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Mr. Chairperson, 

Allow me at the outset to congratulate His Excellency Ambassador  

Vusimuzi Madonsela, Permanent Representative of the Republic of 

South Africa, on his election as President of the Twenty-Seventh Session 

of the Conference of States Parties. I would also like to take this 

opportunity to extend my sincere thanks to the Representative of the 

Kingdom of Norway, Ambassador Bård Ivar Svendsen, for his 

professional and competent management of the work of the Twenty-

Sixth Session of the Conference. 

My delegation associates itself with the statement of the Non-

Aligned Movement and China, delivered by the Representative of the 

Republic of Azerbaijan at this meeting. 

Mr. Chairperson, 

My delegation regrets the involvement of this technical 

organization once again with geopolitical and security issues of a 

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

which it was established. This was evident in the previous sessions of 

the Executive Council, where the United States of America and some 

Western countries have turned it into a platform for making false 

accusations against Russia accusing it of using chemical weapons or 

preparing to use them, as it has done with Syria for the past nine years. 
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In this context, Syria supports Russia's right to defend itself and protect 

its national security in response to aggressive Western policies. Russia 

does not only defend itself, but also defends the world, the principles of 

justice and humanity, and everyone's right in a world that rejects the 

logic of hegemony and unipolarity. Syria's position in support of the 

Russian special military operation in Ukraine was and will remain based 

on well-established political, moral and legal considerations and 

principles. 

Mr. Chairperson, 

It has been almost ten years since Syria made its sovereign 

decision to join the Chemical Weapons Convention, implementing all 

that was required of it under the Convention, despite the very difficult 

and complex circumstances that Syria went through and is still going 

through. Throughout this period, Syria has always affirmed its 

categorical rejection of the use of chemical weapons by anyone, 

anywhere, and under any circumstances. Despite all this, Syria is still 

being subjected to a campaign of skepticism and false accusations that 

are unprecedented in the history of this Organization by the United 

States and some Western countries, with the aim of achieving aggressive 

political goals that they was unable to achieve through waging direct and 

indirect war against my country that is still ongoing until now. This 

serious challenge to the Organization for the Prohibition of Chemical 

Weapons does not concern Syria only, but is a broader global problem of 



4 
 

a systematic nature, because the Organization has turned into a tool for 

political manipulation that has diverted it from its technical and 

professional nature, and thus its credibility. Despite all of this, Syria has 

not stopped fully cooperating with the Organization and its Technical 

Secretariat and teams within the framework of implementing its 

obligations. 

In this context, and stemming from its commitment to continue its 

cooperation with the OPCW, Syria was keen to hold a high-level 

meeting between Dr. Faisal Al-Mekdad, the Minister of Foreign Affairs 

and Expatriates – Head of the Syrian National Authority, and the 

Director-General of the OPCW, and Syria recently made constructive 

proposals in this regard, the last of which was in October 2022. Syria 

reaffirms its keenness to hold this meeting as soon as possible. 

Mr. Chairperson, 

Chemical threats from terrorist groups and non-state actors still 

pose a serious threat to the security and stability of the States Parties, 

and Syria calls on all member states to strengthen international efforts to 

confront this very serious threat. It has become clear that some Western 

countries seek to cover up the crimes and practices of terrorist groups in 

Syria, and this erroneous approach has encouraged those terrorists to 

commit more heinous crimes against Syrian citizens, and to prepare to 

commit new crimes in which toxic substances are used in order to 
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accuse the Syrian government. Syria has been keeping the OPCW and 

the Security Council informed of the terrorist groups' continued 

preparations for the use of chemical weapons, especially in the rural 

areas of Idlib, Aleppo, Hama, Homs and Latakia. Unfortunately, this 

important information did not receive any attention from the Technical 

Secretariat and many Western countries. 

 

Mr. Chairperson, 

Western countries continue in an approach that undermines the 

work of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Not 

only did they commit a grave and documented violation of the 

provisions of the Chemical Weapons Convention, but also contributed to 

the unprecedented division within the OPCW, by resorting to imposing 

decisions by voting, away from achieving consensus. The Syrian case 

was the most prominent example of the way these countries have dealt 

with the OPCW and how they attempt to politicize it. Not only did these 

countries commit crimes against the Syrian people, occupying parts of 

Syrian territory, and plundering its natural resources in a flagrant and 

open manner, destroying its capabilities, besieging it and starving its 

people through unilateral coercive economic measures, but have also 

supported terrorist organizations that spilled the blood of Syrians 

without any moral or legal deterrence for nearly  eleven years, and 
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carried out a direct military aggression against the Syrian territory, under 

false pretexts. It added to all of the above by making strenuous attempts 

to reproduce and fabricate false accusations, and misleading practices 

against Syria in the corridors of the Organization's policy-making 

Organs.  

