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 رئــيس إىل العــام األمــني مــن موجهــة ٢٠١٤ فربايــر/شــباط ٢٧ مؤرخــة رســالة    
  األمن جملس

  
 األسـلحة  حظـر  ملنظمـة  العـام  للمـدير  اخلـامس  الـشهري  التقريـر  طيـه  أحيل أن يشرفين  

ــة ــدم الكيميائيـ ــال املقـ ــام ب عمـ ــرةأحكـ ــن ١٢ الفقـ ــرار مـ ــس قـ ــن جملـ  )٢٠١٣ (٢١١٨ األمـ
 تقــدميها القــرار ذلــك يف اجمللــس طلــب الــيت املعلومــات الرســالة هــذه وتتــضمن. )املرفــق انظــر(

ر ينـاي /الثـاين  كانون ٢١ بني ما املمتدة الفترة يف املتحدة األمم هبا اضطلعت اليت األنشطة بشأن
  .القرار بتنفيذ يتعلق فيما ٢٠١٤فرباير / شباط٢١ و
  

  مقدمة    
 تـشرين  ١٥ و) EC-M-33/DEC.1 (٢٠١٣سـبتمرب   / أيلـول  ٢٧القرارين املـؤرخني    يف    
ــاين ــوفمرب/الث ــس حــدَّد، )EC-M-34/DEC.1 (٢٠١٣ ن ــذي اجملل ــة التنفي  األســلحة حظــر ملنظم

ــة ــة     الكيميائي ــا إلزال ــدا هنائي ــة مــن اآلجــال املتوســطة وموع ــامج جمموع ــة برن ــة اجلمهوري  العربي
لت اآلجال املتوسطة مواعيد لتدمري معـدات إنتـاج األسـلحة           ومش. الكيميائية لألسلحة السورية

، واحلاويــات الــيت هبــا والــذخائر الكيميائيــة غــري املعبــأة الكيميائيــة ومعــدات خلطهــا وتعبئتــها،  
، واملعـــامل واملبـــاين املتخصـــصة املتـــصلة مبرافـــق إنتـــاج األســـلحة عامـــل اخلـــردلمـــن متبقيـــات 
 اجلمهوريــة مــن الكيميائيــة األســلحة مــواد إزالــةضا ومشلــت اآلجــال املتوســطة أيــ . الكيميائيــة

  . داخل البلدإليزوبروبانول، وتدمري االبلد خارج تدمريها أجل من السورية العربية
التـدمري الـوظيفي     باآلجال األوليـة، مبـا يف ذلـك          السورية العربية اجلمهوريةوقد أوفت     

ــى   ــدرهتا عل ــاج لق ــة و ذخــائر إنت ــا وتعاألســلحة الكيميائي ــع   خلطه ــدمري مجي ــها، وت ــذخائر بئت ال
مرافق اإلنتاج املتنقلة واملعدات املتخصـصة واملعـامل        ودمرت ما لديها من     . الكيميائية غري املعبأة  

وإضـافة إىل ذلـك، أحـرزت اجلمهوريـة     . اخلاصة يف عدد من مرافق إنتـاج األسـلحة الكيميائيـة          
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 إليزوبروبـانول اقدما كـبريا يف تـدمري       العربية السورية، خالل الفترة املشمولة بالتقرير السابق، ت       
  .داخل البلد

 ٢٠١٣ديـــــسمرب / كـــــانون األول٣١ومل يـــــتم الوفـــــاء بـــــأجلني متوســـــطني، مهـــــا   
اجلمهورية العربيـة الـسورية مـن    ، إلزالة مواد األسلحة الكيميائية من  ٢٠١٤فرباير  /شباط ٥ و

 العربيــة اجلمهوريــة برنــامجإزالــة ونتيجــة لــذلك، تــأخرت عمليــة . أجــل تــدمريها خــارج البلــد
غـري أنـه    . وهـذا التـأخري ال يتعـذر تداركـه        .  عـن املوعـد احملـدد هلـا        الكيميائية لألسلحة السورية

ــاس      ــا، علـــى أسـ ــسورية بتـــسريع وتكثيـــف جهودهـ ــة الـ ــة العربيـ ــوم اجلمهوريـ يقتـــضي أن تقـ
تقـوم  االضطالع بعمليات نقـل للمـواد الكيميائيـة تكـون حـسنة يف توقيتـها وقابلـة للتنبـؤ هبـا و                     

  .على احلجم
  

  الكيميائية لألسلحة السورية العربية اجلمهورية برنامج الرامية إىل إزالة األنشطة    
 ملنظمـة حظـر األسـلحة       املـشتركة  البعثـة خالل الفترة املـشمولة هبـذا التقريـر، واصـلت             

ــة    ــم املتحــدة إلزال ــة واألم ــامجالكيميائي ــة برن ــة اجلمهوري ــسورية العربي ــةالكيميائ لألســلحة ال  ي
عملها مع الدول األعضاء لكفالة أن يكون لدى اجلمهورية العربيـة الـسورية             ) املشتركة البعثة(
وقـدمت البعثـة املـشتركة املـساعدة للجمهوريـة          . يلزمها من معدات ومواد للوفاء بالتزاماهتـا       ما

ــة ويف مواقــع     العربيــة الــسورية يف ختطيطهــا وتنفيــذها لألنــشطة التحــضريية يف دمــشق والالذقي
 برنـــامجوواصـــلت البعثـــة املـــشتركة رصـــد التقـــدم فيمـــا يتعلـــق بإزالـــة . األســـلحة الكيميائيـــة

  .، والتحقق من هذا التقدم وتقييمهالكيميائية لألسلحة السورية العربية اجلمهورية
يف أمـاكن حمـددة     عبئة والتحميل   التغالبية معدات   وضعت اجلمهورية العربية السورية     و  

ونتيجـة اختبـار أجرتـه البعثـة املـشتركة علـى حاويـات تنقـل هبـا مـواد                    . ةحمـدد مسبقاًً يف مواقع    
كيميائية سائلة من أجـل التحقـق مـن االمتثـال للمعـايري الدوليـة ملناولـة البـضائع اخلطـرة، أُشـري                 
علــى اجلمهوريــة العربيــة الــسورية بــأن تــصب مــواد كيميائيــة معينــة يف براميــل جديــدة توفرهــا 

