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 البيان االفتتاحي الذي أدلى به المدير العام
  ية عشرةأمام مؤتمر الدول األطراف في دورته الثان

  حضرة الرئيس،

  أصحاب السعادة،

 أيها المندوبون األآارم،

 بادئ ذي بدء أن أرحب بكم أحّر ترحيب في الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدول األطراف أوّد -١

  .في اتفاقية األسلحة الكيميائية

دريس في وأوّد أيضًا أن أرحب ترحيبًا حارًا بسعادة سفير السودان أبي القاسم عبد الواحد شيخ إ -٢

إن له من الخبرة . فقد انتخب المؤتمر في شخصه دبلـُماسيًا قديرًا وماهراًً. ُسّدة رئاسة المؤتمر

 ما سيمكـِّنه دون شك من توجيه ، اللتين عاينتـُهما على مّر السنين،والدراية بعمل المنظمة

 .فنية وغني عن البيان أنه يحظى لكل الدعم من األمانة ال.مداوالت المؤتمر بنجاح

وقد قام سلفه، سفير إسبانيا ألفنسو َدْسِتس، بإدارة دفة المؤتمر بامتياز خالل سنة بالغة األهمية  -٣

ولذا نتوجه إليه جميعًا بآيات االمتنان، وأقدم إليه شخصيًا أطيب التمنيات . في حياة المنظمة

 .بالنجاح في االضطالع بمسؤولياته الجديدة لدى حكومة بالده

السيد ِسرجيو ُدَورتي، ممثل األمين العام السامي لشؤون اليوم ضر مؤتمَرنا هذا ويشرفنا أن يح -٤

 ومساهماته الممتازةفي هذا المنصب الهام بخبرته  حديثًا نزع السالح، الذي يشهد تعيينه

 من جانب األمم  عليهما، والحرص الثابتالمعروفة في مجال نزع السالح ومنع انتشار األسلحة

ساهم شخصيًا في تعزيز التعاون بين  السفير ُدَورتي إن.  أمينها العام جانب ومناالمتحدة بأجمعه

وتتجلى مساندته هذه في عدد األحداث الناجحة التي نـُظمت في . منظمتنا ومنظمة األمم المتحدة

وأود بهذه المناسبة أن أشكر . منظمة األمم المتحدة احتفاال بالذآرى العاشرة لبدء نفاذ االتفاقية
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تبه، مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح، وموظفيه لما يضطلعون به من عمل شاق وما مك

 .يقدِّمونه من مساعدة قيِّمة

مون، األمين العام لألمم  -ويقينًا إن لي أن أتحدث باسمكم جميعًا معربًا عن تقديرنا للسيد بان آي -٥

 هذا، ولدعمه الدائم لالتفاقية ولعمل المتحدة، للرسالة الهامة والبليغة التي وجهها إلى مؤتمرنا

 .منظمتنا

 وأود أن أعرب لألمين العام عن امتناني الخاص لكلمات الثناء الرقيقة التي خص بها عمل -٦

لقد أآـَّد لي . أآتوبر/تشرين األول ١٨األمانة الفنية إبان اجتماعنا في نـُيويـُرك في و المنظمة

ي إلى تحقيق األهداف المنشودة من االتفاقية، التي استمرار دعمه لنا إذ يسعى المجتمع الدول

 .وصفها بأنها رآيزة هامة من رآائز نزع السالح المتعدد األطراف

أبريل / نيسان٢٩فكان يوم .  لقد آانت هذه السنة سنة متميِّزة في حياة منظمتنا ودولها األعضاء -٧

وفي هذه المناسبة لم تكتف . لكيميائيةمنها يوم الذآرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ اتفاقية األسلحة ا

الدول األطراف بتوجيه رسائل التهنئة والمساندة وإنما برهنت أيضًا على حرصها التام على 

عمل منظمتنا وعلى األهداف المنشودة من االتفاقية باستضافتها األحداث التي نـُظمت احتفاًال 

وإني ممتن جدًا لهذا الفيض من المشيئة . بهذه الذآرى في آل المناطق وآل القارات طوال السنة

 .الطّيبة والوفاء

وسأعود في هذا البيان إلى الحديث عن االحتفاالت بالذآرى السنوية العاشرة، لكني أود التأآيد  -٨

هنا على أن أهمية هذه االحتفاالت تكمن في داللتها على الدعم العالمي الواسع النطاق الذي 

 اعترافًا بإنجازات منظمة حظر األسلحة الكيميائية خالل ٢٠٠٧م فقد شهد عا. تحظى به االتفاقية

السنوات العشر األولى من عملها، وتأآيدًا للعزم على ضمان نجاح االتفاقية، من دولنا 

األطراف، والمنظمات الدولية، والصناعة الكيميائية، والمجتمع األهلي، والخبراء، واألآاديميين، 

ولكن على الرغم من . من طائفة عريضة من الجماعات واألفراد أي باختصار ،ووسائل اإلعالم

 .إنجازاتنا ال تزال تحديات آبيرة ماثلة أمامنا

وأود اآلن أن أقدم إليكم عرضي المعتاد ألبرز ما تحقق خالل العام الماضي في أهم مجاالت  -٩

 .برامج المنظمة

 نزع األسلحة الكيميائية والتحقق

أسلحة آيميائية واألمانة على نحو منتظم بإفادة المجلس التنفيذي قامت الدول األطراف الحائزة  -١٠

 .بالتقدم المحَرز في تدمير مخزونات هذه األسلحة المعلن عنها
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 آان مفتشو منظمة حظر األسلحة الكيميائية قد تحققوا من ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٣٠وبحلول  -١١

من % ٣٥، أي قرابة ٢الفئة  و١ ة طنًا من األسلحة الكيميائية من الفئ٢٥ ٠٢٠تدمير أآثر من 

 .مجموع المخزونات التي أعلنت عنها الدول األطراف الحائزة الست

ويشكل ذلك رقمًا قياسيًا حقًا لم يسبق له مثيل فيما يتعلق بالقضاء المستمر تدريجيًا على فئة  -١٢

جابي لكْن على الرغم من ضرورة اإلقرار بهذا التطّور اإلي. آاملة من أسلحة الدمار الشامل

لّما يزل يتعيَّن % ٦٥يجب أن ال يغيب عن بالنا أنه تبقى من المخزون المعلن نسبة مقدارها 

 المحدَّد في االتفاقية ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٩تدميرها تدميرًا آامًال ال رجعة فيه، وأن تاريخ 

 ها قصارى جهدولذا أناشد آل الدول الحائزة أن تبذل.  يقترب سريعًانجاز تدميرهاأجًال نهائيًا إل

 .لهذه الغاية

، أصبحت ألبانيا الدولة ٢٠٠٧يوليه / تموز١١وآما أفادت به األمانة الفنية المجلس التنفيذي في  -١٣

إنها فعلت ذلك . الطرف الحائزة األولى التي تنجز تدمير آل مخزوناتها من األسلحة الكيميائية

ويمثل ذلك إنجازًا تاريخيًا عظيم . على الرغم من المصاعب الفنية الهائلة التي اعترضت طريقها

األهمية ال أللبانيا فحسب وإنما التفاقية األسلحة الكيميائية أيضًا، وقد تسنى تحقيقه بفضل عزم 

ألبانيا الثابت وبفضل المساهمة المادية الثمينة التي قدمتها الواليات المتحدة األمريكية والدعم 

 .وناناإلضافي الذي قدمته إيطاليا وسويسرا والي

وفي الواليات المتحدة األمريكية تتواصل عمليات التدمير حثيثًا، فقد تم حتى تاريخه تدمير  -١٤

فالواليات المتحدة األمريكية، ثانية الدول األطراف الحائزة . من مخزوناتها المعلنة عنها% ٤٨

لوسيطة ها المتعلقة بالمهل اأسلحة آيميائية من حيث الكميات المحوزة منها، وفت بالتزامات

. ٢٠٠٧ آانون األول ٣١ أسلحتها الكيميائية قبل األجل المحدَّد لذلك، الذي ينقضي بحلول لتدمير

ويؤآد هذا اإلنجاز الهام على حرص هذه الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية 

 وتنبغي. وعلى مساعدة الدول األطراف األخرى في جهودها الرامية إلى تدمير مخزوناتها

اإلشارة إلى أن الواليات المتحدة األمريكية قد دمرت أيضًا آل ما أعلنت عنه من األسلحة 

 .٣ الكيميائية من الفئة

ودعوني أذآرآم أيضًا بأنه، بناء على قرار اتخذه المؤتمر في السنة الماضية، عرضت الواليات  -١٥

وقد قمت مع رئيس . الكيميائيةالمتحدة األمريكية تلقي زيارة ألحد مرافقها لتدمير األسلحة 

المجلس التنفيذي، السفير أرِغِلس، وممثلين ألعضاء المجلس عيَّنت آًال منهم مجموعته 

 تشرين ٢٣ و٢٢اإلقليمية، بزيارة مرفق أِنستون للتخلص من العوامل الكيميائية في 
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 تقريرًا الخمسين في دورته الحادية وم رئيس المجلس التنفيذي إليهوسيقدِّ. ٢٠٠٧أآتوبر /األول

 .  هذه الزيارةبشأن

 فرصة القيام على نحو  أتاحت هذه الزيارةوريثما يتم ذلك، أستجيز فيما يخصني أن أقول إن -١٦

مباشر بمعاينة الجهود الهامة التي تبذلها هذه الدولة الطرف إلنجاز تدمير أسلحتها الكيميائية وفقًا 

 مع العمل في نفس الوقت على حماية القوى العاملة ألحكام االتفاقية والتقدم التي تحرزه في ذلك،

 جيدًا أن السالمة تمثل أولوية أولى في برنامج الواليات ةالمعروفحقيقة فال. والجمهور والبيئة

المتحدة لنزع األسلحة الكيميائية، والبيانات اإلحصائية الخاصة بالسالمة فيما يتعلق بكافة مواقع 

عن وقد شجَّعني آثيرًا عزم السلطات المسؤولة . تثير اإلعجاب حقًانزع األسلحة الكيميائية فيها 

على مواصلة التماس الفرص لتسريع األمريكية في الواليات المتحدة تدمير األسلحة الكيميائية 

. ، التي ستتسارع بال ريب عندما يبدأ تشغيل ِمرفق بويبلو وِمرفق بلو غراسهاسيرورة تدمير

تحلى به ممثلو الواليات المتحدة من صراحة وما توخوه من شفافية وتجدر اإلشادة أيضًا بما 

 .طيلة هذه الزيارة

أما االتحاد الروسي فقد أحرز أيضًا في بضع السنوات الماضية تقدمًا ذا شأن على طريق الوفاء  -١٧

حته فقد تقيَّد باألجل المحدَّد إلنجاز المرحلة الثانية من تدمير أسل. بالتزاماته بمقتضى االتفاقية

من % ٢٣، ولم يكتف بتدمير ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٩ الذي انقضى بحلول ١الكيميائية من الفئة 

. ٣ والفئة ٢أسلحته الكيميائية هذه بل دّمر أيضًا آل ما أعلن عنه من األسلحة الكيميائية من الفئة 

ير األسلحة والنسب المئوية التي تفيد بها األمانة دوريًا فيما يتعلق بالجهود على صعيد تدم

