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  الرجــاء المراجعة أثنـاء اإللقــاء
 د الرئيس،السي  

الذي قدّمه  ،األطراف في اإلتفاقية ،دول حركة عدم اإلنحياز والصينوفدي إلى بيان ينضم 

 .أذربيجانالمندوب الدائم لجمهورية  فِكَرت أخندوف السفيرسعادة  هاعن نيابة  
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  د الرئيس،السي  

 إتفاقيتهابتطبيق تهديدا  جدّيا  يتعلّق  8102ئية منذ حزيران تواجه منظمة حظر األسلحة الكيميا

قيادة الواليات ببعض الدول األطراف نجم عن قيام  الخطيرهذا الوضع و، ومستقبل عملها

واستخدام دورة إستثنائية لمؤتمر الدول األطراف عقد حملة لالمتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة 

حرف إتفاقية األسلحة الكيميائية عن ي إلستصدار قرار  السياسية ضغوط البتزاز واإلأساليب 

التحقيق  ق"فري فريق سميإنشاء وأدى إلى  ،مسارها التقنيالمنظمة عن وأهدافها النبيلة 

الطبيعة و حكام اإلتفاقيةأوتتوافق وتكليفه بمهام ووالية ال بشرعية منقوصة،  "وتحديد الهوية

الدولية الهيئة  ،مجلس األمن اتوإختصاصصالحيات ل صارخ   في تجاوز   ،ظمةمنللالتقنية 

 المعنية بمسائل السلم واألمن الدوليين.الوحيدة 

ال وغير قانونية ل قد عمل وفقا  لطرائق عمل غير مهنية باط بشكل   نشئالذي أ  هذا الفريق إن 

مسرحيات الهجمات  لى فبركات تبنّ حيث ، ة معايير دوليةأو أيّ  تفاقيةتنسجم مع أحكام اإل

ستخبارات الدول على أوامر صادرة عن إ رهابية بناء  لكيميائية قامت بها المجموعات اإلا

بهدف ، 8100منذ في سورية ك المجموعات لت تلحت وموّ بت وسلّ لت ودرّ الثالث التي شكّ 

هذا  إليه تقريرص خل  ة كسالح، وهو ما ستخدام مواد كيميائية سامّ إتهام الجيش السوري بإ

  .8102في اللطامنة في عام بوقوعها  عىمدّ  حوادثبشأن  الفريق،

 سعت إليها طويال  وأوجدت كلالتي فرصة النتهاز تعمد الدول الثالث إلى إ ،أخرى ومرة  

ني على ب   49دورته الــ خاللن المجلس التنفيذي م ا  قرارستصدرت فإ ،الظروف المناسبة لها

كافة أساليب  مستخدمة  ويرتكز على فرضية الترجيح، ة أدلة مادية ستنتاج غير مدعوم بأيّ إ

، ضد سورية خبيثةالسياسية ال هاأغراض تحقيقلاإلبتزاز والضغوط على الدول األعضاء 

 مصطنعة.زمنية  التطبيق ضمن أطرمستحيلة  غير واقعية شروط  فرض وإستطاعت 

إجراء مناقشة علمية وفنية لهذا التقرير السماح بهو قيام تلك الدول بمنع  ،واألدهى من ذلك

دراسة نت تضمّ عتبار أن سورية وروسيا قدّمتا تقارير وطنية ، أخذا  باإلفضيحةالوقوع خشية 

هامات الكاذبة الواردة في تقرير فريق التحقيق وتحديد فنية وقانونية شاملة تدحض كل اإلت

ة اإلنقسام بين عّزز حدّ إن هذا السلوك الهدّام الذي دأبت عليه تلك الدول الثالث قد  الهوية.

