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جدول األعمال
احلالة يف الشرق األوسط
رسالة مؤرخة  29أيلول/سبتمرب  2020موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس
األمن ()S/2020/961
يتضمن هذا احملضر نص اخلطب والبيانات امللقاة بالعربية وترمجة اخلطب والبيانات امللقاة باللغات األخرى.
وسيطبع النص النهائي يف الوثائق الرسمية لمجلس األمن .وينبغي أال تُقدم التصويبات إال للنص
باللغات األصلية .وينبغي إدخاهلا على نسخة من احملضر وإرساهلا بتوقيع أحد أعضاء الوفد املعين إىل:
) .Chief of the Verbatim Reporting Service, Room 0506, (verbatimrecords@un.orgوسيعاد
املصوبة إلكرتونيا يف نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدة ).(http://documents.un.org
إصدار احملاضر َّ
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مقدمي اإلحاطتني اليوم .إن السيد بستاين دبلوماسي مرموق،
افتتحت اجللسة الساعة .15/10
ولكن نظرا لرتكه منظمة حظر األسلحة الكيميائية قبل سنوات
إقرار جدول األعمال
عديدة من نظرها يف ملف األسلحة الكيميائية يف سورية ،فإنه
أُقِ َّر جدول األعمال.
ليس يف وضع يسمح له بتقدمي معارف أو معلومات ذات صلة
الحالة في الشرق األوسط
بشأن تنفيذ القرار  ،)2013( 2118على عكس املدير العام
رسالة مؤرخة  29أيلول/سبتمبر  2020موجهة من احلايل ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية ،على سبيل املثال.
األمين العام إلى رئيس مجلس األمن ()S/2020/961
ولذلك ،نطلب من الرئاسة أن تطرح مسألة مشاركة مقدم

الرئيس (تكلم بالروسية) :وفقا للمادة  37من النظام اإلحاطة الذي اقرتحته لتصويت إجرائي.
الداخلي املؤقت للمجلس ،أدعو ممثلي مجهورية إيران اإلسالمية
الرئيس (تكلم بالروسية) :طلب ممثل الصني الكلمة.
وتركيا واجلمهورية العربية السورية إىل املشاركة يف هذه اجللسة.
السيد غنغ شوانغ (الصني) (تكلم بالصينية) :أشري إىل
ووفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس ،عدم فهمي لالقرتاح الذي قدمه ممثل اململكة املتحدة ،بالنيابة
أدعو مقدمي اإلحاطتني التايل امسامها إىل املشاركة يف هذه عن بعض أعضاء اجمللس ،بشأن السيد بستاين ،املدير العام
اجللسة :السيدة إيزومي ناكاميتسو ،املمثلة السامية لشؤون نزع السابق ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية ،الذي يتمتع خبربة
السالح؛ والسيد خوسيه بستاين ،املدير العام السابق ملنظمة ثرية ولديه دراية ال مثيل هلا ومعرفة بأساليب وإجراءات عمل
حظر األسلحة الكيميائية.
منظمة حظر األسلحة الكيميائية .والسيد بستاين على دراية
كبرية مبسألة األسلحة الكيميائية وهو مناسب متاما لكي يقدم
طلب ممثل اململكة املتحدة الكلمة.
إحاطة .ومن شأن إحاطته أن تضيف قيمة فريدة هلذه اجللسة.
السيد ألن (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :تود
وإذا مل أكن خمطئا ،ففي جلسات سابقة للمجلسُ ،دعي
اململكة املتحدة ،إىل جانب إستونيا وأملانيا وبلجيكا وفرنسا
والواليات املتحدة األمريكية ،تقدمي اعرتاض على مقدم اإلحاطة متكلمون إىل تقدمي إحاطات خالهلا وفقا للمادة  39من النظام
املقرتح مبوجب املادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس .الداخلي املؤقت للمجلس وكان البعض منهم ال يقرتب من
إن الغرض من جلستنا اليوم هو أن يستعرض جملس األمن تنفيذ نفس الكفاءة أو التمثيل اللذين يتمتع هبما السيد بستاين .غري
القرار  )2013( 2118والقرار الذي اختذه اجمللس التنفيذي أن األعضاء اآلخرين مل حياولوا يف تلك اجللسات منع هؤالء
األشخاص من تقدمي إحاطات ومل يبدوا اعرتاضات على دعوهتم
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية يف  27أيلول/سبتمرب .2013
وفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس .ولذلك،
وينبغي أن تركز مناقشتنا على تلك املسائل.
أود أن أعرب عن أسفي إزاء هذه املمارسة من قبل ممثل اململكة
وبينما نوافق على أن يكون لدى رئاسة جملس األمن احليز املتحدة وأعضاء اجمللس اآلخرين.
الذي ميكن هلا من خالله اقرتاح مقدمي اإلحاطات ،إال أهنم
وأقرتح أن نصوت إجرائيا على االقرتاح الذي قدمه ممثل
جيب أن يكونوا ذوي صلة باملوضوع قيد املناقشة وأن يكونوا
اململكة املتحدة حىت نعرف عدد األعضاء الذين يعارضون فعال
على دراية به .ولألسف ،ليس هذا هو احلال بالنسبة ألحد
الدعوة املوجهة إىل السيد بستاين كأحد مقدمي اإلحاطات.
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الرئيس (تكلم بالروسية) :طلب ممثل اململكة املتحدة وفقاً للمادة  .39وإذا كان ممثل اململكة املتحدة وممثلون آخرون
يعارضون ذلك ويرغبون يف االعرتاض على الدعوة اليت وجهها
الكلمة لإلدالء ببيان آخر.
السيد ألن (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :أشكر الرئيس ،فينبغي لنا أوال وقبل كل شيء أن نصوت على االعرتاض
زميلي الصيين .وجملرد التوضيح ،لقد طلبتم ،سيدي الرئيس ،الذي قدمه ممثل اململكة املتحدة.
الرئيس (تكلم بالروسية) :طلب ممثل فرنسا الكلمة.
إجراء تصويت على اقرتاحكم دعوة مقدم اإلحاطة هذا .إن
اقرتاحكم هو الذي ينبغي طرحه للتصويت.
السيد دو ريفيير (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :إننا نعقد
الرئيس (تكلم بالروسية) :أود أن أطلب إىل ممثل اململكة
املتحدة أن يوضح الصيغة اليت يريد استخدامها كمقرتح
للتصويت.

جلسة شهرية مع السيدة ناكاميتسو بشأن مسألة األسلحة
الكيميائية السورية .وهناك شكل معياري متفق عليه ،يتمثل
يف أن السيدة ناكاميتسو تقدم لنا إحاطة كل شهر .واجلميع
سعداء للغاية بذلك .واألمر فيه تكرار بعض الشيء ،ولكنه
الشكل املعياري.

السيد ألن (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :لقد
طلبتم ،سيدي الرئيس ،مشاركة مقدم إحاطة يف إطار املادة
 .39واعرتض عدد منا .وأعتقد أن األمر يرجع إليكم ،سيدي،
ويف الوقت نفسه ،قمتم ،سيدي الرئيس ،بصفتكم
إما أن تسحبوا اقرتاحكم بدعوة مقدم اإلحاطة هذا أو أن الوطنية ،بتنظيم اجتماعات بصيغة آريا مبشاركة مدعوين قمتم
تطرحوا اقرتاحكم بشأنه للتصويت .وال أمسح لنفسي بأن أقول باختيارهم .وعقد اجتماع من هذا القبيل مرة أخرى قبل بضعة
لكم ما هي الصيغة اليت ينبغي أن تستخدموهنا.
أيام ،وقد عقد وفقا لرغباتكم.
الرئيس (تكلم بالروسية) :يف هذه احلالة ،أقرتح طرح النص
إن اقرتاحي هو أن حنافظ على الشكل املتفق عليه
التايل للتصويت“ :من الذي يعارض تقدمي السيد خوسيه لإلحاطات اليت تقدمها السيدة ناكاميتسو .ويف حال رغبتكم
بستاين إحاطة يف جلسة اليوم؟” .هل أعضاء اجمللس مستعدون أنتم ،بصفتكم الوطنية وبصفتكم رئيس جملس األمن ،يف تغيري
للتصويت على هذه املسألة؟
شكل معياري ،فلنصوت إذن على اقرتاحكم .ولذلك ،ينبغي
أن نصوت على ما يلي“ :هل توافقون على أن يقدم السيد
طلب ممثل اململكة املتحدة الكلمة ليديل ببيان آخر.
السيد ألن (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :يبدو بستاين إحاطة أمام اجمللس؟” .وإن مل يكن األمر كذلك ،ميكننا
األمر معقدا بال داع .ملاذا ال نستخدم ببساطة الصيغة التالية :أن نستمع بكل أرحيية إىل السيد بستاين خالل اجتماع مقبل
“يود االحتاد الروسي أن يقرتح مقدم اإلحاطة هذا .فمن يؤيد بصيغة آريا ،ال شك يف أنكم ستنظمونه قريبا جدا.
الرئيس (تكلم بالروسية) :طلب ممثل أملانيا الكلمة.
ذلك؟”

السيد هويسغن (أملانيا) (تكلم باإلنكليزية) :إنين أؤيد
الرئيس (تكلم بالروسية) :طلب ممثل الصني الكلمة ليُديل
تأييدا تاما ما قاله للتو زميالي الربيطاين والفرنسي .ومبا أن
ببيان آخر.
السيد غنغ شوانغ (الصني) (تكلم بالصينية) :يؤيد الوفد اقرتاحكم ،سيدي الرئيس ،هو القول بأنه جيب إجراء تصويت
الصيين تأييداً تاماً اقرتاح الرئاسة الروسية بشأن مقدم اإلحاطة ،باألغلبية ضد ذلك ،هل يل أن أُذكركم بعام  .2018ففي
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السيد ألين (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :ال أفهم
حقا سبب ممارسة هذه األالعيب من قبل وفد خبري مثل الوفد
الروسي .لقد كنتم هنا ،كما كنا ،طيلة  75عاما .وتعلمون أنه
إذا اقرتح مقدم إحاطة مبوجب املادة  ،39فإنه ميكن للمجلس
إما أن يقبل من دون أي تصويت على اإلطالق ،كما حيدث
يف أغلبية احلاالت ،أو أن يُثري أحد أعضاء اجمللس اعرتاضا ،كما
َّ
ذكرنا كريستوف ،وكما فعل زميلكم غينادي يف عام ،2018
عندما كنت حاضرا يف قاعة جملس األمن (انظر .)S/PV.8209

ذلك الوقت ،أرادت الرئاسة اهلولندية دعوة السيد زيد رعد
احلسني ،مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان يف
ذلك الوقت ،لتقدمي إحاطة إىل اجمللس يف اجتماع بشأن سورية
(انظر  .)S/PV.8209ويف ذلك الوقت ،كان مطلوبا من زمالئنا
اهلولنديني أن حيصلوا على تسعة أصوات مؤيدة لذلك ،ومل
حيصل جدول األعمال املؤقت على األصوات التسعة املؤيدة.
وتلك كانت حالة كان ميكن فيها بالتأكيد للمفوض السامي
حلقوق اإلنسان املعني يف منصبه تقدمي إحاطة إىل اجمللس بشأن
احلالة يف سورية وحالة حقوق اإلنسان املرتدية مبا هلا من عواقب
فأنتم تقرتحون مقدم إحاطة .وقد قيل لكم أن اجمللس
على احلالة السياسية .وشكل عدم السماح بعقد تلك اإلحاطة ال جيمع على قبول مقدم اإلحاطة ذاك .لذلك حتتاجون إىل
فضيحة .واآلن حتاولون أن تفعلوا عكس ذلك .أعتقد أنه يتعني احلصول على تسعة أصوات مؤيدة ملقدم اإلحاطة .ال حوار
علينا أن منضي قدما كما فعلنا يف .2018
وال نقاش بشأن ذلك .تلك ببساطة طريقة عمل النظام
الرئيس (تكلم بالروسية) :أشكر ممثل أملانيا .غري أنين أود الداخلي ،سيدي الرئيس.
أن أسرتعي انتباه اجمللس إىل أن لدي اقرتاحني مطروحني أمامنا،
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أوال ،جيب أن أقول تسجيال
وعلينا أن نقرر أي املقرتحني سنصوت عليه .وقد أعرب ممثل للموقف أنين مل أكن هنا طيلة  75عاما .ذلك أمر مبالغ فيه
الصني بوضوح عما يفضله فيما يتعلق بالصياغة اليت ينبغي بعض الشيء.
لنا أن نصوت عليها .ولذلك ينبغي لنا أن نفهم  -وقبل أن
ثانيا ،من الصعب علي ،وأنا أجلس هنا على الكرسي
نصوت على املضمون  -ما الذي نصوت عليه .ولذلك ،بادئ
بصفيت رئيسا ،أن أصدر أحكاما واضحة عمن ميارس األالعيب
ذي بدء ،ينبغي لنا أن نفهم ما إذا كنا سنصوت على الصيغة
هنا .وأعتقد أنه ينبغي يل أن أرجئ ذلك لبياين بصفيت الوطنية.
اقتحت أوال  -واليت
اليت اقرتحتها اململكة املتحدة  -ألهنا ُ
ثالثا ،أذكر أيضا احلالة املشار إليها يف عام  ،2018اليت مت
أيدها أعضاء آخرون .ما الغرض من هذا التصويت؟ الغرض منه
أن لدينا سؤاال .هل أعضاء اجمللس مستعدون للتصويت على التذرع باسم السفري كوزمني فيما يتعلق هبا (انظر .)S/PV.8209
والفرق هو أنه مل تكن هناك مقرتحات بديلة حينها .لقد كان
الصيغة اليت اقرتحها ممثل اململكة املتحدة؟
هناك مقرتح واحد .وذلك كل شيء .واليوم لدينا اثنان .فماذا
وللتصويت على الصيغة اليت اقرتحتها اململكة املتحدة،
نفعل يف هذه الظروف؟ واضح أن هذه مسألة إجرائية يتعني
جيب توفر تسعة أصوات مؤيدة لذلك املقرتح .وإذا ما أُقر ذلك،
علينا أن نقررها قبل التصويت.
فإننا سنصوت على الصيغة اليت اقرتحتها اململكة املتحدة .وإن
طلب ممثل الصني الكلمة لإلدالء ببيان آخر.
مل يتم إقراره ،سنشرع بالطبع يف اخليار الثاين .فال أستطيع أن
أستبعد اخليار الثاين.
السيد غنغ شوانغ (الصني) (تكلم بالصينية) :فيما يتعلق
طلب ممثل اململكة املتحدة اإلدالء ببيان إضايف.
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ولكن يف الوقت الراهن أعتقد أننا حباجة إىل الرتكيز على
ما هو مسألة بسيطة إىل حد ما  -النظام الداخلي للمجلس.
فالقاعدة ذات الصلة ،فيما يتعلق باملسألة املعروضة علينا اليوم،
هي القاعدة  ،39ونصها واضح متاما .سأتلوها باللغة اإلنكليزية
لتجنب أي سوء فهم.

يل من القول أنين ما زلت عاجزا عن الفهم .فكما قلنا من
قبل ،وفقا للمادة  ،39قدمنا دعوات ملمثلني آخرين للمجتمع
املدين واملنظمات غري احلكومية واخلرباء لتقدمي إحاطات ألعضاء
جملس األمن مل تكن مهنيتهم ومتثيليتهم تضاهي السيد بستاين
على اإلطالق .ولكن مل تتم يف تلك احلاالت إثارة أي اعرتاض،
حىت يتسىن لعمل اجمللس أن ميضي قدما.
(تكلم باإلنكليزية)
وال أفهم ملاذا جيد ممثلو اململكة املتحدة واألعضاء اآلخرون
“جمللس األمن أن يدعو أعضاء األمانة العامة أو
صعوبة كبرية يف قبول الدعوة املوجهة إىل السيد بستاين كمقدم
غريهم من األشخاص الذين يعتربهم مؤهلني لذلك إىل
إحاطة .أود أن أشري إىل أن هذا يكشف ببساطة عن ازدواجية
تزويده باملعلومات أو تقدمي املساعدات األخرى يف دراسة
يف املعايري .ملاذا يتعني أن يكون ممكنا دعوة بعض الناس لتقدمي
املسائل الداخلة يف اختصاصه”.
إحاطات ولكن ال ميكن دعوة السيد بستاين؟ فخربته ومتثيليته
(تكلم بالفرنسية)
ال جدال فيهما على اإلطالق.
سيدي الرئيس ،تودون أن تدعون مقدم إحاطة إضايف.
وآمل أن يتمكن زميلنا ممثل اململكة املتحدة وغريه من
حتتاجون إىل دعم اجمللس للقيام بذلك .لذا فإنكم حتتاجون
االستماع  -فيما يتعلق باملسائل املدرجة يف جدول أعمال
إىل تسعة أصوات .وال أعتقد أن هناك أي سبب للمراوغة هنا.
اجمللس  -إىل اآلراء املختلفة وإبداء الرأي يف املسائل قيد
فاألمر واضح متاما .واالدعاء خبالف ذلك هو ما ميكن أن
املناقشة .وما أعتقده هو أهنم ببساطة ال يريدون االستماع إىل
نسميه حجة خادعة أو ،يف الفلسفة ،سفسطة.
اآلراء املخالفة .يقولون إهنم موضوعيون ومنصفون ،غري أن
فاملادة  39واضحة متاما .إذا كنتم ترغبون يف دعوة مقدم
األمر ببساطة ليس كذلك.
إحاطة إضايف ولكن مل يتم التوصل إىل اتفاق ،نصوت على
ولذلك ،ما زلت أصر على أن نصوت أوال على التحدي
اقرتاحكم ،ولكي يتم قبوله ،حتتاجون إىل تسعة أصوات .إنه
الذي طرحه ممثل اململكة املتحدة على رئاسة اجمللس.
تصويت إجرائي .فالقاعدة  39هبذه البساطة ،وأذكر أن مجيع
الرئيس (تكلم بالروسية) :طلب ممثل فرنسا الكلمة لإلدالء األعضاء الدائمني كانوا متفقني بشأن هذا األمر.
ببيان آخر.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :قبل أن أُصدر قرارا  -األمر
السيد دو ريفيير (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :آمل أن الذي سنأيت إليه متأخرا قليال ،بعض الوقت  -أود أن أقتبس من
نتمكن من االنتقال من املسائل اإلجرائية إىل مناقشة موضوعية املادة  39من النظام الداخلي املؤقت .فهي تنص على:
بشأن املسائل الكيميائية املعروضة علينا.
“جمللس األمن أن يدعو أعضاء األمانة العامة أو
لقد أثار زميلنا املمثل الصيين للتو سؤاال حسن التوقيت
غريهم من األشخاص الذين يعتربهم مؤهلني لذلك إىل
يستحق املناقشة .ملاذا ندعو هذا الشخص وذاك وال ندعو
تزويده باملعلومات أو تقدمي املساعدات األخرى يف دراسة
غريه؟ ذلك سؤال جيد.
املسائل الداخلة يف اختصاصه”.
2025459
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إن هذه القاعدة ال تذكر أي شيء فيما يتعلق مبن ندعو املعارضون:
أو كيف ،أو بشأن أي املسائل املعروضة علينا اآلن ينبغي أن
إستونيا ،أملانيا ،بلجيكا ،فرنسا ،اململكة املتحدة لربيطانيا
نبت فيها أوال أو ثانيا.
العظمى وأيرلندا الشمالية ،الواليات املتحدة األمريكية
ثانيا ،أود أن أقول إنه نادرا جدا ما رأيت يف تاريخ اجمللس املمتنعون عن التصويت:
 إن كان ذلك عمليا  -أن رفض مقدم إحاطة ،وال سيماإندونيسيا ،تونس ،اجلمهورية الدومينيكية ،سانت فنسنت
من تقرتحه الرئاسة .وإذا كان ممكنا حىت إجياد سابقة من هذا
وجزر غرينادين ،فييت نام ،النيجر
القبيل ،فإن هذه احلاالت ستكون نادرة جدا وقليلة جدا .وقد
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :حصل القرار على  3أصوات
كانت لدينا حنن أيضا مسائل كثرية مع مقدمي إحاطات معينني
اقرتحهم زمالؤنا عند ترؤسهم جملس األمن ،ولكن ،كما قد مؤيدة مقابل  6أصوات معارضة ،مع امتناع  6أعضاء عن
يكونوا الحظوا ،مل جنعلها عادة أن نثري حتديا بشأن أي منهم ،التصويت .ومل يتخذ القرار لعدم حصوله على العدد املطلوب
مهما كان رأينا يف اختصاص مقدم اإلحاطة هذا أو ذاك ملناسبة من األصوات.
معينة.
(تكلم بالروسية)
إنين أتكلم باإلنكليزية اآلن فقط لكي أفهم فهما واضحا
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول
متاما وأال يضيع قويل يف الرتمجة .ولن أُغلق هذا النقاش اآلن ،أعماله.
على الرغم من أنين أملك السلطة  -ولنكن صرحيني  -بصفيت
وأود أن أسرتعي انتباه أعضاء اجمللس إىل الوثيقة
رئيسا للمجلس أن أقرأ النظام الداخلي وأن أدير املداوالت
 ،S/2020/961اليت تتضمن نص رسالة مؤرخة  29أيلول/
بالطريقة اليت أرى أهنا ضرورية .ومن حق األعضاء أن يتحدوين
سبتمرب  2020موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن.
بشأن ذلك .غري أنين لن أفعل ذلك؛ وسأتنازل لرغبات وفود
أعطي الكلمة اآلن للسيدة ناكاميتسو.
بعينها .سأكون سعيدا برؤيتهم يصوتون على هذه املسألة .ولن
أصر ،ما مل تكن هناك وفود أخرى مصرة ،على حتديد أي
السيدة ناكاميتسو (تكلمت باإلنكليزية) :أشكركم،
مقرتح يطرح للتصويت أوال.
سيدي الرئيس ،على إتاحة هذه الفرصة يل ملوافاة جملس األمن
سأطرح للتصويت مسألة ما إذا كان اجمللس يوافق على مبعلومات عن تنفيذ القرار  ،)2013( 2118بشأن إزالة برنامج
دعوة السيد خوسي بستاين لتقدمي إحاطة للمجلس اليوم .األسلحة الكيميائية للجمهورية العربية السورية.

