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  أبو القاسم عبد الواحد شيخ إدريس/ سعادة السيد الرئيس السفير
 ،أصحاب السعادة رؤساء الوفود  
   روخليو بفيرتر /  السفيرمدير عام المنظمة سعادة  
  ،ت والسادةأيها السيدا  
    
التهنئة على اختيارآم لرئاسة هذا المؤتمر خالص ا لي في البدء ـ السيد الرئيس ـ أن أتقدم لسعادتكم باسمحو  

 بالذآرى العاشرة لسريان اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية والذي هو شاهد ناالدولي الهام الذي يصادف احتفال
ن له الدور األآبر في إنجاح هذا المؤتمر مما سيكو، من خبرات واسعة وآفاءة مشهود بهاعلى  ما تتمتعون به 

يس  رئداستيس آويسيدوالفونسو ، وأشيد بما قدمه سلفكم سعادة السفير ه ألهدافه التي يتطلع لها الجميعوإيصال
المؤتمر بإشراف آل من المجلس التنفيذي  لما بذل من جهد لإلعداد لهذا المؤتمر السابق ، آما أقدم شكري

، وأؤآد رخليو بفيرتير/ عادة مديرها العام السيداألمانة الفنية برئاسة س، و روميو أرغيليس/السفيربرئاسة سعادة 
   . به من جهود إلنجاح هذا المؤتمرلكم السيد الرئيس في هذا الصدد دعم وتعاون وفد بالدي لما تقومون

    
  السيد الرئيس ،  
عد امتدادا لسياستها الهادفة إلى تاألسلحة الكيميائية حظر  اتفاقية تطبيقسعودية في  المملكة العربية الإن جهود  

 خطرا على السلم حظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل وضرورة التخلص منها باعتبار وجودها يشكل دعم
حرصها على التعاون مع بقية أفراد المجتمع الدولي وفقا للقوانين واالتفاقيات  نابع من وهو، واألمن الدوليين

آدت وفي الفقرة رأسها اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية والتي أة بنزع أسلحة الدمار الشامل وعلى لمتعلقالدولية ا
الشامل ة الدمار  عزم الدول األطراف على العمل لتحقيق نزع آامل وعام لجميع أسلحاألولى من ديباجتها
مخزونات الدول ل التام تدميرالجدولة ي التفاقية والمتمثل فن النجاح الطيب الذي حققته اإ .وبمختلف أنواعها 

بوصول عدد أعضائها إلى  ذلك العالمية الواسعة التي أحرزتها وآ وحظر إنتاجهااألسلحة الكيميائيةالحائزة من 
، باإلضافة للتوسع الملموس لتنفيذ الدول األطراف اللتزاماتها على الصعيد  مائة وإثنين وثمانين دولة طرفا

هو دليل ناصع على ما تتمتع به االتفاقية من قبول والتزام ة السابعة لالتفاقية ، آل ما سبق الوطني بموجب الماد
 ، ويسرني هنا األخرى وهو نموذج يحتذى به في اتفاقيات حظر ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل،عالميين

روخليو بفيرتر بمناسبة / ير مديرها العام السفللمنظمة ممثلة في سعادةالتهنئة خالص تقديم باسم وفد بالدي 
، والذي آان لقيادته الفذة وجهوده الشخصية في سلحة الكيميائيةالذآرى العاشرة لبدء سريان اتفاقية حظر األ

   . إدارة المنظمة الدور األآبر في هذا التقدم والنجاح
  
تعزيز الجهود الخاصة قد شكلت هذه المناسبة فرصة طيبة للعديد من الدول لتنظيم فعاليات وندوات لهذا و  

الذي اإلجتماع   إلىوأشير هنا على وجه الخصوص ،  على المستويين الدولي والوطنيبتنفيذ االتفاقية وعالميتها
، ين للجمعية العامة لألمم المتحدةأثناء انعقاد الدورة الثانية والست سبتمبر الماضي 27نيويورك بتاريخ عقد في 

ترآي بن محمد بن سعود الكبير، / األمير الدآتور رأسه سمو  مستوى عاٍلعلىبوفد ي شارآت فيه بالدي والذ
،  اتفاقية حظر األسلحة الكيميائيةلهيئة الوطنية لتنفيذورئيس الخارجية المساعد للشئون السياسية وآيل وزارة ا