Accusing Syria of obstructing the holding of the 25
th

 round of 

consultations between the experts of the Syrian National Authority and 

the Declaration Assessment Team (DAT) is perhaps the best evidence of 

the politicization of the work of this team and therefore the 

Organization. At a time when Syria welcomed the holding of this round, 

and agreed to everything proposed by the Technical Secretariat, only 

asking to replace one of the members of this team with any member that 

the Technical Secretariat and the Director General deem appropriate to 

perform this task. In exchange for cooperation and positive dealings with 

Syria, the Technical Secretariat hinged the sending of the DAT with 

Syria's agreement to grant all the members of this team the required 

visas. Nevertheless, Western countries continue to accuse Syria of 

obstructing the work of this team, while the one obstructing holding the 

25
th

 round is the Technical Secretariat, which has a very large number of 

technicians and experts who can carry out this task. 
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Mr. Chairperson, 

The Syrian Arab Republic, along with many countries, has 

expressed, on more than one occasion, objective observations regarding 

the methods of work of the Fact Finding Mission (FFM) and the reports 

it has issued so far. Despite all this, Syria cooperated with the teams of 

this mission and provided them with all the facilitations required for 

their success, the last of which was during the FFM’s visit to Syria in the 

month of November 2022. In this context, the Syrian Arab Republic 

confirms that the true test of the professionalism and credibility of the 

FFM is  in the mission’s ability to overcome the  defects related to the 

approach and methods of its work, its respect for the provisions of the 

Convention, adherence to its professional standards and the document of 

terms of reference that were agreed upon with Syria, and proving its 

non-bias in the reports which will be issued,  differently than how it was 

done in the  previous fabricated and misleading reports on the Khan 

Sheikhoun incident (2017), the Aleppo incident (2018), the Saraqib 

incident (2018), and the Duma incident (2018). The government of my 

country calls on the United States of America and its Western allies to 

stop putting pressure on the FFM’s team and to stop covering the crimes 

of terrorists and their arm, the "White Helmets", in this field. 
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Mr. Chairperson, 

The Syrian Arab Republic still considers the decision establishing 

the Investigation and Identification Team (IIT) to be illegitimate, as it 

was given a mandate that contradicts the provisions of the Convention, 

and constituted a dangerous precedent by delegating to a technical 

organization issues that fall within the powers and competence of the 

Security Council. Therefore, Syria, along with other countries, does not 

recognize the legitimacy of this team and its work and refuses its 

funding and access to confidential information provided by the Syrian 

authorities to the Organization and to the Security Council, and therefore 

rejects any outputs issued and those that will be issued by it in the future. 

Mr. Chairperson, 

Achieving the universality of the Chemical Weapons Convention 

is 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 accede to the Chemical Weapons 

Convention and the rest of the international agreements related to the 

non-proliferation of weapons of mass destruction. In this regard, the 

Syrian Arab Republic regrets that the sponsoring states of the Treaty on 

the Non-Proliferation of Nuclear Weapons impede any effort to establish 

a zone free of weapons of mass destruction in the Middle East, in order 
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to protect Israel and keep it outside any international control over its 

nuclear, chemical and biological facilities. 

Mr Chairperson, 

The United States and its allies, and in the forefront of them the 

European Union, continue to follow a policy of economic terrorism 

against Syria, represented by unilateral coercive measures, in clear 

violation of Article 11 of the Chemical Weapons Convention, the United 

Nations Charter, and the principles and rules of international law. What 

is dangerous in this regard is the false claim of those countries that they 

are keen on human rights in Syria. They are not satisfied with merely 

imposing these measures, but also exert massive pressure campaigns on 

other countries that deal with the Syrian state and all its institutions, 

which has negatively affected the lives of Syrian citizens and their 

ability to secure the most basic needs of life, such as medicines, medical 

equipment, electricity, oil, food, water, education supplies and many 

other essential needs of Syrian citizens. We cite what Alena Douhan, the 

United Nations Special Rapporteur stated on the negative impact of 

unilateral sanctions on human rights in her preliminary report, which she 

prepared after a 12-day visit to Syria, and was published by the United 

Nations few days ago. Douhan affirmed that the unilateral coercive 

measures and the severe economic pressures resulting from them 

affected all aspects of life and vital sectors in Syria, both primary and 

secondary, including health, education and culture, and described the 
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“maintaining of unilateral sanctions amid current the catastrophic and 

