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Mr. Chairperson, 

Please allow me at the outset to express to His Excellency Ambassador 

Ziad Al-Attiyah, the chairperson of the Executive Council, my best wishes for 

success in conducting the work of this session. 

My delegation associates itself with the statement made by the 

representative of the Republic of Azerbaijan at this session on behalf of the 

Non-Aligned Movement and China parties to the Convention. 

 

Ladies and Gentlemen, 

Syria has always believed that the Chemical Weapons Convention is the 

world’s best salvation in leading against the use of an entire class of weapons of 

mass destruction; an Organization whose mission is to implement the provisions 

of the Chemical Weapons Convention. In practice, we find that, since 2018, the 

OPCW has been used as a tool to implement the political agendas of some 

Western countries against other countries that are parties to the Convention. The 

best evidence for this is the new approach taken to make decisions within the 

policy-making organs of the Organization, as well as the continued state of 

division which makes us seriously fear for the future of this Organization and its 

noble technical goals if this approach continues. 

 

Mr. Chairperson, 

My delegation regrets that this technical organization has once again 

become tangled in the geopolitical and security issues that are rather of a 

regional and international nature, diverting it from the goals for which it was 

established. The United States of America and some Western countries were not 

satisfied with all of what they have committed over the past nine years in Syria 

fabricating plays of the use of chemical weapons or fabrications about the 

preparations for the use of those weapons, in order to make accusations against 

the Syrian government. Now we see it again, using the same scenarios against 

the Russian federation in Ukraine, in order to make these and other accusations 



against the Russian troops. In this context, Syria supports Russia's right to 

defend itself and protect its national security in response to the aggressive 

Western policies against it as Russia does not only defend itself, but the entire 

world, and the principles of justice and humanity, and the right of everyone in a 

world that rejects the rise of hegemony and mono-polarity. Syria's position in 

support of the Russian special military operation in Ukraine was and will remain 

based on fundamental political, moral and legal considerations and principles. 

 

Mr. Chaiperson, 

The United States of America and some Western countries have been able 

to turn this Organization into a tool for political manipulation that has kept it 

away from its professionalism and thus its credibility, and we ask with great 

regret: will the Organization in the current context, be able to carry out its 

mandate under the Convention, and will it be able to withstand the pressures it is 

exposed to by the United States of America and its Western allies? We are very 

concerned about the current state of affairs. It has become necessary to stop this 

continuous decline in the course of the Organization's work, and to begin 

seriously and urgently to correct its course so that it may return to the 

implementation of the mandate entrusted to it. 

 

Mr. Chairperson, 

Syria's accession to the Chemical Weapons Convention in 2013 stemmed 

from its deep belief in rejecting the use of chemical weapons by anyone, 

anywhere, and under any circumstances. During the period of eight months 

between (October 2013-June 2014) Syria faithfully and credibly carried out its 

sovereign decision to close the Syrian chemical file, and this was indeed done 

and in record time, as it accomplished what some of the countries acceding to 

the Convention had not accomplished many years before, despite the very 

difficult and complex circumstances that Syria passed through, and that still 

continue today. The Syrian Arab Republic has faced a historically 



unprecedented campaign of skepticism and false accusations of not cooperating 

with the Organization and its Technical Secretariat. The behavior of these 

countries blatantly contradicts the provisions of the Convention, the principles 

of international law and the Charter of the United Nations, and is nothing but an 

attempt to use the Organization and the remaining technical aspects of the 

Syrian chemical file to serve their political purposes, in order to exert pressure 

on Syria. Despite all this, Syria continued its full positive cooperation with the 

Organization, and has committed itself to a structured dialogue with the 

Declaration Assessment Team (DAT) through the Twenty-Four rounds of 

consultations, with the aim of closing the remaining outstanding technical 

issues. 

 

Mr. Chairperson, 

The false and baseless accusations recently stated in the reports of the 

Technical Secretariat of the Organization were notable, where it was indicated 

that Syria is obstructing the work of the Technical Secretariat, and that the 

Syrian Arab Republic does not want to hold the 25th round of consultations 

between the experts of the Syrian National Authority and the DAT. While the 

truth is, that Syria welcomed everything that was proposed by the Technical 

Secretariat, based on its firm keenness to close the file of outstanding issues, and 

expressed its welcome and serious desire to close this file forever. It is now in 

Syria's right to declare that the party obstructing the holding of the 25th round of 

consultations, and resolving the outstanding issues is the Organization’s 

Technical Secretariat, and the very well known countries dictating their policies 

against Syria. 

