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م جه  من األمني ا ع م إىل رئيس  2019تشاااااااااااتون األ        ت  31رساااااااااااا    م ر     
 األمن جملس

 
يشرفين أن أحيل إليكم طيه التقرير الشهري الثالث والسبعني املقدم من املدير العام ملنظمة حظر  

)انظر املرفق(.  (2013) 2118من قرار جمعس األمن  12األســـــــــــــــعحــة الكيميــاةيــة  م   حكــام ال قرة 
 .2019تشرين األول/أكتوبر  23أيعول/سبتمرب إىل  24املمتدة من ويغطي التقرير ال رتة 

وأالحظ أن األمانة ال نية ملنظمة حظر األســـــعحة الكيمياةية ال تريال در قالرة  عري ت ســـــر  ي   
الثغرات وأوجه  دم االتســـــــــان والتباينات الف ع الوقو   عيها م إ  ن المهورية العربية الســـــــــورية  وأنه 

ها  نتيجة لذلك  أن تتحقق متاما من أن المهورية العربية الســـــــورية قدممي إ  ن يكن أن يعد يتعذر  عي
لقيقا وكام  وفقا الت اقية األســـــــــعحة الكيمياةية وقرار ايعس التن يذي ملنظمة حظر األســـــــــعحة الكيمياةية 

EC-M-33/DEC.1إىل تسوية  ي  املساةل  . وم هذا السيان  وسعيا إىل مواصعة الهول املشرتكة الرامية
املععقة   قدت الولة الثانية والعشرون من املشاورات بني فريق تقييم اإل  نت والمهورية العربية السورية 

م المهورية العربية الســورية. وســيقدم إىل ايعس  2019تشــرين األول/أكتوبر  23إىل  14م ال رتة من 
 ه األ مال وفقا لذلك.التن يذي لعمنظمة تقرير  ن نتاةج هذ

و  وة  عري ذلك  أالحظ أن األمانة ال نية حتضــر حاليا لعجولة الســالســة من  معيات الت تي   
  وفقا 2019م مرفقي برزة و رااي التابعني ملركري الدراســات والبحوا الععمية الف ســتجرل قبل  اية  ام 

ريال األمانة ال نية تنتظر توضـــــيحا من المهورية لعقرارات ذات الصـــــعة الصـــــالرة  ن ايعس التن يذي. وال ت
الف اكتش مي م إحدل العينات الف أخذت  2العربية السورية بشأن املالة الكيمياةية املدرجة م الدول 
 م مرفق برزة خ ل الولة الثالثة من  معيات الت تي .

تخدام موال كيمياةية ســــامة وتواصــــل بعثة تقصــــي ايقاةق حتعيل املععومات املتععقة ال ا ات اســــ 
  وم 2018تشـــــــــــــــرين الثــا /نوفمرب  24  وم حعــيف م 2019أاير/مــايو  19كســـــــــــــــ   م كبــانــة م 

وم حوالا أخرل. و  وة  عري ذلك  تعتريم البعثة إجرا   2017ايوالا اخلمس الف أبعغ  نها م  ام 
 العمل م الوقمي املناسيف. مهمات أخرل  وستقدم تقريرا إىل ايعس التن يذي  ن نتاةج هذا

  C-SS-4/DEC.3وفيما يتععق بعمل فريق التحقيق وحتديد اهلوية الذي أنشـــــــــــــــ   وجيف القرار  
أالحظ أن ال ريق قد بدأ حتقيقاته وأجرل اتصــــــــــاالت م  الدول األطرا  م ات اقية األســــــــــعحة الكيمياةية 

 معتمسا تعاو ا.

https://undocs.org/ar/S/RES/2118%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118%20(2013)
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لكيمياةية من قبل أي جهة كانمي أمرا در مقبول  وكما قعمي مرارا  يعترب اســـــــتخدام األســـــــعحة ا 
بقدر ما يعترب إف ت مســــتخدميها من العقار أمرا مرفوضــــا. وال بد من حتديد هوية  ي  من اســــتخدموا 
األســــــــــــعحة الكيمياةية ومســــــــــــا لتهم. وتعد وحدة الكعمة م جمعس األمن  ــــــــــــرطا أســــــــــــاســــــــــــيا لعوفا   ذا 

 العاجل.  االلتريام
 

 غ تريوشأنطونيو  )توقي (

  



S/2019/854 
 

 