على املوافقني التصويت مؤيدين؛ وعلى املعرتضني التصويت
منذ آخر إحاطة قدمتها يف  10أيلول/سبتمرب (انظر
معارضني؛ ومن يرغبون يف االمتناع عن التصويت ميكنهم ذلك ،)S/2020/902 .واصل مكتب شؤون نزع السالح اتصاالته
املنتظمة مع نظرائه يف منظمة حظر األسلحة الكيميائية بشأن
أجري تصويت برفع األيدي.
أنشطته املتصلة هبذه املسألة .ومل يتلق مكتب شؤون نزع السالح
املؤيدون:
حىت اآلن أي معلومات إضافية من البعثة الدائمة للجمهورية
االحتاد الروسي ٬جنوب أفريقيا ٬الصني
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العربية السورية بشأن املسائل املتعلقة بالقرار )2013( 2118
هلذه الفرتة.
وكما أبلغت اجمللس سابقا ،فإن وباء مرض فريوس كورونا
(كوفيد )19-ال يزال يؤثر على قدرة منظمة حظر األسلحة
الكيميائية على االنتشار يف اجلمهورية العربية السورية .وعلى
الرغم من ذلك ،تواصل األمانة الفنية تنفيذ أنشطتها الصادر
هبا تكليف فيما يتعلق بإزالة برنامج األسلحة الكيميائية السورية
وتواصلها مع اجلمهورية العربية السورية يف هذا الصدد ،مبا يف
ذلك نشر جديد لفريق تقييم اإلعالنات يف دمشق ،الذي اختتم
للتو يف  3تشرين األول/أكتوبر .ويواصل فريق تقييم اإلعالنات
التابع ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية جهوده لتوضيح مجيع
املسائل املعلقة بشأن اإلعالن األويل للجمهورية العربية السورية
املوجه إىل املنظمة .وردا على الرسالة اليت بعثها املدير العام ملنظمة
حظر األسلحة الكيميائية يف  21نيسان/أبريل  ،2020قدمت
السلطة الوطنية السورية معلومات بشأن مثاين مسائل من بني
املسائل الـ  22املعلقة ،مبا يف ذلك تعديالن على إعالهنا األويل،
وذلك من خالل رسالة مؤرخة  25آب/أغسطس .2020
وقد أُبلغت بأن فريق تقييم اإلعالنات قام أثناء فرتة نشره
يف تشرين األول/أكتوبر  2019جبمع عينات هبدف حل مسألة
من املسائل املعلقة الـ  22املتصلة باإلعالن األويل للجمهورية
العربية السورية .غري أن هناك تدهورا يف العينات لوحظ يف
خمترب منظمة حظر األسلحة الكيميائية .وأبلغ املدير العام
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية السلطة الوطنية السورية وقدم
معلومات عن التدابري اليت اختذهتا األمانة الفنية للمنظمة لتوثيق
األختام اليت تُوضع على العينات واحلفاظ عليها .وعالوة على
ذلك ،قام ممثل للجمهورية العربية السورية بزيارة خمترب منظمة
حظر األسلحة الكيميائية ،حيث الحظ سالمة األختام وتلقى
الوثائق ذات الصلة .وعقد اجتماع فين بعد ذلك مع خرباء من
السلطة الوطنية السورية لالتفاق على اخلطوات التالية.
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وخالل عملية النشر يف اجلمهورية العربية السورية اليت
اختتمت يف  3تشرين األول/أكتوبر  ،2020واصل فريق
تقييم اإلعالنات معاجلة املسائل العالقة املتصلة باإلعالن األويل
لسورية فضال عن املعلومات اليت قدمتها السلطة الوطنية السورية
إىل األمانة الفنية ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية .وسيتم
إطالع اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية على
نتائج هذا النشر يف الوقت املناسب.
وقد أُبلغت بأن األمانة الفنية ملنظمة حظر األسلحة
الكيميائية ال تزال ختطط إلجراء جولتني من عمليات التفتيش يف
مرفقي برزة ومجرايا التابعني للمركز السوري للدراسات والبحوث
العلمية يف عام  .2020غري أن إجراء عمليات التفتيش هذه
سيخضع لتطور وباء كوفيد 19-وأثره على أنشطة منظمة حظر
األسلحة الكيميائية.
وأفهم أن اجلمهورية العربية السورية مل تقدم بعد ما يكفي
من املعلومات أو التفسريات الفنية اليت ستمكن األمانة الفنية
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية من طي ملف هذه املسألة
املتعلقة بالنتائج بشأن املادة الكيميائية املدرجة يف اجلدول  2اليت
مت العثور عليها يف مرافق مركز الدراسات والبحوث العلمية يف
برزة .وستواصل األمانة الفنية ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية
العمل مع السلطات السورية ،وستبلغ اجمللس التنفيذي للمنظمة
بأي تقدم يف الوقت املناسب.
وأالحظ أن بعثة تقصي احلقائق التابعة ملنظمة حظر
األسلحة الكيميائية يف اجلمهورية العربية السورية ال تزال بصدد
دراسة مجيع املعلومات املتاحة املتعلقة بادعاءات استخدام
األسلحة الكيميائية يف اجلمهورية العربية السورية ،وتواصل
تواصلها مع احلكومة السورية وغريها من الدول األطراف يف
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة
الكيميائية وتدمري تلك األسلحة فيما يتعلق مبجموعة متنوعة
من احلوادث.
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وقد أبلغتين للتو األمانة الفنية ملنظمة حظر األسلحة
الكيميائية أن بعثة تقصي احلقائق أصدرت يف  2تشرين األول/
أكتوبر  2020تقريرين عن حتقيقها بشأن حوادث منفصلة عن
االستخدام املزعوم للمواد الكيميائية السامة كسالح يف حلب
يف  24تشرين الثاين/نوفمرب  2018ويف سراقب يف  1آب/
أغسطس .2016
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اإلجراء ،سنسمح باستخدام األسلحة الكيميائية يف إفالت من
العقاب .ومن الضروري أن يبدي اجمللس القيادة لكي يؤكد أنه
ال ميكن السماح باإلفالت من العقاب على استخدام هذه
األسلحة .ومكتب شؤون نزع السالح على استعداد لتقدمي كل
ما يف وسعه من دعم ومساعدة.

وأود قبل أن أختتم بياين أن أردد نداء األمني العام بوقف
وكما أبلغت أعضاء اجمللس سابقا ،فإن عمليات النشر إطالق النار على الصعيد العاملي وإهناء األعمال العدائية يف
اإلضافية لبعثة تقصي احلقائق ستخضع لتطور وباء كوفيد 19-مجيع أحناء اجلمهورية العربية السورية.
وأثره على أنشطة منظمة حظر األسلحة الكيميائية .ويواصل فريق
الرئيس (تكلم بالروسية) :أشكر السيدة ناكاميتسو على
التحقيق وحتديد اهلوية حتقيقاته يف احلوادث اليت خلصت فيها إحاطتها.
بعثة تقصي احلقائق إىل أن األسلحة الكيميائية قد استخدمت
سأتلو اآلن بيانا بصفيت الوطنية ،وبصفيت مشاركا يف
أو حيتمل أهنا استخدمت يف اجلمهورية العربية السورية ،وسوف
صياغة القرارات املتعلقة بامللف الكيميائي السوري .وسوف
تصدر تقارير أخرى يف الوقت املناسب.
يستغرق هذا بعض الوقت.
وقد أُبلغت بأن األمانة الفنية ملنظمة حظر األسلحة
ولألسف ،فإن ما حدث اليوم دليل أكثر حزنا على جزع
الكيميائية مل تتلق بعد رداً من اجلمهورية العربية السورية على
الرسالة اليت وجهها املدير العام ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية الوفود الغربية من االستماع إىل احلقائق املزعجة .فهم يرغبون
إىل نائب وزير اخلارجية واملغرتبني يف اجلمهورية العربية السورية يف جتاهل احلقائق املوضوعية اليت قد تدمر صورة النظام السوري
يف  20متوز/يوليه  ،2020واليت تبني التزامات اجلمهورية العربية الشرير اليت رمسوها وعصمة منظمة حظر األسلحة الكيميائية.
السورية مبوجب قرار اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة بيد أن من الواضح للجميع بالفعل أن هذا الرأي بعيد كل البعد
الكيميائية  ،EC-94/DEC.2وتؤكد استعداد األمانة الفنية ملنظمة عن احلقيقة.
وأتساءل عما إذا كانت تلك الوفود تدرك مدى سوء هذا
حظر األسلحة الكيميائية ملساعدة اجلمهورية العربية السورية يف
وس ّجل
الوفاء بتلك االلتزامات يف غضون فرتة الـ  90يوما املطلوبة .األمر يف نظر اجملتمع الدويل .وما حدث اليوم خزي وعارُ .
وسيقدم املدير العام ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية تقريرا اليوم خزيهم يف تاريخ جملس األمن ،ولطخوا مسعة اجمللس معهم.
إىل اجمللس التنفيذي ومجيع الدول األطراف يف اتفاقية األسلحة
يصوت جملس األمن قط على حضور أو عدم وجود
فلم ّ
الكيميائية يف غضون  100يوم من صدور ذلك القرار بشأن
شخص يدعو إليه الرئيس .و ّ
أذكر السيد هيوسغن بأننا عندما
ما إذا كانت اجلمهورية العربية السورية قد أجنزت مجيع التدابري
تكلمنا عن هذا املوضوع آخر مرة كنا قد تناولنا حصريا بندا من
الواردة يف القرار املذكور أعاله.
بنود جدول األعمال .وأحتدى أيا من كان أن جيد سابقة تارخيية
كما قلت مرارا أمام اجمللس ،فإن هناك حاجة ملحة إىل ملا حدث اليوم .ونظرا إىل حجب بيان السيد بستاين ،فسوف
حتديد هوية مجيع الذين استخدموا األسلحة الكيميائية يف أتلو بيانه كجزء من بياين الوطين.
انتهاك للقانون الدويل ،فضال عن مساءلتهم .وبدون اختاذ هذا
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(تكلم باإلنكليزية)
“امسي خوسيه بستاين .وأتشرف بالدعوة لتقدمي
بيان يف هذه اجللسة جمللس األمن ملناقشة امللف الكيميائي
السوري ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية .بصفيت أول
مدير عام ملنظمة حظر األسلحة الكيمائية ،وهو منصب
لدي بطبيعة
شغلته من عام  1997إىل عام  ،2002فإن ّ
احلال اهتماما كبريا بتطور املنظمة ومصريها .وكنت مهتماً
بشكل خاص بالتطورات األخرية املتعلقة بعمل املنظمة
يف سوريا.
“وبالنسبة ملن ال علم هلم باألمر ،فقد أُقلت
من منصيب بعد محلة نظمتها الواليات املتحدة يف عام
 ،2002بزعم حماولتها دعم اتفاقية األسلحة الكيميائية،
وهي من املفارقات .ويف وقت الحق ،حكمت احملكمة
اإلدارية ملنظمة العمل الدولية بأن إقاليت مل تكن قانونية.
لكن وعلى الرغم من تلك التجربة القاسية ،ما زلت
مهتما مبنظمة حظر األسلحة الكيميائية .وهي منظمة
خاصة وذات والية مهمة.
“وكنت قد قبلت بتويل منصب املدير العام حتديدا
ألن اتفاقية األسلحة الكيميائية مل تكن متييزية .وشعرت
بفخر كبري باستقالل وحياد ومهنية مفتشيها وموظفيها
على نطاق أوسع يف تنفيذ اتفاقية األسلحة الكيميائية.
ومل يكن يُنظر ألي من الدول على أهنا فوق بقية الدول
األخرى .وكانت النزاهة هي السمة املميزة لعمل املنظمة
عامل على أساسها مجيع الدول األعضاء بغض النظر
وتُ َ
عن حجمها أو قوهتا السياسية أو نفوذها االقتصادي.
“وعلى الرغم من أنين مل أعد على رأس العمل
يف ذلك الوقت ،فقد شعرت بفرح عظيم ملنح منظمة
حظر األسلحة الكيميائية جائزة نوبل للسالم يف عام
 2013جلهودها املكثفة الرامية إىل القضاء على األسلحة
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S/PV.8764

الكيميائية .لقد كانت والية عملت من أجلها أنا وعدد
ال حيصى من املوظفني السابقني بال كلل .وواجهنا يف
السنوات املبكرة إلنشاء املنظمة عددا من التحديات بيد
أننا تغلبنا عليها لنعطي املنظمة السمعة اليت تستحقها
جبدارة من حيث الفعالية والكفاءة ،فضال عن االستقاللية
والنزاهة ورفض تسييسها .وكان قرار منظمة العمل الدولية
بشأن إقاليت إعادة تأكيد رمسي وعلين ألمهية تلك املبادئ.
“ومؤخرا ،ال شك أن التحقيقات اليت أجرهتا املنظمة
يف االستخدامات املزعومة لألسلحة الكيميائية قد سببت
حتديات أكرب للمنظمة .وملثل هذه احلاالت بالذات
وضعنا إجراءات تشغيلية وأساليب حتليلية وبرامج تدريبية
مكثفة وفقا ألحكام اتفاقية األسلحة الكيميائية .وكنا
نأمل أال تكون االدعاءات املتعلقة باستخدام األسلحة
الكيميائية احتماال يتطلب استعداداتنا تلك .ولألسف،
كان ذلك مطلوبا .واليوم ،أصبحت االدعاءات املتعلقة
باستخدام األسلحة الكيميائية حقيقة حمزنة.
“وعليه ،تثار اآلن أسئلة جدية حول ما إذا كان
استقالل بعض أعمال املنظمة ونزاهتها ومهنيتها تتعرض
للخطر الشديد ،رمبا حتت ضغط بعض الدول األعضاء.
ومما يثري القلق بشكل خاص الظروف احمليطة بالتحقيق
الذي جتريه املنظمة يف اهلجوم الكيميائي املزعوم يف دوما
بسوريا يف  7نيسان/أبريل  .2018وتنشأ هذه الشواغل
من داخل منظمة حظر األسلحة الكيميائية ،بل من
العلماء واملهندسني الذين شاركوا يف التحقيق بشأن دوما.
“ودعيت يف تشرين األول/أكتوبر  2019من قبل
مؤسسة الشجاعة  -وهي منظمة دولية تدعم أولئك
الذين خياطرون حبياهتم أو حريتهم لتقدمي مسامهات كبرية
يف السجل التارخيي  -للمشاركة يف حلقة نقاش إىل
جانب عدد من الشخصيات الدولية البارزة من جماالت
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القانون الدويل ونزع السالح والعمليات العسكرية والطب
واالستخبارات .واجتمع الفريق لالستماع إىل شواغل أحد
مسؤويل منظمة حظر األسلحة الكيميائية إزاء سري حتقيق
املنظمة يف حادثة دوما .وقدم اخلبري أدلة مقنعة وموثقة
على سلوك مشكوك فيه للغاية ورمبا ينطوي على احتيال
يف عملية التحقيق .ويف بيان عام مشرتك“ ،أمجع الفريق
على اإلعراب عن انزعاجه للممارسات غري املقبولة يف
سياق التحقيق يف اهلجوم الكيميائي املزعوم يف دوما”.
“كما دعا الفريق منظمة حظر األسلحة الكيميائية:
إىل السماح جلميع املفتشني الذين شاركوا يف حتقيق
دوما بالتقدم واإلبالغ عن مالحظاهتم املختلفة يف حمفل
مناسب للدول األطراف يف اتفاقية األسلحة الكيميائية،
وفاء لروح االتفاقية.
“وشعرت شخصيا باالنزعاج من الشهادات واألدلة
ُ
اليت قُ ّدمت إىل الفريق لدرجة أنين اضطررت إىل اإلدالء
ببيان علين .وقلت يف ذلك الوقت:
توقعت دائما أن تكون منظمة حظر األسلحة
“لقد
ُ
الكيميائية منوذجا حقيقيا للتعددية .وحيدوين األمل يف
أن تساعد الشواغل اليت أعرب عنها الفريق علنا يف بيانه
املشرتك يف حفز عملية ميكن من خالهلا إحياء املنظمة
لتصبح ذات اهليئة املستقلة وغري التمييزية اليت كانت يف
األصل.
“وازدادت الدعوة إىل زيادة الشفافية يف منظمة
حظر األسلحة الكيميائية يف تشرين الثاين/نوفمرب
 ،2019عندما أُرسلت رسالة مفتوحة لتأييد إعالن
مؤسسة الشجاعة إىل املمثلني الدائمني لدى منظمة
حظر األسلحة الكيميائية تطلب فيها دعمهم يف اختاذ
إجراءات يف مؤمتر الدول األطراف املقبل هبدف استعادة
نزاهة املنظمة واستعادة ثقة اجلمهور فيها.
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“وكان من بني املوقعني على تلك العريضة
شخصيات بارزة مثل نعوم تشومسكي ،األستاذ الفخري
مبعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،ومارسيلو فريادا دي
نويل ،رئيس منظمة األطباء السويديني حلقوق اإلنسان،
وكولني رويل ،املبلغ عن املخالفات وشخصية العام جمللة
تامي يف  2002وهانز كريستوف فون سبونيك ،األمني
العام املساعد لألمم املتحدة سابقا ،واملخرج السينمائي
أوليفر ستون ،على سبيل املثال ال احلصر.
“وبعد مرور عام تقريبا مل تستجب املنظمة بعد هلذا
الطلب ،وال للجدل املتزايد حول حتقيق دوما .وعوضا
عن ذلك اختبأت وراء جدار من الصمت والتعتيم
ال ميكن اخرتاقه ،مما حال دون إجراء أي حوار جم ٍد يف
ذلك األمر .ويف املرة الوحيدة اليت تناولت فيها شواغل
املفتشني علنا ،كان ذلك جملرد اهتامهم بانتهاك السرية.
وبطبيعة احلال ،يتحمل املفتشون بل مجيع موظفي منظمة
حظر األسلحة الكيميائية املسؤولية عن احرتام قواعد
السرية .بيد أنه تقع على عاتق املنظمة املسؤولية الرئيسية
عن ضمان تنفيذ أحكام اتفاقية األسلحة الكيميائية على
النحو املنصوص عليه يف الفقرة  1من املادة الثامنة.
“جيب أن يتسم عمل املنظمة بالشفافية ،إذ أنه
بدون الشفافية لن تكون هناك ثقة ،والثقة هي اليت تربط
منظمة حظر األسلحة الكيميائية معا .وإذا مل تكن لدى
الدول األعضاء ثقة يف نزاهة وموضوعية عمل منظمة
حظر األسلحة الكيميائية ،فإن فعاليتها كهيئة عاملية
ملراقبة األسلحة الكيميائية ستتأثر بشدة.
“ال تستبعد الشفافية والسرية أحدها اآلخر ،ولكن
ال ميكن التذرع بالسرية كستار للتغطية على السلوك
غري القانوين .ويتعني على املنظمة أن تستعيد ثقة الناس
اليت كانت تتمتع هبا ذات يوم ،واليت ال ينكر أحد أهنا
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تتضاءل اآلن ،وهلذا السبب حنن هنا اليوم .وسيكون من
غري املالئم أن أقدم لكم النصح ،أو حىت أن أقرتح ،كيف
ينبغي أن تستعيد منظمة حظر األسلحة الكيميائية ثقة
الناس.
“ومع ذلك ،أود ،كشخص مر بفرتات مواتية
وأخرى مضطربة مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية،
أن أوجه مناشدة شخصية لكم ،السيد فرناندو أرياس،
بصفتكم املدير العام للمنظمة :املفتشون من بني أمثن
أصول املنظمة .وفيما يتعلق بالعلماء واملهندسني ،فإن
معارفهم وإسهاماهتم املتخصصة ضرورية الختاذ القرارات
السليمة .واألهم من ذلك أن وجهات نظرهم ال تشوهها
السياسة أو املصاحل الوطنية .إهنم يعتمدون على العلم
وحده.
“لدى املفتشني يف حتقيق دوما طلب بسيط :أن
تتاح هلم الفرصة لالجتماع معكم لإلعراب عن خماوفهم
لكم شخصيا ،بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة على
حد سواء .هذا بالتأكيد هو احلد األدىن الذي ميكن أن
يتوقعوه  -وهم يعرضون أنفسهم بذلك خلطر كبري .وقد
جترأوا على اجلهر برفضهم لسلوك غري قانوين حمتمل يف
املنظمة ،وال شك يف أنه من صاحل منظمتكم والعامل أن
تستمعوا إليهم.
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ممارسات التحقق مبوجب اتفاقية األسلحة الكيميائية،
ونشرته منظمة حظر األسلحة الكيميائية ذاهتا خالل فرتة
عملي كمدير عام.
“بغض النظر عما إذا كان هناك أساس للمخاوف
اليت أثريت بشأن سلوك منظمة حظر األسلحة الكيميائية
يف حتقيق دوما أم ال ،فإن االستماع إىل ما يريد مفتشوكم
قوله سيكون خطوة أوىل هامة يف إصالح مسعة املنظمة
اليت تضررت .وال يدعي املفتشون املخالفون يف الرأي
أهنم على حق ،ولكنهم يريدون أن ُينحوا جلسة استماع
عادلة.
“وكمدير عام ملدير عام آخر ،أطلب منكم أن
متنحوهم هذه الفرصة .وإذا كانت منظمة حظر األسلحة
الكيميائية واثقة من متانة عملها العلمي يف دوما ويف نزاهة
التحقيق ،فليس لديها ما ختشاه من االستماع إىل مفتشيها.
ولكن إذا كانت مزاعم إخفاء األدلة ،واالستخدام االنتقائي
للبيانات ،واستبعاد حمققني رئيسيني ،من بني ادعاءات
أخرى ،هلا أساس من الصحة ،فمن الضروري بقدر أكرب
أن تعاجل املسألة بشكل علين وعاجل.
“لقد حققت منظمة حظر األسلحة الكيميائية
بالفعل إجنازات عظيمة .وإن كانت قد أخطأت ،فأمامها
رغم ذلك فرصة إلصالح نفسها والنماء لتحقيق إجنازات
أعظم .إن العامل حباجة إىل هيئة مراقبة ذات مصداقية
لألسلحة الكيميائية .كان لدينا واحدة ،وأنا واثق ،السيد
آرياس ،أنك سوف تعمل على أن يكون لدينا واحدة
مرة أخرى”.