د ذلــك يف التخفيــف مــن خطــر وقــوع احلــوادث وحــاالت       وســوف يفيــ . الــدول األعــضاء 
وقامـت،  . وقد اختذت اجلمهورية العربية السورية إجراءات تبعـا لـذلك   . االنسكاب أثناء النقل  

بنــاء علــى املــشورة الــيت أســدهتا إليهــا البعثــة املــشتركة ويف إطــار جهودهــا لتــسريع األنــشطة،     
 مواقـع أقـل عـددا ويف حالـة واحـدة لزيـادة              بعمليات نقـل داخليـة لتجميـع املـواد الكيميائيـة يف           

تأمني املواد الكيميائية املخزونة يف موقع أفيـد بأنـه معـرض خلطـر هجـوم علـى أيـدي مجاعـات                      
  .املعارضة املسلحة
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 كـانون   ٣٠وبناء على قرار اختذه اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية يف              
 داخــل البلــد، قامــت اجلمهوريــة العربيــة  روبــانولإليزوب خبــصوص تــدمري ا٢٠١٤ينــاير /الثــاين

السورية بتدمري اجلزء األعظم مـن هـذه املـادة الكيميائيـة علـى مـدى فتـرة مـدهتا أربعـة أيـام يف                         
وختـزن النـسبة املئويـة      . وقد حتقق موظفو البعثة املشتركة من ذلـك       . ٢٠١٤فرباير  /أوائل شباط 

ومـن املقـرر أن تـدمرها       . حاليا بسبب الوضع األمين   القليلة املتبقية يف موقع يتعذر الوصول إليه        
ــأتى الوصــول           ــا أن يت ــك م ــن ذل ــة املــشتركة م ــق البعث ــسورية وأن تتحق ــة ال ــة العربي اجلمهوري

  .املوقع إىل
، قامــت اجلمهوريــة العربيــة ٢٠١٤فربايــر / شــباط١٠ينــاير و / كــانون الثــاين٢٧ويف   

.  عــدد مــن املواقــع إىل مينــاء الالذقيــة الــسورية بعمليــات لنقــل مــواد األســلحة الكيميائيــة مــن  
وجرى جتهيز املواد يف امليناء وقـام بتحميلـها علـى مـنت سـفن شـحن موظفـون سـوريون تلقـوا                        

ــدريبا مناســبا هلــذا الغــرض   ــاين ٢٧ويف . ت ــاير / كــانون الث ــة  ٢٠١٤ين ــة األمني ــسمح احلال ، مل ت
انــت ســتنقل منــها املــواد    الــسائدة بقيــام البعثــة املــشتركة بعمليــات حتقــق يف املواقــع الــيت ك       

ويف . الكيميائية، غري أنه مت القيام بعمليات حتقق من بعد باستخدام أجهزة املراقبـة بالكـامريات              
، أجرى موظفو البعثة املشتركة حتققا عينيا يف املواقع اليت هي مـصدر             ٢٠١٤فرباير  /شباط ١٠

ركة بعمليـات حتقـق قبـل حتميـل         ويف كال التارخيني، قامـت البعثـة املـشت        . املواد قبل عملية النقل   
وال تزال سفن الـشحن يف امليـاه الدوليـة يف انتظـار عمليـات نقـل إضـافية،                   . احلاويات يف امليناء  

  .ترافقها حراسة حبرية وفرهتا الدول األعضاء املشاركة
. ومل تــشهد الفتــرة الــيت يغطيهــا هــذا التقريــر أي عمليــات نقــل أخــرى ملــواد كيميائيــة  

 العربيــة الــسورية اإلعــراب عــن اعتزامهــا إجنــاز اإلزالــة التامــة ملوادهــا         وكــررت اجلمهوريــة 
وبنـاء علـى الطلـب، وبتـشاور        . الكيميائية لغرض تدمريها، على حنو ما قـرره اجمللـس التنفيـذي           

وثيق مـع املـدير العـام ملنظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة والبعثـة املـشتركة، أعـدت اجلمهوريـة                      
وبعـد مناقـشات مـع منظمـة حظـر        . لسلة بشأن عمليات النقل املقبلة    العربية السورية خطة متس   

األسلحة الكيميائية والبعثة املشتركة، أعادت اجلمهورية العربية السورية يف وقت الحـق تقـدمي            
  .اخلطة مع جدول زمين منقح

الـيت  اإلضـافية  بعض األصـول األمنيـة   وتلح اجلمهورية العربية السورية على احلاجة إىل     
وتشمل ما يسمى األغلفة املـصفحة الـيت        . كفالة أمن عملية النقل داخل البلد     ا ضرورية ل  تعتربه

صندوق االسـتئماين   اقتنتها اجلمهورية العربية السورية حمليا بتمويل قدمته البعثة املشتركة من الـ           
ئيـة  والغرض من اقتناء هذه األغلفة هو محاية احلاويات اليت تنقل هبا مواد كيميا            . ألمم املتحدة ل

وقد أصبحت الدفعة األوىل منها متاحة اآلن وسوف يـتم تـسليم            . معينة أثناء نقلها إىل الالذقية    



S/2014/133
 

4/14 14-24524 
 

وتشمل أيضا أصوال أمنيـة أخـرى حـددهتا اجلمهوريـة العربيـة             . فرباير/الباقي خالل شهر شباط   
وسـائط  السورية باعتبارها ضرورية لعمليات نقل أخرى من قبيل أجهزة كشف املتفجرات وال           

  .ومفهوم أن هذه املسألة جيري حلها على أساس ثنائي. ضادةاملكترونية لاإل
وخالل الفترة اليت يغطيها هذا التقرير، واصلت املنسقة اخلاصة للبعثة املشتركة عملـها               

. مع اجلمهوريـة العربيـة الـسورية وغريهـا مـن الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األسـلحة الكيميائيـة                     
ومــع املــدير العــام ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة لكفالــة وظلــت علــى اتــصال منــتظم معــي 

  .التنسيق الوثيق بني البعثة املشتركة ومقر منظمة حظر األسلحة الكيميائية ومقر األمم املتحدة
وواصلت البعثة املشتركة أنشطة االتصال والتنسيق اليت تقوم هبـا انطالقـا مـن مكاتبـها                  

ففـي دمــشق، واصـل موظفــو البعثـة املــشتركة عقــد    . يايف دمـشق والالذقيــة ونيويـورك ونيقوســ  
اجتماعــات يوميــة مــع الــسلطات الــسورية تركــز علــى تــسريع عمليــات النقــل الــربي، ورافــق    

