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   د الرئيس،السي  
بيان  ينضم    بداية       إلى  والصينمجموعة  وفدي  اإلنحياز  عدم  حركة  في    ، دول  األطراف 

ألذربيجان لدى  م  المندوب الدائ   ،فكرت أخدنوف   السفيرسعادة  نيابة  عنها    ألقاهالذي    ،اإلتفاقية
 . منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 د الرئيس، السي  
تفاقية  إإلى    2013في عام    بقراراها اإلستراتيجي  ت نضم  إ التي  إن الجمهورية العربية السورية     

إلتزاماتها   الكيميائية قد أوفت بجميع  التخل ص من حظر األسلحة  كل ما هو مطلوب منها    في 
، وتعاونت بشكٍل تاٍم ووثيق مع األمانة الفنية في تنفيذ كل إلتزاماتها التي  بموجب هذا االنضمام

لعدم توفر    ،   ه نشأت بموجب  المنظمة لصياغة إعالنها األولي  المطلوبةوطلبت مساعدة    الخبرة 
وهو  ،  دةفي ظل ظروف صعبة ومعق  بشكل مثالي وغير مسبوق  إلتزاماتها  وأنجزت  ،  لديها آنذاك 

نضمت  إ  ما قامت به دول بكثير  تجاوز  ي  وبشكلٍ ق في تقارير المدير العام واألمانة الفنية،  موث  
إنشائها منذ  المنظمة  تتلك  التي  و   ،إلى  اليوم    ئماتزال  تدمير  حتى  من  الضخمة   ترسانتهافي 

، وهي قد واجهت باإلضافة إلى غيرها من الدول مشاكل أيضا   نتاجهاإسلحة كيميائية ومرافق  األ
عام من إنضمامها عن منشأة إلنتاج عنصر    19، ومنها من أعلنت بعد  في إعالناتها األولية 

ألنها " لم تكن تعلم باإللتزامات التي  كيميائي نقي، وإكتفت باإلعالن عن إنتهاء العمليات فيه  
وهي  اإلتفاقية"،  السياسي  تفرضها  التوظيف  نفس  تواجه  التمييزي    لم  اإلنتقائي  الذي والسلوك 

دون    مستمرة في تقديم تعديالت على إعالنها األولي حتى يومنا هذا  ، وهذهضت له سوريةتعر  
أو "توصل االمانة إلكتشافات  اإلتفاقية" أن يعتبر ذلك إشارة على "عدم وفائها بإلتزاماتها بموجب

هذا بحيازة أكبر ترسانة كيميائية في العالم بما ُيشكل  ، في حين تستمر الواليات المتحدة  جديدة!" 
، واداة لتهديد السلم واألمن الدوليين، بذرائع عدة، من بينها  هخطرا  على كل شعوب العالم ودول

 . .19-جائحة كوفيد 
عت سورية أن تتعاون المنظمة معها وأن تقي م ما قامت وتقوم به بشكل إيجابي لكنها  لقد توق     
لت إلى أداة لممارسة الضغوط على سورية وتوجيه اإلتهامات الباطلة ضدها. وجرى تفسير  تحو  

تها  بما يتناسب وأجندا وتأويل كل ما يذكره فريق تقييم اإلعالن من قبل الدول بطريقة غير علمية 
الدول  ت وبن   المعروفة، تلك  قبل  من  اإلستنتاجات  من  الكثير  اإلتهامات    ، عليه  بتوجيه  وقامت 

الفنية  اإلفتراضية المسائل  نتائج    ستبقة  مُ   ، بخصوص عدد من  صدور  العلمية    المشاوراتبذلك 
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لة  الفنيةو  تقي  المطو  وفريق  السورية  الوطنية  اللجنة  بين  جارية  تزال  ال  بشأنها  ي التي  اإلعالن  م 
   لغاية اآلن. 

الحظنا أن فريق تقييم اإلعالن يقدم فرضية معينة ويعمل على إثباتها، ويتجاهل كل ما  
المناقشات إلى تأكيد قاطع بوجود   انتهاء  يقدمه الجانب السوري من معلومات، وينتقل، قبل 

الموقع عامل كي  العام باإلعالن عن هذا  المدير  السيد  المواقع، ويطالبنا  أحد  ميائي نقي في 
على أنه موقع إنتاج تم استخدامه لإلنتاج و/أو التسليح. لقد أعلنت سورية قد سبق وأعلنت  
الكيميائية.   األسلحة  إنتاج  في  مطلقا   ُيستخدم  لم  أنه  على  األولي  إعالنها  في  سورية  عنه 

