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 وفد دولة الكويت بالتهنئة لسعادة في بداية آلمتي أتقدم بأسمى وباسم
شر لمؤتمر الدول  النتخابه رئيسا للدورة الحادية عالفونسو داسيس/ السفير

  خوسيه أنطونيو أُرسبيديلسعادة السفير كر والتقدير األطراف، وآل الش
 أثناء توليه رئاسة الفترة السابقة والجهود الرائعة التي قام بها للدور البارز

في سبيل تحقيق النجاح الذي نتطلع وأن دولة الكويت تؤآد الدعم الكامل لكم 
  .له جميعًا

آما ال يفوتني هنا أن أتوجه بالشكر الجزيل لألمانة الفنية لمنظمة 
روخيليو بيفرتر / حظر األسلحة الكيميائية، وعلى رأسها المدير العام سعادة

على الجهود المبذولة والملحوظة والتي تستحق منا آل إشادة ومعاونيه 
 .وتقدير

  
  السيد الرئيس 

تعتبر اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية أول معاهدة متعددة األطراف 
 فئة آاملة من أسلحة الدمار الشامل وينص فيها على التحقق بإزالةتقضي 

دًا ومميزًا يملي على الدولي من تدمير هذه األسلحة مما يكسبها طابعًا فري
الدول األطراف والمنظمة مجتمعين ومنفردين القيام بالمهام المطلوب منها، 
وذلك من خالل تنفيذ موادها وخاصة تلك المتعلقة بتدمير األسلحة الكيميائية 
وضمان عدم انتشارها، لذا فان بالدي تحرص آل الحرص على تنفيذ 

ع الدول األطراف فيما يحقق بالتعاون مو  المطلوبة منها االلتزامات
من في دعم قراراتها فيما يحقق عالم آالمصلحة العامة ويساند المنظمة 

ومستقر وخالي من أي نوع من أسلحة الدمار الشامل والذي يشكل إسهاما 
 .في الحيلولة دون وصول األسلحة الكيميائية إلى أيدي اإلرهاب واإلرهابيين

دولية ذات الصلة بما فيه قرار مجلس وذلك تحقيقًا لقرارات الشرعية ال
  1540األمن رقم 

ان دولة الكويت ترى في تحقيق عالمية االتفاقية من خالل انضمام 
الدول التي لم تنضم بعد تحقيقًا لمبدأ التعاون الدولي من أجل إحالل السالم 

  .األمن الدوليين ويعمل على تحقيق أهداف االتفاقية بشكل أفضلو
 خالل المنظمات الدولية واإلقليمية السيما جامعة آما أننا نسعى من

الدول العربية إلى جعل منطقة الشرق األوسط منطقة خالية من آافة أسلحة 
 .الدمار الشامل بما في ذلك األسلحة الكيميائية
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  سيدي الرئيس
لقد استمعنا خالل األيام القليلة الماضية أثناء اجتماع الهيئات الوطنية 

ي االتفاقية إلى تجارب بعض الدول األعضاء مما آان له للدول األطراف ف
  .عظيم األثر والفائدة من حيث التعاون والتواصل الدولي وتبادل الخبرات

 هنا الستعرض ما قامت به دولة الكويت من إجراءات تولس
إال ان ذلك ال يمنع من . وترتيبات تنفيذية التفاقية حظر األسلحة الكيميائية

  .ذه الترتيبات واإلجراءات التي تم اتخاذهابيان وذآر بعض ه
دولة الكويت منذ اللحظات األولى الرتباطها باتفاقية حظر لقد باشرت ف

األسلحة الكيميائية تنفيذها والوفاء بالتزاماتها آدولة طرف حيث قامت دولة 
الكويت بإنشاء وتطوير السلطة الوطنية لمتابعة وتأمين االتصاالت مع 

غ المنظمة بها وفقا للفقرة الرابعة من المادة السابعة من المنظمة وتم إبال
  .االتفاقية

آما قامت بإبالغ المنظمة بالتصريح الدبلوماسي للطائرات غير محددة 
 من الجزء الثاني من المرفق المتعلق بالتحقق 22المواعيد آما جاء بالفقرة 

  .وآذلك نقاط الدخول
بمنح تأشيرات متعددة  أن دولة الكويت قامت إلىهذا باإلضافة 

 من الجزء 10للمفتشين سواء للدخول أو الخروج أو العبور وفقا للفقرة 
وآذلك منح الترددات المطلوبة لفرق . الثاني من المرفق المتعلق بالتحقق

  .التفتيش
هذا باإلضافة إلى حرص السلطة الوطنية في دولة الكويت على 

 التي تنظمها منظمة حظر المشارآة في الدورات التدريبية وورش العمل
األسلحة الكيميائية بالتعاون مع الدول األطراف بما يحقق االستفادة 

  .والتواصل المطلوب
  

  سيدي الرئيس
مازالت دولة الكويت تعمل بالتعاون مع المنظمة على استيفاء تطبيق 

 بشأن امتيازات ت مؤخرًا بالتوقيع على اتفاقيةشروط االتفاقية، فقد قام
 12حصاناتها، وباشرت إجراءات التصديق عليها تنفيذا للمادة  والمنظمة

  .من ذلك االتفاق
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آما أنهت الكويت بالتعاون مع المنظمة بإعداد الصيغة النهائية 
لمشروع قانون بشأن النفاذ الجزائي التفاقية حظر األسلحة الكيميائية، حيث 

لى السلطة تمت الموافقة عليه مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء وإحالته إ
  .التشريعية الستكمال اإلجراءات الدستورية إلصداره