“وقد برهنت االتفاقية ذاهتا على بصرية ثاقبة
يف السماح للمفتشني بتقدمي مالحظات خمتلفة ،حىت
أثناء التحقيقات يف االستخدامات املزعومة لألسلحة
الكيميائية ،عمال بالفقرة  62من اجلزء الثاين من مرفق
التحقق التفاقية األسلحة الكيميائية .وهذا احلق “عنصر (تكلم بالروسية)
أساسي يدعم استقاللية عمليات التفتيش وموضوعيتها”.
وإذ أنتقل إىل مسائل أخرى ،أود أن أشكر السيدة إيزومي
وتأيت هذه الصيغة من اتفاقية األسلحة الكيميائية :يف
ناكاميتسو على تقدميها للتقرير الشهري الرابع والثمانني للمدير
تعليق ،حرره والرت كروتزش ،ورالف تراب وآخرون ،بشأن
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العام ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية ( ،S/2020/961املرفق) املشاركني ونشر املواد .ولذلك ،نشجع مجيع املشاركني يف
عن تنفيذ القرار  .)2013( 2118وآمل أن تتفهم وكيلة األمني املناقشة على أن يرسلوا إلينا نصوص بياناهتم حبلول هناية اليوم
العام ما حيدث نتيجة ملمارسة وفود غربية إلرادهتا بشأن هذا يف  6تشرين األول/أكتوبر.
املوضوع ،ومن هناك أفلتت األمور فيما يتعلق بالقرارات املعادية
وبفضل مقدمي اإلحاطات يف االجتماع بصيغة آريا يف
لسورية اليت اختذها اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة  28أيلول/سبتمرب ،أجرينا حوارا مفتوحا على أساس الوقائع
الكيميائية يف متوز/يوليه.
واألدلة احلقيقية ،وليس جمرد شعارات .ولألسف ،مل يكن مجيع

وقد عقدنا بالفعل جلستني يف جملس األمن إلظهار ما وراء
هذه النهج وإعطاء صورة موضوعية ملا حيدث مع منظمة حظر
األسلحة الكيميائية .ولألسف ،فإن املنظمة أصبحت أداة
لتحقيق املصاحل األنانية لبعض البلدان .وال ميكننا أن نسمح
حبدوث ذلك للمسألة السورية داخل األمم املتحدة.

أعضاء جملس األمن مستعدين لذلك .وبعضهم ،ألنه مل جيد
فيما يبدو أي حجج مضادة ،حاول ببساطة قمع خربائنا،
واهتموهم بالتحيز أو بعدم االختصاص .غري أنه مل يكن لديهم
أي أساس للقيام بذلك .فقد كان كل خبري من اخلرباء الذين
دعوناهم جاهزا للدفاع عن مواقفه ،ومناقشة احلقائق وتفسريه
لتلك احلقائق ،ولكن زمالءنا الغربيني مل يكونوا مستعدين حىت
لذلك .مل تكن حججهم جديدة وعادوا مرة أخرى إىل استخدام
العبارات املريبة من قبيل“من املرجح جدا”“ ،اجلميع يعرف أن
هذا هو احلال” أو “ال يوجد تفسري عقالين آخر” ،وهلم جرا.

واليوم ،مببادرة من االحتاد الروسي ،يعقد اجمللس جلسته
املفتوحة الثانية بشأن امللف الكيميائي السوري .وهدفنا كرئيس
للمجلس هو إجراء مناقشة بشأن هذا املوضوع املعقد جدا
واملسيس للغاية ،واخلروج به من حالة اجلمود اليت يعاين منها منذ
فرتة .إننا ندعو إىل إجراء حوار مفتوح وصادق إىل أقصى حد
يسمح لنا بصياغة صورة موضوعية ملا حيدث يف هذا السياق.

لقد انتهى الوقت الذي كان بوسعنا فيه إجراء هذه املناقشة
التقنية للتقرير األخري للمدير العام عن تنفيذ القرار 2118
( .)2013واليوم ،هناك قدر كبري من األسئلة لألمانة الفنية
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية ،وأدلة على املؤامرات والتحايل
يف تقاريرها .إهنم يتجاهلون احتجاجنا على تقرير بعثة تقصي
احلقائق التابعة ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية يف سورية حول
خان شيخون يف نيسان/أبريل  ،2017على الرغم من وجود
أدلة كثرية على أنه حادث جرى الرتتيب له.

وينبغي أال تنغمس األمم املتحدة يف الظلم والعدوان.
ونطلب أال تتصرف بشكل أعمى أو تلقائي ،ونود أن نسرتعي
انتباه األمني العام إىل هذه النقطة .وما هو على احملك هو سلطة
األمم املتحدة وجملس األمن واألمني العام نفسه.

وقبل هذه اجللسة ،عقدنا يف  28أيلول/سبتمرب اجتماعاً
بصيغة آريا مع أعضاء جملس األمن بشأن امللف الكيميائي
السوري شارك فيه اخلرباء املستقلون املوثوقون إيان هندرسون،
وثيودور بوستول ،وآرون مايت .وكما اتضح ،فقد أثار ذلك
االجتماع اهتماما كبريا من جانب الذين يتابعون املوضوع.
ومنذ ذلك احلني ،مل نربح نتلقى رسائل إجيابية وشكرا على
اإلحاطات املثرية لالهتمام ،اليت حصل منها من استمع إليها
على معلومات جديدة كثرية .وحنن خنطط إلصدار بيانات
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كما أننا ال نزال ننتظر من األمانة الفنية أن تقدم
توضيحات بشأن التالعب املتعلق بتقرير بعثة تقصي احلقائق
حول األحداث اليت وقعت يف دوما يف أبريل  ،2018فضال عن
إجابة من املدير العام حول كيفية ختطيطه ملكافحة االنتهاكات
اليت ظهرت إىل العيان .هناك أدلة أيضا من إيان هندرسون،
الذي كان شاهد عيان ،أن ما نتحدث عنه كان تزويرا صرحيا.
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واستعيض عن التقرير األويل ،الذي قال إن احلادث ال عالقة
له باستخدام األسلحة الكيميائية ،بتقرير جيعل الغرب أكثر
ارتياحا ،وتعرض واضعو النسخة املوضوعية األوىل لالضطهاد
من قبل قيادة منظمة حظر األسلحة الكيميائية.
وهناك أمثلة جديدة تربز للعيان كل شهر تقريباً .ومنذ
الربيع ،كان علينا مناقشة تقرير فريق التحقيق وحتديد اهلوية عن
احلوادث اليت وقعت يف اللطامنة يف آذار/مارس  .2017وهذا
تقرير متحيز سياسيا ،وغري موثوق به وغري مقنع من الناحية
الفنية .وقد نُشرت االنتقادات واحلجج املفصلة اليت سبق أن
أعربنا عنها بشأن هذا التقرير يف وثيقة رمسية جمللس األمن يف
حزيران/يونيه ( ،S/2020/565املرفق) .ومع ذلك ،فإن ما يعرضه
هذا التقرير من حيث حتليل الوضع العسكري يف اللطامنة ومحاة
يف آذار/مارس ونيسان/أبريل  2017يبني أنه افرتاضا مل تكن
هناك حاجة إىل استخدام أي أسلحة كيميائية من قبل قوات
احلكومة السورية .وخالل تلك الفرتة ،جنح اجليش السوري
يف دخول حمافظة محاة وأعاد ما يصل إىل  70يف املائة من
األراضي إىل سيطرته .ومل يكن هناك ما يدعو احلكومة السورية
إىل استخدام األسلحة الكيميائية وجلب اهلجوم عليها.
ومع ذلك ،كان هذا التقرير املريب أساس القرار االهتامي
الصادر عن اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية،
الذي حصل يف دورته لشهر متوز/يوليه على عدد مستحيل من
األصوات .إن الشروط اليت كانت مطلوبة من اجلمهورية العربية
السورية مل يكن ممكنا ببساطة الوفاء هبا .كان من شأن ذلك
أن يعين اإلعالن عن وجود أسلحة كيميائية ومرافق مرتبطة هبا،
بينما أنه ال وجود هلا ببساطة ،ألن مجيع األسلحة قد أزيلت
بالفعل ودمرت ،ومل يتمكن أي تفتيش منذ عام  2013من
إثبات عكس ذلك.
وفيما يتعلق بأحدث تقارير بعثة تقصي احلقائق بشأن
األحداث اليت وقعت يف حلب يف تشرين الثاين/نوفمرب 2018
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ويف سراقب ،إدلب يف آب/أغسطس  ،2016واليت مل تعدها
األمانة الفنية إال بعد مناشداتنا العديدة على مدى أكثر من عام
اليت أصررنا فيها على تقدميها ،فقد اهنالت علينا حنن والسلطات
السورية طلبات للحصول على معلومات جديدة .وكان يبدو
دائما أن هناك شيئا ناقصا ،مسألة ما ال ميكن التغلب عليها
بالنسبة لألمانة الفنية ،وعينات فقدت ،وما إىل ذلك .يف مرحلة
ما ،سئمنا من حماولة إثبات أننا قد سلمنا كل املواد .ملاذا كان
التحقيق يف هذه احلوادث بالغ الصعوبة وملاذا أخذ وقتاً طويالً؟
أمل يكن ذلك بسبب مزاعم بأن املعارضة ،وليس اجليش السوري،
هي اليت تستخدم األسلحة الكيميائية؟ ويف ظل هذه اخللفية،
فإن النتائج اليت توصلت إليها بعثة تقصي احلقائق ليست كشفا.
ومل تتمكن البعثة بطبيعة احلال من أن تقرر حقيقة أن مجاعات
املعارضة قد استخدمت أسلحة كيميائية .وكان بوسع األمانة
الفنية أن تدخر جهود التظاهر بأن حتقيقاً جيري .وكان بوسعها،
بدال من ذلك ،أن تعلن ما مت التوصل إليه على الفور ،وأن تقر
يف هذا الصدد بأهنا لن تنظر حىت يف أن املعارضة السورية ميكن
أن تكون مسؤولة عن استخدام األسلحة الكيميائية.
ويستند أحدث تقرير للمدير العام إىل تلك املمارسات.
فعلى سبيل املثال ،ينبغي أن ينظر األعضاء يف الفقرات اليت
تتناول املسائل املعلقة فيما يتعلق باإلعالن األويل .وكما علمنا
من املفتش السابق ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية السيد
هندرسون أثناء اجتماع عقد عن طريق الفيديو بصيغة آريا ،فإن
توجيهات األمانة الفنية تعطي تعليمات لفريق تقييم اإلعالن
بأن يبقي هذه املسائل مفتوحة .وهبذا النهج ،ومهما كان التربير
الذي يقدمه السوريون ،فإن ذلك اجلزء من امللف لن يغلق.
وأود أيضاً أن ّ
أذكر بأن العديد من الدول احلائزة لألسلحة
الكيميائية ،وفقا لنفس اخلبري ،قد واجهت يف املرحلة األوىل من
االنضمام إىل اتفاقية األسلحة الكيميائية ،مشاكل مماثلة عند
تقدمي إعالناهتا ،ولكن هذه املشاكل ،يف حاالهتا ،فُسرت على
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أهنا عوائق طفيفة ال تقوض سالمة اإلعالن .كل ذلك يشري إىل
موقف األمانة الفنية املنحاز ضد دمشق.
وال يسعنا إال أن نالحظ أن األمني العام استخدم ،يف
رسالته اليت حييل هبا التقرير ،لغة القرار املتحيز وغري الواقعي
املذكور أعاله الذي اختذه اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر
األسلحة الكيميائية بأنه “ال بد من حتديد هوية مجيع َمن
استخدموا األسلحة الكيميائية ومساءلتِهم” وأن وحدة الصف
يف جملس األمن كما يزعم شرط الزم للوفاء هبذا “االلتزام
العاجل” (.)S/2020/961

05/10/2020

“لقد حققت منظمة حظر األسلحة الكيميائية
بالفعل إجنازات عظيمة .وإذا كانت هلا زلّة ،فال يزال
لديها الفرصة إلصالح نفسها”.
وحنن ،شأننا شأن مجيع األعضاء املسؤولني يف منظمة
حظر األسلحة الكيميائية ،نريدها أن تستعيد مسعتها احلسنة
حىت تتمكن من مواصلة الوفاء بواليتها مبوجب اتفاقية األسلحة
الكيميائية.

حنن نعرف جيداً ما سيقوله زمالؤنا .فقد استمعنا إىل كل
ذلك يف مناسبات عديدة .وسأتكلم بصراحة :كل هذا يبدو
مل يعد من السهل مفاجأتنا بعد اآلن .ولألسف ،فإن كل قامتاً وغري مقنع .فال تزال روسيا مهتمة بإجراء حتقيقات نزيهة،
ما حيمل عالمة “قامت به منظمة حظر األسلحة الكيميائية” ولكننا سنعارض التضليل واألكاذيب الصارخة.
يرتبط على الفور بنوع من التزييف والتالعب .ولنكن صرحيني:
ويف اخلتام ،أود أن أوضح نقطة أخرى .عندما اعرتض
إن األمانة الفنية تتحول بشكل متزايد إىل أداة يستخدمها املمثلون الغربيون اليوم ،وقبل ذلك ،على مدى مالءمة مشاركة
الغرب لنشر املعلومات وممارسة الضغط السياسي على البلدان السيد بستاين يف هذه اجللسة ،ذكروا أنه كان من املنطقي أكثر
غري املرغوب فيها .كما أن مشاركة األمانة الفنية يف احلمالت دعوة املدير العام احلايل ،السيد آرياس .ومل نعرتض قط على هذا
املناهضة لروسيا تؤيد هذا االستنتاج .وقد رأينا ذلك من قبل يف السيناريو .وما أصررنا إال على الشكل املفتوح جللسة اإلحاطة.
حالة حادثة سكريبال ،حيث ال تزال األسئلة اليت مل تتم اإلجابة واآلن ،من الواضح أن الوقت قد حان للتحدث بصراحة .جيب
عليها ماثلة أمامنا .ونرى أن ذلك حيدث مرة أخرى اليوم فيما أال يكون هناك مزيد من التأخري .ونقرتح أن نتفق اليوم على
يتعلق بالتسميم املفرتض للسيد نافالين ،الذي يُزعم أنه حدث دعوة السيد آرياس إىل اجللسة املقبلة بشأن امللف الكيميائي
يف روسيا .لسبب ما ،هترع األمانة الفنية ملنظمة حظر األسلحة السوري .ونتطلع إىل االستماع إىل إجاباته الشاملة على مجيع
الكيميائية مبجرد أن تطلب البلدان الغربية املساعدة الفنية ،املسائل اليت أثارها يف وقت سابق السيد هندرسون والسيد مايت
“للتحقيق” مبا يتماشى مع استنتاجات سياسية استخلصت والسيد بوستول وأثارها اليوم السيد بستاين والدول األعضاء.
بالفعل حول وجود بعض “األدلة الدامغة”.
أستأنف مهامي اآلن بصفيت رئيس اجمللس.
ومع ذلك ،دعونا مفتشي منظمة حظر األسلحة الكيميائية
السيدة كرافت (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلمت
إىل روسيا لتحديد تفاصيل ما حدث ،حيث أنه ليس لدينا يف
باإلنكليزية) :أشكر السيدة ناكاميتسو على إحاطتها.
الواقع ما خنفيه .واالدعاءات بأن روسيا حتاول تقويض سلطة
وأود أن أبدأ بالقول إن الواليات املتحدة ملتزمة بإجراء
منظمة حظر األسلحة الكيميائية ال أساس هلا على اإلطالق.
مناقشات صرحية وشفافة يف جملس األمن .وليست لنا مصلحة
وكما أشار السيد بستاين يف بيانه:
يف السماح باستخدام اجمللس للدعاية .وبغض النظر عما قاله
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اقتح أن يُدعى،
ممثل روسيا ،فإن مقدم اإلحاطة اإلضايف الذي ُ
يف اللحظة األخرية ،للمناقشة املعقودة بعد ظهر اليوم قد ترك
منظمة حظر األسلحة الكيميائية يف عام  ،2002أي قبل أكثر
من عقد من عرض مسألة األسلحة الكيميائية يف سورية على
اجمللس .ويسعدنا أن نعمل مع زمالئنا على أساس صادق ومتأ ّن
إلجياد من يقدم إحاطات مناسبة إلطالع جملس األمن على حنو
فعال يف املناقشات املقبلة بشأن هذه املسألة.
جرت مشاورات جملس األمن الشهرية قبل عدة أسابيع،
وبناء على طلب روسيا ،بشأن األسلحة الكيميائية السورية
يف شكل مفتوح .مث شاركت روسيا يف رعاية اجتماع بصيغة
آريا يف  28أيلول/سبتمرب ،وهو اجتماع يتعلق ظاهرياً بتنفيذ
القرار  )2013( 2118وصون سلطة منظمة حظر األسلحة
الكيميائية .وكما قلت يف ذلك الوقت ،مل يكن ذلك االجتماع
أكثر من حيلة  -حماولة يائسة ولكنها فاشلة من جانب روسيا
لزيادة نشر املعلومات املضللة ،ومهامجة العمل املهين ملنظمة
حظر األسلحة الكيميائية ،وصرف االنتباه عن اجلهود املستمرة
اليت تبذهلا الدول املسؤولة حملاسبة نظام األسد على استخدامه
لألسلحة الكيميائية.
وسنرحب دائماً بفرصة مناقشة هذه املسألة علناً وفضح
حماوالت روسيا السافرة أمام العامل حلماية نظام األسد من
املساءلة عن هجماته باألسلحة الكيميائية .واحلقيقة احملزنة هي
أن النظام واصل استخدام األسلحة الكيميائية ضد الشعب
السوري ،على الرغم من اإلدانة الدولية ،ورفض التعاون مع
منظمة حظر األسلحة الكيميائية.
وكان اجتماع صيغة آريا الذي رعته روسيا يف األسبوع
املاضي مرّوعاً بشكل خاص .فقد كان هدف روسيا بسيطاً:
زرع البلبلة وصرف االنتباه عن احلقيقة .بيد أن روسيا فشلت يف
حماولتها املخادعة يف احلط من مصداقية منظمة حظر األسلحة
الكيميائية ،وهي منظمة حتظى باحرتام كبري ولديها تاريخ طويل
من احلياد والشفافية واملهنية.
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إن استخدام نظام األسد لألسلحة الكيميائية موثق توثيقاً
جيداً ومؤكد من قبل آلية التحقيق املشرتكة بني منظمة حظر
األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة ،ومؤخراً من جانب فريق
التحقيق وحتديد اهلوية التابع ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية.
وتفيد منظمة حظر األسلحة الكيميائية نفسها بأن النظام
قد رفض التعاون ،ورفض معاجلة العديد من أوجه التباين،
ومل يكشف عن برناجمه لألسلحة الكيميائية بالكامل ويلغيه.
وهذه التقارير جمتمعة تشكل دلي ً
ال آخر على عدم امتثال
سورية التفاقية األسلحة الكيميائية والقرار .)2013( 2118
وهي توضح بصورة جليّة جتاهل النظام املطلق للحياة البشرية
والتزامات سورية الدولية.
ويف  9متوز/يوليه ،قرر اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر
األسلحة الكيميائية أن نظام األسد جيب أن يعلن ،يف غضون
 90يوماً ،عن املرافق اليت مت فيها تطوير وإنتاج وتكديس األسلحة
الكيميائية املستخدمة يف هجمات اللطامنة وختزينها من أجل
إيصاهلا ،فض ً
ال عن اإلعالن عن ما تبقى من خمزون األسلحة
الكيميائية ومرافق اإلنتاج .وستنتهي املهلة الزمنية اليت حددها
اجمللس التنفيذي بـ  90يوماً يف غضون يومني .ونتوقع أن يلتزم
نظام األسد باجلدول الزمين ،ونتطلع إىل تقرير املدير العام ملنظمة
حظر األسلحة الكيميائية عن رد النظام .ونتطلع أيضاً إىل نتائج
اجتماع اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية يف
تشرين األول/أكتوبر واجتماع مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية
األسلحة الكيميائية يف تشرين الثاين/نوفمرب.
تدين الواليات املتحدة بأشد العبارات املمكنة استخدام
نظام األسد لألسلحة الكيميائية ،الذي تسبب يف معاناة هائلة
للشعب السوري .ويشكل استخدام األسلحة الكيميائية هتديداً
أمنياً غري مقبول جلميع الدول ،وجيب على أعضاء اجمللس
أال يلتزموا الصمت .ونكرر تأكيد التزامنا بضمان أن يواجه
املسؤولون عواقب وخيمة .وندعو نظام األسد إىل االمتثال
التفاقية األسلحة الكيميائية دون تأخري.
15/36