 

Mr. Chairperson, 

The Syrian Arab Republic, along with many other countries, has on more 

than one occasion, expressed its objective observations regarding the work of 

the Fact-Finding Mission (FFM), and despite all this, Syria cooperated with the 



teams of this mission and provided it with all the facilitations required for the 

success of its missions. This mission has failed on more than one occasion, and 

the evidence for that is clear to all the parties involved. Its bias, 

unprofessionalism and falsification of facts have been proven in more than one 

of the reports it has issued so far, and the best example of this is the Douma 

Alleged Incident Report (2018). In this context, we stress the need for the 

mission to overcome the defects related to its approach and work methods, to 

respect the provisions of the Convention, and to adhere to professional standards 

and the document of the terms of reference that was agreed upon with Syria. 

 

Mr. Chairperson, 

The Syrian Arab Republic still maintains its firm position on the 

Investigation and Identification Team (IIT) that lacks legitimacy, and that  was 

given a mandate which violates the provisions of the Convention. Therefore, 

Syria, along with other countries, does not recognize the legitimacy of this team 

and its work, and rejects any outputs issued or those that will be issued by it in 

the future, based on its respect, adherence to and commitment to the provisions 

of the Chemical Weapons Convention. 

 

Mr. Chairperson, 

The expansion of chemical terrorism poses a serious threat to international 

peace and security, and no country is safe from this serious threat. In this 

context, the Syrian Arab Republic affirms that the behavior of some state 

parties, in covering up the crimes and practices of terrorist groups in Syria, and 

ignoring the well documented information provided by Syria in this regard, has 

encouraged those terrorists to commit more heinous crimes against Syrian 

citizens, including the use of toxic substances, for the past nine years. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mr. Chairperson, 

In this context, Syria affirms that achieving the universality of the 

Chemical Weapons Convention represents a very important step in ensuring the 

establishment of an effective global regime against Chemical Weapons. 

However, this will not be achieved without obligating Israel to join this 

Convention and to place its nuclear, chemical and biological weapons under 

international control. 

 

Mr. Chairperson, 

Syria calls for international cooperation to confront the illegal restrictions 

imposed by some well-known countries on the transfer of scientific technology 

for peaceful purposes to developing countries, subjecting them to illegal 

unilateral and coercive measures, with the aim of preventing them from 

achieving economic and scientific development for their people, and preventing 

them from using chemistry for peaceful purposes, in clear violation of the 

provisions of the Convention and international law. 

 

   Thank you, and please consider this statement as an official 

document of the 101st  Session of the Executive Council, and publish it 

on the public website and CATALYST.  
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 السيد الرئيس،

عادة السفير زياد العطية، املندوب الدائم للمملكة العربية سإلى اسمحوا لي في البداية أن أتقدم 

 هذه الدورة.   عمالأ النجاح في إدارةبالتنميات له ب، السعودية لدى منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 عنها  ،تفاقيةنحياز والصين األطراف في الم ال وفدي إلى بيان دول حركة عدينضم 
ً
ممثل الذي ألقاه نيابة

 .ه الدورةذربيجان في هذجمهورية أ
 

 

 السيدات والسادة،

فئة كاملة من أسلحة مصدر خالص العالم من  ،اتفاقية األسلحة الكيميائيةلطاملا آمنت سورية بأن 

اقية الدمار الشامل بقيادة منظمة حظر األسلحة الكيميائية، التي تتمثل مهمتها في تنفيذ أحكام اتف

منظمة حظر يجري استخدام ، 2018ومنذ عام عملي، نجد بأنه في التطبيق ال. األسلحة الكيميائية

. أداة لتنفيذ أجندات سياسية لبعض الدول الغربية، ضد دول أطراف في التفاقيةك ، األسلحة الكيميائية

وبات وخير دليل على ذلك، النهج الجديد في آلية اتخاذ القرارات داخل أجهزة صنع القرار في املنظمة. 