  
ال يسعني إال أن أجدد لكم التأآيد على استعداد وفد دولة : وفي الختام

الكويت للعمل معكم إلنجاح أعمال هذا المؤتمر لتحقيق األهداف المرجوة 
  .منه

  
   سيدي الرئيس،،،ًاوشكر      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بروآسيل/آونا
  

لقي العزاء لوفاة صاحب السمو أمير البالد الشيخ  جابر فتح سجل ت
األحمد الصباح رحمه اهللا، وطيب ثراه، في سقارة دولة الكويت لدى مملكة 

 ولمدة ثالثة أيام، 16/1/2006 الموافق من يوم االثنين) الهاي(هولندا 
محمد الصالل وأعضاء السفارة المعزين الذين / وقد استقبل سعادة السفير

 في سجل المعزين وحين لقاء سعادة السفير عن بالغ الحزن واألسى عبروا
 التي آان لها لوفاة األمير جابر رحمه اهللا، ومنهم من يستذآر مكارم أعماله

 ومدى الخسارة التي منيت بها األمة العربية  العالمشعوباألثر الطيب على 
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قفه والصبر في واإلسالمية والعالمية لقائد تحلى خالل حكمه بالحكمة في موا
  .أحلك الظروف

وقد قدم التعازي في سجل المعزين ممثل جاللة ملكة هولندا، وسفراء 
الدول العربية واإلسالمية، وسفراء الدول الصديقة الممثلة في مملكة 
هولندا، وممثلي المنظمات الدولية والمحاآم الدولية، والمؤسسات الثقافية 

لك في سجل المعزين أصدقاء السفارة واالجتماعية والتجارية، وقد شارك آذ
من المواطنين الهولنديين والمغتربين العرب، وتلقت السفارة العديد من 
الرسائل المعزية لألسرة الحاآمة والشعب الكويتي مستذآرين فيها األعمال 

  . الخيرة والمواقف الطيبة التي قام بها سموه
  
  
  
 

 
  الشيخ علي خالد الجابر الصباحسعادة 
  ولة الكويت لدى مملكة هولندا سفير د

  في اجتماعات الدورة الثالثة يترأس وفد دولة الكويت 
   لجمعية الدول االطراف للمحكمة الجنائية الدولية 

  
سفير دولة الكويت لدى علي خالد الجابر الصباح / سعادة السفير الشيخ ترأس

نصاري عضوية آل من الدآتور محمد االفد دولة الكويت بمملكة هولندا، و
مدير ادارة العالقات الدولية بوزارة العدل، والسيد طارق عبد اهللا الفرج 

الطراف اجتماعات الدورة الثالثة لجمعية الدول االسكرتير الثاني بالسفارة 
زيد رعد زيد   االردنيالجلسة االمير للمحكمة الجنائية الدولية، وقد افتتح

الذي انتخب لمتحدة بنيويورك، وممثل المملكة االردنية لدى األمم ا ،الحسين
، ولمدة ثالث 2003 سبتمبر 3رئيسا لها في الدورة االولى للجميعة بتاريخ 

أن   و اعلن رحب فيها بالحضور،  القى وزير خارجية هولندا آلمة سنوات، و
 انرو لصندوق االئتم الف يو100.000مملكة هولندا قد تبرعت بمبلغ 

عدد الدول االطراف بالمحكمة قد وصل  علما بأن ،بو الحرالخاص بضحايا
ان دولة الكويت تشارك االجتماعات المذآورة آمراقب مع  ، دولة94الى 

 دولة عضو في األمم 90العديد من الدول التي يصل عددها الى أآثر من 
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 عن قرب لسير أعمال المحكمة وتطور انشاءها  تتابعالمتحدة، وتحاول ان
  .ات القضاياوخاصة بعد فتح باب استقبال طلب

هذا وقد شارك العديد من المنظمات الحكومية والغير حكومية في تلك 
  .  االجتماعات

  
  
  
  
  
  

  
  منح سعادة سفير دولة الكويت لدى مملكة هولندا 

  الشيخ علي خالد الجابر الصباح
   للسالمًاشهادة سفير
  

قدير من قبل علي خالد الجابر الصباح شهادة ت/ سعادة السفير الشيخمنح 
، وذلك  للسالمًا آسفيرWorld Peace Flame Foundationمؤسسة 

 الممر للنصب التذآاري لشعلة السالم الذي إعدادفي  الفعالة نظير مشارآته 
مدينة السالم والعدالة الهاي، في بقصر السالم  أمام محكمة العدل الدولية أقيم

جابر الصباح، علي خالد ال/ الشيخهذا، وقد شارك سعادة سفير دولة الكويت  
ضع   سفير من دول أخري في مراسم و197 الكلمة التي شارك فيها إعدادفي 

مع باقي الدول  الدول، حيث شارك حجر األساس للنصب التذآاري  لشعلة
  . لصرح السالمحجر األساس بمساهمة دولة الكويت في وضع 

 ومشارآته في جميع األحداث الدولية التي تقام بقصر السالم، وحضوره
الجدار العازل، (جلسات المرافعة لجميع القضية الكبرى بمحكمة العدل الدولية 

  .) دول حلف الناتو- أمريكا، يوغسالفيا - إيران
في حفل لكويت  ادولةومثل سعادة السفير الشيخ علي خالد الجابر الصباح 

 .تنصيب قضاة المحكمة الجنائية الدولية
عضو في المجلس ، لد الجابر الصباحسعادة السفير الشيخ علي خاعلمًا بأن 
قام ، بعد ان  للمحكمة الدائمة للتحكيم، بمقر المحكمة بقصر السالماإلداري
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مية للمنازعات  اتفاقية التسوية السلإلىبتسليم وثيقة انضمام دولة الكويت 
  .1907الدولية لعام 