S/PV.8764

سوألا قرشلا يف ةلاحلا

السيد أباري (النيجر) (تكلم بالفرنسية) :أود يف البداية
أن أشكر السيدة إيزومي ناكاميتسو ،وكيلة األمني العام واملمثلة
السامية لشؤون نزع السالح ،على إحاطتها الدورية.
منذ عام  ،2013واصلت األمم املتحدة بذل جهود
كبرية لتحديد املسؤولية عن العديد من حاالت استخدام
األسلحة الكيميائية يف سورية ،مما أدى إىل اختاذ القرار 2118
( .)2013ومن املؤسف أن نالحظ أن تلك اجلهود مل تنجح،
على حنو مقبول لدى اجلميع ،يف حتديد املسؤولية عن الفظائع
املرتكبة .ومن املؤسف أيضا أن نالحظ عدم وجود توافق يف
اآلراء بشأن كيفية التعامل مع املسائل املتعلقة بكيفية استخدام
هذه األسلحة أو من الذي استخدمها .وهذا يعوق مساءلة
املذنبني حقاً وال يرتك للضحايا أي سبيل لالنتصاف.
وكان إجراء تصويت إجرائي بعد ظهر اليوم مثاال بائسا
على هذه اخلالفات .إن استخدام األسلحة الكيميائية ،مثل
مجيع األسلحة األخرى غري التقليدية ،أمر غري مقبول ،ووفد
بلدي يدين بشدة هذه األعمال .ولذلك ،أود أن أدىل بعدة
مالحظات على النحو التايل:
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ثانيا ،جيب أن يستمر التعاون بني سورية واألمانة الفنية
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية حبسن نية حلل مجيع املسائل
العالقة املتعلقة بإعالن سورية األويل لضمان إحراز تقدم يف عمل
فريق تقييم اإلعالنات .ويف هذا الصدد أيضا ،جيب التغلب على
الشكوك واخلالفات .وجيب أن حتظى مجيع حوادث استخدام
األسلحة الكيميائية يف سورية بنفس االهتمام وأن تُعاجل بنفس
االجتهاد من أجل التوصل إىل نتيجة هنائيّة وحتديد املسؤولية.
ثالثا وأخريا ،جيب عدم إغفال االدعاءات بأن اجلماعات
اإلرهابية املسلحة يف سورية متتلك مواد كيميائية وهتدد
باستخدامها يف هجمات ملفقة باألسلحة الكيميائية .ويف هذا
الصدد ،يكرر وفد بلدي نداءه إىل األمم املتحدة واألمانة الفنية
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية أن توليا أكرب قدر من االهتمام
هلذه االدعاءات اليت إذا تبني أهنا تستند إىل أسس جيدة ،فإهنا
ستكون بالغة اخلطورة ،ليس للمنطقة وحدها ،بل بالنسبة للعامل
بأسره ،حيث ميكن نقل تلك األسلحة إىل جهات أخرى من
غري الدول أو إىل مجاعات إرهابية أخرى تعمل يف مناطق أخرى.

ويرى وفد بلدي أن احرتام سيادة سورية وسالمتها
أوال ،فيما يتعلق بالتسييس املستمر للنزاع ،أود أن أؤكد اإلقليمية ،سواء فيما يتعلق باملسائل اإلنسانية أو السياسية أو
جمددا أنه جيب جتنب أي استخدام لتقرير اخلرباء واستنتاجاته األسلحة الكيميائية ،يظل أمرا أساسيا يف سياق السعي إىل إجياد
ألغراض أخرى غري مساعدة جملس األمن يف التنفيذ الكامل حل دائم لألزمة يف ذلك البلد.
السيد ألن (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
للقرار  .)2013( 2118وينبغي أن تكون هذه الوثيقة أساساً
إلسناد املسؤوليات ،مما يرسي األساس حملاكمة املسؤولني يف هناية أشكر املمثلة السامية ناكاميتسو على إحاطتها.
املطاف أمام الوالية القضائية املناسبة .وجيب تنحية اخلالفات
امسحوا يل أن أقول ،سيدي الرئيس ،إنين أعتقد أنكم
يف الرأي بني أعضاء اجمللس جانبا إلفساح اجملال إلجراء حتليل أظهرمت اليوم ازدراء ألعضاء جملس األمن .لقد طرحتم ،سيدي
هادئ وتقين لنتائج التحقيقات ،بغية ضمان سالمة منظمة الرئيس ،مسألة مشاركة مقدم إحاطة للتصويت .وحصلتم على
حظر األسلحة الكيميائية نفسها .وعالوة على ذلك ،جيب أن صوتني مؤيدين إىل جانب صوتكم .ومل يؤيد أعضاء اجمللس
يكون تشكيل مجيع األفرقة اليت حتقق يف أي من احلوادث املبلغ مقدم اإلحاطة الذي اقرتحتموه ،ولكنكم اخرتمت جتاهل قرار
عنها شامال للجميع وقائما على املشاركة لضمان عدم الطعن اجمللس .وأذكر أنه عندما طلبت روسيا عقد جلسة بشأن أوكرانيا
يف استنتاجاهتا.
(انظر  ،)S/PV.8529واليت أصرت روسيا على أهنا جيب أن
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تتزامن مع تنصيب رئيس أوكرانيا .وعندما فشلتم يف احلصول
على األصوات املؤيدة لعقد تلك اجللسة ،قرأمت أيضا مداخلتكم
كما لو كانت اجللسة منعقدة .ومرة أخرى ،أظهرمت ازدراء لقرار
أعضاء اجمللس .ولكن رمبا ليس من املستغرب أن ختتار روسيا
جتاهل القواعد اليت تريد من اآلخرين االلتزام هبا.
إن القرار  )2013( 2118واضح بشأن الغرض من
جلساتنا الشهرية .ويتعني على جملس األمن استعراض تنفيذ
القرار  )2013( 2118والقرار الصادر يف  27أيلول/سبتمرب
 2013عن اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية.
وينبغي أن تركز مناقشتنا على هذه املسائل .وينبغي أن يكون
أي من يقدم إحاطة ذا صلة هبذه املسائل وأن يكون قادرا
على إطالعنا عليها .وأود أن أقول لكم ،سيدي الرئيس ،إنكم
عندما اقرتحتم مشاركة مقدمي إحاطات مل نكن متحمسني هلم
بشكل خاص أثناء رئاستكم يف العام املاضي ،قبلناهم .وكان
ذلك يف مناسبة سرية تتعلق مبكافحة اإلرهاب ،بشأن مسألة
ال تُناقش عادة يف اجمللس .ولكن هذه اجللسة هي جلسة شهرية
تتعلق مبسألة شديدة احلساسية ،تقوم روسيا بدور مباشر فيها
على أرض الواقع .ولذا ،من فضلكم ،ال تتظاهروا بأن من حق
الرئاسة اقرتاح مقدمي اإلحاطات.

S/PV.8764

يلقي بظالل كثيفة عليه وعلى آرائه .فقد حدث ذلك قبل وقت
طويل من اختاذ القرار  )2013( 2118وقبل وقت طويل من
انضمام سورية حىت إىل اتفاقية األسلحة الكيميائية وقبل وقت
طويل من إجراء منظمة حظر األسلحة الكيميائية ألي حتقيقات
يف سورية .وفيما يتعلق به ،أخشى من أنه أصبح غري ذي صلة
مبناقشتنا حول تنفيذ القرار .)2013( 2118
ولذلك ،أدعو مجيع الذين يسعون باستمرار إىل تقويض
منظمة حظر األسلحة الكيميائية من أجل محاية النظام السوري
 ورمبا محاية أنفسهم  -من املساءلة إىل التوقف عن القيامبذلك.

وأود أن أعرب عن اتفاقي الكامل مع ما قالته زميليت ،ممثلة
الواليات املتحدة ،بشأن االجتماع املعقود بصيغة آريا يف 28
أيلول/سبتمرب .وأود أن أقول إنه ،إذا كان لدى االحتاد الروسي
أي اهتمام بإجراء مناقشة حقيقية بشأن األدلة ،لكان قد حضر
ذلك االجتماع املعقود أثناء الرئاسة اإلستونية مع املدير العام
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية ورئيس فريق التحقيق وحتديد
اهلوية ،السيد سانتياغو أونايت البوردي .ولكن الوفد الروسي
رفض السماح لرئيس الفريق بتقدمي إحاطة خالل جلسة رمسية
للمجلس .وترك آنذاك مقاعد شاغرة وتغيب عن اجتماع غري
إن روسيا طرف يف مسألة استخدام األسلحة الكيميائية رمسي حضره مجيع أعضاء اجمللس اآلخرين.
يف سورية ،كما نعلم مجيعا .وينبغي أن نتوخى احلذر بشكل
ولذلك ،نظرا ألن الوفد الروسي قد تكلم حبماس اليوم
خاص إزاء املوافقة على مشاركة مقدمي إحاطات قد يكون مؤيدا للشفافية ،ونظرا الستعداده اقرتاح مقدم إحاطة ترجع آخر
هدفهم الوحيد تقويض نزاهة منظمة حظر األسلحة الكيميائية صلة له مبنظمة حظر األسلحة الكيميائية إىل  18عاما ،فإنين
والتشكيك فيها .ولن يؤدي مقدمو اإلحاطات هؤالء إال إىل ال أشك يف أن الوفد الروسي سيؤيد دعوة السيد أونايت البوردي
تسييس مناقشتنا وصرف انتباهنا عن القضايا احلقيقية.
إىل تقدمي إحاطة للمجلس حىت نتمكن من مناقشة األدلة.

وفيما يتعلق بالسيد بستاين ،وكما قلت من قبل ،فإنه
صاحب مسرية متميزة يف السلك الدبلوماسي ،وحنن نكن له كل
االحرتام .ولكنه ترك دوره يف منصب مدير عام املنظمة يف عام
 ،2002واتضح من كلماتكم اليوم ،سيدي الرئيس ،أن هذا
2025459

امسحوا يل اآلن أن أنتقل إىل الغرض احلقيقي من هذه
اجللسة .إنين أود أن أشكر املدير العام ملنظمة حظر األسلحة
الكيميائية على تقريره الشهري الرابع والثمانني (،S/2020/961
املرفق) .وفيما يتعلق بعمل فريق تقييم اإلعالنات ،نالحظ أن
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النظام السوري قدم بعض املعلومات اإلضافية إىل الفريق ،مبا يف
ذلك تعديالن إلعالنه األويل .وهلذا السبب ،حنتاج ،باملناسبة،
إىل أجوبة على األسئلة اليت يطرحها فريق تقييم اإلعالنات
باستمرار .إن إعالن سورية ليس إعالنا كامال .إن هذه
التعديالت األخرى ،كما أقول ،دليل آخر على أن اإلعالن
األويل مل يكن دقيقا .وحيدوين أمل كبري يف أن تساعد هذه
املعلومات اإلضافية يف توضيح بعض املسائل العديدة املعلقة.
وأحث سورية على التعاون الكامل مع منظمة حظر األسلحة
الكيميائية إلحراز تقدم بشأن مجيع املسائل املعلقة.
وكما قلنا يف الشهر املاضي (انظر  ،)S/2020/902فإن
املسائل املعلقة بشأن إعالن سورية هامة وهي يف صميم امتثال
سورية التفاقية األسلحة الكيميائية .وإىل أن يتم حل مجيع
املسائل املعلقة ،ال ميكننا أن نتأكد من اإلزالة الكاملة لربنامج
األسلحة الكيميائية يف سورية .وهذه املخاوف ليست افرتاضية،
ال سيما يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها آلية التحقيق املشرتكة
بني منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة ،واآلن
فريق التحقيق وحتديد اهلوية التابع للمنظمة ،واليت تفيد بأن
النظام السوري استخدم األسلحة الكيميائية يف سبع مناسبات
على األقل منذ عام .2013
وبعد ست سنوات من قضايا االمتثال املعلقة وتأكيد
إضايف من قبل فريق التحقيق وحتديد اهلوية يف نيسان/أبريل
من هذا العام الستخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية،
نرحب باإلجراءات القوية واملتناسبة واملعقولة اليت اختذها اجمللس
التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية يف قراره املؤرخ 9
متوز/يوليه .ويف ذلك القرار ،أمهل اجمللس التنفيذي سورية 90
يوما لالمتثال التفاقية األسلحة الكيميائية.
واملوعد النهائي هلذا اإلجراء هو غدا ،وندعو سورية إىل
بذل جهد أخري الحرتام قرار تدارك املسائل يف إعالهنا واالمتثال
التفاقية األسلحة الكيميائية.
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وإذا وجد املدير العام أن سورية مل تستكمل التدابري
املنصوص عليها بالكامل ،فإن على مؤمتر الدول األطراف أن
يقرر اإلجراء املناسب الذي يتعني اختاذه .وميثل تأكيد النظام
السوري استخدام األسلحة الكيميائية انتهاكا للقرار 2118
( ،)2013وكذلك استمراره يف عدم االمتثال لالتفاقية والتعاون
الكامل مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية .وينبغي للمجلس
أن يتصدى حلاالت عدم االمتثال لقراراته واألخطار اليت هتدد
السالم واألمن الدوليني.
وأخريا ،نالحظ أن بعثة تقصي احلقائق التابعة ملنظمة حظر
األسلحة الكيميائية نشرت يوم اجلمعة املاضي 2 ،تشرين األول/
أكتوبر ،تقاريرها عن اهلجومني املزعومني باألسلحة الكيميائية
يف سراقب يف عام  2016ويف حلب يف عام  .2018وال نزال
ننظر يف تفاصيل التقرير .ويف حالة هجوم حلب املزعوم ،يف عام
 ،2018تبدو النتائج اليت توصلت إليها بعثة تقصي احلقائق
متسقة مع تقييمنا يف ذلك الوقت بأنه من غري املرجح أن
يكون الكلور قد استخدم كما ُزعم أو أن املعارضة مسؤولة عن
احلادث .وأعتقد أنه كان سيكون من املفيد لو قدمت روسيا
أو سورية أدلة إىل بعثة تقصي احلقائق ،لو كانت لديهما ،عن
أي هجوم.
ويف حالة تقرير سراقب ،هناك أدلة تشري إىل احتمال شن
النظام السوري هجوما بالكلور .وهناك أدلة على وجود طائرة
هليكوبرت ،وبرميل متفجر مل يكن مملوءا باملتفجرات التقليدية،
وتعرض الضحايا ملهيج يناسب الكلور .وهذه كلها خصائص
مألوفة هلجمات الكلور اليت يقوم هبا النظام ،مثل تلك اليت
وقعت على قميناس وسرمني يف عام  ،2015واليت حددت
آلية التحقيق املشرتكة النظام على أنه مسؤول عنها .غري أن
نتيجة حتليل بعثة مراقبة احلقائق جلميع البيانات املتاحة يف هذه
احلالة مل تسمح للبعثة بالتثبت مما إذا كانت املواد الكيميائية قد
استخدمت كسالح أم ال .وحنن نكتفي بقبول استنتاج بعثة
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تقصي احلقائق يف غياب أدلة أخرى تبني بوضوح ما إذا كان
هجوم كيميائي قد وقع أم ال.

وأود أن أبدأ بتكرار موقف سانت فنسنت وجزر غرينادين
بأن استخدام األسلحة الكيميائية يف أي مكان ،من جانب
أي كان وحتت أي ظرف من الظروف ،يشكل انتهاكا شنيعا
للقانون الدويل .فاألسلحة الكيميائية ال متيز بني املقاتلني
واملدنيني ،وهي تسبب معاناة إنسانية ال داعي هلا .وجيب
عدم تشجيع اإلفالت من العقاب على استخدامها من خالل
التقاعس عن اختاذ إجراءات ،وجيب حماسبة مرتكيب الفظائع اليت
ترتكب يف جمال األسلحة الكيميائية.

الرئيس (تكلم بالروسية) :مبا أن ممثل اململكة املتحدة
مل يوجه بعض تعليقاته إىل روسيا ،بل يل شخصيا بصفيت رئيس
جملس األمن ،أجد نفسي مضطرا للتعليق عليها ،على النحو
التايل.

وبناء على ذلك ،ينبغي أال تُرفض أبدا االدعاءات املتعلقة
باستخدام األسلحة الكيميائية .وعالوة على ذلك ،جيب إجراء
التحقيقات بدقة ووفقا ألفضل املمارسات لضمان أن تكون
مجيع النتائج قادرة على الصمود أمام التدقيق الصارم .ويف هذا
الصدد ،تتحمل منظمة حظر األسلحة الكيميائية مسؤولية
هائلة ،ولذلك جيب عليها أن تتخذ تدابري للتأكد من أن
جوانبها وأنشطتها حمايدة ومستقلة وخالية من التسييس .ويف
الواقع ،فإن هذه هي الطريقة الوحيدة لتمكني الدول األطراف
يف اتفاقية األسلحة الكيميائية من أن تثق ثقة كاملة يف قدرة
املنظمة ،وأن تظل املنظمة هيئة فعالة متعددة األطراف.

