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الدورة اخلامسة واخلمسون 
البند ١٨١ من جدول األعمال 

  التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية 
 اتفاق بشأن العالقة بني األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية 

 مذكرة من األمني العام 
يف دورـا احلاديـة واخلمســـني املعقــودة يف ٢٢ أيــار/مــايو ١٩٩٧، اختــذت اجلمعيــة  - ١
العامة القرار ٢٣٠/٥١، ودعت يف الفقرة ١ منه األمني العام إىل اختـاذ خطـوات مـن أجـل أن 
يعقد مع املدير العام لألمانة الفنية ملنظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة اتفاقـا بـني األمـم املتحـدة 
وتلك املنظمة ينظم فيه العالقة بني املنظمتني، على أن يطبق مؤقتا فـور توقيعـه، إىل حـني إمتـام 
اإلجراءات الضرورية لدخوله حيز النفاذ، وأن يقـدم مشـروع اتفـاق العالقـة الـذي مت االتفـاق 

عليه إىل اجلمعية العامة إلقراره. 
وعقـب إمتـام املفاوضـات وإقـرار الـس التنفيـذي ملنظمـة حظـر األســـلحة الكيميائيــة  - ٢
ملشروع االتفاق يف ١ أيلــول/سـبتمرب ٢٠٠٠، قـام وكيـل األمـني العـام لألمـم املتحـدة واملديـر 
ـــر ٢٠٠٠ بــالتوقيع علــى  العـام ملنظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة يف ١٧ تشـرين األول/أكتوب
اتفاق بشأن العالقة بني األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، ويطبـق هـذا االتفـاق 

منذئذ على أساس مؤقت وفقا للقرار ٢٣٠/٥١. 
ويف ١٩ أيـار/مـايو ٢٠٠١، أبلغـين املديـر العـام ملنظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيــة أن  - ٣
مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية أقـر يف دورتـه السادسـة املعقـودة يف 
١٧ أيـار/مـايو ٢٠٠١ االتفـاق بشـأن العالقـــة بــني األمــم املتحــدة ومنظمــة حظــر األســلحة 
الكيميائية وطلب إىل املدير العام للمنظمة أن يرسل إشعارا خطيا إىل األمم املتحدة يبلغـها فيـه 

باستيفاء املتطلبات الداخلية للمنظمة لدخول االتفاق حيز النفاذ. 
وعمال بالفقرة ١ من قرار اجلمعية العامة ٢٣٠/٥١، أقدم طيه إىل اجلمعية العامـة نـص  - ٤
االتفاق بشأن العالقة بني األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية لتقره (انظر املرفق). 
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 املرفق 
اتفـاق بشـأن العالقــة بــني األمــم املتحــدة ومنظمــة 

 حظر األسلحة الكيميائية 
ــــــة حظـــــر األســـــلحة  إن األمــــم املتحــــدة ومنظم

الكيميائية، 
إذ تضعــان يف اعتبارمهــا األحكــام ذات الصلــة مــــن 
ــة  ميثـاق األمـم املتحـدة (”امليثـاق“ مـن اآلن فصـاعدا) واتفاقي
حظـــر اســـتحداث وإنتـــاج وختزيـــــن واســــتخدام األســــلحة 
ــــلحة (”االتفاقيـــة“ مـــن اآلن  الكيميائيــة وتدمــري تلــك األس

فصاعدا)، 
وإذ تضعــان يف اعتبارمهــا أن األمــم املتحــدة، وفقـــا 
للميثـاق، هـي املنظمـــة الرئيســية الــيت تعــىن باملســائل املتصلــة 
بصون السلم واألمن الدوليني، وتعمل بصفتها مركـزا ملواءمـة 
ــــوغ األهـــداف  األعمــال الــيت تقــوم ــا الــدول ســعيا إىل بل

املنصوص عليها يف امليثاق، 
وإذ تريــان أن منظمــــة حظـــر األســـلحة الكيميائيـــة 
(”املنظمــة“ مــن اآلن فصــــاعدا) تشـــاطر مقـــاصد ومبـــادئ 
امليثـاق، وأن األنشـطة الـيت تقـوم ـا عمـال بأحكـــام االتفاقيــة 