تنفيذي ب سعادة السفير الشيخ علي خالد الجابر الصباح، نائبا للمدير الوانتخ
 -المملكة العربية السعودية (، والتي تضم آل من )24(عن المجموعة رقم 

  ). الجمهورية السورية- االمارات العربية المتحدة -دولة الكويت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   صاحب السمو أمير البالد حفظه اهللا حضر ممثل
  سعادة سفير دولة الكويت لدى مملكة هولندا 

  باح الصالشيخ علي خالد الجابر
  حفل افتتاح  الجسر القديم في القسم القديم من مدينة موستار

  في جمهورية البوسنة والهرسك
  

علي خالد الجابر الصباح سمو أمير البالد حفظه اهللا / مثل سعادة السفير الشيخ
في حفل افتتاح الجسر القديم في القسم القديم من مدينة موستار في جمهورية 

، وقد حضر افتتاح هذا الحدث 2004 يوليو 23البوسنة والهرسك بتاريخ 
  . العالمأنحاءالكبير، عددًا آبيرًا من رؤساء و ممثلي الدول من مختلف 

علي خالد الجابر الصباح، خالل حفل / الشيخوقد صرح سفير دولة الكويت  
 انأآد على االفتتاح عن العالقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين، حيث 

المجتمع البوسني، وأخرى في مجال  لخدمة تقوم بمشاريع تنمويةدولة الكويت 
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التعاون االستثماري، مشيرًا الى أهمية التعاون بين البلدين في المجال 
 تقوم به دولة الكويت في ان هذا الدور الذيمؤآدا . االقتصادي والتجاري

لمشاريع ا تلك تنفيذ حفظه اهللا، لالبوسنة والهرسك جاء بتعليمات من سمو األمير
  في مساعدة إخواننامن أجل واالنشطة والبرامج المختلفة التنموية واالستثمارية

  . البوسنة والهرسكجمهورية
  
  
  
  
  
  
  
  

  في الهاياحتفال سفارة دولة الكويت 
  بالعيد الوطني وعيد التحرير

  
علي خالد الجابر /  سعادة الشيخأقام سفير دولة الكويت لدى مملكة هولندا

الكويت، وقد  استقبال بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير لدولة  حفلالصباح
حضر الحفل ممثل عن جاللة ملكة هولندا، وعدد من الوزراء وآبار المسئولين 
في الدولة،  وعدد من النواب في البرلمان الهولندي، وبعض رؤساء االحزاب 

القضاة، الهولندية، آما حضر الحفل رئيس محكمة العدل الدولية وعدد من 
ومدير عام منظمة حظر االسلحة الكيميائية ، وعدد من المسئولين في المنظمة، 

  .وممثلين عن المنظمات الدولية االخرى في هولندا
  .وعدد من الصحفيين واالعالميين الهولندية

معرضًا، وآذلك  Q8وقد اقامت على هامش الحفل شرآة البترول الكويتية 
  .ة معرضًا آخرًا  الخطوط الجوية الكويتياقامة

، وآان الحفل زاهرًا وقد تخلل الحفل عزف موسيقي  لفرقة عربية من الهاي
   .بالعديد من النشاطات المتنوعة
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  مشارآة دولة الكويت في
  جلسات قضية الجدار العازل المطروحة أمام

  محكمة العدل الدولية في الهاي
  

 مرافعة الخاصة بقضية      جلسات ال     2004 فبراير     23بتاريخ     افتتحت اليوم       
االراضي                                             في  ئيلي  االسرا االحتالل  لذي شيدته سلطات  ا لعازل  ا لجدار  ا

لمحتلة بمحكمة ا          لفلسطينية ا لدولية في الهاي، حيث شارك سعادة                         ا لعدل ا
علي خالد الجابر الصباح، سفير دولة الكويت لدى مملكة                             /   السفير الشيخ      

انشاء الجدار العازل           " أن  ب   وصرح سعادة السفير      في افتتاح الجلسات،           هولندا   
يمثل  في االراضي الفلسطينية المحتلة من قبل سلطات االحتالل االسرائيلي                        

انتهاآًا للقانون الدولي االنساني وقانون حقوق االنسان باالضافة الى القانون                                   
الدولي العام، وذلك على اعتبار ان بناء هذا الجدار الذي يؤآد عزم سلطات                                    

ئيلي                االسرا لعام                              االحتالل  الهاي  قيات  تفا ا بذلك  لفة  مخا حتاللها  ا تثبيت 
 واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على المحتل العسكري القيام بأي                         1907

 وان تشييد الجدار ينتهك           . عمل يحول وجوده المؤقت الى وجود سيادي دائم                      
االعراف االنسانية وحقوق االنسان االساسية بما يمكن ان يوصف بأنه                                        

  ."العنصريجدارًا للفصل 
لفترة الصباحية          خصصت  من جهة أخرى       و   باآملها من      من اليوم االول            ا

لظهر                                    ا بعد  ة  حد لوا ا عة  لسا ا وحتي  حا  لعاشر صبا ا عة  لسا )  ساعات   3( ا
شخص )   15( ويتكون وفد فلسطين من          تها الشفوية،       لفلسطين لتقديم مرافعا       

االم                                           في  لفلسطين  ئم  ا لد ا لمراقب  ا لقدوى  ا ناصر  لسفير  ا ة  د م برئاسة سعا
المتحدة، وعدد من البروفسورات في القانون الدولي، وسفير فلسطين لدى                                    

  .هولندا
لمحكمة   حددت     و  ا دقيقة    45    اخرى     دولة     )   13( لعدد      تهم            فعا مرا لتقديم    