السوري إن وجود مادة كيميائية ال يعني إطالقا  وجود نشاط كيميائي محظور  وأوضح الجانب  
في ذلك الموقع. لقد جرت مناقشات فنية مطولة مع فريق تقييم اإلعالن حول هذه المسألة،  
وبين الجانب السوري أسباب وجود مثل هذه العينة/العينات، وال تزال المشاورات الفنية قائمة  

ال هذه  حول  الفريق  هذه مع  على  الضوء  تسليط  اختيار  تم  ذلك  ورغم  اآلن.  حتى  مسألة 
سورية   ضد  المتصاعدة  الحملة  ظل  في  الماضية  القليلة  األشهر  في  غيرها  دون  المسألة 

والتي ما تزال مستمرة حتى اآلن، ويتم إفراد  C-25/DEC.9لوضع األسس الستصدار القرار رقم 
ادعاء بعض الدول ان لدى سورية ما تخفيه،    مساحات واسعة لمسألة من المسائل العدة لدعم

بعلم   عدة  سنوات  مدى  على  الموقع  من  عينات  عدة  أخذ  اإلعالن  تقييم  فريق  بأن  علما  
وتعاون كامل من الدولة السورية. فلو كانت سورية لديها ما تخفيه لما سمحت للفريق بزيارة 

 الموقع مرة تلو األخرى، وأخذ العينات منه مرة تلو األخرى.  
أدرجها   التي  تلك  هي  العالقة،  المسائل  إلى  الفريق  أضافها  التي  الجديدة  الثانية  المسألة  اما 

. على الرغم من أن هذه المسألة ال تزال تخضع لمناقشات 92و   91المدير العام في تقريريه  
ى  علمية فنية، وقد زودت اللجنة الوطنية السورية األمانة الفنية برد أولي حول هذا الموضوع عل

 أن ُتستكمل المناقشات خالل جولة المشاورات القادمة. 
لقد بات واضحا  أنه مهما قدمت سورية من معلومات، فإن ملف المسائل العالقة لن ُيغلق، بل  
الُمعطاة  التعليمات  أن  طالما  لسورية،  للفريق  زيارة  كل  في  العالقة  المسائل  زيادة  هو  والهدف 

 حا . للفريق تقضي بإبقاء هذا الملف مفتو 
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 د الرئيس، السي  
الفنية  تعاونت  لقد      األمانة  مع  المختلفة،  سورية  قدما   وأفرقتها  المضي  على  -وحرصت 

اإلجراءات القسرية في ظل  ،  مع أفرقتها  بكل إخالص وإنفتاح وحسن نية   تتعاملو وبكل زخم  
الإل الجانب  و   نسانيةأحادية  عليها  فرضها  المفروضة  التي  كوفيدالتحديات  وباء  ،  19تفشي 

وهذا ما عب رت عنه    وعلى الرغم أيضا  من الظروف األمنية الصعبة في كثير من األحيان،
رقم   التقرير  وآخرها  للمنظمة  الشهرية  تقاريرها  األسلحة  ،  91في  حظر  منظمة  شهدت  فقد 

الـ  في  اعتمدت    نحيخطيرا     منحدرا  الكيميائية   اتفاقية    25الدورة  لمؤتمر الدول األطراف في 
الدول األطراف    ،الحظر قرارا  عدائيا  ضد سورية بين مواقف  إنقسام حاد  ابتزاز  وسط  نتيجة 

توجيه تهم  في سابقة هي األولى في تاريخ هذه المنظمة عبر   ،دول معروفةوضغوط مارستها 
و  اإلمتثال"  "بعدم  بإرادت باطلة  إليها  انضمت  عضو  دولة  حقوق  مع  تعليق  وتعاونت  الحرة  ها 

 اء على مدى السنوات الثماني الماضية. أمانتها الفنية بشكل شفاف وفاعل وبن  
دون أن يحظى  القرار  % من الدول األطراف في اإلتفاقية لصالح تمرير  45إن تصويت  و    

  يمثل تجسيدا  وهو    بإمتياز   ا  مسيسالقرار  هذا  دعم أغلبية الدول األطراف، يجعل    بالتوافق أو 
الهوية وتحديد  التحقيق  فريق  يسمى  لما  ومفبركة  مضللة  باستنتاجات  مليئة  خاطئة  ،  لتقارير 

سورية   تعترف  لم  األطراف  الذي  الدول  من  ولم  وغيرها  إلنشائه  األول  اليوم  منذ  بشرعيته 
والفنية القانونية  اإلشكاليات  تشوبها  التي  تحقيقاته  بنتائج  إستنتاجات  إلى    استندتو   تعترف 

