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  د الرئيس،السي  
وغستين فاسكيز غوميز المندوب الدائم أسعادة السفير  لكمبالتهنئة بدايًة أود أن أتقّدم     

ونحن على ثقة بأن رئاسة المجلس التنفيذي للفترة القادمة،  على تسّلمكمللسلفادور لدى المنظمة 
التام إستعدادنا مع تأكيد  ،عما  المجلستكم ألخبرتكم الدبلوماسية ستقود الى النجاح في إدار 

سلفكم سعادة والتقدير لشكر أعرب عن ال أود أنهذا الصدد، في  .لهذا الغرض للتعاون معكم
 ى بهاالتي تحلّ  والحكمة مهنيه العاليةالالسفير أندريا بيروجيني المندوب الدائم إليطاليا، على 

 .السابقة للمجلسرئاسته فترة خال  
األطراف في اإلتفاقية الذي  ،دو  حركة عدم اإلنحياز والصينإلى بيان ينضم أيضًا وفدي    

أذربيجان المندوب الدائم لجمهورية  ِفكَرت أخندوف السفيرصاحب السعادة ، هاعن نيابةً قّدمه 
 .لدى منظمة حظر األسلحة الكيميائية

  د الرئيس،السي  
من  وتحت أية ظرف ،مكان إستخدام األسلحة الكيميائية في أي  لقد أدانت سورية مرارًا     

 حيازة وخطر ةإتساع رقعالناجمة عن األخطار الجسيمة وحّذرت بشكٍ  مستمر من  ،الظروف
ستخدامها  هامسّمياتعلى إختالف التنظيمات اإلرهابية  في هذا . كسالحللمواد الكيميائية الساّمة وا 

توّفرها بشك  التي  الهامة للتجاه  المتعّمد للمعلومات قلقها العميقعن  سوريةالمجا  ُتعرب 
المجموعات اإلرهابية الموجودة في قيام تحدة حو  األمم المألجهزة المعنية في لللمنظمة و  متواتر

، باإلضافة والمواد الكيميائية السامةكيميائية السلحة األستخدام ا  نتاج و ا  بنق  وحيازة و شما  سورية 
 بها إتهام الجيش العربي السوريبهدف كيميائية عن هجمات مسرحيات قيامها بفبركة  إلى

 .وتشويه إنجازاته في مكافحة اإلرهاب
 السيد الرئيس،

غالق المسائ  إلاء مع األمانة الفنية ت الجمهورية العربية السورية في تعاونها البنّ ستمرّ إلقد     
وقد وّجه السيد نائب الوزير رئيس اللجنة الوطنية رسالًة إلى المدير العالقة في اإلعالن األولي، 

 بت كانت قد رحّ أشار فيها إلى أن الجمهورية العربية السورية  حزيران الماضي 61العام في 
، والتي تم إرجاؤها من قب  األمانة فريق تقييم اإلعالنمع من المشاورات  32إجراء الجولة ب

ات المنظمة تماشيًا مع إجراءات حظر السفر المتعّلقة الحق بسبب تعليق مهمّ  الفنية إلى موعدٍ 
 87أشارت الجمهورية العربية السورية في تقريرها الشهري رقم كما . COVID19بإنتشار وباء 
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بشك  واضٍح وصريح إلى أن خبراء اللجنة الوطنية السورية يعكفون على دراسة ما ورد في رسالة 
الجمهورية العربية وفد يؤكد هذا الصدد، في  .3232نيسان  36في خة المؤرّ المدير العام 

 32 الـ تطّلع إلى إجراء الجولةيو ، بمنتهى الجّدية واإللتزام على التعام  مع هذا الملف السورية
غالق كافة المسائ  المعّلقة في اإلعالن السوري، وخاصًة تلك التي أُ و من المشاورات  شبعت ا 
 ق المدير العام في تقريرهعدم تطرّ ليأسف كما . ًة خال  جوالت المشاورات السابقةدراسًة ومناقش

بشكٍ  سلبي من قب  المفّوض أدى لتناو  هذه المسألة  والذيالسوري،  للموقف 72الـ الشهري
مجلس األمن في  خال  جلسة اإلحاطة التي عقدهاالسامي لشؤون نزع السالح في األمم المتحدة 

