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Featured News

Press briefing by the OPCW-UN Joint Mission

27 April 2014 – The following are the key points made by Sigrid Kaag, Special Coordinator of the OPCW-UN Joint Mission, at a press briefing in Damascus, Syrian Arab
Republic [English/Arabic]:
 
-- The Syrian Arab Republic has now removed from its territory or destroyed in-country more than 92% of its declared stockpile of chemical weapons material. Eighteen
movements have been carried out so far with due regard for the environment and public health.

-- Over the last months the Syrian Arab Republic has destroyed all declared production, mixing and filling equipment and munitions, as well as some buildings associated
with its Chemical Weapons Programme. A majority of its chemical weapons storage facilities are now closed, and important progress has been made closing down
production facilities. 

-- The OPCW-UN Joint Mission has assisted the Syrian Arab Republic carrying out its obligations according to UN Security Council resolution 2118 (2013) and relevant
OPCW Executive Council Decisions. Today, the Joint Mission has verified the removal and elimination of large parts of the Syrian Arab Republic’s declared Chemical
Weapons Programme.  

-- This is a significant achievement, which has been accomplished in a short period of time and in difficult security conditions.

-- However, nearly 8% of Syria’s declared chemical weapons material remains on its territory. This should be removed in the shortest possible timeframe, despite the
difficult security situation. Should this material be removed soon, the Syrian Arab Republic will have successfully carried out a major obligation that is a focus of much
international attention. I strongly encourage my Syrian interlocutors to complete the removal of remaining chemical weapons material as quickly as possible. 

-- A team from the OPCW Technical Secretariat has been working with officials from the SAR reviewing the original Declaration:  to obtain clarifications, and address
discrepancies and anomalies. The team has reported fruitful discussions and tangible progress.

-- Twelve chemical weapons production facilities are under review by the OPCW Executive Council in The Hague regarding the modalities for their destruction. With the
majority of other facilities now closed: an early decision is important if deadlines are to be achieved.

-- It is the Joint Mission’s hope and expectation that - having come this close to meeting the target date for the removal of chemicals weapons material - the Syrian Arab
Republic will take the final step very soon. Every effort must be made towards achieving the 30 June 2014 deadline set by OPCW Executive Council Decisions and the UN
Security Council.

-- In recent weeks there have been renewed allegations of toxic chlorine gas attacks in several different parts of the country.  All necessary steps should be taken to
establish the facts surrounding these unsubstantiated allegations. According to the Chemical Weapons Convention, to which Syria is now a State Party, the OPCW is the
appropriate body to assess these allegations. I understand that the OPCW Technical Secretariat has been in touch with the Syrian government in this regard. This will be
conducted outside of the Joint Mission mandate.

-- We are fully mindful of the human tragedy that has befallen on the people of Syria. We can only hope to make a modest yet meaningful contribution within the wider
context of a peaceful resolution for Syria and the region.

 

النقاط األساسّیة في اإلحاطة اإلعالمّیة:

-       رّحلت الجمهوریة العربیة السوریة من أراضیها أو دّمرت داخل أراضیها أكثر من 92 بالمئة من مخزون المواد الكیمیائّیة المعلن عنها. وقد تّم تنفیذ 18
عملّیة نقل حّتى اآلن مع األخذ بعین االعتبار مسألتي البیئة والصّحة العامة.

إلى باإلضافة  الخلط والتعبئة والذخائر المعلن عنها،  أو  السوریة جمیع معّدات اإلنتاج والمزج  العربیة  الجمهوریة  الفائتة، دّمرت  األخیرة  األشهر  -       في 
لناحیة إقفال مرافق تقّدم كبیر  الكیمیائّیة وتّم إحراز  تخزین األسلحة  إقفال أغلبّیة مرافق  تّم  لألسلحة الكیمیائّیة. وقد  ببرنامجها  المباني المرتبطة  بعض 

اإلنتاج.