19-18962 3/8 

 

 املتفق
 
 ]األصل: اإلسبانية واإلنكعيريية والروسية والصينية والعربية وال رنسية[

 
التقدم احملرز م إزالة برنمج األســــــــــــعحة ”يشــــــــــــرإفين أن أرســــــــــــل إليكم تقريري الصــــــــــــالر العنوان  

الصــــالر  EC-M-33/DEC.1الذي أُ دإ وفقا لألحكام ذات الصــــعة الوارلة م القرار  “الكيمياةية الســــوري
الصــــــــــــــالر  ن جمعس  (2013) 2118 ن ايعس التن يذي ملنظمة حظر األســــــــــــــعحة الكيمياةية  والقرار 

  إلحـــــالتـــــه إىل جمعس األمن 2013أيعول/ســـــــــــــــبتمرب  27ا األمن التـــــاب  لألمم املتحـــــدة  امل ر  ك  ـــــ
 تشـــــــــــــــرين األول/ 23أيعول/ســـــــــــــــبتمرب إىل  24الضـــــــــــــــميمة(. ويشـــــــــــــــمل تقريري ال رتة املمتدة من  انظر)

 التن يــــذي  وي ي أيضــــــــــــــــــا  تطعبــــات تقــــدق التقــــارير املنصـــــــــــــــو   عيهــــا م قرار ايعس 2019 أكتوبر
EC-M-34/DEC.1   2013تشرين الثا /نوفمرب  15امل ر. 

 
 آرايسفرنندو  )توقي (

  

https://undocs.org/ar/S/RES/2118%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118%20(2013)
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 ا ضميم 
 
 ]األصل: اإلسبانية واإلنكعيريية والروسية والصينية والعربية وال رنسية[

  
 ا ع م ملنظم  حظت األسلح  ا كيمي ئي مذ تة من املدوت   
 ا  قدم احملتز يف إزا    تانمج األسلح  ا كيمي ئي  ا س ري  

 
 معل م ت  س سي   

الصــــــــــــــــالر م اجتمــا ــه ( “ايعس”))و( من قرار ايعس التن يــذي  2تقضـــــــــــــــي ال قرة ال ر يــة  - 1
(  ن تقدإم األمانة ال نية 2013رب أيعول/ســـــــبتم 27امل رخة  EC-M-33/DEC.1والث ثني )الوثيقة  الثالث

إىل ايعس تقريرا  ـــــــــــهراي  ن تن يذ ذلك القرار. ويُرف  تقرير األمانة أيضـــــــــــا إىل جمعس األمن ( “األمانة”)
 .(2013) 2118من قرار جمعس األمن  12التاب  لألمم املتحدة من خ ل األمني العام  وفقا لع قرة 

املتطعبات امل صَّعة لتدمر األسعحة ” ل اجتما ه الراب  والث ثني  قرارا  نوانه وا تمد ايعس  خ - 2
امل رخة  EC-M-34/DEC.1)الوثيقة  “الكيمياةية الســـــــــــــورية ومرافق إنتام األســـــــــــــعحة الكيمياةية الســـــــــــــورية

تقارير  نةمن ذلك القرار  أن تقدإم األما 22(. وقرإر ايعس  م ال قرة 2013تشـــــــــــــرين الثا /نوفمرب  15
 ايعس)و( من قرار 2اقرتان م  التقــــــارير املطعور تقــــــديهــــــا  وجــــــيف ال قرة ال ر يــــــة ” ن تن يــــــذه 

EC-M-33/DEC 1“. 
ي ايقاةق ”وا تمد ايعس خ ل اجتما ه الثامن واألربعني قرارا  نوانه  - 3 تقارير بعثة املنظمة لتقصــإ

( أخذ فيه  عما  ن املدير العام 2015اط/فرباير  ــــــب 4امل رخة  EC-M-48/DEC.1)الوثيقة  “م ســــــوراي
ي ايقاةق م ســــورية  ي”)يعتريم إلرام تقارير بعثة املنظمة لتقصــــإ   ومععومات  ن مناقشــــات (“بعثة التقصــــإ

ايعس بشــــــــــــأ ا  ضــــــــــــمن تقاريره الشــــــــــــهرية الف يقدإمها  م  بقرار جمعس األمن التاب  لألمم املتحدة رقم 
تقرير من املــدير ”. واملثــل  ا تمــد ايعس خ ل لورتــه ايــاليــة والثمــانني قرارا  نوانــه (2013) 2118

