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 لمؤتمر الدول الثانية سالة من األمين العام لألمم المتحدة إلى الدورة االستثنائيةر
  األسلحة الكيميائية، عراض سير العمل باتفاقيةاألطراف الست

  آـُغليتيم  السيد هاـَبلغأ
  نائب األمين العام لمؤتمر نزع السالح

  لقسم األمم المتحدة لشؤون نزع السالح ومدير فرع جنيف

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٧الهاي، 

  

ض سير العمل باتفاقية  الستعرا الثانيمؤتمر الدول األطرافإلى الدعم هذه رسالة ب أتوّجهيسّرني أن 

 واألخذ في الوقت ذاته  في أحكام االتفاقيةِ لتأمُّللهذه المناسبة الهامة تتيح فرصة ف. األسلحة الكيميائية

  .المستجدات في مجال العلوم والتكنولوجياأهمِّ ب

  . العالم نجاحًا معاهدات نزع السالح في ِ أآثر من ً واحدةًال ال ُمشاحَّة فيه باعتبارها إن لالتفاقية سجِّ

 الدول األطراف مجموع، إذ بلغ  من حيُث االنضماُم إليها تقريبًابالطابع العالمي الكامل غدت تـَتـَِّسُمفقد 

  . في المئة من أهالي المعمورة٩٨ لـِّمثدولة ت ١٨٣فيها 

 تم آما. ئية طن من عوامل األسلحة الكيميا٢٧ ٠٠٠فقد تم تدمير زهاء . قويأثر قد آان لهذه االتفاقية ل

 بهذا التقدم، نعترففعلينا أن .  مليون من الذخائر الكيميائية وحاويات المواد الكيميائية٢٫٩تدمير 

  .وبالدور اإليجابي الذي تؤديه منظمة حظر األسلحة الكيميائية

ي، على الصعيد الوطن االتفاقية آان لخطة العمل الخاصة بعالمية االتفاقية وخطة العمل الخاصة بتنفيذو

االنضمام إلى دعم ل على صعيد ا، أثر فع٢٠٠٣اللتين أوصى بهما مؤتمر االستعراض األول في عام 

 ٌ  عدةل خارج إطار االتفاقية دوٌلا تزال لكن. االتفاقية وعلى صعيد مساعدة الدول األطراف في تنفيذها

فإني أحّث آافة .  بهاالعملمن شأن انضمامها إليها أن يتـَّسم بأهمية حاسمة فيما يخص النجاح في 

  . إليها أن تفعل ذلك دون تأخيرحكومات الدول التي لّما تصدِّق على االتفاقية أو لّما تنضمَّ
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في  تستلزم قيام آافة الدول األطرافاألسلحة الكيميائية  من ٍ  خالٍ مـَ عالإقامةجهودنا الرامية إلى إن 

  . بموجبها على الصعيد الوطني المطلوبِةها تنفيذِ  تدابيرِ  وتعزيز وإنفاِذباعتماِد االتفاقية

مرافق  ما لديها منها ومن بتدمير االلتزاُم ً الحائزِة أسلحةً  آيميائيةيقع على عاتق آافة الدول األطراف و

 ٢٩ قبلمن األسلحة الكيميائية مخزوناتها آلَّ الدول األطراف أن تدمِّر هذه ويجب على . إنتاجها

 ، سواٌءبجميع هذه الدول األطرافهيب فأ. األجل النهائي لتدميرهاانقضاء تاريخ  ،٢٠١٢أبريل /نيسان

  .آبيرة أم صغيرة، أن تفي بهذا االلتزام الرسميالمعنية ها ـُأآانت مخزونات

، إذ احتفلت بالذآرى السنوية يميائيةاألسلحة الك في اتفاقية ومنذ سنة خلت أعلنت الدول األطراف

سيسهم " تنفيذ االتفاقية الكامل، والعالمي النطاق، والفعال، وغير التمييزي"ن  أهاالعاشرة لبدء نفاذ

باستبعاد إمكانية استعمال األسلحة الكيميائية استبعادًا "قيق السلم واألمن الدوليين  في تحإضافيةً  مساهمة

  ".آامًال من أجل البشرية جمعاء

، وأؤآد لكم أن األمم المتحدة ستعمل مع مامًا تقناعتها هذهفي االتفاقية  الدول األطراف طرإني أشا

 دعم االنضمام العالمي النطاق إلى االتفاقية  لمواصلة والمجتمع الدولياألسلحة الكيميائيةمنظمة حظر 

  .وتنفيذها الكامل

ولنضاعف . لها األسلحة الكيميائيةـِّإزالة األخطار التي تمثعلى  المشترك حرصناد جميعًا من جديد ـِّفلنؤآ

  .من أدوات التدمير الشامل هذه ٍ  عالم خالإلقامةهودنا ج

، فأتمنى لكم آل الهدف المنشودهذا لتحقيق همية بالغ األ سيكونإن عملكم خالل األسبوعين المقبلين 

  .النجاح والتوفيق
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