التحقيق في حوادث مزعومة    ةغير مهني   وتحليالت التي عملت على  الحقائق  تقصي  لبعثة 
في سورية بما ال يتسق مع وثيقة الشروط المرجعية لعملها ودون االلتزام بالمبادئ األساسية  

ع الكيميائيةالمنصوص  األسلحة  حظر  اتفاقية  في  وعدم   ليها  والمصداقية  المهنية  ومبادئ 
ق ومنهجيات العمل الواردة في ملحق التحقق الذي يشدد على قيام  إذ تجاهلت طرائ   ، اإلنحياز

والحفاظ   بأنفسهم  للعينات  خبرائها  وجمع  مزعومة  حادثة  أي  موقع  بزيارة  الفنية  األمانة  فرق 
ف حضانتها  سلسلة  على  على  كامل  بشكل  اعتمادها  عن  مفتوحة" ضال   تنشر    "مصادر 

حصلت   عادية لسورية أو معلومات مضللةمعلومات مغلوطة تقف وراءها دوائر استخبارات م
مفتوحة  " مصادر  أومشوهة  عليها من  جماعة  إستلمتها من   "  إرهابية مثل    الخوذ   تنظيمات 

  البيضاء.
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على عينات لم تلب الحد األدنى من معايير جمع  إعتمدت األمانة الفنية في تقاريرها حيث     
المنظمة في  تتهرب.  العينات  الشهود    كما  يخص  فيما  الرد  من  دائما   الحقائق  تقصي  بعثة 

والمعلومات،   الشهود  حماية  بحجة  ياتهم،  وهو  تواجدهم،  وأماكن  معرفة    دون وشهاداتهم، 
 المعايير األساسية التي إعتمدت عليها البعثة لتقييم هذه الشهادات.

لمؤتمر الدول األطراف هو أحد األدلة الواضحة على    25إن القرار الصادر خالل الدورة     
مارسته   الذي  المخيف  التضليل  حجم  من  الرغم  فعلى  واإلستغالل،  التالعب  أساليب  ذروة 

قرار، وتغليفه بشعاراٍت وإدعاءات زائفة، إال أن كل ذلك يجب أن  الدول التي تقف وراء هذا ال
سابقة   خلق  في  والمتمث لة  له  الحقيقية  األهداف  لكشف  جميعا   أعيننا  أمام  غشاوة   يضع  ال 

 . الدول تمرير قرارت تخدم أهدافها جديدة خطيرة تضمن لتلك
منظمة بشكل يضمن يحقوقها إن بالدي أبدت وتبدي إستعدادها الكامل دائما  للتعاون مع ال   

بعدم تعاون سورية في  الحضور    وفي جو بعيد عن الضغوط والتسييس، وإن إدعاء أي من
الصحة،   عن  عار  كالم  هو  هذا  يومنا  وحتى  إنضمامها  منذ  لحظة  كل  أي  جرت  وفقد 

النشاطات والجوالت والزيارات والمهمات وفق ترتيبات إتفق عليها الجانبان دائما  بما يتناسب  
 مع إلتزامات كل منهما. 

من    الطلب  نجدد  اإلطار  هذا  إيالء    في  العام  ومديرها  الكيميائية  األسلحة  حظر  منظمة 
بمعالجة للمطالبات  الالزم  القلق  االهتمام  بالمالحظات    أوجه  واألخذ  الحقيقية  والمشاغل 

األطرافعدد    قدمتهاالتي    الجوهرية الدول  سورية،من  ومنها  كبير  ،  الخبراء    وعدد  من 
تقارير بعثة تقصي الحقائق فيما يتعلق بحوادث االستخدام المزعومة في  واألكاديميين حول  

مالحظات جوهرية واستفسارات لن تجاهل المنظمة  ، فإية وفي مقدمتها تقرير حادثة دوماسور 
مرموقون  وأكاديميون  وخبراء متخصصون  شخصيات مهمة  قدمتها  المستو   ،محقة  مر  سعيها 

لتجاهل المشاغل العلمية والفنية والقانونية التي أثارتها الدراسات التي قدمتها سلطات وخبراء  
المتخصصة   والهيئات  المعنيين  الخبراء  أمام  فيها  النظر  إعادة  ورفض  األطراف،    هو الدول 

للخطر ويثير  أمام الدول األطراف والعالم  يعرض مصداقية عمل المنظمة  و   ، أمر غير مقبول
، خاصة عندما الحفاظ على مهنية وموضوعية عملهاا  حول حرص القائمين عليها في  شكوك

الدولية  الشرعية  فاشلة إلسباغ  نية  في  الدولية  المحافل  في  المتحيزة  البيانات  بتالوة  يقومون 
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على   المنظمة  موظفو  بعض  بها  يتعامل  التي  والالمهنية  المشوبة  المنظمة  تقارير  على 
 مختلف المستويات.  

