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  تقرير الدورة االستثنائية الثانية لمؤتمر الدول األطراف
  كيميائيةالستعراض سير العمل باتفاقية األسلحة ال

  )"مؤتمر االستعراض الثاني"(

  ٢٠٠٨ أبريل/نيسان ١٨ – ٧

 افتتاح مؤتمر االستعراض الثاني: البند األول من جدول األعمال -١

لمؤتمر الدول األطراف الستعراض سير العمل باتفاقية األسلحة افتتح الدورة االستثنائية الثانية  ١-١

، )السودان(و القاسم عبد الواحد شيخ إدريس أبالسفير ") مؤتمر االستعراض الثاني("الكيميائية 

 الساعة عند ٢٠٠٨أبريل /نيسان ٧ في، رئيس الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدول األطراف

ه ـُلـِّممثغها ـَأبل رسالة من األمين العام لألمم المتحدة الثانيوتلقى مؤتمر االستعراض . ١٥:١٢

ب شؤون نزع السالح ونائب األمين العام مكتل جنيف فرعالخاص، السيد تيم آـُغلي، مدير 

 .)٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٧ بتاريخ RC-2/2(مؤتمر نزع السالح ل

 :  التالية البيان١١٤الـ الدول األطراف الثانيمؤتمر االستعراض وقد شارآت في  ٢-١

االتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، أفغانستان، إرتريا، األرجنتين، األردن، إرلندا، أزبكستان، 

ألمانيا، اإلمارات إآوادور، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسلندا، اسلوفاآيا، اسلوفينيا، أآرانيا، 

، إيطاليا، ) اإلسالمية–جمهورية (العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أورغواي، أوغندا، إيران 

لبوسنة ابنن، ، الديشباآستان، البحرين، البرازيل، البرتغال، برآينا فاصو، بلجيكا، بلغاريا، بنغ

الجزائر، يا، ـِجْرـُجامايكا، جبيالروس، تايلند، ترآيا، تونس، بيرو، والهرسك، بولندا، بوليفيا، 

الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية االتشيكية، جمهورية آوريا، جمهورية مقدونيا 

 ،نيا، رَوندا، زمبابوياليوغسالفية السابقة، جمهورية ملدوفا، جنوب أفريقيا، الدنمرك، روما

زمبيا، سريلنكا، السلفادور، سنغفورة، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، 

الصين، عمان، غابون، غانا، غواتيماال، فرنسا، فنلندا، الفيلبين، فـِيـِتنام، قبرص، قرغيزستان، 
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دفوار، آولـُمبيا، الكويت، قطر، آازاخستان، آرواتيا، آستاريكا، الكمرون، آندا، آوبا، آوت 

آينيا، لتـفيا، لتوانيا، لكسمبرغ، مالطة، ماليزيا، المغرب، المكسيك، المملكة العربية السعودية، 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية، موزمبيق، منغوليا، موناآو، ناميبيا، 

ا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاَرغوا، نيوزيلند

  .الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، اليمن، اليونان

 شارآت في مؤتمر االستعراض  الدول األطرافلمؤتمر من النظام الداخلي ٢٩للمادة وفقًا و ٣-١

  .بيساو -إسرائيل وغينياعة على االتفاقية هما فة مراقب دولتان من الدول الموقـِّ بصالثاني

 RC-2/DEC.1 بالقرار وعمًالالدول األطراف  من النظام الداخلي لمؤتمر ٣٠للمادة وفقًا و ٤-١

 .والعراق ولبنان ُمنحت صفة المراقب ألنغوال ٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٧المؤرخ بـ

 على، ٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٧ المؤرخ بـRC-2/DEC.2، بقراره الثاني مؤتمر االستعراض وافقو ٥-١

 .  هذهفي دورته دولية أخرى صة وهيئاٍت متخصِّووآاالٍتلية  دو منظماٍتِ مشارآة خمس

 على، ٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٧ المؤرخ بـRC-2/DEC.3، بقراره الثاني مؤتمر االستعراض ووافق ٦-١

  . هذه منظمة غير حكومية في دورته٢٨مشارآة 

  انتخاب الرئيس:البند الثاني من جدول األعمال -٢

 لمؤتمر نظام الداخليال من )ب(٨حيب العام، وفقًا للمادة بالتر مؤتمر االستعراض الثاني انتخب

 .رئيسًا له) المملكة العربية السعودية(، السفير وليد بن عبد الكريم الخريجي الدول األطراف

  انتخاب نواب الرئيس وسائر أعضاء هيئة المكتب:  من جدول األعمالالثالثالبند  -٣

 لمؤتمر الدول نظام الداخليالمن ) ب(٨  وفقًا للمادة،مؤتمر االستعراض الثاني انتخب ١-٣

،  االتحاد الروسي، أورغواي: ممثلي الدول األطراف العشر التالية البيان نوابًا لرئيسه،األطراف

آينيا،  ، الجمهورية االتشيكية، الصين، فرنسا، آستاريكا،) اإلسالمية–جمهورية (إيران 

 .نيجيريا، الواليات المتحدة األمريكية

 لمؤتمر الدول نظام الداخليالمن ) ب(٨، وفقًا للمادة ؤتمر االستعراض الثانيم انتخبآما  ٢-٣

 .رئيسًا للجنته الجامعة) الجزائر(، السفير بن شاعة داني األطراف

 اعتماد جدول األعمال: البند الرابع من جدول األعمال -٤

 ١١ المؤرخة بـRC-2/1 قد وزِّع بالوثيقة لمؤتمر االستعراض الثانيآان جدول األعمال المؤقت  ١-٤

  . ٢٠٠٨ مارس/آذار
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 : جدول األعمال التالي مؤتمر االستعراض الثانياعتمدتوصية من المكتب ناء على وب ٢-٤

 افتتاح مؤتمر االستعراض الثاني: البند األول من جدول األعمال

 انتخاب الرئيس: البند الثاني من جدول األعمال

  يس وسائر أعضاء هيئة المكتبانتخاب نواب الرئ: البند الثالث من جدول األعمال

 اعتماد جدول األعمال: البند الرابع من جدول األعمال

 تنظيم العمل وإنشاء الهيئات الفرعية: البند الخامس من جدول األعمال

 بيان المدير العام: البند السادس من جدول األعمال

ر لمؤتمر تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن التحضي: البند السابع من جدول األعمال

 االستعراض الثاني

 المناقشة العامة: البند الثامن من جدول األعمال

استعراض سير العمل باتفاقية األسلحة الكيميائية آما تنص : البند التاسع من جدول األعمال

 من المادة الثامنة منها، مع مراعاة آل المستجدات العلمية والتكنولوجية ذات ٢٢عليه الفقرة 

  :الصلة

ر اتفاقية األسلحة الكيميائية في تعزيز السلم واألمن الدوليين وفي تحقيق األهداف دو  )أ(

  المنشودة على النحو المبيَّن في ديباجتها؛

 تحقيق عالمية اتفاقية األسلحة الكيميائية؛  )ب(

 :تنفيذ أحكام اتفاقية األسلحة الكيميائية المتعلقة باألمور التالية  )ج(

  اإلعالنات المتصلة بها؛االلتزامات العامة و  ‘١’

  تدمير األسلحة الكيميائية وتدميُر أو تحويُل مرافق إنتاجها؛  ‘٢’

  أنشطة التحقق التي تجريها منظمة حظر األسلحة الكيميائية؛  ‘٣’

  األنشطة غير المحظورة بموجب اتفاقية األسلحة الكيميائية؛  ‘٤’

  د الوطني؛تدابير تنفيذ اتفاقية األسلحة الكيميائية على الصعي  ‘٥’

  التشاور والتعاون وتقصي الحقائق؛  ‘٦’

  المساعدة والحماية من األسلحة الكيميائية؛  ‘٧’

  التنمية االقتصادية والتكنولوجية؛  ‘٨’
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أحكام المواد الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة من اتفاقية األسلحة الكيميائية،   ‘٩’

  وأحكامها الختامية؛

  حماية المعلومات السرية؛  ‘١٠’

 .سير عمل منظمة حظر األسلحة الكيميائية، بصورة عامة  )د(

   الفرعيةالهيئاتتقارير : العاشر من جدول األعمالالبند 

   أخرىمسائلأية : البند الحادي عشر من جدول األعمال

 مؤتمر االستعراض الثاني بصيغتها وثائقاعتماد : البند الثاني عشر من جدول األعمال

 النهائية

  اختتام الدورة: ر من جدول األعمال عشالبند الثالث

 تنظيم العمل وإنشاء الهيئات الفرعية: البند الخامس من جدول األعمال -٥

وفقًا  التوصيات الصادرة عن المكتب، التي قـُدِّمت إليه في مؤتمر االستعراض الثاني نظر  ١-٥

 . واعتمدها، لمؤتمر الدول األطرافنظام الداخليال من ٤٣ للمادة

 .٢٠٠٨ أبريل/نيسان ١٨في ه مؤتمر االستعراض الثاني توصية المكتب باختتام واعتمد  ٢-٥

 تعيين لجنة وثائق التفويض 

 نظام الداخليال من ٢٧وفقًا للمادة و، بناًء على توصية من رئيسه مؤتمر االستعراض الثاني عيَّن  ٣-٥

البرازيل : ق التفويضعشر التالية البيان أعضاء في لجنة وثائ ال، الدوللمؤتمر الدول األطراف

  .النمسا وناميبياوالكمرون وفنلندا وِسريلـَنكا  وتايلندوبولندا وبوليفيا وبلغاريا و

  بيان المدير العام:البند السادس من جدول األعمال -٦

 RC-2/DG.2( المدير العام أدلى به بالبيان االفتتاحي الذي علمًا مؤتمر االستعراض الثاني أخذ

  ).٢٠٠٨ لأبري/نيسان ٧بتاريخ 

 تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن التحضير لمؤتمر :البند السابع من جدول األعمال -٧
 االستعراض الثاني

، إلى مؤتمر )الفيلبين(، السفير رومـِيو أرغـِلـِس ")المجلس("قدم رئيس المجلس التنفيذي   

وبناًء . مؤتمر الاالستعراض الثاني تقريرًا عن األعمال التي اضطلع بها المجلس تحضيرًا لهذا

م رئيس الفريق العامل المفتوح نطاق العضوية المعني بالتحضير لمؤتمر على طلب منه قدَّ



RC-2/4 
page 5 
 

 

، )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية (لين بارآراالستعراض الثاني، السفير 

آما نطاق العضوية  الفريق العامل المفتوح  هذا عن أعمالمؤتمر االستعراض الثانيتقريرًا إلى 

فيما يخص البند هذا الفريق ل ًا رئيسه بصفتهنص مشروع مؤتمر االستعراض الثاني إلى مقدَّ

 ٣١ بتاريخ RC-2/CRP.1 (الثاني من جدول األعمال المؤقت لمؤتمر االستعراض التاسع

  ).٢٠٠٨ مارس/آذار

  المناقشة العامة:البند الثامن من جدول األعمال -٨

 والبلدان باسم االتحاد األوروبي(سلوفينيا ا: لتالية بيانات خالل المناقشة العامةاالدول قدمت وفود 

األطراف التي هي أعضاء في دول الباسم (آوبا هولندا، ، )ات انتساباتفاق به ربطهاتتي ال

باسم (، قرغيزستان )باسم المجموعة األفريقية(، جنوب أفريقيا )حرآة عدم االنحياز والصين

الواليات المتحدة األمريكية، المملكة العربية السعودية، الصين، االتحاد ، )لمستقلةرابطة الدول ا

، صربيا، سويسرا، ) اإلسالمية–جمهورية (الروسي، سنغفورة، اليابان، باآستان، إيران 

، أآرانيا، إندونيسيا، ترآيا، )الوطنيةبصفتها (المكسيك، الجزائر، آندا، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا 

بيرو، جمهورية آوريا، أستراليا، البرازيل، تونس، اليمن، النرويج، ماليزيا، ديش، بنغال

 السودان، السلفادور، منغوليا، الهند، آولـُمبيا، نيجيريا، ألبانيا، الجماهيرية العربية الليبية، تايلند،

 إقليم( اإلمارات العربية المتحدة، قطر، زمبيا، أوغندا، بيالروس، المغرب، الصين الكويت،

  .، األرجنتين)ة الخاصةاإلدارذو نغ ونغ آوه

 استعراض سير العمل باتفاقية األسلحة الكيميائية آما :البند التاسع من جدول األعمال -٩
 من المادة الثامنة منها، مع مراعاة آل المستجدات العلمية ٢٢تنص عليه الفقرة 

 :والتكنولوجية ذات الصلة

   اتفاقية األسلحة الكيميائية في تعزيز السلم واألمن الدولييندور: من جدول األعمال) أ(٩البند 

 وفي تحقيق األهداف المنشودة على النحو المبيَّن في ديباجتها

") االتفاقية(" بالحقيقة المتمثلة في أن اتفاقية األسلحة الكيميائية الثانيرحَّب مؤتمر االستعراض  ١-٩

 متعدد األطراف فريدًا من نوعه يقضي بحظر تبقى، بعد إحدى عشرة سنة من بدء نفاذها، اتفاقًا

مراقبة دولية لتحقق في إطار  من أسلحة الدمار الشامل حظرًا غير تمييزي يخضع لآاملةفئة 

وقد أخذ مؤتمر االستعراض الثاني بارتياح علمًا بأن تنفيذ االتفاقية يسهم إسهامًا . صارمة وفعالة

،  الحاليةمن خالل إزالة مخزونات األسلحة الكيميائيةآبيرًا في استتباب السلم واألمن الدوليين 

وحظر احتياز أو استعمال األسلحة الكيميائية، ويهيئ لتقديم المساعدة والحماية في حالة استعمال 
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، وللتعاون الدولي في مجال تسخير الكيمياء لألغراض األسلحة الكيميائية أو التهديد باستعمالها

من دة لنزع السالح وعدم انتشاره على النطاق العالمي ية معايير جديوتـُحدَّد باالتفاق. السلمية

 . على نحو غير تمييزي ومتعدد األطرافلتحقق الدوليا خالل

وأخذ مؤتمر االستعراض الثاني بارتياح علمًا بأن مجموع الدول األطراف في االتفاقية ازداد منذ  ٢-٩

 دولة لّما ١٢، فلم يبق إال ١٨٣ى  إل١٥١ من ٢٠٠٣انعقاد مؤتمر االستعراض األول في عام 

وتدل هذه الدرجة العالية من االندراج في إطار االتفاقية . تصدِّق على االتفاقية أو لّما تنضم إليها

أن ثمة أغلبية ساحقة من الدول التي تعتبر األسلحة الكيميائية واستعمالها في أي ظرف من على 

وقد أدان مؤتمر . ومحظورًاًال غير قانوني الظروف من جانب أي دولة أو مجموعة أو فرد عم

. االستعراض الثاني قاطع اإلدانة استعمال األسلحة الكيميائية بحسب تعريفها الوارد في االتفاقية

وأآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد تعهد الدول األطراف بعدم استعمال عوامل مكافحة 

الثاني شدَّد على أن االتفاقية أسهمت مساهمة آما إن مؤتمر االستعراض . الشغب آوسيلة حرب

أساسية في تنمية الثقة والتعاون بين الدول األطراف فيها، وأسهمت في تحقيق أمنها الوطني 

 .أيضًا

وأآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد قويَّ التأآيد حرص آافة الدول األطراف في االتفاقية  ٣-٩

، وأهمية هذا الحرص في الحفاظ على سالمة االتفاقية وتكثير على الوفاء بكل التزاماتها بموجبها

وشدَّد مؤتمر االستعراض الثاني أيضًا على أهمية . إسهامها في تحقيق السلم واألمن الدوليين

الدور الذي تنيطه االتفاقية بالمجلس التنفيذي في دعم وفاء آافة الدول األطراف بالتزاماتها 

 .لدول األطراف في السهر على وفائها بهامؤتمر االدور الذي تنيطه بوب

وأآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد أن من المهم أهمية أساسية، لتحقيق موضوع االتفاقية  ٤-٩

أو  والغرض منها، إنجاز تدمير األسلحة الكيميائية وتحويل مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية

ني من جديد أهمية التزام الدول األطراف وأآـَّد مؤتمر االستعراض الثا. هااستكمال تدمير

 الممدَّدة التي حددها  النهائيةالحائزة بإنجاز تدمير مخزوناتها من األسلحة الكيميائية ضمن اآلجال

ورحَّب مؤتمر االستعراض الثاني ببيانات . مؤتمر الدول األطراف في دورته الحادية عشرة

آـَّدت فيها من جديد حرصها على التقّيد بآجال الدول األطراف الحائزة أسلحة آيميائية التي أ

 بموجب التدمير النهائية الممدَّدة التي حدَّدها مؤتمر الدول األطراف في دورته الحادية عشرة

ونوَّه مؤتمر االستعراض الثاني بالتقدم ذي الشأن الذي حققته الدول األطراف الحائزة . االتفاقية

لكيميائية، وبما في ذلك إنجاز ألبانيا مؤخرًا تدمير آل حتى اآلن على صعيد تدمير أسلحتها ا

 . التي تكاد تنجز تدمير مخزوناتها الحائزةمخزونها، وأشاد بالتقدم الذي أحرزته الدول األطراف



RC-2/4 
page 7 
 

 

 آان قد تم تدمير أآثر ٢٠٠٨ابريل /نيسان ١وأخذ مؤتمر االستعراض الثاني علمًا بأنه بحلول 