 على
ً
الستمرار بهذا النهج، إضافة في حال وأهدافها الفنية السامية مستقبل هذه املنظمة  الخوف جديا

  حالة النقسام التي تعيشها املنظمة.إلى 
 

 السيد الرئيس،

 بقضايا 
ً
ذات طابع إقليمي سياسية وأمنية جيو يأسف وفد بالدي لقحام هذه املنظمة الفنية مجددا

نش، ودولي
ُ
الوليات املتحدة األمريكية وبعض الدول فلم تكتِف أت من أجلها، وحرفها عن األهداف التي أ

ركة مسرحيات استخدام أسلحة في سورية من فب املاضية التسعطيلة السنوات بما قامت به  الغربية

الحكومة السورية بها، بل أعادت نفس لتهام أو التحضير لستخدام تلك األسلحة، كيميائية 

. في وغيرها من التهامات األخرى  لتهام القوات الروسية بهالروس ي في أوكرانيا السيناريوهات مع التحاد ا

 على السياسات  حق روسيا في الدفاع عن نفسها وحماية أمنها القوميسورية تؤيد هذا السياق، 
ً
ردا

 الغربية العدوانية، فروسيا ل تدافع عن نفسها فقط، بل عن العالم وعن مبادئ العدل واإلنسانية وعن

لعملية العسكرية ن موقف سورية املؤيد لإ حق الجميع في عالم يرفض منطق الهيمنة والقطبية الواحدة.

 على اعتبارات
ً
سياسية وأخالقية وقانونية ومبادئ  الروسية الخاصة في أوكرانيا كان وسيبقى قائما

  .راسخة

 



 

3 

 

 السيد الرئيس،

للتالعب الغربية تحويل هذه املنظمة إلى أداة الوليات املتحدة األمريكية وبعض الدول  استطاعتلقد 

 مناملنظمة . ونسأل بكل أسف، هل ستتمكن السياس ي أبعدتها عن مهنيتها وبالتالي مصداقيتها

الصمود أمام الضغوط التي تتعرض لها من وهل ستتمكن من الضطالع بوليتها بموجب التفاقية، 

إننا نشعر بالقلق البالغ إزاء الحالة التي وصلت إليها . بيينقبل الوليات املتحدة األمريكية وحلفائها الغر 

 . لقد األمور 
ً
وقف هذا النحدار املستمر في مسار عمل املنظمة، والشروع بشكل جاد  أصبح مطلوبا

 . تنفيذ وليتها املناطة بهاإلى  باملنظمة وعاجل في تصحيحه للعودة 
 

 

 السيد الرئيس،

 من إيمانها العميق  2013قية األسلحة الكيميائية في العام اتفاكان انضمام سورية إلى لقد 
ً
برفض نابعا

خالل ثمانية أشهر و  ف.وتحت أي ظر  ،وفي أي مكان ،استخدام األسلحة الكيميائية من ِقبل أي كان

نفذت سورية بأمانة ومصداقية قرارها السيادي بالنتهاء من امللف ( 2014حزيران  -2013)تشرين األول 

السوري، وتم ذلك بالفعل وخالل وقت قياس ي، وأنجزت ما لم تنجزه بعض الدول املنضمة  الكيميائي

مّر بها سورية ،قبلها إلى التفاقية بسنوات عديدة
ُ
 التي مرت وت

ً
لقد . رغم الظروف الصعبة واملعقدة جدا

 واجهت الجمهورية العربية السورية حملة غير مسبوقة 
ً
باطلة بعدم من التشكيك والتهامات ال تاريخيا

إن سلوك تلك الدول يتناقض بشكٍل صارخ مع نصوص التفاقية، . عاون مع املنظمة وأمانتها الفنيةالت

ومع مبادئ القانون الدولي وميثاق األمم املتحدة، وما هو إل محاولة لتوظيف املنظمة وما تبقى من 

مة أغراضها السياسية، املتمثلة بممارسة الضغوط الجوانب الفنية في امللف الكيميائي السوري لخد

على سورية. ومع كل ذلك، استمرت سورية في تعاونها اإليجابي التام مع املنظمة، والتزمت بحواٍر منظم 

 وعشرين جولة مع "فريق تقييم اإلعالن" من خالل جولت املشاورات
ً
ما  إنهاء، بهدف التي بلغت أربعا

  تبقى من مسائل فنية عالقة.
 

 السيد الرئيس

 في تقارير األمانة الفنية للمنظمة من اتهامات باطلة ل أساس لها، التي لقد 
ً
 ما جاء مؤخرا

ً
كان لفتا

عرقل عمل األمانة الفنية، وبأن 
ُ
عقد  ل تريدالجمهورية العربية السورية أشارت فيها إلى أن سورية ت

و"فريق تقييم اإلعالن"، بينما الحقيقة هي أن بين خبراء اللجنة الوطنية  /25رقم /جولة املشاورات 

 من حرصها األكيد على ، األمانة الفنيةبكل ما اقترحته رحبت سورية 
ً
إنهاء ملف املسائل انطالقا
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علن  .إلى غير رجعةالعالقة، وعّبرت عن ترحيبها ورغبتها الجدية بطي هذا امللف 
ُ
 لسورية أن ت

ً
لقد بات حقا

وحل املسائل العالقة هو األمانة الفنية للمنظمة ومن ُيملي  /25شاورات /أن من ُيعرقل عقد جولة امل

افقة سورية على كل ما اقترحته األمانة  على ذلك،ضد سورية، وخير دليل من دول معروفة سياساته  مو

 الفنية لعقد هذه الجولة.
 