العربیة السوریة لتنفیذ التزاماتها بما یتوافق مع قرار مجلس األمن -       ساعدت البعثة المشتركة لمنظمة حظر األسلحة الكیمیائّیة واألمم المتحدة الجمهوریة 
التنفیذي ذات الصلة. وحّتى اآلن، تحّققت البعثة المشتركة التابع لألمم المتحدة رقم 2118 (2013) وقرارات مجلس منّظمة حظر األسلحة الكیمیائّیة 

من إزالة أجزاء كبیرة من برنامج الجمهوریة العربیة السوریة المعلن لألسلحة الكیمیائیة والقضاء علیها.

هذا إنجاز مهّم جدًا، تّم في مهلة زمنّیة قصیرة وفي ظّل أوضاع أمنّیة صعبة.        -

أراضیها ویجب إزالة هذا الجزء بأسرع فترة زمنّیة ممكنة على -       لكن، ما زال ما یقارب 8 بالمئة من المواد الكیمیائّیة المعلن عنها من قبل سوریة داخل 
الرغم من الوضع األمنّي الصعب. إذا تّمت إزالة هذه المواد قریبًا، تكون الجمهوریة العربیة السوریة قد نجحت بتنفیذ التزام مهّم جدًا ینصّب علیه الكثیر

من االهتمام الدولي. وأشّجع بقّوة الجانب السوري على إزالة ما تبّقى من مواد األسلحة الكیمیائیة بأسرع وقت ممكن.

-       وقد كان فریق من منظمة حظر األسلحة الكیمیائیة یعمل مع مسؤولین من الجمهوریة العربیة السوریة على مراجعة اإلعالن األصلّي للحصول على اإلیضاحات
ومعالجة التباینات والمفارقات وقد ذكر الفریق بأّن النقاشات كانت مثمرة وقد تّم إحراز تقّدم ملموس.

-       إّن مجلس منظمة حظر األسلحة الكیمیائیة التنفیذي في الهاي یدرس طرق تدمیر 12 مرفق إنتاج أسلحة كیمیائیة. اآلن وقد تّم إقفال أغلبیة المرافق األخرى من
المهّم جدًا التوّصل إلى قرار في وقت مبكر بغیة احترام المهلة الزمنیة.
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-       إّن مجلس منظمة حظر األسلحة الكیمیائیة التنفیذي في الهاي یدرس طرق تدمیر 12 مرفق إنتاج أسلحة كیمیائیة. اآلن وقد تّم إقفال أغلبیة المرافق األخرى من
المهّم جدًا التوّصل إلى قرار في وقت مبكر بغیة احترام المهلة الزمنیة.

السوریة العربیة  الجمهوریة  تخطو  أن  المشتركة  البعثة  تأمل  أنملة،  قید  الكیمیائّیة على  المواد  إلزالة  المحّددة  الزمنیة  المهلة  احترام  أصبح  -       اآلن وقد 
الكیمیائیة قرارات مجلس منظمة حظر األسلحة  الزمنیة المحّددة في  احترام مهلة 30 حزیران  یألو لها جهد لناحیة  یجب أّال  قریبًا جدًا.  الخطوة األخیرة 

التنفیذي ومجلس األمن التابع ألمم المتحدة.

-       في األسابیع األخیرة، ظهرت اّدعاءات متجّددة في ما یتعّلق بهجمات بغاز الكلور السام في أنحاء مختلفة من البالد. یجب اّتخاذ جمیع الخطوات الالزمة
لتحدید الحقائق حول هذه االدعاءات غیر المؤكدة. وفقًا التفاقیة حظر األسلحة الكیمیائیة وسوریة اآلن عضو فیها، إّن منظمة حظر األسلحة الكیمیائیة
العربیة الجمهوریة  تتواصل مع  الفنّیة  الكیمیائیة  أمانة منّظمة حظر األسلحة  فهمت، إّن  االدعاءات. وعلى حسب ما  هذه  بتقییم  الهیئة المختصة  هي 

السوریة في هذا الشأن. وسیتّم ذلك خارج إطار تفویض البعثة المشتركة.

-       وعلى الرغم من ذلك، كّلني أمل بأّن اإلنجاز المبكر إلزالة برنامج الجمهوریة العربیة السوریة لألسلحة الكیمیائّیة بشكل تاّم ومتحّقق منه سیساهم إیجابیًا
بشكل متواضع على أهمّیته وذلك في السیاق األوسع لألزمة في سوریة.
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