ونرحب حبقيقة أن بعثة تقصي احلقائق ،كما حدث يف
حتقيقها يف اهلجوم باألسلحة الكيميائية يف دوما ،مل تتسرع إىل
استنتاجات متعجلة ،بل أخذت وقتها إلجراء حتقيق شامل
والتوصل إىل استنتاجات على أساس مجيع األدلة املتاحة.
ونشجع مجيع األطراف على مواصلة بذل قصارى جهدها
وحبسن نية ملساعدة بعثة تقصي احلقائق يف حتقيقاهتا.

مل أكن الشخص الذي اقرتح أن نصوت على مقدم
اإلحاطة .واململكة املتحدة هي اليت اقرتحت أن نصوت على
هذه املسألة ،وهو ما فعلتُه بصفيت رئيس جملس األمن .ولو
كنت مكانه لشكرت الرئاسة على طرح هذه املسألة للتصويت
باستخدام الصياغة اليت اقرتحها ،على الرغم من أنين مقتنع متاما
بأن احلجة املتعلقة بالشكل الذي ينبغي طرح املسألة من خالله
وال شك يف أن هناك العديد من اآلراء املتباينة بشأن
للتصويت كانت مشروعة متاما .وهو يعلم جيدا أننا لو طرحناها
هذه املسألة؛ ومع ذلك ،فمن أجل إحراز التقدم وتنفيذ القرار
للتصويت بشكل خمتلف ،ملا فاز بالتصويت.
 )2013( 2118تنفيذا كامال ،ال بد من أن تكون هناك ثقة
وفيما يتعلق بالدعوة املوجهة إىل املدير العام آرياس ،اليت
ووحدة وتعاون .ولذلك ،جيب ترسيخ تلك العناصر من خالل
حتدثنا عنها اليوم  -واآلن أتكلم بصفيت الوطنية  -فإننا حنن من
االلتزام باحلوار البناء والشامل والسعي إىل اختاذ قرارات قائمة
طرح ذلك االقرتاح .وآمل أن ممثل اململكة املتحدة ،عندما يُقرتح
على توافق اآلراء ملنع املزيد من االستقطاب واالنقسام.
تقدميه إحاطة يف جلستنا املفتوحة العادية املقبلة بشأن املسألة
ويسرنا أن نالحظ أن املشاركة اإلجيابية يف هذا امللف
الكيميائية السورية ،لن يطرح هذه املسألة للتصويت.
مستمرة على الرغم من العقبات اليت أوجدهتا جائحة مرض
السيدة ديشونغ (سانت فنسنت وجزر غرينادين) (تكلمت
فريوس كورونا ،ونتطلع إىل االستئناف الكامل جلميع عمليات
باإلنكليزية) :أشكر السيدة ناكاميتسو ،املمثلة السامية لشؤون
النشر املقررة سابقا .وحىت ذلك احلني ،نشيد بالتصميم على
نزع السالح ،على إحاطتها.
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االضطالع بالعمل اهلام بأكرب قدر ممكن من الكفاءة والفعالية
يف ظل الظروف الراهنة.
وال يزال توضيح مجيع املسائل املعلقة املتعلقة باإلعالن
األويل ضروريا ،وننوه باجلهود املستمرة اليت تبذهلا كل من سورية
واألمانة الفنية من أجل التوصل إىل حل هنائي.
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وتذكرون أنه يف عام ( 2018انظر  )S/PV.8209قام
وفدكم بعرقلة الرئاسة اهلولندية عندما حاولت جلب زيد رعد
احلسني ،املفوض السامي حلقوق اإلنسان  -وهو مسؤول كان
يف منصبه بالفعل  -إلطالع اجمللس على االنتهاكات اجلسيمة
حلقوق اإلنسان يف سورية ،وأعمال القتل اجلماعي ،وحاالت
االختفاء ،واالغتصاب .لقد منعتم ذلك .ومنعت روسيا والصني
زيد رعد احلسني من تقدمي إحاطة أمام اجمللس .وقد جلب ذلك
العار واخلزي إىل اجمللس.

ونرحب باالتفاق على متديد االتفاق الثالثي بني منظمة
حظر األسلحة الكيميائية ومكتب األمم املتحدة خلدمات
املشاريع وسورية ملدة ستة أشهر .وال يزال االتفاق وجيها ويظهر
من جلب العار إىل اجمللس؟ هل البلدان الـ  13حول
روح التعاون املطلوبة فيما خيص كل جانب من جوانب هذا
الطاولة اليت كانت تؤيد يف متوز/يوليه (انظر  )S/2020/661فتح
امللف.
ثالث نقاط عبور يف مشال سورية للسماح بدخول املساعدات
وكما ذكرنا سابقا ،فقد أحطنا علما بقرار اجمللس التنفيذي
اإلنسانية إىل سورية ،أم أن الصني وروسيا مها اللتان استخدمتا
املؤرخ  9متوز/يوليه بشأن سورية .وسنواصل متابعة هذه املسألة
حق النقض معارضتني مشروع القرار ذاك ،وبالتايل ،وفقا
عن كثب ،وننتظر التقارير الوشيك تقدميها .ونتطلع كذلك
لليونيسيف ،تعرضت حياة  500 000طفل للخطر؟
إىل إجراء مناقشة موضوعية بشأن هذه املسألة يف مؤمتر الدول
لذلك ،امسحوا يل أن أسألكم :من جلب اخلزي والعار
األطراف يف تشرين الثاين/نوفمرب.
إىل اجمللس؟ هل األعضاء هنا ،أولئك الذين يلتزمون باتفاقية
وجيب أال يتزعزع أبدا التزامنا بضمان أال يستخدم العلم
األسلحة الكيميائية ،أم روسيا ،اليت شنت يف عام  2018يف
التطبيقي إال من أجل حتقيق السالم والتقدم والرخاء للبشرية
الهاي هجوماً إلكرتونيًا على منظمة حظر األسلحة الكيميائية؟
مجعاء .وجيب منع استحداث األسلحة الكيميائية أو تكديسها
من جيلب اخلزي أو العار على اجمللس؟ أهم أعضاء اجملتمع
أو نقلها أو استخدامها ،وجيب احلفاظ على القاعدة اليت متنع
الدويل الذين حياولون منع استخدام األسلحة الكيميائية وحيمون
هذا الشكل املستحق للشجب من أشكال احلرب.
الناس أم روسيا ،اليت تستخدم األسلحة الكيميائية حىت ضد
السيد هويسغن (أملانيا) (تكلم باإلنكليزية) :قلتم سيدي
مواطنيها ،مثل السيد نافالين والسيد ليتفينينكو والسيد سكريبال
الرئيس ،بصفتكم الوطنية ،يف مقدمة مداخلتكم الطويلة إن
وابنته؟
الذين شككوا يف وجود السيد بستاين هنا جيلبون العار واخلزي
مىت سنسمع منكم ،السيد الرئيس ،بصفتكم ممثال لالحتاد
إىل اجمللس .لذلك ،امسحوا يل أن أسألكم :من جلب العار
واخلزي إىل اجمللس؟ هل البلدان الـ  12يف اجمللس اليت مل تصوت الروسي ،كلمة رثاء واحدة يف حق ضحايا اهلجمات الكيميائية
معكم وحاولت منع مسؤول سابق يف منظمة حظر األسلحة على السكان السوريني ،اليت أسفرت عن مقتل أكثر من 000
الكيميائية ،ليس يف وضع يسمح له بتقدمي املعلومات ذات  1شخص؟ مىت سنسمع رثائكم لضحايا نظام األسد ،كما
روى الشهود يف حماكمة كوبلنز الذين شاهدوا اآلالف تلو
الصلة اليوم ،من أخذ الكلمة؟ أم روسيا والصني؟
اآلالف من الذين قتلوا يف سجون األسد مث دفنوا يف مقابر
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مجاعية؟ مىت سنسمع كلمات رثاء منكم بشأن هذا األمر؟ مىت
السيد فان (فييت نام) (تكلم باإلنكليزية) :يف البداية ،أود
ستدعمون أخريا حتقيق املساءلة عن هذه اجلرائم اليت ارتكبها أن أشكر وكيلة األمني العام ناكاميتسو على إحاطتها.
النظام السوري للسماح باملصاحلة يف ذلك البلد ،وهو ما حنتاج
وأود أن أبدأ أوال بتكرار إدانة وفد بلدي القاطعة
إليه بشكل عاجل؟
الستخدام األسلحة الكيميائية بأي شكل من األشكال من
الرئيس (تكلم بالروسية) :قبل أن أعطي الكلمة ملمثل
فييت نام ،أود أن ّ
أذكر مرة أخرى بأن املسألة اليت أشار إليها
ممثل أملانيا مل تكن تتعلق بالشخص الذي شغل منصب مفوض
األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان ،السيد زيد رعد احلسني،
بل بالبند الذي ينظر فيه جملس األمن .ومل تتم املوافقة على ذلك
البند ألنه مل حيصل على عدد كاف من األصوات .ولذلك،
ال يستطيع أن يقول لنا إننا منعنا أحد مقدمي اإلحاطات الذي
كان من املفرتض أن خياطب اجمللس .لقد كان األمر يتعلق
ببند يف جدول األعمال ،وليس مبتكلم .وهذان شيئان خمتلفان.
والسؤال هو ما إذا كان هناك من حاول عرقلة بند جدول
األعمال اليوم فيما يتعلق بتنفيذ القرار .)2013( 2118

قبل أي من كان ويف أي مكان وحتت أي ظرف أو ألي سبب
من األسباب .وال شك يف أن استخدام هذه األسلحة يشكل
انتهاكا صارخا للقانون الدويل وهتديدا غري مقبول حلياة املدنيني
األبرياء وبيئة عيشهم.

وتعتقد فييت نام أننا ،كدول أطراف يف اتفاقية األسلحة
الكيميائية ،نتشاطر مجيعا نفس اهلدف ونتحمل نفس املسؤولية
عن التنفيذ الكامل لالتفاقية .ولذلك ،فإننا نود أن نؤكد من
جديد دعمنا لعمل منظمة حظر األسلحة الكيميائية يف مساعدة
الدول األطراف على تنفيذ االتفاقية تنفيذا كامال .ويف سياق
القيام بذلك ،جيب على منظمة حظر األسلحة الكيميائية ومجيع
آلياهتا ذات الصلة أن تتقيد تقيدا صارما باالتفاقية .فاهلدف
من التحقيقات يف أي استخدام حمتمل لألسلحة الكيميائية هو
هل يرغب ممثل أملانيا يف أن يتكلم بشأن نقطة نظام؟
إثبات احلقائق وحتديد االنتهاكات احملتملة وردع االنتهاكات
السيد هويسغن (أملانيا) (تكلم باإلنكليزية) :لقد رددمت املستقبلية .ولتحقيق تلك األهداف ،ينبغي أن تكون التحقيقات
علي ،سيدي الرئيس ،بصفتكم رئيسا جمللس األمن ،ولذلك شاملة وموضوعية وحمايدة وغري مسيسة حىت ميكن إثبات حقائق
ّ
فإنين أرد عليكم اآلن ،بصفتكم رئيسا .وأود أن أشدد على قاطعة ال جدال فيها.
أن النتيجة واحدة  -لقد منعتم مفوض األمم املتحدة السامي
وفيما يتعلق مبسألة األسلحة الكيميائية يف سورية ،نود أن
حلقوق اإلنسان من التكلم هنا يف اجمللس.
نؤكد على النقاط التالية:
الرئيس (تكلم بالروسية) :إنين مل أسأل اعتباطا عما إذا
أوال وقبل كل شيء ،ينبغي أن يكون تعزيز التعاون بني
كان ممثل أملانيا يرغب يف التكلم بشأن نقطة نظام .وإذا كان
منظمة حظر األسلحة الكيميائية وسورية مسألة ذات أولوية.
يريد أن يديل ببيان إضايف ،فإنين سأعطيه الكلمة يف هناية
فعلى الرغم من أن هناك تعاونا مستمرا بني األمانة الفنية
اجللسة ،ولكن إذا كان يرغب يف التكلم بشأن نقطة نظام،
للمنظمة والسلطات السورية املعنية منذ عام  ،2013ال تزال
فإنين مضطر ألن أعطيه الكلمة فورا .وبالنسبة للمرة القادمة،
هناك حاجة إىل إحراز تقدم كبري يف حل مجيع املسائل املعلقة.
أبلغ املمثل األملاين بأنه إذا كان يرغب يف قول شيء أو أن يعلق
وحتيط فييت نام علما بأنه خالل الفرتة املشمولة بالتقرير
على ما سأقوله ،فإنين أستطيع أن أعطيه الكلمة وهو حر يف أن
يفعل ذلك ،ولكن جيب أن يتم ذلك وفقا لإلجراءات السليمة .األخري ،كان هناك تواصل بني األمانة الفنية ملنظمة حظر
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األسلحة الكيميائية وسورية .كما نالحظ اخلطوات اإلضافية
اليت اختذهتا احلكومة السورية ملعاجلة املسائل العالقة املتعلقة
بإعالهنا األويل .ويشمل ذلك تقدمي مزيد من املعلومات فيما
يتعلق ب  8مسائل من املسائل الـ  22العالقة ،مبا يف ذلك
التعديالت اليت أُدخلت على إعالن سورية األويل ،فضال عن
النشر احلايل لفريق تقييم اإلعالنات يف سورية.
واإلعالن األويل خطوة هامة يف تنفيذ اتفاقية األسلحة
الكيميائية .فله تأثري هام على التعاون بني دولة طرف ومنظمة
حظر األسلحة الكيميائية .ولذلك ،فإننا ندعو السلطات
الوطنية السورية واألمانة الفنية للمنظمة إىل مواصلة اختاذ املزيد
من اخلطوات اجملدية لتعزيز تعاوهنما.
ثانيا ،تكتسي الوحدة  -مبا يف ذلك وحدة اجمللس  -بشأن
هذه املسألة أمهية قصوى .وإنه ألمر مؤسف أن يدب خالف
بني األطراف بشأن ملف األسلحة الكيميائية السورية .ونرى
أن من الضروري ضمان املشاركة وتعزيز احلوار بني أصحاب
املصلحة املعنيني .واألهم من ذلك ،أننا حباجة إىل ضمان اتباع
هنج بناء وحمايد وغري مسيّس لتمهيد الطريق أمام املزيد من
التطورات.
السيد غنغ شوانغ (الصني) (تكلم بالصينية) :إنين أشعر
باألسف الشديد لنتيجة التصويت اإلجرائي الذي جرى للتو
وعدم استماع اجمللس إلحاطة من السيد بستاين .وكما ذكرت
سابقا ،فقد جرى بانتظام دعوة غرباء ،بعضهم ليسوا أندادا باملرة
للسيد بستاين من حيث املهنية والتمثيل ،إىل تقدمي إحاطات
للمجلس يف جلسات سابقة ،وفقا للمادة  39من النظام
الداخلي .غري أن بعض البلدان ،مبا فيها أملانيا ،كانت إجيابية
للغاية بشأن دعوة أولئك األشخاص ولكنها منعت اليوم السيد
بستاين من تقدمي إحاطة لنا .وهذا النفاق الصارخ من جانب
ممثل أملانيا وغريه أمر مذهل حقا.
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مل تأخذوا برأينا .وبدال من ذلك ،اختذمت قرارا بصفتكم الرئيس
بأن تطرحوا فورا للتصويت ما إذا كان ينبغي السماح للسيد
بستاين بتقدمي إحاطة إىل اجمللس .إن من حق رئيس اجمللس البت
يف املسائل اإلجرائية والصني حترتم ذلك .وقد فعلت الصني ذلك
من أجل احلفاظ على سلطة الرئيس وعدم تضييع الوقت لتمكني
اجمللس من املضي قدما جبلساته على وجه السرعة كاملعتاد.
وآمل أن تبدي الوفود األخرى ،يف مداوالت اجمللس املقبلة،
االحرتام والتعاون يف موقفها وأن تظهر االنفتاح والشمول فيما
يتعلق باملسائل األخرى وأن حتافظ على االتساق يف مواقفها
القبلية والبعدية.
وال بد يل من القول إن ممثل أملانيا مل يثر يف مالحظاته
مسألة األسلحة الكيميائية يف سورية على اإلطالق .فقد كان
بيانه يتألف بالكامل من هجمات على أعضاء آخرين يف اجمللس.
وتعامل مع اجمللس كمكان للتنفيس عن مشاعره وعدم رضاه.
إن هذه املمارسات غري بناءة على اإلطالق .فعلى األقل ،أعرب
ممثل اململكة املتحدة ،بعد أن عرب عن اختالفه ،عن موقفه بشأن
مسألة األسلحة الكيميائية يف سورية .وإذا كانت البلدان جتيء
إىل هنا ملهامجة بلدان أخرى بدال من مناقشة املسألة املطروحة،
فكيف ميكننا أن نتحدث عن التضامن يف عمل اجمللس؟ وكيف
ميكن للمجلس أن يقوم بدور من غري ذلك؟
أشكر السيدة ناكاميتسو على إحاطتها.

تالحظ الصني أن احلكومة السورية حافظت على حسن
االتصال والتعاون مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية .ووفقا
للتقرير الشهري األخري ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية
( ،S/2020/961املرفق) ،قدمت احلكومة السورية مؤخرا
معلومات عن  8من املسائل املعلقة البالغ عددها  ،22وأجرت
تعديلني على إعالهنا األويل .وقد مددت منظمة حظر األسلحة
الكيميائية ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع واحلكومة
لقد اقرتح الوفد الصيين عليكم للتو ،سيدي الرئيس ،أن السورية اتفاق التعاون الثالثي ملدة ستة أشهر .وهذه التطورات
يُطرح االعرتاض املقدم من اململكة املتحدة للتصويت ،ولكنكم اإلجيابية تستحق التنويه.
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وتتفهم الصني قلق سورية إزاء تدهور العينات ذات الصلة بني األطراف سيفاقم املواجهة بني الدول األطراف ويقوض
يف خمترب منظمة حظر األسلحة الكيميائية .ومن املأمول أن حتل مناخ التعاون ويضر بسلطة منظمة حظر األسلحة الكيميائية
األمانة الفنية هذه املسألة مع سورية على النحو املناسب من ومصاحلها الطويلة األجل.
خالل مجلة أمور منها االجتماعات التقنية املستمرة.
السيد دجاني (إندونيسيا) (تكلم باإلنكليزية) :قبل أن

إن مسألة األسلحة الكيميائية مسألة تكتسي أمهية بالغة .أدىل ببياين بشأن هذا البند من جدول األعمال ،أود أن أبدأ
وتؤيد الصني منظمة حظر األسلحة الكيميائية يف تنفيذ واليتها بتناول النقاط املتعلقة بالتصويت اإلجرائي يف وقت سابق.
على أساس اتفاقية األسلحة الكيميائية والتحقيق الكامل
ونأسف الضطرارنا إلخضاع هذه املسألة بالذات لتصويت
واملوضوعي والعادل يف االستخدام املزعوم لألسلحة الكيميائية ،إجرائي .وبينما حنيط علما مبواقف أعضاء جملس األمن فيما
ويف التوصل ،على أساس احلقائق الثابتة ،إىل بعض االستنتاجات يتعلق باقرتاح دعوة السيد خوسي بستاين إىل تقدمي إحاطة
اليت تصمد أمام اختبار التاريخ بعيدا عن التدخل السياسي يف جلسة اليوم ،نعتقد أيضا أنه كان ينبغي لنا أن نناقش هذا
واحلكم املسبق.
األسلوب مناقشة بناءة فيما بني أعضاء اجمللس وأن نُظهر أيضا

ولتيسري مزيد من التبادل فيما بني األطراف ،عقد اجتماع قدرا أكرب من املرونة.
بصيغة آريا ،وأعرب مقدمو اإلحاطات الثالثة يف ذلك االجتماع
وتعتقد إندونيسيا أن أي اقرتاح بإدراج مقدم إحاطة يف
عن شكوكهم بشأن جوانب خمتلفة من تقرير التحقيق .ومن جلسات جملس األمن جيب أن يستند إىل دراسة شاملة فيما
املأمول أن تويل منظمة حظر األسلحة الكيميائية اهتماما يتعلق بالقيمة املضافة املمكنة اليت ميكن أن يثري هبا املناقشة
للمعلومات اليت تشاطرها اخلرباء الثالثة وأن تقدم ردا مقنعا .اجلارية دون أن يضيف مزيدا من التعقيد بشأن املسألة .ويف
وال بد يل من التأكيد على أنه ال ميكن استجالء احلقيقة وتنفيذ الوقت نفسه ،يقدر وفد بلدي أي جهد يرمي إىل ضمان إجراء
القرار  )2013( 2118بصورة حقيقية واحلفاظ على سلطة مناقشة مستفيضة لتنفيذ القرار  )2013( 2118من خالل
منظمة حظر األسلحة الكيميائية إال عندما ُترتم احلقائق والعلم .دعوة جمموعة متنوعة من مقدمي اإلحاطات أو املصادر إلحراز

وترفض الصني االستنتاجات املتسرعة اليت تفتقر لألدلة
الراسخة ويشوهبا عدد كبري من الشكوك .وهذا لن يساعد يف
حل مسألة األسلحة الكيميائية السورية .كما أنه سيقوض الثقة
املتبادلة بني األطراف السورية ويؤثر سلبا على الزخم حنو إجياد
حل سياسي للمسألة السورية.

