافية. ومنذ ذلك احلـني، ركـزت األنشـطة علـى تـأمني القـدرة املهنيـة        املتحدة ملدة س
  .مل تلك اآلليةواملوارد الالزمة لتنفيذ تلك الوالية. وأود اإلعراب عن تأييدي التام لع

  
  غوترييش) أنطونيو توقيع(
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  املرفق
  [األصل: اإلسبانية واإلنكليزية والروسية
  والصينية والعربية والفرنسية]

  
ــوان    يشــرفين أن أر   ــري الصــادر بعن ــيكم تقري ــة بر  ”ســل إل ــدم احملــرز يف إزال ــامج التق ن

، الذي أُعد وفقـا لألحكـام ذات الصـلة الـواردة يف قـرار الـس       “األسلحة الكيميائية السوري
 )٢٠١٣( ٢١١٨، ويف القــرار EC-M-33/DEC.1التنفيــذي ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة  

ــؤرخِ كالهمــا     ــس  ٢٠١٣أيلول/ســبتمرب  ٢٧الصــادر عــن جملــس األمــن، امل ــه إىل جمل ، إلحالت
 ٢٠١٦كـانون األول/ديسـمرب    ٢٢األمن (انظر الضميمة). ويشمل تقريري الفترة املمتدة من 

ــاير   ٢٢إىل  ــات  ، ويفــ٢٠١٧كــانون الثاين/ين ــارير املنصــوص عليهــا   ي أيضــا مبتطلب تقــدمي التق
  .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥املؤرخ  EC-M-34/DEC.1قرار الس التنفيذي   يف
  

  أُزوجمو) أمحد توقيع(
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  الضميمة
  [األصل: اإلسبانية واإلنكليزية والروسية
  والصينية والعربية والفرنسية]

  
  مذكرة من املدير العام    
  احملرز يف إزالة برنامج األسلحة الكيميائية السوريالتقدم     

  
  معلومات أساسية    

ــة (   - ١ ــة الفنيــ ــدم األمانــ ــة”تقــ ــذي ( “األمانــ ــس التنفيــ ــس”) إىل الــ ــال “الــ )، عمــ
  (و) مـــن القـــرار الـــذي أصـــدره يف اجتماعـــه الثالـــث والـــثالثني (الوثيقـــة  ٢الفرعيـــة  بـــالفقرة

EC-M-33/DEC.1  تقريرا شهريا عـن تنفيـذ ذلـك القـرار    ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٢٧املؤرخة ،( .
مـن القـرار    ١٢جملس األمن من خالل األمني العام، وفقا للفقـرة   ويرفع تقرير األمانة أيضا إىل

  تحدة.األمن التابع لألمم املالصادر عن جملس  )٢٠١٣( ٢١١٨

املتطلبـات املفصــلة  ”لرابـع والـثالثني، قـرارا عنوانـه     واعتمـد الـس، خـالل اجتماعـه ا      - ٢
ــق إن   ــورية ومرافــ ــة الســ ــلحة الكيميائيــ ــدمري األســ ــورية لتــ ــة الســ ــلحة الكيميائيــ ــاج األســ   “تــ

ــة  ــة  EC-M-34/DEC.1(الوثيقــ ــرين الثــــاين/نوفمرب  ١٥املؤرخــ الــــس، ). وقــــرر ٢٠١٣تشــ
بــاقتران مــع التقــارير  ”قــدم األمانــة تقــارير عــن تنفيــذه  ذلــك القــرار، أن ت مــن ٢٢الفقــرة  يف

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

تقـارير بعثـة املنظمـة    ”لثـامن واألربعـني، قـرارا عنوانـه     واعتمد الس، خالل اجتماعـه ا   - ٣
)، أخـذ  ٢٠١٥شـباط/فرباير   ٤املؤرخـة   EC-M-48/DEC.1(الوثيقـة   “احلقائق يف سوريا لتقصي

بعثـة  ”نظمـة لتقصـي احلقـائق يف سـورية (    فيه علما بـأن املـدير العـام يعتـزم إدراج تقـارير بعثـة امل      
)، إىل جانب معلومات عن مناقشات الس بشأا ضمن تقاريره الشهرية اليت يقدمها “التقصي

الصادر عن جملس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة. وباملثـل، اعتمـد        )٢٠١٣( ٢١١٨عمال بالقرار 
ــه ا  ــه   الــس خــالل دورت ــرارا عنوان ــة والثمــانني ق ــام بشــأن إعــالن    ”حلادي ــدير الع ــن امل ــر م تقري