still-deteriorating situation in Syria may amount to crimes against 

humanity against all Syrian people”. In this context, Syria calls upon the 

Organization for the Prohibition of Chemical Weapons and the States 

Parties to assume their responsibilities to ensure the full, effective and 

non-discriminatory implementation of Article 11 of the Convention, and 

calls on the United States of America and its allies to stop violating and 

undermining the provisions of the Convention and to lift those unilateral 

coercive measures on Syria. 

In this context , Syria calls for international cooperation to 

confront the illegal restrictions imposed by these countries on the 

transfer of scientific technology for peaceful purposes to developing 

countries, subjecting them to illegal unilateral 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. 

 

I thank you, and I request that this statement be considered an official document of 

the Twenty-Seventh Session of the Conference of the States Parties, and that it be 

published on both the OPCW  public site and Catalyst.  
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 ةالجمهورية العربية السوري  
                                                              Syrian Arab Republic  

 

 

ان ـيـــــب  

ــــةطيــالد عــير مــــــفيــالس  

  منظمة حظر األسلحة الكيميائية املندوب الدائم لدى

 والعشرين السابعة مام الدورةأاجلمهورية العربية السورية  وفدرئيس 
فاقية األسلحة الكيميائيةتيف املؤمتر الدول األطراف   

 22 تشرين الثاني- 2 كانون األول 2022
 

 

 

 

 الرجــاء المراجعة أثنـاء اإللقــاء



12 
 

 

 السيد الرئيس،

، مادونسيال فوسيموزي فليمون لسعادة السفير  اسمحوا لي في البداية أن أتقدم، بالتهنئة

  أفريقيااملندوب الدائم لجمهورية جنوب 
 
والعشرين ملؤتمر  السابعةللدورة  على انتخابه رئيسا

النرويج،  ملمثل مملكةغتنم هذه الفرصة لتقديم الشكر الجزيل أود أن أكما . الدول ألاطراف

والعشرين للمؤتمر بمهنية  السادسةدارته ألعمال الدورة إالسفير بارد إفار سفيندسن على 

 . واقتدار

  ،حركة عدم إلانحياز والصين ألاطراف في الاتفاقية ينضم وفدي إلى بيان دول 
 
الذي ألقاه نيابة

 .عنها ممثل جمهورية أذربيجان في هذا الاجتماع

 

 السيد الرئيس،

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

نشأت من أجل، إقليمي ودولي
ُ
 في دورات وحرفها عن ألاهداف التي أ

 
ها، وهذا ما برز جليا

املجلس التنفيذي السابقة، حيث حولتها الواليات املتحدة ألامريكية وبعض الدول الغربية إلى 

أو التحضير ستخدام أسلحة كيميائية منصة لتوجيه الاتهامات الباطلة ضد روسيا با

في هذا . ةالستخدام تلك ألاسلحة، كما فعلت مع سورية طيلة السنوات التسع املاضي

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

السياسات الغربية العدوانية، فروسيا ال تدافع عن نفسها فقط، بل عن العالم وعن مبادئ 

إن  .العدل وإلانسانية وعن حق الجميع في عالم يرفض منطق الهيمنة والقطبية الواحدة
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 على املؤيد لموقف سورية 
 
لعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا كان وسيبقى قائما

  .سياسية وأخالقية وقانونية راسخةومبادئ اعتبارات 

 

 السّيد الرئيس،

، انضمت سورية بقرار سيادي 
 
، إلى اتفاقية ألاسلحة الكيميائيةمنذ عشر سنوات تقريبا

 التي ية، ونفذت كل ما هو مطلوب منها بموجب الاتفاق
 
رغم الظروف الصعبة واملعقدة جدا

مّر بها سورية
ُ
استخدام وطيلة هذه الفترة، لطاملا  أكدت سورية رفضها القاطع، . مرت وت

