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 سازمان ملل متحد دبیر کلبان کی مون پیام 
 همه قربانیان جنگ های شیمیایی به مناسبت روز یادبود

 0921 اردیبهشت 01برابر با  9102آوریل  92
 

روز یادبود همه قربانیان جنگ های شیمیایی مناسبتی است برای این که در خصوص تلفات 

رنج کشیده اند، ادای  اسلحهکه از اثرات این  وحشتناک این سالح ها تأمل کنیم و به کسانی

به احترام کنیم. همچنین این مناسبت فرصتی است تا سهم خود را با تالش برای ترسیم مسیر

 جهانی عاری از تهدید سالح های شیمیایی ادا کنیم.  سوی

ی از متأسفانه، به جای اینکه سالح های شیمیایی به تاریخ سپرده شود، بار دیگر به عنوان یک

ادوات جنگی ظهور کرده است. ما شاهد ادعاهای جدیدی برای استفاده از سالح های شیمیایی 

بر قربانیان خود وارد می کند شواهد جدید و دردناکی را اسلحه بوده ایم و از رنجی که این 

خواهیم  نمی تواند و نباید به مسئله ای معمول تبدیل شود. نظاره کرده ایم. این مسئله نمی

 یر رفته را بازگردیم. مس

در سال گذشته، دو دولت جدید به کنوانسیون سالح های شیمیایی پیوسته اند و به این ترتیب 

کشور رسید. در حال حاضر میزان تخریب  291مجموع کشورهای عضو این کنوانسیون به 

 ایش یافته است. سازمان ملل متحد درصد افز 99عوامل شیمیایی شناخته شده در جهان به 

ایجاد کرده مشترک برای تحقیقات  یسازوکار، سازمان منع سالح های شیمیایی همراه با

افراد مسئول استفاده از سالح های شیمایی در جمهوری است که به تضمین  پاسخگویی 

 . کمک می کندعربی سوریه 

برای رهایی جهان از سالح های  در این روز یادبود، اجازه دهید تا تالش های خود را

       شیمیایی و همه دیگر سالح های کشتار جمعی تجدید کنیم. تنها با همکاری با یکدیگر

 می توانیم به جهانی عاری از سالح های شیمیایی دست یابیم .  
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