التقدم يف هذا امللف .ونأمل خملصني أن نتمكن من مواصلة
املناقشة على حنو بناء أكثر يف املستقبل ،هبدف دعم التنفيذ
الكامل للقرار  .)2013( 2118وينبغي جلميع األطراف إبداء
املرونة واحلكمة ،وأهم شيء ينبغي أن نركز عليه هو جوهر هذه
املسألة.
أنتقل اآلن إىل بند جدول األعمال.

ويف الوقت نفسه ،ينبغي للمدير العام ملنظمة حظر
األسلحة الكيميائية واألمانة الفنية أن يدفعا باجتاه تعزيز احلوار
وكما هو احلال دائما ،أود أن أشكر وكيلة األمني العام
والتشاور بني الدول األطراف يف اتفاقية األسلحة الكيميائية وأن ناكاميتسو على إحاطتها .وندرك أنه ليس من السهل عليها أن
يراعيا تقليد اختاذ القرارات على أساس توافق اآلراء .إن الضغط تقدم إحاطة إىل اجمللس كل شهر ببضعة عناصر جديدة فقط -
من أجل إجراء تصويت عندما تكون هناك خالفات كبرية
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أو أحيانا بدون عناصر جديدة  -ميكن موافاة اجمللس مبعلومات حتقيقاته .وتود إندونيسيا أن تؤكد من جديد أن من األمهية
عنها .بيد أننا نفهم أيضا أن منظمة حظر األسلحة الكيميائية مبكان أن جتري مجيع التحقيقات بطريقة شاملة وحمايدة وحامسة،
واجلمهورية العربية السورية تواصالن التنسيق فيما بينهما من استنادا إىل مصادر موثوقة ميكن التحقق منها.
أجل إحراز التقدم وطي هذا امللف ،وهو أمر ينبغي للمجلس أن
ونقدر أن أمانة منظمة حظر األسلحة الكيميائية تواصل
يدعمه باستمرار .فهذا امللف يف الواقع مسألة حساسة .وحنن أنشطتها الصادر هبا تكليف فيما يتعلق بربنامج األسلحة
مجيعا نعرف الدينامية يف الهاي ونيويورك .ويف هذا السياق ،أود الكيميائية السوري ،على الرغم من تأثري وباء فريوس كورونا.
أن أبرز النقاط التالية.
ولذلك ،فإن من املهم أكثر من أي وقت مضى ضمان سالمة

أوال ،من امللح أن تضاعف مجيع األطراف املعنية جهودها وأمن موظفيها يف امليدان.
حنو إحراز التقدم يف هذا امللف .لقد انقضت سبع سنوات منذ
ويف اخلتام ،تدين إندونيسيا بأشد العبارات املمكنة
أن اختذ القرار  ،)2013( 2118يف أيلول/سبتمرب  ،2013وها استخدام األسلحة الكيميائية واستخدام املواد الكيميائية السامة
حنن نطلع اآلن على التقرير الرابع والثمانني للمدير العام ملنظمة كأسلحة من جانب أي شخص ،يف أي مكان ،وحتت أي
حظر األسلحة الكيميائية ( ،S/2020/961املرفق) .وأتساءل ظرف ،وألي أسباب كانت.
أحياناً كم عدد التقارير اإلضافية األخرى اليت جيب أن نتوقع
السيد سينغر ويسينغر (اجلمهورية الدومينيكية) (تكلم
رؤيتها .ومرة أخرى ،نسلم بأن هذه عملية فنية معقدة للغاية.
باإلسبانية) :فيما يتعلق باملناقشة بشأن مقدم اإلحاطة املدعو،
ونالحظ أن فريق تقييم اإلعالنات يواصل جهوده الرامية أعتقد أن الوقت قد حان لكي نتصف باهلدوء .ويف احلقيقة ،من
إىل توضيح مجيع املسائل املعلقة فيما يتعلق باإلعالن األويل ،مسؤوليتنا بصفتنا أعضاء جملس األمن أن نبذل املزيد من اجلهد
وأن السلطة الوطنية السورية قدمت املزيد من املعلومات بشأن يف التوصل إىل توافق يف اآلراء بدال من تعميق االنقسامات،
املسائل املعلقة .ومع استمرار املشاركة واالنتشار احلايل لفريق وخاصة بشأن مسألة طال أمدها ومن امللح أن نفكر فيها فيما
تقييم اإلعالنات يف اجلمهورية العربية السورية ،نأمل أن نسمع يتعلق بالتقدم الكبري احملرز وأمهية احلفاظ على مسعة اجمللس
أخبارا عن إحراز املزيد من التقدم يف اجتماعنا املقبل.
وقدرته على إجياد احللول.
ثانيا ،إىل جانب اجلوانب التقنية ،فإن هذه املسألة ستحتاج
ونشكر وكيلة األمني العام على املعلومات القيمة اليت
أيضا إىل معاجلة دبلوماسية دقيقة وبالغة .ويتحتم على مجيع قدمتها بعد ظهر اليوم.
األطراف ،مبا فيها اجمللس ،أن تتصف بالود واالحرتام مع بعضها
وقبل كل شيء ،تؤكد اجلمهورية الدومينيكية من جديد
البعض يف مناقشة هذا امللف بالذات .وينبغي اختاذ خطوات
التزامها باإلزالة التامة والنهائية لألسلحة الكيميائية يف مجيع أحناء
ملموسة استنادا إىل املشاركة البناءة إذا أردنا إحراز تقدم.
العامل .إن استخدام هذه األسلحة انتهاك صارخ للقانون الدويل،
ثالثا ،يالحظ وفد بلدي األنشطة اجلارية اليت تضطلع هبا مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنساين ،وهتديد للسلم واألمن
بعثة تقصي احلقائق يف سورية فيما يتعلق باحلوادث املختلفة ،الدوليني .ولذلك ،فإننا ندين بأشد العبارات أي استخدام
وكما قالت وكيلة األمني العام ناكاميتسو ،أصدرت البعثة مؤخرا لألسلحة الكيميائية من جانب أي شخص ،ويف أي مكان.
تقريرين .ونالحظ أيضا أن فريق التحقيق وحتديد اهلوية يواصل
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ويف الوقت نفسه ،نؤكد من جديد دعمنا للعمل املوضوعي
الذي تضطلع هبا منظمة حظر األسلحة الكيميائية وفريقها من
املهنيني يف مهمتهم الصعبة املتمثلة يف إهناء استخدام األسلحة
الكيميائية من خالل خمتلف أنشطة الرصد واملراقبة الشاملني ملنع
تطوير هذه األسلحة واستخدامها ،فضال عن اجلهود اليت يبذهلا
فريق التحقيق وحتديد اهلوية التابع للمنظمة لتحديد هوية مرتكيب
اهلجمات باستخدام املواد الكيميائية السامة ومساءلتهم.
وال يفوت علينا التشديد على أن من الضروري أن تتعاون
اجلمهورية العربية السورية مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية
يف حل هذه املسألة ،وبالتايل ضمان اإلزالة التامة لألسلحة
الكيميائية يف األراضي السورية ومنع استخدامها وفقا للقرار
 .)2013( 2118يف ذلك الصدد ،وفيما يتعلق بالتحديثات
الواردة يف التقرير الشهري الرابع والثمانني ملنظمة حظر األسلحة
الكيميائية ( ،S/2020/961املرفق) الذي نناقشه بعد ظهر اليوم،
يسرنا أن قدمت السلطات السورية معلومات عن  8من املسائل
املعلقة البالغ عددها  22مسألة ،مبا يف ذلك تقدمي تعديلني على
اإلعالن األويل .ونأمل أن تسهم هذه املعلومات إسهاما كبريا
يف توضيح الثغرات وعدم االتساق يف ذلك اإلعالن ،ضمن
أمور أخرى ،وأن يستمر ويتحسن هذا التبادل للمعلومات بني
السلطات السورية ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية حىت ميكن
التوصل إىل حل عملي جلميع املسائل اليت طال أمدها عمال
خبطة العمل اليت اقرتحها املدير العام للمنظمة.
وباإلضافة إىل ذلك ،نشجع سوريا على السعي للحصول
على مساعدة األمانة الفنية يف العمل على وضع ترتيبات لتلبية
متطلبات قرار اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية
املؤرخ  9متوز/يوليه ،استنادا إىل النتائج املثرية للقلق اليت خلص
إليها التقرير األول لفريق التحقيق.
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الكيميائية .وال ميكننا التسامح مع إفالت مرتكيب هذه اجلرائم
من العقاب .وجتب مساءلة هؤالء وتقدميهم إىل العدالة،
سواء كانوا يف جهات فاعلة رمسية أو غري ذلك .وعالوة على
ذلك ،جيب احلفاظ على نزاهة وسلطة منظمة حظر األسلحة
الكيميائية ،بوصفها اهليئة املنفذة لالتفاقية ،بغية حتقيق هدفنا
األساسي .حتقيقا لتلك الغاية ،فإن وحدة جملس األمن أمر
ضروري .ومن األمهية مبكان أن نعود إىل توافق اآلراء بشأن هذه
املسألة وأن نعمل وفق هنج بنّاء لتحقيق التقدم املطلوب عموما.
ختاما ،يعاين الشعب السوري من ويالت النزاع الطويل
املروع الذي أدى إىل انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان ،مبا
يف ذلك االستخدام العشوائي لألسلحة الكيميائية الذي أسفر
عن إصابات خطرية وقتل الرجال والنساء واألطفال .ولذلك،
جيب علينا أن نتجاوز خالفاتنا بعزم وأن نسعى إىل التوصل إىل
حل توفيقي كي تتسىن اإلزالة التامة لألسلحة الكيميائية من
األراضي السورية ،وعدم السماح بوجود ضحايا آخرين هلذه
اجلرمية املروعة.
السيد فان شلكويك (جنوب أفريقيا) (تكلم باإلنكليزية):
تعي علينا إجراؤه اليوم.
لن أطيل كثريا يف تعليل التصويت الذي ّ
ومن املؤسف أن يتعني علينا التصويت على أحد مقدمي
اإلحاطات .وسيكون وفد بلدي آخر من يقمع أي رأي ينبغي
عرضه على اجمللس ،أو يرى اآلخرون ضرورة عرضه على اجمللس،
ما دام مهما .ونعتقد أن السيد بستاين ،املدير العام السابق
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية ،يتفهم جيدا إجراءات املنظمة
من حيث كفية عملها وتعاملها مع الدول السابقة واحلالية
احلائزة لألسلحة الكيميائية .ولذلك ،مل نرحب بقمع أي من
اآلراء ،سواء اتفقنا معها أم مل نتفق .ومل نكن لنوافق على آرائه
بالضرورة ،ولكننا كنا نود أن نسمعها.
وأود أن أواصل بياين على هذا النحو ،أيا كان ذلك الرأي.

ونعتقد أيضا أن من األمهية مبكان أن يبذل اجملتمع
تود جنوب أفريقيا أن تشكر السيدة ناكاميتسو على
الدويل كل جهد ممكن لتعزيز املساءلة عن استخدام األسلحة إحاطتها وعلى املعلومات اليت قدمتها إىل اجمللس.
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تؤيد جنوب أفريقيا بقوة تعددية األطراف والقانون الدويل
الذي يشمل التطبيق غري التمييزي واملتسق ألحكام الصكوك
املتعددة األطراف ذات الصلة ،واحلفاظ على املعايري الدولية
ملكافحة أسلحة الدمار الشامل ،مبا يف ذلك األسلحة الكيميائية.
ويقوض استخدام األسلحة الكيميائية املعايري الدولية اليت متنع
إنتاج هذه األسلحة واستخدامها وختزينها واملنشأة مبوجب
اتفاقية األسلحة الكيميائية .ويف ذلك الصدد ،تكرر جنوب
أفريقيا تأكيد موقفها الثابت ضد استخدام األسلحة الكيميائية.
وليس هناك ما يربر استخدام أي من األطراف ألي من أسلحة
الدمار الشامل هذه حتت أي ظرف من الظروف.

تلتقي مسارات احلل السياسي والعمل اإلنساين والقضاء على
األسلحة الكيميائية يف مسار موحد يؤدي إىل السالم واألمن
واالستقرار يف سوريا يف األجل الطويل .ويتمثل احلل املستدام
الوحيد للمسألة السورية يف التوصل إىل حل سياسي من خالل
يعب عن إرادة الشعب السوري.
حوار شامل وبقيادة سورية حبيث ّ

وال تزال جنوب أفريقيا ملتزمة بتعهداهتا الدولية بصفتها
دولة طرفا يف اتفاقية األسلحة الكيميائية وعضوا يف منظمة
حظر األسلحة الكيميائيةُّ .
ويعد االستخدام املزعوم لألسلحة
الكيميائية من جانب دولة طرف يف اتفاقية األسلحة الكيميائية
مسألة خطرية جدا ومن شأهنا أن تشكل خرقا جوهريا
لاللتزامات مبوجب االتفاقية .ولضمان وفاء الدول األطراف
بالتزاماهتا ،ال بد هلا من الثقة التامة يف أعمال منظمة حظر
األسلحة الكيميائية وعملياهتا .ومبا أن هذه اهليئة هي السلطة
الدولية الوحيدة املختصة تقنيا يف هذا اجملال ،فال ينبغي التسامح
مع التدخل اخلارجي يف عملها .ولذلك ينبغي للدول األطراف
يف اتفاقية األسلحة الكيميائية أن تتحد يف احلفاظ على القاعدة
الدولية ملكافحة األسلحة الكيميائية وأحكام االتفاقية ،فضال
عن تنفيذها بطريقة متسقة وغري متييزية.

وفيما يتعلق باحتمال تقدمي إحاطة إعالمية من السيد
بستاين ،ترى بلجيكا أنه ليست لديه اخلربة الالزمة ذات الصلة
مبوضوع جدول أعمالنا ،أي تنفيذ القرار .)2013( 2118
والواقع أنه كان من األنسب دعوة الرئيس احلايل ملنظمة حظر
األسلحة الكيميائية ورئيس فريق التحقيق وحتديد اهلوية.

وكما أشري يف عدد من املناسبات ،ستواصل جنوب أفريقيا
العمل ملنع تسييس هياكل اإلدارة وصنع القرار ذات الصلة
املنشأة مبوجب اتفاقية األسلحة الكيميائية ،وأيضا لضمان
مساءلة الدول األطراف عن أي انتهاكات اللتزاماهتا استنادا إىل
أدلة موثوقة حمايدة وال ميكن دحضها.

السيدة فان فليربيرغ (بلجيكا) (تكلمت بالفرنسية):
بداية ،أود أن أشكر وكيلة األمني العام ناكاميتسو على إحاطتها
بشأن تنفيذ القرار  )2013( 2118واستخدام سوريا لألسلحة
الكيميائية .وبالنسبة لبلدي ،فإن هذه مسألة هامة وتتطلب
اهتماما مستمرا من جانب اجمللس.

وتدين بلجيكا أي استخدام لألسلحة الكيميائية يف أي
مكان ومن جانب أي شخص وألي سبب من األسباب .ومن
غري املقبول استخدام األسلحة الكيميائية .وهو أيضا انتهاك
للقانون الدويل.
وأكد اجمللس يف البيان الرئاسي ،S/PRST/2019/14
املعتمد يف  22تشرين الثاين/نوفمرب  2019أن انتشار األسلحة
الكيميائية ووسائل إيصاهلا يشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني.
ويف البيان الرئاسي نفسه ،أكد اجمللس جمددا تأييده التفاقية
حظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة الكيميائية
وتدمري تلك األسلحة ،فضال عن دعمه لعمل منظمة حظر
األسلحة الكيميائية .وينبغي للمجلس أن يعمل وفقا لبياناته.

وجيب أن نضاعف جهودنا لضمان امتثال سوريا اللتزاماهتا
ويف اخلتام ،تعتقد جنوب أفريقيا اعتقادا راسخا بأنه ينبغي بصفتها دولة عضوا يف منظمة حظر األسلحة الكيميائية .وينبغي
لنا أن نسعى إىل معاجلة احلالة يف سوريا بطريقة شاملة حبيث
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السيد بن الغة (تونس) :يف البداية ،أود أن أعرب أيضا
عن أسف وفد بلدي أننا اضطررنا اليوم للتصويت اإلجرائي على
مشاركة السيد بستاين لتقدمي إحاطة إىل اجمللس .وكنا نفضل أن
يتحلى كل منا باملزيد من املرونة وأن حناول إجياد حل توافقي
بعيدا عن التوتر واالنقسام الذي ال يساعد اجمللس يف التقدم يف
معاجلة هذا امللف املعقد واحلساس .يف البداية ،أشكر املمثلة
السامية ناکامینتسو على إحاطتها الضافية.

للسلطات السورية أن تقدم تفسريات واضحة للتناقضات وأوجه
عدم االتساق يف إعالهنا األويل .وأي غموض يف إعالهنا يرتك
الباب مفتوحاً أمام احتمال أن سورية رمبا تقوم بتخزين أسلحة
كيميائية وقد تستخدمها ضد شعبها .إن امتثال سورية الكامل
اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية أمر أساسي .وينبغي للمجلس أن
يواصل مطالبته سورية بتنفيذ القرار  )2013( 2118تنفيذا
كامال وفوريا .وجيب على سورية أن تكفل إمكانية الوصول
وحرية التنقل واالضطالع بعمل منظمة حظر األسلحة
وأود بداية أن أجدد متسك تونس بنظام حظر السالح
الكيميائية بدون عوائق.
الكيميائي وانتشاره ،ممثال يف اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية
لقد ثبت من خالل عدة حتقيقات مستقلة أن السلطات وهيكلها التنفيذي ،منظمة حظر األسلحة الكيميائية.
السورية استخدمت األسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري .كما أجدد التأكيد على موقف بلدي املبدئي والثابت :إن
ال ميكن أن مير استخدام املواد الكيميائية كسالح من دون تونس تدين بأشد العبارات استخدام األسلحة الكيميائية أيا
عقاب حتت أي ظرف من الظروف .إن العدالة ضرورية ملنع كان مأتاها ،ويف أي مكان ومهما كانت الدوافع واملربرات.
عودة ظهور األسلحة الكيميائية .إن استخدام األسلحة وتؤكد على ضرورة إخضاع الضالعني يف هذه اجلرائم الفظيعة
الكيميائية جرمية حرب .منذ عام  ،2010مل يعد هناك فرق للمحاسبة .إن استخدام مواد كيميائية كأسلحة يشكل هتديدا
سواء وقعت هذه اجلرمية يف نزاع دويل أو داخلي .وندعو مجيع للسلم واألمن الدوليني ويعد خرقا للقرار )2013( 2118
الدول األطراف اليت مل تصدق بعد على تعديل اتفاقية األسلحة جمللس األمن واتفاقية حظر األسلحة الكيميائية.
الكيميائية إىل أن تفعل ذلك من أجل تعزيز القدرة الدولية على
وتدعم تونس العمل الفين اهلام ملنظمة حظر األسلحة
مكافحة اإلفالت من العقاب .وندعو الدول إىل مواصلة دعم الكيميائية وفقا لواليتها والذي أفضى إىل إزالة املخزون الكيميائي
اآللية الدولية احملايدة املستقلة للمساعدة يف التحقيق واملالحقة املعلن من اجلمهورية العربية السورية .ونرحب بتواصل التعاون
القضائية لألشخاص املسؤولني عن اجلرائم األشد خطورة وفق بني احلكومة السورية واألمانة الفنية للمنظمة رغم الصعوبات
تصنيف القانون الدويل املرتكبة يف اجلمهورية العربية السورية منذ والتحديات اليت أملتها جائحة كوفيد .19-كما ترحب تونس
آذار/مارس .2011
باستئناف فريق تقييم اإلعالنات لعمله يف اجلمهورية العربية
وأخريا ،ينبغي جمللس األمن أال يقبل محالت التضليل
اإلعالمي اليت تقوم هبا بعض الدول األعضاء .وتؤكد بلجيكا مرة
أخرى دعمها الثابت ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية واملدير
العام آرياس .ونتطلع إىل الدورة املقبلة للمجلس التنفيذي يف
الهاي وإىل عرض التقرير عن التدابري اليت اختذهتا سورية لتنفيذ
كما جندد التأكيد على ضرورة أن ختضع كافة ادعاءات
اتفاقية األسلحة الكيميائية تنفيذا كامال.
استخدام مواد كيميائية سامة كأسلحة ،مبا فيها استخدامها من