تعتبر  إن      المعايير بالدي  إزدواجية  الفنية   إعتماد  األمانة  تتبعه  بالمعلومات    الذي  باألخذ 
تبرزهم الذين  واألدلة  موثوقة  والشهود  غير  اإلرهابية  المجموعة  مثل    جهات  البيضاء  خوذ 

مجاورة،    إياهاوتسلمها   أخرى  دولة  الكاملة  في  الموثوقية  تجاهل  فوإعطاءها  حين  ي 
والتقارير  المعلومات   والفنية  العلمية  تقدمها  واألدلة  لالتي  الرسمية  طرف السلطات  في    دولة 

  عيانسورية بشأن إستخدام جهات أخرى ألسلحة كيميائية أو شهادات شهود    مثل   اإلتفاقية
ر حادثة سراقب  تقري   . وتعتبر بالدي ما جاء فيهو أمر غير مقبول   كانوا في قلب الحدث 

عام   فيهاخروج  و   مغالطات،من    2018المزعومة  والتحق ق  عن    التحقيقات  التحقيق  مبادئ 
( حول أخذ المفتشين للعينات  56-( و )أ52-الفقرة )أومنها    ،المنصوص عليها في اإلتفاقية

مبدأ الحفاظ على سلسلة الحضانة مناولة والحفاظ على العينات، والتي تجسد    بأنفسهم وكيفية
)أ الفقرتين  )أ62-وأيضا   و  اآلراء 63-(  وإدراج  النهائية  التقارير  صياغة  بخصوص   )

، وكأنما صيغ  حكام اإلتفاقيةأل   ا  واضحا  إنتهاكالمخالفة وإستمزاج رأي الدولة الطرف المعنية  
، ليضع جرائم  كتقرير إعالمي وليس تقرير فني صادر عن منظمة متخصصةالتقرير ليصلح  

اإلرهابيين وفسادهم في األرض مع بسالة الجيش العربي السوري بأداء واجبه الوطني بالدفاع 
 .  عن األرض والوطن على كف واحدة!

بت سورية ببعثة تقصي الحقائق بدون قيود وتعاونت معها بشكل كام    ل  ومع ذلك، فقد رح 
ستكمال التحقيق في  إل   2021أيار    2نيسان إلى    13ة من  خالل زيارتها إلى سورية في الفتر 

العربي   والجيش  السوريين  المدنيين  ضد  كيميائية  أسلحة  اإلرهابيون  فيها  إستخدم  حوادث 
محافظة حماة ومدينة السلمية أربع مرات في شهر كانون األول    وهي سبقت وزارتالسوري.  

، قدمت خاللها سورية  2019، وكانون األول  2019، وتشرين األول  2018، وأيلول  2017
ما   وكل  الحوادث  تلك  في  المعنيين  مع  ومقابالت  وثائق  لها  وأتيح  الممكنة  التسهيالت  كل 

سنوات ولغاية اآلن لم تستكمل    3مضى على هذه الحوادث ما يزيد على    وقدطلبه الفريق.  
هائي. كما إطلعت البعثة على األدلة الموثقة بخصوص  البعثة تحقيقاتها ولم تصدر تقريرها الن 

عام  حا المزعومة  زيتا  كفر  وسنقوم  2016دثة  المعلومات  نجمع  نزال  " ال  بالقول  وإكتفت   .
 بتحليلها". 
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ي إن      لإلستهجان  ما  بشأن  وحلفاؤها  األمريكية  اإلدارة    تطلق أن  دعو  اإلتهامات  من  سيل 
ا األسلحة  إستخدام  سورية، إدعاءات  في  واألحكاملوحدها  تصدر  أن  و   لكيميائية     النتائج 

والقاضي،   والمحقق  الشرطي  بوظيفة  وتقوم  أخرى،  طرف  دولة  سيادة  الحالتين  في  وتنتهك 
سابقا    قدمت  أو  بشأنها،  تحقيقا   بعد  الكيميائية  األسلحة  حظر  منظمة  تباشر  لم  إما  اللتين 