ويف الالذقيــة، عملــت . مفتــشون نظــراء ســوريني إىل مواقــع شــىت للتحقــق مــن التقــدم وتقييمــه 
قـي املـواد الكيميائيـة وجتهيزهـا        البعثة املشتركة مع سلطات امليناء لتحـسني مـدى االسـتعداد لتل           

ويف نيويـورك، بقيـت البعثـة املـشتركة علـى           . بسرعة ولزيادة تعزيز قـدرات االسـتجابة الطارئـة        
اتصال منتظم مع الدول األعـضاء، كمـا عملـت مـع الكيانـات املعنيـة يف األمانـة العامـة لألمـم                       

ا، واصـلت البعثـة املـشتركة       ويف نيقوسـي  . املتحدة لكفالة االتساق والتنـسيق مـع األمـم املتحـدة          
ــة        ــشأن املــسائل البحري ــة ب ــة العمــل البحري ــادل املعلومــات والتنــسيق مــع شــركاء فرق تيــسري تب

  .الصلة ذات
وواصــلت البعثــة املــشتركة عملــها مــع برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة ومنظمــة الــصحة     

نـشطة ولتقـدمي املـشورة يف       العاملية لتقييم املخاطر البيئية واملخـاطر الـصحية الـيت تـرتبط هبـذه األ              
. الوقت املناسب للسلطات السورية بشأن التـدابري املناسـبة للتخفيـف مـن اآلثـار املترتبـة عليهـا                  

وقام خرباء من برنامج البيئة ومن منظمـة الـصحة العامليـة بزيـارة الالذقيـة ملناقـشة تلـك التـدابري           
 املــشتركة، البعثــة مــع الوثيــق وربالتــشا العامليــة، الــصحة منظمــة وتقــوم. مــع الــسلطات احملليــة

 التـصدي  علـى  احمللية الصحية الرعاية مرافق قدرة لتعزيز معدات وتقدميدورات تدريبية    بتنظيم
  .الكيميائية املواد إزالة خالل يقع أن حيتمل حادث ألي

 الفتـرة  خـالل  هـشة  السورية العربية اجلمهورية داخل األمنية احلالة ظلت   أفيد، ومثلما  
 تنقـل  قوافـل  علـى  للـهجوم  بوقـوع حمـاولتني      الـسورية  الـسلطات  أفادت فقد .بالتقرير املشمولة
ــواد ــة م ــاين ٢٧ يف كيميائي ــانون الث ــاير / ك ــك، إىل وإضــافة .٢٠١٤ين ــسلطات أشــارت ذل  ال

 خــالل متعــذرا أمــرا مــوقعني إىل الوصــول جعــل العــسكرية األعمــال اســتمرار أن إىل الــسورية
 داخـل  اإليزوبروبـانول  مـن  األخـرية    الكميـات  تـدمري  أخـر  مـا  ر،بـالتقري  املـشمولة  الفتـرة  معظم
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 مـن  أقـل  عـدد  يف الكيميائيـة  املـواد  جتميـع  إىل اهلادفـة  األنـشطة  بـبعض  القيام دون وحال البلد،
 /الثــاين كــانون ٢٧ يف نقلــها قبــل الكيميائيــة املــواد مــن العــيين بــالتحقق القيــام ومنــع املواقــع،
  .٢٠١٤ يناير

.  املــشتركة يف هنايــة املطــاف مــسؤولية اجلمهوريــة العربيــة الــسورية  ويظــل أمــن البعثــة  
أن البعثة املشتركة تقوم باستمرار بتقييم احلالة األمنيـة لتحديـد التهديـدات وللتخفيـف مـن          بيد

وردا على هتديدات تلقتـها البعثـة املـشتركة، واصـلت البعثـة            . املخاطر احملدقة مبوظفيها وأصوهلا   
جمـال الـسالمة واألمـن ونفـذت تـدابري أمنيـة إضـافية حلمايـة مجيـع موظفيهـا           تعزيز إجراءاهتـا يف     

  .املوجودين داخل اجلمهورية العربية السورية
ــرة     ــا للفق ــن   ٩ووفق ــرار جملــس األم ــن ق ــم املتحــدة   )٢٠١٣ (٢١١٨ م ، وقعــت األم

ئيــة وحكومــة اجلمهوريــة العربيــة الــسورية اتفاقــا ثالثيــا بــشأن ومنظمــة حظــر األســلحة الكيميا
ومت أيـضا يف نفـس اليـوم التوقيـع علـى مـذكرة تفـاهم                . ٢٠١٤فرباير  / شباط ٥مركز البعثة يف    

  .لتقدمي اخلدمات الطبية بعد أن مت االتفاق على نص املذكرة سابقا
  

  خامتة    
ــة     ــة إزال ــامجمتــر عملي ــة برن ــة اجلمهوري ــسوري العربي ــة لألســلحة ةال  مبنعطــف الكيميائي
فقــد أحــرز تقــدم ملحــوظ خــالل األشــهر األخــرية يف تــدمري املعــدات احليويــة واملعــامل . حاســم

. اخلاصة يف عدد من مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية، إضافة إىل الذخائر الكيميائية غري املعبـأة              
األســـلحة الكيميائيـــة ونتيجـــة لـــذلك، عطلـــت قـــدرات اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية إلنتـــاج 

  .وتعبئتها وخلطها
املعلـن   الـسورية  العربيـة  اجلمهوريـة  برنـامج ويواصل اجملتمع الدويل دعمه لعمليـة إزالـة           
 بطريقــة مباشــرة ومــن خــالل التمويــل الــسخي املقــدم مــن الــصندوق         الكيميائيــة لألســلحة

لكيميائيـة، عـرب تقـدمي      االستئماين لألمم املتحدة والصندوق االستئماين ملنظمة حظـر األسـلحة ا          
وجــود حبــري كــبري يف شــرقي البحــر  كميــات كــبرية مــن املــواد واملعــدات، وعــن طريــق نــشر  

وتظـل برهانـا واضـحا       كـبرية نفقـات   جيـري تنفيـذها بتكبـد       وهذه العمليـات    . األبيض املتوسط 
  .يةالكيميائ لألسلحة السورية العربية اجلمهورية برنامجعلى التزام اجملتمع الدويل بإزالة 

