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 جملس األمن  اجلمعية العامة
 السنة احلادية والسبعون  الدورة السبعون

   من جدول األعمال 34البند 
      منع نشوب الزناعات املسلحة

موجهة إىل األمـ  العـام مـن املماـد الـدا م       ٢٠١٦أيار/مايو  ٢4رسالة مؤرخة   
 ألرمينيا لدى األمم املتحدة    

الصـادر عـن   بيـان  البناء على تعليمات مـن كوـوم أ أتشـبأ بـحن أكيـد إلـيوم  يـ          
هتــها أبربينــان وزارة خارجيـة ههوريــة نــا ورنو اارابــاا بشــحن افتامـات املوتعلــة الــ  وج   

 ذخرية حمظورة )انظب املبفق(.املزعوم لستددام شحن افها بإلي
وأرجو ممتنا تعميم هذه البسالة ومبفقها باعتبارمهـا وييقـة مـن ويـا ق اجلمعيـة العامـةأ        

 من جدول األعمالأ ومن ويا ق جملس األمن. 34يف إ ار البند 
 مناتسااانيانزوهباب  )توقيع(

 السوري
 املماد الدا م
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املوجهة إىل األم  العام مـن املماـد    ٢٠١٦أيار/مايو  ٢4مبفق البسالة املؤرخة   
 الدا م ألرمينيا لدى األمم املتحدة  

  
 بيان صادر عن وزارة خارجية ههورية نا ورنو ااراباا  

 
   ٢٠١٦أيار/مايو  ٢٠

ــتع   خــب ب     ١7يف   ــا مو ــة اتام ــة األبربيناني ــايوأ وج هــا وزارة ايارجي ن شــحأيار/م
ــات        ــاء العملي ــي أ أين ــذا ب بالووســوور األب ــها ف ــذخرية حمظــورةأ مــن بين اســتددام مزعــوم ل

 .٢٠١٦نيسان/أببيد  5إىل  ٢العسوبية ال  دارت يف الوتبة من 
لتضـليد اتتمـع الـدوالأ ف تتـوا  عـن      اهلادفـة  أبربينانأ ال  تواصد محلتها املعتادة و 

 لُيعطـ  يققـ    أ يسـعى اجلانـ  األبربينـا    و. احلقـا ق ب اللنوء إىل التزييب والت عـ  الصـبي   
 لدعايت أ إىل إشباك دبلوماسي  وملحق  عسوبي  أجان  معتمدين يف أبربينان.

تتبعهـا أبربينـان منـذ زمـن  ويـدأ وهـ  تشـود         وتزييب احلقا ق وتشويهها ممارسـة   
أ وج ـ  اجلانـ  األبربينـا     ١99٢جزءا ف يتنزأ من سياسة أبربينـان ايارجيـة. فوـ  عـام     

اتامات ممايلة بشـحن اسـتددام مزعـوم ألسـلحة ايميا يـةأ و نـذاك فن ـدت بعاـة األمـم املتحـدة           
خـااء األمـم    اتنتـا   واسـتنتاج   . واسـتنادا إىل افدعـاءات هذه  اياصة لتقص  احلقا ق صحَة

أ أشـار األمـ  العـام إىل    ١99٢متوز/يوليـ    ٢4املتحدة الواردة يف تقبيـب جملـس األمـن املـؤرا     
 (.S/24344)انظب ‘‘ مل ُيقدَّم إىل الوبيق أي دليد على استددام أسلحة ايميا ية’’أن  

ال كقةأ وج   اجلان  األبربينا  اتامات سديوة و ـري مؤاـدة ممايلـةأ    ويف السنوات  
النوايـات  التدلص مـن  بـ أ و١993من بينها اتام باستعمال أسلحة نووية ضد أبربينان يف عام 

ــا رفــم      ــة تلــس أوروب ــة الاملاني ــة نــا ورنو اارابــاا )وييقــة اجلمعي  N9444النوويــة يف ههوري
تحويــد أرمينيــا ونــا ورنو اارابــاا إىل مســتود  ل ســلحة  ب(أ و٢٠٠٢أيار/مــايو  7املؤرخــة 

 اـانون الاـا /   3١املؤرخـة   N9336البوتبيولوجية )وييقة اجلمعية الاملانية تلـس أوروبـا رفـم    
زراعة وإنتاج املددراتأ ومـا إىل بلـ . وعنـد توجيـ  هـذه افتامـاتأ أشـار        ب(أ و٢٠٠٢ينايب 

 .مية وتقاريب ومنظمات وخمتاات  ري موجودةاجلان  األبربينا  إىل جم ت عل
وبإعــادة إكيــاء هــذه افدعــاءات القدوــةأ ف جــاول أبربينــان فقــ  تايــب سياســة           

استددام القوة ال  تتبعها وعدم افمتاال التام والصارم فتواَف  وفب إ ـ   النـار املـا م  يف    
 ر اسـة جمموعـة مينسـ  التابعـة     أ الذي تصب  علي  البلدان املشاراة يف١995و  ١994عام  

ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــاأ بــد تــدأ أيضــا إىل صــبأ افنتبــاه عــن جــبا م احلــبب     

http://undocs.org/ar/S/24344
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احلقيقــة الــ  ارتوبــها اجلــيج األبربينــا  يف كــق العســوبي  والســوان املــدني  يف ههوريــة 
 نا ورنو ااراباا.

انتقـادات ممونـة إىل تصـب ات     ويف هذا الصددأ ندعو اتتمع الـدوال إىل توجيـ  أشـد    
 اجلان  األبربينا  ال  ليس هلا أي أساس من الصحة.  

ــة رصــد خاصــة        ــها فستضــافة بعا ــااأ مســتعدة مــن ناكيت ــا ورنو ااراب ــة ن وههوري
علـى عـ  املوـان جلميـع الوفـا ع وللتحقيـق يف م بسـات العـدوان الـذي شـنت             فحصإلجباء 

أ واـذل  يف انتـهااات معـايري القـانون     ٢٠١٦يسـان/أببيد  ن 5إىل  ٢أبربينان يف الوتبة من 
 اإلنسا  الدوال املبتوبة خ ل تل  الوتبة.

 