وأعطى الضوء األخضر للمجموعات الدول األعضاء، ودفع نحو مزيد من اإلستقطاب، 

 .ء الشعب السورياإلرهابية لإلستمرار في إرتكاب جرائمها ضد أبنا

ة في بلدة اللطامنة أو سامّ  أيّة مواد كيميائيةستخدام إقيامها ب القاطع نفيهاسورية مجددا  تكّرر 

هذه  ال يمتلكالسوري العربي أن الجيش بد وتؤكّ  ،في أي مدينة أو قرية سورية أخرى

 ، ولم يستخدمها إطالقا .األسلحة

 السيد الرئيس،

عن كامل مخزوناتها من  8102ية أعلنت في أيلول من عام إن الجمهورية العربية السور

وتحت رقابة  ،رها بمشاركة دولية واسعةتدميتم ثم ، وجميع مرافق إنتاجها األسلحة الكيميائية

تقارير دته الأكّ والذي  خارج سورية عملية التدميرعلى  التي شهدتللمنظمة األمانة الفنية 

فإنها ترفض مجدّدا  وبشكل قاطع حمالت التشكيك لهذا  للمنظمة، لمدير العامالشهرية ل

 الدول. منحاقدة جوقة المغرضة التي تسّوقها 

الجمهورية العربية السورية تعاونت بشكل حثيث مع فريق أن أن أشير إلى  أود   ،في هذا الصدد

ي جائحة وقد أعاق تفشّ ، هالمسائل العالقة فيوإغالق ية إلتمام اإلعالن السوري األولي األمانة الفن

التي  الفنية ألمانةمتابعة هذا العمل وتأجيله عدّة مرات من قبل امنذ مطلع هذا العام  04كوفيد 
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ورغم ذلك لم تتوقّف  ،من هذا العام آذار 02منذ  را  بوقف عمل أفرقتها خارج المقرخذت قراتّ إ

تمر مع األمانة والتواصل المس سورية عن التعاون تحضيرا  للمشاورات مع فريق تقييم اإلعالن

بقرار المدير  8181أيلول/سيبتمبر  02في إلى أن تم إبالغنا  الفنية لتحديد موعد  مناسب  لعقدها،

 ،من المشاورات 82إلى سورية لعقد الجولة الـ (DAT) عزمه إرسال فريق تقييم اإلعالنالعام 

 هالكامل إلستقبال م التعاوني، وتقدّ الفريقبزيارة فورا  ، ورّحبت هتجاوبت سورية معالذي 

أعربت عن األمل بحسم جميع المسائل كما  ،هوتحضير كل ما يلزم من أجل إنجاح جولة مشاورات

العالقة في اإلعالن السوري. إن هذا التعاون السوري يدل على رغبة سورية الحقيقة في إستمرار 

 إغالق جميع المسائل العالقة. وتعاونها البنّاء مع األمانة الفنية 

قد وّجه رئيس اللجنة الوطنية السورية نائب وزير الخارجية السيد اإلشارة هنا إلى أن  تجدر

نيسان  80 المؤرخة في إلى المدير العام للمنظمة الة  على رس جوابا   8181آب  82 بتاريخ

ي فما جاء كل على  ةعلميبالشروحات ال مة  مدعّ وافية  فنية إجاباتومالحظات  تضّمن، 8181

نت كما تضمّ  ،آنفا  رسالة المدير العام المذكورة بالمرفقة  ها فريق تقييم اإلعالنأعدّ  الوثيقة التي

 مسألتينضافيين على اإلعالن األولي وفق ما طلبه فريق تقييم اإلعالن إلغالق الرسالة تعديلين إ

 .ذات صلة بهما غير محسومتين

 السيد الرئيس،

أعضاء سالمة وأمن  ة إعتباراتها ضمانولويّ دائما  في أتضع  الجمهورية العربية السوريةإن 

 شيرت. وفي هذا الصدد، التي تعمل في سورية حظر األسلحة الكيميائية منظمةأفرقة األمانة الفنية ل

عالية ما تزال على درجة  ، وإدلبالالذقيةو، وحمصأن األوضاع األمنية في أرياف حماة، إلى 

التي  ةاإلعتداءات اليومياء جرّ وذلك ، ذه المناطقهفي ميدانية  زياراتتمنع إجراء  من الخطورة

بما فيها القذائف واألسلحة، بمختلف الوسائط و المجموعات اإلرهابية قبل من لهاتتعّرض 

ستمرار إ أهمية سورية علىكما تؤّكد  .لة بالمتفجراترة المحمّ والصواريخ والطائرات المسيّ 