ويف حــني مت إحــراز تقــدم يف ظــل ظــروف صــعبة فإنــه ال شــك أن اجلمهوريــة العربيــة    
السورية جيب عليها أن تكثف أكثر جهودها وتزيد من وتريهتا يف سبيل التخلص مـن برناجمهـا                 

ويف هـذا الـصدد، أنتظـر اآلن        . ٢٠١٤يونيـه   / حزيـران  ٣٠لألسلحة الكيميائيـة بكاملـه حبلـول        
ة السورية أن تفي بالتزامها بنقل مواد األسلحة الكيميائية بطريقة منهجيـة            من اجلمهورية العربي  
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متسقة قائمة على احلجم من مجيـع املواقـع املتبقيـة إىل املينـاء الـيت سـتنقل منـه إىل خـارج البلـد                         
  .لتدمريها هناك

وأود أن أكرر اإلعراب عن امتناين جلميع الدول األعـضاء الـيت قامـت بتـوفري التمويـل                   
 لألسـلحة  السورية العربية اجلمهورية برنامجوري واألصول الالزمة للنهوض بعملية إزالة       الضر

وإين ملمنت أيضا للمنسقة اخلاصة وملوظفي البعثة املشتركة ملا يقومون بـه مـن عمـل                . الكيميائية
  .يف ظل ظروف خطرة وصعبة داخل اجلمهورية العربية السورية

  . جملس األمن على هذه الرسالة وعلى مرفقهاوأرجو ممتنا التعجيل بإطالع أعضاء  
  

   مون-  كي بان) توقيع(
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  املرفق
 موجهة إىل األمني العام من املدير العـام         ٢٠١٤فرباير  / شباط ٢٦رسالة مؤرخة       

  ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية
رنــامج التقــدم احملــرز يف إزالــة ب ”ل إلــيكم تقريــري الــصادر بــالعنوان  يــشّرفين أن أرســ  

 الـذي أُعـّد وفقـا لألحكـام ذات الـصلة الـواردة يف قـرار اجمللـس                   “لحة الكيميائية السوري  األس
 ٢١١٨  جملـس األمـن    قـرار ، ويف   EC-M-33/DEC.1التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائيـة       

ــول٢٧مــؤرخ كالُهمــا و )٢٠١٣( ــه إىل جملــس األمــن   ،٢٠١٣ســبتمرب / أيل   مــن أجــل إحالت
ينــــاير إىل / كــــانون الثــــاين٢٣مــــن ويــــشمل تقريــــري الفتــــرة املمتــــدة . )الــــضميمة انظــــر(

، وهو يشمل أيضا متطلبات تقدمي التقـارير املنـصوص عليهـا يف قـرار               ٢٠١٤فرباير  /شباط ٢٢
 .٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٥ املؤرخ EC-M-34/DEC.1اجمللس 

 
  زوجموأُأمحد )  توقيع(  
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  الضميمة
  باإلسبانية واإلنكليزية والروسية: األصل[

  ]والصينية والعربية والفرنسية
  

  التقدم احملرز يف إزالة برنامج األسلحة الكيميائية السوري     
ــدم األمانــــ   - ١ ــة تقــ ــة”(ة الفنيــ ــس ) “األمانــ ــذي إىل اجمللــ ــس”(التنفيــ ، وفقــــا )“اجمللــ

ــرة ــة  للفقـ ــذي اختـــ  ) و( ٢الفرعيـ ــرار الـ ــن القـ ــسمـ ــثالثني    ذه اجمللـ ــث والـ ــه الثالـ   يف اجتماعـ
، تقريـرا شـهريا عـن تنفيـذ         )٢٠١٣سـبتمرب   / أيلـول  ٢٧  املؤرخـة بــ    EC-M-33/DEC.1الوثيقة  (

ــرار  ــك الق ــا        . ذل ــام، وفق ــق األمــني الع ــن عــن طري ــضا إىل جملــس األم ــة أي ــر األمان ــدَّم تقري وُيق
وهـذا  .  الصادر عن جملس األمن التـابع لألمـم املتحـدة          )٢٠١٣ (٢١١٨ من القرار    ١٢ للفقرة

  .خامس تقرير شهري يف هذا الشأن
ــه   - ٢ ــه  واعتمــــد اجمللــــس خــــالل اجتماعــ ــرارا عنوانــ ــثالثني قــ ــع والــ املتطلبــــات ” الرابــ

ــة     املفــّصلة ــاج األســلحة الكيميائي ــسورية ومرافــق إنت ــة ال ــدمري األســلحة الكيميائي ــسوريةلت  “ ال
وقــرر اجمللــس يف ). ٢٠١٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٥  املؤرخــة بـــEC-M-34/DEC.1 الوثيقــة(

مــن هــذا القــرار أنــه يــتعني علــى األمانــة أن تقــدم تقــارير عــن تنفيــذها هــذا القــرار    ٢٢ الفقــرة
 مـن قـرار اجمللـس     ) و( ٢ باقتراٍن مـع التقـارير املطلـوب منـها تقـدميها مبوجـب الفقـرة الفرعيـة                ”

EC-M-33/DEC.1“. 

وعليه ُيقدم هذا التقرير وفقا لقـراَري اجمللـس اآلنفَـي الـذكر، وهـو يتـضمن معلومـات                     - ٣
  .)١(٢٠١٤فرباير / شباط٢٢يناير إىل / كانون الثاين٢٣عن تنفيذمها خالل الفترة املمتدة من 

  
ــات        ــاء مبتطلبــــ ــسورية يف الوفــــ ــة الــــ ــة العربيــــ ــه اجلمهوريــــ ــذي أحرزتــــ ــدم الــــ   التقــــ

 EC-M-34/DEC.1   وEC-M-33/DEC.1ين القرار

ــة     - ٤ ــرة الفرعي ــرار  ) ج( ١تقــضي الفق ــن الق ــة   EC-M-33/DEC.1م ــِتّم اجلمهوري ــأن ُت ، ب
ــن          ــصف األول م ــّداهتا خــالل الن ــة ومع ــواد األســلحة الكيمائي ــع م ــة مجي ــسورية إزال ــة ال العربي

وسـيطة إلمتـام    تـواريخ  EC-M-34/DEC.1 مـن القـرار   ٣  و ٢وحتـدَّد يف الفقـرتني      . ٢٠١٤ عام
ــها إ     ــل إزالت ــدمريها قب ــسورية وت ــة ال ــن   نقــل األســلحة الكيميائي ــة يف النــصف األول م ــة تام زال