،  والسلم الدوليين في تعزيز األمنآبيرة مساهمة بنود االتفاقية تعدلى أن حيث أشار البيان الختامي لالجتماع إ
ف التمييزي لمتطلباتها سيعزز المساعي نحو هذا الهد والتطبيق الكامل وغير  الكاملةعالميةتحقيق االتفاقية للوأن 

  .  الشامل الفتاآةأسلحة الدمارتخليص البشرية من شريحة آاملة من ل
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  وجمهورية بولندا وآذلك سعادةلنداما بذله معالي وزيري خارجية مملكة هوب وأود في هذه السياق أن أنوه  
لعمل اللتين  آما أشير هنا إلى ورشتي ا. والتقدير بالثناءةجديربصورة مدير عام المنظمة لتنظيم االجتماع 

في شهر مارس  في مدينتي الرياض وجدة  االتفاقية وبتمويل آامل منها الوطنية السعودية لتنفيذنظمتهما الهيئة
شرة لبدء نفاذ االتفاقية والموجهتين للقطاع الخاص من شرآات ومصانع آيميائية  تزامنا مع الذآرى العام2007
وما ، تنظيم الورشتينالجوانب الفنية لانة للمساعدة في م للفريق المنتدب من قبل األوأآرر الشكر. كةفي الممل

 لالتفاقية ومتطلباتها  في دعم التطبيق الفعالها األآيدةمساهمتآان لها بناءة واآبهما من اجتماعات ومشاورات 
      . في المملكة

  
تعزيز اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية وغيرها من لجهود المملكة على المستوى الدولي وباإلضافة إلى   

 األدوات القانونية التي تحظر أسلحة الدمار الشامل وانتشارها فقد أولت عناية آبيرة للجهود الرامية إلى إزالة
   .ية من هذه األسلحة الفتاآةخالها بما يقود إلى جعلر الشامل من منطقة الشرق األوسط و أسلحة الدماآافة

    
آما ، م الدعم في سبيل تحقيق هذا الهدفوفي هذا اإلطار تجدد حكومة بالدي دعوتها للمجتمع الدولي لتقدي  

ة الكيميائية وااللتزام ألسلحاسرائيل للمصادقة على اتفاقية حظر تدعو في هذا السياق إلى الضغط على حكومة إ
وسط التي األسلحة النووية باعتبارها الدولة الوحيدة في الشرق األواالنضمام إلى معاهدة عدم انتشار ، بأحكامها

 في هذا الصدد يشكل عقبة أمام جهود دول المنطقة امتناعها المستمر عن التعاونآما أن ، لم تنضم لهذه المعاهدة
 ، ولما يشكله هذا المطلب من تعزيز لجهود بناء الثقة ودعِمالشامللدمار  من أسلحة اا خاليةالمشروعة لجعله

  .الشرق األوسطمنطقة تحقيق السالم الشامل والعادل في للمساعي الهادفة إلى 
    
  ،السيد الرئيس  
فقد توى الوطني على المسية تفاقية حظر األسلحة الكيميائالكامل الالتطبيق همية وإيمانا من حكومة بالدي بأ  

والتي تضم في عضويتها جميع فيذ االتفاقية بتن بتشكيل الهيئة الوطنية لتماما آبيرا منذ انضمامها لها بدءاأولتها اه
األسلحة متكامل الخاص بتنفيذ اتفاقية حظر النظام ال، آما سنت الجهات الحكومية والخاصة المعنية باالتفاقية

،  لمتعلقة بكيفية تنفيذ هذا النظاما التنفيذية  اللوائحو أصدرت، لى مخالفتهاوالعقوبات المترتبة عالكيميائية 
لمتعلقة بتطبيق  لتعزيز جميع جوانب التعاون اة الجهات المختصة في المملكة الهيئة الوطنية وبمشارآوتسعى

جاح االتفاقية ور ذلك في ناالتفاقية ومتطلباتها ودالتطبيق الكامل لبنود ية ذلك إيمانا منها بأهمبنود االتفاقية و 
    .وفي تحقيق أهدافها