تسهم يف حتقيق مقاصد ومبادئ امليثاق، 
ورغبـة منـهما يف اختـاذ التدابـري الكفيلـة بإقامـة عالقــة 
متبادلـــة املنـــافع، وتفـــادي االزدواجيـــة غـــــري الضروريــــة يف 
أنشــــطتهما وخدمامــــا، ولتيســــري قيــــام املنظمتــــني كــــــل 

مبسؤولياته، 
وإذ تشـــريان إىل قـــرار اجلمعيـــــة العامــــة ٢٣٠/٥١ 
املؤرخ ٢٢ أيار/مايو ١٩٩٧ واملقرر ذي الصلة ملؤمتـر الـدول 
األطراف يف دورته الرابعـة (الـدورة الرابعـة/املقـرر ٤، املـؤرخ 

٢ متـوز/يوليـــه ١٩٩٩) الــذي يدعــو إىل إبــرام اتفــاق بشــأن 
العالقة بني األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، 

قد اتفقتا على ما يلي: 
 

املادة األوىل 
أحكام عامة 

تعترف األمم املتحدة باملنظمة، يف عالقتها مـع األمـم  - ١
املتحـدة كمـــا هــو حمــدد يف هــذا االتفــاق، بصفتــها املنظمــة 
املسـؤولة عـن القيـام باألنشـطة الراميـة إىل حتقيـق حظـر شــامل 

لألسلحة الكيميائية وفقا لالتفاقية. 
تعـترف األمـم املتحـدة بـأن املنظمـة، مبقتضـى أحكــام  - ٢
االتفاقية، ستعمل كمنظمة دولية مستقلة تتوىل أمورهـا بذاـا 

يف عالقة عملها مع األمم املتحدة اليت حيددها هذا االتفاق. 
تعــترف املنظمــة مبســؤوليات األمــم املتحــدة، طبقــــا  - ٣
للميثاق، وال سيما يف ميادين السلم واألمن الدوليـني والتنميـة 
االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة واإلنســـانية، ومحايــة البيئــة 

واحلفاظ عليها، وتسوية املنازعات بالوسائل السلمية. 
تتعـهد املنظمـة بـاالضطالع بأنشـــطتها وفقــا ملقــاصد  - ٤
ومبادئ امليثاق لتشجيع السلم ونزع السالح والتعاون الدويل 
ومـع املراعـــاة الواجبــة لسياســات األمــم املتحــدة الراميــة إىل 
تشـجيع نـزع السـالح القـائم علـى الضمانـات يف مجيـع أحنـــاء 

العامل. 
 

املادة األوىل 
أحكام عامة 

إن األمــم املتحــدة واملنظمــــة، إذ تعترفـــان بضـــرورة  - ١
عملــهما معــا لتحقيـــق األهـــداف املشـــتركة، وبغيـــة تيســـري 
املمارسة الفعالة ملسؤولياما، تتفقـان علـى التعـاون الوثيـق يف 
حـدود واليـة كـل منـهما وعلـى التشـاور يف املسـائل الـيت ــم 
الطرفني وتعنيهما. وحتقيقا هلذه الغاية، تتعـاون األمـم املتحـدة 
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واملنظمـة الواحـدة منـهما مـع األخـرى طبقـا ألحكــام الصــك 
املنشئ لكل منهما. 

إن التعــاون بــني األمــم املتحــدة واملنظمــة، يقتضــي،  - ٢
بشكل خاص، ما يلي: 

أن يقوم الس التنفيذي، مـن خـالل األمـني  (أ)
العـام، ووفقـا لإلجـراءات املرعيـة يف األمـــم املتحــدة، بتوجيــه 
اهتمـام اجلمعيـــة العامــة وجملــس األمــن مباشــرة إىل احلــاالت 
البالغـة اخلطــورة واالســتعجال، طبقــا للفقــرة ٣٦ مــن املــادة 
الثامنـة مـن االتفاقيـة، مبـا يف ذلـــك املعلومــات واالســتنتاجات 

ذات الصلة؛ 
أن يقوم مؤمتر الـدول األطـراف، مـن خـالل  (ب)
األمـني العـام، ووفقـا لإلجـــراءات املرعيــة يف األمــم املتحــدة، 
ـــام اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن إىل احلــاالت  بتوجيـه اهتم
البالغـة اخلطـورة، طبقـا للفقـرة ٤ مـن املـادة الثانيـة عشـرة مــن 
االتفاقية، مبا يف ذلك املعلومات واالستنتاجات ذات الصلة؛ 