                                                         
يأخذ هذا التقرير بعني االعتبار املعلومات املتعلقـة بالـصيغة املعدلـة مـن اإلطـار الـزمين فيمـا خيـص نقـل مجيـع                )١(  

 .٢٠١٤فرباير / شباط٢٣املواد الكيميائية اليت قدمتها اجلمهورية العربية السورية إىل املدير العام يف 
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وُيبــيَّن أدنــاه مــا أحرزتــه اجلمهوريــة العربيــة الــسورية مــن تقــدم يف الوفــاء هبــذه    . ٢٠١٤ عــام
  :االلتزامات خالل الفترة املفاد عنها

، EC-M-34.DEC.1 مــن الوثيقــة ‘٣ ’ و‘٢’)أ( ٢عمــال بــالفقرتني الفــرعيتني   )أ(  
كــان يــتعني أن تكــون مجيــع املــواد الكيميائيــة الــواردة قائمــة هبــا يف هــاتني الفقــرتني الفــرعيتني   

 ٢٠١٣ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ُنقلـت مـن أراضـي اجلمهوريـة العربيـة الـسورية حبلـول                قد
ويف هـذا الـصدد،   . جلـني بيد أنه تعذر التقيد هبذين األ    . ، على التوايل  ٢٠١٤فرباير  / شباط ٥ و

. شجع املدير العام السلطات السورية على تقدمي إطار زمين لتسريع نقل تلك املـواد الكيميائيـة      
، ُنقلـت إىل مينـاء الـشحن يف الالذقيـة           ٢٠١٤فربايـر   / شـباط  ١٠ يناير و / كانون الثاين  ٢٧ويف  

ى مــنت الــسفينتني شــحنات إضــافية حمــدودة مــن املــواد الكيميائيــة ذات األولويــة، فُحملــت علــ 
 الكيميائيــــة ١ مــــن مــــواد األولويــــة  يف املائــــة٤,٥الدامنركيــــة والنروجييــــة، فنقلــــت بــــذلك 

اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، وباحتـساب تـدمري بعـض املـواد الكيميائيـة داخـل اجلمهوريـة               من
 هأدنــاه، فــذلك يعــين أن مــا جمموعــ ) د( ٤العربيــة الــسورية كمــا هــو مــبني يف الفقــرة الفرعيــة  

   ؛ من املواد ذات األولوية الكيميائية إما دمرت أو نقلتيف املائة ١٧,٢
ــسورية يف       )ب(   ــسلطات ال ــدمت ال ــام، ق ــدير الع  / شــباط١٤واســتجابة لطلــب امل

.  إطارا زمنيـا لنقـل املـواد الكيميائيـة خـارج أراضـي اجلمهوريـة العربيـة الـسورية                ٢٠١٤فرباير  
 مـن عمليـات النقـل املتتابعـة        ٣١مل إجـراء مـا جمموعـه        ويقدر يف هذا اإلطار الزمين، الذي يش      

ات النقــل التــام ستــستغرق  للمــواد الكيميائيــة مــن مرافــق ختزينــها إىل مينــاء شــحنها، أن عمليــ  
ــار   ١٠٠ زهــاء ــتم أي ــوم، وســتنجز مب ــايو /ي ــوَمي    . ٢٠١٤م ــزمين ي ــوقش اإلطــار ال ــد ن  ١٣وق

الـذي أعـد خطـة بديلـة تتوقـع           يف إطـار فريـق التخطـيط التـشغيلي           ٢٠١٤فربايـر   /شباط ١٤ و
، مـع مراعـاة الـشواغل الـسورية      ٢٠١٤مـارس   / آذار ٣١إمكانية نقـل املـواد الكيميائيـة حبلـول          

وقد شجع املـدير العـام الـسلطات الـسورية علـى            . ما يتعلق باألمن وتوفر املعدات والعاملني      يف
 مـن رئـيس     ٢٠١٤ر  فربايـ / شـباط  ٢٠ويف رسالة وردت يف     . النظر جبدية يف هذه اخلطة البديلة     

اهليئة الوطنية السورية، نائب وزير اخلارجية، السيد فيصل مقـداد، ذُكـر أن اجلمهوريـة العربيـة              
ــسعى     ــه وست ــذي قدمت ــزمين ال ــة اإلطــار ال ــصدد مراجع ــسورية ب ــدر اإلمكــان ال ــصه ق .  إىل تقلي

، قــدمت اجلمهوريــة العربيــة الــسورية صــيغة معدلــة مــن اإلطــار  ٢٠١٤فربايــر /شــباط ٢٣ ويف
ووفقا هلذه الصيغة املعدلة، تسعى اجلمهورية العربية السورية إىل إمتام نقـل مجيـع املـواد                . الزمين

، عـدا املـواد الكيميائيـة الـيت توجـد يف         ٢٠١٤أبريـل   / نيـسان  ١٣الكيميائية من أراضيها حبلول     
لـها  وميكن نقل هذه املواد كلمـا كانـت الظـروف مواتيـة لنق            . مرافق يتعذر الوصول إليها حاليا    

، ٢٠١٤أبريـل  / نيـسان ٢٧من تلك املواقع، بيد أن نقلها يتوقع أن يتم يف كل األحوال حبلول      
  وفقا للصيغة املعدلة من اإلطار الزمين؛ 
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ــة    )ج(   ــرة الفرعي ــا للفق ــة  ) ب( ٢ووفق ، ُيطلــب مــن  EC-M-34/DEC.1مــن الوثيق
ميائيـــة حبلـــول  تـــاج أســـلحتها الكي اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية أن تـــدمر مجيـــع مرافـــق إن     

 مرفقـا   ٢٦وعلى النحو املفـاد بـه سـلفا، فقـد أُعلـن يف اجملمـوع عـن                  . ٢٠١٤مارس  /آذار ١٥
وحبلول هنايـة التـاريخ املـشمول هبـذا التقريـر، ُدمـرت مـن              . من مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية    

املبـاين   هذه مثاين وحدات متحركة ومت التحقق مـن تـدمريها؛ وُدمـرت مجيـع     ٢٦ بني املرافق الـ 
واملعــدات املتخصــصة املعلــن عنــها مبرفــق واحــد ومت التحقــق مــن تــدمريها؛ وُدمــرت يف أربعــة   