 مارسآذار/ ٢٣املؤرخة  EC-81/DEC.4(الوثيقة  “ة السورية وإفاداا املتصلة بهاجلمهورية العربي
  .مي معلومات عن تنفيذ ذلك القرار) أخذ فيه علما بأن املدير العام يعتزم تقد٢٠١٦

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

ــورية الكيميائيـــة يف اجلمهور ــة السـ ــة العربيـ ــة  “يـ ــة  EC-83/DEC.5(الوثيقـ ــرين  ١١املؤرخـ تشـ
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القــرار، أنّ علــى  (أ) مــن ذلــك ١٢). وقــرر الــس، يف الفقــرة الفرعيــة  ٢٠١٦الثــاين/نوفمرب 
قــرار ويــدرج معلومــات عــن تنفيــذه  أن يعلــم الــس بانتظــام عــن تنفيــذ هــذا ال ”املــدير العــام 

تقريره الشهري الذي يقدمه إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة، مـن خـالل األمـني العـام      يف
  .“EC-M-33/DEC.1لألمم املتحدة، بشأن القرار 

قــراري الــس اآلنفــي الــذكر،  وعليــه، يقــدم هــذا التقريــر الشــهري األربعــون وفقــا ل    - ٥
 ٢٠١٦كـانون األول/ديسـمرب    ٢٢يشتمل على معلومات ذات صلة بالفترة املمتـدة مـن    وهو
  .٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ٢٢إىل 

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

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

  يرد يف ما يلي عرض التقدم الذي أحرزته اجلمهورية العربية السورية:  - ٦

ــة مــن تــدمري  حتققــ  (أ)   ـــ  ٢٤ت األمان ــاج األســلحة   ٢٧ مرفقــا مــن املرافــق ال إلنت
عربيـة السـورية. وعلمـت األمانـة     ) اليت أعلنت عنـها اجلمهوريـة ال  “مرافق اإلنتاج”الكيميائية (

ــن ــزا    مـ ــين ال يـ ــع األمـ ــورية أن الوضـ ــة السـ ــة العربيـ ــول  اجلمهوريـ ــالمة وصـ ــول دون سـ ل حيـ
الطائرات املتبقية لتدمريها، وهي جاهزة لوضع العبـوات  العربية السورية إىل حظرية  اجلمهورية

املتفجرة فيها، وأيضا دون سـالمة وصـول األمانـة إىل املـرفقني الثـابتني الــمقامني فـوق األرض        
  ؛لتأكيد حاهلما

ــس، يف      (ب)   ــة الســورية إىل ال ــة العربي ــدمت اجلمهوري ــايركــانون الثاين/ ١٣ق  ين
ــامن   ٢٠١٧ ــا الشــهري الث ــة  ، تقريره ــثالثني (الوثيق ــانون  ١٣املؤرخــة  EC-84/P/NAT.5وال ك

) عما أُجري على أراضيها مـن أنشـطة متصـلة بتـدمري مـا لـديها مـن مرافـق         ٢٠١٧الثاين/يناير 
  .EC-M-34/DEC.1من القرار  ١٩إنتاج، عمالً مبا تقضي به الفقرة 

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

  ة التدمريعلى أراضيها أنشط

كما سبق أن أفيد بـه، دمـر اآلن مجيـع املـواد الكيميائيـة الـيت أعلنـت عنـها اجلمهوريـة            - ٧
  .٢٠١٤العربية السورية ورحلت من أراضيها يف عام 
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  EC-81/DEC.4األنشطة اليت قامت ا األمانة يف ما يتعلق بقرار الس التنفيذي     

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

ساق والتباينـات الـيت   العربية السورية وإفاداا ذات الصلة به، وتناول الثغرات وأوجه عدم االت
التقريـر عـن عمـل فريـق تقيـيم اإلعالنـات بشـأن اإلعـالن الـذي قدمتـه اجلمهوريـة            ” ميزـا يف 

 فربايرشـباط/  ٢٢املؤرخـة   EC-81/HP/DG.1(الوثيقـة   “ة السـورية واإلفـادات املتصـلة بـه    العربي
). كما طلب الس من املدير العـام، بـاملوازاة مـع جهـود فريـق التقيـيم، أن يقـدم إليـه         ٢٠١٦

املقبلة تقارير عن أي مسائل مل حتل يف ما يتعلق باإلعالن السـوري واإلفـادات   يف مجيع دوراته 
  املتصلة به.

