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Η Ρωσία ζήτησε τη σύγκληση αυτής της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας βάσει 
του άρθρου 6 της σύμβασης για τα βιολογικά και τοξικά όπλα (BTWC) προκειμένου το 
Συμβούλιο να εξετάσει μια καταγγελία που υποβλήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2022 που 
περιέχει στοιχεία για παραβιάσεις του BTWC από την Ουκρανία και των Ηνωμένων 
Πολιτειών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων βιολογικών εργαστηρίων στην Ουκρανία. Η 
καταγγελία περιέχεται στην επιστολή που κυκλοφόρησε στις 25 Οκτωβρίου 2022 ως 
επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας S/2022/796.

Εδώ και πολύ καιρό, η Ρωσική Ομοσπονδία έχει εκφράσει επανειλημμένα ανησυχία για 
στρατιωτικές βιολογικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με την πιο άμεση βοήθεια
και συμμετοχή του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ (DoD) σε εργαστήρια στα εδάφη των 
πρώην σοβιετικών δημοκρατιών μακριά από τη βορειοαμερικανική ήπειρο και κοντά στα 
ρωσικά σύνορα. Τέτοιες δραστηριότητες διεξάγονται, μεταξύ άλλων, έμμεσα μέσω της 
Υπηρεσίας Μείωσης Αμυντικών Απειλών του Πενταγώνου (DTRA) και ιδιωτικών εταιρειών 
που είναι μόνιμοι ανάδοχοι του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των 
«Black & Veatch Special Projects Corp», «CH2M Hill» και «Metabiota». αποτελεί άμεση 
απειλή για τη βιολογική ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Κατά τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, η Ρωσική 
Ομοσπονδία απέκτησε διάφορα έγγραφα και στοιχεία που αποκάλυψαν την πραγματική 
φύση των στρατιωτικών βιολογικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ και 
των εργολάβων του με την Ουκρανία στη στρατιωτική βιολογική περιοχή. Αυτό 
παρουσιάστηκε αναλυτικά σε πολυάριθμες ενημερώσεις του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας 
και συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η ανάλυση αυτών των υλικών 
αποδεικνύει τη μη συμμόρφωση της αμερικανικής και της ουκρανικής πλευράς με τις 
διατάξεις του BTWC.

Όταν έλαβε αυτήν την απόφαση να υποβάλει καταγγελία και να συγκαλέσει μια 
συνεδρίαση του ΣΑΗΕ, η Ρωσία ενήργησε σύμφωνα με τις αντιλήψεις των κρατών-μερών 
της BTWC που είχαν εδραιωθεί στα καταληκτικά έγγραφα της Δεύτερης και της Τρίτης 
Διάσκεψης Αναθεώρησης της BTWC. Πριν από την εφαρμογή του μηχανισμού του άρθρου
6, καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ρυθμιστεί η κατάσταση σε διμερή και 
πολυμερή μορφή. Στα μέσα Ιουνίου αυτού του έτους, απευθυνθήκαμε σε αναμνήσεις 
βοηθών στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία, όπου διατυπώσαμε συγκεκριμένες 
ερωτήσεις σχετικά με την τήρηση των άρθρων 1 και 4 της Σύμβασης και ζητήσαμε να μας 
δώσουν λεπτομερείς απαντήσεις σε αυτές. Ωστόσο, ούτε η Ουάσιγκτον ούτε το Κίεβο 



παρείχαν διευκρινίσεις και κανένας από αυτούς δεν έλαβε επείγοντα μέτρα για να 
διορθώσει την κατάσταση.