  
  ،السيد الرئيس  
  
تحقيق العمود الفقري لهذه االتفاقية التي نجتمع اليوم في ظلها هو ن فإن ا أشار العديد من السادة المتحدثيآم  

آد بالدي هنا على ، وتؤعوامل إنتاجها لدى الدول الحائزةالتدمير الكامل والنهائي لمخزون األسلحة الكيميائية و
عملية لوية القصوى ل األوعة عدم االنحياز والصين نحو إعطاءمجموسعادة سفير آوبا باسم ماجاء في آلمة 

 ،نها األسلحة الكيميائية الموجودة لدى الدول الحائزة، وفي حدود المواعيد النهائية التي سبق االتفاق بشأتدمير
االتفاق عليها في الدورة  اعيد النهائية التي سبقاللتزام بالمو حث الدول الحائزة على بذل الجهد لوضرورة

أمل بالدي أن يكون تآما  ،إلنهاء تدمير مخزوناتها من األسلحة الكيميائيةالسابقة لمؤتمر الدول األطراف 
المقبل فرصة جيدة لمراجعة ما تم من تقدم في هذا السياق م 2008 الثاني في شهر إبريل المؤتمر االستعراضي

   .ولما يشكله ذلك من أهمية لتحقيق مقاصد وأهداف االتفاقية
    
     السيد الرئيس،  
ل األطراف  الدواتتوصيات مؤتمر اعات الكيميائية أود أن أشير إلىوفي مجال التعاون الدولي المتعلق بالصن  

جاالت الصناعات  في ممن أجل التنمية االقتصاديةالمتعلقة بتعزيز التعاون الدولي و للسنوات الماضية
، وال شك أن أحد معايير تفاقيةوفقا لمتطلبات المادة الحادية عشر من االوالمنتجات الكيماوية لألغراض السلمية 

هو مدى مساهمتها في رفع التعاون الدولي في مجاالت بالصورة المطلوبة نجاح االتفاقية في تحقيق أهدافها 



  4

وإزالة الحواجز التي تواجه الدول النامية ة ودعمها لنقل التكنولوجيا السلميتنمية الصناعات الكيميائية لألغراض 
   .ية لإلستخدامات النافعة للبشريةفي سبيل إنشاء صناعات آيميائ

     
   ،السيد الرئيس  
والتي اعتمدها مؤخرا المجلس التنفيذي بتوافق  م2008العام المقبل ميزانية برنامج المنظمة وخصوص ب  

 وحصر ،  بصورة محققة للطموحاتاميزانية وإخراجهالإلعداد  بما بذل من جهودبالدي اإلشادة يود وفد اآلراء 
 تأآيدهذه المناسبة أن يكرر هيود وفد بالدي بو . مع الحفاظ على األداء المطلوب في عمل األمانةمصروفاتال
، آما يؤآد ولي والمساعدة الد للتعاون لتغطية احتياجات برامجالتخصيص األمثل لموارد المنظمة أهمية لى ع

وفد بالدي على أهمية تطبيق سياسة التوظيف في األمانة ، وإعطاء الفرصة العادلة في التعيين على المناصب 
  .الشاغرة للكفاءات المتقدمة من الدول النامية والتي ما زال معدل تمثيلها في األمانة دون المستوى المطلوب

الستكمال البرنامج التدريبي الذي  من تعاون األمانة الفنيةدير بالدي لما بذلته   وال يفوتني هنا أن أشير إلى تق 
والكيميائيات الخطرة مكافحة مخاطر األسلحة الكيميائية المتخصصين على من تنظمه المملكة لتدريب آوادر 

، يتكون من عدة مراحلتفاقية والذي البرنامج التدريبي الموقع مع األمانة وفقا للمادة العاشرة من االوذلك ضمن 
 في مجاالت الحماية من المواد الكيميائية السامة تدريب األخصائيين المؤهلين في حيث آان له الدور الكبير

  . ومواجهة مخاطرها
     
    
  
  
    
  السيد الرئيس ،  
    
عماله النجاح  متمنيا ألجهود في سبيل إقامة هذا المؤتمرختام شكري الجزيل لما تم بذله من أآرر لكم في ال  

  .والتوفيق
                                              

                          وشـكرا ،،،                                         