بنغالديش،     ملكة العربية السعودية،            جنوب افريقيا، الجزائر، الم                    : الشفوية    
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و ، السودان،          غال السن  مدغشقر، ماليزيا،          االردن،         دونيسيا،     بيليز، آوبا، ان         
  .ترآيا
بحضور أمين عام جامعة الدول العربية،                 جامعة الدول العربية           شارآت   وقد   

من البروفسورات         أشخاص   )   5( السيد عمر موسى،  ووفد يتكون من عدد                 
دقيقة في اليوم الثالث           )   45( في القانون ومستشارين قانونيين، حيث حددت                    

  .  فويةلتقديم جامعة الدول العربية لمرافعتها الش
 العامة     ربحضور السكرتي       ،   المؤتمر االسالمي        منظمة آما وشارآت أيضا         

قانونيين، من ضمنهم المراقب الدائم للمنظمة                 )   3( للمنظمة ووفد يتكون من         
 الشفوية في اليوم       المنظمة لمرافعتها     لدى مكتب االمم المتحدة بجنيف، لتقديم               

  . دقيقة حددتها المحكمة) 45(الثالث خالل 
 يوميا من الساعة العاشرة         ،  الثالثة أيام القادمة          ستستمر الجلسات خالل     هذا، و    
 هااتخذت     تحت اجراءات أمنية مشددة              احًا وحتى الساعة السادسة مساءًا،                صب

عالم،    اجراءات صارمة جدًا فيما يتعلق باال               ، و   والحكومة الهولندية        المحكمة  
  .الهايي  فلمحكمة بقصر السالمودخول الحضور من الجمهور الى مقر ا

  
  
  
  

  
  دولة الكويتحالة تطبيق 

  تفاقية حظر األسلحة الكيميائيةلشروط إ
  

، 1993لقد وقعت دولة الكويت على اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية عام 
، ومنذ ذلك الحين، وهي تقوم بتنسيق متطلبات 1997وصدقت عليها عام 

  .االتفاقية مع القوانين الوطنية لتنفيذها
  

شاء هيئة وطنية تعمل آمرآز وطني لتأمين االتصال الفعال فقد قامت بإن
بالمنظمة والدول األطراف األخرى، وأبلغت المنظمة بها وذلك وفقًا للفقرة 

  .الرابعة من المادة السابعة
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 الى مدير التحقق 2000وتم تسليم االعالنات االولية لدولة الكويت في ابريل 
  .بالمنظمة

  
من المادة العاشرة فقد ساهمت دولة الكويت في صندوق وتنفيذًا للفقرة السابعة 

، وقدمت تبرع مالي آخر في بداية 1999التبرعات للمساعدة، وذلك في عام 
  . الماضيالعام

  
آما أبلغت دولة الكويت المنظمة بالتصريح الدبلوماسي للطائرات غير محددة 

لمرفق المتعلق من الجزء الثاني من ا) 22(المواعيد المنصوص عليه في الفقرة 
  .بالتحقق

  
من الجزء ) 16(وآذلك قامت بإبالغ المنظمة بنقاط الدخول المذآورة في الفقرة 

  .الثاني من المرفق المتعلق بالتحقق
  

وفقًا )  عبور– خروج –دخول (هذا، ومنحت دولة الكويت المفتشين تأشيرات 
وم آذلك بإشعار وتق .من الجزء الثاني من المرفق المتعلق بالتحقق) 10(للفقرة 

  .المنظمة باستالمها لقوائم أسماء المفتشين وتعديالتها بصورة منتظمة
  
 اتفاق حصانات و امتيازات مشروعالمنظمة  قدمت دولة الكويت الى لقد

 استكمال االجراءات من قبل المنظمة،المنظمة، وسوف يتم التوقيع عليه بعد 
  .فاقية حظر األسلحة الكيميائية من المادة الثامنة الت) 50(وذلك وفقا للفقرة 

  
لقد أعدت دولة الكويت مشروع قانون بشأن اإلنفاذ الجزائي التفاقية حظر 

  ).االدارة القانونية( األسلحة الكيميائية، وتم إرساله إلى األمانة العامة للمنظمة
وان دولة الكويت سوف تعتمد القانون في أسرع وقت ممكن بعد التأآد من 

وآراء االمانة الفنية تطلبات االتفاقية و االستفادة من مالحظات شموله لجميع م
  ).االدارة القانونية(للمنظمة 
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   2/2/2004: التاريخ
 OP/01/04:    الرقم

  
تهدي سفارة دولة الكويت لدى مملكة هولندا أطيب تحياتها الى االمانة 

  الفنية لمنظمة حظر االسلحة الكيميائية،
 رقم ة االمانة الفنية لمنظمة حظر األسلحة الكيميائيةوباالشارة الى مذآر

NV/LAO/78077/03-509 التي تشير فيها 2003 نوفمبر 11 بتاريخ ،
الى خطة العمل الخاصة بتنفيذ االلتزامات بموجب المادة السابعة من اتفاقية 
األسلحة الكيميائية  الذي اعتمده مؤتمر الدول االطراف في دورته الثامنة بناء 

ى توصية من المجلس التنفيذي، وطلب االمانة من الدول االطراف موافاتها عل
، بتقرير يتضمن المعلومات التي طلبها 2004 فبراير 2في موعد أقصاه 

  المؤتمر ليتم تقديمه الى المجلس التنفيذي في دورته السادسة والثالثين،
ترفق السفارة طيه المعلومات التي وافتها بها السلطة الوطنية في الكويت 

  .عن حالة تطبيق دولة الكويت لشروط اتفاقية األسلحة الكيميائية
لألمانة وتنتهز سفارة دولة الكويت لدى مملكة هولندا هذه الفرصة لتعرب 

