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 مذآرة من المدير العام

 المستجدات على صعيد أعمال التحضير لالحتفال بالذآرى السنوية العاشرة
  الكيميائيةلبدء نفاذ اتفاقية األسلحة

 

 الخلفية

، معلومات عن ٢٠٠٦ مارس/ آذار١٠، المؤرخة بـ  S/555/2006قدم المدير العام في الوثيقة   -١

ألحداث التي تنظـَّم احتفاًال     ل") األمانة("األمانة الفنية    أعمال التحضير األولي التي تجريها    

وتتضمن المذآرة "). تفاقية اال ("األسلحة الكيميائية     اتفاقية   بالذآرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ   

 .الحالية معلومات عن المستجدات فيما يتعلق بأعمال التحضير المعنية       

ومنذ إصدار المذآرة األولى عقدت األمانة مشاورات مستفيضة مع الدول األعضاء، التي وافقت     -٢

عاشرة  على النهج الذي تتبعه في هذا الشأن، وشاطرتها رأي أن االحتفال بهذه الذآرى السنوية ال   

يمثل فرصة فريدة لكي تجدِّد علنًا إعرابها عن التزامها بنظام المعاهدات المتعددة األطراف     

آما إن األحداث التي تنظـَّم احتفاًال بالذآرى السنوية        . وبموضوع االتفاقية والغرض منها  

الضطالع   العاشرة لبدء نفاذ االتفاقية ستوفـّر للمنظمة فرصة تبيان أنها تواصل على نحو ناجح ا          

 .بالمهمة المنوطة بها 

وقد أعرب العديد من أصحاب الشأن الهامين، ومنهم االتحاد األوروبي والمجلس األوروبي      -٣

والمجلس الدولي للرابطات الكيميائية وعدة مؤسسات علمية      ) CEFIC(للصناعات الكيميائية    

حتفال بالذآرى   معتَرف بها دوليًا، عن استعدادهم للمساعدة على تنظيم أحداث متصلة باال   

آما تتصل األمانة أيضًا للغرض ذاته بمنظمات دولية أخرى           . السنوية العاشرة لبدء نفاذ االتفاقية     

 .في آافة المناطق   
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 أهم المراسم ذات الصلة

يتمثل أهم مراسم االحتفال بالذآرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ االتفاقية في قيام جاللة الملكة                -٤

برفع الستار عن نصب تذآاري دائم يقام تكريمًا لكافة ضحايا الحرب            بَيتِرآس عاهلة هولندا  

 . في الهاي٢٠٠٧مايو /أيار ٩الكيميائية، وذلك بعد ظـُهر  

وستدعو األمانة وفودًا رفيعة المستوى من الدول األعضاء ومن منظمات دولية أخرى لحضور    -٥

 ).أنظر أدناه(المعني التذآاري  وُيهتم حاليًا بإجراء أعمال التحضير إلقامة النصب       . هذا الحدث

وصباح اليوم ذاته سيـُعقد اجتماع استثنائي رفيع المستوى في قاعة إيبر في مقر المنظمة، ستتاح                -٦

وستـوفـَّر في الوقت المناسب    . خالله للدول األعضاء فرصة اإلدالء ببيانات بهذه المناسبة  

 .تفاصيل عن هذا االجتماع

 سائر األحداث ذات الصلة

مانة، بالتعاون مع ممثلين عن الصناعة الكيميائية وبعض المؤسسات الجامعية        تخطط األ  -٧

، ٢٠٠٧المرموقة، التي تتشاور معها حاليًا، لعقد محفلين هامين في النصف الثاني من عام      

أحدهما مخصَّص بصورة رئيسية للعلميين والجامعيين وستـُتناول فيه شتى جوانب تنفيذ           

. حماية من األسلحة الكيميائية والمسائل المتصلة بالصناعة الكيميائية        االتفاقية، واآلخر معني بال   

وسُيدعى إلى المشارآة في هذين الحدثين ممثلون عن الصناعة الكيميائية والهيئات الوطنية        

 .فتـُدعى الدول األعضاء إلى اإلسهام في أعمال التحضير لهما    . واألوساط العلمية والجامعية    

 إلى أنها تنظر إلى إمكانية تقديم مساهمة مالية من أجل دعم تنظيم          وقد أشارت حكومة هولندا   -٨

 .المحفل المخصَّص للعلميين والجامعيين     

 الصندوق االستئماني الخاص بالذآرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ االتفاقية

ص في برنامج وميزانية المنظمة أموال ألي       إلى أنه لم تـُخصَّ  S/555/2006ُاشير في الوثيقة    -٩

 أنه الحتفال بالذآرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ االتفاقية، وإلى     با من األنشطة المتصلة   نشاط

جَّع الدول األعضاء     ـَشـُ إنشاء صندوق استئماني خاص بالذآرى السنوية العاشرة المعنية ت        تقّرر

 .على المساهمة فيه 

 النصب التذآاري الدائم المقام تكريمًا لضحايا الحرب الكيميائية

تحضير إلقامة نصب تذآاري دائم في الهاي تكريمًا لكافة ضحايا الحرب          تجري حاليًا أعمال ال   -١٠

 .الكيميائية
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وقد تكّرمت حكومة هولندا باإلشارة إلى أنها ستتكفل بالتمويل الكامل إلقامة النصب التذآاري             -١١

وباإلضافة إلى ذلك أآدت بلدية الهاي أنها مستعدة لمساعدة األمانة في االضطالع      . الدائم

لعملية للتخطيط إلقامة النصب التذآاري، وبما في ذلك التحديد النهائي للموقع الذي                بالجوانب ا  

 .سيقام فيه، غير بعيد عن مقر المنظمة  

فيود المدير العام أن يعرب باسم المنظمة عن خالص امتنانه لحكومة هولندا لمساهمتها المالية           -١٢

لروح الدعم والتعاون الممتازة   الهامة المذآورة أعاله، وللبلد المضيف ومؤسساته بصفة أعم     

 .التي تحلت بها آافة الجهات المعنية     

 المبادرات الممكن أن تتخذها الدول األعضاء

تشجِّع األمانة الدول األعضاء ومؤسساتها على تنظيم أنشطتها الخاصة المتصلة باالحتفال                  -١٣

جيع على نشر المقاالت    بالذآرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ االتفاقية، مثل إقامة المعارض، والتش       

والدراسات المخصَّصة لموضوع معيَّن، وإصدار الطوابع التذآارية، وتنظيم المؤتمرات       

وإن األمانة مستعدة لتقديم المساعدة العملية بهذا  . والندوات المعنية بالمسائل المتصلة باالتفاقية    

 .الصدد عند الطلب

أعمال التحضير لألحداث المتصلة     وتتسم مشارآة الدول األعضاء بأهمية حاسمة لنجاح     -١٤

ولذلك . ذاتها بحدّ باالحتفال بالذآرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ االتفاقية ولنجاح هذه األحداث       

تشّجع األمانة الدول األعضاء على مواصلة عرض تقديم دعمها خالل الفترة المتبقية قبل تنظيم   

 .المنظمة هذه األحداث التي تمثل معلمًا هاما في تاريخ االتفاقية و   

 

- - - o - - - 


