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 السيد الرئيس،
إن البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر األسلحة 
الكيميائية ُتعرب عن دعمها للبعثة الدائمة المشروعة لجمهورية فنزويال البوليفارية لدى 
. منظمة حظر األسلحة الكيميائية، والمندوب الدائم، معالي السفيرة هيفاء عيسمي مّداح

 السادسةلذي تم توزيعه من عّدة دول قبل بدء الدورة للبيان اوترفض رفضًا قاطعًا 
ة ستخدام المنظمة بهدف فرض مصالح سياسيلمحاوالت المستمرة إلوالتسعين تكرارًا ل

  وأجندة عمل المجلس تفاقية األسلحة الكيميائيةإزائفة ال عالقة لها بالغرض من 
الكيميائية، وفقا لمبدأ دعمها لفنزويال وتمثيلها في منظمة حظر األسلحة سورية وتؤكد 

ن مسألة ل في الشؤون السيادة الدولة، وعدم جواز التدخّ  داخلية لدولة أخرى، وا 
 .ختصاصات المنظمةإعتراف بوضع دولة ال يقع ضمن عتراف أوعدم اإلاإل

لتزام الدول في عالقاتها إعربية السورية التأكيد على مبدأ كما تودُّ الجمهورية ال
ستخدام القوة ضد السالمة اإلقليمية أو السياسية إن التهديد أو عمتناع الدولية، باإل

ألي دولة بطريقة ال تتفق مع أغراض األمم المتحدة، والتأكيد على مبدأ التسوية 
ن البيانات المقدمة من قبل . السلمية للنزاعات الدولية وفقًا لميثاق األمم المتحدة وا 
 المستندة علىئ العالقات الدولية بعض الدول األطراف تشكل اعتداءًا على مباد

الرئيس نيكوالس مادورو  يرأسهاإن حكومة فنزويال الشرعية هي التي . القانون الدولي
في المئة من األصوات خالل  82بنسبة  0202أيار 02الذي انتخب دستوريًا في 

 .اً دولي اً مراقب 002انتخابات شهدها 
 

لتسعين وا السادسةأرجو إعتبار هذا البيان كوثيقة رسمّية من وثائق الدورة 
 .شكرا  و . يجر اخلا عقو ملاو  ةمظنملل ماعلا عقمو الى عل اهر شنو  للمجلس التنفيذي