أن تتعــاون املنظمــة، وفقــا للفقــرة ٢٧ مــــن  (ج)
اجلـزء احلـــادي عشــر مــن مرفــق التحقــق، تعاونــا وثيقــا مــع 
ـــة  األمـني العـام يف حـاالت االدعـاء باسـتخدام أسـلحة كيميائي
من قبل دولة ليسـت طرفـا يف االتفاقيـة أو يف إقليـم ال تسـيطر 
عليه دولة طرف يف االتفاقية، وتضع املنظمة يف هذه احلـاالت 

مواردها حتت تصرف األمني العام إذا طلب منها ذلك؛ 
أن تقوم املنظمة واألمم املتحدة، وفقا لواليـة  (د)
كــل منــــهما، بتقصـــي إمكانيـــات التعـــاون يف جمـــال تقـــدمي 
املساعدة للدول املعنية يف حاالت استخدام أسـلحة كيميائيـة، 
أو وجـود ديـد خطـري باسـتخدامها، علـى النحـــو املنصــوص 

عليه يف الفقرة ١٠ من املادة العاشرة من االتفاقية؛ 
ــــا  أن تتعــاون املنظمــة واألمــم املتحــدة، وفق (هـ)
لوالية كل منهما، يف سياق التنميـة االقتصاديـة والتكنولوجيـة 
يف الدول األعضاء فيهما، لتشـجيع التعـاون الـدويل لألغـراض 

ـــة وتيســري تبــادل املــواد  السـلمية يف ميـدان األنشـطة الكيميائي
ـــة  الكيميائيــة، واملعــدات واملعلومــات العلميــة والتقنيــة املتعلق
ــــورة مبوجـــب  بتطويــر وتطبيــق الكيميــاء ألغــراض غــري حمظ
االتفاقية؛ (و) أن تتعاون األمم املتحدة واملنظمة يف أي مسـألة 
قـد تتعلـق مبوضـوع االتفاقيـة وأغراضـها، أو قـد تنشـــأ بصــدد 

تنفيذها. 
تتعاون املنظمة، يف حدود اختصاصها ووفقا ألحكـام  - ٣
االتفاقية، مع اجلمعية العامة وجملس األمـن، بـأن تزودمهـا بنـاء 
على طلب أي منهما، مبـا قـد حيتاجـان إليـه مـن معلومـات أو 
مساعدة أثناء قيام كل منهما مبسؤولياته مبقتضي ميثاق األمـم 

املتحدة. 
ــــؤون  تتعــاون األمــم املتحــدة واملنظمــة يف ميــدان ش - ٤
اإلعالم وتقومان، عندمــا يطلـب إليـهما ذلـك، بوضـع ترتيـب 
لتبـادل املعلومـات واملنشـورات والتقـارير الـــيت ــم الطرفــني، 

ولتقدمي تقارير ودراسات ومعلومات خاصة. 
ـــة العامــة لألمــم املتحــدة واألمانــة الفنيــة  تقيـم األمان - ٥
للمنظمة عالقة عمـل وثيقـة وفقـا ملـا يتفـق عليـه مـن ترتيبـات 

بني األمني العام واملدير العام. 
 

املادة الثالثة 
التنسيق 

ـــيق  تعــترف األمــم املتحــدة واملنظمــة بضــرورة التنس
الفعـال ألنشـطة وخدمـات املنظمـة واألمـــم املتحــدة، حســب 
االقتضـاء، بغيـة تفـادي االزدواج الـذي ال داعـي لـــه يف تلــك 

األنشطة واخلدمات. 
 

املادة الرابعة 
تقدمي التقارير 

حييــط املديــر العــام األمــم املتحــدة علمــا باألنشــــطة  - ١
الروتينية للمنظمة، ويقدم تقاريره عـن طريـق األمـني العـام إىل 
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اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن علـى أسـاس منتظـــم، وحســب 
االقتضاء وبتكليف من الس التنفيذي حسب األصول. 