 خطة التحقق المتفق عليها بين األمانة الفنية واالتحاد الروسي وفَقمحسوبة الكيميائية في روسيا 

يكون موقف األمانة الفنية واضحًا للجميع وضوحًا تاّمًا، ولكي . فيما يخص مرافق التدمير القائمة

اراِدآوف لتدمير األسلحة آلَّ ما قلته بشأن خطة التحقق الخاصة بمرفق مأود أن أؤآد من جديد 

الكيميائية في البيان الذي أدليت به أمام المجلس التنفيذي في دورته التاسعة واألربعين التي 

 .)٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٢٦ بتاريخ EC-49/DG.17(يونيه الماضي /ُعقدت في حزيران

يد وإلى أن المهلة وبالنظر إلى أن مخزونات االتحاد الروسي الباقية آبيرة الحجم ويكتنفها التعق -١٨

المتبقية لتدميرها قصيرة نسبيًا، فإن من األمور المشجِّعة مالحظة أن االتحاد الروسي يظل 

حريصًا على استدامة أنشطة تدمير أسلحته الكيميائية وفقًا اللتزاماته بنزع السالح بموجب اتفاقية 

 بأن آل القناعةحدوني تو. لغايةاألسلحة الكيميائية وأنه سيبدأ قريبًا تشغيل معامل جديدة لهذه ا

وفقًا   االتحاد الروسي التي سيجريها المجلس التنفيذيهذه الجوانب ستـُتناول في إطار زيارة

ديسمبر / آانون األول٨ بتاريخ C-11/DEC.20(للقرار ذي الصلة الصادر عن المؤتمر 
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آـِّر في هذا السياق بأن وإذ ُاذ. ُاجريت توًاتي مماثلة لزيارة الواليات المتحدة الال، )٢٠٠٦

المسؤولية عن تأمين تدمير ما تكون الدولة الطرف الحائزة أسلحة آيميائية قد أعلنت عنه من 

مخزوناتها تعود إليها وحدها، فإني آمل أن يواصل المجتمع الدولي تقديم الدعم المالي للبرنامج 

لح العالم أجمع اذه الكامل مصالروسي لتدمير األسلحة الكيميائية، الذي يخدم النجاح في تنفي

 .أفضل خدمة

 ٣٠فبحلول . ًاإنجازات هامة أيضأسلحة   من الدول األطراف الحائزةوقد سجلت دول أخرى -١٩

 في مرفق تدمير المنتظمتحقق بال مفتشو المنظمة الذين يقومون  آان٢٠٠٧سبتمبر /أيلول

 من تدمير آمية من  تحققوا قداألسلحة الكيميائية القائم في الدولة الطرف الحائزة األخرى

،  هذه الفئةمن مجموع أسلحتها الكيميائية من% ٩٤٫٢٥ تعادل ١األسلحة الكيميائية من الفئة 

 الهند،  آانت،ثلامعلى نحو مو. ٣الكيميائية من الفئة  ةسلحاأل عنه من أعلنت ما  آلومن تدمير

رت آمية من األسلحة الكيميائية من  قد دمَّ التاريخ الذي هو تاريخ الفترة المفاد عنها،بحلول نفس

، وآل  الكيميائية من هذه الفئة األسلحةما أعلنت عنه منن مجموع م% ٨٦٫٠٣ تعادل ١الفئة 

  دائمًا على هاتين الدولتين الطرفينوقد أثنيُت. ٣ ومن الفئة ٢ أسلحتها الكيميائية من الفئة

ًا تقديرآرر هذا الثناء هنا مرة أخرى  لشدة حرصهما على الوفاء بالتزاماتهما، وأوأشدُت بهما

 . االتفاقيةالمنشودة من هداف األ الدول األعضاء لتحقيق عملهامة في ال امتهمساهملمني 

رفق الرابطة للتخلص  ِمعنلة وقد قدمت الجماهيرية العربية الليبية إلى األمانة معلومات مفصَّ -٢٠

مل األسلحة الكيميائية والسالئف المتبقية التي من المواد الكيميائية السامة، الذي ُعيِّن لتدمير عا

من % ٣٩ و٣وقد دمرت هذه الدولة الطرف آافة أسلحتها الكيميائية من الفئة . أعلنت عنها

 . أيضًا بالثناءًا جديرًا إنجازما يمثـِّل، ٢أسلحتها الكيميائية من الفئة 

ة الكيميائية التي خلفتها اليابان وحصلت الصين واليابان على تمديد األجل النهائي لتدمير األسلح -٢١

وأشارت هاتان الدولتان إلى أنهما أنشأتا هيئة تنفيذية . ٢٠١٢على األراضي الصينية حتى عام 

آما أعلنت الصين واليابان عزمهما األخذ بنظام تدمير . مشترآة لتدمير هذه األسلحة الكيميائية

في الطرفين وتواصل األمانة دعم هاتين الدولتين . فةـَّنّقال لتسريع تدمير األسلحة الكيميائية المخّل

 المسارعة ات األخيرة في اتجاهمستجدب بالالجهود المستمرة التي تبذالنها في هذا المجال وترحِّ

ًا للدول رائعم مثاًال قدِّ يناوعفي التى الصين واليابان منحوإن . هاأنشطة تدميرفي  البدء إلى

  .فاء بالتزاماتها بموجب االتفاقيةلوالساعية إلى ااألطراف األخرى 
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  مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية

 مرفقًا إلنتاج األسلحة الكيميائية؛ وقد وافقت الدول ٦٥ دولة طرفًا قد أعلنت عن ١٢تعلمون أن  -٢٢

وباإلضافة إلى ذلك .  من هذه المرافق ألغراض غير محظورة٢٢ تحويل  طلباتاألطراف على

ل مؤقتًا ألغراض تدمير حوَّـُت المعنية لكي نتاج األسلحة الكيميائيةنت ثالثة من مرافق إيُِّع

 . ثم لكي تدمَّر الحقًااألسلحة الكيميائية

منها مرفقان تم (إنتاج األسلحة الكيميائية من مرافق  مرفقًا ٤٢وفي الوقت الراهن تم تدمير  -٢٣

 علىو. غير محظورة ألغراض  منها مرفقًا آخر١٩ تحويل تأآيدوتم ) تحويلهما بصورة مؤقتة

 أو تم تحويلها تدميرها ُاآـِّدمن مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية إما % ٩٤ زهاءاإلجمال فإن 

 .ةقرَّألغراض سلمية ُم

تحويله من نتهاء االن تدميره بعد  يتعيَّفقط من المرافق المحوَّلة مؤقتًا لمَّا يزلوثمة مرفق واحد  -٢٤

جميع ظل يو.  ينجز تحويلها ألغراض غير محظورةاالمؤقت، وهناك ثالثة مرافق أخرى لمَّ

 . خاضعة للتحقق المنتظمالمحوَّلة المرافق التسعة عشر 

  عمليات تفتيش الصناعة–عدم االنتشار الكيميائي 

بر على نطاق ـُفلئن اعت.  المتعلق بعدم االنتشارجانب اتفاقية األسلحة الكيميائيةلننتقل اآلن إلى  -٢٥

 عقد األولالهو من الجوانب التي حققت فيها المنظمة إنجازات بارزة خالل واسع أن هذا الجانب 

 نظام التحقق لضمان تحقيق األهداف المنشودة من، فقد آن األوان للتفكير والعمل من وجودها

ويزداد هذا األمر ضرورة على ضوء .  فعال وبصورة آاملةعلى نحوالخاص بالصناعة 

 ليست لها صفة الدولة، مثل اإلرهابيين، الستخدام المواد فأطرا تقوم بها  قدالمحاوالت التي

 . الكيميائية ألغراض شريرة

 البيانات اإلحصائية الخاصة بعمليات تفتيش ي تتسم بهذ الطابع المثير لإلعجاب الومهما بلغ -٢٦

إذا  دراسة األبعاد الكمية والنوعية لهذه العمليات، والنظر فيما ا تجعل لزامًا عليناالصناعة، فإنه

 فيما يتعلق ببعض  على مصداقيته وفعاليتهةحافظللم بعض التعديالت يستلزمآان نظام التحقق 

 .فئات المرافق، وال سيما مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى

 ١٧٢ أنجزنا ،المعتمدين٢٠٠٧عام ومنذ أن قدمت إليكم تقريري األخير وفقًا لبرنامج وميزانية  -٢٧

 منو.  نهاية هذا العامبحلول عملية تفتيش ٢٠٠ريقنا إلى إنجاز عملية تفتيش ونحن في ط

في مرافق إلنتاج المواد الكيميائية المدرجة في ُاجريت  عمليات ١٠عمليات التفتيش التي أنجزت 

 عملية ٢٥، و٢معامل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول ل عملية في مواقع ٣٦، و١الجدول 
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 عملية في مرافق إلنتاج ١٠١، و٣لكيميائية المدرجة في الجدول معامل المواد الفي مواقع 

 . المواد الكيميائية األخرى

 عملية تفتيش ١٢٠٠وأجرت المنظمة بنجاح، على مدى السنوات العشر لوجودها، ما مجموعه  -٢٨

فخضع آل مرفق من مرافق إنتاج المواد الكيميائية .  دولة طرفًا٨٠للصناعة في أآثر من 

وتلقى آل من مرافق إنتاج المواد .  لست عمليات تفتيش في المتوسط١لجدول المدرجة في ا

 وتحليلها العيِّنات أخذ  إجراء عمليات تفتيش، وباتزهاء ثالث ٢الكيميائية المدرجة في الجدول 

وتشير األرقام الخاصة . ة في هذه المرافقجرا األهمية في أنشطة التحقق الميؤدي دورًا متعاظم

 هذه المرافق قد خضع آًال من إلى أن ٣ المواد الكيميائية المدرجة في الجدول بمرافق إنتاج

 . للتفتيش مرة واحدة على األقل

بصورة مستفيضة  أبديت أنفيما يتعلق بمرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى، لكن سبق لي،  -٢٩

 بغية ة انتقاء المواقعآليب  المتأتي عن العملجحافاإلإزاء عدم آفاية جهود التفتيش وإزاء قلقي 

 الميزانية زيادة عدد من خالل ما فتئت، منذ أن توليت منصب المدير العام، أقترح اولذ. تفتيشها

وقد أسفر ذلك بالفعل عن تحقيق بعض . زيادة مستدامةهذه الفئة من المرافق عمليات تفتيش 

 ما ُاعلن  ضخامة عددظر إلىبضرورة استمرار هذا االتجاه، بالنمقتنعًا  ي لّما أزلالتقدم، ولكن

  سريعًا فيتحولالإمكان إلى و ها النسبي لعدد عمليات تفتيشإلى التدنيو ،عنه من هذه المرافق

 .إلى إنتاج مواد آيميائية محظورةها عدد آبير من

 إلى تحسين توزع عمليات تفتيش مرافق إنتاج المواد ملحةومن ناحية أخرى ثمة حاجة  -٣٠

مواقع هذه  أآبر من لها عدد البلدان التي يجري فيأن ب  يقضيإلنصافاف. الكيميائية األخرى

 حتى اآلن بسبب طريقة الحساب يتحققلمزيد من عمليات التفتيش، ما لم ا المرافق المعلن عنها

 المجلس  بهُتفدآما سبق أن أ قامت األمانة الفنية، وبالتالي. المرافق في انتقاء هذه المتـَّبعة