رغم كل ذلك، ما تزال  .وتحت أي ظرف ،وفي أي مكان ،ألاسلحة الكيميائية من ِقبل أي كان

سورية تتعرض لحمالت غير مسبوقة في تاريخ هذه املنظمة من التشكيك والاتهامات الباطلة 

من قبل الواليات املتحدة والدول الغربية ضدها، بهدف تحقيق أهداف عدوانية سياسية، 

. عجزت عن تحقيقها عبر حرب مباشرة وغير مباشرة ضد بالدي ال تزال مستمرة لغاية آلان

ال يخص سورية فحسب، بل هو ملنظمة حظر ألاسلحة الكيميائية إن هذا التحدي الجدي 

 وذات طابع منهجي، ألن املنظمة قد تحولت إلى أداة للتالعب 
 
مشكلة عاملية أوسع نطاقا

لم تتوقف مع كل ذلك، . وبالتالي مصداقيتها ،مهنيتهاطبيعتها الفنية و عن  حرفتهاالسياس ي 

مع منظمة حظر ألاسلحة الكيميائية وأمانتها الفنية وفرقها في  الكامل سورية عن التعاون 

 .إطار تنفيذ التزاماتها

في هذا السياق، ونتيجة حرصها على استمرار التعاون مع املنظمة، فقد حرصت سورية على 

رئيس اللجنة الوطنية  –عقد الاجتماع رفيع املستوى بين السيد وزير الخارجية واملغتربين 

 مقترحات السور 
 
ية الدكتور فيصل املقداد واملدير العام للمنظمة، وقدمت سورية مؤخرا

 حرصها على . 2222بناءة في هذا الشأن كان آخرها في شهر تشرين ألاول 
 
وتؤكد سورية مجددا

 .عقد هذا الاجتماع بأسرع وقت ممكن



14 
 

 

 السيد الرئيس

ل التهديدات 
ّ
شك

ُ
 من املجموعات إلا  إلارهابية الكيميائيةت

 
رهابية والكيانات من غير الدول خطرا

 على أمن واستقرار الدول ألاطراف
 
طالب جسيما

ُ
جميع الدول ألاعضاء في املنظمة سورية ، وت

 بأن الدول الغربية تسعى . تعزيز الجهود الدولية ملواجهة هذا التهديد الحقيقي
 
لقد بات جليا

شّجع هذا النهج الخاطئ قد و  ،ي سوريةلتغطية على جرائم وممارسات املجموعات إلارهابية فل

والتحضير  ،أولئك إلارهابيين على ارتكاب املزيد من الجرائم البشعة بحق املواطنين السوريين

وقد دأبت . تستخدم فيها مواد سامة التهام الحكومة السورية بها الرتكاب جرائم جديدة

الخوذ "سورية على اطالع املنظمة ومجلس ألامن على استمرار املجموعات إلارهابية، وجماعة 

إلارهابية بالتحضير ملسرحيات استخدام ألاسلحة الكيميائية، وخاصة في أرياف " البيضاء

لكن لألسف لم تلق تلك املعلومات الهامة . إدلب وحلب وحماة وحمص والالذقية: محافظات

 . تمام من قبل ألامانة الفنية والعديد من الدول الغربيةأي اه

 

 

 السيد الرئيس

تستمر الدول الغربية في نهج يقوض عمل منظمة حظر ألاسلحة الكيميائية، فلم تكتف 

اتفاقية ألاسلحة الكيميائية، بل أسهمت حكام أل موثق الدول الغربية بانتهاك جسيم 

 بانقسامات غير مسبوقة داخل املنظمة، ع
 
بر لجوئها  إلى فرض قرارات عبر التصويت، بعيدا

وقد كانت الحالة السورية أبرز مثال على طريقة تعامل تلك الدول مع . عن توافق آلاراء

فلم تكتف تلك الدول بارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري . املنظمة ومحاوالت تسييسها
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وتدميرها مقدراته ومكشوف، لثرواتها بشكل فاضح ونهبها بعضها أراٍض سورية  واحتالل

 الجانب، بل دعمتالقسرية أحادية الاقتصادية إلاجراءات عبر  ومحاصرته وتجويعه

، طيلة ما التنظيمات إلارهابية التي أوغلت في دماء السوريين دون رادع أخالقي أو قانوني

