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 البيان االفتتاحي الذي أدلى به المدير العام

  ة عشرةأمام مؤتمر الدول األطراف في دورته الحادي
  

  حضرة السيد الرئيس،

  أصحاب السعادة،

  ن األآارم،و المندوبأيها

اسمحوا لي بأن أرحب أحر الترحيب بكم جميعًا في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول  -١

  .األطراف

 سعادة سفير إسبانيا الموقـَّر، ألفـُنسو َدْسِتس، رئيسًا جديدًا له، ييبهجني أن المؤتمر عيـَّن صديق -٢

فالسفير َدْسِتس يتمتع بخبرة زاخرة في شؤون منظمة حظر .  إليه بقيادة دورتنا هذهعاهدًا

وتضمن لنا خبرته . األسلحة الكيميائية، إذ تولى بنجاح على سبيل المثال قيادة المجلس التنفيذي

هذه أن المنظمة ستحظى مرة أخرى بقائد محنـَّك يتولى دفة توجيهها، سيساعدنا على العمل 

 .مرة وعلى تحقيق توافق اآلراءبصورة مث

وأود أيضًا أن أعرب عن عميق امتناني لرئيس مؤتمرنا المنتهية واليته، الذي حقق أآثر مما  -٣

سبيدي أتاح للمنظمة أن تستمر على تحقيق ّل إنجازات السفير أُرـِجفِس.  التوخيَيتوخيناه منه عاِل

نا سنشهد المزيد من مآثر السفير أنبويحدوني اليقين . النجاح في عملها المتعدد األطراف

 .سبيدي في السنوات المقبلة، لكننا اآلن نتمنى له آل التوفيق إذ يعود إلى ليماأُر

فقد شرعنا في أعمال التحضير لمؤتمر  .لقد آانت هذه السنة مثمرة فيما يخص المنظمة -٤

 الكثير على ن عمُل لّما يزل يتعيَّلكْن .٢٠٠٨أبريل /االستعراض الثاني، الذي سُيعقد في نيسان
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بيد أن بوّدي أن أبدأ على النحو المعتاد  .قول المزيد عنه الحقًا في بياني هذاسأهذا الصعيد، ما 

 .األحداث التي شهدها هذا العامما تنطوي عليه أهم مبرزًا 

 التحقق

آجال  تظل مسألة تمديد ، من تاريخ حلول الذآرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ االتفاقيةإذ نقترب -٥

 . مسألة ذات درجة عالية من األولوية١تدمير األسلحة الكيميائية من الفئة 

وخالل هذه الدورة ستبت الوفود في شأن طلب قدمته الواليات المتحدة األمريكية لتحديد تاريخ  -٦

، وفي شأن تحديد ١معدَّل ينقضي بحلوله األجل النهائي لتدمير آافة أسلحتها الكيميائية من الفئة 

األسلحة الكيميائية خ معيَّن يجب على االتحاد الروسي أن ينجز بحلوله تدميَر مخزوناته من تاري

 .١من الفئة 

تدمير آافة ل مسان موافقة المؤتمر على تمديد أَجا هاتين الدولتين الطرفين الحائزتين تلتتفكل -٧

 ًانهائيره تاريخًا  باعتبا٢٠١٢ أبريل/ حتى نيسان١من الفئة األسلحة الكيميائية مخزوناتهما من 

أنه سيتوصل إلى اتفاق بشأن هذه بولّما يزل المجلس يدرس هذا الموضوع، وإني على ثقة . ـًّابات

 . بالموافقة على الطلبين المعنيين، المتوافقين مع االتفاقيةالمسألة وسيوصي المؤتمَر

ي توصية في  لطلب من عدة دول أطراف ينظر المجلس أيضًا، بعد بعض التشاور، فً وتلبية -٨

في هاتين الدولتين الطرفين اللتين تحوزان األسلحة الكيميائية شأن تنظيم زيارات لمرافق تدمير 

 .األسلحة الكيميائيةأآبر المخزونات من 

وإني أدرك أن المراد من . آبير ووجيهة إلى حّدنة وإن األسباب الداعية إلى هذه الزيارات بيِّ -٩

 تناول بها، في سياق النظر في طلَبي التمديد، التساؤالُتـُتهذه الزيارات هو أن تكون وسيلة 

 . فيما يتعلق ببرامج التدمير التي تنفذها الدولتان الطرفان المعنيتانالمنطلقالسياسية 

وبالطبع ستؤدي األمانة الفنية دورها الذي تتوخاه الدول األطراف منها في هذا الشأن، على  -١٠

ني في الوقت ذاته على ثقة من أن الزيارات التي يهيئ إ و.صلةالنحو المبيَّن في التوصية ذات ال

لها هذا التدبير اإليجابي ستبقى، على النحو الواجب، منفصلة عن عمليات التفتيش التي تجريها 

 .األمانة بموجب المادة الرابعة والمادة الخامسة من االتفاقية

إن جميع الدول .  الكيميائيدعوني أعكف اآلن على التقدم المحَرز في مجال نزع السالح -١١

األطراف الحائزة أسلحة آيميائية قد قطعت منذ الدورة العاشرة للمؤتمر أشواطًا آبيرة على 

 .صعيد تدمير مخزوناتها المعنية
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 دمَّرت خمس من ست الدول األطراف الحائزة ٢٠٠٦ ديسمبر/آانون األولفبحلول األول من  -١٢

من % ٢٢٫٥، أي زهاء ٢ و١من الفئتين لكيميائية األسلحة ا طنًا من ١٦ ٠٨٥المعنية زهاء 

توقع أن تبدأ عمليات أما الدولة الطرف الحائزة السادسة، ألبانيا، فُي. آافة المخزونات المعلن عنها

 .الجاري فيها قبل نهاية العاماألسلحة الكيميائية تدمير 

اد الروسي في أوائل في ماراِدآوف باالتحاألسلحة الكيميائية وبإضافة ِمرفق جديد لتدمير  -١٣

 ِمرفقًا ١٤العاملة هذا العام األسلحة الكيميائية ، غدا مجموع مرافق تدمير ٢٠٠٦أغسطس /آب

 .في أربع دول أطراف

 قدَّمت ألبانيا طلبًا لتمديد مهل التدمير الوسيطة التي حدَّدها ٢٠٠٦ أآتوبر/تشرين األولوفي  -١٤

األسلحة تدمير آافة مخزوناتها من المجلس، لكنها تبقى حريصة آل الحرص على إنجاز 

 .٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٩ بحلول ٢ و١من الفئتين الكيميائية 

وقد قدمت الجماهيرية العربية الليبية طلبًا لتحديد مهل وسيطة جديدة وأجل نهائي جديد لتدمير  -١٥

 ١ الفئة وتعتزم هذه الدولة الطرف إنجاز تدمير أسلحتها الكيميائية من. أسلحتها الكيميائيةآافة 

 ٣١ بحلول ٢، وإنجاز تدمير أسلحتها الكيميائية من الفئة ٢٠١٠ ديسمبر/آانون األول ٣١بحلول 

 .٢٠١١ ديسمبر/آانون األول

وقد قدَّمت آل من الهند والدولة الطرف الحائزة األخرى طلبًا لتمديد أجل التدمير النهائي الذي  -١٦

ند إنجاز تدمير آافة أسلحتها الكيميائية وبينما تتوقع اله. ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان٢٩ينقضي في 