Υπό το πρίσμα της εκκρεμούς απαράδεκτης κατάστασης στον τομέα της βιολογικής 
ασφάλειας, στα τέλη Ιουνίου 2022 στείλαμε μια διεύθυνση σε δύο θεματοφύλακες της 
BTWC ζητώντας την έναρξη διαδικασίας για σύγκληση συμβουλευτικής συνεδρίασης 
σύμφωνα με το άρθρο 5 της BTWC και επισυνάπτεται σε αυτήν ένας σημαντικός όγκος 
εγγράφων για να επεξεργαστούμε τις ανησυχίες μας. Στα τέλη Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν
άτυπες διαβουλεύσεις για να φιλοξενηθεί μια προκαταρκτική συζήτηση των οργανωτικών 
θεμάτων της εκκρεμούς συνάντησης. Η ίδια η συμβουλευτική συνάντηση συγκλήθηκε στις 
26 Αυγούστου και στις 5-9 Σεπτεμβρίου 2022. Το ίδιο το γεγονός αυτής της συνάντησης 
και οι ουσιαστικές συζητήσεις που προκάλεσε επιβεβαιώνουν τη συνάφεια του 
προβλήματος που θέσαμε, το οποίο επηρεάζει όχι μόνο τη Ρωσία αλλά και ολόκληρη την 
παγκόσμια κοινότητα .

Βασιζόμασταν στην υπόθεση ότι η συμβουλευτική συνάντηση θα επέτρεπε στις 
ενδιαφερόμενες αντιπροσωπείες, με την υποστήριξη των εμπειρογνωμόνων τους, να 
κατανοήσουν πλήρως την κατάσταση, να ανταλλάξουν αξιολογήσεις, να υποβάλουν 
επαγγελματικές ερωτήσεις και να λάβουν λεπτομερείς απαντήσεις. Κατά τη διάρκεια των 
διαβουλεύσεων, καταβάλαμε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για να παράσχουμε 
λεπτομερές υλικό και επιχειρήματα για να μπορέσει η συμβουλευτική συνάντηση να 
επιτύχει τους στόχους της και να επιλύσει την κατάσταση που σχετίζεται με τις στρατιωτικές
και βιολογικές δραστηριότητες στο έδαφος της Ουκρανίας. Βασιζόμασταν στους 
εκπροσώπους των ΗΠΑ και της Ουκρανίας για να παράσχουν όλες τις απαιτούμενες 
διευκρινίσεις ως προς την ουσία των ανησυχιών μας και θέλαμε να ενθαρρύνουμε τόσο 
την Ουάσιγκτον όσο και το Κίεβο να υιοθετήσουν ολοκληρωμένα και εξαντλητικά μέτρα για 
τη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης.

Ωστόσο, με βάση τα αποτελέσματα της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων 
κρατών, η συντριπτική πλειονότητα των ισχυρισμών που προέβαλε η Ρωσία έχουν μείνει 
αναπάντητα. Όπως αναφέρεται στην τελική έκθεση της συμβουλευτικής συνάντησης, δεν 
κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συναίνεση στα ερωτήματα που θέσαμε, παραμένουν ανοιχτά
και απαιτούν επίλυση.

Επαναλαμβάνουμε ότι εξακολουθούμε να έχουμε ερωτήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες 
και την Ουκρανία σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων βάσει του BTWC στο πλαίσιο 
των βιολογικών εργαστηρίων που λειτουργούν στην Ουκρανία. Κυκλοφορήσαμε τη λίστα 
με αυτές τις ερωτήσεις μαζί με την επίσημη καταγγελία μας, έτσι όλοι οι συμμετέχοντες σε 
αυτήν τη συνάντηση είχαν την ευκαιρία να τη μελετήσουν.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της BTWC, κάθε κράτος μέρος αυτής της Σύμβασης που κρίνει ότι
οποιοδήποτε άλλο κράτος μέρος ενεργεί κατά παράβαση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τις διατάξεις της Σύμβασης μπορεί να υποβάλει καταγγελία στο Συμβούλιο
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Κάθε κράτος-μέρος πρέπει να συνεργάζεται για τη 
διεξαγωγή οποιασδήποτε έρευνας, την οποία μπορεί να ξεκινήσει το Συμβούλιο 
Ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, με βάση την 
καταγγελία που έλαβε το Συμβούλιο.

Σε σχέση με αυτό, η Ρωσία έχει υποβάλει καταγγελία στο Συμβούλιο Ασφαλείας σύμφωνα 
με το άρθρο 6 του BTWC, όπου δηλώνουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία 
έχουν διαπράξει πράξεις που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του BTWC και 
ζητούν τη σύγκληση συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για την εξέταση αυτής της 
καταγγελίας .



Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Σύμβασης, η καταγγελία περιλαμβάνει όλα τα πιθανά στοιχεία
που επιβεβαιώνουν την εγκυρότητά της. Σύμφωνα με τη συμφωνία του 2005 μεταξύ του 
Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ και του Υπουργείου Υγείας της Ουκρανίας σχετικά με τη 
συνεργασία στον τομέα της πρόληψης της διάδοσης τεχνολογίας, παθογόνων 
παραγόντων και εμπειρογνωμοσύνης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
ανάπτυξη βιολογικών όπλων (εφεξής «η συμφωνία») Το Πεντάγωνο μπορεί να «παρέχει 
βοήθεια στο Υπουργείο Υγείας της Ουκρανίας» στον τομέα της «συνεργατικής βιολογικής 
έρευνας, ανίχνευσης και αντίδρασης παράγοντα βιολογικής απειλής» όσον αφορά 
«επικίνδυνα παθογόνα που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις στην Ουκρανία» (άρθρο 3). Το 
άρθρο 4 της συμφωνίας προβλέπει την αποθήκευση όλων των παθογόνων παραγόντων 
μόνο στα εργαστήρια που επικουρούνται από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, καθώς και 
τη μεταφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες των δειγμάτων όλων των στελεχών που συλλέγονται
στην Ουκρανία και των δεδομένων που παράγονται από την επιτήρηση μολυσματικών 
ασθενειών στη χώρα αυτή. Τα παραδοτέα δυνάμει της συμφωνίας καθώς και οι 
πληροφορίες για την εφαρμογή της καθίστανται ευαίσθητα ή περιορίζονται εξ ορισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 7. Ταυτόχρονα, εκπρόσωποι του Πενταγώνου ή οι ανάδοχοί του, 
σύμφωνα με το άρθρο 5, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες 
που σχετίζονται με την εφαρμογή της συμφωνίας.

Η άμεση εμπλοκή του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ στη χρηματοδότηση στρατιωτικών και
βιολογικών δραστηριοτήτων στην Ουκρανία αντικατοπτρίζεται στο Σχέδιο του 2018 για την 
παροχή τεχνικής βοήθειας σε ορισμένους αποδέκτες του Υπουργείου Άμυνας της 
Ουκρανίας στη συμφωνία του 2005. Οι πραγματικοί αποδέκτες των κεφαλαίων είναι 
εργαστήρια του ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας που βρίσκονται στο Κίεβο, το Lvov, την 
Οδησσό και το Kharkov. "Black & Veatch Special Projects Corp." ορίστηκε ανάδοχος 
υλοποίησης. Μέχρι το 2020, ο αριθμός των ουκρανικών εργαστηρίων που συμμετέχουν 
στις εργασίες που χρηματοδοτούνται από το Πεντάγωνο μέσω της DTRA και της «Black & 
Veatch Special Projects Corp». έχει φτάσει τους 30 (βρίσκονται σε 14 κοινότητες), όπως 
ορίζεται στο σχετικό δελτίο εγγραφής.

Μια τελική έκθεση μετά την ανασκόπηση της συλλογής στελεχών μικροοργανισμών στο 
Επιστημονικό και Ερευνητικό Ινστιτούτο I. Mechnikov Anti-Plague στην Οδησσό δίνει μια 
πιο ζωντανή εικόνα για την κλίμακα και την εστίαση αυτών των στρατιωτικών και 
βιολογικών δραστηριοτήτων στην επικράτεια της Ουκρανίας. Σύμφωνα με αυτό το 
έγγραφο, το Ινστιτούτο διέθετε 422 μονάδες αποθήκευσης χολέρας και 32 μονάδες 
αποθήκευσης άνθρακα. Αξιοσημείωτος είναι ένας μεγάλος αριθμός δοκιμαστικών 
σωλήνων που περιείχαν τα ίδια στελέχη διαφορετικών διόδων. Ελλείψει μαζικών 
κρουσμάτων αυτών των ασθενειών στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια, το φάσμα και οι 
συσσωρευμένοι όγκοι βιοπαραγόντων αμφισβητούν τους υποτιθέμενους προληπτικούς, 
προστατευτικούς ή άλλους ειρηνικούς σκοπούς τους.

