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  الدورة الثامنة والستون
   من جدول األعمال١٣٤البند 

        ٢٠١٥- ٢٠١٤امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 
التقـــديرات املتعلقـــة بالبعثـــات الـــسياسية اخلاصـــة، واملـــساعي احلميـــدة           

أو /واملبـــادرات الـــسياسية األخـــرى الـــيت أذنـــت هبـــا اجلمعيـــة العامـــة و       
  األمن جملس

    
البعثة املشتركة بني منظمة حظر األسـلحة الكيميائيـة         :  املواضيعية الثالثة  اجملموعة    

واألمم املتحدة من أجـل القـضاء علـى برنـامج األسـلحة الكيميائيـة للجمهوريـة                 
  العربية السورية

  
  تقرير األمني العام    

  
  تصويب    

  
  ١٧الفقرة   -  ١    

  :يكون نص اجلملة الثالثة كما يلي  
ن البعثـة املـشتركة سـتتأكد مـن إزالـة مجيـع املعـدات، سـواء تلـك                   وجتدر اإلشارة إىل أ     

اليت منحت للبعثة أو قدمت إىل حكومـة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية علـى سـبيل القـرض، إىل                  
خارج البلد للتخلص منها، بعد االنتهاء من املهام املقـررة، مبـا يتوافـق مـع الـشروط واألحكـام                   

  .وجبهااليت ُمنَِحت املعدات املذكورة مب
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  ١اجلدول   -  ٢    
  ‘٣’) أ(مؤشر اإلجناز     

متبقيـات املـواد الكيميائيـة      ”:  بـالنص التـايل    “متبقيات عامل اخلـردل   ”االستعاضة عن     
  .“ذات األولوية

  
  ‘١’) د(مؤشر اإلجناز     

تدمري عامل اخلردل ومكونات األسلحة الكيميائية الثنائيـة الرئيـسية،          ”االستعاضة عن     
تدمري املواد الكيميائيـة   ”:  بالنص التايل  “BB، مبا فيها ملح     BB و   B و   A و   DFواع  ـوهي األن 

  .“ذات األولوية
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