، تعتزم الدولة الطرف الحائزة األخرى إنجاز تدمير آافة ٢٠٠٩ أبريل/ نيسان٢٨بحلول 

فما تفعله . ٢٠٠٨ ديسمبر/آانون األول ٣١ بحلول ١من الفئة األسلحة الكيميائية مخزوناتها من 

 .تفاقية والتمسك بهاهاتان الدولتان الطرفان ُيعتبر مثاًال على االمتثال لال

األسلحة  األجل النهائي لتدمير ٢٠١٢وطلبت الصين واليابان بصورة مشترآة أن ُيمدَّد حتى عام  -١٧

ا هاتين الدولتين الطرفين توأود أن أشيد بكل. التي خلفتها اليابان على أراضي الصينالكيميائية 

 .ماا له األمانة لمواصلة دعمهدًا استعدادلجهودهما المستمرة في هذا المجال، وأن أؤآد مجدَّ

وأود أيضًا أن أعرب عن تقديري إليطاليا لما أبدته من اهتمام بتناول مسألة أسلحتها الكيميائية  -١٨

 حّس هذه عتبر مثاًال جيدًا علىفذلك ُي. ٢٠١٢عام الذي ينقضي بحلول جل األب فيما يتعلقالقديمة 

 .ماتها بموجب االتفاقية إزاء تنفيذ التزاتهامسؤوليالدولة الطرف العميق ب

آما يجري حثيثًا ما تقوم به المنظمة في مجال التحقق من جهوٍد للحيلولة دون أي انتشار  -١٩

 .لألسلحة الكيميائية في المستقبل
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 عملية من عمليات تفتيش ١٧٩وبحلول نهاية هذه السنة سيكون قد تم إجراء ما ال يقل عن  -٢٠

مؤتمر في دورته العاشرة، ويؤمل أن يتم إجراء  التي أقّرها ال١٨٠الصناعة البالغ عددها 

ع هذه العمليات بحسب فئات المرافق المعنية على النحو المحدَّد في جميعها، وذلك وفقًا لتوزُّ

 عملية من عمليات ١٧٥وقد تم حتى اآلن إنجاز ما مجموعه . ٢٠٠٦برنامج وميزانية عام 

 عملية في ٤٥، و الكيميائية١الجدول  عملية في مرافق مواد ١٦تفتيش الصناعة هذه، منها 

  ، الكيميائية ٣ عملية في مرافق مواد الجدول ٢٦، والكيميائية ٢مرافق مواد الجدول 

أما عمليات التفتيش الخمس الباقية فمنها .  عملية في مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى٨٨و

 مع العلمن األسبوعين المقبلين، على األقل أربع عمليات إما جارية اآلن أو ستـُجرى في غضو

 .أن واحدة من عمليات تفتيش مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى عالقة حاليًاب

وقد تم بصورة ناجحة في الربع الثالث من هذا العام تطبيق إجراء أخذ العيِّنات وتحليلها تطبيقًا  -٢١

فقد تم .  الكيميائية٢مواد الجدول  النطاق في سياق عمليات التفتيش الالحق لمواقع معامل محدوَد

 بأول مهمتين من المهام المجراة بموجب المادة السادسة من  االضطالُعذات الصلة الخطة وفَق

ل، ما يبيِّن أن معداتنا وإجراءاتنا تعمل جيدًا وأن أفرقة ـَّنات وتـُحلاالتفاقية التي تؤخذ فيها العيِّ

 .لمهام الموآلة إليهاالتفتيش تتمتع بكفاءات ترقى إلى مستوى ا

وفي آلتا المهمتين حظي فريقا التفتيش بكل الدعم من الدولتين الطرفين الخاضعتين للتفتيش  -٢٢

وقد ساعدنا ذلك ال في إنجاز آل من عمليتـَي التفتيش في غضون األجل المحدَّد في . المعنيتين

 . التفتيش مستقبًالاالتفاقية فحسب بل أيضًا في استخالص العبر المفيدة فيما يخص عمليات

وتعتزم األمانة مواصلة التقّيد بمقتضى االتفاقية هذا بإيفاد فريق ألخذ العيِّنات وتحليلها إلى عدد  -٢٣

 . في السنة المقبلة١٠ و٨ الكيميائية يراوح عددها بين ٢من مواقع معامل مواد الجدول 

ألطراف، على تحسين تأهبها ن األمانة استمّرت، وفقًا للتعليمات التي تلقتها من الدول اإ آما -٢٤

إجراء إذا طـُلب منها ] جرى بناء على تشكيكالُممستعجل التفتيش ال" [تفتيش بالتحديال"للقيام بـ

وقد تم ذلك من خالل مجموعة من التمارين ومن خالل تبسيط . عملية تفتيش من هذا النوع

العمل على مدى السنة ونعتزم مواصلة هذا . إجراءات العمل الداخلية الالزمة لهذا النشاط

 .المقبلة، وإشراك الدول األطراف فيه إلى أقصى حد ممكن

، الذي تم ٢٠٠٧وفي سياق المشاورات المفضية إلى اعتماد مشروع برنامج وميزانية عام  -٢٥

يونيه الماضي، نظرت الدول األطراف في اقتراح األمانة زيادة عدد / حزيران٢٨إصداره في 

 من المادة السادسة من ٢ففي الفقرة . المواد الكيميائية األخرىعمليات تفتيش مرافق إنتاج 
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ّر بأن من الممكن أن يتم في مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى إنتاُج مواد ـَاالتفاقية ُيق

مفاده أن عدد عمليات التفتيش مستنيرًا وقد أبدت األمانة رأيًا تقنيًا . آيميائية مدرجة في الجداول

 فيما يخص هذه الفئة من المرافق ٢٠٠٧اؤها في مشروع برنامج وميزانية عام المقترح إجر

 .ضروري لالرتقاء بالجهد التحققي إلى مستويات مقبولة بأسرع ما يمكن

من مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى المتأتي  التذآير في هذا الصدد بأن الخطر ويجدر -٢٦

إلى سنويًا، و هذه المرافقمن  تعلن عنه الدول األطراف ما بالنظر إلى ارتفاع وتزايد عدد يتزايد

عدد عمليات إلى آون الطابع العام الذي تتسم به المعلومات التي تقدمها عنها بموجب االتفاقية، و

 حتى يةعمل الوفود بروح توافقتآمل أن ف.  نسبيًايًا متدنالمعنيةمرافق الالتفتيش التي تـُخضع لها 

  .هذا الشأن في تتوصل إلى قرار متوازن

 وأن تواصل دعمها لتقييم األخطار الموضوعي الذي أجرته األمانة أنأناشد الدول األعضاء ف -٢٧

توافق باالستناد إليه على إجراء المزيد من عمليات تفتيش مرافق إنتاج المواد الكيميائية 

ت ذاته لتوفير درجة  في الوقئةهيِّم استقاللية التقييم التقني، واصل تعزيزهابذلك ستإنها . األخرى

 .ة متماشية مع أحكام االتفاقيةينشطة الصناعاأل من االطمئنان إلى أن أآفى

 إجراء عدد أقل من عمليات تفتيش ٢٠٠٧وُيقترح أيضًا في مشروع برنامج وميزانية عام  -٢٨

ال  آميًا ًا تخفيضما يمثـِّل الكيميائية، ٢ الكيميائية ومرافق مواد الجدول ١مرافق مواد الجدول 

 التيسير في هذا الشأن، سيرورة شعبة التحقق خالل ه آما شرحت،إن هذا االقتراحو. نوعيًا

