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 ، السيد مارِتن الك، الممثل الدائم لهولندا الذي أدلى بهبيانال
  ، الثانية عشرةتهدورراف في مؤتمر الدول األطأمام 

  من جدول أعماله،"أية مسائل أخرى"في إطار البند 
  ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٩بتاريخ 

   وإنشاء المنظمة بالذآرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ االتفاقيةحتفالأنشطة اال

   في العمل المقبل هذه األنشطةإلى إمكانيات االستفادة من هولندا منظور

   المندوبين الكرام،حضرات المدير العام، حضرةرئيس، حضرة ال

 من إمكانيات االستفادة في عملنا المقبل إنني أتناول الكلمة ألشاطرآم بعض األفكار بشأن  -١
قية األنشطة الناجحة التي أجريناها هذا العام احتفاًال بالذآرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ اتفا

  . حظر األسلحة الكيميائيةةمنظماألسلحة الكيميائية وإنشاء 

التي ُوزعت األسبوع السابق،  الذآرى السنوية العاشرة، ح في مذآرة المدير العام بشأنكما ُوضِّف  -٢
 الدول األطراف الطريقة التي نظمنا بها تآزر في هذه االحتفال أنشطة نجاح تمثـَّل السبيل إلى

جاوز حدود صدًى  ذلكآان ل وقد. واألمانة الفنية وأصحاب الشأن لالحتفال بهذه الذآرى
 لدى شتى الذي تستحقهاإليجابي  تحظى بالتقديرتفاقيتنا ا جعل يسهم في آما إنه. منظمتنا

  .األوساط التي يطالها مثل هذه االنشطة

  مهم،وسعاأل صعيد الدوليال على الذي يتخطى منظمتنا بحد ذاتها ليمتد،  ذلك وقعوأرى أن  -٣
  . المتعدد األطرافنجاح العمل المنظمة مثاًال على حتى تظل ي األهميةإنه أساس .سيةأهمية أسا

وقد استتبع ذلك من . عملنا لالحتفال بهذه الذآرىل منواًال  أصحاب الشأنسهامإ نهج قد اتخذنا منل  -٤
إتاحة األفكار وشتى أشكال المساهمات الطوعية، المتمثلة في تقديم اقتران الناحية العملية 

والدول األطراف وأوساط   األمانة الفنيةفقد تضافرت جهود. الموارد الماليةفير توالعاملين و
لكي تجسِّد على صعيد ، خصاأل على الصناعةووالمنظمات غير الحكومية،  يناألآاديمي الباحثين

  .  وإنشاء المنظمة الذآرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ االتفاقيةبرنامَجالواقع الحي 
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 بفائق، الجدير  الدور النشط لوالالرائعهذا االحتفال تفل بهذه الذآرى حتن لمنظمة ألفما آان 

  .الصدد في هذا التقدير، الذي أّداه أصحاب الشأن

كيف ف. ، ويمكننا االستمرار على اتـِّباعهالعملفي سلوب هذا األباع ـِّ على اتنستمر أن فينبغي لنا  -٥
على الصعيدين  ،هذه السنةناقشات التي جرت شتى المآتتها نستفيد من النتائج التي لنا أن 

من و. بدأنا التفكير في ذلكقد ل؟ وية العاشرةبالذآرى السن الوطني والدولي، في سياق االحتفال
 للبحوث العلمية التطبيقية الهولندية َ المؤسسة مر األا أشرآنا في هذأننافي هولندا دواعي فخرنا 

)TNO(وإن آافة هذه . الصناعة واألخصائيين في مجال الحمايةفضال عن معهَد آِلنـْغـِنـْدال،  و
 شارة إلى أن وزارةواستجيز اإل. دة مع المنظمةاألطراف مستعدة لمواصلة شراآتها المتجدِّ

في هاتين ن يلعاملتمان، وايم ِدف ورئيس بلدية الهاي، السيد الهولندية التي أتـَْبع لها،الخارجية 
  . المعنية للعديد من األنشطةعَم الحاسمالدقدموا  قد الهيئتين،

 أنشطة االحتفالبذلناها بإجراء  . جميعًا معًاهاالجهود التي بذلنا استثمارن علينا واآلن يتعيَّ  -٦
فحسبنا التفكير . ُمهِّدت بذلك التي ة السير على الدروبواصلمفعلينا . بالذآرى السنوية العاشرة

سبتمبر / أيلول٢٧رك في يوُيـُالمستوى الذي عقد في ناالجتماع الرفيع في من هذه الناحية 
مبيا وفي ـُآولالقانون في  ومعهد، والندوات التي ُعقدت في برلين وروما واْبُرآِسل ٢٠٠٧

.  في الهاي مؤخرًااين ُعقدلذ المنتدى الصناعة غيرها من األماآن؛ والمنتدى األآاديمي و
 عراض الثاني أيضًا في أعمال التحضير لمؤتمر االستعدقد تسا النتائج التي آتاها هذان المنتديانف

حظر األسلحة  إنشاء منظمةبشأن  التذآاري آما يمكن أن يساعد فيها الكتابحاليًا، الجارية 
ة مايو، يوَم زارت جاللة الملك/ أيار٩ وُاصدر في يان ِآنيون تولى تحريرهالذي  الكيميائية

  .صب التذآاري لجميع ضحايا األسلحة الكيميائيةتِرآس منظمتنا لرفع الستار عن النَيـِب

 على نحوم عملنا بشأن مستقبل المنظمة ـِّبوسعنا أن ننظيكون وإذ نضع آل ذلك نـُصب أعيننا،   -٧
  .بالفعل  واضحة لناالمنشودجوانب المنحى بعض ت دغوقد . استهدافًا وأدقأآثر انتظامًا 

ن مسائل ذات  بشأ تبادل األفكار والتحاور معناينالباحث الصناعة وأوساط وساطأ تاقترح قدلل  -٨
فهل بإمكاننا مثًال .  عرضهما سنقبلناآمل أنف. لوجاهة تنفيذ االتفاقية في المستقبلأهمية أساسية 

 ومن أوساط ناعةالصأوساط مع شرآاء من مخصَّصة لمسائل معيَّنة أن نعقد سنويّا ندوات 
 لىإ رفـَعـُالتي تمشاوراتنا وتقاريرنا بنية  ضمن، اقالسيهذا في  أيضًا؟ وهل بوسعنا الباحثين

مالئمة  وبدعم من األمانة الفنية، لكي نجعل المنظمة ةستمر مبصورةالمؤتمر، أن ننظم مداوالتنا 
  لمستقبل؟ل

 لدعم هذه األنشطة بكل ما ينمستعدهولندا، باعتبارها البلد المضيف للمنظمة، في  ظلنوبالطبع   -٩
  . آما تمليه علينا تقاليدنا،أوتينا من قدرات

  .إلصغائكملكم وشكرًا 
- - - o - - - 