 التي أعلنت عنها الدول ١ حة الكيميائية من الفئةمن مجموع مخزونات األسل% ٣٨من 

ن مؤتمر االستعراض الثاني أعرب عن قلقه لك.  طن٧٠ ٠٠٠األطراف في بادئ األمر، البالغة 

 .من المخزونات المعنية% ٦٠ألنه لّما يزل يتعيَّن تدمير أآثر من 

 ")المنظمة("لكيميائية منظمة حظر األسلحة اوأخذ مؤتمر االستعراض الثاني بارتياح علمًا بأن  ٥-٩

 عدم انتشاربقد أقامت نظام تحقق فعاًال لتحقيق األهداف المنشودة من االتفاقية فيما يتعلق 

 . وبتنمية الثقةاألسلحة

 حق الدول األطراف في استعمال المواد الكيميائية من جديد مؤتمر االستعراض الثاني آـَّدوأ ٦-٩

 بمبادئ اإلخاللرهنًا بأحكام االتفاقية ودون ألغراض غير محظورة بموجب االتفاقية، وذلك 

محفًال وأآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني أن المنظمة تظل . القانون الدولي ومعاييره النافذة

 .باحترام الدول األطراف لهذا الحقلتشاور والتعاون فيما يتعلق ل

تعزيز التعاون الدولي في وأعاد مؤتمر االستعراض الثاني تأآيد األهمية التي تنيطها االتفاقية ب ٧-٩

مجال األنشطة الكيميائية السلمية في الدول األطراف، والهدف المتمثل في تنفيذ االتفاقية على 

 االقتصادية والتكنولوجية وإعاقة التعاون الدولي في ميدان األنشطة تهانحو تـُتفادى به إعاقة تنمي

وأآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني . ةالكيميائية المجراة ألغراض غير محظورة بموجب االتفاقي

من جديد حقَّ الدول األطراف، رهنًا بأحكام االتفاقية ودون اإلخالل بمبادئ القانون الدولي 

 ،وقواعده النافذة، في أن تستعمل المواد الكيميائية ألغراض غي محظورة بموجب االتفاقية

مواد الكيميائية والمعدات وعزمها على العمل لكي تيسِّر إلى أقصى حد ممكن تبادَل ال

 ألغراض غير محظورة بموجب هاوالمعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بتطوير الكيمياء وتطبيق

 .االتفاقية

من المهم أهمية أساسية، لتحقيق موضوع االتفاقية  وأآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد أن ٨-٩

بصورة آاملة وعلى نحو على الصعيد الوطني االتفاقية االلتزامات بموجب والغرض منها، تنفيذ 

 ورحَّب بالتقدم الطائل الذي تحقق في تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني منذ اعتماد .فعال

مؤتمر الدول األطراف في دورته الثامنة خطة العمل الخاصة بتنفيذ االلتزامات بموجب المادة 

، مسلـِّمًا أيضًا بأنه )٢٠٠٣أآتوبر /ين األول تشر٢٤ بتاريخ C-8/DEC.16(السابعة من االتفاقية 

لّما تزل هناك دول أطراف آثيرة يتعيَّن عليها اتخاذ بعض أو آل التدابير الالزمة لتنفيذ 

التزاماتها بموجب المادة السابعة من االتفاقية، وأن بين هذه الدول األطراف دوًال عديدة لّما تزل 

 . هذا المجالتحتاج إلى المساعدة والدعم التقني في
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وأآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد أن تنفيذ أحكام االتفاقية المتعلقة بالمساعدة والحماية  ٩-٩

من األسلحة الكيميائية يسهم مساهمة آبيرة في درء األخطار المرتبطة بإمكان استعمال األسلحة 

اعدة فورية في حالة استعمال وشدَّد على أن االتفاقية تهيئ لقيام المنظمة بتقديم مس. الكيميائية

ومن أجل ذلك يمكن . األسلحة الكيميائية، رهنًا بالمقتضيات واإلجراءات المبيَّنة في االتفاقية

للمنظمة أن تتعاون مع الدولة الطرف الطالبة ومع غيرها من الدول األطراف ومع المنظمات 

ضرورة أن تتوصل المنظمة وشدَّد مؤتمر االستعراض الثاني آذلك على . الدولية ذات الصلة

والدول األطراف إلى اآتساب قدرة فعلية على الوفاء بمقتضيات المادة العاشرة من االتفاقية 

للقيام في الوقت المناسب بتوفير ما يلزم من مساعدة وحماية من استعمال األسلحة الكيميائية أو 

 .نشطة على صعيد تكوين القدراتالتهديد باستعمالها، ومن أجل ما تضطلع به األمانة الفنية من أ

وأخذ مؤتمر االستعراض الثاني بقلق علمًا بأن المجتمع الدولي يواجه أيضًا، باإلضافة إلى  ١٠-٩

، خطرًا آانظرف أي التهديد المستمر المتمثل في إمكان استعمال الدول لألسلحة الكيميائية في 

. ر التابعة للدول أسلحة آيميائيةمتزايدًا يتمثل في استعمال اإلرهابيين وغيرهم من الجهات غي

في هذا الصدد ذآـَّر مؤتمر االستعراض الثاني بقرار المجلس التنفيذي فيما يتعلق بمساهمة و

 EC-XXVII/DEC.5(المنظمة في الجهود المبذولة لمكافحة اإلرهاب على الصعيد العالمي 

 . وأآـَّد أنه يظل سديدًا) ٢٠٠١ ديسمبر/آانون األول ٧بتاريخ 

ـَوَّه مؤتمر االستعراض الثاني إلى ما للتقدم العلمي والتكنولوجي من أثر على فعالية تنفيذ ون ١١-٩

 َ مراعاةالاالتفاقية وأهمية مراعاة المنظمة وهيئتي توجيهها المستجدات على هذا الصعيد 

ور شدَّد على أنه ينبغي للمجلس االستشاري العلمي أن يثابر على أداء دفي هذا الصدد و. الواجبة

وأآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من  . إسداء المشورة إلى المدير العامموضوعي ومتوازن في

جديد حرص آافة الدول األعضاء على تحقيق موضوع االتفاقية والغرض منها، على النحو 

 .المبيَّن في ديباجتها وأحكامها

  ميائيةتحقيق عالمية اتفاقية األسلحة الكي: من جدول األعمال) ب(٩البند 

 الثاني من جديد أن عالمية االتفاقية تتسم بأهمية أساسية لتحقيق االستعراضأآـَّد مؤتمر  ١٢-٩

وشّدد مؤتمر االستعراض الثاني على . موضوعها والغرض منها وتعزيز السلم واألمن الدوليين

 أن األمانة الفنية والدول األطراف ستتابع العمل من أجل تحقيق الهدف المتمثل في عالمية

 .االتفاقية باعتبار ذلك أمرًا ذا درجة عالية من األولوية
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أخذ مؤتمر االستعراض الثاني بارتياح علمًا بما تحقق على هذا الصعيد من تقدم منذ اعتماد و ١٣-٩

 خطة العمل الخاصة بعالمية اتفاقية ٢٠٠٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٤المجلس التنفيذي في 

واعتماد ) ٢٠٠٣أآتوبر / تشرين األول٢٤اريخ  بتEC-M-23/DEC.3(األسلحة الكيميائية 

وأعرب أيضًا عن تقديره . المجلس التنفيذي ومؤتمر الدول األطراف قراراتهما ذات الصلة الحقًا

 الدوُل األطراف وهيئتا توجيه المنظمة ٍ  مشترآةٍ الجهود التي تبذلها من أجل ذلك بصورة

) بينها دولة حائزة أسلحة آيميائية(ه بأن دوًال وأعرب عن ترحيب. واألمانة الفنية والمدير العام

يزيد عددها على ثلثي الدول األربعين التي لم تكن دوًال أطرافًا في االتفاقية عند اعتماد خطة 

 دولة ليست أطرافًا ١٢لكنه نـَوَّه إلى أنه لم يزل هناك . العمل المذآورة قد انضّمت إليها منذئذ

وذآـَّر على وجه . وقـِّعة عليها وسبع دول غير موقـِّعةفي االتفاقية، بينها خمس دول م

  قلقمبعث عدم انضمامها إليها يمثلالخصوص بأن بين الدول غير األطراف في االتفاقية دوًال 

 .بالغ

وشدَّد مؤتمر االستعراض الثاني على ما يؤتيه اآتساب صفة الدولة الطرف في االتفاقية من  ١٤-٩

 تعاون الدول بأن والصعيد االقتصادي والصعيد األمني، وأقّر منافع هامة على الصعيد السياسي

 في تحقيق عالمية االتفاقية، وذآـَّر بأن الدول التي تبقى خارج ًا إيجابييسهماألطراف والمنظمة 

 . إطار االتفاقية ال تستطيع الحظو بالمنافع التي تؤتيها االتفاقية للدول األطراف فيها

لثاني على أن األهداف المنشودة من االتفاقية لن تتحقق بصورة تامة وأآـَّد مؤتمر االستعراض ا ١٥-٩

. ً غير طرف في االتفاقية قد يمكنها امتالك أو احتياز هذه األسلحة  دولة دولٍةطالما بقيت أيُّ

وشدَّد على أن استمرار بقاء أي بلد خارج إطار االتفاقية يبقي الخطر المتمثل في إمكانية 

 . يميائية أو احتيازها أو نقلها أو استعمالها قائمًااستحداث األسلحة الك

وعليه فقد حث مؤتمر االستعراض الثاني قويًا آافة الدول االثنتي عشرة التي لم تزل غير  ١٦-٩

إسرائيل، أنغوال، جزر البهاما، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية (أطراف في االتفاقية 

لديمقراطية، الصومال، العراق، غينيا بيساو، لبنان، مصر، السورية، جمهورية آوريا الشعبية ا

على أن تصدِّق عليها أو أن تنضم إليها على سبيل االستعجال وبدون شروط مسبقة، ) ِمَينمار

وذلك من أجل تعزيز أمنها الوطني وتأآيد تمّسكها بالسلم واألمن على الصعيد العالمي 

الصدد رّحب مؤتمر االستعراض الثاني بالجهود وفي هذا . وبموضوع االتفاقية والغرض منها

نضمام الذات الصلة التي تبذلها العراق وغينيا بيساو ولبنان، التي حققت تقدمًا جيدًا في سيرورة ا

 نضماماال المستمرة من أجل هاإلى االتفاقية، وطلب من األمانة الفنية أن تواصل دعم جهود

 .إليها
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 لتحقيق األهداف المنشودة من األساسيقناعته بأن من  االستعراض الثاني عن مؤتمروأعرب  ١٧-٩

 .هااالتفاقية تحقيُق عالميتها وقيام آافة الدول األطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب

 ، وهيئتي توجيه المنظمة، والمدير العام،وطلب مؤتمر االستعراض الثاني من األمانة الفنية ١٨-٩

 من تكثيف  المزيَد،بذل الجهود على هذا الصعيدوآافة الدول األطراف في االتفاقية التي يمكنها 

جهودها مع الدول غير األطراف بغية تحقيق عالمية االتفاقية بصورة آاملة في أقرب موعد 

وشجَّعهم على أن يستعينوا آامل االستعانة بكافة الفرص والموارد المتوفرة عمًال على . ممكن

رار مؤتمر الدول األطراف في دورته الثانية ورحَّب بق.  المستوياتجميعتحقيق هذا الهدف على 

 ٩ بتاريخ C-12/DEC.11(عشرة المضي في تطبيق خطة العمل الخاصة بعالمية االتفاقية 

وعزَمه على أن يستعرض في دورته الرابعة عشرة تطبيقها ) ٢٠٠٧ نوفمبر/يتشرين الثان

وًال على وجه الخصوص وضع ونتائجه وأن يتخذ القرار الذي قد يراه ضروريًا بهذا الشأن، متنا

 .الدول غير األطراف في االتفاقية التي يمثل عدم انضمامها إليها مبعث قلق بالغ

 االلتزامات العامة واإلعالنات المتصلة بها: من جدول األعمال‘ ١’)ج(٩البند 

تها أآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد تعهد الدول األطراف بالوفاء بااللتزامات التي أخذ ١٩-٩

 .على عاتقها بموجب المادة األولى من االتفاقية

التزامات آافة الدول األطراف بأن تعتمد وفقًا إلجراءاتها مؤتمر االستعراض الثاني وأآـَّد  ٢٠-٩

 بموجب االتفاقية، وبما في ذلك التزامها بمنع هاالدستورية التدابير الالزمة لتنفيذ التزامات

 أراضيها أو في أي مكان آخر خاضع لواليتها من القيام ىعلاألشخاص الطبيعيين واالعتباريين 

 . بأي نشاط محظور بموجب االتفاقية على الدولة الطرف فيها

وأآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد أيضًا أن التعاريف الواردة في المادة الثانية من  ٢١-٩

 .ب االتفاقية، تظل سديدةاالتفاقية، التي تضمن الطابع الشامل لحظر األسلحة الكيميائية بموج

ونظر مؤتمر االستعراض الثاني في ما يترتب على المستجدات في مجال العلوم والتكنولوجيا  ٢٢-٩

وُرئي أن التعاريف الواردة في المادة الثانية من . من أثر على أحكام الحظر الواردة في االتفاقية

ِمرفق إنتاج األسلحة "ح ومصطل" األسلحة الكيميائية"االتفاقية، وال سيما تعريف مصطلح 

، تظل تشمل هذه المستجدات على نحو آاٍف وتهيئ لتطبيق أحكام الحظر التي "الكيميائية

 إال إذا آان المراد استخدام المادة ،تتضمنها االتفاقية على أية مادة من المواد الكيميائية السامة

ت أنواعها وآمياتها المعنية الكيميائية المعنية ألغراض غير محظورة بموجب االتفاقية، ما دام

 .متوافقة مع هذه األغراض
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 آل دولة طرف بتقديم إعالناتها ِ  قيام محيانيِةوشدَّد مؤتمر االستعراض الثاني على أهميِة ٢٣-٩

. األولية المطلوبة بموجب المادة الثالثة من االتفاقية، وأهمية آون هذه اإلعالنات آاملة ودقيقة

 منها، آانت بحلول ١٣علمًا بأن جميع الدول األطراف، عدا وأخذ مؤتمر االستعراض الثاني 

ودعا .  قد قدمت إعالناتها األولية المطلوبة بموجب المادة الثالثة من االتفاقية٢٠٠٧نهاية عام 

الدول األطراف التي لّما يزل يتعيَّن عليها تقديم إعالناتها بموجب المادة الثالثة من االتفاقية إلى 

وطلب من األمانة الفنية االستمرار على إعالم المجلس التنفيذي .  االستعجالتقديمها على سبيل

بالتقدم المحقـَّق على هذا الصعيد، وشجَّع األمانة الفنية والدول األطراف على أن تقدِّما عند 

 إعداد علىالطلب المساعدة للدول األطراف الحالية والدول التي ستغدو أطرافًا في المستقبل، 

 .الناتها وتعديالت إعالناتها في الوقت المحدَّدوتقديم إع

وأآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد طلب مؤتمر االستعراض األول من المجلس التنفيذي  ٢٤-٩

العمل للتوصل إلى اتفاق بشأن معايير اإلعالن عن مرافق استحداث األسلحة الكيميائية سابقًا، 

المادة الثالثة من االتفاقية باإلعالن عنها، بغية تعزيز من ) د(١التي تقضي أحكام الفقرة الفرعية 

 .الثقة بين الدول األطراف

 تدمير األسلحة الكيميائية وتدمير أو تحويل مرافق إنتاجها: من جدول األعمال‘ ٢’)ج(٩البند 

أآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد أن آل دولة طرف تعهدت بتدمير األسلحة الكيميائية  ٢٥-٩

ملكها أو تحوزها أو التي توجد في أي مكان يخضع لواليتها أو سيطرتها، وبتدمير أو التي ت

 .تحويل آل مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية وفقًا ألحكام االتفاقية

وأآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد أن من المهم أهمية أساسية، لتحقيق موضوع االتفاقية  ٢٦-٩

أو  سلحة الكيميائية وتحويل مرافق إنتاج األسلحة الكيميائيةوالغرض منها، إنجاز تدمير األ

وأآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني أيضًا أهمية االلتزام الواقع على عاتق الدول . هااستكمال تدمير

 في اآلجال النهائية الممدَّدة التي هامخزوناتها منبإنجاز تدمير أسلحة آيميائية  األطراف الحائزة

 .الدول األطراف في دورته الحادية عشرةحدَّدها مؤتمر 

ورحَّب مؤتمر االستعراض الثاني ببيانات الدول األطراف الحائزة أسلحة آيميائية التي أآـَّدت  ٢٧-٩

فيها من جديد حرصها على التقّيد بآجال التدمير النهائية الممدَّدة التي حدَّدها مؤتمر الدول 

ر االستعراض الثاني بالتقدم ذي الشأن الذي ونوَّه مؤتم. األطراف في دورته الحادية عشرة

حققته الدول األطراف الحائزة حتى اآلن على صعيد تدمير أسلحتها الكيميائية، وبما في ذلك 
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إنجاز ألبانيا مؤخرًا تدمير آل مخزونها، وأشاد بالتقدم الذي أحرزته الدول األطراف التي تكاد 

  .تنجز تدمير مخزوناتها

 آان قد تم تدمير أآثر ٢٠٠٨ابريل /نيسان ١ الثاني علمًا بأنه بحلول وأخذ مؤتمر االستعراض ٢٨-٩