 بأي شكل من األشكال يستتبع ال إنه.  مع تقييم األخطار الذي أجرته األمانة ومع االتفاقيةمتوافق

 .صناعة من مجاالت التحقق من الين الرئيسيلين المجاينجهود التفتيش المبذولة في هذلتخفيضًا 

القرار الذي ستتخذه الدول األطراف بشأن عدد عمليات تفتيش الصناعة في آل فئة من وإن  -٢٩

 .للسنوات المقبلة ةوالميزاني البرنامج مشروعفئات المرافق المعنية سيساعد األمانة على إعداد 

 تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني

 الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة السابعة األمانة على مساعدة الدول األطراف علىثابرت لقد  -٣٠

  .من االتفاقية

طلبات قدمتها  طلبًا من ٣٤ ستكون األمانة قد لّبت ٢٠٠٦ ديسمبر/آانون األول ٣١وبحلول  -٣١

وستكون قد . هافيتوفـَّر  للحصول على مساعدة ثنائية مباشرة طرفًا ة دول٣٧خالل هذه العام 

من أجل الدول األطراف تنفيذ االتفاقية وانين قوص  نصإعدادنـُظمت ثالث حلقات عمل بشأن 

 والدول ،الكاريبيدول  من بين والدول األطراف ،ندجماعة دول األفي الدول األعضاء  من بين



C-11/DG.9 
page 6 

 

 

 ١١٤مع الهيئات الوطنية لـت ستكون األمانة قد تعاونآما . غرب أفريقيادول  من بيناألطراف 

 .ذات الصلة القوانين مشروعًا من مشاريع ٢٢٦ ةومراجعفي إعداد وثيَق التعاون دولة طرفًا 

 في معظم الدول التي وتـُتـَّخـَذوطنية، ال اتها هيئقد أقامتآافة الدول األطراف تقريبًا واآلن تكون  -٣٢

 .الالزمةتشريعية الدارية أو اإلبير التدافعلت ذلك خطوات العتماد 

مجال تدعو ب ما يتعلقل األطراف فيمن الدوالواردة ونشهد اآلن دفقًا مستمرًا من المعلومات  -٣٣

تنفيذ االلتزامات  قبل اعتماد خطة العمل الخاصة بآان يعتريه الرآود هلقول إنإلى االصراحة 

 .٢٠٠٣المادة السابعة من االتفاقية في عام بموجب 

قدمت آثيرة  الجهود المشترآة التي بذلتها األمانة ودول أطراف نتيجة هذا التقدم ويمثـِّل -٣٤

 مالية، أو استضافت اجتماعات تقنية، أو تعاونت معنا في إجراء زيارات مساعدة مساهمات

 .تقنية

وأود أن أشير على وجه الخصوص إلى الدعم الذي قدمته الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد  -٣٥

مثل معيَّنة من بين أعضائه،  دول أطراف وبفعل القيِّمةاألوروبي من خالل تحرآاته المشترآة 

استضاف التي  والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية، ، وفرنسا، والبرتغال،ياإسبان

 .لهيئات الوطنيةخاصة باجميعها في هذا العام دورات تدريبية 

 األمانة لعملن االجتماعات اإلقليمية واالجتماعات دون اإلقليمية أتاحت أيضًا فرصًا ثمينة وإ -٣٦

وأود في هذا السياق أن أشكر اإلمارات العربية المتحدة، . نيةالهيئات الوطبالتعاون مع 

يا، وُبرآينا فاصو، وبيرو، والجزائر، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية آوريا، سوإندوني

نا النرويج ونيوزيلندا يلإ تقدمقد و.  ونيفيس، وقرغيزستان، وآولمبيا، والمكسيكتسوسانت ِآ

 .في هذا المجالواليابان أيضًا دعمًا سخيًا 

. أسابيع فقط، أوصى المجلس المؤتمَر بأن يتاَبع العمُل في إطار خطة العمل المعنيةبضعة وقبل  -٣٧

السنة القادمة إعالمكم في  يتسنى لنا هذه التوصية، حتى إقراروآمل أن يتمكن المؤتمر من 

  وبتناقصتفاقيةفي تنفيذ االلتزامات بموجب المادة السابعة من االالتقدم بتحقيق المزيد من 

 . على هذا الصعيدالثغرات

 التعاون الدولي والمساعدة

لمنظمة افي إطار هدف  الهامةزات اإلنجاالعديُد من  السنة مرة أخرى خالل هذه تحققلقد  -٣٨

  .الرئيسي هذا
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 القدرات في إندونيسيا وأوُرغواي تنمية لدعم أن األمانة قد أجرت دورات إبالغكمّرني فيس -٣٩

 .لمبيا والكويت والمملكة العربية السعوديةوبالو وقطر وآو

الخاصة ستاريكا والمكسيك لتقييم أنظمتها ـُاعدة تقنية أولية لبيرو وآأجرينا زيارات مسوقد  -٤٠

وقد نظمنا أيضًا دورات بشأن المساعدة . لتحرك االستجابي على الصعيد الوطني واإلقليميبا

ول، بالتعاون مع حكومات إسبانيا وجمهورية  بالتحرك االستجابي األالقائمينوالحماية من أجل 

إيران اإلسالمية والجمهورية التشيكية وجمهورية آوريا وجنوب أفريقيا وصربيا وسلوفاآيا 

 .وسويسرا وشيلي وفنلندا

 َ لبت هذه المشورةـَفقد ط: وإن تزايد طلب مشورة الخبراء والمساعدة غنّي عن البيان -٤١

 دولة طرفًا ٢٥ و،٢٠٠٥ دولة طرفًا في عام ١٣ و،٢٠٠٤ دول أطراف في عام ٦ َ والمساعدة

 . البلدان الحديثة االنضمام إلى المنظمةفيخاصة طلُب ذلك ب وَيبرز. ٢٠٠٦في عام 

 واألربعين من األمانة السادسةفقط طلب المجلس في دورته . ويستمر التقدم في مجاالت أخرى -٤٢

المساعدة ب الخاصةصرف البيانات ، إنشاء مة المؤتمر الحاليةأن تنجز، بحلول موعد دور

أن ب إعالمكماآلن يمكنني و.  من المادة العاشرة من االتفاقية٥والحماية الذي تقضي به الفقرة 

 مصرف بيانات المساعدة والحماية على المنوال بإعمالاألمانة قامت في أوائل هذا الشهر 

. عضاءاحة اآلن للدول األالمباشر على شبكة اإلنترنيت، وأن المعلومات التي يتضمنها مت

 .وستقوم األمانة بتحيينه بحسب االقتضاء

وأود في هذا الصدد أن أناشد الدول . الممكن للدول األعضاء آل الدعم آما سنظل نوفـِّر -٤٣

 .األعضاء أن تواصل تقديم التبّرعات، سواء أآانت مالية أم في شكل خبرة تقنية

نا ـَ عملالذي يمثـِّلإطار برنامج التدريب المشترك، ي ف المضي قـُُدمًاوباإلضافة إلى ذلك استمر  -٤٤

منهاج على مدى سبع السنوات األخيرة انتفع من ف. الرائد في شعبة التعاون الدولي والمساعدة

 دولة ٧٨ خبيرًا تقنيًا من ١٣٢البرنامج هذا في إطار التي تـُنـَظـَّم  ةالتدريب السنويدورات 

 .طرفًا

من بين المشارآين في في أن هتمام لال محطًاواصم الدول األطراف ن في عوملمقيِّايجد وقد  -٤٥