  .الفنية لمنظمة حظر االسلحة الكيميائية عن فائق تقديرها
  
  

  علي خالد الجابر الصباح/ الشيخ            
   سفير دولة الكويت لدى هولندا            

  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  السيدات والسادة
  حمة اهللا وبرآاتهلسالم عليكم ورا

  
 عن فائق تقديري على الجهود التي بذلها جميع القائمين أعرب أنأود في البداية 

التقنية المساعدة  تقديم تطلبات، وتوضيح المعلى هذا االجتماع ، الذي من شأنه 
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عداد التشريعات بمقتضى االتفاقية، وتبادل الخبرات بين  القانوني ألمجالالفي 
   . تشريعات تنفيذ االتفاقية في بلدانهمأحوالأعضاء شبكة الخبراء القانونيين عن 

   
ة أود أوال أن أوضح أن دولة الكويت على ثقة تامة بأن بنود اتفاقية حظر األسلح

الكيميائية تمثل أهدافاً وغايات نبيلة لنظام عالمي قابل للتطبيق، وسوف يؤدي في 
 البهجة وإعادة الدمار الشامل أسلحة إحدى القضاء على إلىنهاية األمر 

  . العالم أجمعإلىوالسرور 
  

، 1993لقد وقعت دولة الكويت على اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية عام 
، ومنذ ذلك الحين، وهي تقوم بتنسيق متطلبات 1997وصدقت عليها عام 

  .االتفاقية مع القوانين الوطنية لتنفيذها
  

 هيئة وطنية تعمل آمرآز وطني لتأمين االتصال الفعال بإنشاءفقد قامت 
بالمنظمة والدول األطراف األخرى، وأبلغت المنظمة بها وذلك وفقًا للفقرة 

  .الرابعة من المادة السابعة
  
فقرة السابعة من المادة العاشرة فقد ساهمت دولة الكويت في صندوق تنفيذًا للو

، وقدمت تبرع مالي آخر في بداية هذا 1999التبرعات للمساعدة، وذلك في عام 
  .العام

  
آما أبلغت دولة الكويت المنظمة بالتصريح الدبلوماسي للطائرات غير محددة 

لثاني من المرفق المتعلق من الجزء ا) 22(المواعيد المنصوص عليه في الفقرة 
  .بالتحقق

  
من الجزء ) 16 ( المنظمة بنقاط الدخول المذآورة في الفقرةبإبالغوآذلك قامت 

  .الثاني من المرفق المتعلق بالتحقق
  

وفقًا )  عبور– خروج –دخول (الكويت المفتشين تأشيرات هذا، ومنحت دولة 
  .لتحققمن الجزء الثاني من المرفق المتعلق با) 10(للفقرة 

 المنظمة باستالمها لقوائم أسماء المفتشين وتعديالتها بصورة بإشعاروتقوم آذلك 
  .منتظمة
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لقد توصلت دولة الكويت والمنظمة الى صيغة متفق عليها حول اتفاق حصانات 

  من مؤتمر الدول إقرارهامتيازات المنظمة، وسوف يتم التوقيع عليه بعد  و
 األسلحةمن المادة الثامنة التفاقية حظر ) 50(فقرة  القادم، وذلك وفقا للاألطراف
  .الكيميائية 

  
 الجزائي التفاقية حظر اإلنفاذلقد أعدت دولة الكويت مشروع قانون بشأن 

 العامة للمنظمة لالستفادة من األمانة إلى إرساله الكيميائية، وتم األسلحة
  .مالحظاتها

  
قت ممكن بعد التأآد من وان دولة الكويت سوف تعتمد القانون في أسرع و

شموله لجميع متطلبات االتفاقية و االستفادة من مالحظات ومناقشات اجتماعنا 
  .هذا
  
  

  رًا ،،،،ــــــوشك        
  
  
  
  
  
  
  
  

  حظر األسلحة الكيميائيةاجتماع شبكة منظمة 
  للخبراء القانونيين

  2003  نوفمبر7 – 4الهاي 
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  ميائيةعرض لحالة تنفيذ اتفاقية حظر االسلحة الكي
   على الصعيد الوطني
  في دولة الكويت 

  
  
  

  السيد سالم الشبلي
    وزارة الخارجية  –االدارة القانونية 

  دولة الكويت    
  
  
  
  
  
  
  

   بالنيابةعمالباألالقائم 
  

  مؤتمر الدول االطراف الثامن
  لمنظمة حظر االسلحة الكيميائية

  
سلحة الكيميائية يوم امس لمنظمة حظر االمؤتمر الدول االطراف الثامن افتتح 

وستستمر أعمال المؤتمر حتي يوم   في الهاي، 2003 اآتوبر 20االثنين الموافق 

 لمناقشة العديد من االمور، واتخاذ 2003 اآتوبر 24الجمعة القادم الموافق 

 فيها، من اهمها ميزانية المنظمة، وتبادل خبرات التكنولوجيا الكيميائية، اتالقرار
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يعات الوطنية، وبرامج المساعدة ومبدأ عالمية االتفاقية، حيث بلغ  وتطبيق التشر

  . دولة157عدد الدول األطراف فيها حتى اآلن 
وقد صرح رئيس وفد دولة الكويت في المؤتمر سعادة السفير الشيخ على خالد                                

، سفير دولة الكويت لدى مملكة هولندا، و الممثل الدائم لدولة                                 الجابر الصباح        
 لكونا، بأن دولة الكويت تقوم بنشاط بارز داخل المنظمة                             المنظمة  الكويت لدى       

وحاليا دولة الكويت عضو في المجلس التنفيذي للمنظمة، حيث تم انتخابها في                              
الدورة السابقة للمؤتمر من قبل المجموعة اآلسيوية ممثلة عنهم في المجلس                                   