امل رخة  EC-81/DEC.4)الوثيقة  “العام بشـــــــــــــأن إ  ن المهورية العربية الســـــــــــــورية وإفالا ا املتصـــــــــــــعة به
  ن املدير العام يعتريم تقدق مععومات  ن تن يذ ذلك القرار. ( أخذ فيه  عما2016آذار/مارس  23
تقــارير آليــة التحقيق املشـــــــــــــــرتكــة بني ”وا تمــد ايعس خ ل لورتــه الثــالثــة والثمــانني قرارا  نوانــه  - 4

منظمة حظر األســــــعحة الكيمياةية واألمم املتحدة  ن اســــــتخدام األســــــعحة الكيمياةية م المهورية العربية 
(. وقرر ايعس م ال قرة 2016تشـــــــــــــرين الثا /نوفمرب  11امل رخة  EC-83/DEC.5)الوثيقة  “الســـــــــــــورية
أن يُعِعم ايعس انتظام  ن تن يذ هذا القرار ويدرم ”)أ( من ذلك القرار أنإ  عري املدير العام 12ال ر ية 

املتحدة  من خ ل  مععومات  ن تن يذه م تقريره الشـــــــــــــــهري الذي يقدمه إىل جمعس األمن التاب  لألمم
 .“EC-M-33/DEC.1األمني العام لألمم املتحدة  بشأن القرار 

و عيه  يُقدَّم هذا التقرير الشـــــــــــــــهري الثالث والســـــــــــــــبعون وفقا لقرارات ايعس ا ن ة الذكر  وهو  - 5
 .2019تشرين األول/أكتوبر  23أيعول/سبتمرب إىل  24يشتمل  عري مععومات  ن ال رتة املمتدة من 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2118%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118%20(2013)
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ا  قاادم ا ااذي  حتزتااو اةمه رواا  ا عت ياا  ا سااااااااااا رواا  يف ا  فاا      ل اا ت  تار ي ا لس   
 EC-M 33/DEC.1   EC-M 34/DEC.1ا  نفيذي 

 يرل م ما يعي  رض التقدم الذي أحرزته المهورية العربية السورية: - 6
ق إنتام األســـعحة وفق ما ذُكر م التقارير الســـابقة  حتققمي األمانة من تدمر  ي  مراف )أ( 
 الف أ عنمي  نها المهورية العربية السورية؛  27 ــال( “مرافق اإلنتام”)الكيمياةية 
 2019تشـــــــــــــــرين األول/أكتوبر  17قدإممي المهورية العربية الســـــــــــــــورية إىل ايعس م  )ر( 

( 2019بر تشـــرين األول/أكتو  17امل رخة  EC-93/P/NAT.1تقريرها الشـــهري ايالي والســـبعني )الوثيقة 
 مإا ُأجري  عري أراضــيها من أنشــطة متصــعة بتدمر أســعحتها الكيمياةية ومرافق إنتاجها   م ي  ا تقضــي 

 .EC-M-34/DEC.1من القرار  19به ال قرة 
 

ت     ا  قدم يف إزا   األسااااااااالح  ا كيمي ئي  ا سااااااااا رو  ا ذي  حتزتو ا د   األ تا  ا     
 على  راضيه   نش   ا  دمري

فق ما أفيد به م تقارير ســــــــــــابقة  ُلمإر  ي  املوال الكيمياةية الف أ عنمي  نها المهورية العربية و  - 7
 .2014السورية والف ُرحإعمي من أراضيها م  ام 

 
 EC-81/DEC.4األنشااااااااااا   ا    جتل  األم ن  ا فني  يف م  و علق  قتار ي ا لس ا  نفيذي   

  EC-83/DEC.5 
جهوله الرامية إىل توضــــــــــــــي   ي  املســــــــــــــاةل ( “فريق التقييم”)ييم اإل  نت يواصــــــــــــــل فريق تق - 8
 من قرار ايعس  3احملســـــــــــــــومـــة املتععقـــة اإل  ن األول لعجمهوريـــة العربيـــة الســـــــــــــــوريـــة  وفقـــا لع قرة  در

EC-81/DEC.4  من قرار ايعس  6وال قرةEC-83/DEC.5. 
تقرير]اي[  ن  مــــل فريق تقييم ”الثــــانيــــة والتســـــــــــــــعني وقــــدإم املــــدير العــــام إىل ايعس م لورتــــه  - 9