والتشاور معها ، رةالمتغيّ  ألوضاع األمنيةاعلى  إلطالعها بشكل متواترمع األمانة الفنية التنسيق 

أن بتؤّكد و بذلك،تسمح الظروف األمنية  حينماإلجراء عمليات التفتيش قبل إرسال أي  من أفرقتها 

  ييم األوضاع المتغيرة بشكل  يومي.السلطات المختصة السورية هي األقدر على معرفة وتق

 ،السيد الرئيس

فريق تقييم اإلعالن خالل  تسريب في عينات جمعهاواقعة الصل بتتّ التطّرق إلى مسألة هامة  أود  

وجرى قسمتها في مخبر ، 8104التي جرت في دمشق في تشرين األول  88 المشاورات جولة

في إرسال األمانة الفنية  رتأخّ يستغرب وفدي  ،في هذا الصدد .8181شباط  82في  المنظمة

كانت ستساعد في ووأنها عينات في غاية األهمية  خاصة  فورا  بعد قسمتها،  العينات للتحليل

من شهر شباط في مخبر المنظمة العينات تلك بقاء في وفدي إغالق مسألة غير محسومة، ويرى 

 عّرضها للتلف.و، لإلجراءات المعمول بها ة  ران مخالفحتى شهر حزي

 للمجلس التنفيذي من 49ي الدورة السابقة الـوأن طلبت فالجمهورية العربية السورية لقد سبق 

هذا التقرير حتى  م تحصل علىوكونها لب، يمفصال  عن حادثة التسرّ ا  فنيّ األمانة الفنية تقريرا  

ب يرّ لتسل العلمية سباباألتقرير مفّصل من المخبر حول  الحصول علىبتكّرر طلبها فإنها اآلن، 

ومحاسبة المسؤولين  بر في الحفاظ على هذه العيناتالمسؤولية الناجمة عن فشل المخ ديوتحد

ع لرؤية كان يتطلّ وفدي  .الخطأوقوع مثل هذا رار كعدم تخذة لجهة عنه، وكذلك اإلجراءات المتّ 

  .29 الـو 22 الـ للمدير العامين الشهري ينهذه الحادثة في التقريرلمالبسات أوسع شرح 
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 السيد الرئيس،

ر، بما في وبشكل متكرّ ، (FFM) ألمانة الفنية وبعثة تقصي الحقائقامن  أن طلبوفدي لقد سبق ل

إلسراع في إصدار التقارير المتّصلة بالحوادث التي ا، للمجلس التنفيذي 49الـالدورة  خاللذلك 

قيام مجموعات ب صلةالمتّ ، 8102و 8102أبلغت عنها الجمهورية العربية السورية في عامي 

قليب الثور في كيميائية في حادثتين في خربة المصاصنة في درعا، وإرهابية بإستخدام األسلحة ال

عن قلقه يعرب وفدي  ،في هذا الصددالبليل في حماه. في اليرموك في دمشق، وفي في السلمية، و

ففي الوقت الذي  ،بعثة تقصي الحقائق بعة من قبلالمتّ  المزدوجةالعمل  العميق إزاء طرائق

علومات التي مصدرها م ها بسرعة كبيرة بشأن اإلدعاءاتاريرتقتسارع فيه للتحقيق وإصدار 

ما ل ا  سلسلة حضانة شرعية للعينات وفقأو دون أية أدلة مادية وبمستقاة من المصادر المفتوحة 

عندما تطلب الحكومة  والمماطلةلتلكؤ تعمد لفإنها  ،والشروط المرجعيةيقتضيه مرفق التحقق 

 وتمييع المعطياتفيها اإلرهابيون المواد الكيميائية السامة،  السورية التحقيق في حادثة إستخدم

أن أشير  أود  هنا  .وضبوط الشرطة ،وسجالت طبية ،وشهود ،أدلة ماديةن التي تتضمّ  المقدمة

 89يائي في حلب في محادثة اإلستخدام الكيبشأن بعثة تقصي الحقائق إلى تحقيق  بشكل خاص

من رغم على ال، ال إصدار تقريرها بشأنهؤجّ ماطل وتت  مازالت التي و، 8102تشرين الثاني 