 السيد الرئيس،

عن مالحظات في أكثر من مناسبة  ومعها العديد من الدول، ،لقد عّبرت الجمهورية العربية السورية

 ومع كل ذلك، تعاونت سورية مع فرق هذه البعثةثة تقص ي الحقائق"، موضوعية تخص عمل "بع

لقد فشلت هذه البعثة في أكثر من اختبار، واألدلة . إلنجاح مهماتها كامل التسهيالت املطلوبة وقدمت لها

 انح
َ
ُبت

َ
في أكثر من وتزويرها للحقائق يازها وعدم مهنيتها على ذلك واضحة لجميع الدول األطراف، وقد ث

ونؤكد في هذا اإلطار على . (2018حادثة دوما )وخير مثال على ذلك، تقرير ، لغاية اآلن تقرير أصدرته

واللتزام  ،ضرورة تجاوز البعثة للعيوب املرتبطة بنهج وطرائق عملها، واحترامها ألحكام التفاقية

 تي جرى التفاق عليها مع سورية. الشروط املرجعية ال املهنية ووثيقة باملعايير 
 

 

 السيد الرئيس،

ق وتحديد الهوية" منقوص " فريق التحقيعلى موقفها الثابت من ماتزال الجمهورية العربية السورية 

عطي ولية تخالف نصوص التفاقية، الشرعية
ُ
لهذا فإن سورية، إلى جانب دول أخرى، ل تعترف و ، الذي أ

 تلك التي أو صدرت ترفُض أية مخرجات و  وعمله هذا الفريق بشرعية
ً
 من  ،ستصدر عنه مستقبال

ً
انطالقا

  .تقيدها والتزامها بنصوص اتفاقية األسلحة الكيميائيةاحترامها و 
 

 السّيد الرئيس،

ل 
ّ
 لألمن والسلم الدوليين، ول تو اتساع رقعة التهديدات اإلرهابية الكيميائية، ُيشك

ً
 جديا

ً
جد دولة تهديدا

وفي هذا السياق، تؤكد الجمهورية العربية السورية أن سلوك بعض في مأمن من هذا التهديد الخطير. 

وتجاهل ما قدمته  ،في التغطية على جرائم وممارسات املجموعات اإلرهابية في سورية ،الدول األطراف

ارتكاب املزيد من الجرائم أولئك اإلرهابيين على شّجع قد سورية من معلومات موثقة في هذا املجال، 

 . املاضية التسعبما في ذلك استخدام مواد سامة طيلة السنوات  ،البشعة بحق املواطنين السوريين
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 السيد الرئيس،

 في  ،في هذا السياقسورية تؤكد 
ً
أن تحقيق عاملية اتفاقية األسلحة الكيميائية يمثل خطوة مهمة جدا

إل أن هذا األمر لن يتحقق من دون إلزام  .لحة الكيميائيةضمان إقامة نظام عاملي فعال ضد األس

إسرائيل بالنضمام إلى هذه التفاقية ووضع أسلحتها النووية والكيميائية والبيولوجية تحت الرقابة 

 . الدولية
 

 السيد الرئيس

على نقل  وفةاملعر  بعض الدول القيود غير الشرعية التي فرضتها لتعاون الدولي ملواجهة إلى اسورية تدعو 

غير إلجراءات أحادية قسرية وإخضاعها  ،التكنولوجيا العلمية لألغراض السلمية إلى الدول النامية

 ،بهدف منعها من تحقيق التنمية القتصادية والعلمية لشعوبها ،شرعية ضد بعض الدول األخرى 

 فاقية وللقانون الدولي.ومنعها من استخدام الكيمياء لألغراض السلمية في مخالفة صريحة ألحكام الت

 

الواحد بعد املائة  رسمية من وثائق الدورة عتبار هذا البيان وثيقةارجو أأشكركم، و    

نشره على املوقعين العام وكاتاليست ملنظمة حظر األسلحة ، و للمجلس التنفيذي

  .الكيميائية 

 