 ٢٠٠٧مايو / أيار٢٥المؤرخة بـ S/641/2007الوثيقة ( ذات الصلة يالتنفيذي في مذآرت

، وفقًا للصالحيات )٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٤ المؤرخ بـCorr.1وتصويب صيغتها اإلنكليزية 

 في انتقاء مواقع مرافق إنتاج المواد الخوارزمية المطبَّقةها بموجب االتفاقية، بتعديل يلإة دنسالم

يناير / آانون الثاني١وسوف تطبق الطريقة الجديدة بدءًا من . تفتيشها بغية الكيميائية األخرى

ووفقًا لهذه الطريقة يغدو العدد المتوقع لعمليات تفتيش مرافق إنتاج المواد الكيميائية . ٢٠٠٨

األخرى في الدولة الطرف تابعًا لعدد المرافق المعنية التي أعلنت عنها ولخصائص هذه 

 عدد عمليات تفتيش ةجاوزم عدم الفنية عند تطبيقها هذه الطريقة وستكفل األمانة. المرافق
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ن في الجزء التاسع من الُمرفق  األقصى المبيَّفي الدول األعضاء الحدَّالمجرى سنويًا الصناعة 

 .المتعلق بالتحقق

انتقاء مواقع مرافق إنتاج المواد الكيميائية طريقة  تعديل إلىوأود التأآيد على أن مبادرتي  -٣١

 إال عندما  النتقائها نهائينسقنه ال يمكن إرساء ألخرى لتفتيشها ليست سوى تدبير مؤقت، األ

رفق المتعلق بالتحقق، من الجزء التاسع من الُم) ج(١١ الدول األطراف، وفقًا للفقرة الفرعية دُّـُِعت

يَّ قوع الدول األطراف ـِّوإذ أضع ذلك في اعتباري فإني أشج. مقترحات بشأن آلية مناسبة

 . على مواصلة جهودها الرامية إلى التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن هذه المسألة الهامةالتشجيع

 ذا شأنيمكن أن يتحسن نظام التحقق الخاص بمرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى تحسنًا آما  -٣٢

ل فإذا وافقت الدو. معلومات أجدى فيما يتعلق بكل معملذات الصلة إذا تضمنت اإلعالنات 

على المرافق   أآبرترآيزًا انتقاء المواقع سيرورةألمانة أن ترآز لمكن ياألعضاء على ذلك ف

 عمليات تفتيش في مواقع لم تكن في بعض الحاالتفقد جرت . األآثر ارتباطًا بأحكام االتفاقية

ي ت فيجرُامن عمليات التفتيش التي % ١٠ زهاء  أننآولتفتيش، ما أدى إلى واجبة افي الواقع 

أثيرت هذه قد و.  آانت غير ضرورية٢٠٠٠مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى منذ عام 

 ألفنسو التي أجريت برئاسة سفير إسبانيا  نطاق المشارآة فيهاالمسألة أثناء المشاورات المفتوح

كي ل بهذا الصدد لعرضه على الدول األطراف لاألمانة إعداد اقتراح مفصَّطلب من  و،َدسِتس

 .نظر فيهت

 نييآما ُاجري عدد من عمليات التفتيش غير الضرورية نتيجة إلغفال الدول األطراف تح -٣٣

 الثمانية عشر شهرًا الماضية فعلى مدى. قوائمها الخاصة بمرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى

تاج  إنقفرامما أعلنت عنه من  قوائم يينت األمانة الفنية الدول األطراف مراجعة وتحناشد

عن شطب عدة مئات من هذه أسفرت هذه المبادرة يسّرني القول إن المواد الكيميائية األخرى، و

سبل ال باستطالعوتقوم األمانة حاليًا . المرافق التي لم تعد من المرافق الواجب اإلعالن عنها

 .ومواآبتها للمستجدات إعالناتها صحةمساعدة الدول األطراف على ضمان ى لإضافية اإل

 عدة وثائق لدعم المشاورات ٢٠٠٧ت أيضًا خالل عام صدرما أود التذآير بأن األمانة أآ -٣٤

، منها وثيقة  بوجه عام الجارية بشأن عمليات تفتيش الصناعة نطاق المشارآة فيهاالمفتوح

 .٢ تقييم األخطار الناجمة عن المواد الكيميائية المدرجة في الجدول طريقة بشأن تحيينية
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  وتحليلهاالعيِّناتأخذ 

 وتحليلها بمقتضى المادة السادسة من االتفاقية في إطار عمليات العيِّناتأخذ إجراء فيما يتعلق ب -٣٥

  فيما يخص هذهإلزامي، وهو إجراء ٢التفتيش الخاصة بالمواد الكيميائية المدرجة في الجدول 

ير باختصار إلى ، دعوني أش منهالفئات األخرىفيما يخص اواختياري من عمليات التفتيش الفئة 

 تقدمًا حثيثًا يبعث  من تطبيق هذا اإلجراءأن العمل يتقدم في مرحلة الثمانية عشر شهرًا االبتدائية

 .على بعض الرضا

 وتحليلها في عشرة مواقع لمرافق إنتاج المواد الكيميائية العيِّنات أخذ إجراء المفتشون طّبققد ف -٣٦

وبرهنت عمليات التفتيش هذه على أن . راف عشر دول أط، قائمة في٢المدرجة في الجدول 

معداتنا وإجراءاتنا مالئمة تمامًا للعمل في طائفة عريضة من الظروف المتنوعة وأن مفتشينا 

 . ةبون تدريبًا جيدًا للقيام بهذه المهممدرَّ

وقد .  في االتفاقيةةد المحدَّاآلجال ضمن المعنيةوباإلضافة إلى ذلك أنجزت عمليات التفتيش  -٣٧

 من آل عملية تفتيش، وتواصل األمانة التحضير لعمليات التفتيش المقبلة التي العبرخلصت ـُاست

سترعي نس عدة مسائل وقد برزت في هذا السياق.  وتحليلهاالعيِّنات أخذ سيطبَّق فيها إجراء

بات مدرجة في جداول ـَّآَر آشف ُم توقعمستقبًال، منها بعض المسائل الناشئة عنإليها عنايتكم 

 تقبل استخدام قاعدة قّررت أن ال بعض الدول األطراف الخاضعة للتفتيش آوناالتفاقية وعن 

 .ىالمنوال المعمَّعلى  إال )OCAD(بيانات التحاليل المرآزية الخاصة بالمنظمة 

أخذ إجراء  ستواصل األمانة تقييم النتائج فيما يتعلق ب اآلنفة الذآروفي نهاية الفترة االبتدائية -٣٨

  . وتحليلها، وستـُقدَّم في المستقبل المزيد من التقارير عن المستجدات على هذا الصعيداتالعيِّن

 العيِّناتفي مجال أخذ  األمانة ومن المهم استطرادًا التنويه إلى أن مواصلة تنمية مهارات -٣٩

على إجراء المزيد من أنشطة التحقق الفعال ذات تها سهم مساهمة آبيرة في تعزيز قدرتوتحليلها 

وعمليات التفتيش في حاالت " التفتيش بالتحدي"الصلة بما ُيجرى بموجب االتفاقية من عمليات 

 .االدعاء باستخدام أسلحة آيميائية

 "التفتيش بالتحدي"عمليات 

التفتيش المستعجل المجرى بناًء على " [التفتيش بالتحدي"أود أن أتناول هنا أيضًا مسألة عمليات  -٤٠

، تمرينين هذه العملياتسعيًا إلى مواصلة تحسين تأهبها إلجراء ة، أجرت األمانلقد ]. تشكيك

 ُاجري تمرين مايو/أيارففي أوائل . على هذا النوع من التفتيش منذ انعقاد الدورة السابقة للمؤتمر

بغية اختبار قدرة األمانة على ذي الصلة الدعم اإلمدادي و  المعنيةجراءاتاإلدام يومين على 
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 وتحضير المعدات الالزمة في ظل القيود  األجلقصيرإخطار ل بناًء على ؤهَّجمع فريق تفتيش م

 . الزمنية الضيِّقة

 إلى ١٠من " التفتيش بالتحدي"وبمساعدة حكومة هولندا نظمت األمانة أيضًا تمرينًا ميدانيًا على  -٤١

ناعي منذ وقد آتى هذا التمرين، وهو األول الذي ُينظـَّم في محيط ص.  الماضيسبتمبر/أيلول ١٤

  هذاوقد ُاجري. ، فائدة خاصة من حيث تعزيز تأهب األمانة إلجراء تفتيش من هذا النوع١٩٩٩

عدد أآبر من ممثلي المجلس التنفيذي أن يراقبوا لالتمرين على مقربة من مقر المنظمة، ما أتاح 

 .أنشطة فريق التفتيش المعني

 قدمته حكومة هولندا في تنظيم هذا التمرين دًا عن عميق تقديرنا للدعم الذيأود أن أعرب مجدَّف -٤٢

 والعاملين فيها خالل آافة مراحل هذه DSMالهام، وللتعاون النفيس من جانب الشرآة الكيميائية 

 ".التفتيش بالتحدي"المحاآاة لـ

وستؤدي العبر المستخلصة من هذا التمرين دورًا حاسمًا في تحسين قدرة األمانة الفنية على  -٤٣

وقوع ن عليها االضطالع بمهمة إثبات الوقائع فيما يتصل بإمكانية عالة إذا تعيَّالعمل بصورة ف

، بناًء على طلٍب من إحدى الدول ن االضطالع بهذه المهمة وعندما يتعيَّ،التفاقيةلأفعال انتهاك 

وقد أتاح هذا التمرين فرصة فريدة الختبار تأهب األمانة . األعضاء وآما تقضي به االتفاقية

 هاا على إجراء عمليات التفتيش بموجب المادة الحادية عشرة من االتفاقية وبيَّن أن بوسعوقدرته

 .لب منها ذلكـُطحدث أن حقًا أن تقوم بذلك على نحو فعال إذا 

الصناعة الكيميائية مع الدول األعضاء ووفي الوقت ذاته أفاد هذا التمرين في إبراز تعاون  -٤٤

 .مل المنظمةمنظمتنا وإسهامها في شتى جوانب ع

 نظام معلومات التحقق

وقد أيَّد الفريق الرابع .  النجاح في تطوير وإعمال نظام معلومات التحققإلىأود أيضًا أن أنوِّه  -٤٥

القسم الخاص بالصناعة من نظام معلومات في للتدقيق األمني، في تقريره بشأن التدقيق النهائي 

القسم الخاص بالصناعة من نظام معلومات  إدراج دعم من هذا العام، يوليه/تموزالتحقق في 

فلدى األمانة اآلن نظام مدمج إلدخال البيانات . التحقق في الشبكة المصونة األمن في األمانة

وإن نظام معلومات . مة بموجب المادة السادسة من االتفاقيةواعتماد وتقييم اإلعالنات المقدَّ

عامل المواد الكيميائية المدرجة في التحقق يتضمن وحدات نسقية خاصة بانتقاء مواقع م

 .الكيميائية األخرى بغية تفتيشها من جداول االتفاقية ومواقع مرافق إنتاج المواد ٣ الجدول
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 للدول األطراف أيضًا إمكانية تقديم إعالناتها  يتيحنظام معلومات التحققُيضاف إلى ذلك أن و -٤٦