السورية ،مع تأكيدنا على أمهية ضمان متطلبات سالمة وأمن
موظفيه .وحنث احلكومة السورية على مواصلة احلوار والتعاون مع
املنظمة بروح من االخنراط البناء والثقة املتبادلة من أجل التسريع
يف حسم املسائل العالقة ،وضمان امتثاهلا التام اللتزاماهتا الدولية.
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اجلهات غري التابعة للدول ،لتحقيقات ضافية وحمايدة ومستقلة على مزاعم استخدام األسلحة الكيميائية وعلى حالة املخزونات
وشفافة .كما أننا حباجة إىل االنتباه واحليطة إزاء خمططات السورية .إن سالمة السكان املدنيني على احملك.
التنظيمات اإلرهابية مبا فيها تلك املدرجة على قوائم جملس
إن االستخدام املستمر لألسلحة الكيميائية من جانب
األمن ،ال سيما مع تنامي اخلطر اإلرهايب مؤخرا يف سورية .النظام ضد شعبه حقيقة ال جدال فيها ،أكدهتا مرارا أفرقة منظمة
وهنا نذكر بأن اإلرهاب الكيميائي يف سورية أضحى حقيقة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة .ويف اآلونة األخرية،
فعلية ،مع ثبوت استخدام السالح الكيميائي من قبل تنظيم أصدر فريق التحقيق وحتديد اهلوية التابع ملنظمة حظر األسلحة
داعش اإلرهايب سنيت  2015و  2017يف سورية ويف العراق .الكيميائية ،يف  8نيسان/أبريل ،تقريرا دامغا عن اهلجمات
ونؤكد أن معاهدة حظر األسلحة الكيميائية تشكل إطارا مشوليا باألسلحة الكيميائية اليت شنتها وحدات القوات اجلوية التابعة
ومتوازنا قائما على التوافق والتعددية والتعاون من أجل إهناء للنظام .وبعد الغوطة وخان شيخون ودوما ،هناك اآلن اللطامنة،
حيازة واستخدام املواد الكيميائية السامة ألغراض عدائية ومنع ولكن كم عدد األماكن األخرى؟
انتشار هذه الفئة من أسلحة الدمار الشامل.
يف عام  ،2013التزم النظام السوري بالتعاون بشفافية
وتقع على عاتق اجملتمع الدويل وجملس األمن مسؤولية وحبسن نية مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية .ومل يف
العمل بصفة مجاعية يف إطار وحدة الصف من أجل ضمان بالوعد ،على أقل تقدير .وبعد ست سنوات من اختاذ القرار
دميومة نظام منع انتشار أسلحة الدمار الشامل واستقراره  ،)2013( 2118ما زلنا ال منلك صورة واضحة عن حالة
وفاعليته ،وإغالق امللف الكيميائي السوري باخلصوص .يف املخزونات الكيميائية السورية .لقد حان الوقت للوفاء أخريا
اخلتام ،جندد تأكيد موقفنا أن إهناء األزمة السورية مير حتما عرب بااللتزامات اليت مت التعهد هبا .ويشمل ذلك بصفة خاصة
حل سياسي من السوريني وإليهم وبتيسري من األمم املتحدة وفقا السماح خلرباء فريق التحقيق وحتديد اهلوية التابع ملنظمة حظر
للقرار  ،)2015( 2254مبا ينهي التدخالت اخلارجية وتواجد األسلحة الكيميائية بالوصول إىل أراضيها .عالوة على ذلك،
التنظيمات اإلرهابية ويكفل وحدة وسيادة واستقالل وسالمة فإن هذا هو مضمون القرار الذي اختذه اجمللس التنفيذي ملنظمة
األراضي السورية.
حظر األسلحة الكيميائية يف متوز/يوليه ،والذي قدمته فرنسا،
السيد دو ريفيير (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :يف البداية ،بالنيابة عن  40وفدا ،ومينح سورية  90يوما لتصحيح الوضع.
أود أن أشكر السيدة ناكاميتسو على إحاطتها ،اليت تبني ،إن
من ناحييت ،أطرح سؤالني بسيطني .يزعم النظام أنه ليس
كانت ال تزال هناك حاجة إىل دليل ،أن النظام السوري ال يزال لديه ما خيفيه ،فلماذا ال يتعاون مع منظمة حظر األسلحة
يستخف بالتزاماته الدولية .وإال ملاذا نلتقي مرة أخرى اليوم بعد الكيميائية؟ ويزعم النظام أنه دمر خمزوناته يف عام ،2014
اجتماع االثنني املاضي؟
فمن أين تأيت األسلحة الكيميائية اليت استخدمت يف سورية
وعلى عكس ما يدعيه البعض ،فإن امللف الكيميائي منذ ذلك احلني؟
السوري مل يغلق .وأقول بأقوى العبارات املمكنة إن هذا امللف
يف األسبوع املاضي ،حضرت اجتماعاً بصيغة آريا كان
سيبقى أولوية بالنسبة لفرنسا إىل أن يتم تسليط الضوء بالكامل هدفه الوحيد هو مواصلة نشر املعلومات املضللة والنيل من
منظمة حظر األسلحة الكيميائية .وأود أن أؤكد بقوة على
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أن من اجلدير باالزدراء السعي إىل تشويه مسعة تلك املنظمة اآلن ،وأعتقد أنه سينتمي اآلن إىل الفئة الصغرية من مقدمي
املهنية والصارمة بذريعة أن استنتاجاهتا ال تتماشى مع الرواية اإلحاطات يف اجتماعاتكم املنتظمة بصيغة آريا.
اليت ترغب سورية وبعض األعضاء الدائمني يف جملس األمن
الرئيس (تكلم بالروسية) :مرة أخرى ،وليست األوىل اليوم،
يف تقدميها عن احلقائق .وقد أثبتت املنظمة مرة أخرى نزاهتها مت تقريع الرئاسة .ولن أعلّق على ذلك بصفيت رئيساً بل بصفيت
املهنية وحيادها من خالل نشر تقريرين لبعثة تقصي احلقائق ممث ً
ال لبلدي يف حق الرد يف هناية اجللسة.
بشأن األحداث اليت وقعت يف سراقب عام  2016وحلب عام
السيد أوفارت (إستونيا) (تكلم باإلنكليزية) :من املؤسف
 .2018وخلصت ،بعد النظر يف مجيع املواد املتاحة ،إىل أنه
أن هذه املناقشة اجلادة بشأن استخدام األسلحة الكيميائية قد
ال ميكن التأكد من استخدام املواد الكيميائية كأسلحة.
خرجت عن مسارها يف بداية هذه اجللسة من جانب الرئاسة.
إن استخدام األسلحة الكيميائية جرمية هتدد البشرية وفيما يتعلق باإلجراءات ،نتفق مع البيانني املوضوعيني اللذين
مجعاء ،وال تزال عودة ظهور األسلحة الكيميائية أحد أكرب أدىل هبما اليوم ممثال اململكة املتحدة وأملانيا.
التهديدات اليت تواجهنا .وأشار اجمللس بعبارات واضحة ،يف
وأشكر املمثلة السامية ناكاميتسو على إحاطتها بشأن
تشرين الثاين/نوفمرب  ،2019إىل أن استخدام أي شخص
تنفيذ القرار  .)2013( 2118ونالحظ مرة أخرى أن التقرير
لألسلحة الكيميائية يف أي مكان وحتت أي ظرف من الظروف
الشهري ( ،S/2020/961املرفق) للمدير العام ملنظمة حظر
أمر غري مقبول وميثل هتديداً للسالم واألمن الدوليني .وهلذا
األسلحة الكيميائية يذكر أن املسائل العالقة املتعلقة بإعالن
السبب ال ميكن أن يكون هناك إفالت من العقاب ،وهلذا
سورية عن األسلحة الكيميائية مل حتل بعد .وهذا يعين أننا
السبب دعمت فرنسا منذ عام  ،2018باالشرتاك مع  39دولة
ال نزال ،بعد ست سنوات ،نفتقر إىل التطمني بأن سورية قد
أخرى واالحتاد األورويب ،الشراكة الدولية ملكافحة اإلفالت من
أعلنت عن مجيع أسلحتها الكيميائية ومرافق إنتاجها ودمرهتا.
العقاب على استخدام األسلحة الكيميائية.
وال ميكننا أن نتأكد من أن هجمات جديدة لن تتكرر .ويف
كما أن استعادة مصداقية نظام احلظر هي أيضاً أحد الواقع ،ال يزال هذا اخلطر شديداً.
شروط السالم العادل والدائم يف سورية على أساس القرار
وقد أكدت بعثات تقصي احلقائق املستقلة التابعة لألمم
.)2015( 2254
املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية استخدام األسلحة
ويف اخلتام ،ال بد يل من اإلعراب عن أسفي العميق ألنكم ،الكيميائية يف سورية يف مناسبات عديدة منذ أن قدمت سورية
سيدي ،قررمت جتاهل تصويت دميقراطي يف اجمللس .إن حقيقة أن اإلعالن .وقد أكدت آلية التحقيق املشرتكة بني األمم املتحدة
نتيجة التصويت مل ُترق لكم ال ختولكم إساءة استخدام دوركم ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية وفريق التحقيق وحتديد اهلوية
بصفتكم الرئيس.
التابع للمنظمة استخدام نظام األسد لألسلحة الكيميائية ضد
وفيما يتعلق بالسيد بستاين ،الذي قُ ّدم إلينا بوصفه خبرياً الشعب السوري يف سبع مناسبات .وبالتايل فإن عدم امتثال
مستق ً
ال موثوقاً به ،فإنين ال أقتنع بأنكم قدمتم خدمة كبرية النظام السوري اللتزاماته الدولية ال يزال يشكل هتديداً مباشراً
له أو ملصداقيته بالعمل كمتحدث بامسه .لقد سقطت األقنعة للشعب السوري وللسلم واألمن الدوليني .ويف ظل هذه الظروف،
تقع على عاتق جملس األمن مسؤولية التصرف واالستجابة.
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املنظمة األكثر كفاءة يف التعامل مع األسلحة الكيميائية؟ إن
اجلواب واضح متاماً .إن ذلك يفيد الذين يريدون التسرت على
جرائمهم أو جرائم حلفائهم؛ الذين يستخدمون أو خيططون
الستخدام األسلحة الكيميائية ويريدون اإلفالت من العقاب.
ومن مصلحتهم زرع الريبة واللبس حىت تصبح اإلدانة واملساءلة
واالستجابة الدولية القوية أكثر صعوبة.

وترحب إستونيا بقرار اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر
األسلحة الكيميائية املؤرخ  9متوز/يوليه ،الذي تناول بطريقة
مسؤولة وقوية عدم امتثال سورية مبوجب اتفاقية األسلحة
الكيميائية ،وحدد موعداً هنائياً لسورية لالمتثال اللتزاماهتا .وإننا
نشعر بالقلق إزاء ما مسعناه من عدم وجود رد حىت اآلن من
اجلمهورية العربية السورية فيما يتعلق بالوفاء بااللتزامات اليت
حددها قرار اجمللس التنفيذي .وندعو سورية إىل االمتثال للقرار
وأخرياً ،تثق إستونيا ثقة كاملة يف العمل املهين واحملايد
يف الوقت احملدد.
واملستقل لألمانة الفنية ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية وآليات
وباإلضافة إىل جتاهل سورية الصارخ اللتزاماهتا الدولية ،فإننا التحقيق التابعة هلا .وندعو النظام السوري إىل التعاون معها
نواجه اآلن حتدياً آخر لنظام عدم انتشار األسلحة الكيميائية بشكل فعال وكامل .وندعو االحتاد الروسي إىل الكشف على
وتنفيذ القرار  .)2013( 2118وأشري هنا إىل محلة التضليل وجه السرعة وعلى حنو كامل وشفاف عن مالبسات تسميم
املنهجية واملستهدفة لتشويه مسعة األمانة الفنية ملنظمة حظر السيد نافالين باستخدام عامل من فئة نوفيتشوك املؤثر على
األعصاب وإبالغ جملس األمن يف هذا الصدد.
األسلحة الكيميائية وآليات التحقيق التابعة هلا والنيل منها.

الرئيس (تكلم بالروسية) :قبل أن أعطي الكلمة ملتكلمنا
ومن املؤسف أنه بدالً من الرتكيز على مناقشة كيفية املضي
قدماً يف اجمللس بشأن تدابري املساءلة وإهناء اإلفالت من العقاب التايل ،أود أن أُقدم مالحظتني.
على ارتكاب هذه اجلرائم املروعة ،يبذل االحتاد الروسي كل
أوالً ،بصفيت رئيساً جمللس األمن ،ورداً على تعليق ممثل
جهد لتوجيه ذلك الرتكيز واملسؤولية إىل أماكن أخرى .وقد فرنسا الذي قال إنين جتاوزت سلطيت بصفيت رئيسا ،أُ ّ
ذكر بأنين
حدث هذا مرة أخرى اليوم وكان بادياً بالكامل خالل االجتماع مل أجتاوز سلطيت رئيسا؛ بل إنين مل أستفد منها استفادة كاملة.
املعقود بصيغة آريا األسبوع املاضي ،حيث قدم لنا املنظمون وحىت لو كنت قد استفدت من حقوقي بالكامل بدون املساس
ومقدمو اإلحاطات الذين اختاروهم وقائع وروايات مشوهة عن بالنظام الداخلي بأي حال من األحواللكانت النتيجة خمتلفة يف
برامج األسلحة الكيميائية السورية وعن حوادث حمددة .ويف التصويت على املسألة املطروحة.
الوقت نفسه ،قرر زميالنا الروسي والصيين عدم حضور اجتماع
وسأتكلم اآلن بصفيت الوطنية .هبذا التصويت جلبنا
جملس األمن يف أيار/مايو .وأتاحت مشاركة املدير العام ملنظمة العار ألنفسنا .وقد صوتنا وللمرة األوىل يف جملس األمن على
حظر األسلحة الكيميائية السيد آرياس ومنسق فريق التحقيق حضور مق ّدم إحاطة .وهذا يُنبئنا عن اخلوف الذي ينتاب بعض
وحتديد اهلوية السفري أونيت فرصة ملعرفة املزيد عن التقرير األول األعضاء من مساع احلقيقة وافتقارهم للثقة بأنفسهم .وقد أوحت
للفريق.
مجيع البيانات اليت استمعت إليها اليوم هبذا .ومرة أخرى ،هذه