، وقامت بعدوانات مباشرة على ألاراض ي السورية، بذرائع ك
 
. اذبةيقرب من إحدى عشر عاما

ببذل محاوالت حثيثة إلعادة انتاج وتركيب التهم الباطلة زادت على كل ما سبق و 

. والافتراءات وممارسة التضليل ضد سورية في أروقة أجهزة صنع السياسات في املنظمة

بين خبراء اللجنة الوطنية / 22/ولعل اتهام سورية بعرقلة عقد جولة املشاورات رقم 

في . خير دليل على تسييس عمل هذا الفريق وبالتالي املنظمة هو "فريق تقييم إلاعالن"و

الوقت الذي رحبت فيه سورية بعقد هذه الجولة، ووافقت على كل ما اقترحته ألامانة 

الفنية، وكل ما طلبته سورية هو  استبدال أحد أعضاء هذا الفريق بأي عضو تراه ألامانة 

 ألداء هذه امله
 
ومقابل التعاون والتعامل إلايجابي لسورية، . مةالفنية واملدير العام مناسبا

كانت ألامانة الفنية تشترط إرسال فريق التقييم بموافقة سورية على منح جميع أعضاء 

ومع ذلك تستمر الدول الغربية بتوجيه الاتهامات لسورية . هذا الفريق التأشيرات املطلوبة

هي ألامانة / 22/شاورات رقم بعرقلة عمل هذا الفريق، بينما من يعرقل عقد جولة امل

 من الفنيين والخبراء الذي يمكنهم القيام 
 
 جدا

 
 كبيرا

 
الفنية للمنظمة، التي تمتلك عددا

 . بهذه املهمة

 

 السيد الرئيس،

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

وتقاريرها التي صدرت عنها  "تقص ي الحقائق بعثة"طرائق عمل مالحظات موضوعية تخص 

ومع كل ذلك، تعاونت سورية مع فرق هذه البعثة وقدمت لها كامل التسهيالت  .لغاية آلان
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، والتي كان آخرها، تعاون سورية وتقديمها لكافة التسهيالت لفريق املطلوبة إلنجاح مهماتها

وفي هذا السياق، تؤكد . اني الجاري البعثة في آخر زيارة له إلى سورية خالل شهر تشرين الث

هو رهن  ،ومصداقيتها" بعثة تقص ي الحقائق" مهنيةالجمهورية العربية السورية أن اختبار 

تجاوز البعثة للعيوب املرتبطة بنهج وطرائق عملها، واحترامها ألحكام الاتفاقية، والالتزام 

، وإثبات عدم الاتفاق عليها مع سوريةبمعاييرها املهنية ووثيقة الشروط املرجعية التي جرى 

فبركة . في التقارير التي ستصدر عنهانحيازها ا
ُ
ضللة وامل

ُ
وليس كما فعلت في تقاريرها امل

، (2202)، وحادثة سراقب (2202)، وحادثة حلب (2202)حادثة خان شيخون السابقة في 

. واضح للجميع وما لحق بتقرير هذه الحادثة من فضائح وتزوير  ،(2202)وحادثة دوما 

حكومة بالدي الواليات املتحدة ألامريكية وحلفائها من الدول الغربية بالتوقف عن وتطالب 

جرائم إلارهابيين وذراعهم ممارسة الضغوط على فريق هذه البعثة والتوقف عن تغطية 

 . في هذا املجال" الخوذ البيضاء"جماعة 

 

 السيد الرئيس،

منقوص " فريق التحقيق وتحديد الهوية" ية تعتبر قرار إنشاء ماتزال الجمهورية العربية السور 

ه 
َ
عطي والية تخالفالشرعية، كون

ُ
 عبر تفويض  أ

 
 خطيرة

 
ل سابقة

ّ
أحكام الاتفاقية، وشك

لهذا فإن سورية، إلى . منظمة فنية بمسائل تدخل في صالحيات واختصاص مجلس ألامن

وترفض تمويله، ووصوله للمعلومات ه جانب دول أخرى، ال تعترف بشرعية هذا الفريق وعمل

السرّية التي قّدمتها السلطات السورية للمنظمة وإلى مجلس ألامن، وبالتالي ترفُض أية 

 صدرت وتلك التي مخرجات 
 
  .ستصدر عنه مستقبال
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 السيد الرئيس،