 التي أعلنت عنها الدول ١ من مجموع مخزونات األسلحة الكيميائية من الفئة% ٣٨من 

ن مؤتمر االستعراض الثاني أعرب عن قلقه لك.  طن٧٠ ٠٠٠األطراف في بادئ األمر، البالغة 

 .من المخزونات المعنية% ٦٠من ألنه لّما يزل يتعيَّن تدمير أآثر 

وطلب مؤتمر االستعراض الثاني من الدول األطراف الحائزة أن تدمِّر باقي أسلحتها الكيميائية  ٢٩-٩

 .في اآلجال النهائية الممدَّدة

ونـَوَّه مؤتمر االستعراض الثاني في هذا الصدد إلى أن االلتزام بتدمير األسلحة الكيميائية  ٣٠-٩

ورحَّب . قعان على عاتق الدول األطراف الحائزة المعنية دون غيرهاوالمسؤولية عن تدميرها ي

 الدعم في الجهود المبذولة ً في الوقت ذاته بالمساعدة التي تقدمها دول أطراف أخرى موفـِّرة

 أن تواصل الدول األطراف التي َ على صعيد تدمير األسلحة الكيميائية، وأآـَّد من جديٍد أهمية

 . عرَض تقديِمها إياهِ  هذا الدعمِ بوسعها تقديُم مثل

وأآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني مسؤوليات الدول األطراف الحائزة أسلحة آيميائية عن تقديم  ٣١-٩

خطط سنوية مفصَّلة خاصة بتدمير أسلحتها الكيميائية، محيَّنة بحسب اللزوم، ومسؤولية هيئتي 

 األطراف على طريق إنجاز تدمير توجيه المنظمة عن متابعة التقدم الذي تحرزه هذه الدول

 .أسلحتها الكيميائية وفقًا ألحكام االتفاقية، وبما في ذلك التقّيد باآلجال الممدَّدة ذات الصلة

وذآـَّر مؤتمر االستعراض الثاني بالقرار الذي اتخذه مؤتمر الدول األطراف في دورته الحادية  ٣٢-٩

 آانون ٨ بتاريخ C-11/DEC.20(لتنفيذي عشرة بشأن الزيارات التي يقوم بها أعضاء المجلس ا

أآتوبر /ووفقًا لهذا القرار قام ممثلو المجلس التنفيذي، في تشرين األول). ٢٠٠٦ديسمبر /األول

، بزيارة لِمرفق أنستون للتخلص من العوامل الكيميائية القائم في ألـَباما بالواليات المتحدة ٢٠٠٧

ليس في التقارير المتعلقة بهذه ني من جديد أنه وأآـَّد مؤتمر االستعراض الثا. األمريكية

الزيارات ما يؤثـِّر بأي شكل على التزام الدول األطراف الحائزة أسلحة آيميائية بتدمير آافة 

  . االتفاقية أحكامأسلحتها الكيميائية في اآلجال الممدَّدة بموجب

 األسلحة الكيميائية، لكنه وأقر مؤتمر االستعراض الثاني بتناقص عدد ما تبقى من مرافق تخزين ٣٣-٩

أآـَّد من جديد ما خلص إليه مؤتمر االستعراض األول بشأن أهمية إعمال الدول األطراف 

الحائزة أسلحة آيميائية التدابيَر المناسبة لصون أمن مرافقها الخاصة بتخزين األسلحة الكيميائية 
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نية، عدا نقلها من أجل تدميرها والحيلولة دون أي إخراج ألسلحتها الكيميائية من المرافق المع

 من جداول ١ وما تجيزه أحكام االتفاقية من عمليات سحب المواد الكيميائية المدرجة في الجدول

 . االتفاقية الستعمالها في أغراض بحثية أو طبية أو صيدالنية أو وقائية

إلعالنات التي آما أآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد ضرورة توخي الشمول والدقة في ا ٣٤-٩

ف بموجب المادة الثالثة من االتفاقية، التي تقيـِم األساَس ِلَرْوز التقدم الذي تقدمها الدول األطرا

وذآـَّر مؤتمر . تحققه الدول األطراف المعنية على صعيد إزالة مخزوناتها من األسلحة الكيميائية

ناسب بتحيين إعالناتها التي االستعراض الثاني الدول األطراف بوجوب قيامها في الوقت الم

ودعا مؤتمر . تقدَّم بموجب المادة الثالثة من االتفاقية آلما توفرت معلومات جديدة ذات صلة

االستعراض الثاني األمانة الفنية إلى أن تظل تقدِّم عند الطلب مساعدتها التقنية إلى الدول 

وسعها أن تساعد غيرها من آما شجع الدول األطراف التي ب. األطراف في إعداد إعالناتها

الدول األطراف في إعداد وتقديم إعالناتها وتعديالت إعالناتها على تقديم هذه المساعدة عند 

 .الطلب

وأآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد أهمية التحقق من مخزونات األسلحة الكيميائية ومن  ٣٥-٩

 حتى يتم واحدًا منهانة الفنية وسيبقى  واحد من أهم أنشطة األمافذلك. تدميرها وفقًا لالتفاقية

وذآـَّر بالتزام الدول األطراف الحائزة أسلحة آيميائية بدفع . إنجاز تدمير المخزونات المعنية

ودعا الدول األطراف المعنية . تكاليف التحقق بموجب المادتين الرابعة والخامسة من االتفاقية

نها، وأن تتفادى تراآم مثل هذه المتأخرات في إلى أن تدفع دون تأخير آل المحتَسبات عليها م

 .المستقبل

وأآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد االلتزام بتدمير األسلحة الكيميائية القديمة أو التخلص  ٣٦-٩

 وطلب من المجلس التنفيذي أن ينكبَّ، بمساعدة من األمانة ،منها بطريقة أخرى وفقًا لالتفاقية

وشجَّع على . ة ما يستجّد من حاالت اآتشاف األسلحة الكيميائية القديمةالفنية، على معالجة مسأل

التعاون الوثيق بين الدول األطراف المعنية فيما يتعلق باألسلحة الكيميائية القديمة واألسلحة 

فة التي تـُكتشف في المستقبل، وبما في ذلك تعاونها في آل ما قد يلزم من أعمال الكيميائية المخلـَّ

 .والتطوير للتكفل باستعادة هذه األسلحة وتدميرها على نحو آمنالبحث 

وأآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد تعهد آل دولة طرف بأن تدمِّر وفقًا ألحكام االتفاقية  ٣٧-٩

ورحَّب بالتعاون القائم . األسلحة الكيميائية التي تكون قد خلفتها على أراضي دولة طرف أخرى

تي خـُلـِّفت األسلحة الكيميائية في أراضيها والدول األطراف التي خـَلـَّفتها، بين الدول األطراف ال

ودعا . وأخذ بقلق علمًا بأنه لّما يزل يتعّين تدمير آمية آبيرة من األسلحة الكيميائية المخلـَّفة
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ر مؤتمر االستعراض الثاني الدول األطراف المخلـِّفة إلى أن ال تألو جهدًا ممكنًا إلنجاز تدمي

األسلحة الكيميائية المعنية بأسرع ما يمكن بتعاون الدول األطراف المخلـَّف في أراضيها تعاونًا 

وأشاد بالدور النشط واإليجابي الذي تؤديه األمانة الفنية في هذه السيرورة، وشجَّعها . مناسبًا

 .على مواصلة أداء مثل هذا الدور في المستقبل

 التقدم المحَرز فيما يتعلق بتدمير أو تحويل مرافق إنتاج واستعرض مؤتمر االستعراض الثاني ٣٨-٩

وأعرب . األسلحة الكيميائية آما يقضي به الجزء الخامس من ُمرفق االتفاقية المتعلق بالتحقق

مؤتمر االستعراض الثاني عن قلقه ألنه لم يتم في اآلجال المحدَّدة في االتفاقية تحويل أو تدمير 

ونـَوَّه مؤتمر االستعراض الثاني أيضًا إلى أنه تم منذ مؤتمر . املةآافة هذه المرافق بصورة آ

وحث . االستعراض األول اإلعالن عن مرافق إضافية من مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية

مؤتمر االستعراض الثاني آافة الدول األطراف المعنية على إنجاز تدمير أو تحويل مرافقها 

وطلب . للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الدول األطرافالمعنية بأسرع ما يمكن، وفقًا 

 .من المجلس التنفيذي أن يواصل اإلشراف على إنجاز تدمير أو تحويل المرافق المعنية

وذآـَّر مؤتمر االستعراض الثاني بأن أحكام االتفاقية تقضي بأن ال يكون الِمرفق المحوَّل قابًال  ٣٩-٩

تاج األسلحة الكيميائية بدرجة أآبر من قابلية أي ِمرفق آخر للتحويل مرة أخرى إلى ِمرفق إلن

ُيستخدم ألغراض صناعية أو زراعية أو بحثية أو طبية أو صيدالنية أو لغير ذلك من األغراض 

ونـَوَّه مؤتمر االستعراض الثاني إلى أنه يتعيَّن على الدول األطراف التي لها مرافق . السلمية

سنوية عن األنشطة المجراة في هذه المرافق، وإلى أن المرافق المحوَّلة محوَّلة أن تقدِّم تقارير 

 من الجزء الخامس من ُمرفق االتفاقية المتعلق ٨٥تبقى خاضعة للتفتيش الموقعي وفقًا للفقرة 

 .بالتحقق، على مدى عشرة أعوام بعد تأآيد المدير العام أنه تم تحويلها ألغراض غير محظورة

شر السنوات التالية إلنجاز تحويل المرافق المعنية يبت المجلس التنفيذي في وبعد انقضاء فترة ع ٤٠-٩

وقد أآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد أنه . طبيعة أنشطة التحقق منها على نحو مستمر

يتعيَّن أن تـُراعى في التخطيط المقبل لتدابير التحقق هذه المتطلباُت فيما يخص التحقق من 

سلحة الكيميائية المحوَّلة، وطلب من المجلس التنفيذي أن يبت في طبيعة التحقق مرافق إنتاج األ

جرى في هذه المرافق وأن ينظر في المقترحات المتعلقة بما قد يلزم تقديمه من المستمر الُم

 .توصيات واتخاذه من قرارات في هذا الشأن
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 ظمة حظر األسلحة الكيميائيةأنشطة التحقق التي تجريها من: من جدول األعمال‘ ٣’)ج(٩البند 

فهو يهيئ للتحقق من تدمير األسلحة . إن نظام التحقق يمثل واحدًا من أهم عناصر االتفاقية ٤١-٩

الكيميائية تحققًا منتظمًا عن طريق رصد تدميرها رصدًا موقعيًا مستمرًا، وللتحقق المنتظم من 

 من األنشطة غير المحظورة بموجب آما إنه يهيئ للتحقق. إزالة مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية

 . االتفاقية

أخذ مؤتمر االستعراض الثاني بارتياح علمًا بأن المنظمة أنشأت نظامًا للتحقق اتسم بالفعالية قد و ٤٢-٩

وأخذ آذلك علمًا بأنه . في الوفاء بمقتضيات االتفاقية ويظل يكتسب مزيدًا من الفعالية والنجاعة

 للتقدم ً ام التحقق على نحو متوافق مع االتفاقية استجابةسيتعيَّن استمرار تحسين تطوير نظ

آما أقّر مؤتمر االستعراض الثاني بأنه يظل من . الحاصل في مجال العلوم والتكنولوجيا

 .الضروري أن تتوفر للمنظمة أحدث تكنولوجيات التحقق

ة طائلة من والحظ مؤتمر االستعراض الثاني أن األمانة الفنية والدول األطراف اآتسبا خبر ٤٣-٩

 موقعًا من المواقع المتعلقة باألسلحة ١ ٠٨٠ عملية تفتيش في أآثر من ٣ ٠٠٠إجراء أآثر من 

وأخذ مؤتمر . الكيميائية والمواقع الصناعية القائمة في ثمانين دولة طرفًا منذ بدء نفاذ االتفاقية

ذي إلى أية حالة من حاالت االستعراض الثاني بارتياح علمًا بأنه لم تـُسترَع عناية المجلس التنفي

 .عدم االمتثال لالتفاقية

ولذا نوَّه . يستند نظام التحقق بموجب االتفاقية إلى اإلعالنات التي تقدمها الدول األطرافو ٤٤-٩

مؤتمر االستعراض الثاني بأهمية القيام وفقًا لالتفاقية بتقديم اإلعالنات في الوقت المحدَّد 

 بالجهود التي تبذلها الدول األطراف في  علمًاالستعراض الثاني مؤتمر اوأخذ. واتـِّسامها بالدقة

جمع وتحيين بيانات اإلعالنات وتقديمها إلى األمانة الفنية في اآلجال المحدَّدة في االتفاقية، 

وشدَّد على ضرورة . وبالتحسينات المستَمر على تحقيقها في درجة توحيد بيانات اإلعالنات

 .المجالالمزيد من التحسين في هذا 

 مع مسؤولياتها ٍ وأقّر مؤتمر االستعراض الثاني بما تبذله األمانة الفنية، على نحو متماش ٤٥-٩

بموجب االتفاقية، من جهود للتعاون مع الدول األطراف للتكفل بكمال ودقة اإلعالنات التي تقدَّم 

المساعدة والتقييم وفق االتفاقية، وذلك بوسائل منها توضيُح حاالت االلتباس أو التباين وتوفيُر 

وشجَّع مؤتمر االستعراض الثاني األمانة الفنية . التقنيين للدول األطراف في تنفيذ أحكام االتفاقية

على مواصلة هذه الجهود بالتشاور الوثيق مع الدول األطراف وعلى تقديم المساعدة المناسبة 

آما طلب من األمانة . إلعالناتعند الطلب لكل دولة طرف بغية الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق با
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الفنية أن تسهر على دقة تسجيل المعلومات التي تقدمها الدول األطراف في إعالناتها، بحيث 

 .ُيستعان بأحدث المعلومات المتوفـِّرة من أجل التخطيط لعمليات التفتيش

التحقق، ورحَّب مؤتمر االستعراض الثاني بالتقدم المحَرز على صعيد اعتماد نظام معلومات  ٤٦-٩

وقد شجَّع مؤتمر . وبما في ذلك الخيار المتمثل في تقديم اإلعالنات في شكل إلكتروني

وطلب من . االستعراض الثاني الهيئات الوطنية للدول األطراف على اغتنام هذه اإلمكانية

 وأآـَّد. األمانة الفنية أن تقوم عند الطلب بتوفير التدريب والمساعدة لها على النحو المناسب

مؤتمر االستعراض الثاني من جديد ضرورة السهر على حماية البيانات الرقمية السرية حماية 

 .فعالة في جميع األوقات وفقًا لمقتضيات االتفاقية

ومن األهمية بمكان إعمال آافة الدول األطراف للترتيبات الدائمة التي تقضي بها االتفاقية فيما  ٤٧-٩

مؤتمر االستعراض الثاني علمًا بأنه لّما تزل هناك وإذ أخذ . يخص إجراء عمليات التفتيش

مصاعب تقوم بهذا الصدد في سياق عمليات التفتيش التي تجريها المنظمة فإنه حّث آافة الدول 

األطراف على تنفيذ التدابير المعنية دون إبطاء على نحو يتوافق مع متطلبات االتفاقية آل 

 .التوافق

مًا بالتقدم الذي حققته األمانة الفنية على صعيد ترشيد وأخذ مؤتمر االستعراض الثاني عل ٤٨-٩

إجراءات التحقق بغية زيادة فعاليتها بالقياس إلى تكاليفها والخطوات التي قامت بها الدول 

ورحَّب مؤتمر االستعراض الثاني بالدور البناء الذي أدته الدول . األطراف في هذا الصدد

عها على مواصلة تعاونها مع األمانة الفنية في تحديد األطراف في سياق الجهود المعنية، وشّج

وطلب من المجلس التنفيذي أن يواصل مراقبة ترشيد هذه السيرورة . تدابير الترشيد وتنفيذها

وطلب من . للتكفل بالتقّيد الدقيق بما تقضي به االتفاقية من متطلبات صارمة فيما يتعلق بالتحقق

وال  إمكانية تحقيق المزيد من التحسينات على هذا الصعيد، األمانة الفنية أن تواصل النظر في

 وقَت يبدأ عمل مرافق أخرى من مرافق تدمير األسلحة الكيميائية في السنوات القادمة، سيما

 .وبالنظر أيضًا إلى الخبرة المتجمِّعة في إطار طائفة عمليات تفتيش الصناعة التي تم إجراؤها

ً لتطبيقها مؤخرًا  لمًا بالخبرة التي اآتسبتها األمانة الفنية نتيجةوأخذ مؤتمر االستعراض الثاني ع ٤٩-٩

على سبيل التجريب اإلجراَء المتمثـَِّل في أخذ العيِّنات وتحليلها من أجل أغراض التحقق خالل 

 . من جداول االتفاقية٢  المواد الكيميائية المدرجة في الجدول معاملعمليات تفتيش مواقع

عراض الثاني بالمذآرة التي أصدرها المدير العام مؤخرًا بشأن هذه التجربة ب مؤتمر االستورحَّ

)S/688/2008وشّجع الدول األطراف على أن تدرسها بعناية، )٢٠٠٨أبريل / نيسان١٠تاريخ  ب ،