(  قـُـدإمــمي فيــه إىل ايعس 2019أيعول/ســـــــــــــــبتمرب  27امل رخــة  EC-92/HP/DG.2)الوثيقــة  “اإل  نت
مععومات حمدثة  ن التقدم الذي أحرزه فريق التقييم م حتعيل ما ُ   واسُتعم من مععومات خ ل الولتني 

من املشاورات وما اتإصل  ما من أنشطة ميدانية  و ن العمل الذي أجنريه فريق  العشرين وايالية والعشرين
التقييم منذةذ. وُخعص م ذلك التقرير إىل أن األمانة ال تريال در قالرة م الوقمي اياضــــــر  عري حلإ  ي  

يتعذإر  عيها  ما ُميإري من ثغرات وأوجه  دم اتســــــان وتباينات م إ  ن المهورية العربية الســــــورية  ومن م
أن تتحقق متاما من أن المهورية العربية الســــــورية قدإممي إ  ن يكن أن يُعدإ لقيقا وكام   وجيف ات اقية 

 . EC-M-33/DEC.1وقرار ايعس ( “االت اقية”)األسعحة الكيمياةية 
العربية الســورية لتســوية  ي  املســاةل وملواصــعة الهول املشــرتكة الف يبذهلا فريق التقييم والمهورية  - 10

 تشـــــــرين األول/ 23إىل  14در احملســـــــومة  أوفد فريق التقييم م مهمة إىل المهورية العربية الســـــــورية من 
إلجرا  الولة الثانية والعشــرين من املشــاورات. واســتندت هذه املشــاورات إىل العمل الذي  2019أكتوبر 

منذ إجراةهما. وسيقدَّم إىل ايعس تبعا لذلك تقرير  ن نتاةج هذه املهمة  أجنري خ ل الولتني األخرتني و 
م  أي مععومات أخرل تتيحها المهورية العربية الســـــــــورية و/أو قمعها فريق التقييم  وكذلك نتاةج حتعيل 

 شاورات. املععومات والعينات الف تعقاها فريق التقييم خ ل الولتني العشرين وايالية والعشرين من امل
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  تواصـــــل األمانة تقييم الظرو  إلجرا   معيات EC-83/DEC.5من قرار ايعس  10ووفقا لع قرة  - 11
. ت تي  م املواق  الف ميإري ا آلية التحقيق املشــــــــــــــرتكة بني املنظمة واألمم املتحدة م تقريرليها الثالث والراب 

  جولة الت تي  اخلامســـــــــــــــة م مرفقلي EC-83/DEC.5من قرار ايعس  11وأجرت األمانة   م  ال قرة 
. 2019م متوز/يوليه ( “مركري الدراســـــــــــــــات”)برزة و رااي التابعلني ملركري الدراســـــــــــــــات والبحوا الععمية 

وســــــــــــيقدإم إىل ايعس تقرير  ن نتاةج  معيات الت تي  هذه م الوقمي املناســــــــــــيف. وتعك  األمانة حاليا 
 . 2019السالسة  الف ستجرل قبل  اية  ام   عري التخطيط إلجرا  جولة الت تي 

 2( من الدول 4وُكشـــــــ  خ ل جولة الت تي  الثالثة  ن مالة كيمياةية من موال القســـــــم ا  ) - 12
م إحدل العيإنات الف ُأخذت م مرافق مركري الدراسات م برزة  وأ عنمي المهورية العربية السورية خ ل 

أ ا ا ـــــرت حتقيقا م هذه املســـــألة وأ ا ســـــُتخرب األمانة بنتيجته. وال تريال  لورة ايعس ايالية والتســـــعني
 األمانة تنتظر ايصول  عري إيضاحات من المهورية العربية السورية بشأن هذه املسألة.