والعادية املعلن عنها بيـد أن التحقـق منـها مل جيـر بعـد؛               /مرافق مجيع املباين واملعدات املتخصصة    
والتحقـق  العاديـة  /أو املبـاين املتخصـصة  / مرفقا ما يزال يـتعني تـدمري املعـدات العاديـة و       ١٣ويف  

  من تدمريها؛
 بـأن تقـدم اجلمهوريـة العربيـة         EC-M-34/DEC.1 مـن الوثيقـة      ٩قضت الفقرة     )د(  

ــد أقــــصاه   ــاين١الــــسورية إىل اجمللــــس يف موعــ ــانون الثــ ــاير / كــ ــدمري ٢٠١٤ينــ ــها لتــ  خطتــ
اإليزوبروبانول ورواسب عامل اخلردل املتبقيـة يف احلاويـات الـيت كانـت حتـوي عامـل اخلـردل                 

ــسابق، يف ــصاه      يف ال ــس يف أجــل أق ــا اجملل ــاين ١٥ أراضــيها، لكــي ينظــر فيه ــانون الث ــاير / ك ين
ــة    . ٢٠١٤ ــا باخلط ــس علم ــة (وأخــذ اجملل ــة بـــ EC-M-38/P/NAT.1الوثيق ــانون ١٤  املؤرخ  ك
ــاين ــاير /الث ــثالثني يف   ) ٢٠١٤ين ــامن وال ــاين ٣٠خــالل اجتماعــه الث ــاير / كــانون الث ، ٢٠١٤ين

ن تـدابري التحقـق يف مــا خيـص تـدمري اإليزوبروبــانول     واعُتمـد خـالل هــذا االجتمـاع قـرار بــشأ    
ــة ( ـــEC-M-38/DEC.2الوثيقـ ــة بـ ــاين٣٠  املؤرخـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــباط٦ويف ). ٢٠١٤ينـ  / شـ

ــر ــدار     ٢٠١٤ فربايــ ــصحيح مقــ ــالن األويل لتــ ــديال لإلعــ ــسورية تعــ ــسلطات الــ ــدمت الــ ، قــ
ــه  ــن عنـ ــانول املعلـ ــباط١٣ويف . اإليزوبروبـ ــر / شـ ــسلطات  ٢٠١٤فربايـ ــدمت الـ ــسورية ، قـ الـ

.  مــن الكميــة املعلــن عنــها مــن اإليزوبروبــانول   يف املائــة٩٣األمانــة معلومــات عــن تــدمري   إىل
ــا الـــشهري    ــسورية يف تقريرهـ ــة الـ ــة العربيـ ــارت اجلمهوريـ ــة (وأشـ  EC-M-39/P/NAT.1الوثيقـ

إىل أن الكميات املتبقية من اإليزوبروبانول سـتدمر حاملـا          ) ٢٠١٤فرباير  / شباط ١٨ املؤرخة بـ 
  ح الظروف بالوصول إىل مرفق التخزين؛ تسم

 بـأن تقـدم اجلمهوريـة العربيـة     EC-M-34/DEC.1 من القرار ١٩تقضي الفقرة    )هـ(  
السورية إىل اجمللس تقريرا شـهريا عمـا جيـرى يف أراضـيها مـن أنـشطة متـصلة بتـدمري األسـلحة                      

ــا  ــق إنتاجهــ ــة ومرافــ ــة  . الكيميائيــ ــدم إىل األمانــ ــذه األ  وقُــ ــن هــ ــر عــ ــشطة يف ثالــــث تقريــ نــ
  ).EC-M-39/P/NAT.1( وأُتيح للمجلس ٢٠١٤فرباير /شباط ١٨
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 مــن القــرار ٧ والفقــرة EC-M-33/DEC.1مــن القــرار ) هـــ( ١تقــضي الفقــرة الفرعيــة    - ٥
يف مجيع جوانب تنفيـذ     ، بأن تتعاون اجلمهورية العربية السورية التعاونَ التام         )٢٠١٣( ٢١١٨

وثابرت السلطات السورية على تعاُوهنا التعاونَ الالزم مع البعثة املشتركة بـني            . هذين القرارين 
يف أداء أنـشطتها    ) “البعثـة املـشتركة   ”( يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية         املنظمة واألمم املتحـدة   

ــر   ــرة املــشمولة هبــذا التقري ــر / شــباط٥ويف . خــالل الفت  أبرمــت املنظمــة واألمــم  ،٢٠١٤فرباي
املتحدة اتفاقا بشأن مركز البعثـة املـشتركة مـع احلكومـة الـسورية كمـا يقـضي بـه قـرار جملـس                       

وباإلضــافة إىل ذلــك، ُوقعــت يف اآلن ذاتــه    . )٢٠١٣( ٢١١٨األمــن التــابع لألمــم املتحــدة    
 . توفري اخلدمات الطبية وخدمات اإلخالء الطيب يف حاالت الطوارئمذكرة تفاهم من أجل 

  
 األنشطة اليت نفذهتا األمانة يف ما يتعلق باجلمهورية العربية السورية    

اســتمّر التعــاون الفّعــال مــع األمــم املتحــدة يف ســياق البعثــة املــشتركة بفــضل التنــسيق     - ٦
وحبلـول تـاريخ    . ، والهـاي، وقـربص، ودمـشق      الوثيق بني املنظمتني وبني املكاتـب يف نيويـورك        

هناية الفترة املشمولة هبذا التقرير، كان قد أوفـد يف إطـار البعثـة املـشتركة إىل دمـشق والالذقيـة                
 .  موظفا من موظفي املنظمة، وموظف مسؤول عن اإلمداد اللوجسيت يف بريوت١٦

ملشتركة، السيدة سيغريد كـاخ،     وحتدث املدير العام بانتظام إىل املنسقة اخلاصة للبعثة ا          - ٧
. ٢٠١٤فربايـر  / شـباط ٧اليت قـدمت عرضـا وجيـزا إىل الـدول األطـراف يف مقـر املنظمـة يـوم           

وواصل املدير العام لقاءاته مبمثلني سامني من الدول األطراف اليت تعـرض استـضافة مرفـق مـن               
 ثـابر علـى االتـصال       مرافق التـدمري، أو تـوفّر بـشكل آخـر املـساعدة يف النقـل أو التـدمري، كمـا                   