Ταυτόχρονα, ο κατάλογος των μελετηθέντων παθογόνων διαφωνεί με τα τρέχοντα 
ζητήματα υγείας της Ουκρανίας, όπως περιγράφεται στα έγγραφα του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ιλαρά, πολιομυελίτιδα, φυματίωση και άλλες κοινωνικά σημαντικές 
λοιμώξεις), αλλά περιλαμβάνει παθογόνα επικίνδυνων μολυσματικών ασθενειών που είναι 
πιθανοί παράγοντες των βιολογικών όπλων.

Τα έγγραφα που ελήφθησαν περιέχουν τις περιγραφές των έργων UP-4, Flu-Flyway και P-
781 για τη μελέτη της πιθανότητας εξάπλωσης επικίνδυνων λοιμώξεων μέσω 
αποδημητικών πτηνών (συμπεριλαμβανομένης της εξαιρετικά παθογονικής γρίπης και της 
νόσου του Newcastle) και νυχτερίδων (συμπεριλαμβανομένων παθογόνων πανώλης, 
λεπτοσπείρωσης, βρουκέλλωσης καθώς και οι κοροναϊοί και οι φιλοϊοί που είναι δυνητικά 
μολυσματικοί στον άνθρωπο) που μπορούν να θεωρηθούν ως μέσα χορήγησης. Το 



γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής και των δύο έργων περιελάμβανε τις συνορεύουσες με τη 
Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας καθώς και το έδαφος της ίδιας της Ρωσίας.

Επιπλέον, στις 9 Μαρτίου 2022, στην περιοχή της Χερσώνας, οι Ένοπλες Δυνάμεις της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας ανακάλυψαν τρία μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εξοπλισμένα 
με εμπορευματοκιβώτια 30 λίτρων και εξοπλισμό που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
τον ψεκασμό βιοπαραγόντων. Στα τέλη Απριλίου 2022, 10 ακόμη drones του ίδιου τύπου 
βρέθηκαν στην περιοχή Kakhovka. Αυτά τα γεγονότα έχουν ιδιαίτερη σημασία εάν ληφθεί 
υπόψη ένα επιβεβαιωμένο αίτημα από την ουκρανική πλευρά προς τον κατασκευαστή 
UAV Bayraktar σχετικά με το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο των UAV Bayraktar Akinci (εμβέλεια 
πτήσης έως 300 km) και την ικανότητα να εξοπλιστεί με σύστημα παραγωγής αεροζόλ με 
20+ χωρητικότητα λίτρων.

Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα σχετικά με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Νο. 
8.967.029 B1 στις 3 Μαρτίου 2015 που εκδόθηκε από το Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ για ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος 
για την εναέρια απελευθέρωση των μολυσμένων κουνουπιών, δηλαδή για μια συσκευή 
(μονάδα) σχεδιασμένη να εφαρμόζεται ως ένα τεχνικό μέσο παράδοσης και χρήσης ενός 
βιολογικού όπλου - «βιολογικοί και ανοσοβιολογικοί παράγοντες, βακτήρια και ιοί» 
(συμπεριλαμβανομένων των εξαιρετικά μεταδοτικών) «που θα μπορούσε να εξαφανίσει το 
100 τοις εκατό των εχθρικών στρατευμάτων».

Σύμφωνα με την περιγραφή, ένα τέτοιο UAV μεταφέρει ένα δοχείο που φιλοξενεί έναν 
τεράστιο αριθμό κουνουπιών που μεταδίδουν μολύνσεις για να τα απελευθερώσει σε μια 
καθορισμένη περιοχή. Οι άνθρωποι που δέχθηκαν επίθεση μολύνονται από εξαιρετικά 
μεταδοτικές ασθένειες μέσω τσιμπήματος κουνουπιών. Η περιγραφή δηλώνει ξεκάθαρα ότι
ένας μολυσμένος στρατός δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει την αποστολή που του έχει 
ανατεθεί, επομένως «η ασθένεια μπορεί να είναι πιο πολύτιμο στρατιωτικό εργαλείο από 
τα πιο σύγχρονα στρατιωτικά όπλα και εξοπλισμό». Υποδεικνύεται ότι «η μόλυνση του 
ανθρώπινου δυναμικού του εχθρού με τέτοιο τρόπο θα είχε σημαντική στρατιωτική 
επίδραση».

Σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ, δεν μπορεί να εκδοθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός εάν παρέχεται μια πλήρης περιγραφή του πραγματικού 
συγκροτήματος του μηχανήματος. Επομένως, προκύπτει ότι έχει αναπτυχθεί ένας 
περιέκτης ως μέσο παροχής βιοπαραγόντων και μπορεί να κατασκευαστεί γρήγορα.

Η Ουκρανία παραλείπει να αναφέρει δεδομένα σχετικά με τα τρέχοντα από το 2016 
προγράμματα και έργα (συμπεριλαμβανομένων των UP-4, Flu-Flyway και P-781) και τη 
χρηματοδότηση από το στρατιωτικό τμήμα ξένου κράτους στην ετήσια έκθεσή της στο 
πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης BTWC που αναπτύχθηκαν από τα κράτη 
Μέρη «προκειμένου να αποτραπεί ή να μειωθεί η εμφάνιση ασαφειών, αμφιβολιών και 
υποψιών». Αυτό εγείρει το ζήτημα της παραβίασης των πολιτικών υποχρεώσεων σχετικά 
με την υποβολή στοιχείων σχετικά με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που εγκρίθηκαν
από τα δηλωμένα μέρη στην BTWC. Στις εκθέσεις των ΗΠΑ λείπουν επίσης τα δεδομένα 
σχετικά με τα προγράμματα και τα έργα που υλοποιούνται εκτός της εθνικής επικράτειας 
των ΗΠΑ ή για τη χρηματοδότησή τους. Οι επανειλημμένες εκκλήσεις μας προς την 
αμερικανική πλευρά να παράσχει εξαντλητικές εξηγήσεις σχετικά με τέτοιες 
δραστηριότητες παραμένουν ουσιαστικά χωρίς τη δέουσα ανατροφοδότηση.

Οι παραπάνω συνθήκες και η φύση των στρατιωτικών και βιολογικών δραστηριοτήτων που
διεξάγονται στην Ουκρανία μαρτυρούν τις παραβιάσεις των διατάξεων των άρθρων 1 και 4 
του BTWC από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία.



Τέτοιες εκτιμήσεις επιβεβαιώνονται επιπλέον από τις αναλυτικές εκθέσεις του Τμήματος 
Kherson της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2016 και 28 
Φεβρουαρίου 2017. Αναφέρεται σε αυτό ότι τα προγράμματα DTRA που υλοποιήθηκαν 
μέσω της Black & Veatch Special Projects Corp. είχαν σκοπό να δημιουργήσουν έλεγχο 
σχετικά με τη λειτουργία μικροβιολογικών εργαστηρίων στην Ουκρανία που διεξάγουν 
έρευνα για παθογόνα μολυσματικών ασθενειών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό βιολογικών όπλων. Υποδεικνύεται ότι το γεγονός ότι τα 
έργα υπάγονταν στο στρατιωτικό τμήμα ξένου κράτους δημιούργησε προϋποθέσεις για 
τους ξένους ειδικούς να διεισδύσουν στα περιφερειακά βιοεργαστήρια και να εξοικειωθούν 
με τις στρατηγικές εξελίξεις.

Κύριε Πρόεδρε, 

Υποβάλαμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ένα σχέδιο ψηφίσματος. Σύμφωνα με το άρθρο 6 
του BTWC, το σχέδιο αποσκοπεί στη σύσταση και αποστολή επιτροπής για τη διερεύνηση 
των αξιώσεων κατά των ΗΠΑ και της Ουκρανίας που περιλαμβάνονται στην καταγγελία της
Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους βάσει του 
BTWC στο πλαίσιο της τις δραστηριότητες βιολογικών εργαστηρίων στην επικράτεια της 
Ουκρανίας. Αυτή τη στιγμή, το προσχέδιο βρίσκεται υπό συζήτηση σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων και υπολογίζουμε στην ταχεία έγκριση και έγκρισή του.