  قــدإم املــدير العــام إىل ايعس م EC-83/DEC.5)أ( من قرار ايعس 12و م  ال قرة ال ر يــة  - 13
تشرين  11)امل ر   EC-83/DEC.5حال تن يذ قرار ايعس التن يذي ”نية والتسعني تقريرا  نوانه لورته الثا

(  قدإم من خ له 2019أيعول/ســـــــــــــــبتمرب  17امل رخة  EC-92/DG.19)الوثيقة  “(2016الثا /نوفمرب 
 .EC-83/DEC.5مرييدا من املععومات احملدثة  ن حال تن يذ القرار 

 
   جتل  األم ن  ا فني  يف م  و علق ابةمه رو  ا عت ي  ا س رو األنش   األ ت  ا    

   رضــا  ــام   ن حال 2019تشــرين األول/أكتوبر  3قدإممي األمانة إىل الدول األطرا   م  - 14
 معها م ما يتصــــــــل بعمعيات ت تي  مركري الدراســــــــات و مل فريق التقييم وبعثة التقصــــــــي وفريق التحقيق 

 (.“ريق التحقيقف”)وحتديد اهلوية 
تقدق الد م ( “مكتيف خدمات املشــــــاري ”)ويواصــــــل مكتيف األمم املتحدة خلدمات املشــــــاري   - 15

لبعثة املنظمة م المهورية العربية الســـــــــــــورية وفقاي ل ت ان الث ثي الذي أُبرم بني املنظمة ومكتيف خدمات 
 املشاري  والمهورية العربية السورية. 

وكان هناك  حبعول  اية ال رتة املشـــــــــــــــمولة  ذا التقرير  موم  واحد من املنظمة موفلد  م إطار  - 16
 المهورية العربية السورية.بعثتها م 

 
 األنش   ا     جتوت يف م  و علق   عث  املنظم    قّصي احلق ئق يف س رو   

ي لراســـة كل املععومات املتاحة املتصـــعة الإ ا ات اســـتخدام أســـعحة كيمياةية  - 17 تواصـــل بعثة التقصـــإ
 EC M 50/DEC.1 و EC M 48/DEC.1م المهورية العربية السورية  مسرت دةي م ذلك بقرارلي ايعس 

 رقم(  وأيضـــــــــــــــــــا بقرار جمعس األمن التـــــاب  لألمم املتحـــــدة 2015تشـــــــــــــــرين الثـــــا /نوفمرب  23)امل ر  
2209 (2015) . 

وتنظر بعثة التقصـــــــي حاليا م  دل من ايالات  منها: حالثتان م خربة املصـــــــاصـــــــنة وقعتا م  - 18
؛ وحــــالثــــة م قعيــــيف الثور الســـــــــــــــعميــــة وقعــــمي م 2017آر/أدســـــــــــــــطس  4 و 2017متوز/يوليــــه  7
؛ 2017تشــــــــــرين األول/أكتوبر  22؛ وحالثة م الرموك بدمشــــــــــق وقعمي م 2017آر/أدســــــــــطس  9

؛ وحــالثــة م حعــيف وقعــمي م 2017تشـــــــــــــــرين الثــا /نوفمرب  8ران وقعــمي م وحــالثــة م البعيــل بصـــــــــــــــو 

https://undocs.org/ar/S/RES/2209%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2209%20(2015)
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. وتعك  بعثــة 2019أاير/مــايو  19؛ وحــالثــة م كبــانــة وقعــمي م 2018تشـــــــــــــــرين الثــا /نوفمرب  24
ي  عري حتعيل املععومات املتصــــــعة  ذه ايالات وبغرها  وهطإط إلجرا  مهمات أخرل  وســــــت يد  التقصــــــإ

 لعمل م الوقمي املناسيف.ايعس بنتاةج هذا ا
موجري املســـــــــــتجدات م ”وقدإممي األمانة تقريرا حمدا  ن  مل بعثة التقصـــــــــــي م مذكرة  نوا ا  - 19
 امل رخة S/1798/2019)الوثيقة  “يتععق األنشــــــطة الف أجر ا بعثة املنظمة لتقصــــــي ايقاةق م ســــــورية ما
 (. 2019تشرين األول/أكتوبر  3
 

ا صااااااااااا ار عن م  ت ا د    C-SS-4/DEC.3األنشااااااااااا   ا    جتل  األم ن  ا فني  يف م  و علق اب قتار   
 األ تا  يف ا رتو االس ثن ئي  ا تا ع   شأن اس خدام األسلح  ا كيمي ئي  يف اةمه رو  ا عت ي  ا س رو 

( الـــذي ا تمـــده م متر الـــدول 2018حرييران/يونيـــه  27 ر  )امل C-SS-4/DEC.3يتنـــاول القرار  - 20
م لورته االستثناةية الرابعة  فيما يتناوُله  استخدامل األسعحة الكيمياةية م المهورية ( “امل متر”)األطرا  