تنتهك التزامات سورية بموجب  في الموقع  نشاطات كيميائية محظورة    تقارير تفيد بعدم وجود
أو    االتفاقية المركز،  من  المأخوذة  العينات  تحليل  نتائج  في  كيميائية  مواد  أي  رصد  وعدم 
بتعاون سورية وتقديمها    وتشيد   ، إلى إهتمام إضافي أو حاالت من "عدم اليقين"  بحاجةأنشطة  

ألفرقتها   التسهيالت  ت لكافة  السابعةمثل  التفتيش  جولة  والبحوث    قرير  الدراسات  مركز  في 
 وهو من التقارير التي لم ولن تجد طريقها إلى تقارير المدير العام الشهرية لألسف. ،العلمية

حالة ثالثة هي إحراز تقدم ميداني من قبل الجيش العربي  إلى الحالتين السابقتين  وأضيف     
غير مؤهلة للحديث عن حاالت  نفسها  واإلدارة األمريكية    .اإلرهابالسوري خالل حربه على  

م األسلحة الكيميائية وألي إتفاقية دولية في ضوء السجل  ادحظر إستخ عدم اإلمتثال إلتفاقية  
اإلتفاقي  ألحكام  المستمرة  إلنتهاكاتها  المخزي  كافة الدولية    اتالتاريخي  وتطوير    وتصنيعها 

الشامل   الدمار  أسلحة  اليوم.  مها  إستخداو أشكال  الحاضرين  األطراف  الدول  شعوب  ضد 
يبالطبع  و  أن  السلوك  تزامن  ليس مستغربا   تغ هذا    ة في سوريةيجابية مهم  إ يرات  ي مع حدوث 

 . للنيل من خياراتها الوطنية وتدمير منجزاتها الحضارية وتفتيت وحدتها الترابية
وبعض الدول التي تدور في  األمريكي    سعياليندرج في إطار    القرارهذا  بأن    بالديترى      

وتضليل الرأي ستقرار إلى ربوع البالد،  من واإلعادة األإلالحكومة السورية  جهود  عرقلة  لفلكه  
رات والذرائع لشن عدوانالعام، و   . على األراضي السورية  جديد إيجاد المبر 

المتحدة      لألمم  التابع  الدولي  األمن  لمجلس  إحاطة  العام  المدير  المنعقدة  قدم  جلسته  في 
رسالة   3/6/2021بتاريخ   الوطنية،  اللجنة  رئيس  والمغتربين،  الخارجية  وزير  السيد  وجه   .

رقم   البعثة  مذكرة  تلك  2021/ 23/6خ  تاري   51بموجب  في  ورد  ما  بشأن  العام  للمدير   ،
وطلبنا من األمانة الفنية تعميم الرسالة على الدول األطراف ونشرها كوثيقة رسمية    اإلحاطة.

الموقع   وعلى  اإلنترنت  على  موقعها  على  التنفيذي  للمجلس  الحالية  الدورة  وثائق  من 
 ذلك.الخارجي. وما زلنا نتطلع إلى قيام األمانة الفنية ب
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 السي د الرئيس، 
اإلرهابيةجرائم  ن  إ    مسم    التنظيمات  السوري ياتها  بمختلف  الشعب  ذلك    ،ضد  في  بما 

قليمية والدولية التي  األطراف اإلكذلك  ، و لجميع ل  ا  ات معروفب ،  ألسلحة الكيميائيةل  هاإستخدام
ورائها.   بشكل  منظمةالأمانة  إبالغ  على  سورية  حرصت  قد  لتقف  األمن  دوري    ومجلس 

تتوف رو  التي  بالمعلومات  يقوم  يها  لد  رسمي  التي  األنشطة  ذلك   ،اإلرهابيون   بهاعن  في  بما 
الكيميائية   المواد  وحيازة  عني تحض  الو   سامةالنقل  مفبركة  لمسرحيات  بمواد   ر  هجمات    تنفيذ 

مذكرة، لم نجد رد    200زاد عددها عن    ،من أجل إتهام الجيش العربي السوري بها  ، كيميائية
الفنية.   األمانة  من  بشأنها  وضرورة فعل  المعلومات  هذه  تجاهل  عدم  إلى  المنظمة  وندعو 

في إطار واليتها التي حددتها بأقصى درجات المسؤولية،  أخذها بالجدية التامة والتعامل معها  
 . األسلحة الكيميائية إتفاقية حظر 

   
رسميأ      وثيقة  البيان  هذا  إعتبار  الدورةّ  رجو  وثائق  من  للمجلس    والتسعين  السابعة  ة 

 شكرًا. و  .والخارجيوالموقع  على اإلنترنت للمنظمة  ، ونشره على الموقع العامالتنفيذي