وقد تردد بالفعل هذا السؤال يف جلسات جملس األمن مالحظة أبديها بصفيت الوطنية ممثال لروسيا .و أطلب من
السابقة ،ولكنين سأطرحه مرة أخرى  -من املستفيد من ممثل فرنسا أن ميتنع عن تقدمي التوصيات بشأن ما ميكنين وما
محلة التضليل هذه؟ ومن الذي يستفيد من النيل عمداً من ال ميكنين إدراجه يف بياين.
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ورداً على ممثل إستونيا ،فسأكون سعيداً جداً بصفيت األسلحة الكيميائية خربة حيث عمل يف تلك املنظمة ألكثر
الوطنية بلقاء املدير العام آرياس عندما يأيت يف جلسة إحاطة من اثين عشر عاما ،وكان قائد الفريق الذي شارك يف التحقيق
مفتوحة جمللس األمن ،وآمل أن حيدث ذلك يف أقرب وقت يف حادثة دوما وزار بالدي سورية ضمن بعثات منظمة احلظر
مرات عديدة ،والربوفيسور تيودور بوستول ،األستاذ الفخري
ممكن يف الشهر املقبل.
للعلوم والتكنولوجيا واألمن الدويل يف معهد ماستشوستس
أستأنف مهامي اآلن بصفيت رئيس اجمللس.
للتكنولوجيا ،والسيد أرون مايت ،الصحفي املستقل واملساهم يف
وأعطي الكلمة ملمثل اجلمهورية العربية السورية.
موقع دغريزون وصحيفة دنيشن.
السيد الجعفري (اجلمهورية العربية السورية) :أتوجه
وقد أثبت اإلحاطات واملعلومات العلمية املوثقة والبالغة
إليكم ولبلدكم الصديق ،سيدي الرئيس ،بالتهنئة على توليكم
األمهية اليت أدىل هبا هؤالء اخلرباء مدى التسييس البالغ الذي
رئاسة جملس األمن للشهر اجلاري .وكلنا ثقة بإدارتكم الناجحة
فرضته بعض حكومات الدول الغربية على عمل منظمة احلظر
ألعمال هذا اجمللس وملواقف االحتاد الروسي املستندة إىل مبادئ
الستخدامها كمنصة لفربكة االهتامات ،ومن مث لتربير العدوان
القانون الدويل وأحكام ميثاق األمم املتحدة.
على سورية ،بشكل منفرد تارة أو ثالثي تارة أخرى ،والستكمال
وأشكركم على عقد هذه اجللسة املفتوحة بشأن ما يسمى ما عجزوا عن حتقيقه من خالل استثمارهم يف اإلرهاب ودعمهم
“امللف الكيميائي” .ونتفق معكم يف ما قلتموه قبل أيام لناحية الالحمدود ومتعدد األشكال هلذا اإلرهاب وحماولة خنق الشعب
أنه ليس لدينا ما خنفيه أو ما خنشاه يف هذا السياق ،وأنه لدينا السوري بالتدابري القسرية االنفرادية اليت حيبون أو حيلو هلم أن
الكثري من املعلومات واحلقائق املرتبطة هبذا امللف واليت جيب منح يسموهنا بالعقوبات .بطبيعة احلال ،وكما يقول املثل املعروف،
اجلمهور فرصة للنظر فيها ،بعيدا عن النظرة العدائية املنحازة“ ،ميكنك أن تأخذ احلصان إىل املاء ،ولكن ال ميكنك أن جتعله
واألكاذيب اليت تروج هلا بعض الدول الغربية ووسائل اإلعالم يشرب” .فإن ممثلي بعض الدول الغربية صموا آذاهنم عن
التابعة هلا.
بعض احلقائق العلمية اليت ال تقبل التشكيك ،ال لشيء إال
كما أجدد لكم اإلعراب عن دعم بالدي لروسيا االحتادية ألهنم ممعنون من ناحية املبدأ يف مواقفهم العدائية جتاه بالدي،
يف مواجهة املزاعم الغربية خبصوص ما يسمى بقضية نافالين ومن ويسعون للتغطية على جرائم التنظيمات اإلرهابية واستخدامها
ألسلحة كيميائية وغازات سامة ضد املدنيني ،كما يرفضون
قبله سكريبال.
اإلقرار باحلقيقة الراسخة اليت أكدهتا السيدة سيغريد كاغ ،رئيسة
مببادرة مشكورة من الوفدين الدائمني لالحتاد الروسي
البعثة املشرتكة للتخلص من األسلحة الكيميائية يف سورية ،يف
ومجهورية الصني الشعبية ،عقد جملس األمن بتاريخ  28أيلول/
إحاطتها أمام جملس األمن يف شهر حزيران/يونيه  ،2014حني
سبتمرب  2020جلسة غري رمسية وفق صيغة آريا ،حول
أتت إىل هذا اجمللس بالذات وقدمت تقريرها النهائي مؤكدة
تنفيذ القرار  )2013( 2118ودور منظمة حظر األسلحة
فيه أن سورية التزمت وأوفت جبميع تعهداهتا مبا أفضى إىل
الكيميائية .وقد مثلت تلك اجللسة فرصة بالغة األمهية لالستماع
تدمري كامل املخزون الكيميائي على منت السفينة األمريكية
إىل شهادات وإحاطات خلرباء خمتصني يف اجملاالت ذات الصلة،
إم يف كيب ري وغريها .كما أكدت منظمة حظر األسلحة
ومنهم السيد إيان أندرسون ،أحد أكثر مفتشي منظمة حظر
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الكيميائية أنه مت تدمري مجيع مرافق اإلنتاج الـ  ،27وبالتايل فإن للعمل على إعادة تصحيح مسار تلك املنظمة للوفاء بالدور
سورية التزمت بتعهداهتا نصا وروحا ،ومل تعد متتلك أي أسلحة املأمول منها.
كيميائية ،وهذه هي احلقيقة الثابتة اليت ينبغي االستناد هلا،
لقد أبرزت أنشطة منظمة احلظر املتعلقة ببالدي والعديد
وليس السؤال الذي طرحه زميلي السفري الفرنسي عندما قال من تقاريرها أن املعجزات اخليالية ال تزال ممكنة وميكن أن
من أين تأيت األسلحة الكيميائية اليت يتم استخدامها يف سورية .يتم تصنيعها يف خمتربات املنظمة يف الهاي ويف بعض املراكز
سؤال وجيه من ناحية الشكل ،واجلواب بسيط هو أننا أرسلنا االستخباراتية الغربية ،واستخدامها الستهداف دول أعضاء يف
أكثر من  200رسالة على مدى سنوات إىل جملس األمن منذ األمم املتحدة ،كما كان عليه احلال يف العراق ،الذي استندت
حصول أول استخدام للكيماوي ضد أفراد من اجليش السوري اإلدارة األمريكية حينها ألكاذيب روجت يف هذا اجمللس بالذات
يف بلدة خان العسل قرب حلب ،يف شهر آذار/مارس  2013لغزوه واحتالله وتدمري مؤسساته وهنب ثرواته ومقدراته .هل
 .أرسلنا لكم منذ ذلك التاريخ ،يعين منذ سبع سنوات ،أكثر نسيتم ذلك؟ وهل ستسمحون بتمرير أكاذيب مماثلة لتربير
من  200رسالة حافلة باملعلومات التفصيلية عن اجلهات اليت استهداف بالدي ودول أخرى وتدمريها ،كما دمر البعض
هترب املواد الكيماوية إىل بالدي وتضعها يف خدمة اجملموعات ليبيا؟ ،وهل ستسمحون بدفن احلقائق يف أقبية األمم املتحدة يف
اإلرهابية يف إدلب وغريها ،وطبعا معظم هذه اجلهات اليت هترب صناديق ال تفتح قبل ستني عاما ،كما كان عليه احلال بالنسبة
الكيماوي ،يا سعادة سفري فرنسا ،هي استخبارات غربية من لوثائق بعثة جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش ،واللجنة
بينها االستخبارات الفرنسية تعمل مع اجلهات اإلرهابية اليت اخلاصة لألمم املتحدة ،وتقارير هانس بليكس وسكوت ريرت يف
تنشط يف بالدي ،لكن يبدو أنه هناك من ال يريد أن يقرأ.
العراق ،وبالتايل ضمان عدم اطالع جيلني متصلني من البشرية
مما يؤسف له أن بعض الوفود الغربية قد استعملت يف
ذلك االجتماع أقذع األوصاف وأبشع الكلمات يف هجومها
على علماء أفاضل حاولوا مساعدة هذا اجمللس يف الوصول
إىل احلقيقة .وقد خرجت بعض املداخالت عن حدود اللياقة
والكالم املستخدم يف التخاطب االنساين ألن هؤالء ال يريدون
احلقيقة ،بل يريدون االستثمار يف اإلرهاب والتضليل والعدوان.,
وإنه ملن املؤسف أيضا أن منظمة حظر األسلحة الكيميائية اليت
نالت جائزة نوبل للسالم يف العام  ،2013تقديرا لعملها يف
التخلص من األسلحة الكيميائية ،مبا يف ذلك مساعدة احلكومة
السورية يف التخلص من خمزوناهتا من السالح الكيميائي ،قد
حتولت إىل جمرد أداة بيد حفنة من الدول الغربية الستهداف
دول بعينها ،ومنها بالدي ،وهو ما يفقد هذه املنظمة الكثري
من مصداقيتها ومهنيتها وطابعها الفين ويدفعنا كدول أعضاء
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على احلقائق املتصلة بالغزو األمريكي الربيطاين للعراق .ومن
يعلم فرمبا قد يعاود البعض تكرار حادثة اغتيال اخلبري الربيطاين
يف األسلحة البيولوجية ،ديفيد كيلي ،الذي كان أحد مفتشي
األمم املتحدة يف العراق ومت قتله وادعاء انتحاره بعد أن صرح
لقناة يب يب سي الربيطانية بأن حكومة بالده بالغت يف احلديث
عن مقدرات العراق العسكرية وخطورة أسلحته البيولوجية إلقناع
الشعب الربيطاين بضرورة شن حرب على العراق.
إننا نطالب الدول األعضاء يف منظمة حظر األسلحة
الكيميائية كافة بإعالء الصوت ضد تسييس مهمة املنظمة
والعمل على معاجلة ما شاب عملها من تسييس وعيوب جسيمة
من شأهنا تقويض مكانة ومصداقية املنظمة .كما نطالب املدير
العام للمنظمة مبعاجلة املخالفات القائمة والسعي لتصويب
اخللل بدال من الرضوخ للضغوط الغربية وتنفيذ جداول أعمال
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حكومات ترغب يف اإلبقاء على ما يسمى بامللف الكيميائي
كورقة ضغط على احلكومة السورية وحلفائها.
لقد أكد بلدي مرارا وتكرارا أنه مل ولن يستخدم األسلحة
الكيميائية وأنه ملتزم بالتعاون مع منظمة حظر األسلحة
الكيميائية وأمانتها الفنية وفريق تقييم اإلعالن األويل ،وذلك
لتسوية املسائل العالقة مبا يتيح إغالق هذا امللف بشكل هنائي
يف أقرب وقت ممكن .وهلذا الغرض قدم بلدي ،بتاريخ 16
أيلول/سبتمرب  ،2020تقريره الشهري الثاين والثمانني إىل
األمانة الفنية عن النشاطات املتصلة بتدمري األسلحة الكيميائية
ومنشآت إنتاجها .كما مت متديد اتفاق التعاون الثالثي بني
احلكومة السورية واألمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة
الكيميائية ملدة ستة أشهر أخرى ،اعتبارا من  30أيلول/سبتمرب.
وعقدت خالل الفرتة من  28أيلول/سبتمرب إىل  1تشرين
األول/أكتوبر اجلولة الثالثة والعشرين من املشاورات بني احلكومة
السورية وفريق تقييم اإلعالن ،الذي زار دمشق مؤخرا ونفذ
برناجمه بالكامل  -بالكامل أيتها السيدة ناكاميتسو  -من
خالل املساعدة التامة اليت قدمتها له احلكومة السورية.
لقد قوبل هذا التعاون السوري مبواصلة الدول الغربية
التصعيد من خالل الرتويج آلليات غري شرعية مت متريرها على
حنو خمالف للقانون وألحكام اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية،
مثل فريق التحقيق وحتديد اهلوية ،وتقدمي اإلدارة األمريكية
مشروع قرار تصعيدي يف هذا اجمللس هبدف تسويق األكاذيب
وفرضها بالضغط والتهديد ،وهو األمر الذي يؤكد سعي بعض
الدول الغربية الستخدام هذا املنرب اهلام خلدمتها جداول أعماهلا
التوسعية والعدوانية ويفضح جمددا االزدواجية اليت تتعامل هبا
اإلدارة األمريكية مع موضوع األسلحة الكيميائية ،ال سيما
وأهنا الدولة الوحيدة الطرف يف اتفاقية األسلحة الكيميائية اليت
ال تزال متتلك خمزونات هائلة من هذه األسلحة منذ احلرب
العاملية الثانية وترفض تدمريها.
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وما يزيد هذه الفضيحة نفاقا أن اإلدارات األمريكية املتعاقبة
وحلفائها يف حلف مشال األطلسي ال يأتون من قريب وال من
بعيد على ذكر ما متتلكه إسرائيل من ترسانة نووية وكيميائية
وبيولوجية وبقائها حىت اآلن خارج االتفاقيات الدولية ذات
الصلة ،وهو ما يهدد السلم واألمن يف منطقتنا والعامل بأسره.
وختاما ،يصر الزمالء سفراء الدول الغربية على تقويض
ذكرى عصر األدب اجلميل يف بلداهنم ،عصر جني أوسنت
وشكسبري وفولتري وفلوبري وغوته وبرخيت وهيمنغواي وإدغار
أالن بو ومارك توين ،واستبدال هذا األدب اإلنساين اخلالد
بلون جديد هو أدب الكذب ،حيث استمعنا إىل افرتاءات
تضليلية خادعة ملؤها الكذب وتصلح ألن تكون رواية صفراء
غري متوازنة فكريا بفعل تأثرها بأجواء جائحة كورونا املسيطر
على توازن البشرية يف هذه األيام.
لن أعلّق على ما أورد بعض الزمالء الغربيني من اهتامات
كاذبة لبلدي باستخدام األسلحة الكيميائية .سأذكرهم
فحسب ،بأن بلداهنم هي اليت استخدمت األسلحة الكيميائية
والبيولوجية والذرية .وهي اليت متتلك ترسانات من هذه األسلحة
تكفي لتدمري كواكب اجملموعة الشمسية كاملة .وهي اليت
تفرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية اجلانب على الشعب
السوري وغريه .وهي اليت تعطل عملية إعادة اإلعمار  -إعادة
إعمار ما دمره اإلرهاب  -يف بلدي .وهي اليت ابتدعت القاعدة
وداعش ووظفت التيارات اإلسالموية  -وليست اإلسالمية
 جتار الدين يف جداول أعمال صدام احلضارات والثقافاتواألديان وهي اليت دمرت العراق وليبيا ،ونشرت ثقافة احلصار
والغزو والتهديد والعبودية واالحتالل.
إن من فعل كذل ذلك حبق اإلنسانية ليس قدوة لنا ولغرينا.
من خيشى من دعوة أول مدير ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية
لإلدالء بشهادته أمام اجمللس اليوم ،إمنا خياف من عرض احلقائق
ومن كشف التضليل واخلداع والتالعب بآليات جملس األمن
ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية  -كل ذلك لتشويه مسعة
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بلدي ومسعة الرئاسة الروسية وللحيلولة دون إغالق هذا امللف فإننا نثق يف الكفاءة املهنية لألمانة الفنية ملنظمة حظر األسلحة
الكيميائية ونزاهتها وحيادها وبفريق تقييم اإلعالنات التابع
الكيميائي الذي مضت عليه سبع سنوات،
ونظم جملس األمن بشأنه  84جلسة رمسية ،ما عدا ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية وبفريق التحقيق وحتديد اهلوية
وببعثة تقصي احلقائق يف اجلمهورية العربية السورية .فينبغي دعم
اجللسات غري الرمسية األخرى.
جهودهم دعما كامال ،بدال من عرقلتها.
الرئيس (تكلم بالروسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل تركيا.
إن استخدام األسلحة الكيميائية من قبل أي شخص يف
السيد سينرليوغلو (تركيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود كذلك
أي مكان وحتت أي ظرف أمر غري مقبول ويشكل جرمية ضد
أن أشكر املمثلة السامية ،إيزومي ناكاميتسو ،على إحاطتها.
اإلنسانية .وينبغي تقدمي املسؤولني عن هذه اجلرائم إىل العدالة.
لقد ظل امللف الكيميائي السوري يتأرجح يف جملس األمن وال يؤدي عدم االستجابة أو اجلمود إال إىل تشجيع نظام األسد
لوقت أطول مما ينبغي .وقد حان الوقت ألن حنرز التقدم ونكفل على املضي بشكل صارخ يف مساره احلايل.
املساءلة.
وقد أكدت آلية التحقيق املشرتكة بني األمم املتحدة
لقد درسنا بعناية التقرير الرابع والثمانني ( ،S/2020/961ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية مسؤولية النظام عن اهلجمات
املرفق) للمدير العام ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية .والتقرير الكيميائية يف تلمنس يف عام  2014وسرمني وقميناس يف عام
دليل آخر على أنه ال يزال هناك الكثري الذي جيب القيام به  2015وخان شيخون يف عام  .2017ودعمت تركيا جهود
لضمان املساءلة عن اجلرائم ضد اإلنسانية املوثقة جيدا اليت اآللية بالكامل ،وأعربت عن أسفها للتحرك املدفوع سياسيا من
يرتكبها النظام السوري.
قبل داعمي النظام الذي أدى إىل عدم جتديد واليتها يف هناية
ومل يتمكن اجمللس من حتقيق ذلك اهلدف على مدى سبع عام .2017
سنوات ،منذ أول هجوم بغاز السارين يف الغوطة .وحنيط علما
بأن فريق تقييم اإلعالنات يواصل عمله حلل املسائل املعلقة
النامجة عن اإلعالن اخلادع الذي قدمه النظام عن خمزوناته من
األسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجه .ونتوقع أن يسفر ذلك اجلهد
عن نتائج ملموسة يف القريب العاجل .وهذا أمر بالغ األمهية
ملنع النظام من اللجوء مرارا وتكرارا إىل األسلحة الكيميائية.
وكان القرار الذي اختذ يف حزيران/يونيه  2018يف مؤمتر
وباملثل ،يعمل فريق التحقيق وحتديد اهلوية وبعثة تقصي احلقائق
الدول األطراف يف اتفاقية األسلحة الكيميائية خطوة حامسة،
يف اجلمهورية العربية السورية على التحقيقات املتبقية بشأن
إذ أنه أنشأ فريق التحقيق وحتديد اهلوية .لقد أيدت تركيا هذا
استخدام األسلحة الكيميائية يف سورية .ونتطلع إىل االنتهاء
القرار تأييداً كامال.
من تلك التحقيقات يف وقت مبكر.
لقد خلص التقرير األول لفريق التحقيق وحتديد اهلوية
وكما أكدت خالل جلسة اجمللس السابقة بشأن هذه
املقدم يف نيسان/أبريل  2020إىل أن القوات اجلوية للنظام
املسألة ،اليت عقدت يف أيلول/سبتمرب (انظر ،)S/2020/902

وال تزال احلاجة إىل آلية لتحديد هوية اجلناة واضحة مع
وقوع هجماتكيميائية جديدة يف سورية .فقد أبلغت بعثة تقصي
احلقائق التابعة ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية يف اجلمهورية
العربية السورية عن استخدام مواد كيميائية سامة يف اللطامنة يف
مارس/آذار  2017ويف دوما يف أبريل/نيسان .2018
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السوري هي اليت نفذت اهلجمات الثالث باألسلحة الكيميائية
اليت وقعت يف منطقة اللطامنة يف  24و  25و  30آذار/مارس
 .2017وهذه خطوة مهمة حنو ضمان مساءلة املسؤولني عن
تنفيذ اهلجمات باألسلحة الكيميائية يف سوريا على جرائمهم.

S/PV.8764

عاجل وحاسم ،فلن نكفل عدم استخدام النظام لألسلحة
الكيميائية مرة أخرى على حساب أرواح املدنيني األبرياء.
وتقع املسؤولية بصفة خاصة على عاتق ذوي التأثري على النظام
السوري يف هذا الصدد.
وجيب على جملس األمن أن يعمل على أساس من وحدة
الصف ،فضال عن تنفيذ قراره  .)2013( 2118وحنن مدينون
بذلك لضحايا اهلجمات الكيميائية الذين حتلوا بالشجاعة
وتصدوا للطغيان والتعبري عن مطالبهم املشروعة املتمثلة يف احلرية
والدميقراطية والكرامة اإلنسانية.

حتقيقا لتلك الغاية ،نؤيد تأييدا تاما أيضا استمرار التعاون
املهم بني أمانة منظمة حظر األسلحة الكيميائية واآللية الدولية
احملايدة واملستقلة للمساعدة يف التحقيق واملالحقة القضائية
لألشخاص املسؤولني عن اجلرائم األشد خطورة وفق تصنيف
القانون الدويل املرتكبة يف اجلمهورية العربية السورية منذ آذار/
مارس ُّ .201
وتعد اجلهود اليت تبذهلا اللجنة الدولية املستقلة
الرئيس (تكلم بالروسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
للتحقيق قيّمة إذ تساهم اللجنة إسهاما كبريا يف التحقيق يف مجهورية إيران اإلسالمية.
استخدام األسلحة الكيميائية يف سوريا.
السيد تخت روانجي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
ويف متوز/يوليه املاضي اختذ اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر باإلنكليزية) :أوال ،أود أن أهنئكم سيدي الرئيس على توليكم
األسلحة الكيميائية قرارا هاما ينص على إمكانية التغلب على رئاسة جملس األمن لشهر تشرين األول/أكتوبر .تواصل إيران
املأزق احلايل الذي سببته الثغرات والتناقضات والتضاربات بوصفها أحد الضحايا الرئيسني الستخدام األسلحة الكيميائية
النامجة عن اإلعالن األويل للنظام .وحيدد القرار مهلة  90يف التاريخ املعاصر إدانتها بأشد العبارات الستخدام األسلحة
يوما للنظام لكي يعلن للمنظمة حظر عن األسلحة الكيماوية الكيميائية من قبل أي شخص يف أي مكان وحتت أي ظرف
اليت حيوز عليها حاليا .ومل يستجب النظام بعد لذلك الطلب .من الظروف.
وينبغي جمللس األمن أن حيث النظام بقوة على الوفاء بالتزاماته.
وتكرر إيران دعوهتا إىل التنفيذ املتوازن والكامل وغري
وهذا أمر أساسي للتنفيذ الكامل للقرار .)2013( 2118
التمييزي التفاقية األسلحة الكيميائية ،وإىل دعم سلطة منظمة
وال ميكننا السماح للنظام بإدامة وهم عدم حيازته ملخزونات
حظر األسلحة الكيميائية .ويف السنوات العديدة املاضية،
األسلحة الكيميائية .وجيب أن يتعاون النظام تعاونا كامال وغري
واستنادا إىل ادعاءات ال أساس هلا من الصحة ،اُسيء استخدام
مشروط مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية دون تأخري.
عمليات اتفاقية األسلحة الكيميائية ومنظمة حظر األسلحة
ومن واجبنا اجلماعي أن نعزز املعايري ضد استخدام أسلحة الكيميائية وجملس األمن ضد احلكومة السورية.
الدمار الشامل .وعلى مدى السنوات التسع املاضية شن نظام
بيد أن احلقيقة هي أن املنسقة اخلاصة للبعثة املشرتكة بني
األسد حرباً ضد مواطنيه مبن فيهم األطفال .واُستخدمت
منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة أكدت يف
األسلحة التقليدية واألسلحة الكيميائية بصورة عشوائية.
تقريرها النهائي املقدم إىل جملس األمن يف عام  2014أن سوريا
وال ميكن جمللس األمن أن يتقاعس عن أداء دوره ويواصل مراقبة
قد أوفت جبميع التزاماهتا وأن خمزوهنا الكيميائي بأكمله قد ُدمر.
هذه املأساة فحسب .وإذا مل نتخذ اإلجراءات اآلن وبشكل
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ويف وقت الحق ،أكدت منظمة حظر األسلحة الكيميائية أيضا
تدمري املخزون الكيميائي الكامل لألسلحة يف سوريا ومجيع
مرافق إنتاجها البالغ عددها  27مرفقا .واآلن يستمر جتاهل
هذه احلقائق ،فضال عن تعاون احلكومة السورية الكبري مع
منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة ،مبا يف ذلك
تقدميها إىل املنظمة أكثر من  80تقريرا وقدرا كبريا من املعلومات
شهريا .ومل يسهم هذا النهج غري املفيد يف حل املسائل املعلقة.
بل أدى إىل انقسام جملس األمن وتآكل مصداقية منظمة حظر
األسلحة الكيميائية وإضعاف الروح املهنية لتلك املنظمة وعملية
اختاذ قراراهتا بتوافق اآلراء.

05/10/2020

وباإلضافة إىل ذلك ،أثر ذلك كله تأثريا سلبيا على اجلهود
الرامية إىل التحقيق الكامل والفعال للغرض الذي أُبرمت ألجله
اتفاقية األسلحة الكيميائية نفسها :القضاء على األسلحة
الكيميائية ،الذي مل يتحقق بعد بسبب الفشل الواضح للواليات
املتحدة بوصفها الدولة الوحيدة احلائزة لتلك األسلحة بالرغم
من أهنا طرف يف االتفاقية .ولتجنب هذا الوضع ،ال بد من
وقف االجتاه احلايل يف جملس األمن ومنظمة حظر األسلحة
الكيميائية ،ال سيما أنه اجتاه بدأ استنادا إىل أهداف بلدان
معينة ذات دوافع سياسية .وحنن على استعداد لبذلك كل ما يف
وسعنا الستعادة سلطة منظمة حظر األسلحة الكيميائية وتعزيز
التنفيذ الكامل وغري التمييزي التفاقية األسلحة الكيميائية.

ُرفعت اجللسة الساعة .17/45
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