Αναμένουμε ότι η Επιτροπή θα κατορθώσει να διευκρινίσει όλες τις περιστάσεις της 
πιθανής μη συμμόρφωσης της Ουάσιγκτον και του Κιέβου με τις υποχρεώσεις τους στο 
πλαίσιο του BTWC στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των βιοεργαστηρίων στην ουκρανική 
επικράτεια, με σκοπό να παρακινήσει την αμερικανική και την ουκρανική πλευρά να 
διορθώσουν τις εκκρεμείς αφόρητη κατάσταση. Αναμένουμε επίσης ότι η επιτροπή θα 
υποβάλει σχετική έκθεση για το θέμα που θα περιέχει συστάσεις στο Συμβούλιο το 
αργότερο στις 30 Νοεμβρίου 2022 και θα ενημερώσει τα κράτη-μέλη της BTWC για τα 
αποτελέσματα της έρευνας στην Ένατη Διάσκεψη Αναθεώρησης που θα πραγματοποιηθεί 
στη Γενεύη στις 28 Νοεμβρίου - 16 Δεκεμβρίου 2022.

Η Ρωσία θα διατυπώσει την περαιτέρω προσέγγισή της για τη διασφάλιση της εθνικής, 
περιφερειακής και παγκόσμιας βιολογικής ασφάλειας ανάλογα με τα αποτελέσματα της 
εξέτασης της καταγγελίας μας και του σχεδίου ψηφίσματος του ΣΑΗΕ. Τα αποτελέσματα 
αυτής της εργασίας θα καθορίσουν επίσης τη θέση μας όσον αφορά την ενίσχυση του 
BTWC και την επίλυση της κατάστασης με παραβιάσεις του BTWC από τις ΗΠΑ και την 
Ουκρανία στο πλαίσιο της δραστηριότητας των βιοεργαστηρίων των ΗΠΑ στην ουκρανική 
επικράτεια.

Ευχαριστώ.

 

Δικαίωμα απάντησης : _

Κύριε Πρόεδρε, 

Η εργαλειοθήκη προπαγάνδας των δυτικών συναδέλφων μας έχει αυτό που πιστεύουν ότι 
είναι ένα σκληρό επιχείρημα: «Η Ρωσία κρίνει ψευδή συναγερμό», «διαδίδει 
παραπληροφόρηση», «παραπλανεί τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας», «αποσπά την 
προσοχή του Συμβουλίου από τη συζήτηση πιο σημαντικών θεμάτων ". Ταυτόχρονα, δεν 
ακούσαμε τίποτα ουσιαστικό σήμερα. Στην πραγματικότητα, οι δυτικοί συνάδελφοί μας δεν 
είχαν τίποτα να πουν εκτός από το ότι κατά την επιτακτική τους άποψη, όλα αυτά δεν 
άξιζαν ούτε την παραμικρή προσοχή. Είναι αρκετά αστείο, μερικοί από εσάς ακόμα δεν 
μπορείτε να διακρίνετε τη διαφορά μεταξύ βιολογικών και χημικών όπλων, ανακατεύοντας 
τα δύο μαζί.



Μας είπαν σήμερα, μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του ΗΒ ότι όλα τα ζητήματα εξετάστηκαν
και οι ρωσικοί ισχυρισμοί απορρίφθηκαν. Από ποιον? Από εσάς? Φυσικά, αυτό που 
πιστεύει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αληθινό είναι πάντα η απόλυτη αδιαμφισβήτητη 
αλήθεια. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο απέρριψε τους ισχυρισμούς, τότε μπορούμε να το 
ονομάσουμε μια μέρα.   