  إلجرائها، نا الالحق ن تقييُم، آما بي٢٠٠٥َّتدريب المشترك حتى نهاية عام دورات برنامج ال

 متدربًا انخرطوا بصورة ٢٦وساعدون هيئاتهم الوطنية في تنفيذ االتفاقية،  متدربًا راحوا ي٦٠

في أنشطة متصلة  متدربًا انخرطوا ٤٣و أنشطة التحقق، ورةير سفي في المساعدة مباشرة
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ويبدو أن هذا البرنامج يؤتي .  بصفوفنا في األمانةواالتحق متدربين ٩وبالسالمة الكيميائية، 

 .سرة المنظمةأل المنفعة ما بدورهتؤتيان  اللتين والخبرةالدراية هاألهداف المنشودة منه بتوفير

ز دورتنا التدريبية بشأن تنمية المهارات في مجال التحليل  تعزي٢٠٠٦وقد زيد في عام  -٤٦

ونحن ممتنـّون للمعهد الفنلندي للتحقق بمقتضى اتفاقية .  وحدة ثانيةتضمينهاالكيميائي، من خالل 

ة  وللجامعة التقنية في دلفت هنا بهولندا، إلجرائهما هذه الدور،)VERIFIN(األسلحة الكيميائية 

 . ذي الصلةآما أود أن أشكر االتحاد األوروبي لدعمه المالي. تدار بمثل هذه االقالسنوية

 مدير ،أن الدآتور جون ماخوبالوب إعالمكمم مالحظاتي بشأن التعاون الدولي، أود توقبل أن أخت -٤٧

 ،منظمتنالوإن مغادرة الدآتور ماخوبالو . شعبة التعاون الدولي والمساعدة سيغادر المنظمة قريبًا

 بوصفها منظمة ليست تها عن طبيعتتأتى وتفان، إياها بإخالص تهمن خدمبعد سنوات عديدة 

 .الخدمة فيها مستديمة

فجون . قدرة على النهوض باألودموهبة وخيال ومن جون ما يتحلى به وسنفتقد أيما افتقاد  -٤٨

 جعل منها الوحدة الناجعة الذي وهو ، شعبة التعاون الدولي والمساعدةأقام الذيماخوبالو هو 

 بالمهام الطموحة االضطالعفقد تمكنت هذه الشعبة تحت إشرافه من .  نعرفها اليوم جميعًاالتي

 أنشطتنا في هذا المجالف.  من االتفاقيةالمنوطة بها بموجب المادتين العاشرة والحادية عشرة

 .إليه نوَّهُت آما الدعم، َدومدعومة جيِّالرسوخ  َدجيِّ راسخة

 الصحيحة التي ينبغي الصيغة، يعرف جون ماخوبالو مرموقفقيه الوالكيميائي ال من نتظروآما ُي -٤٩

نه إ. لدينا البرامج لتحقيق التوازن بين الطلبات التي نتلقاها من الدول األطراف وأولويات تطبيقها

 .التوفيق في المستقبلآل منى له جميعًا هنا، ونتصدقاء من األ آثيرًا سيغادرنا تارآًا

 شعبة  مديرِةستتولى منصَبمارس من السنة المقبلة، /بالو في آذاروعندما سيغادرنا جون ماخو -٥٠

وريا، زة، هي السفيرة الدآتورة آاليمي ِاْمُو أفريقية متميٌِّ التعاون الدولي والمساعدة دبلـُماسية

 لقبولها دعوتي لاللتحاق بصفوف عن امتنانيلها فأعرب . الممثلة الدائمة لكينيا لدى المنظمة

 . الهامالتطوَرمة آينيا لتيسيرها هذا األمانة، ولحكو

وريا في  السفيرة ِاْمُوستـُْعِملفي الكيمياء، األصلي  وإعدادها الدبلـُماسية مهاراتهاباإلضافة إلى ف -٥١

تنمية للوظيفتها الجديدة الخبرة التي اآتسبتها طوال عدة سنوات حين آانت تدير برامج 

ّبر إيصال وسائل المساعدة في مجاالت مساعدة في آينيا، حيث اضطلعت بامتياز بتدالو

أفضل الممارسات التي تقوم عليها مبادئ الد بتقيُّال دة في ذلك صارَماجتماعية هامة، متقيِّ

 .اإلدارية
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رضا آافة ب على نحو يحظى جون ماخوبالو ستقتفي خطىوريا وتحدوني الثقة بأن السفيرة ِاْمُو -٥٢

 .هالدول األطراف تشاطر األمانة استعدادها لدعموإني على يقين من أن آافة ا. الدول األطراف

وريا ستكون أول امرأة في تاريخ  أود أن ألفت االنتباه إلى أن السفيرة ِاْمُووأخيرًا وليس آخرًا -٥٣

 .المنظمة تعمل في اإلدارة العليا لألمانة

 الشؤون اإلدارية والموارد البشرية

 مشروع برنامج يتصدرها ينظر فيها، سائل مالية هامة معروضة على المؤتمر لكيعدة مثمة  -٥٤

  .٢٠٠٧وميزانية عام 

، أال ٢٠٠٧وقد أشرُت قبل لحظات إلى إحدى المسائل الهامة في مشروع برنامج وميزانية عام  -٥٥

 على آبيرًاوهي مسألة عمليات تفتيش مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى، التي تطرح تحديًا 

 .المنظمة

 األمانة فيما يتعلق بتوازن ترتئيه ما  أفضُل٢٠٠٧ وميزانية عام يقدَّم في مشروع برنامجو -٥٦

 .الُصُعد آافة على بل ، هذه المسألةصعيد امج علىنالبرأولويات 

ويهيَّأ في إطار مشروع البرنامج والميزانية هذا لعدد من المبادرات اإلنفاقية الجديدة فيما يخص  -٥٧

ً  آاملةالسنة المقبلة، ويـُراعى فيه ارتفاع األسعار ا  بيد أن الوفود ستالحظ أن. لمتوقع مراعاة

التي صافي مقادير المصروفات لعمليًا مساوية اإلنفاق خالل السنة القادمة أن تبقى مقادير  المراد

فإذا : صغير تخفيضوسيحقَـَّق في الواقع .  فيما يخص السنة الجاريةصَِّصت لها اعتماداتـُخ

يزانية هذا فإن الدول األطراف ستنتفع خالل السنة القادمة اعتمد المؤتمر مشروع البرنامج والم

 %.١٫٧في المتوسط نسبته بلغ ت في اشتراآاتها السنوية تخفيضمن 

عام المدير بصفتي ال التي أسترشد بهاالرغم من أن االنضباط المالي هو أحد المبادئ على و -٥٨

مة على نمو صفري بالقيمة االسمية، للمنظمة، أود أن أطمئن الوفود إلى أننا، بتقديمنا ميزانية قائ

 توازن مالئم بين إلقامةقـة ن األمانة بذلت جهودًا منسَّأالواقع ف.  البرامجتقليصلم نعمد إلى 

لقد عملنا للتكفل بأننا سنتمكن من .  الممكن تحقيقها فيما يخص السنة القادمةامجنالبرأولويات 

، أعمالنا الموارد من أجل تسخيرة عند االستمرار على السعي لتحقيق أعلى درجات النجاع

 . الدقة في وضع تقديرات الميزانيةفالتزمنا

 لنا من سيتيحالستعانة بالموارد ا ترشيد على صعيدوإن ما حققته األمانة خالل السنوات األخيرة  -٥٩