وكمــا ســبق أن أفيــد بــه، أعلنــت اجلمهوريــة العربيــة الســورية، يف رســالة مؤرخــة            - ٩
ركز الدراسات والبحوث العلميـة  ، عن أجزاء بعينها من م٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ١٣ بـ
ن اتفاقيـة األسـلحة الكيميائيـة    (د) مـن املـادة الثالثـة مـ     ١جـب الفقـرة   ) مبو“مركز البحوث”(
ـــ   “االتفاقيــة”( تشــرين  ١ ). وأَطلعــت األمانــةُ اجلمهوريــة العربيــة الســورية، برســالة مؤرخــة ب

ــاين/نوفمرب  ــه مل يظهــر النطــاق       ٢٠١٦الث ــأن هــذا اإلعــالن غــري مكتمــل ألن ــا ب ــى تقييمه ، عل
(د) مـــن  ١ب اإلعـــالن عنـــها مبوجـــب الفقـــرة الفرعيـــة  والطـــابع الكـــاملني لألنشـــطة الواجـــ 

 ينـاير كـانون الثاين/  ١الثالثة من االتفاقية، اليت كانت قد أجريت يف مركز البحـوث منـذ    املادة
بعثـت   ٢٠١٦كـانون األول/ديسـمرب    ٦ . مث كررت األمانة ذلك يف رسالة مؤرخـة بــ  ١٩٤٦

 نوفمربتشـــرين الثـــاين/ ١٠رســـالتها املؤرخـــة ـــا إىل اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية ردا علـــى 
. وكــذلك، حثــت األمانــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية علــى اختــاذ اخلطــوات الالزمــة    ٢٠١٦

  إلكمال إعالا.

ومتابعةً هلذه اجلهود، أرسلت األمانة إىل اجلمهورية العربية السورية، طي رسالة مؤرخة   - ١٠
ةً تبين بإجياز ما آلت إليه كل واحدة من املسـائل الـيت   ، مصفوف٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١٧ بـ

مل حتل يف ما يتعلق باإلعالن السوري، عسـى أن تتخـذ أساسـا للعمـل يف املسـتقبل. ويف الوقـت       
ــاقترا    ــائق الــيت ميكــن، ب ــائق األخــرى املــذكورة  نفســه، ميــزت الرســالة عــددا مــن الوث ن مــع الوث

  .بعض الثغرات ومعاجلة بعض أوجه عدم االتساق املراسالت السابقة، أن تساعد يف سد يف

ة اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية وتظـــل األمانـــة حريصـــة كـــل احلـــرص علـــى مســـاعد   - ١١
، EC-M-33/DEC.1تنفيــذ التزاماــا التنفيــذ الكامــل مبوجــب االتفاقيــة، وقــرار الــس          علــى

الصـادر عـن جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة يف مـا يتعلـق بإزالـة            )٢٠١٣( ٢١١٨والقرار 
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ــك         ــا يف ذل ــيت مل حتــل، مب ــة الســوري، ال ســيما معاجلــة املســائل ال ــامج األســلحة الكيميائي برن
  ).EC-81/HP/DG.1الثغرات وأوجه عدم االتساق والتباينات اليت ميزا األمانة يف تقريرها (

  
  األخرى اليت قامت ا األمانة يف ما يتعلق باجلمهورية العربية السوريةاألنشطة     

ــى إ      - ١٢ ــام، عل ــدير الع ــة عــن امل ــة، نياب ــت األمان ــاي   واظب ــدول األطــراف يف اله طــالع ال
مــن  ١٢-٧أنشــطتها، عمــال بطلــب مــن الــس يف دورتــه اخلامســة والســبعني (الفقــرة     علــى

  ).٢٠١٤آذار/مارس  ٧املؤرخة  EC-75/2الوثيقة 

وأُوفد، حبلول اية الفترة املشمولة ـذا التقريـر، موظـف واحـد مـن املنظمـة يف إطـار          - ١٣
  رية العربية السورية.بعثتها يف اجلمهو

  
  املوارد التكميلية    

ــاين/نوفمرب        - ١٤ ــه، أنشــئ يف تشــرين الث ــد ب ــا ســبق أن أفي صــندوق اســتئماين   ٢٠١٥كم
التقصي واألنشطة األخـرى املتبقيـة، مثـل أنشـطة فريـق      خاص باملهمات يف سورية، لدعم بعثة 

قريــر، اتفاقــات مســامهات التقيــيم. وكانــت قــد أُبرمــت، حبلــول ايــة الفتــرة املشــمولة ــذا الت 
أملانيــا، ومجهوريــة كوريــا، والســويد، وسويســرا، وشــيلي، وفرنســا، وفنلنــدا، وكنــدا،          مــع

ــدا الشــ     ــى وأيرلن ــا العظم ــات   واململكــة املتحــدة لربيطاني ــدا، والوالي ــاكو، ونيوزيلن مالية، ومون
  ورو.يمليون  ٧,٨يب، بلغ جمموعها املتحدة األمريكية، واالحتاد األورو