Υπάρχουν προσπάθειες να μας πείσουν ότι η συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών και 
της Ουκρανίας στον βιολογικό τομέα έχει καθαρά ειρηνικό χαρακτήρα. Θα απαντήσετε 
όμως σε μια απλή ερώτηση; Γιατί από την πλευρά των ΗΠΑ αυτή η συνεργασία 
διαχειρίζεται μια στρατιωτική αρχή (το Πεντάγωνο) και οι πολυάριθμοι εργολάβοι του; Αν 
είχατε πραγματικά μελετήσει τα έγγραφα που κυκλοφορήσαμε, τα οποία αμφιβάλλω, θα 
είχατε δει αντίγραφα συμφωνιών και δελτίων αποδοχής εργασίας υπογεγραμμένα από 
στρατιωτικούς εκπροσώπους και από τις δύο πλευρές. Σε τι είδους ανθρωπιστική 
συνεργασία μπορεί να συμμετάσχει ένα υπουργείο Άμυνας; Δεν ακούσαμε καμία 
απάντηση ακόμη και σε αυτή την απλή ερώτηση, για να μην πω τίποτα για τις άλλες που, 
όπως μπορείτε να φανταστείτε, είναι αρκετά πολλές στη συλλογή μας 300 σελίδων που 
μοιραστήκαμε. Από όλα όσα ειπώθηκαν σήμερα, μας συγκίνησε ιδιαίτερα η παρατήρηση 
του Αμερικανού συναδέλφου μας. Αναφέρθηκε στο Γραφείο του ΟΗΕ για Υποθέσεις 
Αφοπλισμού λέγοντας ότι δεν υπήρχε στρατιωτική βιολογική δραστηριότητα των ΗΠΑ στην
Ουκρανία και υποστήριξε ότι αυτή η δήλωση της ΕΑΒ ήταν από μόνη της 
απόδειξη. Πιστεύετε ότι είμαστε τόσο αφελείς που πιστεύουμε ότι το Πεντάγωνο θα είχε 
ενημερώσει την ΕΑΒ του ΟΗΕ και τον Ύπατο Εκπρόσωπό του για τα μυστικά στρατιωτικά 
βιολογικά του προγράμματα στην Ουκρανία;

Επικαλούμαστε τον μηχανισμό που προβλέπει η BTWC. Ανατρέξαμε στο Άρθρο 5 της 
Σύμβασης, αλλά δεν λάβαμε καμία ουσιαστική απάντηση. Στην περίπτωση αυτή, 
αναγκαστήκαμε να στραφούμε στις διατάξεις του άρθρου 6 του BTWC. Το γεγονός ότι δεν 
σας αρέσει δεν καθιστά το αίτημά μας παράνομο. Επαναλαμβάνω: ενεργούμε εντός του 
νομικού πεδίου της Βιολογικής Σύμβασης. Όπως είπα, ακόμα κι αν δεν σας αρέσουν τα 
επιχειρήματά μας και τα γεγονότα που παραθέτουμε, δεν έχετε δικαίωμα να τα αγνοήσετε 
και να εστιάσετε στις πολιτικές σας εκτιμήσεις. Ίσως έτσι θα θέλατε να ενεργήσετε εντός 
της «τάξης βασισμένης σε κανόνες» που προωθείτε, όπου εσείς ορίζετε τους κανόνες και 
οι άλλοι πρέπει να τους ακολουθούν. Αλλά εδώ, στα Ηνωμένα Έθνη, είμαστε όλοι ίσοι 
απέναντι στο διεθνές δίκαιο και όλοι προχωράμε από αυτό. Είτε αρέσει είτε όχι, αλλά θα 
υπάρξει ευθύνη για παραβιάσεις του BTWC,

Συνάδελφοι, οι συγχρονισμένες προσπάθειές σας να παρουσιάσετε τα επιχειρήματά μας 
ως κάποιου είδους προπαγάνδα είναι υπερβολικά μη πειστικές και ενδεικτικές της 
πειθαρχίας σας ή μάλλον – της «ειλικρινούς υπόσχεσής σας».

Να τονίσω ξανά. Ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Ουκρανία απάντησαν στην ερώτησή μας ούτε στη 
Γενεύη ούτε (στην περίπτωση των ΗΠΑ) – εδώ σήμερα. Νομίζω ότι ο εκπρόσωπος της 
Ουκρανίας που θα μιλήσει αργότερα σε αυτή τη συνάντηση δεν πρόκειται να το κάνει 
επίσης. Γι' αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε βήματα στο πλαίσιο του BTWC. Υποβάλαμε μια 
καταγγελία σε αυτό το Συμβούλιο και υποβάλαμε ένα σχέδιο ψηφίσματος ζητώντας τη 
διεξαγωγή έρευνας. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό, είτε σας αρέσει είτε όχι. Ας 
παραμείνουμε λοιπόν στο νομικό πεδίο και ας φυλάξουμε τις πολιτικές μας εκτιμήσεις για 
άλλες συναντήσεις.

Ευχαριστώ. 
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