 في ضمان إقامة نظام  اتفاقية ألاسلحة الكيميائيةإن تحقيق عاملية 
 
يمثل خطوة هامة جدا

ق من دون إلزام إسرائيل  إال أن. ملي فّعال ضد ألاسلحة الكيميائيةعا
ّ
هذا ألامر لن يتحق

قة بمنع إنتشار  ،باإلنضمام إلى اتفاقية ألاسلحة الكيميائية
ّ
وبقية الاتفاقيات الدولية املتعل

تعرب الجمهورية العربية السورية عن أسفها ألن في هذا الصدد، و. أسلحة الدمار الشامل

 راعية ملعاهدة عدم انتشار 
 
من تعيق أي مسعى إلنشاء منطقة خالية ألاسلحة النووية دوال

خارج أي  وإبقائها ،من أجل حماية إسرائيل ، وذلكأسلحة الدمار الشامل في الشرق ألاوسط

 .ولوجيةعلى منشآتها النووية والكيميائية والبي رقابة دولية

 

 السيد الرئيس

تستمر  الواليات املتحدة وحلفائها، وفي مقدمتهم الاتحاد ألاوروبي بمواصلة استخدام سياسة 

إلارهاب الاقتصادي ضد سورية، املتمثلة باإلجراءات القسرية أحادية الجانب في مخالفة 

وميثاق ألامم واضحة ملا تنص عليه املادة الحادية عشرة من اتفاقية ألاسلحة الكيميائية 

والخطير في هذا املوضوع هو ادعاء تلك الدول .  املتحدة ومبادئ وقواعد القانون الدولي

فهي ال تكتفي بفرض هذه إلاجراءات، بل . الكاذب بحرصها على حقوق إلانسان في سورية

تمارس حمالت من الضغط الهائل على الدول ألاخرى التي تتعامل مع الدولة السورية 

 على حياة املواطنين السوريين والعجز عن تأمين أبسط ومؤسساتها 
 
كافة، مما انعكس سلبا

متطلبات الحياة، من أدوية ومعدات طبية وكهرباء ونفط وغذاء ومياه ومستلزمات التعليم 

ونستشهد بما ذكرته ألينا دوهان . وغيرها من الاحتياجات الضرورية للمواطنين السوريين

حدة املعنية بالتأثير السلبي للعقوبات أحادية الجانب على حقوق املقررة الخاصة لألمم املت

، قامت / 02/إلانسان بتقرير أولي لها أعدته بعد زيارة إلى سورية استمرت 
 
ألامم  بنشرهيوما
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فقد أكدت دوهان أن إلاجراءات ألاحادية القسرية والضغوط الاقتصادية . املتحدة قبل أيام

يع مناحي الحياة والقطاعات في سورية الرئيسية منها الشديدة الناتجة عنها طالت جم

 إلى الصحة والتعليم والثقافة، ووصفت الاستمرار في فرض هذه إلاجراءات 
 
والثانوية، وصوال

في هذا السياق، . ضد سورية بأنه قد يرقى إلى جرائم ضد إلانسانية بحق الشعب السوري كله

الدول ألاطراف إلى تحمل مسؤولياتها لضمان تدعو سورية منظمة حظر ألاسلحة الكيميائية و 

التنفيذ الكامل والفعال وغير التمييزي للمادة الحادية عشر من الاتفاقية ومطالبة الواليات 

املتحدة ألامريكية وحلفائها بالتوقف عن انتهاك وتقويض أحكام الاتفاقية ورفع تلك 

 .إلاجراءات القسرية أحادية الجانب عن سورية

 

 

، تدعو سورية إلى التعاون الدولي ملواجهة القيود غير الشرعية التي فرضتها سياقفي هذا ال

وإخضاعها  ،الدول على نقل التكنولوجيا العلمية لألغراض السلمية إلى الدول الناميةتلك 

بهدف منعها من تحقيق  ،إلجراءات أحادية قسرية غير شرعية ضد بعض الدول ألاخرى 

ومنعها من استخدام الكيمياء لألغراض السلمية في  ،ة لشعوبهاالتنمية الاقتصادية والعلمي

 .مخالفة صريحة ألحكام الاتفاقية وللقانون الدولي

 

 

ملؤتمر السابعة والعشرين عتبار هذا البيان وثيقة رسمية من وثائق الدورة اأشكركم، وأرجو    

 .سلحة الكيميائية نشره على املوقعين العام وكاتاليست ملنظمة حظر ألا ، و الدول ألاطراف

 