سلحة الكيميائية،    التنفيذي، والذي يقع على عاتقه تحقيق اهداف اتفاقية حظر اال                           
وقد     . ومتابعة التوصيات المعتمدة من قبل مؤتمر الدول االطراف في المنظمة                               

الى وفد دولة الكويت المشارك في                 اشار سعادة السفير الشيخ علي خالد الصباح                
  : وهمالمؤتمر 

  الهيئة العامة للصناعة      السيد علي الحربان
  رة الخارجيةالسكرتير الثالث في وزا      السيد سالم الشبلي 

  وزارة الدفاع    المهندسة جنان الشايجي
  االدارة العامة للجمارك    السيد سلمان النصف
  شرآة البترول الكويتية الوطنية    السيد فيصل العميري
  السكرتير الثاني بالسفارة      السيد طارق الفرج

  
ق  من عدة جهات في الكويت لتطبيوهم من أعضاء السلطة الوطنية التي تم انشاءها

التزامات الكويت في المعاهدة، وهي برئاسة سعادة الشيخ صباح الناصر الصباح 

  .وآيل وزارة الدفاع، والتي تقوم بدور فعال لتنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني  

 وأصبحت المعاهدة نافذة 1993 يناير 27وقعت الكويت على االتفاقية بتاريخ 

  ،  1997 يونيو 29ريخ بالنسبة للكويت بعد التصديق عليها بتا

اتفاقية حظر انتشار األسلحة الكيميائية هي إحدى المعاهدات والجدير بالذآر ان 

 التي ميزها األمين العام لألمم المتحدة باعتبارها تجسد األهداف 25الرئيسية الـ 

األساسية لألمم المتحدة في صرح نزع السالح وعدم انتشاره، حيث فتح باب التوقيع 

، و وقعت عليها 1993 يناير 15 – 13اقية في باريس في الفترة من على االتف
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 ابريل 29 دولة حتى يبدأ نفاذها، وفي 65وآان يتعين ان تصدق عليها .  دولة130

   دخلت االتفاقية حيز التنفيذ،1997

  

  

  

  

  

  

  

انضمام دولة الكويت الى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية 
ومقرها المحكمة الدائمة . 1907 أآتوبر 18تاريخ المبرمة في الهاي ب

   هولندا-   في الهايPeace Palaceللتحكيم بقصر السالم 
  

 سفير دولة الكويت لدى مملكة ،علي خالد الصباح/  الشيخ قام سعادة السفير

 يوليو 16 بتاريخ وثيقة انضمام دولة الكويت لالتفاقية المذآورةبتسليم  ،هولندا

وستدخل  االتفاقية  ر ادارة االتفاقيات بوزارة الخارجية الهولندية،،  الى مدي2003

 علمًا بأن اختصاصات .2003 سبتمبر 14حيز التنفيذ لدولة الكويت بتاريخ 

  :المحكمة آاالتي

  . التحكيم في النزاع بين بلدين-

  . التحكيم في النزاع بين طرفين أحدهم دولة-

  . ودول التحكيم في النزاع بين منظمات دولية-

  . التحكيم في النزاع بين منظمات دولية وأطراف  خاصة-



 18

  . المتنازعةالمصالحة بين االطراف -

   للبحث عن الحقائق، لجنة PCA لمحكمة التحكيم الدائمة  القوانين االختيارية-

  .التقصي 

  . التحكيم في النزاعات حول المصادر الطبيعية أو الطبيعة-

  .بالموارد الطبيعية أو البيئة حل النزاعات ذات العالقة -

    

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  آلمــــة

  دولة الكويت
  
  أمــــام

  الثالثة والثالثين للمجلس التنفيذيالدورة 
  حظر األسلحة الكيميائيةلمنظمة 
  2003  يونيو27 – 24الهاي 
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   بالنيابةعمالاألبالقائم 
   سفارة دولة الكويت

  طارق عبد اهللا الفرج / يدالس                                     
  

  السيد الرئيس
أود في البداية ان تسمحوا لي بأن أتقدم لكم بالتهنئة النتخابكم رئيسا للمجلس 
التنفيذي، آما أود ان اعرب عن فائق تقديري على الجهود التي بذلها سلفكم 
سعادة السفير ليونيل فرناندو، والدور المميز الذي قام به أثناء توليه منصب 

  .يس المجلسرئ
  

  السيد الرئيس 
 وتدرك الدور ،ان دولة الكويت تولي المجلس الحرص واالهتمام الالزمين

المطلوب منها في هذا المجلس،  لتقديم ما لديها من خبرة ورأي، والتعاون مع 
 والتنسيق لتحقيق مبادىء االتفاقية ،ممثلي الدول في المجلس لتبادل االفكار

منها في اطار ما اتفقت عليه الدول االطراف في وتحقيق االهداف المرجوه 
  .المنظمة

بالجهود المخلصة والتعاون بين االمانة العامة والمجلس، واذ تشيد دولة الكويت 
فاننا السنوات الماضية، وبالجهود التي بذلها جميع االعضاء في المجلس خالل 

التعاون روح بنفس ، و لدوره بنفس النشاطالمجلساداء  على استمرار نحرص
تحقق االهداف منا بأنه لن ت، ايمانا ه بين االمانة العامة والمجلسالذي عاهدنا

نناشد مواصلة حث ، فأننا عليهو.  الطرفين بينتعاونالالمرجوه في االتفاقية اال ب
الدول على االنضمام لعضوية االتفاقية، وتقديم الخبرات القانونية للدول 

