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Mr.  Chairperson, 

 

We have seen what was stated in the report of the Director-General issued 

in Document No. EC-101/DG.26 dated September 29, 2022, on the progress 

made in implementing Decision C-SS-4/DEC.3. On this subject, we state the 

following: 

1- Syria has a real interest in confronting the threat arising from the use of 

chemical weapons, because it categorically rejects the use of these 

weapons by any party, anywhere and under any circumstances. In 

particular, since the Syrian people have been victims of the use of toxic 

materials as weapons on more than one occasion, by the armed terrorist 

groups and their sponsors, not to mention the attempts of some Western 

countries, to fabricate these incidents with the aim of accusing the Syrian 

government of them, so that they may exert all forms of pressure on Syria 

through these alleged incidents, enabling them to carry out direct military 

aggression against Syria on more than one occasion. 

 

2- In this report, the Director-General has repeated a lot of subjective 

information, in the same form contained in his monthly reports, which 

Syria had previously addressed in its statement on item 6(C) of the 

agenda.  Accusations about how Syria is obstructing the work The 

Technical Secretariat as a result of its failure to fulfill its obligations, and 

the disruption of the holding of the 25
th
 Round of Consultations between 

the Declaration Assessment Team and the experts of the Syrian National 

Authority. 

 

 

3- Syria affirms that it has complied with what is stipulated in Article VII 

Paragraph 7 of the Convention, and has cooperated with the Organization 

over the past nine years, facilitating the work of the Secretariat and 

providing it with the needed assistance, and continues to do so with all 

sincerity. In this regard, Syria confirms that the seventh paragraph of 

Security Council Resolution No. 2118 does not apply in the case of 

Syria's request to replace an expert in the DAT, for this is Syria's 
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sovereign right. As for the rest of the staff of the Secretariat and other 

teams affiliated with the Organization, Syria has indeed cooperated, 

granting all members of those teams the required visas, facilitating their 

entry into Syria where they were allowed unrestricted access to the places 

they requested. This is a fact that completely contradicts the narrative of 

the Director-General, and Syria hopes that he will kindly note that in his 

report. 

 

4- The Syrian Arab Republic reaffirms its explicit and clear position 

rejecting the decision of the Fourth Special Session of the Conference of 

the States Parties / June 2018. This decision is highly politicized and 

contradicts the provisions of the Convention. It was imposed through 

voting instead of consensus, and only received the support of (82) 

countries out of (193) States Parties. This decision deviates the 

Organization from the goals for which it was established, and will 

negatively impact on the future of the Organization in the long run. 

 

 

5- Syria reiterates its refusal to recognize and deal with the illegal 

"Investigation and Identification Team", because it was established with 

an illegal authority and reference, and the mandate entrusted to this team 

is illegal and not based on the Convention. The reports issued by this team 

so far, prove with conclusive evidence the extent of politicization and the 

goals for which it was created, resorting to the accusation of Syrian 

personalities and sovereign symbols, based on the will, instructions and 

directives of some well known countries in support for their anti-Syrian 

positions. My delegation regrets that the Technical Secretariat and some 

countries blindly adopt everything issued by this team, not out of its 

professionalism, integrity and objectivity, but because this team does what 

those countries want, and that is to accuse the Syrian government of using 

chemical weapons in alleged incidents. 

 

    

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 and 

catalyst websites of the Organization for the Prohibition of Chemical 

Weapons. 
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  السيد الرئيس،

 EC-101/DG.26 لقد أطلعنا على ما جاء في تقرير السيد املدير العام الصادر بالوثيقة رقم

 تاريخ 

 ، عن 9299أيلول / 92/
م
وحول هذا املوضوع، . C-SS-4/DEC.3في تنفيذ القرار   حرز التقّدم امل

 :نبين ما يلي

التصدي للتهديد الناش ئ عن استخدام ألاسلحة إن لسورية مصلحة حقيقية في  -1

استخدام تلك ألاسلحة من أي جهة كانت وذلك ألنها ترفض بشكل قاطع ، الكيميائية

وفي أي مكان وتحت أية ظروف، خاصة وأن الشعب السوري كان ضحية استخدام 

من قبل املجموعات إلارهابية املسلحة مة كأسلحة في أكثر من حادثة، املواد السا

ناهيك عن محاوالت بعض الدول الغربية،  فبركة تلك الحوادث ورعاتها في سورية، 

بهدف اتهام الحكومة السورية بها، وممارسة كل أشكال الضغوط على سورية من 

شر ضد سورية في أكثر والقيام بعدوان عسكري مبا، خالل هذه الحوادث املزعومة

 .من مناسبة

لقد كرر السيد املدير العام في هذا التقرير، الكثير من املعلومات غير املوضوعية،   -9