  .3667مجلس رقم الحو  تنفيذ قرار  3/1/3232نيويورك في 
 السيد الرئيس،

عثة تقصي بورية من األمانة الفنية قيام لقد مضى على طلب الجمهورية العربية الس    
حادثة اإلعتداء اإلرهابي بالمواد الكيميائية السامة على األحياء في  فوراً  بالتحقيقالحقائق 

قرابة العامين، ومع األسف لم تصدر هذه  3267تشرين الثاني  32السكنية في حلب في 
 روسيالالوفدان السوري و  أجرىولهذا الغرض، . البعثة تقريرها بشأن تلك الحادثة حتى اآلن

مع رئيس وأعضاء بعثة تقصي الحقائق  معّمقة مشاوراتٍ  3232أيار  32بتاريخ لدى المنظمة 
FFM  تلك قة بمتعلّ المادية الدلة األعينات و التوضيحات الالزمة بشأن ال تقديمهدفت إلى

 اللجنةأودعتها و  الروسو تم جمعها بشك  مشترك من قب  الخبراء السوريين  التي ،حادثةال
تلك  عنالنهائي  هاإصدار تقرير  وطلبت منها، بعثة تقصي الحقائقلدى الوطنية السورية 

في هذا الصدد، تكّرر الجمهورية العربية . صدوره كثيراً  تأّخرالذي ، بأسرع وقت ممكن الحادثة
أبلغت عنها الجمهورية التي حوادث صلة بالالمتّ اإلسراع في إصدار التقارير ب طلبهاالسورية 

ستخدام األسلحة حو  قيام مجموعات إرهابية بإ ،3267و 3268العربية السورية في عامي 
اليرموك في و قليب الثور في السلمية، و خربة المصاصنة في درعا،  في حادثتين في الكيميائية
   .البلي  في حماهو دمشق، 

طرائق عم  بعثة تقصي  يعرب عن قلقه العميق إزاءإن وفد الجمهورية العربية السورية     
صدار التقارير بسرعة كبيرة عندما يكون اإلدعاء موجّ  ضد  هاً الحقائق، التي تقوم بالتحقيق وا 

ضاعة الوقت عندما تطلب ال حكومة السورية الحكومة السورية، في حين أنها تقوم بالتلكؤ وا 
 . ستخدم فيها اإلرهابيون المواد الكيميائية السامةالتحقيق في حادثة إ
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 السيد الرئيس،
، 3261لعام  EC-83/DEC.5من قرار المجلس التنفيذي  العاشرة فيما يتعّلق بتطبيق الفقرة    

طلبت كانت قد  هاأنب، 3232حزيران  62 بتاريخأعلمت الجمهورية العربية السورية األمانة الفنية 
معرفة األسس التي بنى عليها مكتب  في سورية ألنشطة األمم المتحدة ق الُمقيمالمنسّ مكتب من 

المناطق التي تتواجد فيها  تقييمه لألوضاع األمنية في  (UNDSS)في دمشق لسالمة واألمنا
إلى زيارة إجراء رها بليه األمانة الفنية قراع بنت الذيالالذقية، و حماة  القاعدتين الجويتين في

كبير "بأن على طلب سورية رّده  معرض فيبدمشق ق الُمقيم لمنسّ اد أشار لق .هاتين القاعدتين
 مها بشك  روتينيطر األمنية لهذه المهمة، وقدّ قد قّيم المخافي المكتب مستشاري األمن 

العنصر الحاسم لتقييم المخاطر األمنية هو في "ذلك التقييم إلى أن في أشار أنه ب، و "لمنظمةل
هذه  تتم وأنإجراء كبير مستشاري األمن لمشاورات مع الجهات المعنية لدى الحكومة السورية، 

على وبالنظر إلى أن مث  هذه المشاورات لم تجِر . "الحكومة الُمضيفةومرافقة المهمة بموافقة 
هاتين األمني لألوضاع في  تقييمهاتصة عن اإلطالق، حيث لم ُتسأ  الجهات السورية المخ