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

  EC-M-48/DEC.1ثــــابرت بعثــــة التقصــــي، مسترشــــدة يف عملــــها بقــــراري الــــس   - ١٥
)، وأيضــا بقــرار جملــس األمــن  ٢٠١٥تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٣(املــؤرخ  EC-M-50/DEC.1 و

، على دراسة كـل املعلومـات املتاحـة املتصـلة بادعـاءات      )٢٠١٥( ٢٢٠٩التابع لألمم املتحدة 
ــة العربيــ   ــة يف اجلمهوري ــة،   ة الاســتخدام األســلحة الكيميائي ســورية. وكــذلك، أصــدرت األمان

الــيت أجرـــا بعثــة التقصـــي   ، حتيينـــا وجيــزا عـــن األنشــطة   ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب    يف
  ).٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢٧املؤرخة  S/1445/2016(الوثيقة  ٢٠١٦  عام  يف

يميائيـة لتقصـي احلقـائق    رير بعثـة منظمـة حظـر األسـلحة الك    تق”وقدمت األمانة أيضا   - ١٦
 ٦٩حسبما وردت يف املذكرة الشـفوية رقـم    ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢سورية بشأن حادثة  يف

ــة  ــطس  ١٦املؤرخـ ــيت قد ٢٠١٦آب/أغسـ ــورية  الـ ــة السـ ــة العربيـ ــها اجلمهوريـ ــة  “متـ (الوثيقـ
S/1444/2016  ــة ــمرب   ٢١املؤرخــ ــانون األول/ديســ ــي،  ٢٠١٦كــ ــة التقصــ ــت بعثــ ). وخلصــ
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أن تبــت بثقــة مــا إذا كانــت مــادةٌ ”ك التقريــر، إىل أنــه لــيس بوســعها مــن ذلــ ٥-١الفقــرة  يف
  .“كسالح يف احلادثة موضع التحقيق كيميائية بعينها استخدمت أو مل تستخدم

اجلمهوريـة العربيـة السـورية برسـالتني مـؤرختني      وعلى حنو ما سبق أن أفيد به، بعثت   - ١٧
 أيلـول/  ١٦تتعلقـان حبادثـات أفيـد أـا وقعـت يف       ٢٠١٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٩ و ١٦ بـ

 نوفمربتشـرين الثـاين/   ١٣ تشـرين الثـاين/نوفمرب، و   ٣ تشرين األول/أكتوبر، و ٣١ سبتمرب، و
رمجـــة وحتليـــل تســـجيالت يـــاً علـــى تيف منطقـــة حلـــب. وتعكـــف بعثـــة التقصـــي حال ٢٠١٦

، وكـذلك الوثـائق األخـرى    ٢٠١٦مقابلة أجرا خالل مهمتها يف كانون األول/ديسمرب  ١٦
اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية،   املتصـــلة ـــا. أمـــا العينـــات الـــيت قـــدمها االحتـــاد الروســـي إىل  

، ٢٠١٧ تسلمها فريق خرباء من املنظمة من مركـز البحـوث يف بدايـة كـانون الثاين/ينـاير      فقد
  هذه العينات إىل خمترب املنظمة.ونقلت 

ثـالث مقـابالت ومجـع     ٢٠١٧وأجرى فريق من بعثة التقصـي يف كـانون الثاين/ينـاير      - ١٨
أدلة داعمة تتعلـق بادعـاَءين آخـرين بشـأن اسـتخدام أسـلحة كيميائيـة. وسيواصـل فريـق بعثـة           

  اءين.التقصي مجع املزيد من األدلة يف ما يتعلق ذين االدع
  

  EC-83/DEC.5األنشطة اليت أجرا األمانة يف ما يتعلق بقرار الس التنفيذي     

كما سبق أن أفيد به، أُعلمت اجلمهورية العربية السورية ببدء أعمال التحضـري لتنفيـذ     - ١٩
  منه. ١١ و ١٠، وخاصة الفقرتني EC-83/DEC.5قرار الس 

  
  اخلامتة    

ملنظمة يف ما ستجريه يف املسـتقبل مـن أنشـطة يف إطـار مهمتـها      سيتواصل جلّ تركيز ا  - ٢٠
 EC-81/DEC.4و  EC-83/DEC.5يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية علــى تنفيــذ قــراري الــس       

وأنشطة بعثة التقصي وتـدمري حظـرية الطـائرات املتبقيـة والتحقـق منـه، وتأكيـد حـال املـرفقني          
ء عمليات التفتيش السنوية يف الـبىن املقامـة حتـت األرض    الثابتني الـمقامني فوق األرض، وإجرا
  .اليت مت التحقق بالفعل من أا دمرت

 