 .آما شجَّع المجلس التنفيذي على أن يواصل بحث هذا األمر، على النحو المناسب
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 المجلس التنفيذي أن يستأنف على سبيل االستعجال وطلب مؤتمر االستعراض الثاني من ٥٠-٩

المشاورات بشأن المسائل غير المحسومة المتصلة بنظام المنظمة الخاص بالتحقق بغية وضع 

 .التوصيات المناسبة في هذا الصدد

وأآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد أهمية قيام األمانة الفنية بإفادة المجلس التنفيذي والدول  ٥١-٩

طراف بنتائج التحقق على نحو وقائعي، وذلك توخيًا للشفافية واالستمرار على توفير ما األ

وشجَّع األمانة الفنية على مواصلة جهودها لتحسين اإلفادة . يطمئن إلى امتثال الدول األطراف

بشأن التحقق، وحثَّ الدول األطراف على اغتنام فرصة االستفادة من المعلومات المعنية، 

ادة من حقها في تلقي ودراسة بيانات مستقاة من اإلعالنات التي يقدمها سائر الدول واالستف

 .األطراف، وذلك وفقًا ألحكام االتفاقية ذات الصلة

 األنشطة غير المحظورة بموجب اتفاقية األسلحة الكيميائية: من جدول األعمال‘ ٤’)ج(٩البند 

 األطراف، رهنًا بأحكام االتفاقية، في أآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد حق الدول ٥٢-٩

استحداث المواد الكيميائية السامة وسالئفها، وإنتاجها، واحتيازها بطريقة أخرى، واالحتفاظ بها، 

ويجب أن تـُنفـَّذ أحكام المادة  .ونقلها، واستعمالها، ألغراض غير محظورة بموجب االتفاقية

 في الدول والتكنولوجيةعاقة التنمية االقتصادية السادسة من االتفاقية على نحو تـُتفادى به إ

غير محظورة المجراة ألغراض األطراف، وإعاقة التعاون الدولي في مجال األنشطة الكيميائية 

 والمعدات  العلمية والتقنية والمواد الكيميائيةبموجب االتفاقية، وبما في ذلك تبادل المعلومات

ميائية وتجهيزها واستعمالها ألغراض غير محظورة بموجب الكيميائية الخاصة بإنتاج المواد الكي

  .االتفاقية

وأآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد التزام الدول األطراف بأن تعتمد التدابير الالزمة،  ٥٣-٩

وبما فيها التدابير التشريعية واإلدارية، للسهر على أن ال يجري استحداث المواد الكيميائية 

 إنتاجها، وال احتيازها بطريقة أخرى، وال االحتفاظ بها، وال نقلها، وال السامة وسالئفها، وال

استعمالها على أراضيها أو في أي مكان خاضع لواليتها أو سيطرتها، إال ألغراض غير 

 .محظورة بموجب االتفاقية

وح رفق االتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية يحدِّد بوضوالحظ مؤتمر االستعراض الثاني أن ُم ٥٤-٩

تراتب شتى درجات الخطر الذي تمثله المواد الكيميائية المدرجة في جداول االتفاقية فيما يتعلق 

رفق االتفاقية المتعلق بالتحقق يحدِّد أنظمة تحقق متمايزة فيما  وأن ُم،بموضوعها والغرض منها

ه يجب أن وفي هذا الصدد ذآـَّر مؤتمر االستعراض الثاني بأن. يتعلق بمختلف أنواع المرافق
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إلى الخطر الذي تمثله ، باإلضافة ن من أجل تفتيشهرفق أو موقع معامل معيَّتراعى عند انتقاء ِم

وفي . رفق وطبيعة األنشطة المجراة فيه منها خصائص الِم أموٌر،المادة الكيميائية ذات الصلة

  :هذا الصدد الحظ مؤتمر االستعراض الثاني آذلك

 من جداول االتفاقية تنطوي على درجة عالية ١ في الجدول أن المواد الكيميائية المدرجة  )أ (

مواد تخضع ال  هذهمن الخطر على موضوع االتفاقية والغرض منها، وأن مرافق

 من الجزء السادس من ٢٩ و٢٢للتفتيش المنتظم على النحو الذي تقضي به الفقرتان 

  الُمرفق المتعلق بالتحقق؛

 من جداول االتفاقية تنطوي على خطر ذي ٢ول أن المواد الكيميائية المدرجة في الجد  )ب (

شأن على موضوع االتفاقية والغرض منها وأن مرافق هذه المواد تخضع لعمليات 

 من الجزء ١٤تفتيش أولي وعمليات تفتيش الحق على النحو الذي تقضي به الفقرة 

 السابع من الُمرفق المتعلق بالتحقق؛

 من جداول االتفاقية تنطوي من وجه آخر ٣ أن المواد الكيميائية المدرجة في الجدول  )ج (

على خطر على موضوع االتفاقية والغرض منها وأن مرافق هذه المواد تـُنتقى عشوائيًا 

 من الجزء الثامن من الُمرفق المتعلق ١٤لتفتيشها على النحو الذي تقضي به الفقرة 

 بالتحقق؛

يًا لتفتيشها على النحو الذي أن مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى تـُنتقى عشوائ  )د (

 . من الجزء التاسع من الُمرفق المتعلق بالتحقق١١تقضي به الفقرة 

آانون  ٣١وأخذ مؤتمر االستعراض الثاني علمًا بأنه تم بين تاريخ بدء نفاذ االتفاقية و ٥٥-٩

  : إجراء عمليات التفتيش التالية البيان٢٠٠٧ ديسمبر/األول

 من ١ مرافق المواد الكيميائية المدرجة في الجدول عملية من عمليات تفتيش ١٨٢  )أ(

 عملية ٦٫٧جداول االتفاقية، أي أن تواتر تفتيش هذا النوع من المرافق بلغ في المتوسط 

 تفتيش لكل ِمرفق معلن عنه على مدى عشر سنوات؛

 ٢  عمليات من عمليات تفتيش مواقع معامل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول٤٠٥  )ب(

 ٢٫٥جداول االتفاقية، أي أن تواتر تفتيش هذا النوع من المرافق بلغ في المتوسط من 

 عملية تفتيش لكل ِمرفق على مدى عشر سنوات؛

 ٣  عملية من عمليات تفتيش مواقع معامل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول٢١٨  )ج(

 معلن عنها؛من المرافق الخاضعة للتفتيش ال% ٥٠٫٢من جداول االتفاقية، شملت 
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 مرفقًا من مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى التي تنتج ٥٢١تم تفتيش ما مجموعه   )د(

من مجموع ما يخضع للتفتيش من هذا % ١١٫٤زهاء (مواد آيميائية عضوية مميَّزة 

، آما تقضي ٢٠٠٠منذ أن بدأ تفتيش هذا النوع من المرافق في عام ) النوع من المرافق

 .ةبه االتفاقي

في اجتماعه السادس والعشرين قرر  المجلس التنفيذي بأنوذآـَّر مؤتمر االستعراض الثاني  ٥٦-٩

، بمساعدة خبراء من ٢٠٠٧ مباحثات في إطار مجموعة مسائل الصناعة، خالل عام إجراء

األمانة الفنية والدول األطراف، بشأن أهم المسائل المتعلقة بتنفيذ نظام التحقق المنشأ بموجب 

 السادسة من االتفاقية، وبما في ذلك أمور منها تواتر عمليات تفتيش شتى فئات المرافق المادة

وحّث مؤتمر االستعراض الثاني الدول . ن تفتيشها على النحو الذي تقضي به االتفاقيةالتي يتعيَّ

 عقوااألطراف على مواصلة مباحثاتها الجارية فيما يتعلق بمسألة تواتر عمليات تفتيش آافة م

  .لمعاملا

 وذآـَّر ،وشدَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد على ضرورة التحقق الشامل والفعال والناجع ٥٧-٩

بأنه يجب أن ُيتفادى في هذا التحقق التدخل غير المبرَّر في أنشطة الصناعة الكيميائية التي 

وأخذ مؤتمر . تجريها الدولة الطرف المعنية ألغراض غير محظورة بموجب االتفاقية

االستعراض الثاني علمًا بأنه تم منذ مؤتمر االستعراض األول تعزيز نظام التحقق وفقًا للمادة 

فقد زيد عدد عمليات تفتيش مرافق الصناعة الكيميائية، واآتـُسب المزيد : السادسة من االتفاقية

من الخبرة في إجراء عمليات التفتيش هذه على نحو فعال، واتـُّخذت قرارات هامة بشأن 

وشدَّد مؤتمر االستعراض الثاني على أنه لّما يزل هناك متـَّسع . اإلعالنات عن الصناعة

للتحسين، وأنه ينبغي بالتالي مواصلة الجهود المبذولة لتحسين نظام التحقق بموجب المادة 

  . السادسة من االتفاقية، وبما في ذلك زيادة نجاعته وفعاليته

الوثيقة (ر، في مذآرته ذات الصلة اشألمدير العام والحظ مؤتمر االستعراض الثاني أن ا ٥٨-٩

WGRC-2/S/1وتصويب صيغتها اإلنكليزية ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٧ المؤرخة بـ 

Corr.1إلى ما استجّد في مجال العلوم والتكنولوجيا ،)٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٥ المؤرخ بـ 

  . التنفيذي أن ينظر في هذه المسائلمنذ انعقاد مؤتمر االستعراض األول، وطلب من المجلس

وشجَّع مؤتمر االستعراض الثاني الدول األطراف على أن تتبادل خبراتها بشأن أآثر سبل تنفيذ  ٥٩-٩

. االتفاقية فعالية، وأن تتعاون لتذليل المسائل التي قد تواجهها في تنفيذها األحكام والتدابير المعنية

م عند الطلب المساعدة التقنية إلى الدول األطراف من أجل وشجَّع األمانة الفنية على أن تظل تقدِّ

تقديم اإلعالنات بموجب المادة السادسة من االتفاقية، وتلقي عمليات التفتيش التي تجريها 
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المنظمة، وسائر المسائل التقنية التي قد تقوم على صعيد تنفيذ األحكام المتعلقة باألنشطة غير 

 إنه شجَّع على مواصلة تطوير المحافل القائمة، مثل آما. المحظورة بموجب االتفاقية

االجتماعات اإلقليمية ودون اإلقليمية للهيئات الوطنية، لتيسير تبادل المعلومات والخبرات فيما 

يتعلق بجوانب التنفيذ ذات الطابع المحدَّد، وبما في ذلك تحديد الموضوع الذي ُيعنى به آل من 

 .طنية في موعد مبكـِّرالملتقيات السنوية للهيئات الو

وشدَّد مؤتمر االستعراض الثاني على أهمية قيام جميع الدول األطراف في الوقت المناسب  ٦٠-٩

اإلعالنات (بتقديم إعالنات أولية وسنوية دقيقة وآاملة بموجب المادة السادسة من االتفاقية 

 المتعلقة بعمليات نقل الخاصة بالمرافق، والبيانات الوطنية اإلجمالية، واإلخطارات واإلعالنات

دة في ، وذلك ضمن األوقات المحدَّ) من جداول االتفاقية١المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 

وشجَّع األمانة الفنية على مواصلة تقديم دعمها إلى الدول األطراف فيما يتعلق بإعداد . االتفاقية

نية على إفادة المجلس التنفيذي عمًال وشدَّد على أهمية مثابرة األمانة الف. وتقديم اإلعالنات

، وذلك بغية تمكين )٢٠٠٧ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٧ بتاريخ EC-51/DEC.1(بقراره ذي الصلة 

 .األمانة الفنية من إجراء أنشطتها التحققية بصورة ناجعة وعلى نحو فعال

اعد البيانات وشجَّع مؤتمر االستعراض الثاني األمانة الفنية على أن تستمر على تطوير قو ٦١-٩

الحالية المتعلقة بالمواد الكيميائية الخاضعة لإلعالن وتحيينها دوريًا، تحت توجيه المجلس 

التنفيذي، مقدمة بذلك مساعدة عملية إلى الشرآات من أجل تمييز المواد الكيميائية الخاضعة 

األطراف والصناعة ونـَوَّه إلى أنه يظل من المهم تقديم المساعدة العملية إلى الدول . لإلعالن

وأعرب أيضًا عن تقديره . لتمكينهما من تحديد آافة المرافق واألنشطة الخاضعة لإلعالن

لمشروع المنظمة الجاري تنفيذه مع المجلس األوروبي للصناعات الكيميائية الرامي إلى توسيع 

يشمل آافة ل) CASأرقام (نطاق االستعانة بأرقام التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية 

وطلب، آما أوصى به المجلس االستشاري العلمي، تضمين . المواد الكيميائية الخاضعة لإلعالن

 المناظرة للُمْدخـَالت في جداول CASدليل المنظمة الخاص باإلعالنات إشارات إلى شتى أرقام 

 .المواد الكيميائية الواردة في االتفاقية

 مؤتمر الدول األطراف في دورته األولى الذي طلب فيه وذآـَّر مؤتمر االستعراض الثاني بقرار ٦٢-٩

من الدول األطراف أن تنفذ، على أساس طوعي، التوصية الصادرة عن مؤتمر الدول األطراف 

القاضية بإعالم األمانة الفنية ) ١٩٩٧ مايو/أيار ١٦ بتاريخ C-I/DEC.38(في دورته األولى 

لمعامل المعلن عن قيامها بأنشطة تتصل بمواد بالحاالت التي تكون فيها المعامل أو مواقع ا

وذآـَّر أيضًا .  من جداول االتفاقية قد توقفت عن ذلك٣  أو الجدول٢ آيميائية مدرجة في الجدول



RC-2/4 
page 21 
 

 

بأن مؤتمر االستعراض األول طلب من المجلس التنفيذي أن ينظر فيما إذا آان يتعيَّن التماس 

 علمًا بأن المجلس التنفيذي لّما يعكف على النظر مثل هذه اإلعالنات من الدول األطراف، وأخذ

وطلب مؤتمر االستعراض الثاني في هذا الصدد من األمانة الفنية أن تدرج في . في هذه المسألة

 .دليل اإلعالنات استمارة موحَّدة خاصة بتقديم هذه اإلخطارات

نخفض فيما يتعلق بالمواد وأخذ مؤتمر االستعراض الثاني بقلق علمًا بأن مسألة حدود الترآيز الم ٦٣-٩

 وحّث المجلَس. من جداول االتفاقية لّما تـُحَسم* ألف ٢/ألف ٢ الكيميائية المدرجة في الجدول

التنفيذي على أن يستأنف العمل بشأنها دون إبطاء، بدعم من األمانة الفنية، من أجل التوصل إلى 

 من الجزء السابع من ُمرفقها ٥الفقرة (حلها في أقرب وقت ممكن وفقًا لمقتضيات االتفاقية 

 ).المتعلق بالتحقق

وذآـَّر مؤتمر االستعراض الثاني بأن المجلس التنفيذي أخذ في دورته الخمسين علمًا بالتعديل  ٦٤-٩

بعها األمانة الفنية في انتقاء مرافق إنتاج ـَّالذي أعلن المدير العام إدخاله على الطريقة التي تت

 ٢٥ المؤرخة بـS/641/2007ة تفتيشها، آما ُيبيَّن في المذآرة المواد الكيميائية األخرى بغي

وقد . ٢٠٠٧يونيه / حزيران٤ المؤرخ بـCorr.1 وتصويب صيغتها اإلنكليزية ٢٠٠٧مايو /أيار

وآّرر مؤتمر االستعراض الثاني . أقّر المجلس التنفيذي بأن هذا التدبير لن يكون إال تدبيرًا مؤقتًا

سارعة إلى استئناف المشاورات بشأن طريقة انتقاء مواقع مرافق إنتاج طلب المجلس التنفيذي الم

المواد الكيميائية األخرى لتفتيشها بغية توصل الدول األطراف إلى قرار في هذا الشأن، وفقًا 

وأخذ مؤتمر . رفق االتفاقية المتعلق بالتحقق من الجزء التاسع من ُم٢٥ و١١للفقرتين 

ب المجلس التنفيذي من المدير العام أن يقدِّم إليه تقريرًا عن األداء االستعراض الثاني علمًا بطل

  .فيما يتعلق بتطبيق الطريقة المعدَّلة في نهاية السنة األولى من تطبيقها

الجزء التاسع من (وفيما يتعلق باإلعالن عن مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى وبتفتيشها  ٦٥-٩

، نوَّه مؤتمر االستعراض الثاني إلى الرغبة في ترآيز عمليات )ُمرفق االتفاقية المتعلق بالتحقق

التفتيش على المرافق األآبر أهمية فيما يتعلق بموضوع االتفاقية والغرض منها واستبعاد 

وطلب مؤتمر االستعراض الثاني من . المرافق غير ذات الصلة من إطار اإلعالن والتفتيش

ة لتحقيق هذه األهداف دون فرض أي التزامات إضافية المدير العام أن يدرس الخيارات المتاح

في مجال اإلعالن متقيِّدًا صارَم التقّيد باألحكام ذات الصلة الواردة في الجزء التاسع من ُمرفق 

  .االتفاقية المتعلق بالتحقق، وأن يقدِّم معايناته إلى المجلس التنفيذي لكي ينظر فيها

 RC-2/S/1وأخذ مؤتمر االستعراض الثاني علمًا برأي المدير العام الذي أعرب عنه في الوثيقة  ٦٦-٩

 فيما يتعلق بدرجة توفير أسباب االطمئنان فيما يخص مرافق ٢٠٠٨ مارس/آذار ٣١المؤرخة بـ
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 راعى في آل مار االستعراض الثاني أنه يجب أن ُيوأآـّد مؤتم. إنتاج المواد الكيميائية األخرى