 أن سبع دول إلى، ويسّرني أن أنّوه بموجب المادة السادسة من االتفاقية في شكل إلكتروني

وستستمر األمانة على تقديم الدعم الفعال للهيئات .  إعالناتها في هذا الشكل بالفعلمقدِّتأطراف 

مشروع نظام إلى أن في هذا الصدد أشيُر و. الوطنية وتشجيعها على االستفادة من هذه األداة

دوات الخاصة بتقديم اإلعالنات إلكترونيًا في المستقبل على تطوير األسيشتمل معلومات التحقق 

ل تفادي األخطاء في وإن االنتقال إلى تقديم اإلعالنات إلكترونيًا سيسهِّ. لهيئات الوطنية المن أج

تحميل بيانات اإلعالنات على نظام معلومات التحقق وسيفضي على مّر الزمن إلى تحقيق 

  التحريَرً توزيع بيانات اإلعالنات محرَّرةويتيح نظام معلومات التحقق . وفورات في الموارد

المناسب في شكل إلكتروني وذلك تسهيًال لعمل الدول األعضاء في مراجعتها وتحليلها 

 .اإلعالنات التي تقدمها دول أعضاء أخرى

. وتستلزم جهودنا في مجال التحقق توفير التدريب بغية ضمان تمتع مفتشينا بالمهارات الالزمة -٤٧

وقد .  المناسبلرئيسية التكفل بأن يكون آافة المفتشين الجدد قد ُدرِّبوا التدريَبومن الشواغل ا

 دولة ١٧ مفتشًا من ٢٢تألف من ت هذه السنة مجموعة جديدة من المفتشين بداية في  العمَلبدأِت

فبودي أن أعرب عن خالص الشكر إليطاليا وبلجيكا وسويسرا . طرفًا من شتى المناطق

المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية وهولندا والواليات المتحدة وصربيا والمملكة 

وقد تم . األمريكية، التي أسهم تعاونها إلى هذا المدى في تحسين واستدامة مهارات مفتشينا

 دولة طرفًا، ١٩ مفتشًا من ٣١اء المجموعة التالية من المفتشين الجدد، المؤلفة من قبالفعل انت

 .٢٠٠٨ يناير/آانون الثانيبدأ عملها في األول من ومن المقرر أن ت

 التعاون الدولي والمساعدة

 .المساعدة التعاون الدولي وواصلت األمانة الفنية تعزيز أنشطتها في ميدان -٤٨

 دورات تدريب وحلقات عمل دعمًا لتكوين  األمانة الفنيةأجرتفيما يتعلق بالمساعدة والحماية، و -٤٩

المملكة والمغرب ومالطة والكويت وآولـُمبيا وريكا اآستواي أوُرغو والقدرات في أآرانيا

الكاريبي ُاجريت دورة تدريب في من بلدان  على طلب من عدة بلدان اًءوبن. العربية السعودية

 .ترينيداد وتوباغو إلعداد فريق إقليمي خاصة بالقائمين بالتحرك االستجابي األول

أن المسائل المتعلقة بالتعاون في مجال المساعدة وجرت أيضًا مشاورات ثنائية مع إيطاليا بش -٥٠

وُاجريت الزيارة التقنية األولى للصين بغية تقييم عروض المساعدة التي تقدَّمت بها . والحماية

وإن األمانة نظمت دورات .  من المادة العاشرة من االتفاقية٧الدول األعضاء بموجب الفقرة 
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، بالتحرك االستجابي األول من دول أعضاء شتىتدريب على المساعدة والحماية للقائمين 

وجنوب أفريقيا   وجمهورية آوريا في هذا السياق مع حكومات الجمهورية االتشيكيةوعملت

 .وفنلنداوسلوفاآيا وسويسرا وصربيا 

ويسّرني أيضًا أيما سرور أنه شـُرع هذه السنة في مبادرتين إقليميتين جديدتين، تشتمالن على  -٥١

وقد ساعدت هذه . القدرات في الدول األطراف من دول شمال أفريقيا وشرقهاتكوين لمشاريع 

ك االستجابي في حالة استخدام األسلحة  التحّر علىالمشاريع على تعزيز قدرات البلدان المعنية

 .الكيميائية أو التهديد باستخدامها

ذه الطلبات إلى حد وتتأتى ه. وقد تزايد الطلب على مشورة الخبراء والمساعدة تزايدًا سريعًا -٥٢

فبينما بلغ عدد الدول األطراف التي طلبت . شواغل بشأن اإلرهاب الكيميائيالآبير عن تنامي 

 وأآثر من ٢٠٠٥، فإنه بلغ ثالثة عشر في عام ٢٠٠٤ ستة في عام هامشورة األمانة ودعم

 .٢٠٠٧ثالثين في عام 

وقد ُانشئ مصرف البيانات . بالحمايةواستمر التقدم فيما يتعلق بإنشاء مصرف البيانات المتعلقة  -٥٣

هذا وُاتيح للدول األعضاء في العام الماضي، لكنه ليس متيّسرًا إال بناًء على طلب من مقر 

 بغية إتاحته للدول ٢٠٠٧وقد واصلت األمانة العمل على هذا المشروع في عام . المنظمة

 .السنةهذه في نهاية وُيتوخى تنجيز هذا المشروع . األعضاء عن طريق شبكة اإلنترنيت

 تنامي االهتمام بدور إلى اطـّرادويشير تزايد طلب الدول األعضاء لبرامج المساعدة والحماية  -٥٤

. المنظمة باعتبارها جهة ُيعوَّل عليها من الجهات التي توفر المهارات التخصصية العالية

ي أن أناشد الدول وبوّد. فسنستمر على توفير آل الدعم الذي بوسعنا توفيره على هذا الصعيد

األعضاء أن تستمر على تقديم التبرعات، سواء منها التبرعات المالية أو التبرعات المقدَّمة على 

صورة آافية ما تتلقاه المنظمة من طلبات للبرامج بشكل خبرة تقنية، حتى يتسنى لنا أن نلبي 

 .المعنية

 التعاون الدولي

ذ برنامج التدريب المشترك على نحو ُيعتبر مثاًال في مجال التعاون الدولي استـُمر على تنفي -٥٥

ُاتيحت فرصة ف،  منذ بدء نفاذ االتفاقيةلقد نـُظـِّمت في إطار هذا البرنامج ثماني دورات. ُيحتذى

 . من الدول األعضاء في منظمتنا٧٨ من التقنيين المؤهلين من ١٥٤المشارآة فيه لـ

أيضًا بدعم من رابطات الصناعة الكيميائية وقد حظي هذا البرنامج الطليعي في هذه السنة  -٥٦

بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا ساراي الوطنية في أوروبا واليابان، ومن جامعة 
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 افأوّد أن أعرب عن خالص تقديري له. ع مالي سخّيالشمالية، ومن اليابان التي تقدَّمت بتبّر

امجنا الخاصة بالتعاون الدولي والمساعدة حقَّ  من يدعم بر، ألننا نقدِّر إسهامات آلِّجميعًا

 .قدرها

على نحو مماثل أوّد أن أعبر عن امتناننا الخاص للمعهد الفنلندي للتحقق بمقتضى اتفاقية و -٥٧

 وللجامعة التقنية في دلفـِت بهولندا، اللذين استضاف آل منهما )VERIFIN(األسلحة الكيميائية 

.  تنمية القدرات في مجال التحليل وفي مجال المختبراتدورتين بالغتي األهمية للتدريب على

قام، احتفاًء بالذآرى العاشرة لبدء نفاذ االتفاقية، بتنظيم  VERIFIN ذلك أن معهد إلىوُيضاف 

حلقة عمل دولية بشأن تحليل المواد الكيميائية، ُعقدت في مدينة توسوال الفنلندية بمشارآة زهاء 

، آما VERIFINثـَمِّن عالي التثمين استمرار تعاونها مع معهد األمانة تـُف.  خبير دولي١٠٠

 . العمل هذهةتقّيضت لي شخصيًا فرصة اإلعراب عنه عندما افتتحُت مثل حلق

آما إن األمانة الفنية واصلت، من خالل برامجها الخاصة بالتعاون الدولي، تقديم الدعم لألحداث  -٥٨

امية إلى تيسير تبادل المعلومات العلمية والتقنية التي تـُنظـَّم في إطار مجموعة البرامج الر

المتعلقة بالمواد الكيميائية والمعدات الخاصة باستعمال الكيمياء في أغراض سلمية تبادًال عالمي 

 .النطاق

 مكتب منظمة حظر األسلحة الكيميائية في أفريقيا وبرنامجها لتعزيز التعاون مع أفريقيا

 في جداول أعمال هيئتي توجيه ة مكتب للمنظمة في أفريقيا مدرجتعلمون جميعًا أن مسألة إنشاء -٥٩

زت األمانة وريثما تتخذ الدول األطراف قرارًا في هذا الشأن، نجَّ. المنظمة منذ بعض الوقت

مًا لتسريع التقدم على طريق تحقيق عالمية االتفاقية  للتعاون مصمًَّا إقليميًابتوجيه منـّي برنامج

ع على آما إن هذا البرنامج سيشجِّ.  في منطقة أفريقياالصعيد الوطنيوتعزيز تنفيذها على 

 النهوض بتسخير إلىتوسيع نطاق مشارآة الدول األطراف األفريقية في أنشطة المنظمة الرامية 

الكيمياء لألغراض السلمية، وستضطلع بتنسيقه مديرة شعبة التعاون الدولي والمساعدة في 

فأوّد أن أعرب عن تقديري لها، وللمجموعة . ورياْمُوا غمبيموليمي ـَآالمنظمة، السيدة 

ب األفريقية، التي قّدمت إسهامها القّيم في هذا البرنامج وأيدته، وإلى المجلس التنفيذي، الذي رحَّ

 .في دورته الخمسين بهذه المبادرة

 إنشاء مكتب هتم في إطاره بكثير من بواعث اقتراحوآمل أن برنامج التعاون مع أفريقيا، إذ سُي -٦٠

تهما بشأن هذا للمنظمة في أفريقيا، سيساعد أيضًا هيئتي توجيه المنظمة إذ تواصالن مداوال

 .الموضوع الهام



C-12/DG.11 
page 14 

 
 تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني

لقد اتخذ المؤتمر في دورته الحادية عشرة قرارًا بشأن استدامة أعمال المتابعة فيما يتعلق بخطة  -٦١

اللتزامات بموجب المادة السابعة من االتفاقية، طلب فيه من األمانة العمل الخاصة بتنفيذ ا

مواصلة وتعزيز جهودها لمساعدة الدول األطراف عند الطلب على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق 

 .بتنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني

 ال آل من الدول األطراففال بد من تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني تنفيذًا آامًال لضمان امتث -٦٢

وُيسعى باالتفاقية إلى إقامة نظام شامل ال فيما يتعلق بنزع السالح .  لها وضمان فعاليتهاالمعنية

 وتلكما مسألتان تتوقفان على جهود الدول األطراف، –فقط بل وفيما يتعلق بعدم انتشاره أيضًا 

 . التي تقضي بها االتفاقيةلمطلوبة االملزمة باستحداث وتعزيز التدابير اإلدارية والتشريعية