مالبسات حو   توضيحاتتقديم ألمانة الفنية من ا اللجنة الوطنية السوريةفقد طلبت  ،المنطقتين
أثناء التنسيق بين األمانة  لحقائقلتضلي  نوع من التحاي  و كونه يشير إلى وجود  ،هذا الموضوع

 .الزيارة تلكإلجراء " التقييم اإليجابي"ما وصفته بــ  الفنية ومكتب األمن والسالمة في دمشق حو 
تنفيذ جميع قرارات المجلس  علىفيه تحرص في الوقت الذي  إن الجمهورية العربية السورية    

بعثات المنظمة وغيرها من أفرقة أعضاء سالمة وأمن  ضمان فإنها تحرص أيضًا على التنفيذي،
أن األوضاع األمنية  على تؤّكد ، فإنهافي هذا الصدد. األمم المتحدة العاملة في سورية وبعثات

الخطورة بسبب اإلعتداءات  الالذقية ما تزا  على درجة عالية منو حماة، إدلب،  في أرياف
كما المجموعات اإلرهابية،  قب  بمختلف الوسائط منو تلك المناطق  لهاالتي تتعّرض  ةاليومي

األوضاع األمنية  قييمتاألقدر على معرفة و  ن السلطات المختصة السورية هيًا على أتؤّكد أيض
ضرورة قيام األمانة الفنية بالتشاور  تشّدد على ، وبالتاليفي تلك المناطق المتغّيرة بشكٍ  يومي

 . معها بشأن إرسا  أٍي من أفرقتها
 السيد الرئيس،

تقرير ما يسمى  إليه ما توّص بأشد العبارات وتستنكر الجمهورية العربية السورية تدين     
تزوير إلى  هدفتغير صحيحة ستنتاجات من إ ،غير الشرعي "فريق التحقيق وتحديد الهوية"بـ
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وذلك  ،في بلدة اللطامنة 3268 ستخدام مواد سامة عامإتهام الحكومة السورية با  و الحقائق 
جماعة الخوذ ذراعها بمساعدة ها وفبركها إرهابيو جبهة النصرة مصادر أعدّ عتماد على باإل

ومخالفة صريحة ألبسط قواعد ، تام لطرائق ومنهجيات عم  المنظمة في تجاه ٍ ، البيضاء
 .النزيهالتحقيق 

  فضيحة أخرى للمنظمة تضاف إلى فضيحة ستنتاجات هذا التقرير تمثّ إ أنسورية تعتبر     
لتصفية الحسابات  ساحةً   المنظمة إلى أسف لتحوّ ت، و 3267حادثة دوما  ها عنتقرير 

 .ضد سورية يات المتحدة األمريكية وحلفائهالتنفيذ المخططات العدوانية للوال أداةً ، و السياسية
صحة  قاطعٍ  بشك ٍ  ثبتُ تو ، ثقة ةجديرة بأي ليستالفريق  هذا إستنتاجاتأن  سورية تؤّكد    

بإعتباره  ،الذي أنشأهوللقرار  عدد من الدو  األخرى لهذا الفريقسورية و أسباب رفض  وصوابية
ستخدامها و ، لتسييس عم  المنظمة أداةً    .معّينةغايات دو  لتحقيق  منصةٍ ا 
ة في بلدة اللطامنة أو سامّ  مواد كيميائيةة أيّ ستخدام إقيامها ب قاطعال نفيها ،سوريةتكّرر     

مث  هذه  متلكال تالجيش السوري قوات أن بد وتؤكّ  ،أخرىفي أي مدينة أو قرية سورية 
  .ستخدمها إطالقاً ت، ولم األسلحة

 محاوالتالفش   بعد جاءقد " فريق التحقيق وتحديد الهوية"إنشاء تشّدد سورية على أن     
من قب  الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها الغربيين إلستغال  تقارير آلية التحقيق  المتكّررة
فع األمر الذي د، ومصداقية تقاريرها التي تم إلغاء واليتها أصاًل لعدم مهنيتها (JIM) المشتركة

جراءات أحكامبالدو  للتالعب  هذه  لتصويت علىالطلب ، إتفاقية حظر األسلحة الكيميائية وا 
إلنشاء هذا  3267في حزيران دورة إستثنائية لمؤتمر الدو  األطراف قرار خال   مشروع