قد ُيدخل من تعديالت على تواتر تفتيش مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى، عند االقتضاء، 

طريقة االنتقاء من بينها من ل ما قد يتحقق من تهذيب لنظام تفتيش هذه المرافق أو من تحسين آلُّ

هيئتي  إلى تباحث واٍف في إطار في هذه التعديالتأجل إجراء عمليات التفتيش، وأن ُيستند 

  .توجيه المنظمة وإلى قرار صادر عنهما

وخلص مؤتمر االستعراض الثاني إلى ضرورة المزيد من ترشيد تخصيص الموارد لنظام  ٦٧-٩

راعى به طبيعة المرافق المعنية المعلـَن عنها، تـُالتحقق من الصناعة الكيميائية، على نحو 

ات في مجال العلوم والتكنولوجيا، والخبرة المتجمِّعة من عمليات التفتيش السابقة، والمستجد

ومن أجل هذه الغاية شجَّع مؤتمر االستعراض . والمبادئ المبيَّنة في المادة السادسة من االتفاقية

الثاني المجلس التنفيذي واألمانة الفنية على العمل الستمرار التقدم في المجاالت المبيَّنة في 

، )٢٠٠٣مايو / أيار٩ بتاريخ RC-1/5(ي  من تقرير مؤتمر االستعراض الثان٧١-٧الفقرة 

 :وآذلك

تحسين اإلفادة بالمعلومات المصنـَّفة المتعلقة بالتحقق الذي تجريه المنظمة من خالل   )أ(

بشأن المواقع ) على نحو متوافق مع مقتضيات السرية(توفير مزيد من المعلومات 

 التزام المزيد من  طريقعنالمفتـَّش فيها والمسائل التي تقوم خالل عمليات التفتيش؛ 

الدقة في تصنيف أقسام النص المعني وإتاحة الرسوم البيانية والجداول المتوفـِّرة على 

 شكل بيان جدولي لتسهيل تحليل الدول األطراف للبيانات المعنية؛

بخاصة من خالل التشجيع على تقديم (تحسين تقديم وتناول اإلعالنات عن الصناعة   )ب(

وفي هذا الصدد شجَّع مؤتمر االستعراض الثاني ). ت في شكل إلكترونيبيانات اإلعالنا

الدول األطراف على وضع مشاريع وطنية من شأنها أن تتيح تقديم اإلعالنات في شكل 

إلكتروني، وشجَّع األمانة الفنية على استطالع ماهية الدعم الذي يمكنها تقديمه إلى الدول 

 قديم إعالناتها في شكل إلكتروني؛األطراف الراغبة في االنتقال إلى ت

دراسة التقرير الذي تصدره األمانة الفنية في شأن مواصلة تنمية قاعدة بيانات التحاليل   )ج(

 المرآزية الخاصة بالمنظمة؛

وأخذ علمًا أيضًا بتزايد عدد الدول األطراف التي أعملت التدابير الضرورية فيما يتعلق بعمليات  ٦٨-٩

  .المدرجة في جداول االتفاقيةنقل المواد الكيميائية 
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وفيما يتعلق بعمليات نقل المواد الكيميائية المدرجة في جداول االتفاقية إلى دول غير أطراف أو  ٦٩-٩

منها، ذآـَّر مؤتمر االستعراض الثاني بأحكام حظر نقل أي مادة من المواد الكيميائية المدرجة 

 ٢ مواد الكيميائية المدرجة في الجدول من جداول االتفاقية، وبأحكام حظر نقل ال١ في الجدول

آما أخذ علمًا بتزايد عدد . ٢٠٠٠ أبريل/نيسان ٢٩من هذه الجداول التي تسري اعتبارًا من 

ل التدابير الضرورية فيما يخص عمليات نقل المواد الكيميائية ِمالدول األطراف التي تـُْع

لى إعمال التدابير التشريعية وحّث آافة الدول األطراف ع. المدرجة في جداول االتفاقية

 .المعنيةحكام األواإلدارية الالزمة وعلى تبادل الخبرات بشأن تنفيذ 

نقل المواد الكيميائية المدرجة المتعلقة ب  القرار بشأن التدابيرونظر مؤتمر االستعراض الثاني في ٧٠-٩

 ٨ بتاريخ EC-47/DEC.8 ( االتفاقية من جداول االتفاقية إلى دول غير أطراف في٣ في الجدول

 . ، وأعاد تأآيد هذا القرار)٢٠٠٦ نوفمبر/تشرين الثاني

وأعرب مؤتمر االستعراض الثاني عن قلقه لحاالت التباين الطائل في البيانات الواردة في  ٧١-٩

إعالنات الدول األطراف عن عمليات نقل المواد الكيميائية، وشّجع على مواصلة الجهود 

ن مجموعة مسائل الصناعة الكيميائية والمسائل المشمولة المبذولة في إطار المشاورات بشأ

وطلب مؤتمر االستعراض الثاني من األمانة الفنية مواصلة العمل . المادة السادسة من االتفاقيةب

مع الدول األطراف المعنية لتحليل التباينات المستمرة بين البيانات ذات الصلة التي تقدمها الدول 

انات التي تقدمها الدول األطراف المستوِردة، بغية تحديد العوامل التي األطراف المصدِّرة والبي

 . تسبب المشكالت، واقتراح الحلول الممكنة

 تدابير تنفيذ اتفاقية األسلحة الكيميائية على الصعيد الوطني: من جدول األعمال‘ ٥’)ج(٩البند 

وجب االتفاقية على الصعيد أآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد أن تنفيذ االلتزامات بم ٧٢-٩

موضوع االتفاقية والغرض الوطني بصورة آاملة وعلى نحو فعال يتسم بأهمية أساسية لتحقيق 

 . منها

آما إن تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني يسهم إسهامًا هامًا في القدرة على التعامل مع ما يمكن  ٧٣-٩

إنه . ألمني أو في مجال العلوم والتكنولوجياأن يؤثـِّر على العمل بها من التغّيرات في المحيط ا

 جهات غير تابعة للدول، قياميسهم في مواجهة التحديات الجديدة، وبما فيها الخطر المتمثل في 

، بحسب تعريفها الوارد في االتفاقية، أو في إمكانية كيميائيةالسلحة بالتهديد باألمثل اإلرهابيين، 

 .قيامهم باستعمالها
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الستعراض الثاني بما ُاحرز منذ انعقاد مؤتمر االستعراض األول من تقدم ذي ورحَّب مؤتمر ا ٧٤-٩

شأن على صعيد تنفيذ المادة السابعة من االتفاقية، وأشاد بالجهود التي تبذلها الدول األطراف 

والمدير العام واألمانة الفنية للمساعدة على تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني من خالل تطبيق 

. مل الخاصة بتنفيذ المادة السابعة منها والقرارات بشأن أعمال المتابعة فيما يتعلق بهاخطة الع

وشّجع مؤتمر االستعراض الثاني الدول األطراف واألمانة الفنية على مواصلة دعم تنفيذ قرار 

) ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٩بتاريخ  C-12/DEC.9(مؤتمر الدول األطراف ذي الصلة 

وفي هذا الصدد أخذ مؤتمر . نفيذ االلتزامات بموجب المادة السابعة بصورة آاملةللتوصل إلى ت

االستعراض الثاني علمًا بأن ثمة سبع دول أطراف لّما يزل يجب عليها تعيين أو إنشاء هيئاتها 

وأآـَّد من جديد ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من أجل ضمان قيام آافة الدول . الوطنية

زيد من التأخير بتعيين أو إنشاء هيئاتها الوطنية، وبما فيها الجهود ذات الصلة األطراف دون م

 .المتمثلة في التشجيع والتعاون

وشدَّد مؤتمر االستعراض الثاني على ضرورة اتـّباع نهج شامل لسّن التشريعات الخاصة بتنفيذ  ٧٥-٩

ّد الثغرات التي تعتري االتفاقية على نحو يتوافق مع المقتضيات الدستورية لكل دولة طرف، ولس

خذ في التشريعات المعنية بأحكام الحظر الواردة في أن يؤالتشريعات النافذة، وللسهر على 

من اإلفادات % ١٠وأعرب مؤتمر االستعراض الثاني عن قلقه ألن .  أخذًا آامًالاالتفاقية

عرب مؤتمر االستعراض وأ. ملّما تقدَّ  من المادة السابعة من االتفاقية٥المطلوبة بموجب الفقرة 

 من الدول األطراف، بينها أآثر من نصف الدول التي آانت دوًال ١٠١الثاني عن  قلقه ألن 

أطرافًا في االتفاقية عند بدء نفاذها، لّما تقم على نحو آامل بسّن تشريعات شاملة خاصة بتنفيذ 

المنظمة باتخاذها بعض  أعلمت ١٠١ دولة من هذه الدول األطراف الـ٤٤وأقرَّ بأن . االتفاقية

 دولة طرفًا أخرى منها أعلمت المنظمة ٤٥التدابير التشريعية واإلدارية لتنفيذ االتفاقية وبأن 

 .بأنها بصدد إعداد نصوص التشريعات الالزمة

وبما في ذلك (إن اعتماد الدولة الطرف تشريعات لتنفيذ االتفاقية وفقًا إلجراءاتها الدستورية  ٧٦-٩

 هامة واقعة على ً يمثل مسؤولية) ة وسائر التدابير الالزمة لتنفيذ االتفاقيةالتشريعات الجزائي

وبالنظر إلى النجاح الذي تحقق بخطة العمل الخاصة بتنفيذ المادة السابعة من االتفاقية . عاتقها

على صعيد مساعدة الدول األطراف في تنفيذ االتفاقية الكامل، ذآـَّر مؤتمر االستعراض الثاني 

تمر الدول األطراف في دورته الثانية عشرة طلب من المجلس التنفيذي أن يقدم إليه في بأن مؤ

دورته التالية تقريرًا تعده األمانة الفنية مشفوعًا بتوصياته، بحسب االقتضاء، بشأن الدول 

لكي ينظر ) C-12/DEC.9( من القرار المذآور ١األطراف التي لم تقدم أي معلومات وفقًا للفقرة 
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 وقد أقّر مؤتمر االستعراض الثاني بتمايز خصائص السيرورات التشريعية في شتى الدول .فيه

 .األطراف فيما يتعلق بتنفيذ المادة السابعة من االتفاقية

وأآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد أن من شأن شحذ وعي آافة أصحاب الشأن  ٧٧-٩

. يفيد في تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطنيبمقتضيات االتفاقية وأحكام الحظر الواردة فيها أن 

والحظ مؤتمر االستعراض الثاني أن التدابير التي تتخذها طوعًا الصناعة واألوساط العلمية ذات 

، األسلحة الكيميائيةالصلة للنهوض بالسلوك المسؤول يمكن أيضًا أن تساعد على اتـّقاء استعمال 

 .بحسب تعريفها الوارد في االتفاقية

حَّب مؤتمر االستعراض الثاني بالجهود التي تبذلها الدول األطراف لمساعدة بعضها بعضًا ور ٧٨-٩

ونـَوَّه من جديد . عند الطلب فيما يتعلق بتدابيرها الخاصة بتنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني

يخص إلى أهمية المساعدة الثنائية والترابط الشبكي ضمن المناطق وفيما بينها، وال سيما فيما 

وشجَّع على تعزيز التعلم . الدول األطراف المحدودة الموارد التي قد تحتاج إلى مساعدة خاصة

والتواصل والتعاون من خالل المزيد من مشارآة األمانة الفنية والهيئات الوطنية، وممثلي 

يد من وشجَّع مؤتمر االستعراض الثاني المدير العام على تقديم المز. البرلمانات بحسب االقتضاء

 .التوصيات في هذا الصدد إلى المجلس التنفيذي بحسب اللزوم

ٍ علمًا باستمرار تنفيذ برامج دعم تنفيذ االتفاقية التي  وأخذ مؤتمر االستعراض الثاني بتقدير ٧٩-٩

وضعتها األمانة الفنية، التي تـُوفـَّر بها المساعدة التقنية والتقييم التقني في تنفيذ أحكام االتفاقية 

وشجَّع مؤتمر االستعراض الثاني الدول األطراف واألمانة . األطراف بناًء على طلبهاللدول 

الفنية على مواصلة التشاور بغية مواصلة زيادة فائدة وفعالية هذه البرامج، وطلب من األمانة 

 .الفنية أن تقيِّم أثر هذه البرامج وأن تقدم تقريرًا في هذا الشأن إلى المجلس التنفيذي

 االستعراض الثاني تطبيق خطة العمل والقرارات التي صدرت الحقًا في مؤتمررس وإذ تدا ٨٠-٩

شأنها، وال سيما القرار الصادر عن مؤتمر الدول األطراف في دورته الثانية عشرة 

)C-12/DEC.9(فإنه ،: 

 ودعا الدول األطراف واألمانة الفنية C-12/DEC.9أعاد تأآيد المنحى المبيَّن في القرار   )أ(

  ى مواصلة العمل وفق هذا المنحى؛إل

وطلب من األمانة الفنية المثابرة على تحيين التقرير المرحلي ذي الصلة المدرج على   )ب(

  الخادوم المخصص لالنتفاع الخارجي في موقع المنظمة على شبكة اإلنترنيت؛
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  أن يواصل خالل دوراته السنوية استعراض التقدمالدول األطرافوطلب من مؤتمر   )ج(

على طريق تنفيذ االلتزامات بموجب االتفاقية على الصعيد الوطني بصورة آاملة وعلى 

  .نحو فعال، وأن يشجع على تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال

 التشاور والتعاون وتقصي الحقائق: من جدول األعمال‘ ٦’)ج(٩البند 

 على التشاور والتعاون فيما  االستعراض الثاني من جديد حرص الدول األطرافمؤتمرأآـَّد  ٨١-٩

بينها بصورة مباشرة أو من خالل المنظمة، أو عن طريق االستعانة بسائر اإلجراءات الدولية 

المناسبة، وبما فيها القيام بذلك ضمن إطار األمم المتحدة ووفقًا لميثاقها، بشأن آل مسألة يمكن 

على النحو الذي تقضي بتنفيذ أحكامها أن تُـُثار فيما يتعلق بموضوع االتفاقية والغرض منها أو 

 .التفاقيةا به

وأآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد أنه ينبغي للدول األطراف، حيثما أمكن ذلك، ودون  ٨٢-٩

على نحو متوافق مع المادة " تفتيش بالتحدي"المساس بحق الدولة الطرف في طلب إجراء 

لكي يتم، من خالل تبادل المعلومات والتشاور فيما  التاسعة من االتفاقية، أن تبذل قصاراها أوًال

بينها، توضيح أو تذليل آل مسألة قد تثير شكًا باالمتثال لالتفاقية، أو تثير قلقًا بشأن مسألة يمكن 

 .أن تـُعتبر غامضة

وشدَّد مؤتمر االستعراض الثاني أيضًا على فائدة وأهمية التشاور الثنائي لتوضيح وتذليل  ٨٣-٩

وشجَّع الدول األطراف على أن تستعين . يتعلق بإمكان عدم التقيد بأحكام االتفاقيةالمسائل فيما 

 .آل االستعانة بآلية التشاور الثنائي هذه

والحظ مؤتمر االستعراض الثاني بارتياح أن المجلس التنفيذي لم يتلق أية طلبات توضيح  ٨٤-٩

وأآـَّد من جديد أن . ء نفاذها من المادة التاسعة من االتفاقية منذ بد٧  إلى٣بموجب الفقرات 

االتفاقية تهيئ لكافة الترتيبات الالزمة لتلقي أي طلب توضيح تقرر الدولة الطرف أن تقدِّمه وفقًا 

 .ألحكام المادة التاسعة من االتفاقية ذات الصلة ولالهتمام بهذا الطلب على وجه السرعة

 لم ُيطلب منذ بدء نفاذ االتفاقية إجراُء أية وأخذ مؤتمر االستعراض الثاني بارتياح علمًا أيضًا بأنه ٨٥-٩

وأآـَّد من جديد .  في حالة ادعاء باستخدام أسلحة آيميائيةٍ أو تحقيق"  بالتحديٍ تفتيش"عملية 

، وفقًا لالتفاقية، وذلك "تفتيش بالتحدي"حق الدولة الطرف في طلب أن ُيجرى في الموقع 

م من مسائل تتعلق بإمكانية عدم االمتثال ألحكام لغرض وحيد يتمثل في توضيح وتذليل ما قد يقو

 .االتفاقية
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آما إن مؤتمر االستعراض الثاني أآـَّد من جديد حقَّ الدولة الطرف المفتـَّش فيها في أن تبذل آل  ٨٦-٩

الجهود المعقولة لتبيان امتثالها لالتفاقية والتزاَمها ببذل هذه الجهود، والتزاَمها بإتاحة الوصول 

ضمن الموقع المطلوب تفتيشه لغرض وحيد يتمثل في إثبات الحقائق ) م االتفاقيةوفقًا ألحكا(

المتعلقة بإمكان عدم االمتثال لالتفاقية، وحقـَّها في اتخاذ التدابير الالزمة لحماية منشآتها الحساسة 

 .والحيلولة دون إفشاء المعلومات والبيانات السرية غير ذات الصلة باالتفاقية

التفتيش " االستعراض الثاني بأحكام االتفاقية المراد بها تفادي إساءة استعمال آلية وذآـَّر مؤتمر ٨٧-٩