اعد وأهداف االتفاقية بسن تشريعاتها االطراف لمساعدتها على ترسيخ قو
الوطنية، للحيلولة دون وصول االسلحة الكيميائية الى أيدي االرهاب، والذي 

   .يشكل اسهاما في الجهود المبذولة من أجل مكافحة االرهاب
  

  السيد الرئيس
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، وامتنانها للمجلس وفي هذا السياق فأننا نعبر عن تقدير دولة الكويت قيادة وشعبًا
يم المعونة الفنية، ومعدات دفيذي، ولكافة الدول التي أبدت استعدادها لتقالتن

الوقاية من االسلحة الكيميائية، حين لجأت دولة الكويت الى المنظمة لطلب 
، حيث قام سعادة المدير العام للمنظمة  أثناء حرب تحرير العراقالمساعدة

التي ابدت  االطرافل  الدوعدد منمشكورًا، وعلى وجه السرعة بالتنسيق مع 
، االمر الذي يؤآد مصداقية التعاون بين الدول استعدادها لتقديم تلك المساعدة

و يصيب أية االطراف والمنظمة في التنسيق السريع لمواجهة أي خطر قد يهدد أ
  .يقا للمادة العاشرة من االتفاقيةدولة طرف في المعاهدة، تطب

  
  السيد الرئيس

 لدول المجموعة ،يليابة عن دولة الكويت بالشكر الجزواخيرًا، أود ان اتقدم ن
آما أتمنى لجميع . اآلسيوية لثقتهم وانتخابهم لها آممثل عنهم في المجلس التنفيذي

، من أجل تحقيق اداء دورهمالتنفيذي الجدد، النجاح والسداد في   المجلسأعضاء
 في االتفاقية الدول االطرافجميع  التي تتطلع لها المبادئ واالهداف المرجوة

 خاٍل من االسلحة الكيميائية الضارة بالبشرية، وتوفير األمن عالٍمللعيش في 
  . العالممجتمعاتواالستقرار لكافة 

  
  وشكــرًا ،،،            

  
  
  

  
الكويت تفوز في انتخابات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر االسلحة 

  الكيميائية، وتمثل الدول اآلسيوية في لجنة وثائق التفويض
  
علي خالد الجابر         /   قدم سفير دولة الكويت لدى مملكة هولندا الشيخ                        " 

الصباح أوراق اعتماده لسعادة روفيلو ابفرتر، مدير عام منظمة حظر                                             
االسلحة الكيميائية، آممثل عن دولة الكويت في عضوية المجلس التنفيذي                             
مجلس   ل ي ا سيا ف ول آ مثل عن د ية ، و م كيميائ ل السلحة ا منظمة حظر ا ل

، حيث قدم المدير العام تهنئته لدولة                     2003 مايو   1تنفيذي اعتبارًا من         ال  
الكويت النتخابها عضوًا في المجلس التنفيذي، مشيرًا الى الدور المطلوب                                 
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من دولة الكويت في هذا المجلس،  لتقديم ما لديها من خبرة ورأي، والتعاون 
لتح                                      لتنسيق  ا و ر  الفكا ا دل  لتبا لمجلس  ا في  لدول  ا ممثلي  دىء      مع  مبا قيق 

االتفاقية وتحقيق االهداف المرجوه منها في اطار ما اتفقت عليه الدول                                           
  . االطراف في المنظمة

االسلحة                                       حظر  منظمة  م  عا مدير  بفرتر،  ا روفيلو  دة  آذلك سعا قدم  و 
ئق                                               ثا و للجنة  لكويت  ا لة  و د النتخاب  لسفير  ا ة  د لسعا لتهنئة  ا   ، ئية لكيميا ا

يائية، آممثل عن المجموعة اآلسيوية             التفويض بمنظمة حظر االسلحة الكيم           
  ".في اللجنة 

  
علي خالد الجابر        /   القى سعادة سفير دولة الكويت لدى مملكة هولندا الشيخ                     " 

الصباح، رئيس وفد دولة الكويت المشارك في مؤتمر االستعراض االول                                     
لمنظمة حظر االسلحة الكيميائية، آلمة في افتتاح المؤتمر، الذي بدأ أعماله                               

 في الهاي ، وشارك في المؤتمر ما              2003 ابريل    28االثنين الموافق        اليوم    
 دولة وعدد من المنظمات الدولية، وممثلين من عدة جهات  في                        150يقارب    

دولة الكويت، أشار فيها الى الثالثة عشر عامًا التي عانت فيها دولة الكويت                                
 على أمنها    من التهديد باستخدام االسلحة الكيميائية، الذي آان يشكل خطراً                           

لنظام                                               ا وجهها  لتي  ا ريخ  لصوا ا لى  ا وأشار   ، بأسرها لمنطقة  ا ر  واستقرا
  .العراقي السابق تجاه االراضي الكويتية

أشاد سعادة السفير بأهمية هذه المنظمة بالنسبة لدولة الكويت، وبالدور التي                                 
لمجتمعات                                     ا فة  آا تنعم  لكي   ، ئية لكيميا ا السلحة  ا من  لتخلص  ا في  به  تقوم 

العالم باألمن والسالم، وبالجهود المخلصة للدول االطراف، وتوفير                                وأطفال     
  . الحماية والمساعدة للدول التي تواجه تهديدا باستخدام االسلحة الكيميائية

وعبرعن تقدير دولة الكويت قيادة وشعبًا للمنظمة، ولكافة الدول االطراف                                   
السلحة الكيميائية،     التي ساهمت في تقديم المعونة الفنية ومعدات الوقاية من ا                      

حين لجأت دولة الكويت الى المنظمة بطلب المساعدة اثناء حرب تحرير                                    
  . العراق

