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Mr Chairperson, 

 

I will add some thoughts to Syria's general statement which was published on 

the Organization's websites: 

Syria has implemented all that is required of it by its accession to the 

Convention under very difficult conditions. For nine years, Syria has cooperated 

fully, with the recognition of the Organization. This full cooperation is not 

finding any place in the reports of the Technical Secretariat, the Director 

General and some of the States Parties. Rather, it is ignored, and it is being 

suggested through some formulations, that Syria is obstructing the work and not 

cooperating with the Organization. Some countries have even come to direct and 

explicit accusations against Syria of non-compliance. That is best qualified by 

what was stated in the opening statement of the Director General and the general 

statements of some countries in this session. My country asserts that this 

approach must stop. 

 

The question is what is the basis of some countries for these false 

accusations? The answer is, they are based on politics, and not professional, 

objective or moral basis. Time will not allow me to go into the details of the 

false accusations or to respond to them in detail, but for those who say that Syria 

does not cooperate, we ask, has the Technical Secretariat complained about 

Syria's lack of cooperation for 9 years? Has Syria prevented any team of the 

Organization or an employee of the Technical Secretariat from entering its 

territory? The reality and the truth lay in Syria's full cooperation and affirmation 

of its readiness to cooperate with the Organization, today and tomorrow. The 

reality is that Syria has fulfilled all its obligations, and it is determined to 

finalize this file. 
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As for the Declaration Assessment Team (DAT), and the many rounds of 

consultations, in particular the 25
th

 Round; all of what we have heard and read 

from the Secretariat or from other countries is conjecture on the final results of 

these consultations, and an attempt to influence their results. We say to them, 

that the consultations are not over yet. Why make assumptions and accusations 

about the results when the consultations are still ongoing? 

 

If the intention of some Western countries behind ignoring and denying 

Syria's cooperation is to force Syria to stop cooperating, then we say to them 

that Syria's sovereign decision is constructive cooperation with the organization, 

a decision which guarantees it its sovereign rights. I will give examples of these 

latest forms of cooperation. The Secretariat agrees in the initial assessment that 

during the months of August and September 2022, where two of its teams 

visited, were all granted visas, and provided with all the possible facilitations for 

the success of their missions. Another question I would like to pose: Have you 

seen in any report of the Technical Secretariat or in the statements of some well-

known countries any reference to the full Syrian cooperation and facilitation 

provided by Syria to the inspection team in its eighth tour of the Center for 

Scientific Studies and Research, which took place in November 2021? 

 

With regard to the high-level meeting between the Minister of Foreign 

Affairs and the Director-General, and with a goodwill gesture and out of its 

keenness to hold this meeting, Syria submitted, on September 21, 2022, a 

proposal to the Technical Secretariat to hold a preparatory meeting between 

representatives of the Syrian National Authority and representatives of the 

Technical Secretariat to discuss the necessary preparations for holding this 

meeting, including the meeting’s agenda. The Secretariat responded with a Note 

on the evening of September 30
th
 , 2022, stressing the importance of 
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communication and continued coordination between both focal points in order to 

reach an agreement regarding  the working agenda for the meeting.  

 

Some countries have accused Syria of attacking the Secretariat and 

obstruct its work. In their statements, they showed their concern for the 

organization, its role, and its future. If these countries were really keen on 

protecting the Organization, then they would stop politicizing its work. If we 

feel that we need to direct some constructive and objective comments and 

criticisms of the work of the technical secretariat and the Organization's teams, it 

is because of our concern for the future of this Organization in performing its 

technical role, as defined by the Convention. 

 

The party politicizing the Syrian chemical file is the one who can justify 

aggression after the aggression against the Syrian people, and the one supporting 

terrorism that has claimed the lives of thousands of Syrians and displaced a large 

part of them, and is slandering Syria by saying that it still possesses chemical 

weapons or prohibited chemical activities and that it has used chemical 

weapons. 

 

   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
 

 :سأضيف بعض ألافكار على بيان سورية العام املنشور على مواقع املنظمة

في ظل أوضاع صعبة  ها بموجب انضمامها إلى الاتفاقيةلقد نفذت سورية كل ما هو مطلوب من

تعاون التام ال يجد هذا ال .سنوات بشكل كامل، وباعتراف املنظمة تسعوتعاونت سورية منذ للغاية، 

 في تقارير 
ً
 بعض الدول ألاطراف ألامانة الفنية للمنظمة واملدير العام و له مكانا

ً
تجاهله  ميتبل . إطالقا

وصل ، بل وكأن سورية تعرقل العمل وال تتعاون مع املنظمة ،من خالل بعض الصياغات حاءيولا 

وخير دليل على صحة  .بعدم الامتثالة لسورياتهامات مباشرة وصريحة الدول إلى توجيه  بعضألامر ب

 .في هذه الدورة ما نقول هو ما جاء في البيان الافتتاحي للمدير العام والبيانات العامة لبعض الدول 

  .تؤكد بالدي أن هذا النهج يجب أن يتوقف

سياس ي السؤال، على ماذا تبني بعض الدول اتهاماتها الباطلة؟ الجواب، إنها تبني اتهاماتها على أساس 

لن يسمح لي الوقت بالدخول في تفاصيل الاتهامات الباطلة والرد عليها . أخالقي أو  ال منهي أو موضوعي