فيما " التفتيش بالتحدي"، وأعرب عن ثقته بأن الدول األطراف ستظل تقول بأهميِة آليِة "بالتحدي

 على  في الوقت ذاتهً يخص االمتثاَل لالتفاقية وتوفيَر أسباب االطمئنان إلى هذا االمتثال، عاملة

ينبغي أن تحجم الدول ف. ضمن نطاق االتفاقية" تفتيش بالتحدي"مه إلجراء تقدِّ إبقاء أي طلب

 .األطراف عن تقديم طلبات غير مبرَّرة أو تعسفية، بغية عدم اإلضرار بسالمة االتفاقية

وأخذ مؤتمر االستعراض الثاني علمًا بأنه لّما يزل يتعيَّن حسم مسائل عدة متعلقة بعمليات  ٨٨-٩

وطلب من المجلس التنفيذي أن . هذه العملياتوبأن حلها مهم فيما يخص " التفتيش بالتحدي"

 .يواصل مداوالته بغية حل هذه المسائل على وجه السرعة

وأخذ مؤتمر االستعراض الثاني علمًا بما قامت به األمانة الفنية منذ بدء نفاذ االتفاقية من أعمال  ٨٩-٩

أو " تفتيش بالتحدي"بصورة فعالة ألي طلب إلجراء عملية تحضير لالستجابة على نحو سريع و

ٍ ذآـَّر مؤتمر االستعراض الثاني  وبتقدير. عملية تحقيق في ادعاء باستخدام أسلحة آيميائية

 ".التفتيش بالتحدي"بالدعم الذي قدمته الدول األطراف فيما يخص التمارين على 

 مواصلة العمل على استدامة درجة عالية من وطلب مؤتمر االستعراض الثاني من األمانة الفنية ٩٠-٩

التحقيق في حاالت االدعاء باستخدام عمليات أو " التفتيش بالتحدي"التأهب إلجراء عمليات 

، بوسائل منها االستعانة بالتمارين اإليضاحية ومحاآاة أسلحة آيميائية وفقًا ألحكام االتفاقية

م المجلس التنفيذي بتأهبها لذلك وإفادته بكل ما ، والمثابرة على إعال"التفتيش بالتحدي"عمليات 

التفتيش "قد يقوم من مشكالت فيما يتعلق باستدامة الدرجة الالزمة من التأهب إلجراء عمليات 

وطلب مؤتمر االستعراض الثاني من األمانة الفنية استدامة الكفاءات الالزمة على . "بالتحدي

 .ياضوء المستجدات في مجال العلوم والتكنولوج

 المساعدة والحماية من األسلحة الكيميائية: من جدول األعمال‘ ٧’)ج(٩البند 

 أن أحكام المادة العاشرة من االتفاقية تبقى على  علىشدَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد ٩١-٩

.  ورحَّب بأنشطة المنظمة في مجال المساعدة والحماية من األسلحة الكيميائية،َسدادها وأهميتها
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ف بأنه يمكن أن تمثل المساعدة المقدَّمة بموجب المادة العاشرة من االتفاقية عامًال يحفز واعتر

 من ١وذآـَّر بتعريف المساعدة الوارد في الفقرة . الدول على التصديق عليها أو االنضمام إليها

 المادة العاشرة من االتفاقية، وأآد من جديد حق الدول األطراف في إجراء البحوث في مجال

واستحداث هذه الوسائل وإنتاجها واحتيازها ونقلها األسلحة الكيميائية وسائل الحماية من 

 .واستخدامها، ألغراض غير محظورة بموجب االتفاقية

آما إنه أآـَّد من جديد تعهد الدول األطراف بتوفير المساعدة عن طريق المنظمة وتعهدها  ٩٢-٩

علومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بوسائل بتسهيل أوسع تبادل ممكن للمعدات والمواد والم

ولئن رحَّب مؤتمر االستعراض . الحماية من األسلحة الكيميائية، وحقها في المشارآة في ذلك

الثاني بالتقدم الذي ُاحرز على صعيد تنفيذ المادة العاشرة من االتفاقية منذ انعقاد مؤتمر 

ذل الدول األطراف واألمانة الفنية مزيدًا من االستعراض األول فإنه الحظ أن ثمة متسعًا لب

 .الجهود بغية التوصل إلى درجة عالية من تأهب المنظمة

وأعرب مؤتمر االستعراض الثاني عن تقديره للجهود التي تبذلها األمانة الفنية في إسداء  ٩٣-٩

رك المشورة المتخصِّصة إلى الدول األطراف التي ترغب في تكوين أو تعزيز قدرتها على التح

آما رحَّب مؤتمر االستعراض الثاني بفعالية ونجاعة الترآيز المتزايد . االستجابي المستعجل

على االستعانة الكاملة بالقدرات والخبرات اإلقليمية ودون اإلقليمية، وبما في ذلك االستفادة من 

ليًا بموجب المادة ودعا األمانة الفنية إلى تقييم فعالية البرامج الجاري تنفيذها حا. مراآز التدريب

ة، وتقييم مدى استجابة هذه البرامج الحتياجات الدول األطراف في الوقت العاشرة من االتفاقي

 .الحاضر وفي المستقبل ومدى نجاعتها في ذلك

وأآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد مباعث القلق التي ُاعرب عنها في مؤتمر االستعراض  ٩٤-٩

لمرافق الكيميائية لهجمات أو أحداث أخرى قد تؤدي إلى تسييب األول بشأن إمكانية تعرض ا

ورحَّب مؤتمر االستعراض الثاني باتخاذ بعض الدول األطراف . مواد آيميائية سامة أو سرقتها

تدابير لتقليل هذه األخطار، وشجَّع الدول األطراف على تبادل خبراتها والبحث في المسائل ذات 

تعراض الثاني إلى أهمية المادة العاشرة من االتفاقية في هذا الصدد ونـَوَّه مؤتمر االس. الصلة

واعترف مؤتمر . وإلى دور المنظمة باعتبارها محفًال للتشاور والتعاون فيما بين الدول األطراف

االستعراض الثاني بضرورة التعاون الوثيق مع سائر المنظمات والوآاالت الدولية الناشطة في 

 . هذا المضمار
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وَّه مؤتمر االستعراض الثاني إلى إمكانية قيام جهات غير تابعة للدول مثل اإلرهابيين وإذ ن ٩٥-٩

باستعمال األسلحة الكيميائية بحسب تعريفها الوارد في االتفاقية، فإنه أآـّد على أهمية تنفيذ الدول 

  .األطراف واألمانة الفنية للمادة العاشرة من االتفاقية

اني بأن مؤتمر الدول األطراف في دورته التاسعة اعتمد استمارة وذآـَّر مؤتمر االستعراض الث ٩٦-٩

تقدِّم الدول األطراف بها إلى األمانة الفنية سنويًا المعلومات عن برامجها الوطنية المتصلة 

 ٣٠ بتاريخ C-9/DEC.10( من المادة العاشرة من االتفاقية ٤باألغراض الحمائية عمًال بالفقرة 

ولئن رّحب مؤتمر االستعراض الثاني بالتقدم المحَرز على هذا ). ٢٠٠٤ نوفمبر/تشرين الثاني

 من المادة ٤الصعيد فإنه الحظ بقلق أن عدد اإلفادات التي قدمتها الدول األطراف بموجب الفقرة 

 إفادة من هذه ٧٥والحظ أنه بينما قـُدِّمت . العاشرة من االتفاقية منذ بدء نفاذها يظل منخفضًا

 . إفادة منها٦٢ إال ٢٠٠٧، لم تقدَّم في عام ٢٠٠٦ اإلفادات في عام

 االستعراض الثاني بالتزام الدول األطراف بتوفير المعلومات المتعلقة ببرامجها وإذ ذآـَّر مؤتمر ٩٧-٩

الوطنية المتصلة باألغراض الحمائية، المراد به زيادة الشفافية وتنمية الثقة فيما بين الدول 

نية أن تتسم هذه المعلومات باألهمية فيما يخص تنسيق األطراف، ووضع في اعتباره إمكا

المساعدة والحماية فيما بين الدول األطراف، فإنه حث آافة الدول األطراف على أن تقدم إفاداتها 

السنوية بالمعلومات المعنية في الوقت المحدَّد، وال سيما الدول األطراف التي لّما تفعل ذلك، 

 .ساعدها في إعداد إفاداتها في الوقت المناسبوطلب من األمانة الفنية أن ت

وأخذ مؤتمر االستعراض الثاني علمًا بالتقدم المحَرز على صعيد إنشاء مصرف المنظمة  ٩٨-٩

. للبيانات الخاصة بالحماية، وشجَّع األمانة الفنية على تحيين المعلومات التي يتضمنها بانتظام

نفيذي تقارير دورية عن محتويات مصرف ألمانة الفنية أن تقدم إلى المجلس التوطلب من ا

 .البيانات هذا وعن االستعانة به

وطلب مؤتمر االستعراض الثاني من األمانة الفنية مراجعة وتحيين قوائمها الحالية بالخبراء  ٩٩-٩

). وبمن فيهم الخبراء األعضاء في شبكة الحماية(المتوفرين فيها والخبراء من الدول األطراف 

ن األمانة الفنية من ضمان حيازتها الخبرة في طائفة آافية من الميادين فمن شأن ذلك أن يمكـِّ

ذات الصلة لكي تستعين بها إلسداء المشورة إلى الدول األطراف ومساعدتها عند الطلب على 

 من المادة العاشرة من ٥تنمية قدرتها على الحماية من األسلحة الكيميائية، عمًال بالفقرة 

ارآة في عمليات التحقيق في حاالت االدعاء باستخدام أسلحة آيميائية عمًال أو للمش/االتفاقية، و

 . من الجزء الحادي عشر من ُمرفق االتفاقية المتعلق بالتحقق٧بالفقرة 
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وطلب مؤتمر االستعراض الثاني من األمانة الفنية أن تقدم إلى المجلس التنفيذي مقترحات في  ١٠٠-٩

أفضل وجه، مع مراعاة ما غدا يتيحه التقدم في مجال شأن سبل االستعانة بهذه الموارد على 

 .العلوم والتكنولوجيا من خيارات فيما يخص المساعدة والحماية

ٍ أخذ مؤتمر االستعراض الثاني علمًا بالعروض التي تقدمت بها الدول األطراف، وفق  وبتقدير ١٠١-٩

األسلحة الكيميائية استعمال  من المادة العاشرة من االتفاقية، لتوفير المساعدة في حالة ٧الفقرة 

أو التهديد باستعمالها، والمساهمات الوطنية في صندوق تبرعات المساعدة، مالِحظًا أيضًا في 

الوقت ذاته أن ُمْجَمل عروض تقديم المساعدة واالتفاقات الثنائية والمساهمات في صندوق 

 . التبرعات لّما يزل أقل مما تقضي به المادة العاشرة من االتفاقية

وحثَّ مؤتمر االستعراض الثاني آافة الدول األطراف التي لّما تقدِّم إلى المنظمة عروضًا لتوفير  ١٠٢-٩

آما شجَّع .  من المادة العاشرة من االتفاقية٧المساعدة على أن تفعل ذلك آما تقضي به الفقرة 

الدول األطراف التي تقدمت بعروض لتوفير المساعدة على السهر على جعلها مواآبة 

وطلب من األمانة الفنية تقييم ما قـُدِّم بالفعل من عروض توفير المساعدة بغية تحديد . للمستجدات

لتواصل مع الدول األطراف لتحديد ماهية ما يمكن أن تقدمه ، وا التكامل ومجاالت التآزروجوه

 .من العروض اإلضافية للمساعدة على ترشيد االستعانة بموارد المنظمة

تعراض الثاني من األمانة الفنية أن تثابر على إعالم هيئتي توجيه المنظمة وطلب مؤتمر االس ١٠٣-٩

بحال العروض التي تقدمها الدول األطراف لتوفير المساعدة، وبكل ما قد يقوم في هذا الصدد 

آما نـَوَّه إلى ضرورة التنسيق على الصعيد . من مشكالت يتعيَّن االهتمام بها وإيجاد حلول لها

 يخص تسريع آليات التحرك االستجابي، ورحَّب بالجهود التي تبذلها األمانة الفنية اإلقليمي فيما

وفي هذا الصدد . من أجل تكوين القدرات ذات الصلة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي

رحَّب بالتطور الجديد المتمثـِّل في الترآيز على برامج التدريب ذات النطاق اإلقليمي وبرامجه 

اق دون اإلقليمي، وشجَّع األمانة الفنية على أن تستفيد من الخبرة المكتسبة من برامج ذات النط

. مثل مشروع التدريب الذي يجري تنفيذه في آسيا الوسطى، الذي ينفـَّذ على مدى ثالث سنوات

 فيما يخص اتوشجَّع أيضًا األمانة الفنية على أن تستديم المرونة في تولـّي أمر تكوين القدر

 فيما يخص  تبعات طائلة في سياقها يمكن أن يكون للهجمات الكيميائيةالتيداث العامة األح

وشدَّد على ما للتقرير السنوي عن حال تنفيذ المادة العاشرة من االتفاقية من . لدول األطرافا

فائدة في إبقاء المجلس التنفيذي على علم بالتقدم المحَرز على هذا الصعيد، وشجَّع على اتخاذ 

 .لمزيد من تدابير المتابعة بغية تقييم النتائج التي تؤتيها هذه الجهود واالستفادة منهاا
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وأخذ مؤتمر االستعراض الثاني علمًا بأن مؤتمر الدول األطراف في دورته الثانية عشرة شدَّد  ١٠٤-٩

على أهمية تحقيق واستدامة درجة عالية من تأهب األمانة الفنية والدول األطراف للقيام في 

أو التهديد األسلحة الكيميائية وقت المناسب بتقديم ما يلزم من المساعدة والحماية من استعمال ال

باستعمالها، وبأنه طلب من المجلس التنفيذي أن يجري مداوالت حثيثة لوضع تدابير خاصة 

األسلحة بتقديم المساعدة المستعجلة إلى الدول األطراف، وبما في ذلك ما يخص ضحايا استعمال 

 . لكيميائية، آما تنص عليه المادة العاشرة من االتفاقيةا

وشدد مؤتمر االستعراض الثاني على أهمية عمليات التحقيق فيما يشمل دوًال أطرافًا من حاالت  ١٠٥-٩

ففي مثل هذه األوضاع يجب أن . خدام األسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامهااالدعاء باست

 في مدى ضرورة قيامها باتخاذ تدابير للمتابعة وعلى تسهيل تكون المنظمة قادرة على التحقيق

وفي هذا الصدد نوَّه مؤتمر . إيصال وسائل المساعدة، وأن تكون جاهزة للقيام بذلك على الدوام

االستعراض الثاني بعمل المجلس االستشاري العلمي فيما يتعلق بتحليل العيِّنات الطبية الحيوية، 

الستحداث القدرة على ذلك آما هيأ له المجلس التنفيذي يقدم مقترحًا وطلب من المدير العام أن 

 ).٢٠٠٦مارس / آذار١٧بتاريخ  EC-44/2(في دورته الرابعة واألربعين 

وأخذ مؤتمر االستعراض الثاني علمًا بأن األمانة الفنية قامت، منذ انعقاد مؤتمر االستعراض  ١٠٦-٩

 الصادرة عن مؤتمر االستعراض األول فيما األول، باتخاذ خطوات على طريق تنفيذ التوصيات

 من المجلس التنفيذي متابعة المستجدات تيتعلق بآلية االستجابة الخاصة بالمساعدة وطلب

األخرى على صعيد نظام تقديم المساعدة تيسيرًا لالستجابة لطلبات المساعدة والحماية؛ وأنها 

وأنها شارآت في عدة تمارين ميدانية ودرَّبته؛ ) ACAT(أنشأت فريق تنسيق وتقييم المساعدة 

ونـَوَّه مؤتمر االستعراض الثاني بأهمية هذه التمارين للتكفل .  دولية شتىذات صلة مع منظمات

بالتنسيق الفعال مع الدول األطراف وسائر الوآاالت الدولية في األوضاع التي تستلزم تحرآًا 

فادة من العبر المستخلصة من هذه التمارين استجابيًا مستعجًال، وحث األمانة الفنية على االست

 .والمثابرة على إعالم المجلس التنفيذي بالمستجدات على هذا الصعيد

شدَّد عليها مؤتمر التي ثالثة المبادئ الوفي هذا الصدد أآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد  ١٠٧-٩

 .)٢٠٠٣ مايو/رأيا ٩ بتاريخ RC-1/5 ( من تقريره١٠٠-٧االستعراض األول في الفقرة 

وطلب مؤتمر االستعراض الثاني من مؤتمر الدول األطراف أن يسهر على توفر الموارد الكافية  ١٠٨-٩

التي يتعيَّن وضعها بتصرف المدير العام لتمكينه من اتخاذ تدابير لتقديم المساعدة المستعجلة إلى 

  . من االتفاقية من المادة العاشرة١١ضحايا استخدام األسلحة الكيميائية وفقًا للفقرة 
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وشجع مؤتمر االستعراض الثاني الدول األطراف على إتاحة المعدات المتصلة بوسائل الحماية  ١٠٩-٩

 .الستخدام األسلحة الكيميائية إلى سائر الدول األطراف، بدون قيود ال مبرِّر لها

 التنمية االقتصادية والتكنولوجية: من جدول األعمال‘ ٨’)ج(٩البند 

راض الثاني من جديد على أهمية أحكام المادة الحادية عشرة من االتفاقية شدَّد مؤتمر االستع ١١٠-٩