ناشد سعادة السفير األمانة العامة للمنظمة، والدول االطراف مواصلة حث                                  
الدول على االنضمام لعضوية االتفاقية، وتقديم الخبرات القانونية للدول                                           

اعد وأهداف االتفاقية بسن تشريعاتها                     االطراف لمساعدتها على ترسيخ قو              
الوطنية، للحيلولة دون وصول االسلحة الكيميائية الى أيدي االرهاب، والذي                           

  .يشكل اسهامًا في الجهود المبذولة من أجل مكافحة االرهاب الدولي
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وفي ختام آلمته توجه سعادة السفير بالتهنئة للشعب العراق على تحريره من                     
 الكيميائية ضد شعبه وجيرانه، وعبر عن أمله بأن                      نظام استخدام االسلحة          

يرى العراق عضوًا في هذه المنظمة يطبق قواعدها ويلتزم بقراراتها، ينعم                                 
  ." بالسالم واالستقرار في ظل مجتمع ديمقراطي تسوده الحرية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
علي خالد / ترأس سعادة سفير دولة الكويت لدى مملكة هولندا الشيخ" 

صباح وفد دولة الكويت المشارك في مؤتمر االستعراض االول الجابر ال
 28لمنظمة حظر االسلحة الكيميائية، الذي بدأ أعماله اليوم االثنين الموافق 

 في الهاي ، شارك من دولة الكويت في المؤتمر، ممثلين من آل 2003ابريل 
الهيئة السيد حمد المري، من وزارة الخارجية، والسيد علي الحربان، من : من

العامة للصناعة، والسيد عبدالرحمن العسعوسي، من شرآة صناعة 
البتروآيماويات، والسيد فيصل العميري، من شرآة البترول الكويتية الوطنية، 
المهندسة جنان الشايجي، من وزارة الدفاع، السيد طارق الفرج، من سفارة 

لة وعدد من  دو150وشارك في المؤتمر ما يقارب . دولة الكويت في الهاي
المنظمات الدولية، ويعقد هذا المؤتمر مرة واحدة آل خمس سنوات العادة 
صياغة االتفاقية واستحداثها بما يتناسب مع  مستقبل التطورات في مجال 

  "االسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية الضارة باالنسانية 
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لي خالد الجابر        ع /   قدم سفير دولة الكويت لدى مملكة هولندا الشيخ                         " 
الصباح أوراق اعتماده لسعادة روفيلو ابفرتر، مدير عام منظمة حظر                                             
االسلحة الكيميائية، آممثل دائم لدولة الكويت في منظمة حظر استحداث                                 
وانتاج واستعمال االسلحة الكيميائية وتدمير تلك االسلحة، وذلك بحضور                                 

 السفير علي الصباح      نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، حيث قام سعادة                  
بالتباحث مع المدير العام حول أهمية هذه المنظمة بالنسبة لدولة الكويت،                                    
ودورها التي تقوم به في التخلص من االسلحة الكيميائية، وتوفير الحماية                                    
والمساعدة للدول االطراف التي تواجه تهديدا باستخدام االسلحة الكيميائية،                                   

الزمة للحماية من تلك االسلحة، وبتنظيم                 وذلك بتزويد الدول باالجهزة ال                       
لوطنية،  وآذلك مساهمة                                                  ئية ا لوقا لقدرات ا لتدريبية لتطوير ا لدورات ا ا
المنظمة الفعالة في اطار االتفاقية، بتحديد الدول للتشريعات الوطنية التي                                      

  .تعمل على مكافحة االرهاب الكيميائي على الصعيدين الوطني والدولي
ر بتقديم تبرع مالي آمساهمة من دولة الكويت                        حيث قام سعادة السفي           

لتطوير برامج المنظمة وتنظيم دورات تدريبية لدول مجلس التعاون لتطوير                             
  ."     قدراتها الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ معاهدة االسلحة الكيميائية

  
  

  
الكويت تفوز في انتخابات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر االسلحة 

  الدول اآلسيوية في لجنة وثائق التفويضالكيميائية، وتمثل 
  
علي خالد الجابر         /   قدم سفير دولة الكويت لدى مملكة هولندا الشيخ                        " 

الصباح أوراق اعتماده لسعادة روفيلو ابفرتر، مدير عام منظمة حظر                                             
االسلحة الكيميائية، آممثل عن دولة الكويت في عضوية المجلس التنفيذي                             
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كيميائ ل السلحة ا منظمة حظر ا مجلس ل ل ي ا سيا ف ول آ مثل عن د ية ، و م
، حيث قدم المدير العام تهنئته لدولة                     2003 مايو   1التنفيذي اعتبارًا من            

الكويت النتخابها عضوًا في المجلس التنفيذي، مشيرًا الى الدور المطلوب                                 
من دولة الكويت في هذا المجلس،  لتقديم ما لديها من خبرة ورأي، والتعاون 

ف              لدول  ا ممثلي  دىء                              مع  مبا لتحقيق  لتنسيق  ا و ر  الفكا ا دل  لتبا لمجلس  ا ي 
االتفاقية وتحقيق االهداف المرجوه منها في اطار ما اتفقت عليه الدول                                           

  . االطراف في المنظمة
االسلحة                                       حظر  منظمة  م  عا مدير  بفرتر،  ا روفيلو  دة  آذلك سعا قدم  و 

ث                                            و للجنة  لكويت  ا لة  و د النتخاب  لسفير  ا ة  د لسعا لتهنئة  ا   ، ئية لكيميا ئق  ا ا
التفويض بمنظمة حظر االسلحة الكيميائية، آممثل عن المجموعة اآلسيوية                         

  ".في اللجنة 
 