ــسورية      ــة ال ــة العربي ــة اجلمهوري ــن حكوم ــوظفني ســامني م ــا  . بانتظــام مب ــدير الع م يف والتقــى امل
وواصـلت األمانـة تزويـد      .  بوفد زائر من اجلمهوريـة العربيـة الـسورية         ٢٠١٤فرباير  /شباط ١٢

 . الدول األطراف يف الهاي أسبوعيا باملعلومات عن هذا الشأن

ملــشتركة مــن تغليــف وحتميــل املــواد الكيميائيــة قبــل نقلــها إىل مينــاء   وحتققــت البعثــة ا  - ٨
، تعذر ألسباب أمنية حضور املفتـشني       ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ٢٧ويف  . الشحن يف الالذقية  

. يف مرافق التخزين املعنية فأجري بدل ذلك التحقق عن بعد، مث أجـري جـرد كامـل يف املينـاء                    
ومشلــت األنــشطة الــيت  . ٢٠١٤فربايــر / شــباط١٠حنة وأمكــن للمفتــشني احلــضور خــالل شــ 

أجريت يف مرافق التخزين املعنية التحقَق من املواد الكيميائية باملقارنة بـاإلعالن األويل، وجـرد               
املـواد الكيميائيـة الـيت متـت تعبئتــها يف كـل حاويـة مـن حاويــات الـشحن، وأخـذ عّينـات علــى           

حصت وثائق اجلرد اخلاصة بكل حاويـة مـن         وفُ. أساس عشوائي، ووضع أختام على احلاويات     
حاويــات الــشحن، عنــد وصــول احلاويــات إىل الالذقيــة، ومت التأكــد مــن ســالمة األختــام الــيت   

وبعـد أن ُحملـت احلاويـات بأمـان         . ُوضعت عليها والتحقُق على أساس عشوائي مـن حمتوياهتـا         
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نتظران، إىل جانـب سـفن      على مـنت الـسفينتني، عـادت الـسفينتان إىل امليـاه الدوليـة، حيـث سـت                 
 .املرافقة البحرية، إيصال املزيد من املواد الكيميائية إىل الالذقية

ــق لتخــزين األســلحة          - ٩ ــدة مراف ــيش يف ع ــات تفت ــضا عملي ــشتركة أي ــة امل وأجــرت البعث
ــه         ــد بـ ــا أُفيـ ــانول كمـ ــدمري اإليزوبروبـ ــسوريني بتـ ــاملني الـ ــام العـ ــن قيـ ــق مـ ــة للتحقـ الكيميائيـ

ــر، مت التحقــق مــن     . الهأعــ) د( ٤ الفقــرة يف ــرة املــشمولة هبــذا التقري ــاريخ الفت ــة ت وحبلــول هناي
وفقـا لتـدابري التحقـق       مـن جممـوع الكميـة املعلـن عنـها مـن اإليزوبروبـانول                 يف املائـة   ٩٣ تدمري

وباإلضافة إىل ذلك، حتققت البعثة املـشتركة مـن تـدمري           . EC-M-38/DEC.2الوثيقة   املضّمنة يف 
أمـا مـا تبقـى مـن كميـة          . اويات اليت كانت حتوي فيما سبق عامل اخلـردل        من احل  يف املائة    ٨٧

اإليزوبروبــانول واحلاويــات فتوجــد يف أمــاكن ُيقــدر حاليــا أنــه يتعــذر الوصــول إليهــا ألســباب  
ومت التحقق أيضا مـن تفريـغ بعـض املـواد الكيميائيـة يف حاويـات ختـزين جديـدة صـاحلة                      . أمنية

 .سلحة الكيميائية حتضريا لنقلها إىل ميناء الشحنلنقلها يف عدة مرافق لتخزين األ

 يف اجتمـاع حتـضريي يف مينـاء         ٢٠١٤فربايـر   / شـباط  ٦وشارك ممثلون من األمانة يوم        - ١٠
دجويا تاورو اإليطايل حيث ستنقل املواد الكيميائية من سفينة الشحن الدامنركية لتحمل فـوق              

وعقدت يف املينـاء أيـضا مناقـشات    . ملطاف األمريكية لتدمريها يف آخر اMV Cape Rayسفينة 
مع ممثلي الوكـاالت احملليـة املـشاركة يف العمليـة ومـع ممـثلني مـن إيطاليـا والـدامنرك والواليـات                       

 .املتحدة األمريكية

 ٢٠١٤فربايـر  / شـباط ١٤وإثر عملية استدراج عروض صارمة، أعلـن املـدير العـام يف           - ١١
ية اخلطرة وغري اخلطرة، العضوية وغري العضوية، وصـبيبها         أن عقود نقل ومعاجلة املواد الكيميائ     

واملواد املتصلة هبا، والتخلص منها يف ما يتعلق بتدمري األسـلحة الكيميائيـة الـسورية قـد رسـت                   
 Veolia Environmental Services Technical  مـن فنلنـدا وشـركة   Ekokem Oy Abعلى شركة 

Solutions, LLC  وعلــى النحــو املفــاد بــه ســلفا، اســتجابة   . مريكيــةمــن الواليــات املتحــدة األ
 ، مت التوصــل٢٠١٣ديــسمرب / كــانون األول٢٠الــدعوة لتقــدمي العــروض الــيت صــدرت يف  إىل
وخضعت العـروض املؤهلـة لعمليـة       . ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٩ عرضا حبلول موعد     ١٤ بـ

وميثـل  . للتني سلمت إليهما العقـود    تقييم تقين وجتاري معّمقة قبل انتقاء املدير العام الشركتني ا         
إمتــام عمليــات املناقــصات خطــوة هامــة حنــو إمتــام تــدمري األســلحة الكيميائيــة الــسورية خــارج   

 .أراضي اجلمهورية العربية السورية

ُعقدت مـشاورات مـع اجلمهوريـة العربيـة الـسورية يف            ،  ٢٠١٤فرباير  / شباط ١٤ويف    - ١٢
 . نتاج األسلحة الكيميائية السورية املعلن عنها مرفق من مرافق إ١٢ما يتعلق بتدمري 
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وأجريــــت مــــشاورات غــــري رمسيــــة بــــشأن اتفــــاق منــــوذجي يبــــّين الترتيبــــات الــــيت   - ١٣
 مــن ٢٤الــيت مت انتقاؤهــا عمــال بــالفقرة  عمليــات التفتــيش املــوقعي يف املرافــق التجاريــة  حتكــم
 مــــن القــــرار ٧رة  الــــيت ترعاهــــا الــــدول األطــــراف عمــــال بــــالفق EC-M-34/DEC.1 القــــرار