بالصيغة التي وردت في التقارير الشهرية للسيد املدير العام، والتي سبق أن تناولتها 

عاقة عمل من جدول ألاعمال، حول اتهام سورية بإ /ج-6/سورية في بيانها في البند 

/ 92/ألامانة الفنية نتيجة عدم وفائها بالتزاماتها، وتعطيل عقد جولة املشاورات رقم 

 . بين فريق تقييم إلاعالن وخبراء اللجنة الوطنية السورية

تؤكد سورية أنها التزمت بما تنص عليه املادة الفقرة السابعة من املادة السابعة من   -3

ى مدار السنوات التسع املاضية، وسّهلت عمل الاتفاقية، وتعاونت مع املنظمة عل

وتؤكد سورية في هذا . بنية ورغبة صادقة ،ألامانة وقدمت املساعدة لألمانة، وال تزال

ال تنطبق على حالة ، /9112/رار مجلس ألامن رقم املجال، أن الفقرة السابعة من ق

أما باقي . سورية استبدال خبير في فريق تقييم إلاعالن، فإن هذا حق لسورية طلب

تعاونت سورية، ومنحت جميع فقد والفرق ألاخرى التابعة للمنظمة، موظفي ألامانة 

مح لهم أعضاء تلك الفرق التأشيرات املطلوبة،  وتم تسهيل دخولهم إلى سورية، وسم
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قيد إلى ألاماكن التي 
م
إن حقيقة تعاون سورية تتناقض بشكل . طلبوهابالوصول غير امل

وتأمل سورية من السيد املدير أن يلحظ هذه قرير السيد املدير العام؟ تام مع ت

 .في تقريرهاملسألة 

عيد الجمهورية العربية السورية التأكيد على موقفها الصريح والواضح الرافض -4
م
لقرار  ت

هذا القرار مسيس . 9212حزيران /راف ؤتمر الدول ألاطالدورة الاستثنائية الرابعة مل

ولم يحصل إال على دعم وتم فرضه من خالل التصويت، ، ويتعارض مع أحكام الاتفاقية

سهم في  إن هذا القرار . دولة طرف( 123)دولة فقط من أصل ( 29) حرف املنظمة عن يم

نشأت من أجلها، وسيم 
م
على ظمة سهم في التأثير السلبي على مستقبل املنألاهداف التي أ

 .املدى الطويل

 رفضها  "فريق التحقيق وتحديد الهوية"بالنسبة لــ  -2
ً
غير الشرعي، تؤكد سورية مجددا

الاعتراف به والتعامل معه، ألنه قد تم إنشاؤه بسند ومرجعية غير قانونية، والوالية التي 

نيطت بهذا الفريق غير قانونية وال تستند إلى الاتفاقية
م
لفريق من وما صدر عن هذا ا . أ

ثبت بالدليل القاطع حجم التسييس وألاهداف التي تم إنشاؤه من  تقارير لغاية آلان، يم

بناء على ورموز سيادية، أجلها، واملتمثلة بتوجيه الاتهام لشخصيات سورية وأسماء 

يأسف وفد و  .إرادة وتعليمات وتوجيهات بعض الدول املعروفة بمواقفها املعادية لسورية

ألامانة الفنية وبعض الدول املعروفة تتبنى بشكل أعمى كل ما يصدر عن بالدي إلى أن 

، بل ألن هذا الفريق يكتب ما ونزاهته وموضوعيته هذا الفريق، ليس من منطلق مهنيته

ترغب به تلك الدول أال وهو اتهام الحكومة السورية باستخدام ألاسلحة الكيميائية في 

 . حوادث مزعومة

    

الواحد بعد املائة تبار هذا البيان وثيقة رسمية من وثائق الدورة عاأشكركم، وأرجو 

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

 .الكيميائية 

 