 .أق  من نصف عدد الدو  األطراف في اإلتفاقية سوىدعم الفريق، والذي لم يحَظ ب
 فضحقد كان األعضاء عدد من الدو   إلى جانبسورية الجمهورية العربية الإن وفد     

بها الواليات المتحدة  تقومالتي التحركات ، للمجلس التنفيذي 32الـالسابقة خال  الدورة 
هذا  قب  صدور تقرير المجلس التنفيذيعضاء في األدو  بعض الفي عواصم األمريكية 

ا لصالح م هاحشد تأييد ، ومن ثملقبوله عليهاممارسة الضغوط لو ، هللترويج ل وذلك ،الفريق
 دعودي يفي هذا الصدد، وف .إستنتاجات عم  هذا الفريقإلعتماد لمجلس أمام اتنوي تقديمه 

ويّحّذر  ،الواردة في إستنتاجات التقرير قةدعاءات الملفّ إلى رفض زيف هذه اإل الدو  األطراف
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سياسات  لتبرير الفنيالمنظمة ذات الطابع إساءة إستخدام عم  هذه من المخاطر الناجمة عن 
 .سورية ضدعدوانية للواليات المتحدة األمريكية وحلفائها 

 ،السيد الرئيس
( S/1839/2020) ، الوثيقة رقمنتهاكات المحتملة للسريةتقرير التحقيق في اإل بشأن    

تسريبات المتعلقة لذي قّرر المدير العام إجراءه نتيجًة للا، 3232شباط  1 المؤّرخة في
 61قّدمت الجمهورية العربية السورية في  فقد ،3267نيسان في بالحادثة المدعاة في دوما 

عددًا من األسئلة بشأن ما ورد في ذلك التقرير، وقد أجابت األمانة الفنية عليها  3232نيسان 
إلى في هذا الصدد، يود وفد الجمهورية العربية السورية أن يشير . 3232حزيران  63بتاريخ 
 ب ولم تغِط جميع األسئلة المطروحة،  ،مرضية سطحية وغير جاءتاألمانة الفنية  جاباتأن إ

األمانة إليه  لجأتاإلجابة على ثالثة أسئلة فقط، مّما يكّرس حالة التهّرب الذي  إقتصرت على
 .  عدم السماح بإجراء مناقشٍة عامة وشاملة حو  هذا التقريرحينها بالفنية 

 ،السيد الرئيس
تحقيقًا لمصلحة الدو  تشّدد الجمهورية العربية السورية على أهمية تعزيز التعاون الدولي     

، المادة الحادية عشرة بشكٍ  كامٍ  وغير تمييزيما يّتص  بتنفيذ وخاصًة األطراف جميعها، 
زالة أية لو و نق  التكن عبر جيا والمواد والتجهيزات لألغراض السلمّية في حق  الكيمياء، وا 
 ضد دو  أطرافالجانب المفروضة من بعض الدو  مث  العقوبات أحادية ءات تمييزية إجرا

ويتزايد تأثيرها وتمّث  إنتهاكًا للقانون الدولي، ، تي تتعارض مع روح ونص اإلتفاقيةالأخرى، 
 . بشكٍ  سلبي في ظ  الوضع الناجم عن تفّشي جائحة كورونا

 السيد الرئيس،
على تنفيذ جميع إلتزاماتها  الجمهورية العربية السوريةحرص  تأكيد يود وفديفي الختام،     

متبادلة، الثقة الولكن في جو تسوده  ومديرها العام، الفنيةبموجب اإلتفاقية والتعاون مع األمانة 
من قب  نهج الضغوط والتسييس ل اإلنصياع، وعدم معايير النزاهة والحياديةاإللتزام ب إلى جانب

 .وتجييرها لمصالحها السياسية عم  المنظمة لتأثير علىا بهدف للجميع باتت معروفةدو  
 والتسعين الرابعة ة من وثائق الدورةرجو إعتبار هذا البيان وثيقة رسمي  أ، و أشكركم    

  .على اإلنترنت ، ونشره على الموقع العام للمنظمةللمجلس التنفيذي