 من الدول األطراف بأحكام ةويجب إعمال هذه التدابير الضرورية، لضمان العمل في آل دول -٦٣

مراقبة الصناعة وبإعمال باالتفاقية الرئيسية التي تقضي بتقديم اإلعالنات بصورة منتظمة و

ضوابط لمراقبة نقل المواد الكيميائية وبتطبيق تدابير تنظيمية لتمييز وتتبع المواد الكيميائية التي 

آشف أي انتهاك من ن الدول األطراف ـُّآما إن مما يتسم بأهمية حيوية تمك. تـُعتبر مبعثًا للقلق

ضع لواليتها أو لسيطرتها، ومالحقة مرتكبيه لالتفاقية يرتكبه رعاياها أو ُيرتكب في أي مكان خا

 .ومقاضاتهم

وقد واصلت األمانة الفنية مساعدة الدول األطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة السابعة  -٦٤

 C-11/DEC.4 (من االتفاقية في إطار القرار ذي الصلة الذي اعتمده المؤتمر في دورته السابقة

 .)٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٦بتاريخ 

 دولة ١٣ آانت األمانة قد قدمت مساعدة ثنائية مباشرة إلى أآتوبر/تشرين األولوبحلول نهاية  -٦٥

وُيضاف إلى ذلك أنه تم عقد حلقتي عمل معنيتين .  المطلوبةقوانينهاطرفًا تقوم بإعداد نصوص 

الهاي بإعداد نصوص قوانين تنفيذ االتفاقية خاصتين بمجموعة منتقاة من الدول األعضاء في 

آما إنه تم تنظيم أربع حلقات تدارس . وفي بالو من أجل الدول الجزرية في المحيط الهادي

وعملت األمانة أيضًا عن آثب . للبرلمانيين بغية مساعدتهم على اعتماد القوانين الداخلية الالزمة

القوانين  مشروعًا من مشاريع ٢٦ دولة طرفًا في إعدادها ومراجعتها ٢١مع الهيئات الوطنية لـ

 . من هذه المشاريع١٩وينظر البرلمانيون المعنيون بالفعل في . ذات الصلة

وقد أنشأت آافة الدول األطراف تقريبًا هيئاتها الوطنية، وتـُتخذ في معظم الدول التي فعلت ذلك  -٦٦

  .خطوات العتماد التدابير التشريعية واإلدارية الالزمة
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تي يجة لخطة العمل الخاصة بالمادة السابعة، ال نتأتتومن الواضح أن آافة هذه األنشطة  -٦٧

 .٢٠٠٣ في عام ها مؤتمر االستعراض األولعتمدا

ن هذا التقدم الذي تحقق آان ثمرة الجهود المشترآة التي بذلتها األمانة ودول أطراف آثيرة إآما  -٦٨

 .قنيةقدمت مساعدة مالية أو استضافت اجتماعات تقنية أو تعاونت معنا بشأن زيارات مساعدة ت

وأود أن أشير على وجه الخصوص إلى الدعم الذي قدمه االتحاد األوروبي، سواء من خالل  -٦٩

نة من بين أعضائه، مثل إسبانيا والبرتغال تحرآاته المشترآة القيمة أو بفعل دول أطراف معيَّ

ام في وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية، التي اشترك جميعها هذا الع

 .استضافة دورات تدريبية خاصة بالهيئات الوطنية

تفاعل بين األمانة والهيئات لاالجتماعات اإلقليمية ودون اإلقليمية أيضًا فرصًا ثمينة لقد أتاحت و -٧٠

وأود في هذا السياق أن أشكر حكومات الجزائر وجنوب أفريقيا وإسبانيا وبيالروس . الوطنية

والكمرون وآولـُمبيا والكويت التي قدمت لنا دعمًا سخيًا في هذا وشيلي وفييتنام وقطر وآرواتيا 

 .المجال

  االتفاقيةالدعم في مجال تنفيذ

 حضرة الرئيس،

 مساعدة تقنية ثنائية في مجاالت تشمل  دولة عضوًا٢٠ تلقت منذ الدورة الحادية عشرة للمؤتمر -٧١

إعداد نصوص اإلخطارات، وإنشاء الهيئات الوطنية ونجاعة سير عملها، وتقديم اإلعالنات و

وُعقد ما مجموعه أربع حلقات عمل دون .  وسنهاالتشريعات واللوائح الخاصة بتنفيذ االتفاقية

واإلفادة على االتفاقية  المواد الكيميائية المدرجة في جداول مييزإقليمية لموظفي الجمارك بشأن ت

 الجزائر فيما يخص شمال النحو الصحيح بعمليات نقلها، وقد ُعقدت حلقات العمل هذه في

 جنوب دولأفريقيا، وفي آرواتيا فيما يخص أوروبا الشرقية، وفي فييتنام فيما يخص رابطة 

 تدريب أفرقة مرافقة شكلو.  آسيا، وفي زمبيا فيما يخص رابطة تنمية الجنوب األفريقييشرق

بؤرة قة الكاريبي لمفتشين على الصعيد الوطني في الدول األعضاء في أمريكا الالتينية ومنطا

وُعقد في بيالروس وجنوب أفريقيا وشيلي وقطر . حلقة عمل ُعقدت في األرجنتينل ترآيز

والكـَمرون والكويت ما مجموعه ستة اجتماعات إقليمية ودون إقليمية للهيئات الوطنية وسائر 

وفرنسا واستضافت إسبانيا والبرازيل . الموظفين الحكوميين المنخرطين في تنفيذ االتفاقية

لعاملين في الهيئات اتدريب لوالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية خمس دورات 

 .الوطنية
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وواصلت األمانة أنشطة اإلرشاد الخارجي في أوساط البرلمانيين، واضعة في اعتبارها ما  -٧٢

يذ االتفاقية يضطلع به البرلمانيون في الدول األعضاء من دور في سن التشريعات الخاصة بتنف

 أمريكا ات دولفقد ُعقد في آولـُمبيا اجتماع إقليمي ألعضاء برلمان. على الصعيد الوطني

آما بحث البرلمانيون والعاملون في الهيئات الوطنية دور البرلمانات . الالتينية ومنطقة الكاريبي

زيد عن بضع ساعات م أعماله منذ ما ال ي السنوي التاسع للهيئات الوطنية الذي اختتالملتقىفي 

 . هنا في الهاي

د في هذا المقام على أن األمانة ستظل تسترشد، فيما تقوم به من أنشطة وتبذله من وأود أن أشدِّ -٧٣

 تجسِّدأن ضرورة هو ى هذه القرارات إلأعرف أن الدافع و. جهود، بما تتخذونه من قرارات

 قواعد على شكل الواجب لتجسيَداالدول األطراف أحكام االتفاقية التي تنص على المحظورات 

 . واليتها أو سيطرتهافي نطاقعلى أي فرد أو أية آيانات عاملة تسري داخلية 

وما لم تتم إزالة الثغرات والهنات القائمة في التشريعات الداخلية وفي القدرة على إعمالها،  -٧٤

. ين واإلرهابيينسيبقى هناك خطر آامن يتمثل في أن تقع مواد آيميائية سامة في أيدي المجرم

 .وعلينا أن نواصل التصدي لهذا الخطر بجد وتصميم

مساهمة منظمة حظر األسلحة الكيميائية في الجهود المبذولة لمكافحة اإلرهاب على الصعيد 
 العالمي

يواصل الفريق العامل المفتوح نطاق العضوية المعني باإلرهاب تدارس السبل التي يمكن بها  -٧٥

دة في ذلك جهود المبذولة لمكافحة اإلرهاب على الصعيد العالمي، متقيِّللمنظمة أن تسهم في ال

رة المعنية بهذه ، الميسِّ)فرنسا( آلير ماري -وأود في هذا السياق أن أشكر السيدة آني. بواليتها

 . المسألة، لمساهمتها القيِّمة في هذا الشأن

زيز قدرة المنظمة على العمل تعسبل  الفريق يسعى إلى توفير إرشادات بشأن  هذاويسّرني أن -٧٦

بأحكام المادة العاشرة من االتفاقية فيما يتعلق بالمساعدة والحماية، وأنه يعمل أيضًا على تحديد 

األساليب التي يمكن بها للمنظمة إعمال بعض جوانب قرار المجلس بشأن جهودنا الخاصة 

 . مل الحاسموإننا نتطلع معًا إلى إحراز تقدم في هذا الع. بمكافحة اإلرهاب

عرض إسهامها في أعمال لجنة مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ت األمانة تظلوفي هذه األثناء  -٧٧

بيتر سعادة السيد  اللجنة،  هذهوقد أتاحت الزيارة التي قام بها رئيس. ١٥٤٠المعنية بالقرار 

علنا مع هذه مايو الماضي فرصة هامة للتباحث في سبل تحسين تفا/لمنظمة في أيارلبوريان، 
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الهيئة الهامة في إطار جهود مجلس األمن الرامية إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وال 

 .سيما الحيلولة دون حصول اإلرهابيين على مثل هذه األسلحة

وقد أعرب لي األمين العام لألمم المتحدة شخصيًا عن تقديره لمساهمة منظمة حظر األسلحة  -٧٨

 أنشطة اإلرشاد الخارجي التي تقوم بها األمم المتحدة والتي تستهدف تعزيز الكيميائية في سياق

ونتيجة الشتراآنا في هذه األنشطة، أصبح هناك تقدير أآبر لقيمة االتفاقية، . ١٥٤٠تنفيذ القرار 

، إذا  سوف تمكـّنالتي توفر إطارًا شامًال لمنع أي إساءة استخدام لمواد آيميائية سامة والتي

 بكل ما تزخر به من إمكانات، الدول األعضاء في األمم المتحدة األطراف في االتفاقية قتطـُبِّ

 تعزيز إدراك الدول تسنى لنا أيضًاوهكذا . ١٥٤٠من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى القرار 

 أنها، باستفادتها من البرامج التي تتيحها لها المنظمة لمساعدتها على يتمثل فياألطراف ألمر 

بالتقارير التي يتعيَّن  في وضع أفضل فيما يتعلقبالتزاماتها بموجب االتفاقية، ستكون الوفاء 

عليها تقديمها بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة إلى اللجنة المعنية التابعة لمجلس 

مع أنني أبلغُت هذه الرسالة شخصيًا إلى مجلس األمن عندما اجتبوبودي أيضًا أن أذآـِّر . األمن

  .١٣٧٣ و١٥٤٠ للنظر في تطبيق القرارين ٢٠٠٧ فبراير/شباطفي أوائل 

 على نحو جلي توخيه أن تدعم منظمة حظر نالجدير بالذآر أيضًا أن المجتمع الدولي بيَّمن و -٧٩

األسلحة الكيميائية الجهود المبذولة على الصعيد العالمي للقضاء على آفة اإلرهاب، ال في سياق 

 فحسب، بل في إطار استراتيجية ١٥٤٠خذها مجلس األمن بموجب القرار اإلجراءات التي يت

وهناك أمر آخر يبعث على القلق . األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب على الصعيد العالمي أيضًا

إلى  المواد الكيميائية المحظورة فحسب بل خدامناشئ من إمكانية أن يلجأ اإلرهابيون ال إلى است

 ما حدث هذا العام في عليه آما يدل  الشائعة االستعمال يوميًا أيضًا،يائية المواد الكيماستخدام