جديد أن نفي بالوالية المنوطة بالمنظمة فيما يتعلق بالتحقق من تدمير األسلحة الكيميائية بدون 
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 بموارد مستعينين سنقوم بالمزيد أيضًا فعلى هذا الصعيد. زيادات ذات شأن في عدد الموظفين

 .أقل

عدة المقترح في  سيكون التمويل المباشر لبرنامج التعاون الدولي والمساوعلى نحو ذي داللة -٦٠

 بنسبة ٢٠٠٥صة له في عام  أعلى من مقدار االعتمادات المخص٢٠٠٧َّبرنامج وميزانية عام 

نشطة التعاون ألألمانة تلبية طلب الدول األطراف المتزايد ل لكي تتسنى وذلك ،%١٠تناهز الـ

 .الدولي والمساعدة

مجلس تنطوي على االستعانة  ال بهاوخالل هذه الدورة ستسنح للوفود فرصة إنشاء آلية أوصى -٦١

المتأخرة في الوفاء بخطط للدفع بالتقسيط على عدة سنوات بغية تشجيع الدول األطراف 

ومن شأن هذه اآللية أن تجعل ممارسة .  عليها للمنظمةات المالية على تسوية المستحقهاالتزاماتب

د مات النظام الموحَّ منظمعظمالمنظمة في هذا الصدد متماشية مع الممارسة المعمول بها في 

 .لألمم المتحدة

على الوفود مذآرة بشأن اإليرادات والمصروفات تشمل الفترة آما إن بين الوثائق المعروضة  -٦٢

تسير على الطريق الصحيح يَّن فيها أن األمانة َبوُي. ٢٠٠٦ سبتمبر/أيلولالممتدة حتى نهاية 

 االعتمادات  مما أنفقته منأآثَر ٢٠٠٦ام  في عالبرنامج لتنفيذمن االعتمادات المخصَّصة  منفقةً 

ره ـِّوفي إلى أنه لوال المتـّسع المالي الذي أشير أن ينبغي لكن.  سابقة سنواتخالل بضع المناظرة

ن على األمانة أن الفوائض النقدية المتحققة عن السنوات السابقة لتعيَّما لّما يزل محوزًا من 

بعض الدول األطراف لم تف بالتزاماتها المالية صندوق رأس المال العامل، ألن ب تستعين

على هذا  بالتزاماتها المالية تفيفأناشد هذه الدول أن .  وفي الوقت المحدَّدةآاملصورة للمنظمة ب

 .ته قبل نهاي٢٠٠٦عليها عن عام المستحقات  آلفي المستقبل، وأن تدفع النحو 

فيف للنظام المالي للمنظمة يتأتـّى عن وُيعرض على المؤتمر أيضًا خالل هذا األسبوع تعديل ط -٦٣

 أقّر يوليه/تموزففي .  المنظمة في فترة سابقة من هذه العامبلغته ًا هامًاَمعلـَمل ــِّـإنجاز يمث

  . مالية للمنظمة، آما يقضي به النظام الماليال دوثيقة تنطوي على القواعأول المجلس 

 عن هذه القواعد المالية وعن تعديل للنظام المالي يتأتـّى ببساطةالمعني وإن تعديل النظام المالي 

 . لهاعتمده المؤتمر في دورة سابقة

، مستندة في ذلك ٢٠٠٦وقد أعدت األمانة تقارير عن األداء فيما يخص النصف األول من عام  -٦٤

، وإلى األهداف ومؤشرات األداء الوارد بيانهما في مشروع الميزنة على أساس النتائجإلى نهج 
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تقارير عن ال وإعداد الميزنة على أساس النتائج نهج تطبيقوإن . لعامهذا اوميزانية برنامج 

 .دوليةالمنظمات غيرها من ال وفي تنااألداء يتطور في منظم

 على أساس النتائج تدبر إلى سيفضي الميزنة على أساس النتائج بأن نهج ُ ثقةال َ  األمانةوتحدو -٦٥

 تنفيذ إلى الدافعممكنة التحقيق هو النتائج ال إحرازُب ـَّوإلى ثقافة تنظيمية يكون فيهما متطل

ونأمل أن تؤدي هذه السيرورة إلى . اتخاذ القراراتإلى األعمال وإلى االضطالع بالبرامج و

 . إلى عامعاممن تحسين األداء والنجاعة 

جلس في م المفكما تذآر الدول األطراف، قدَّ.  الموارد البشريةعلى اآلن أعكفواسمحوا لي أن  -٦٦

تطبيق نهج المنظمة فيما يتعلق بمدة الخدمة دورته السابعة واألربعين إلى المؤتمر توصية بشأن 

من قرار المؤتمر بشأن النهج ) ج(١الفقرة الفرعية  ُعدَّلتالمقترح  بهذا القرارو. مستقبًالفيها 

 :يبحيث يجري نصها آما يل) ٢٠٠٣أبريل / نيسان٣٠ بتاريخ C-SS-2/DEC.1(المعني 

وبصفة تدبير ُيتـَّخـَذ لمرة واحدة، ال تُـُرسى به سابقة فيما يخص المستقبل، "

ينتهي العمل بهذا التخويل االستثنائي للمدير العام، بمنح تمديدات أو 

تجديدات للعقود بحيث يزيد مجمل مدة الخدمة عن حد السبع سنوات 

ين، اعتبارًا من النظام األساسي للموظف) ب(٤-٤المنصوص عليه في البند 

وحينذاك ال يجوز أن يبقى في الخدمة أي . ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٩من 

مدة خدمته على سبع سنوات من الموظفين الخاضعين مجمل موظف يزيد 

للنهج المعمول به فيما يتعلق بمدة الخدمة، غير الموظفين المشمولين بأحكام 

 ." للموظفينمن النظام األساسي) ب(٤-٤من البند ‘ ٢’و‘ ١’الفقرتين 

 النهج فيما يتعلق صالحومن األهمية بمكان إدراُك أن المؤتمر، باعتماده هذا القرار، سيؤآد  -٦٧

 العملية لتطبيقه تطبيقًا مستدامًا من الناحية الوسيلةبمدة الخدمة، مانحًا األمانة في الوقت ذاته 

 آمالنهج فيما يتعلق بمدة الخدمة وبهذا التعديل سُيتابع تطبيق ا.  من الناحية العمليةوأرشَدالمالية 

 .ق حتى اآلن، لكن بتوّخي المرونة اإلضافية الالزمةطـُبِّ

فقد أعمل .  تحسينات في آافة مجاالت حشد الموظفينتحقيقويستمر فرع الموارد البشرية على  -٦٨

نظامًا لتقديم طلبات الترشـيح على شبكة اإلنترنيت على المنوال المباشر بغية التشجيع على 

.  وعلى تقليص المدة التي يستغرقها شغل الوظائفًاإلخطار بالشواغر إخطارًا أوسع نطاقا

 ١٥٠فرع حاليًا إلى التوصل إلى حشد الموظف من الفئة الفنية في فترة تقّل عن هذا الويهدف 
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، منها ٢٠٠٧بحلول نهاية عام يومًا  ١٢٠ لتبلغ المدة ه هذتقليص مواصلةيهدف إلى  آما. يومًا

 .عن شغورها  المعلن الوظيفة المعنيةلشغل ل األجل الممكن خالله الترشحــِّـتمثمًا  يو٦٠

 تبّدُل على صعيدما يستتبعه بالنهج فيما يتعلق بمدة الخدمة، وبحدَّد ت الذي ياإلطارففي هذا  -٦٩