 .روسيالالوفدان السوري و لتوضيحات التي قدّمهااوالمذكرات 

 السيد الرئيس،
، وتحّث ةتؤّكد الجمهورية العربية السورية على ضرورة العمل الجاد لتحقيق عالمية اإلتفاقي

اإلتفاقية  إلىلم تنضم بعد لدعوة إسرائيل والدول التي  اعلى مضاعفة جهودهالمنظمة 

كما . األسلحة الكيميائيةضد إقامة نظام عالمي فعّال  لضمان ،في أقرب اآلجالاليها إلنضمام ل

جعل منطقة الشرق األوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل تشير إلى أهمية 

زام إسرائيل باإلنضمام إل بدونن يتحقّق والذي ل تحقيق األمن والسلم اإلقليميين فيها،لضمان 

المتعلّقة بمنع إنتشار األخرى اإلتفاقيات الدولية  وكافةاألسلحة الكيميائية حظر إلى إتفاقية 

 .أسلحة الدمار الشامل

 

 

 السيد الرئيس،

التنظيمات سورية مرارا  من األخطار الجسيمة الناجمة عن إتساع رقعة وخطر حيازة رت حذّ قد ل

ستخدامها كسالح. في هذا إلمواد الكيميائية السامة ول ،هامسّمياتإختالف على في سورية اإلرهابية 

توفّرها بشكل التي  عن قلقها العميق للتجاهل المتعّمد للمعلومات الهامة سوريةالمجال ت عرب 

وبشكل ، 0291للقرار  ألجهزة المعنية في األمم المتحدة، وفقا  ول لألمانة الفنية للمنظمة دوري

سورية بنقل وحيازة وإنتاج غرب المجموعات اإلرهابية الموجودة في شمال حول قيام خاص 

مسرحيات وإستخدام األسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة، باإلضافة إلى قيامها بفبركة 

ا  نوعيّ  ما  ق تقدّ يحقّ  عندما خاصة  بها،  هام الجيش العربي السوريإتّ بهدف كيميائية عن هجمات 

 رهابية.المجموعات اإلتلك لحق الهزائم بي  رض وعلى األ

 ،السيد الرئيس

مصلحة الدول  لتحقيقتشدّد الجمهورية العربية السورية على أهمية تعزيز التعاون الدولي 

بشكل  كامل  وغير تمييزي،  ،األطراف جميعها، وخاصة  ما يتّصل بتنفيذ المادة الحادية عشرة

تدعو  سلميّة في مجال الكيمياء السلمية.زات لألغراض العبر نقل التكنولوجيا والمواد والتجهي
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مثل العقوبات أحادية الجانب غير الشرعية المفروضة ، سورية إلزالة كل اإلجراءات التمييزية

بما يتعارض مع من الواليات المتحدة األمريكية والدول األوروبية ضد دول أطراف أخرى، 

من تحقيق تنميتها  األطراف ون الدولي، ويمنع الدولويمثّل إنتهاكا  للقان روح ونص اإلتفاقية

عن تفّشي جائحة اإلقتصادية والصحية التي يتزايد تأثيرها السلبي في ظل تفاقم الوضع الناجم 

 . 04كوفيد 

 السيد الرئيس،

 تنفيذ إلتزاماتها ستمرارإ على تأكيد حرص الجمهورية العربية السورية في الختام، يود وفدي

ومديرها العام، في جو  التعاون مع األمانة الفنيةمتابعة و ،اإلتفاقية ها الىنضمامإ بموجب

تسوده الثقة المتبادلة، واإللتزام بمعايير النزاهة والحياد، وعدم الخضوع لنهج الضغوط 

دول باتت معروفة للجميع بهدف التأثير على عمل المنظمة وتجييرها الذي تمارسه والتسييس 

 .اسيةلحها السيلتحقيق مصا

، للمجلس التنفيذي والتسعين الخامسة ة من وثائق الدورةرجو إعتبار اهذا البيان وثيقة رسمي  أ

 .على اإلنترنت ونشره على الموقع العام للمنظمة