ويسّرني أن استخدام مثل هذه المواد الكيميائية ُادين إدانة شديدة .  لمادة الكلورخدامبغداد من است

وإن . ال من جانب األمين العام لألمم المتحدة فحسب بل ومن جانب االتحاد األوروبي أيضًا

، الذي ُعقد مؤخرًا، قد سلـَّم أيضًا بأهمية هذه المسألة للصناعة  والحمايةصناعةمنتدى ال

 .الكيميائية

 عالمية االتفاقية

. ها بصورة آاملةمنلكي تتحقق األهداف المنشودة  أهمية تحقيق عالمية االتفاقية ال ُمشاّحة في -٨٠

ء ألحكامها فحسب وإنما نجاح االتفاقية ليس امتثال الدول األعضافيما يخص واألمر الجوهري 

وإذا تخلف عن ذلك ولو بلد واحد، بصرف النظر . أيضًاإليها انضمامًا عالمي النطاق نضمام الا

أو مخزونات من األسلحة /وال سيما إذا آان لديه برنامج آيميائي ناشط و(عن حجمه 
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وال . االتفاقيةن المنشودة مهداف األتحقيق العمل من أجل ، فإن ذلك يمكن أن يقوِّض )الكيميائية

د رأي اإلنسانية جمعاء بشأن عدم  تجسِّ التيمعاهدةهذه ال االنضمام إلى لإلحجام عنالبتة ر مبرِّ

فهذه األسلحة ال . مشروعية األسلحة الكيميائية وعدم أخالقيتها وتضاؤل أهميتها اإلستراتيجية

 .عتبارها بالتالي أسلحة إرهاب وينبغي ا،المدنيين الذين يفتقرون إلى الحمايةاألهالي تهدد سوى 

نطاق إلى االتفاقية خالل فترة قصيرة نسبيًا إحدى السمات البارزة للتقدم الواسع الويعد االنضمام  -٨١

وبتصديق الكونغو المتوقع على . ، آما ذآـَّر به الرئيسالذي حققته المنظمة في هذا الشأن

 رقم يدل على نمو سريع قل ي إلىأ، ١٨٣االتفاقية، سيرتفع مجموع عدد الدول األعضاء إلى 

ومع بلوغ االتفاقية مستوى تغدو به .  أي صك من صكوك نزع السالحما يخصنظيره في

ل الزيادة في عدد الدول األطراف، وإن آان هناك بالطبع  معدَّسيتضاءل، ناعالميتها في مطال

 . عدد من البلدان التي توشك على االنضمام إلى االتفاقية

مؤتمر باستعراض ودراسة ما قد يتعين اتخاذه من خطوات إضافية لضمان تشجيع وسيقوم هذا ال -٨٢

 األمانة أننا ىرتو.  دون إبطاءزل خارج نطاق االتفاقية على االنضمام إليهاتا مَّلالبلدان التي 

 وفي القرارات  االتفاقية خطة العمل بشأن عالميةضمنطبقنا بأمانة اإلرشادات التي قدمت لنا 

 دولة ليست طرفًا في االتفاقية عندما ٤٠فقد آان هناك . التي اتخذها المؤتمرت الصلة ذاالالحقة 

أما اليوم فلم يبق من تلك .  خالل مؤتمر االستعراض األول٢٠٠٣اعتـُمدت خطة العمل في عام 

وقد ثبتت فعالية .  دولة بعد تصديق الكنغو على االتفاقية١٢، وقريبًا  دولة١٣الدول سوى 

الخاصة الُمحدَّدة في خطة العمل وستظل هذه التدابير وجيهة فيما يخص النهج التدابير 

 . واإلستراتيجية اللذين سنتبعهما في المستقبل

واصلنا أنشطتنا في مجال اإلرشاد الخارجي هذا العام وانتهزنا آل فرصة من في هذا السياق و -٨٣

وترد في مذآرة . في االتفاقية أطرافًاالفرص التي سنحت للتواصل مع ممثلي الدول التي ليست 

 تفاصيل )٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٤ بتاريخ C-12/DG.4 (مة إلى المؤتمرالمقدَّذات الصلة األمانة 

ها في ـُالعروض التي قدمتو بها المساعي التي بذلناها، وبما في ذلك االتصاالت التي قمُت

 لهامة ال على سبيل الحصر، على سبيل ذآر بعض المناسبات اومنها(مختلف المحافل الدولية 

ؤتمر المعني بنزع السالح في  والم، ومجلس األمن، ولجنتها األولى،الجمعية العامة لألمم المتحد

 ).جنيف

زل خارج نطاق االتفاقية قد بلغت مرحلة تا مَّلومما يبعث على االطمئنان أن بعض البلدان التي  -٨٤

ومن هذه . اإلجراءات البرلمانية الالزمة، بمعنى أنها أتمت ها إليهامتقدمة على طريق انضمام

أغسطس وأجرى /وقد توجه فريق من موظفي األمانة إلى لبنان في آب. البلدان العراق ولبنان



C-12/DG.11 
page 19 
 

 إلى االتفاقية هذه الدولةهناك مباحثات مثمرة مع السلطات اللبنانية فيما يتعلق بانضمام 

 .ي هذا المسعىوبالطريقة التي يمكن بها للمنظمة أن تمد يد المساعدة ف

أآتوبر حلقة عمل تدريبية في عّمان /وقد نظمت األمانة الفنية في نهاية شهر تشرين األول -٨٥

 هوهذ.  طرفًا فيهاالعراقاألردن لمسؤولين عراقيين ينخرطون في تنفيذ االتفاقية متى أصبح ب

طها هذا البلد دل على األهمية التي ينيت ونرى أنهام للعراق، ـَّنظتـُ من هذا النوع دورةرابع 

 وإننا نتطلـّع إلى انضمام العراق إلى االتفاقية، ونبقى على استعداد .باالنضمام إلى المنظمة

 .لدعمها في سيرورة انضمامها إليها

إننا ندرك أيضًا أن بلدانًا مثل جزر البهاما والجمهورية الدومينيكية وغينيا بيساو تؤيد االتفاقية  -٨٦

لتأييد، غير أن قيودًا إمدادية أو قيودًا تتعلق بالموارد تعوق  آل ا المنشودة منهاهدافاألو

وقد أبدت أنغوال استجابات مشجعة آلخر المساعي التي قمنا بها، وأرسلت . انضمامها إليها

نمار يبدو أن مَينه إعلّي القول و. لمنظمةالتي عقدتها ا اإلقليمية الدوراتممثلين إلى عدد من 

لى تشجيع هذه الدولة على التقدم على طريق االنضمام إلى  وسنستمر ع.تتأنى في األمر

 إلى  ومن ناحية أخرى هناك البلدان التي لم تعلن حتى اآلن أنها تنوي االنضمام.االتفاقية

 .لمنظمةا األعضاء في أن يشكل هذا الموقف مبعث قلق للدول المفهومومن . االتفاقية

فما زالت مصر .  إلى الدعم في الشرق األوسطومما يبعث جليًا على القلق افتقار االتفاقية -٨٧

والجمهورية العربية السورية تذآر مسائل تتعلق )  على االتفاقيةوهي دولة موقـِّعة(وإسرائيل 

 في قدمُتوقد .  أو عدم تصديقها عليها إلى االتفاقيةهاباألمن اإلقليمي آتبرير لعدم انضمام

ب التي تحدوني إلى االعتقاد بأنه ينبغي لهذه مناسبات عديدة، وأؤآد اليوم من جديد، األسبا

وفي الوقت ذاته . تصبح أعضاء في المنظمةفالبلدان أن تنضم بسرعة إلى باقي المجتمع الدولي 

وال سيما فيما التحاور معنا، أقدِّر االستعداد الذي أبدته مصر وإسرائيل بوجه خاص لمواصلة 

وقت سابق وفي هذا الصدد عقدُت في . مبادئ المعنيةيتعلق بالتدابير التي تطمئننا إلى دعمهما لل

 واستقبلُت  المصرية هذا العام اجتماعًا في القاهرة مع مسؤولين آبار في وزارة الخارجيةمن

 على وسنثابر على بذل الجهود. في الهاي وفدًا رفيع المستوى من وزارة خارجية إسرائيلالحقًا 

 من عقد حلقة عمل أخرى مماثلة للحلقتين اللتين ٢٠٠٨، وآمل أن نتمكن خالل عام هذا الصعيد

 .، تخصص لتعزيز عالمية االتفاقية في منطقة الشرق األوسط٢٠٠٦ وعام ٢٠٠٥عقدتا في عام 

. أما جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية، فلم تستجب ألية مبادرة من مبادرات المنظمة -٨٨

مجلس األمن  الصادر عن ١٧١٨قرار التنفيذ م الذي ُاحرز مؤخرًا في وتحدوني الثقة بأن التقّد

وغيره من القرارات التي تتعلق ببرنامج جمهورية آوريا الشعبية (التابع لألمم المتحدة 
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ع هذه الدولة على البدء بتناول المسائل ذات سوف يشجِّ) الديمقراطية الخاص باألسلحة النووية

 الصادر عن مجلس األمن ١٧١٨إن القرار  حال فةوعلى أي. الصلة باتفاقية األسلحة الكيميائية

الخاصة بسائر أيضًا بإضفاء الشفافية على برامجها جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية يطالب 

أما نحن فنظل مستعدين لدعم انضمام هذه الدولة .  ووسائل إطالقها أسلحة الدمار الشاملفئات

 .ي تقديم هذا الدعموراغبين فأن تنضّم إليها،  إذا قررت االتفاقيةإلى 

يونيه من هذا العام /سلـَّطت حلقة عمل نظمتها األمانة في الجزائر العاصمة في حزيرانلقد  -٨٩

وهنا أيضًا آانت المساعدة . الضوء على أهمية تحقيق عالمية االتفاقية وتنفيذها تنفيذًا آامًال

 .لشأنالمالية التي قدمها آل من االتحاد األوروبي وهولندا حاسمة في هذا ا

 في االتفاقية أن تنظر جديًا في تزل غير أطرافإني أجدد ندائي إلى جميع الدول التي لّما  -٩٠

من شأن هذه الخطوة أن تعزز قضية السلم واألمن العالمية، آما ف. االنضمام إليها في وقت قريب

يا، جلية  ذلك، سواء في الشرق األوسط أو في شمال شرق إفريقيؤتيهان الفوائد اإلقليمية التي إ

 . في ذاتها بال ريب

 ة والموارد البشريةياإلدارالشؤون 

اسمحوا لي اآلن بأن أنتقل إلى عدد من المسائل المالية الهامة المعروضة على المؤتمر لينظر  -٩١

 . ٢٠٠٨ويتصدر هذه المسائل مشروع برنامج وميزانية عام . فيها ويتخذ قرارًا بشأنها

لذي تحقق خالل الدورة الخمسين للمجلس التنفيذي فيما يتعلق قد سرني جدًا أن أالحظ التقدم ال -٩٢

 وتوصية  لهذا المشروع، والذي تـُوِّج بإقرار المجلس٢٠٠٨بمشروع برنامج وميزانية عام 

، السيدة ديانا  المعنيَّْين في هذا الصدد أن أشكر مرة أخرى الميسِّـَرْينوأوّد. مؤتمرآم هذا بإقراره