 بصورة الموارد البشرية تدبرمنتظم، نعتقد أن هذه التحسينات ستساعد األمانة على اللموظفين ا

 .جعأن

 إنشاء مكتب للمنظمة في أفريقيا

 ينظر مفتوح نطاق العضوية  عامًالًا المجلس فريقينشئفي العام الماضي أوصى المؤتمر بأن  -٧٠

منذ في هذا الشأن  المداوالت آتتوقد . في شتى السبل الكفيلة بتعزيز تواجد المنظمة في أفريقيا

ولكن يبدو أننا نحتاج إلى بعض الوقت . يةتمكنّـّا من تذليل عدة مسائل عملف، ثمارهاذلك الحين 

ويشدَّد على هذا الجانب في التوصية .  على أرض الواقعه المبادرةهذللبّت في آيفية تجسيد 

، ٢٠٠٧الصادرة عن المجلس في هذا الصدد ويهيَّأ فيها لمتابعة األعمال ذات الصلة في عام 

، وأود أن أؤآد مجدَّدًا استعداد األمانة )آولـُمبيا(، السيد روخيِلس بتوجيه الميسِّر المقتدر

 .لمواصلة دعم هذه المداوالت

 عالمية االتفاقية

. ن التقدم المتواصل المحَرز في مجاالت هامة من مجاالت عمل المنظمةيبيِّعامًا قدمُت عرضًا  -٧١

 التي  تسع السنواتخالل في اإلنجازات التي حققتها المنظمة لكبير الرضا نجد مبعثًا أن حقًالنا ف

 . بدء نفاذ االتفاقيةمنذانقضت 

فعلى . علينا القيام بالكثير قبل أن نتمكن من القول بتحقيق أي نجاح حقيقييتعيَّن لكن لّما يزل  -٧٢

 لنا سيحقفهل .  لن نكون قد أنجزنا مهمتنا طالما بقَي بلد واحد خارج نطاق االتفاقيةسبيل المثال

 آيميائية قد ةن تكون آافة الدول األطراف الحائزة أسلح نجاح حقيقي بعد أبإحراز ننادي أن فعًال

 قد حققنا عالمية االتفاقية؟حينذاك  إذا لم نكن ًا جميعهادمَّرت

 ويصح.  في قوة أضعف حلقاتهاتكمنإننا جميعًا نعرف القول المأثور الذي مفاده أن قوة السلسلة  -٧٣

العالم على حظر األسلحة فالسلسلة المتمثلة في حرص دول : هذا القول بصورة خاصة هنا

 واحدة، قد تتمثل في بلد هنة في أي وقت بسبب حلقة واقطعالكيميائية وعزمها على ذلك قد تن

 مجموعة إرهابية إلى استغالل لتوصت االتفاقية، أو في بلد مقتضيات من التملصعازم على 

تدابير القانونية  على الصعيد الداخلي إلى اآلليات والمن جراء افتقاره  فيهالفرص المتاحة

 .المطلوبة من آافة الدول األطراف
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 أن يجب، بل ل أن تتواصل بال آل يجبجهودنا الرامية إلى تحقيق عالمية االتفاقيةفإن ولذا  -٧٤

على هذا حرز  التقدم الهائل الذي ُافيبعض الرضا ل نجد مبعثًاأن لنا  ويجوزهذا . فتـُكثـَّ

انضمام الجبل األسود بو.  في االتفاقية ما فتئ يتزايدفعدد الدول األطراف. حتى تاريخهالصعيد 

 ١٨٠ أي أنه فاق العدد البالغ، ١٨١ ازداد عدد الدول األطراف فيها إلى رًاـَّإلى االتفاقية مؤخ

 في عام بلوغه المستهدفالذي حدَّده المؤتمر في دورته العاشرة باعتباره عدد الدول األطراف 

٢٠٠٦. 

الجبل األسود وجزر هي ؤتمر أصبحت ست دول أطرافًا في االتفاقية، فمنذ الدورة العاشرة للم -٧٥

 بها حارَّيسعدني أن أرّحب ، التي القمر وجمهورية أفريقيا الوسطى وجيبوتي وليبيريا وهايتي

 .ترحيبال

 في االتفاقية، يحقق بعضها تقدمًا هامًا على صعيد ًافاطرليست دوًال أ دولة ١٤ إالولم تبق  -٧٦

 . أو التصديق عليها؛ وسنواصل العمل مع هذه الدول بصورة وثيقةيهااالنضمام إل

عراقيين، ستكون الالموظفين عدد من آبار وسنعقد في األسبوع المقبل حلقة عمل أخرى من أجل  -٧٧

الحدث الثالث المهيأ لمساعدة العراق على الوفاء بالتزاماته في مجال تنفيذ االتفاقية بعد انضمامه 

 آافة الدول األطراف التي دعمت حلقات العمل التدريبية هذه، وال سّيما وأوّد أن أشكر. إليها

 .حكومة األردن الستضافتها اثنتين منها

وعلى ذآر الشرق األوسط أعتقد أن من المناسب التطرق هنا وجيزًا إلى الجهود التي نبذلها  -٧٨

 .للترويج لعالمية االتفاقية في هذه المنطقة المضطربة

حيب بكافة وفود بلدان هذه المنطقة المشارآة في دورة المؤتمر هذه بصفة وأود أن أبدأ بالتر -٧٩

إنها وفود إسرائيل والعراق ولبنان، ووفد مصر التي تشارك في المؤتمر بهذه الصفة . مراقب

لكن يؤسفني أن الجمهورية العربية السورية لم ترسل هذه المرة وفدًا للمشارآة في . ألول مرة

 .المؤتمر

 الشرق األوسط المشارآة في هذا المحفل بصفة مراقب ستستفيد من مشارآتها وآمل أن دول -٨٠

فيه، وسيتسنـّى لها أن تؤآـِّد في سياقه بصورة مباشرة أنها ستنضم إلى االتفاقية آما يتوخـّاه منها 

اهتمامًا بالشكليات المحضة، بل انطالقًا من اقتناع راسخ هذا وال أقول قولي . المجتمع الدولي

 التي تجعل انضمام الوجيهةعلى نطاق واسع بشأن األسباب القانونية واألخالقية والعملية سائد 

 .هذه البلدان إلى االتفاقية أمرًا ال بد منه
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وفي هذا السياق أيضًا أود التذآير بأنه تم منذ بضعة أسابيع خلت، بفضل أريحية إيطاليا والدعم  -٨١

حلقة عمل هامة في روما بشأن عالمية االتفاقية في  المالي الذي قدمه االتحاد األوروبي، تنظيُم

فقد نوقشت مجدَّدًا خالل حلقة العمل . منطقة الشرق األوسط وحوض البحر األبيض المتوسط

هذه، بمشارآة وفود إسرائيل والجمهورية العربية السورية ولبنان وممثل لمصر، الدرجة العالية 

وأود أن أغتنم هذه الفرصة . ة في الشرق األوسطمن األولوية التي يجب أن تحظى بها االتفاقي

 .ألعرب مرة أخرى عن خالص امتناني لحكومة إيطاليا لتكرمها باستضافة حلقة العمل هذه

قد قلُت في تلك المناسبة إنه ال يمكن أن يكون هناك مبرِّر أخالقي أو استراتيجي إلبقاء خيار ل -٨٢