المتصلة بالتنمية االقتصادية والتكنولوجية في الدول األطراف وذآـَّر بأن تنفيذ هذه األحكام 

 لتحقيق موضوع االتفاقية ةأساسييتسم بأهمية بصورة آاملة وعلى نحو فعال وغير تمييزي 

 .والغرض منها

 مؤتمر االستعراض الثاني من جديد وجوب تنفيذ أحكام االتفاقية على نحو تـُتفادى به وأآـَّد ١١١-٩

عرقلة التنمية االقتصادية والتكنولوجية للدول األطراف وعرقلة التعاون الدولي في مجال 

األنشطة الكيميائية المجراة ألغراض غير محظورة بموجب االتفاقية، وبما في ذلك التبادل 

مات العلمية والتقنية والمواد الكيميائية والمعدات من أجل إنتاج المواد الكيميائية الدولي للمعلو

 . وتجهيزها واستعمالها ألغراض غير محظورة بموجب االتفاقية

وأآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد التزام الدول األطراف، رهنًا بأحكام االتفاقية ودون  ١١٢-٩

قواعده النافذة، بأن تيسِّر أوسع تبادل ممكن للمواد الكيميائية اإلخالل بمبادئ القانون الدولي و

والمعدات والمعلومات العلمية والتقنية المتصلة بتطوير الكيمياء وتطبيقها ألغراض غير 

 .محظورة بموجب االتفاقية، وحقـَّها في المشارآة في هذا التبادل

دية عشرة من االتفاقية على أمور منها وأآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد نص المادة الحا ١١٣-٩

  :أن الدول األطراف

ال تبقي فيما بينها على أية قيود، وبما في ذلك القيود الواردة في أية اتفاقات دولية، ال   )أ(

 تقييُدتتوافق مع االلتزامات التي اتخذتها على عاتقها بموجب االتفاقية، ويكون من شأنها 

جيع المعارف العلمية والتقنية في مجال الكيمياء  التجارة وتطوير وتشُ ةأو عرقل

لألغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدالنية أو األغراض 

  السلمية األخرى؛

ال تستخدم االتفاقية آأساس لتطبيق أي تدابير غير التدابير المنصوص عليها أو   )ب(

 اتفاق دولي آخر لتحقيق هدف ال يتوافق المسموح بها بموجب االتفاقية، وال تستخدم أي

 مع االتفاقية؛
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تتعهد بمراجعة لوائحها الوطنية النافذة في مجال التجارة بالمواد الكيميائية بغية جعلها   )ج(

 .متوافقة مع موضوع االتفاقية والغرض منها

آما .  آاملةودعا مؤتمر االستعراض الثاني الدول األطراف إلى تنفيذ أحكام االتفاقية هذه بصورة ١١٤-٩

إنه حّث المجلس التنفيذي على مواصلة جهوده التيسيرية للتوصل في وقت قريب إلى اتفاق 

بشأن مسألة تنفيذ المادة الحادية عشرة من االتفاقية بصورة آاملة، آخذًا في االعتبار المقترحات 

  .التي سبق تقديمها والمقترحات الحديثة

وإذ أخذ .  المنظمة الخاصة بالتعاون الدوليبرامجمية وشدَّد مؤتمر االستعراض الثاني على أه ١١٥-٩

مؤتمر االستعراض الثاني علمًا بالتعزيز الهام للبرامج المتصلة بتنفيذ المادة الحادية عشرة من 

االتفاقية وبنمّو ميزانية شعبة التعاون الدولي والمساعدة منذ انعقاد مؤتمر االستعراض األول، 

 برامجة عدد الدول األعضاء في المنظمة وزيادة الطلب في مجال فإنه نـَوَّه أيضًا إلى زياد

وفي هذا الصدد دعا مؤتمر االستعراض . التعاون الدولي والمساعدة من أجل تكوين القدرات

الثاني أيضًا إلى توفير األموال الكافية لبرامج المنظمة الخاصة بالتعاون الدولي والمساعدة في 

 .برعاتوالتإطار الميزانية العادية 

وشدَّد مؤتمر االستعراض الثاني على أهمية اتـّسام برنامج التعاون الدولي والمساعدة بالترآيز  ١١٦-٩

وأهمية تقييمه الجيد للنهوض بالعمل من أجل موضوع االتفاقية والغرض منها بوجه عام، وبما 

اني، في هذا وإن مؤتمر االستعراض الث. في ذلك إسهام هذا البرنامج في تحقيق عالمية االتفاقية

 :الصدد

أآـَّد عزمه على تعزيز التعاون الدولي لألغراض غير المحظورة في ميدان األنشطة   )أ(

الكيميائية، ورغبته في النهوض بالتجارة الحرة بالمواد الكيميائية وبالتعاون الدولي 

 بأوسع تبادل ممكن للمعلومات العلمية والتقنية في ميدان األنشطة الكيميائية؛

شدَّد من جديد على أهمية مشاريع التعاون بين الدول األطراف في المجاالت المتصلة و  )ب(

بتسخير الكيمياء لألغراض غير المحظورة، ورأى أنه ينبغي للمنظمة أن تثابر على 

تسهيل إسداء المشورة المتخصِّصة فيما يتعلق بتسخير الكيمياء لألغراض السلمية إلى 

  ول األطراف، عند الطلب؛الدول األطراف وفيما بين الد

وأآـَّد على أهمية المساعدة وتكوين القدرات الوطنية في ميدان األنشطة الكيميائية   )ج(

المجراة ألغراض غير محظورة، وال سيما من حيث تعلقها بتنفيذ االتفاقية؛ وذآـَّر بأن 

الموقع أحد العناصر الهامة لهذه األنشطة ينطوي على تسهيل تقديم الدعم المباشر في 
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لمساعدة الهيئات الوطنية على االضطالع بمهام محدَّدة في مجال تنفيذ االتفاقية، في 

إطار ثنائي أو إقليمي، أو من جانب المنظمة أو عن طريقها، ومن جانب خبراء من 

وُيطلب من األمانة الفنية أن تواصل، بالتشاور مع . الدول األطراف أو من األمانة الفنية

  مراجعة وتطوير البرامج ذات الصلة من أجل الدول األطراف الطالبة؛الدول األطراف،

ونـَوَّه بالمنافع التي تؤتيها البرامج النافذة الخاصة بالتعاون الدولي والمساعدة، والبرامج   )د(

المرآـَّزة على تكوين القدرات ونقل المهارات، وذآـَّر بأنه ينبغي تحسين آافة برامج 

م فعاليتها بغية التكفل بتلبيتها الحتياجات الدول األطراف المنظمة عن طريق تقيي

وينبغي أن ينطوي . المستفيدة منها، سعيًا إلى ترشيد استخدام الموارد وتحسين فعاليته

ذلك على التشاور بين الدول األطراف واألمانة الفنية من أجل التوصل إلى إحاطة 

وينبغي . اف وبمتطلبات االتفاقيةأفضل بالكفاءات المتوفرة وباحتياجات الدول األطر

لألمانة أن تواصل تنمية قدرتها على قياس جودة وأثر آافة برامج المنظمة الخاصة 

 بالتعاون الدولي والمساعدة؛

وأقّر بضرورة توفير الموارد الكافية، وخلص إلى أنه ينبغي أن ُيستند في اتخاذ   )هـ(

ون الدولي إلى تقييم موضوعي القرارات بشأن تخصيص اعتمادات الميزانية للتعا

الحتياجات الدول األطراف، ولكيفية تلبية البرامج المعنية لهذه االحتياجات، مع مراعاة 

 القيود العامة في مجال الموارد؛

وشدَّد على أهمية التنسيق بين األمانة الفنية والدول األطراف التي بوسعها أن تقدم   )و(

وفي هذا الصدد رحَّب مؤتمر . لموارد البشريةتبرعات، من حيث الموارد المالية وا

 التبرعات الواردة من الدول األطراف فرادى أو طائفةاالستعراض الثاني أيضًا بسعة 

 مجتمعة؛

وشدَّد على مدى أهمية قيام المنظمة بتنسيق أنشطتها مع جهود سائر المنظمات الدولية   )ز(

ستفادة من الكفاءات المتوفرة وتنمية واإلقليمية المعنية، على النحو المناسب، بغية اال

وينبغي للمنظمة أن تعزز إسهامها بمثابة . أشكال العمل التآزري وتفادي ازدواج الجهود

شريك في وضع آليات تنسيق البرامج الدولية في مجال التعاون الدولي والمساعدة 

 وتكوين القدرات المتعلقة باستخدام الكيمياء لألغراض السلمية؛

ع المنظمة على أن تواصل بحسب مقتضى الحال إقامة العالقات والشراآات مع وشجَّ  )ح(

المنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة، وبما في ذلك المنظمات الدولية ذات العالقة 
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بالسالمة الكيميائية، ورابطات الصناعة الكيميائية، والقطاع الخاص، والمجتمع األهلي 

. ية وشحذ الوعي باألهداف واألغراض المنشودة منهابغية النهوض بعالمية االتفاق

باهتمام هذه المجموعات بعمل المنظمة وبما في ذلك مؤتمر االستعراض الثاني ورّحب 

 .انخراط الصناعة الكيميائية الفعال

مؤتمر الدول األطراف الصادر عن وذآـَّر مؤتمر االستعراض الثاني أيضًا بالقرار ذي الصلة  ١١٧-٩

، الذي طلب )٢٠٠٧ نوفمبر/تشرين الثاني ٩ المؤرخ بـC-12/DEC.10 (ة عشرةفي دورته الثاني

من الدول األطراف واألمانة الفنية المثابرة على العمل النشط لتنفيذ قراره الذي سبق أن فيه 

بشأن تنفيذ ) ٢٠٠٥ نوفمبر/تشرين الثاني ١١ بتاريخ C-10/DEC.14(اتخذه في دورته العاشرة 

 من االتفاقية بصورة آاملة، الذي ُحدِّدت فيه خطوات على طريق تنفيذ المادة الحادية عشرة

المادة الحادية عشرة من االتفاقية بصورة آاملة بغية تعزيز التعاون الدولي لألغراض السلمية 

طلب من المجلس التنفيذي أن يواصل إجراء مشاوراته المكثفة وفي مجال األنشطة الكيميائية، 

ع تدابير ملموسة ضمن إطار عمل متفق عليه في هذا الصدد للتكفل في مواعيد منتظمة لوض

بتنفيذ المادة الحادية عشرة من االتفاقية بصورة آاملة، وأن يعود إلى مؤتمر الدول األطراف في 

 .دورته الثالثة عشرة بتقرير في هذا الشأن لكي ينظر فيه

لدان المتقدِّمة، إلى زيادة تعاونها ودعا مؤتمر االستعراض الثاني الدول األطراف، وال سيما الب ١١٨-٩

العلمي والتكنولوجي مع البلدان النامية، في تسخير الكيمياء لألغراض السلمية على أساس غير 

 . تمييزي

قية أحكام المواد الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة من اتفا: من جدول األعمال‘ ٩’)ج(٩البند 

 األسلحة الكيميائية، وأحكامها الختامية

د مؤتمر االستعراض الثاني من جديد أن أحكام المادة الثانية عشرة إلى المادة الخامسة عشرة أآـَّ ١١٩-٩

 .من االتفاقية تظل سديدة

 حماية المعلومات السرية: من جدول األعمال‘ ١٠’)ج(٩البند 

 أآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد أهمية حماية المعلومات السرية الخاصة بالمنظمة، وفقًا ١٢٠-٩

تقضي بأن تكشف الدول  ، بالنظر إلى أن أحكام االتفاقية المتعلقة بالتحققألحكام االتفاقية

ولذا فإن الثقة في قدرة المنظمة على حماية . األطراف لألمانة معلومات يمكن أن تكون حساسة

أحكام االتفاقية   أنمؤتمر االستعراض الثاني والحظ .المعلومات السرية تتسم بأهمية أساسية
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المتعلقة بالتحقق تقضي بأن تكشف الدول األطراف لألمانة، من خالل اإلعالنات وعمليات 

 .التفتيش، معلومات يمكن أن تكون حساسة

وشدَّد مؤتمر االستعراض الثاني على أهمية الدور الذي يضطلع به المدير العام في السهر على  ١٢١-٩

تق آل من موظفي المنظمة المتمثـِّلة حماية المعلومات السرية، وعلى المسؤولية الواقعة على عا

فـَتـََصرُُّف الموظفين . في وجوب التقّيد بكافة القواعد واألنظمة المتعلقة بحماية المعلومات السرية

السليم على هذا الصعيد أمر ذو أهمية أساسية فيما يخص فعالية تطبيق نظام السرية المتين، وقد 

حذ وعي الموظفين باإلجراءات ذات الصلة وتدريبهم أآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني ضرورة ش

 . ضمن حدود الموارد المتاحةفي هذا المجالالتدريب الكافي والمستدام 

وشدَّد مؤتمر االستعراض الثاني على أهمية اإلجراءات التي يجب تطبيقها في حاالت االدعاء  ١٢٢-٩

المنازعات المتصلة بالسرية وأآـَّد من جديد أهمية دور لجنة تسوية . بانتهاك مقتضيات السرية

في تسوية أي نزاع يتعلق بحاالت انتهاك مقتضيات السرية أو حاالت االدعاء بانتهاآها، التي 

تشمل إحدى الدول األطراف والمنظمة، آخذًا في الوقت ذاته بارتياح علمًا بأنه لم تـُرفع إلى هذه 

 .ةاللجنة منذ بدء نفاذ االتفاقية أية منازعات متصلة بالسري

وذآـَّر مؤتمر االستعراض الثاني بأن مؤتمر االستعراض األول حث الدول األطراف على أن  ١٢٣-٩

. تقدم إلى المنظمة على وجه السرعة بيانات مفصَّلة عن تناولها المعلومات التي تزودها بها

وأخذ مؤتمر االستعراض الثاني علمًا بأن عدد الدول األطراف التي قدمت البيانات المطلوبة 

اد زيادة ذات شأن منذ انعقاد مؤتمر االستعراض األول، لكنه حث من جديد آافة الدول ازد

 .األطراف على تقديم هذه المعلومات على وجه السرعة

 ممارساتهما عاوشجَّع مؤتمر االستعراض الثاني األمانة الفنية والدول األطراف على أن تراجـِ ١٢٤-٩

مات، وأن تعدِّل، عند اإلمكان، وفقًا على صعيد إسناد درجات التصنيف إلى هذه المعلو

لإلجراءات النافذة في الدولة الطرف المعنية فيما يتعلق بالسرية، درجة التصنيف المسندة إلى 

هذه المعلومات، بغية زيادة فعالية العمل والتكفل باشتغال النظام بدون عوائق من أجل حماية 

ت التي تحققت على صعيد تطبيق نظام ورحَّب مؤتمر االستعراض الثاني بالتحسينا .السرية

السرية منذ انعقاد مؤتمر االستعراض األول، وبما في ذلك تنجيز تكملة دليل اإلعالنات المتعلقة 

، المزَمع إصدارها مع الصيغة المقبلة من هذا الدليل، واعتماد أحدث ٢٠٠٦بالسرية في عام 

 الخاص بتدّبر أمن المعلومات  للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي٢٧٠٠١ ِصَيغ المعيار

)ISO 27001.( 
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وأخذ مؤتمر االستعراض الثاني علمًا بأنه لّما ُيتوصل إلى اتفاق بشأن مسألة وضع وتطبيق  ١٢٥-٩

وأوصى بأن تقدم األمانة . مبادئ توجيهية خاصة بمعاملة المعلومات السرية في األمد الطويل

لول تـُعرض على مؤتمر الدول األطراف في  تقريرًا تـُقترح فيه حالتنفيذيالفنية إلى المجلس 

 .دورته المقبلة

 سير عمل منظمة حظر األسلحة الكيميائية، بصورة عامة: من جدول األعمال) د(٩البند 

 سنة حدى عشرةالحظ مؤتمر االستعراض الثاني بارتياح أنه اآتمل نمو المنظمة على مدى اإل ١٢٦-٩

ة متعددة األطراف راسخة لتحقيق موضوع التي انقضت منذ بدء نفاذ االتفاقية، فغدت منظم

وأآد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد أن عمل هيئتي توجيه المنظمة . االتفاقية والغرض منها

هام لسير عملها على نحو فعال، ما يسهم إسهامًا مباشرًا في تحقيق األهداف المنشودة من 

 توجيه المنظمة في إرساء منوال ورحَّب مؤتمر االستعراض الثاني بمنحى هيئتي. االتفاقية

مستدام لعملهما منذ انعقاد مؤتمر االستعراض األول، وشدَّد من جديد على ضرورة مشارآة 

 . آافة الدول األطراف في أنشطتهما بصورة آاملة

وأآـّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد أن اتخاذ هيئتي توجيه المنظمة قراراتهما بتوافق  ١٢٧-٩

 هامًا في تحقيق األهداف المشترآة وفي التكفل بالدعم القوي لصون سالمة اآلراء أدى دورًا

ونـَوَّه إلى ضرورة الترآيز في جداول أعمال المجلس التنفيذي، الخاصة بجلساته . القرارات

الرسمية في إطار دوراته واجتماعاته والخاصة بمشاوراته المجراة فيما بين هذه الدورات 

وأآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد . راراته على نحو فعالواالجتماعات، لكي يتخذ ق