EC-M-36/DEC.2 .               الوثيقـة  (وقد أقر اجمللس يف اجتماعـه الثـامن والـثالثني االتفـاق النمـوذجي
EC-M-38/DEC.1ـــ وبــدأت األمانــة مفاوضــات  ). ٢٠١٤ينــاير / كــانون الثــاين٣٠  املؤرخــة ب

 لعمليـة  بشأن اتفاق من هذا النوع مع دولتني طرفني توجد هبما املرافق التجاريـة املنتقـاة نتيجـة      
.  أعـاله، وسـيمثل االتفـاق النمـوذجي أساسـا هلـذه املفاوضـات         ١١املناقصات املبّينة يف الفقـرة      

ــا وامل     ــة أســاس لالتفاقــات مــع حكــومَتي أملاني ــضا مبثاب ــالنموذج أي ــستعان ب ملكــة املتحــدة  وسُي
ن الـدولتان   دا الشمالية يف ما يتعلـق بـاملرافق التجاريـة الـيت ترعاهـا هاتـا               لربيطانيا العظمى وأيرلن  

الـيت أعلنـت    الطرفان مباشرة والـيت سـتدمر بعـض املـواد الكيميائيـة يف إطـار املـسامهات العينيـة                    
 .الطرفان عنهما هاتان الدولتان

 مــن الوثيقــة  ١٣وســبق أن أُفيــد بــأن األمانــة أعــّدت، وفــق مــا تقــضي بــه الفقــرة            - ١٤
EC-M-34/DEC.1             ة الكيميائيـة الـسورية،     ، مشروع اتفـاق مرفـق خـاص مبرافـق ختـزين األسـلح

 .وقدمته إىل السلطات السورية إلبداء مالحظاهتا عليه
  

 املوارد التكميلية    

ــة الــسورية وترحيلــها      - ١٥ تقــدم عــدة دول أطــراف مــساعدهتا يف نقــل األســلحة الكيميائي
وقـدمت مجيـع    . خارج سـوريا وتـدمريها، علـى غـرار مـا أُفيـد بـه يف التقريـر الـشهري الـسابق                     

اليت طلبتها اجلمهورية العربية الـسورية، سـواء مـن خـالل البعثـة املـشتركة أو يف إطـار                    املعدات  
.  إىل املنطقــةMV Cape Ray، وصــلت ســفينة ٢٠١٤فربايــر / شــباط١٣ويف . ترتيبــات ثنائيــة

 أعاله، تعين هذه املستجدات أن مجيـع        ١١وإىل جانب نتائج عملية املناقصات املبّينة يف الفقرة         
زمة لنقل األسلحة الكيميائية خارج أراضي اجلمهوريـة العربيـة الـسورية وتـدمريها              العناصر الال 

 . الحقا قد غدت اآلن جاهزة

 األســـلحة الكيميائيـــة الـــسورية وبلـــغ رصـــيد الـــصندوق االســـتئماين اخلـــاص بتـــدمري   - ١٦
ووردت مــسامهات مــن . مليــون أورو، حبلــول تــاريخ هنايــة الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر    ١٦
ــاتراليا، وأســ ــداأ، وأملاني ــا، ويرلن ــا، ، إيطالي ــداووبلغاري ــا، وبولن ــشيكية ، وتركي ــة الت ، اجلمهوري
اململكـة  ، و مالطـة ، و لكـسمربغ فنلندا، و و ،سلوفاكيا، والسويد، وسويسرا  ، و مجهورية كوريا و

ويــشمل هــذا . ، وهولنــدانيوزيلنــدا، والنــرويج، ويرلنــدا الــشماليةأاملتحــدة لربيطانيــا العظمــى و
يد املسامهات اليت قُدمت أول األمر إىل أول صـندوق اسـتئماين أنـشأته املنظمـة مـن أجـل                    الرص

سوريا، ومت حتويلها الحقا، جزئيا أو كليا إىل الصندوق االستئماين اخلاص بالتدمري، بنـاء علـى          
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ــا أورو،    . طلــب اجلهــات املاحنــة  ــا مقــداُرها مليون وُيرتقــب أن تــرد مــسامهة إضــافية مــن إيطالي
وباإلضـــافة إىل ذلـــك، يف .  أورو٣٥٠ ٠٠٠ن مجهوريـــة كوريـــا مقـــدارها زهـــاء وأخــرى مـــ 

.  أورو٧٣٦ ٠٠٠، ُوقـع مــع اهلنـد اتفـاق بــشأن تـربع بزهــاء     ٢٠١٤ينــاير /كـانون الثـاين   ٢٣
 مليـون أورو،  ٦,٦، أعلنت حكومة كندا عن تـربع بزهـاء   ٢٠١٤يناير / كانون الثاين٢٤ويف  

 ماليـني دوالر كنـدي لـدعم عمليـات التـدمري      ٥يمـة  يف إطار خط للدعم يشمل مبلغـا آخـر بق   
، سافر املـدير العـام   ٢٠١٤فرباير / شباط١٧ويف . MV Cape Rayعلى منت السفينة األمريكية 

.  مليـون أورو ١٢إىل بروكسل للتوقيع على اتفاق يقدم مبوجبـه االحتـاد األورويب تربعـا بقيمـة          
 مليـون   ١٨األمـم املتحـدة معـا مـسامهة بقيمـة           وقررت احلكومة اليابانية أن تقـدم إىل املنظمـة و         

 ).مليون أورو ١٣,٢زهاء (دوالر أمريكي 
  

 اخلامتة    

لقد أكدت اجلمهورية العربية السورية من جديد على التزامها بإزالة برنامج أسـلحتها               - ١٧
وإن مجيـع عناصـر خطــة النقـل والتـدمري، مبــا يف ذلـك معــدات      . الكيميائيـة يف الوقـت املناســب  

ن اإلضافية اليت اعتربهتـا اجلمهوريـة العربيـة الـسورية ضـرورية والـسترات املـصفحة حلمايـة                   األم
وبذلك سيكون باإلمكان البدء فورا يف عمليـة نقـل املـواد            . ، هي اآلن جاهزة   ISO حاويات الـ 

الكيميائيــة مــن خــالل سلــسلة مــن األنــشطة الــيت مــن شــأهنا أن تــسفر عــن عمليــات نقــل             
  .ومنتظمة ريةكب
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