 .األسلحة الكيميائية خيارًا متاحًا

وتجسِّد االتفاقية األوج في سلسلة الجهود التي . ت األسلحة الكيميائية أسلحة مشروعةفأوًال ليس -٨٣

وقد تمثـَّلت بواآير هذه الجهود في . ُبذلت لحظر األسلحة الكيميائية وسائر وسائل الحرب السامة

 .١٩٢٥ ثم بروتوآول جنيف لعام ١٩٠٧ ثم اتفاقيتها لعام ١٨٩٩إبرام اتفاقية الهاي لعام 

تفاقية تحظر آافة األسلحة الكيميائية بدون تمييز وفي آافة الدول األطراف، وعليه فهي إن اال -٨٤

تمثل قاعدة عالمية ليس ألي حكومة أن تتوخى تجاهلها أو انتهاآها بدون أن تثير استنكارًا 

 .عالمي النطاق وربما رّدًا سريعًا من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

فما هو .  ليست أسلحة غير مشروعة فحسب، بل هي غير أخالقية أيضًاوإن األسلحة الكيميائية -٨٥

 الرئيسي من استخدامها إذا لم يكن قتل المدنيين األبرياء وتشويههم وإرهابهم؟ وال يهم الغرض

 .آثيرًا ما إذا آانت هذه األسلحة في أيدي حكومات عدوانية أم في أيدي جهات غير حكومية

فالمحلـِّلون العسكريون الراسخون، وبمن . ذات قيمة عسكرية محدودةآما إن األسلحة الكيميائية  -٨٦

فأهمية األسلحة . فيهم المحلـِّلون من الشرق األوسط، يخلصون باطـّراد إلى هذا االستنتاج ذاته

. الكيميائية من الناحية االستراتيجية مشكوك فيها، وليس لها من الناحية التكتيكية إال أثر محدود

فالمدنيون غير المحميين هم هدفها الممكن . ثة مجهَّزة جيِّدًا ومستعدة للتصدي لهاوالجيوش الحدي

 .الوحيد

. ويجزم البعض بالترابط السياسي بين األسلحة الكيميائية واألسلحة النووية في الشرق األوسط -٨٧

فًا فمن الناحية القانونية يجدر التذآير بأن االتفاقية، خال. ولكن هذه النظرية ال تصمد أيضًا

سي نظامًا عالميًا ال تعتريه ثغرات وال ِهنات وال ْرـُلمعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، ت

: استثناءات وال تحفظات استراتيجية، وال ينطوي على أي تمييز بين الحائزين وغير الحائزين

 ".ناٍد لحائزي األسلحة الكيميائية"فليس هناك 
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توًا ليس هناك مجال للشك في االختالف الشاسع بين أما على الصعيد العسكري فكما ذآرُت  -٨٨

القدرة التدميرية الهائلة التي تتميَّز بها األسلحة النووية والطابع التدميري المحدود الذي تتسم به 

 .األسلحة الكيميائية، التي ال يمكن أبدًا اعتبارها رادعًا للتهديد النووي وال مضارعًا له

ي عدم  ينبغًا واستراتيجيًاقانوني األسلحة النوويةعن الكيميائية األسلحة اختالف فبالنظر إلى  -٨٩

د ـَّفمن شأن جعل مصير االتفاقية رهنًا بإيجاد حّل شامل للوضع المعق: ًاسياسيالربط بينهما 

 بين نوعين مختلفين من أسلحة  لهمبرِّرال السائد في الشرق األوسط أن يستتبع إقامة ترابط 

أجل غير من شأن ذلك أن يفضي إلى استمرار المأزق الحالي إلى آما إن . الدمار الشامل

 .، رهينة للمسألة النوويةفعليةالتي تمثل بحد ذاتها ضرورة قانونية ، حيث تبقى االتفاقية، مسّمى

البقاء خارج مطال االتفاقية في إحالل السلم في هذا يمكن أن يسهم  آيفآما إنه سيصعب فهم  -٩٠

 .ت معاناتهالجزء من العالم الذي طال

 دراسة هذه المسألة يعاودوا نواصل مناشدة أصدقائنا في الشرق األوسط أن ومن هذا المنطلق -٩١

 في دعمها لالتفاقية إسهامًا الدول إلى السواد األعظم من همنضمام وأن يروا في ااءـّ بنعلى نحو

 .فعاًال في إحالل السلم واألمن في منطقتهم

جمهورية ، إذ ال تزال  أخرى مصاعُبق عالمية االتفاقيةنا الرامية إلى تحقي جهوَدوتعترض -٩٢

 . المطلقة باالتفاقيةاستهانتهامستمرة على طية االديمقرالشعبية آوريا 

مجلس األمن التابع لألمم  الصادر عن ١٧١٨القرار أن  بالتذآير علّي يجب وفي هذا الصدد -٩٣

في الديمقراطية الشعبية ورية آوريا جمه ا أجرتهالتي ة النوويالتجربة، الذي اعتـُمد إثر المتحدة

 الخاصة بأسلحة الحالية الماضي، يقضي بأن تتخلى عن آافة برامجها أآتوبر/تشرين األولشهر 

الشعبية جمهورية آوريا دًا استعداد األمانة لمساعدة وأوّد اليوم أن أؤآد مجدَّ. الدمار الشامل

مسألة تـُْدَرج وآمل أيضًا أن . ا قبلت عرضنافي سيرورة انضمامها إلى االتفاقية، إذالديمقراطية 

 .المحادثات السداسية في الوقت المناسب على جدول أعمال األسلحة الكيميائية

 دول لّما تنضم فيها خمسفخالل ثالث السنوات األخيرة، ققت منجزات هامة في أفريقيا ولئن ُح -٩٤

في فيما يخص بعضها ز تقدم نتوقع إحراوكافة هذه الدول، ب صلةوإننا على . إلى االتفاقية

 .آما أشرُت إليه أعاله العاجلالقريب 

 لم تبق خارج نطاق االتفاقية إال بربادوس وجزر البهاما وفي أمريكا الالتينية والكاريبي -٩٥

 إال نصف الكرة الغربي دول غير أطراف في االتفاقية آلفي فليس . والجمهورية الدومينيكية

 .ثالثالدول ال ذهه
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 المقبل سأآون في واشنطن أللقي آلمة أمام اللجنة الخاصة المعنية بأمن نصف وفي األسبوع -٩٦

ممثلي ثالث الدول غير بهناك أن ألتقي وأعتزم . الكرة الغربي التابعة لمنظمة الدول األمريكية

 . إلى االتفاقيةهاانضماماسم على طريق  بغية حثها على تحقيق تقدم حهذهاألطراف 

 تقريري السنوي عن تنفيذ خطة العمل هافيلكي تنظر لى الوفود عومن الوثائق المعروضة  -٩٧

بعض المسائل لطوي هذا التقرير على عرض وجيز وين.  بعالمية االتفاقية في هذا العامالخاصة

في العام المقبل  بأن تواَصل المؤتمر توصية من المجلس وقد ُرفعت إلى. التي ذآرتها توًا

 .ر خطة العمل بها في إطااضطـُِلع التي األنشطة

 التحديات الجديدة

ال مناص من أن تكون ف.  جديدة في مجال العلوم والتكنولوجيا تحدياٌتالمستجدات تتأتى عن -٩٨

على الصعيد لتقدم المتواصل المحَرز في مجال العلوم بصورة عامة، وفي الصناعة الكيميائية ل

. قت الحاضر وفي المستقبل بصورة خاصة، آثار على آيفية العمل باالتفاقية، في الويالعالم