 العربية السورية. 
لتحديد هوية ملن   أنشـــأت األمانة فريق التحقيق C-SS-4/DEC.3من القرار  10و م  ال قرة  - 21

اســـــتخدموا األســـــعحة الكيمياةية م المهورية العربية الســـــورية  من خ ل متييري وتبعيغ  ي  املععومات الف 
قد تكون ذات صــعة  نشــأ تعك األســعحة الكيمياةية م اياالت الف يلثُبمي فيها لبعثة التقصــإي أو ثبمي هلا 

أ ا اســـُتخدممي  واياالت الف ُ ُتصـــِدر آلية التحقيق  فيها أن أســـعحة كيمياةية قد اســـُتخدممي أو يرجإ 
املشـــــرتكة بني املنظمة واألمم املتحدة تقريرا  نها. وبدأ فريق التحقيق حتقيقاته وتواصـــــل م  الدول األطرا  

 طالبيا تعاو ا.
   مل فريق التحقيق وحتديد اهلوية الذي أنشـــــــــ”ووزإ مي األمانة م هذا الصـــــــــدل مذكرة  نوا ا  - 22

امل رخــــــة  EC-92/S/8)الوثيقــــــة  “(2018حرييران/يونيــــــه  27)امل ر   C-SS-4/DEC.3 وجــــــيف القرار 
 (.2019تشرين األول/أكتوبر  3

  قـــدَّم املـــدير العـــام إىل ايعس م لورتـــه الثـــانيـــة C-SS-4/DEC.3من القرار  24و م  ال قرة  - 23
بشـــــأن التصـــــدي لعتهديد النا ـــــ   C-SS-4/DEC.3قرار التقدم احملرز م تن يذ ال”والتســـــعني تقريرا  نوانه 

 2019أيعول/ســـــــــــــــبتمرب  27امل رخة  EC-92/DG.26)الوثيقة  “ ن اســـــــــــــــتخدام األســـــــــــــــعحة الكيمياةية
 (. 2019تشرين األول/أكتوبر  4امل ر   Corr.1وتصويبها

 
 امل ارا ا  كميلي   

الصــــندون االســــتصما  اخلا   2015وفق ما ســــبق أن أفيد به  أُنشــــ  م تشــــرين الثا /نوفمرب  - 24
املهمات م سورية لد م بعثة التقصإي واألنشطة األخرل املتبقية  مثل أنشطة فريق التقييم وفريق التحقيق 
وحتديد اهلوية و معيات الت تي  الف جترل مرإتني م الســنة م مركري الدراســات. وبعغ جمموس املســا ات م 

. وأُبرممي ات اقات مســـا ات م  ورويمعيون  29.6املشـــمولة  ذا التقرير  هذا الصـــندون حبعول  اية ال رتة
أســــرتاليا  وأملانيا  و هورية كوراي  والدا رك  وســــعوفينيا  والســــويد  وســــويســــرا  و ــــيعي  وفرنســــا  وفنعندا  

  والوالايت يرلندا الشـــــــــــــــمالية  ومونكو  والنرويج  ونيوزيعنداأوكندا  واملمعكة املتحدة لربيطانيا العظمري و 
 املتحدة األمريكية  واالحتال األورويب. 

 

https://undocs.org/ar/S/1798/2019
https://undocs.org/ar/S/1798/2019


 S/2019/854 

 

8/8 19-18962 

 

 اخل     
ســــينصــــيف ُجلإ تركيري املنظمة م ما ســــتجريه م املســــتقبل من أنشــــطة م إطار بعثتها م المهورية  - 25

ي؛ وتن يذ قرارلي ايعس    EC-81/DEC.4 و EC-83/DEC.5العربية الســـــــــــــورية  عري أنشـــــــــــــطة بعثة التقصـــــــــــــإ
ذلك املســـــــاةل املتصـــــــعة اإل  ن؛ و معيات الت تي  م موقعي برزة و رااي التابعلني ملركري الدراســـــــات؛  م  ا

امل متر  وإجرا  زايرات ســــــنوية إىل البم املقامة حتمي األرض الف ع التحقق ال عل من أ ا ُلمإرت؛ وتن يذ قرار
C-SS-4/DEC.3ملنظإم م  المهورية العربية السورية.. وسيستمر تن يذ هذه األنشطة م إطار ايوار ا 

 