 وأود. ما يبذالنه من جهود ال تكلل) جمهورية آوريا(ونغ جي لي والسيد د) هولندا(غزنس 

 عالوة على ذلك أن أعرب عن تقديري لجميع الوفود لما أبدته من روح بنـّاءة طوال المداوالت

بنفس  المؤتمر  البرنامج والميزانية المقترحين سيحظيان منوأنا على يقين من أن. في هذا الشأن

 .هما فيه نظرعندالمقدار من الرضا 

 بنمو صفري بالقيمة االسمية فيما يتعلق ٢٠٠٨ويؤخذ في مشروع برنامج وميزانية  -٩٣

 األعوام ما يخصبالمصروفات، وواصلنا في هذا الشأن السير في نفس االتجاه الذي سرنا فيه في

ميزانية توطيدية إلى حد آبير، ترمي إلى تلبية جميع المعروضة والميزانية . الثالثة الماضية

وإضافة إلى ذلك يوفر البرنامج والميزانية . هداف األساسية للمنظمة بصورة ناجعة واقتصاديةاأل

في  هذه األهداف األساسية تجسيدللدول األطراف معلومات عن الطريقة التي تعتزم بها األمانة 
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 ، على نحو يتوافق إلى درجة آبيرة مع مبادئ الميزنة على أنشطة ملموسة في السنة المقبلةشكل

 . أساس النتائج

ع فـَشُي من النظام المالي، ٨-٣فوفقًا للبند .  الخطة المتوسطة األجلتطرق إلىوأود اآلن أن أ -٩٤

وستـُعرض . خطة متوسطة األجلبمشروع البرنامج والميزانية الُمقدَّم إلى المجلس التنفيذي 

. ٢٠١٠  عامإلى ٢٠٠٨  عامعليكم خالل هذا المؤتمر خطة من هذا القبيل للفترة الممتدة من

سوف هي  لمحة عامة عن األهداف وعن أولويات البرامج لبضع السنوات القادمة، و فيهاموتقدَّ

 .تـُعدَّل سنويًا عند االقتضاء

عة للمنظمة لعام وفيما يتعلق بتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن البيانات المالية المراَج -٩٥

رجي قد أبدى، بخصوص البيانات المالية ، يسرني أن أالحظ أن مراجع الحسابات الخا٢٠٠٦

وقد . واتيًا ال تحفظ فيه، رأيًا ُم٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٣١للمنظمة عن الفترة المنتهية في 

 . داخلية وبتحسين شكل عرض البيانات الماليةال  المراقبةأخذ علمًا بوجود نظام ضوابط

ه لما قدماه إلى المنظمة من دعم وما وإني أعرب عن امتناني لمراجع الحسابات الخارجي وفريق -٩٦

وسنقوم بدراسة وتقييم جميع معاينات . أسدياه إليها من مشورة على مدى السنوات الماضية

وتوصيات مراجع الحسابات الخارجي مليًا وسنطبق التوصيات التي ستساعد على المزيد من 

 . تحسين نجاعة عملنا وفعاليته

مانة عن اإليرادات والمصروفات للفترة المنتهية في وُيعرض أيضًا على الوفود تقرير األ -٩٧

 للتكفل ٢٠٠٧وتواصل األمانة مراقبة تنفيذ برامجها عن آثب في عام . ٢٠٠٧يونيه /حزيران

 تنفيذًا دقيقًا وفقًا للقرارات التي ٢٠٠٧بتنفيذ األنشطة الُمقرَّة في إطار برنامج وميزانية عام 

 . تكاليف هذه األنشطة في حدود مقادير التمويلاعتمدتها الدول األطراف وضمان بقاء

 بلغت ٢٠٠٧رة لعام أن نسبة تحصيل االشتراآات السنوية المقرَّبوفي هذا الصدد، أود إعالمكم  -٩٨

وعلى الرغم من تحقق تحسن آبير في . نتيجة لعدم تسديد بعض االشتراآاتفقط % ٨٠

مرة أخرى على أن قدرتنا على د  األشهر الماضية، أود أن أشدِّ بضعةاإليرادات على مدى

النمو االسمي الصفري في ، بصورة خاصة بالنظر إلى ٢٠٠٧تحقيق أهدافنا الرئيسية في عام 

تظل متوقفة على استالمنا اشتراآات الدول األطراف بكاملها وفي ، ٢٠٠٧ميزانية وبرنامج عام 

 .الوقت المحدَّد

اماتها المالية بموجب االتفاقية على الوفاء بهذه  بالتز أحث آافة الدول األطراف التي لّما تِفاولذ -٩٩

 . االلتزامات وعلى دفع المبالغ المستحقة عليها في أقرب وقت ممكن
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الخمسين، قد نضطر، في دورته ه التاسعة واألربعين وما ذآرت للمجلس التنفيذي في دورتوآ -١٠٠

ق رأس المال حال عدم تحصيل المزيد من االشتراآات خالل العام، إلى االستعانة بصندو

 في إطار رجدن إال آمالذ أخير، وال تاللجوء إليهال ينبغي تدبيرًا استثنائيًا ما يمثـِّل العامل، 

وأنا على يقين من أنكم تتفقون معي على أن تنفيذ البرامج . اد الذي ندير به أعمالناتعماألسلوب ال

تي ُوزِّعت آرتي إلى المؤتمر ال أن ألفت عنايتكم إلى مذهناوأود . يتوقف على االستقرار المالي

بشأن االستعانة بصندوق ) ٢٠٠٧أآتوبر / تشرين األول١١المؤرخة بـ ( C-12/DG.7الوثيقةب

 .٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٣٠رأس المال العامل للسنة المالية حتى 

أن المؤتمر ب أذآـِّروإذ أنتقل اآلن إلى مسألة خطط الدفع بالتقسيط على عدة سنوات، أود أن  -١٠١

ليها متأخرات عمد في دورته الحادية عشرة قرارًا بشأن آلية لتشجيع الدول األطراف التي اعت

دفع بالتقسيط على للمن االشتراآات السنوية على تسوية دفع المستحقات عليها من خالل خطط 

ويسّرني أن أشير إلى أن هناك خطتين للدفع بالتقسيط على عدة سنوات اقترحتهما . عدة سنوات

وأود أن أنتهز هذه الفرصة . قرهما المؤتمركي يمن الدول األعضاء معروضتان عليكم لاثنتان 

 تسوي  أنعلى من اشتراآاتها السنوية ليها متأخراتعع من جديد الدول األطراف التي ألشجِّ

، وأن تضمن بذلك بصفة تامة مكانتها دفع المستحقات عليها عن طريق خطط من هذا القبيل

دائمًا، مستعدة لتقديم ما يلزم من مساعدة آانت وتظل األمانة، آما . تفاقيةوحقوقها بموجب اال

 .ومشورة في هذا الشأن

 المسائل المتعلقة بالموظفين

 على تحسين برامجها، وال سيما في مجاالت  السابقةلمؤتمرااستمرت األمانة الفنية منذ دورة  -١٠٢

 . يةحشد الموظفين، والشؤون اإلدارية، وخدمات الموارد البشر

، الفترة الالزمة لحشد ٢٠٠٧ عام فيت شعبة الشؤون اإلدارية إلى حد آبير، لـّصوبعد أن ق -١٠٣

الموظفين الجدد، واصلت مسعاها الهادف إلى تبسيط سيرورات وإجراءات الحشد بأتمتة مختلف 

 موظفًا ٤٨ بتعيين ٢٠٠٧ خالل عام  الموظفينوقام قسم حشد.  ذات الصلةالنظم والنظم الفرعية

تم حشدهم آلما دعت الحاجة مدة عدد من الموظفين بعقود قصيرة التعيين قود محدَّدة المدة، وبع

 .إلى ذلك

 ، أصبحت معظم التقارير تـُعد اآلن بواسطة نظم قائمة على الموظفينوفيما يتعلق بحشد -١٠٤

وقد . الوظائفشؤون ، تحتوي أيضًا على معلومات وسجالت عن تدبر االستعانة باإلنترنيت

 .٢٠٠٧ز هذا المشروع بنجاح في الربع الثالث من عام ُانج
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د لألمم المتحدة دعا فرع الموارد البشرية النظام الموحَّ المتوافرة في إطار خبرةالولالستفادة من  -١٠٥

فرع عمل  األمين التنفيذي للجنة الخدمة المدنية الدولية إلى إبداء رأيه في مدى فعالية ٢٠٠٧في 

مجدية إمكانية إقامة اتصاالت طلعت ـُ استوإضافة إلى ذلك. مة حاليًاالموارد البشرية في المنظ

عمل فرع الموارد  فيلكي يتسنى تحقيق التقدم الدولية المدنية لجنة الخدمة بهادفة منتظمة 

البشرية من حيث اإلجراءات والنـُظم والخبرات والموارد، على غرار عمل المنظمات األخرى 

 .المماثلة

التوفيق بينها وبين ما شؤون اإلدارية وثائق بشأن االستحقاقات التي يتعيَّن وقد أعدت شعبة ال -١٠٦

نسق القائم وفي هذا السياق وافق المجلس على إعمال ال. د لألمم المتحدةفي النظام الموحَّيناظرها 

بالسفر، وطلب من األمانة أن تقدم إليه تقريرًا لقاء المستحقات المتعلقة دفع مبلغ مقطوع على 

 في دورته التاسعة ووافق المجلس أيضًا.  من تطبيقه بعد فترة سنتيننسقيفية العمل بهذا العن آ

-٣البند أوصى بإدخال تعديل على ف األمانة،  ذي الصلة الذي قدمتهقتراحاالواألربعين، على 

 في دورته  بالفعللمجلسوافق اوقد . منحة التعليممن النظام األساسي للموظفين المتعلقة ب) أ(٢

أود أن أثني على الدول األعضاء ف. إجازة األبوةالنص المتعلق بمنح على التاسعة واألربعين 

 النهوجالمنظمة ونهوج ، لكونها تتيح التوفيق إلى أبعد الحدود بين عديالتلموافقتها على هذه الت

 .د لألمم المتحدةالنظام الموحَّالمناظرة لها المعمول بها في إطار 

  بالذآرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ اتفاقية األسلحة الكيميائيةتعلقةالمأنشطة المنظمة 

 حيًا في ٢٠٠٧وسيبقى عام . احتفلنا هذه السنة بالذآرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ االتفاقية -١٠٧

إبداء دعمكم لالتفاقية إلى ،  األعضاَء أنتم، الدوَلتميربانالذاآرة إذ سنذآر على الدوام آيف 

 .ولعمل المنظمة

لذآرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ االتفاقية  باءتفاحز به هذا االالذي تميَّبرز الحدث األقد تمثل و -١٠٨

، إثر احتفال ٢٠٠٧ مايو/أيار ٩ قيام صاحبة الجاللة الملكة بـَِيتـِْرآس، عاهلة هولندا، في في

.  الكيميائيةس لجميع ضحايا األسلحةالستار عن النصب التذآاري الدائم المكرَّرفع رسمي، ب

 إلى رغبة دول العالم المتنامية على الدوام في إزالة األسلحة ةملموسبصورة هذا النصب  زيرمو

 .فةهذه اآلالكيميائية وإقامة عالم خاٍل من 

وقد تكرَّمت حكومة هولندا بتمويل إقامة هذا النصب التذآاري وقدمت بلدية الهاي األموال  -١٠٩