التكنولوجيا الفائقة الدقة والمفاعالت الدقيقة تستحدث ظروفًا َسوقًا لمثال واحد فقط أشيُر إلى أن ف

 .التحقق من الصناعةب القيامطرائق التالي متطلبات جديدة فيما يخص جديدة وب

تقلص حجم في و نِتهامروو تقنيات اإلنتاجَحراِك  المتمثلة في امل الناشئة العوآًال من إنآما  -٩٩

نوع من المواد الكيميائية  على إنتاج مجموعة متزايدة التالمستجدةالقدرات في  ووحدات اإلنتاج

 .على المحك ضعهي وعملناؤثر بال شك على ي سالسامة

الحدود عدُم وضوح  المواد الكيميائية الجديدة، و في هذا السياق استحداُثً أهمية ويضاهي ذلك -١٠٠

 أيضًا وقع لهذه األمورفقد يكون .  أنواع جديدة من األسلحة والبيولوجيا، وإنتاُجبين الكيمياء

 .ملموس على العمل باالتفاقية

 وتبادل اآلراء والمعلومات بشأن التشاورتواصل يمن المهم أن ُيعتبر  مماثل وعلى نحو -١٠١

 .يالمساهمة التي يمكن أن تقدمها المنظمة في مكافحة اإلرهاب على الصعيد العالم

 مجلس األمن التابع لألمم المتحدة عن  الصادر١٥٤٠ أساسية، مثل القرار وثمة وثائق -١٠٢

واستراتيجية األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب التي ُاقرت مؤخرًا، تتصل مباشرة بأنشطة المنظمة 

فمن البيـِّن أن المجتمع الدولي يتوخى من المنظمة، . وتمثل مراجع هامة لعملنا في المستقبل

عتبارها المسؤولة عن نزع السالح الكيميائي وعدم انتشاره، أن تؤدي دورًا فعاًال في سياق با

 .هذه الجهود
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 مؤتمر االستعراض الثاني

 لمؤتمر االستعراض الثاني الذي سُيعقد في التحضيرأعمال  ب المعتادعملنا نواصل إذإننا نقوم  -١٠٣

شأ المجلس بالفعل فريقًا عامًال مفتوح وبغية تيسير أعمال التحضير هذه أن. ٢٠٠٨ أبريل/نيسان

). المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية(ر رآـاطاق العضوية يترأسه السفير لين بن

 .الفريق أعماله بداية واعدةهذا وقد بدأ 

مسائل ال، حيث ينبغي التمحيص في  الجوهريعمل الفريقفي  المتمثـِّلةوننتقل اآلن إلى المرحلة  -١٠٤

رآر اوإني أؤآد للسفير ب.  حقيقيةمراجعة بصورة منتظمة، على النحو الالئق بسيرورة لرئيسيةا

، ولكل الدول األطراف، دعمنا الكامل طيلة أعمال التحضير لمؤتمر  الفريق الذي يديرهولمكتب

 .االستعراض الثاني

 الذآرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ االتفاقية

 آبير من عنايتنا في العام قسطإلشارة إلى موضوع سيستحوذ على أود أن أختتم بياني هذا با -١٠٥

فكما قد تتذآرون، استـُحدث خالل الدورة . ة الرمزياالعتباراتمغزاه مجّرد ويتخطى المقبل، 

 .رى جميع ضحايا الحرب الكيميائيةالعاشرة للمؤتمر يوم إلحياء ذآ

 احتفاًالضير لألحداث التي ستـُجرى ل التحأعمافي  شرعنا من جانبنا اتخاذ هذا القرار وفوَر -١٠٦

 .نشاء منظمتناإل و العاشرة لبدء نفاذ االتفاقية السنويةالذآرىب

الذآرى السنوية العاشرة لبدء  فيها أهم األحداث المتصلة بتبيَّنت األمانة مذآرة إعالمية دَّوقد أَع -١٠٧

 مايو/أيار ٩الذي سيجري يوم  أودُّ أن أرآـِّز على الحدث التذآاري الرئيسي، يلكن، نفاذ االتفاقية

 وسترفع ة المعنيالمراسم تهافستترأس جالل.  بحضور جاللة الملكة بَيترآس عاهلة هولندا٢٠٠٧

وسُيقام هذا . األسلحة الكيميائيةآافة ضحايا الُمقام إحياًء لذآرى الستار عن النصب التذآاري 

 .النصب التذآاري على مقربة من مقّر المنظمة

 أود أن أغتنم هذه الفرصة باسم آافة الدول األطراف، في هذا الصدد أتحدث أنيبأعلم إذ و -١٠٨

اه من تألوجه الشكر إلى حكومة هولندا، بلدنا المضيف، وإلى مدينتنا المضيفة الهاي، لما أبدي

الذآرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ  باحتفاًالسهام في األحداث التي ستـُجرى دعم وسخاء في اإل

 فإن مضيفـَينا عرضا ماليالدعم ال يتمثل في المساندة ه من هذآبير قسطآان لئن و. االتفاقية

 معني بالصناعة والحماية من ومنتدى أآاديميأيضًا المساعدة في تنظيم عدة أنشطة، منها منتدى 

 .، سُيعقدان في العام المقبلاألسلحة الكيميائية
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 أحداث هامة تنظيم تعتزمدول أطراف أخرى ر إليه في المذآرة اإلعالمية المعنية، ثمة اشيوآما  -١٠٩

ئاسة الدورية رفألمانيا، التي ستتولى ال. الذآرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ االتفاقيةخاصة ب

 العام خالل لعقد مؤتمر هام في برلين دُِّعـُ، ت٢٠٠٧لالتحاد األوروبي في النصف األول من عام 

 . الخارجية األلماني، الدآتور فرنك َولتـِر ستاينماير الهام مع وزير هذا الحدَثوسأفتتُح. المقبل

 إلى عزمها على تنظيم حدث من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشماليةآما أشارت  -١١٠

، وإني واثق من أن الواليات المتحدة األمريكية بلجيكا وآرواتيا وشأنها في ذلك شأنهذا القبيل، 

هذه األنشطة تمثل برهانًا إن .  خطط مماثلة لالحتفال بهذه الذآرىدوًال أطرافًا أخرى ستعلن عن

 .ملموسًا على التزام الدول األطراف بموضوع االتفاقية والغرض منها

 مثاًال باطـّرادؤآـِّد بالفعل أن االتفاقية، بعد عشر سنوات من بدء نفاذها، تـُعتبر يفكل هذه الجهود  -١١١

روح ب لالحتفاء تضّمون صوتكم إلى صوتيوأعلم أنكم جميعًا . الفعال تعدِّد األطرافحًا على ناج

 ح لنا األحداُثي ستـُتالذي التفاقيةالمنشود من ا على الغرض الجليل وبالحرص االلتزام هذه

 .من جديد ه اإلعراب عنَ فرصة هاالذآرى السنوية العاشرة لبدء نفاذالخاصة باالحتفال ب

 لتوجيه الضروريةَ  واإلرشاداِت كم القراراِتـُت مداوال أن تؤتيأعرب عن أمنيتي ختامًا فدعوني -١١٢

ها هي أعمال الدورة الحادية عشرة . التي تشكـِّل َمْعلـَمًا في مسيرتناالمقبلة أعمالنا في السنة 

 . جزيل الشكرأشكرآمو. ل بالنجاحـللمؤتمر جارية، فلنقم بقصارانا لجعلها تتكلـَّ
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