سنوات، هل سبق أن / 9/بشكل ُمفصل، لكن ملن يقول أن سورية ال تتعاون، نسأله، على مدار 

موظف من أو اشتكت ألامانة الفنية من عدم تعاون سورية؟ هل منعت سورية أي فريق للمنظمة 

الواقع والحقيقة يكمن في تعاون سورية التام، وتأكيد استعدادها من دخول أراضيها؟ ألامانة الفنية 

 
ً
الواقع هو أن سورية نفذت كل التزاماتها، وهي ُمصّرة على الانتهاء . للتعاون مع املنظمة، اليوم وغدا

 . من هذا امللف

كل ما ، /52/وخاصة جولة املشاورات رقمشاورات، ، وجوالت امل"فريق تقييم لاعالن"بالنسبة لـــ 

سمعناه وقرأناه من ألامانة وبعض الدول هو استباق للنتائج النهائية للمشاورات، ومحاولة للتأثير على 

نقول لهؤالء، إن املشاورات التزال قائمة، ولم تنته بعد، ملاذا استباق النتائج وكيل . نتائجها

 الاتهامات؟

ن نكران وتجاهل تعاون سورية من قبل الدول الغربية هو دفع سورية للتوقف عن إذا كان املقصود م

التعاون مع املنظمة، فإننا نقول لهؤالء، إن قرار سورية السيادي هو التعاون البناء مع املنظمة، الذي 

خالل شهري آب وأيلول . سأعطي أمثلة على أحدث أشكال التعاون هذه. يضمن لها حقوقها السيادية

فإن  ،وفي التقييم ألاولي. ، قدمت سورية كامل التسهيالت لفريقين من ألامانة الفنية زارا سورية5255

هذه النتيجة هي ذاتها . سورية قد قدمت التعاون التام لهما وقدمت كافة التسهيالت إلنجاح مهمتهما

دمت التسهيالت ومنحت سورية تأشيرات ملوظفي ألامانة وق. موجودة لدى ألامانة وسمعناها منهم
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بعض الدول املعروفة أي  اتمثال آخر، هل قرأتم في أي تقرير لألمانة الفنية أو في بيان .املطلوبة لهم

إشارة للتعاون السوري التام والتسهيالت التي قدمتها سورية لفريق التفتيش في جولته الثامنة على 

 ؟ 5252مركز الدراسات والبحوث العلمية، التي جرت في تشرين الثاني 

فيما يخص الاجتماع رفيع املستوى بين السيد وزير الخارجية والسيد املدير العام، وببادرة حسن نية 

 من حرصها على عقد هذا الاجتماع، قدمت سورية بتاريخ 
ً
 لألمانة 5255أيلول / 52/وانطالقا

ً
، مقترحا

ألامانة الفنية مثلين عن مالفنية بعقد اجتماع تحضيري بين ممثلين عن اللجنة الوطنية السورية و 

ردت ألامانة . لعقد هذا الاجتماع، بما في ذلك جدول أعمال الاجتماعالالزمة ملناقشة التحضيرات 

ثم . بخصوص جدول ألاعمالالسابق ، طلبت فيها الرد على مقترحها 5255أيلول / 52/بمذكرة بتاريخ 

، اللجنة  رجت 
ً
 5255أيلول / 22/مؤرخة بـــ  ،ة الفنيةبمذكرة موجهة لألمانالوطنية السورية مجددا

عقد هذا الاجتماع في بيروت بأسرع وقت ممكن، للتوصل إلى اتفاق موافاتها برد ألامانة على مقترحها 

تشرين ألاول الجاري ردت ألامانة الفنية / 2/مساء يوم  .حول التحضيرات املطلوبة لعقد هذا الاجتماع

ن نقطتي الاتصال من كال الجانبين للتوصل إلى الاتفاق على بضرورة التواصل واستمرار التنسيق بي

 . جدول ألاعمال وهذا الاجتماع

وأظهرت بأننا نتهجم على ألامانة ونعرقل عملها، لقد وجهت بعض الدول اتهامات لسورية ودول أخرى 

 على هذه املن. بياناتها حرصها على املنظمة ودورها ومستقبلهافي 
ً
التوقف  ظمة، عليهمن يحرص فعال

املالحظات والانتقادات البناءة واملوضوعية لعمل ألامانة وإذا كنا نوجه بعض . عن تسييس عملها

كما الفني، لى مستقبل هذه املنظمة في أداء دورها فإن ذلك ينبع من حرصنا عالفنية وفرق املنظمة، 

  .حددته الاتفاقية

ان تلو العدوان على الشعب السوري، يبرر العدو هو من من يسييس امللف الكيميائي السوري إن 

 ، ويفتري على 
ً
 نهارا

ً
ويدعم لارهاب الذي أودى بحياة آلاالف من السوريين وهّجر قسم كبير منهم جهارا

سورية بأنها ال تزال تمتلك أسلحة كيميائية أو أنشطة كيميائية محظورة وبأنها استخدمت ألاسلحة 

  .الكيميائية

 

 الواحد بعد املائةهذا البيان وثيقة رسمية من وثائق الدورة عتبار ارجو أأشكركم، و    

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

  .الكيميائية 