 يةهولندالعن تقديرها لما تلقته من وزارة الشؤون الخارجية وتعرب األمانة . لتشييده وصيانته
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آيات مرة أخرى قدِّم أود أن أف. ومن مدينة الهاي من مشورة ودعم تقني ومالي ال غنى عنهما

 .مه من دعم سخي وما يبديه من تعاونامتناني للبلد المضيف لما يقدِّ

، خالل الدورة الثانية والستين للجمعية رسبتمب/أيلول ٢٧في نُيوُيرك وُعقد في األمم المتحدة في  -١١٠

العامة لألمم المتحدة، اجتماع رفيع المستوى لالحتفال بالذآرى السنوية العاشرة إلنشاء المنظمة 

دور فعال في هذا الحدث الذي تكلل بنجاح بوقد اضطلع السفير ُدَورتي . ولبدء نفاذ االتفاقية

 .آبير، فأود أن أشكره من جديد

 دولة، ما سلط الضوء على ١٢٤ وزير خارجية وممثًال من ٤٠االجتماع هذا وقد شارك في  -١١١

إسهام االتفاقية والمنظمة الحاسم في نهج تعدد األطراف ونزع السالح الفعال، وفي تعزيز السلم 

 .واألمن الدوليين

قد اضطلعتا ف.  لقبولهما طلبي وتوليهما زمام تنظيم هذا الحدث وهولنداوأود أن أشكر بولندا -١١٢

هذه وقد ساعدت . بمهمة صعبة وطموحة شملت إجراء العديد من المشاورات في عدد من البلدان

 .الجهود على ترآيز اهتمام العالم على عمل المنظمة وعلى أهمية االتفاقية

مون، بيانًا هامًا دعمًا لالتفاقية -وألقى األمين العام لألمم المتحدة، صاحب السعادة السيد بان آي -١١٣

ووصف في بيانه االتفاقية بأنها صرح يشهد على تصميم العالم على إزالة واحد . مةولعمل المنظ

 . وحشيةمن أآثر أنواع األسلحة التي عرفها التاريخ

 األحداث التي جرت في الدول األعضاء والمنظمات الدولية األخرى

دوليًا في مختلف  حدثًا وطنيًا و٣٠العاشرة إلنشاء المنظمة زهاء السنوية نـُظم في إطار الذآرى  -١١٤

 . هائفاوأرجاء العالم، ما يدل مرة أخرى على التزام الدول األعضاء و

. وأود أن أعرب عن امتناني لألمم المتحدة التي ساعدت على تنظيم عدد من األحداث الهامة -١١٥

رك، وُيفي نُيالذي عقد وشملت هذه األحداث حلقة تدارس في جنيف، واالجتماع الرفيع المستوى 

 أقرب، حلقة نقاش حول االتفاقية في سياق الدورة الثانية والستين للجنة في وقت، آما شملت

 . ُدَورتي على هذا الصعيد أيضًانا السفيُرَد وقد ساَع.األولى للجمعية العامة لألمم المتحدة

 ا المنظمةم اللذان عقدتهالمنتدى األآاديمي ومنتدى الصناعة والحماية

ومن هذه األحداث المنتدى األآاديمي .  هنا في الهاية ُعقدت عديدأحداثشارآت منظمتنا في  -١١٦

هذا وحضر .  والذي لقي نجاحًا باهرًا٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول ١٩ و١٨لمنظمة في الذي عقدته ا

سياسات، ال ي وواضعيندبلـُماسيال ويينعلمال وينآاديميشخص من األ ٢٠٠المنتدى زهاء 
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الستعراض امؤتمر ل ناستمرار أعمال تحضيرستكون إسهاماتهم هامة بشكل خاص نظرًا إلى ا

 . من العام القادمأبريل/نيسان، التي ستـُعقد في الثاني

 ٢ و١ في، الذي انعقد نف الذآرومن األحداث الهامة األخرى منتدى الصناعة والحماية اآل -١١٧

التي  ة الماليمساندة القد ساعدتو. نجاح آبيرتكلل ب هنا أيضًا في الهاي ونوفمبر/تشرين الثاني

 ته المشترك دعمًا ألنشطة المنظمة في إطار استراتيجيهتحرآاالتحاد األوروبي في سياق  قدمها

 على ضمان المشارآة الواسعة في هذا المنتدى وانخراط لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل

 .أصحاب الشأن المعنيين باالتفاقية فيه

الصناعة الكيميائية في تنفيذ االتفاقية على نحو المنتدى إلى تعزيز الدور الذي تؤديه من مي وُر -١١٨

 والمنظمات الدولية يةحكومهيئات ال مشارآًا من ال٢٥٠زهاء اجتمع في إطاره فعال، وقد 

وناقش المشارآون . وشرآات الصناعة الكيميائية ورابطات الصناعة الكيميائية ووسائط اإلعالم

ذ ذات الصلة بالصناعة الكيميائية، وبما في التنفيمجال آخر المستجدات في مجال التحقق وفيه 

 .ذلك أخذ العيِّنات وتحليلها، والمساعدة والحماية، والسالمة واألمن في المعامل الكيميائية

  العاشرة إلنشاء المنظمة السنويةالصندوق االستئماني الخاص بالذآرى

من مصادر ُموِّلت العاشرة  السنويةآافة األحداث التي نـُظمت بمناسبة الذآرى ًا أن تعلمون جميع -١١٩

ولهذا . لهذه األنشطةأموال البرنامج والميزانية في إطار  الميزانية، إذ لم تـُخصص ة عنخارج

وتعرب . العاشرة إلنشاء المنظمةالسنوية السبب ُانشئ الصندوق االستئماني الخاص بالذآرى 

صندوق، الذي ُادير وفقًا للنظام  لكافة الجهات التي ساهمت في هذا الهااألمانة الفنية عن امتنان

 .المالي للمنظمة ولمشروع قواعدها المالية

 مؤتمر االستعراض الثاني

أعمال التحضير لمؤتمر االستعراض الثاني المقبل الذي سُيعقد في الفترة  أن تعلمون آلكم أيضًا -١٢٠

 سابقة الوقد تم االضطالع منذ دورة المؤتمر.  تسير حثيثًا٢٠٠٨ أبريل/نيسان ١٨ إلى ٧من 

برئاسة السفير لين بارآر، الممثل الدائم للمملكة المتحدة ذي الصلة بقدر آبير من العمل 

 . فائقلبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية لدى المنظمة، الذي أدار هذا العمل باقتدار

ظمة في ن بالتفصيل التقدم الذي أحرزته المنوتعكف األمانة الفنية على إعداد وثيقة شاملة تـبيِّ -١٢١

 وستتضمن هذه الوثيقة أيضًا تحليًال. ٢٠٠٣ في عام نذ انعقاد مؤتمر االستعراض األولعملها م

 مهام المنوطة بهاالإلنجازات وللتحديات الماثلة أمام المنظمة في سعيها الدؤوب لتنفيذ ا لمجمل

 . بموجب االتفاقيةفي إطار واليتها
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. ة الذي يرأسه السفير لين بارآر ثمانية اجتماعاتوقد عقد الفريق العامل المفتوح نطاق العضوي -١٢٢

آما أتاح لممثلي الصناعة . وتناول عددًا من القضايا الرئيسية ومّحصها بصورة منهجية

وإضافة إلى ذلك نظر هذا . الكيميائية فرصة لمخاطبة المنظمة خالل اجتماع استغرق يومًا واحدًا

 . هامةمسائلتشاري العلمي يتناول الفريق في تقرير تمهيدي صادر عن المجلس االس

 لتتباحث مع المنظمة في بعض ًاوستتاح للمنظمات غير الحكومية في األسابيع المقبلة فرص -١٢٣

 . القضايا المتصلة بمؤتمر االستعراض الثاني

 المجلس االستشاري العلمي

. هعملأن أبدي بعض المالحظات بشأن باسمحوا لي بما أني ذآرُت المجلس االستشاري العلمي ف -١٢٤

 درجة عالية من ، نولي هذه الهيئة، المستفيدين بصورة مباشرة من عملاألمانة الفنيةو نا، أناإن

 . لهذا العملاألولوية

 المنظمة يعرف أن تمويل أنشطة المجلس االستشاري العلمي  عملطريقإن من ألف منكم  -١٢٥

أن أعرب عن تقديري هنا وأود . يتوقف إلى حد آبير على التبّرعات التي تقدمها الدول األعضاء

أو ستقدم االستشاري العلمي   عمل المجلسقدمت تبرعات سخية من أجلللدول األعضاء التي 

، وهي إسبانيا وسانت لوسيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة مثل هذه التبرعات

 .لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية والواليات المتحدة األمريكية

ن القيام به، وال سيما في مجال العلم والتكنولوجيا وأثرهما  هناك عمل آثير يتعيَّا يزللكن لّم -١٢٦

آمل أن يستجيب عدد أآبر من الدول األعضاء آلخر نداء وّجهته لتقديم التبّرعات ف. على االتفاقية

 نظام عملوأود أن أسترعي نظرآم إلى أن . لمساعدة المجلس االستشاري العلمي في عمله

يجيز لألمانة أن تتسلم أيضًا تبّرعات من منظمات غير حكومية أو التبرعات المعنية ق صندو

 .مؤسسات أو جهات مانحة خاصة

 الخاتمة

 حضرة الرئيس،

 مرة أخرى، في ختام آلمتي، أن أعرب عن عميق امتناني للدول األعضاء النخراطها النشط أوّد -١٢٧

االحتفاء بالذآرى السنوية وإن أحداث . ية، ودعمها القوي لي ولألمانة الفنفي عمل المنظمة

دليل ملموس على التزام الدول األطراف بموضوع االتفاقية والغرض العاشرة اآلنفة الذآر ل

 .، الذي يتعذر القيام به لوال دعمهامنها، وشهادة بليغة على إخالصها لعمل منظمتنا
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فثمة .  التحديات الماثلة أمامناال تغيب عن أذهاننان ما حققناه من نجاح، فيجب أأدرآنا ولئن  -١٢٨

ضمن ضمان إزالة األسلحة الكيميائية مسائل تتطلب التداول المتأني وتوافق اآلراء تتمثل في 

العمل على تنفيذ االتفاقية تنفيذًا فعاًال على الصعيد الوطني، في آلجال المحدَّدة في االتفاقية، وا

 للتحقق جّيد الترآيزمن خالل نظام الكيميائي ر زيادة تعزيز األحكام المتعلقة بعدم االنتشافي و

 بل وفي  ُيضمن أنه يطال على نحو مالئم آافة فئات المرافق المشمولة باالتفاقية،من الصناعة

فحقًا . والسيرورات الصناعيةمواآبة المسيرة الحتمية للعلم والتكنولوجيا والتغّيرات في الطرق 

ى عن ضرورة قيامنا على نحو بنـّاء بالمهام الواقعة إن ذلك آله سيشكل التحديات التي ستتأت

 هي السمات الحقيقة التي ميَّزت عملكم مفتلك. على عاتقنا في مجال التعاون الدولي والمساعدة

 . بفضل هذه الروح بالنجاح سيتكللوال يخامرني أي شّك في أن عملنا خالل هذا المؤتمر

 .كمعلى إصغائوشكرًا 
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