ولئن الحظ . أهمية انخراط رئيس المجلس التنفيذي ونوابه في عمل أفرقة التيسير المنبثقة عنه

مؤتمر االستعراض الثاني التحسُّن الذي تحقق منذ انعقاد مؤتمر االستعراض األول على صعيد 

ناسب فإنه أآـَّد أيضًا من جديد أهمية مثابرة األمانة الفنية على بذل توفير الوثائق في الوقت الم

 .جهودها على هذا الصعيد

ونّوه مؤتمر االستعراض الثاني بمبادرة المدير العام فيما يتعلق ببرنامج المنظمة لتعزيز التعاون  ١٢٨-٩

 الفنية أن تنفـِّذ وطلب من األمانة. مع أفريقيا بغية مساعدة الدول األطراف في تنفيذها االتفاقية

هذا البرنامج في أقرب وقت ممكن، وأن تقدِّم بصورة منتظمة ما يردها من مالحظات بشأن 

  .األنشطة المعنية والتقدم المحقق على صعيدها

د مؤتمر االستعراض الثاني أهمية مواآبة المنظمة للمستجدات العلمية والتكنولوجية بغية ـَّوأآ ١٢٩-٩

 .رض منهاتحقيق موضوع االتفاقية والغ
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يستمر المجلس االستشاري العلمي على االضطالع بدور ثمين في تمكين المدير العام من و ١٣٠-٩

إسداء المشورة المتخصِّصة إلى هيئتي توجيه المنظمة والدول األطراف في ميادين العلوم 

 . والتكنولوجيا ذات الصلة باالتفاقية

 خالل التفاوض في إطار عملية ، منخلص مؤتمر االستعراض الثاني إلى أنه ينبغي النظرو ١٣١-٩

في إمكانية سّد تكاليف عقد دورتين للمجلس االستشاري العلمي إعداد الميزانية العادية، 

، باالستناد إلى مقادير األنشطة والحظ. واجتماعين لكل من أفرقته العاملة المؤقتة في السنة

يق تقديم تبّرعات للصندوق المضطلع بها حاليًا، أن ذلك سيظل يستلزم تمويًال إضافيًا عن طر

 .الخاص بالمجلس االستشاري العلمياالستئماني 

 الدول األطراف بوجه عام على النظر في إمكانية تقديم الدعم مؤتمر االستعراض الثانيوشجَّع  ١٣٢-٩

 .لعمل المجلس االستشاري العلمي من خالل تقديم تبرعات للصندوق االستئماني الخاص به

 من المجلس التنفيذي أن يدرس، عن طريق اجتماع خبراء ثانيمؤتمر االستعراض الوطلب  ١٣٣-٩

حكوميين ُيفتح نطاق المشارآة فيه لكافة الدول األطراف، تقرير المجلس االستشاري العلمي 

 .مؤتمر االستعراض الثانيالذي رفعه المدير العام إلى 

إلى هيئتي توجيه وتوخيًا لتسهيل النظر في المشورة المتخصِّصة التي يسديها المدير العام  ١٣٤-٩

المنظمة وإلى الدول األطراف باالستناد إلى المشورة التي يتلقاها من المجلس االستشاري 

 المدير العام إلى أن يقدِّم إلى المجلس مشورة مروزة عن مؤتمر االستعراض الثانيالعلمي، دعا 

جيه المنظمة، سبل تعزيز التفاعل بين المجلس االستشاري العلمي والدول األطراف وهيئتي تو

 .مستفيدًا من الخبراء الحكوميين أفضل فائدة

ونـَوَّه مؤتمر االستعراض الثاني، في سياق استعراضه عمل سائر الهيئات االستشارية الفرعية،  ١٣٥-٩

 من مساهمات في عمل المسائل اإلدارية والماليةب المعنيةاالستشارية إلى أهمية ما تقدِّمه الهيئة 

 .انة أعضائها، باعتبارهم خبراء مرموقينالمنظمة، وشدَّد على مك

ورحَّب مؤتمر االستعراض الثاني بالتجربة الحديثة على صعيد التفاعل بين الهيئات الوطنية  ١٣٦-٩

وشدَّد . وسائر أصحاب الشأن في المنظمة من العاملين في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص

الصناعة الكيميائية واألوساط العلمية، على أهمية انخراط آافة أصحاب الشأن، وبمن فيهم ممثلو 

. في العمل من أجل تحقيق األهداف المنشودة من االتفاقية وفي دعم تنفيذها على الصعيد الوطني

وشجَّع على تنمية هذا التعاون مع إيالء االعتبار الواجب لدور ومسؤوليات الدول األطراف 

 .وهيئاتها الوطنية، على أوسع نطاق جغرافي ممكن
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د مؤتمر االستعراض الثاني من جديد االستقالل الذي تتصف به المنظمة، وأحاط علمًا وأآـَّ ١٣٧-٩

وفي هذا الصدد دعا مؤتمر االستعراض الثاني . بقرارات األمم المتحدة بشأن مكافحة اإلرهاب

 وعلى المستوى اإلقليمي، بشأن سبل  التشاور والتعاون، بصورة ثنائيةالدول األطراف إلى

خذ مؤتمر االستعراض أآما . أو استعمالهم لها/ احتياز اإلرهابيين أسلحة آيميائية والحيلولة دون

 .الثاني علمًا باستمرار عمل الفريق العامل المفتوح نطاق العضوية المعني باإلرهاب

واعترف مؤتمر االستعراض الثاني باستمرار تحلـّي موظفي األمانة الفنية بالتفاني والكفاءة  ١٣٨-٩

ونـَوَّه إلى أن لدى المنظمة عاملين أآفاء متمرسين، ومعدات . ادة المدير العاموالنزاهة تحت قي

وإذ أحاط مؤتمر االستعراض الثاني . وإجراءات مناسبة لالضطالع بمهامها بموجب االتفاقية

علمًا بتطبيق نهج المنظمة فيما يتعلق بمدة الخدمة فيها، فإنه أآـَّد من جديد أن االعتبار األعلى 

ع إيالء ين الموظفين يبقى ضرورة ضمان أعلى مستويات الكفاءة والتخصص والنزاهة، مفي تعي

مؤتمر االستعراض وطلب . حشدهم على أوسع نطاق جغرافي ممكناالعتبار الالزم ألهمية 

 من المدير العام أن يولي، عند حشده الموظفين، عناية خاصة للمناطق والبلدان المنقوصة الثاني

 أيضًا بأنه تم تحقيق تحسينات في سير العمل باالتفاقية، آان قد أوصى بها واعترف. التمثيل

 .مؤتمر االستعراض األول

ورحَّب مؤتمر االستعراض الثاني على وجه الخصوص بأن النهج فيما يتعلق بمدة الخدمة طبِّق  ١٣٩-٩

 إفادة وطلب من المدير العام أن يثابر على. على النحو الذي أشار به مؤتمر االستعراض األول

المجلس التنفيذي على نحو منتظم بالمستجدات على صعيد مواصلة تطبيق هذا النهج، وبما في 

ذلك ما لتطبيقه من آثار على فعالية المنظمة ونجاعتها وما قد تستلزمه االعتبارات المتعلقة بهما 

ثاني بالمنحى ونـَوَّه مؤتمر االستعراض ال. من استثناءات محدودة من المنحى الطبيعي في تطبيقه

المنهجي الذي اتـّبعه المدير العام في تعديل وتحيين نظام الموظفين األساسي ونظامهم اإلداري، 

 تشرين ٨ بتاريخ C-10/DEC.4(وبخاصة قرار مؤتمر الدول األطراف في هذا الشأن 

وشدَّد مؤتمر االستعراض الثاني على أهمية استدامة تمتع موظفي ). ٢٠٠٥نوفمبر /الثاني

مانة الفنية بدرجة عالية من الخبرة، وبما في ذلك ضرورة استدامة المعارف المهنية في األ

 .المنظمة

وأخذ مؤتمر االستعراض الثاني علمًا بأنه سيكون من المهم لألمانة أن تحتفظ بما يلزم من  ١٤٠-٩

 .ظمة تناول المسائل المتصلة بأنشطة المنبغيةصة فيما يتعلق باألسلحة الكيميائية الخبرة الخا

 قيامه بتقييم وأوصى مؤتمر االستعراض الثاني بأن يراعي المدير العام هذه االعتبارات عند

 .وضع خطط التوظيف في المستقبلو
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 النموِّ االسمي فيما يخص َ والحظ مؤتمر االستعراض الثاني أن المنظمة أقّرت ميزانياٍت صفرية ١٤١-٩

 الصرامة في  الثاني على وجوب استدامةولئن أآـَّد مؤتمر االستعراض. ثالث السنوات السابقة

 بالنظر إلى المتطلبات التي الميزانيات مجال الميزانية فال يمكن دائمًا استدامة العمل بمثل هذه

 ورحَّب مؤتمر االستعراض الثاني بالتحسينات التي تم .ن على المنظمة أن تنهض بأودهايتعيَّ

 وبما في ة منذ انعقاد مؤتمر االستعراض األول،إدخالها على سيرورة إعداد الميزانية في المنظم

ذلك تبسيط اإلجراءات والقواعد ذات الصلة، وتنجيز مجموعة التدابير اإلدارية الالزمة، 

 .واالنتقال التدريجي إلى تطبيق نهج الميزنة على أساس النتائج

 تسهم مساهمة والحظ مؤتمر االستعراض الثاني أن أموال التبرعات التي تقدمها الدول األطراف ١٤٢-٩

وقد أوصى مؤتمر االستعراض الثاني المجلس التنفيذي .  وبرامجهاالمنظمةذات شأن في عمل 

بالنظر في إمكانية وضع مبادئ توجيهية خاصة بعروض التبرعات التي تسهم بها فرادى الدول 

 .األطراف والمجموعات اإلقليمية وغيرها من المجموعات، وباستخدام هذه التبرعات

ؤتمر االستعراض الثاني األمانة الفنية إلى مواصلة العمل لتطبيق نهج الميزنة على ودعا م ١٤٣-٩

أساس النتائج على نحو صارم، بغية إنجاز االنتقال إلى تطبيق هذا النهج في أقرب وقت ممكن 

وإعالم المجلس التنفيذي على نحو منتظم بالتقدم المحَرز على هذا الصعيد، وإلى االستعانة 

ييم وآليات التدقيق والمراجعة الداخليين والخارجيين، والمثابرة على إعادة النظر في بآليات التق

 والتكفل في الوقت ذاته بكفاية الموارد المتوافرة ،تخصيص الموارد البشرية والموارد المالية

 .لدعم تنفيذ االتفاقية على نحو فعال

قرَّرة التي لم تـُحصَّل في الوقت وأخذ مؤتمر االستعراض الثاني علمًا بكثرة االشتراآات الم ١٤٤-٩

المحدَّد أو لم تـُحصَّل إال جزئيًا، فحثَّ آافة الدول األطراف على أن تدفع المتأخرات المستحقة 

آما أآـَّد مؤتمر . عليها دون إبطاء ووفقًا للقواعد المالية، بغية إتاحة االستقرار المالي

 التنفيذي، بدعم من األمانة الفنية، االستعراض الثاني من جديد وجوب أن يواصل المجلس

 .مراقبة آليات الميزانية وتقييمها سهرًا على تحقيق األهداف المنشودة

وأآـَّد مؤتمر االستعراض الثاني من جديد ضرورة أن يواآب موظفو األمانة الفنية، وبخاصة  ١٤٥-٩

 المهني مفتشوها، المستجّدات في مجال العلوم والتكنولوجيا بغية الحفاظ على امتيازهم

وطلب مؤتمر االستعراض الثاني من المدير العام أن . واالضطالع بمسؤولياتهم على نحو ناجع

 . إلى التدريب في المستقبليضع هذه المتطلبات نصب عينيه عند تحديد احتياجات األمانة الفنية
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يا وطلب مؤتمر االستعراض الثاني من األمانة الفنية أن تواصل السعي إلى تطبيق تكنولوج ١٤٦-٩

المعلومات بمزيد من النجاعة بغية تحسين عمل المنظمة، موسِّعة على وجه الخصوص نطاق 

. استخدام المنظمة لالتصاالت المستنـَد فيها إلى شبكة اإلنترنيت ليشمل آافة وحدات األمانة الفنية

بشأن ) ٢٠٠١ مايو/أيار ١٧ بتاريخ C-VI/DEC.9(آما ذآـَّر بقرار مؤتمر الدول األطراف 

عاملة جميع اللغات الرسمية للمنظمة على أساس التساوي، ودعا إلى تحقيق المزيد من م

ى هذا الصعيد، وبما في ذلك تحيين موقع المنظمة على شبكة اإلنترنيت بصورة التحسينات عل

منتظمة، واستدامة المستوى العالي للترجمة التحريرية ومواصلة سد االحتياجات إلى الترجمة 

 .دورات مؤتمر الدول األطراف ودورات المجلس التنفيذيالشفوية خالل 

ونـَوَّه مؤتمر االستعراض الثاني إلى أن من الجوهري فيما يخص فعالية أنشطة التحقق أن تبقى  ١٤٧-٩

األمانة الفنية مجهَّزة بأحدث معدات التفتيش المعتمدة، وأن يمكن تعديل قائمة هذه المعدات على 

وطلب من األمانة الفنية أن تعيد النظر في المتطلبات . ن بنودهاوجه السرعة آلما تقادمت بنود م

التشغيلية والمواصفات الفنية ذات الصلة التي آان مؤتمر الدول األطراف قد أقّرها في دورته 

، طالبة )١٩٩٧ مايو/أيار ٢٣ المؤرخين بـCorr.1 وتصويبها C-I/DEC.71الوثيقة (األولى 

 هذافي هذا الشأن، وأن تقدم إلى المجلس التنفيذي تقريرًا في مشورة المجلس االستشاري العلمي 

 .الصدد

وأعرب مؤتمر االستعراض الثاني من جديد عن ارتياحه للعالقة القائمة بين المنظمة  ١٤٨-٩

المضيف، هولندا، وبما في ذلك دور المدير العام والمجلس التنفيذي في تعزيز العالقات  والبلد

مؤتمر االستعراض الثاني بإنشاء الفريق العامل المعني بالعالقات ورحَّب . الحسنة مع هذا البلد

، الذي حلـّت محلـّه اللجنة المعنية بالعالقات مع البلد المضيف ٢٠٠٥المضيف في عام  مع البلد

التي ُانشئت بموجب قرار اتخذه مؤتمر الدول األطراف في دورته الحادية عشرة 

)C-11/DEC.9  ودعا البلد المضيف إلى العمل، ). ٢٠٠٦مبر ديس/ آانون األول٧بتاريخ

بالتعاون الوثيق مع اللجنة المعنية بالعالقات مع البلد المضيف، للتوصل بأسرع ما يمكن إلى حّل 

آل مسألة غير محسومة من المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاق المقر، وطلب من المدير العام أن يثابر 

 .لعالقة وتنفيذ اتفاق المقّر بحسب االقتضاءعلى إفادة المجلس التنفيذي بشأن هذه ا

واعترف مؤتمر االستعراض الثاني بأن وثيقته الختامية ال تنطوي على ما يمكن أن يعدِّل أيًا من  ١٤٩-٩

  .أحكام االتفاقية، أو ما ُيراد به تعديل أي من أحكامها
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  تقارير الهيئات الفرعية:البند العاشر من جدول األعمال -١٠

  اللجنة الجامعة

 بتقرير اللجنة الجامعة عن نتائج دراستها بند جدول األعمال علمًامؤتمر االستعراض الثاني  أخذ ١-١٠

، )٢٠٠٨ أبريل/نيسان ١٨ بتاريخ RC-2/CoW.1( إليها بناًء على توصية من المكتب أحيلالذي 

 .الالزمةواتخذ التدابير 

  المكتب

 .الالزمةتدابير واتخذ ال بتقارير المكتب، علمًا مؤتمر االستعراض الثاني أخذ ٢-١٠

 لجنة وثائق التفويض

ها، السفير رئيُس) ٢٠٠٨ أبريل/نيسان ١٦ بتاريخ RC-2/3( لجنة وثائق التفويض م تقريَرقدَّ ٣-١٠

وأفاد الرئيس شفويًا بأنه بعد اختتام اجتماع لجنة وثائق التفويض، ). النمسا (نغ بولـَلفغُو

جامايكا وجمهورية ملدوفا والكمرون و  أزبكستانممثليوثائُق تفويض رسمية خاصة بلمت ـُاست

نسخ من وثائق تفويض أرسلت بالفاآس أو غيره بالشكل المطلوب   بننمنلمت ـُ، واستوآولـُمبيا

قدَّم وثائق التفويض  وسوف ت.لمؤتمر الدول األطراف من النظام الداخلي ٢٦بموجب المادة 

مؤتمر االستعراض الثاني ذ أخ قدو. الرسمية الخاصة بممثلي هذه الدول في الوقت المناسب

  . التقرير المعنيوأقـربهذه المعلومات اإلضافية  علمًا

   أية مسائل أخرى:البند الحادي عشر من جدول األعمال -١١

اعتماد وثائق مؤتمر االستعراض الثاني بصيغتها : البند الثاني عشر من جدول األعمال -١٢
 النهائية

 .دهواعتم  تقريرهفي الثاني االستعراض مؤتمر نظر 

   اختتام الدورة:البند الثالث عشر من جدول األعمال -١٣

  .٢٠٠٨ أبريل/نيسان ١٨أعلن الرئيس اختتام مؤتمر االستعراض الثاني بتاريخ 
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