إذا اختذ الس التنفيذي قرارا، عمـال باملـادة العاشـرة  - ٢
من االتفاقية، يقضي بتوفري مساعدات إضافية لدولة طرف يف 
االتفاقيــة طلبــت هــذه املســاعدة بصــدد اســتخدام األســـلحة 
ــذي  الكيميائيـة أو التـهديد باسـتخدامها، حييـل املديـر العـام (ال
ميثـل املنظمـة، علـى النحـو احملـدد يف هـذا االتفـاق) إىل األمــني 
العـام (الـذي ميثـل األمـم املتحـدة، علـى النحـو احملـدد يف هـــذا 
االتفــاق) قــرار الــس التنفيــذي املذكــور أعــاله، مشــــفوعا 
بتقرير عن التحقيق تقـوم األمانـة الفنيـة بـإعداده بشـأن طلـب 

هذه املساعدة. 
كلما اختذ مؤمتر الدول األطراف، عمال باملادة الثانيـة  - ٣
عشـرة مـن االتفاقيـة، قـرارات بشـأن التدابـري الالزمـة لضمـــان 
االمتثال لالتفاقية ولتصحيح وعالج أي وضع خيـالف أحكـام 
االتفاقيـة، مبـا فيـها التدابـري اجلماعيـة الـــيت توصــي ــا الــدول 
األطراف، أحاط املدير العام، بناء علـى تعليمـات مـن املؤمتـر، 
ــــني العـــام،  اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن، عــن طريــق األم

علما ا. 
إذا قـدم األمـني العـام تقريـــرا إىل األمــم املتحــدة عــن  - ٤
األنشـطة املشـتركة بـني األمـم املتحـدة واملنظمـة أو عـن تطــور 

العالقات بينهما، فإن عليه أن حييله فورا إىل املنظمة. 
إذا قـدم املديـر العـام تقريـرا إىل املنظمـة عـن األنشــطة  - ٥
املشتركة بني املنظمة واألمـم املتحـدة أو عـن تطـور العالقـات 

بينهما، فإن عليه أن حييله فورا إىل األمم املتحدة. 
 

املادة اخلامسة 
التمثيل املتبادل 

ــــام حضـــور دورات مؤمتـــر الـــدول  حيــق لألمــني الع - ١
األطراف ودورات الس التنفيذي للمنظمة املتعلقـة باملسـائل 
ذات االهتمـام املشـترك، واملشـاركة فيـها، دون أن يكـــون لــه 

حق التصويت ووفقا للنظام الداخلـي ذي الصلـة. كمـا توجـه 
الدعــــوة إىل األمــــني العــــام، حســــب االقتضــــاء، حلضـــــور 
اجتماعـات أخـرى تعقدهـا املنظمـة وينظـر خالهلـا يف مســـائل 
ـم األمـم املتحـدة، واملشـاركة فيـها، دون أن يكـون لـه حـــق 
التصويت. وجيوز لألمني العـام، ألغـراض هـذه الفقـرة، تعيـني 

أي شخص ممثال له. 
ــة  حيـق للمديـر العـام حضـور اجللسـات العامـة للجمعي - ٢
العامـة لألمـم املتحـدة ألغـراض التشـاور. وحيـق للمديـر العـــام 
حضور جلسات جلان اجلمعية العامة واملشاركة فيـها دون أن 
ــــه حـــق التصويـــت، وأن حيضـــر جلســـات الـــس  يكــون ل
االقتصـــادي واالجتمـــاعي، وحســـب االقتضــــاء، جلســــات 
األجهزة الفرعية هلذه اهليئات وللجمعية العامة. وجيوز للمديـر 
العـام بنـاء علـى دعـوة مـن جملـس األمـن، أن حيضـر جلســـاته، 
بتكليـــف مـــن الـــس التنفيـــذي حســـب األصـــــول، ملــــده 
باملعلومات أو لتقدمي مساعدة أخـرى لـه فيمـا يتعلـق باملسـائل 
الداخلـة يف نطـاق اختصـاص املنظمــة. وجيــوز للمديــر العــام، 

ألغراض هذه الفقرة، أن يعني أي شخص ممثال له. 
تقـوم األمانـة الفنيـة للمنظمـة بتوزيـع البيانـات اخلطيــة  - ٣
اليت تقدمها األمم املتحدة للمنظمة بغرض التوزيع علـى مجيـع 
أعضـــاء اجلـــهاز (األجـــهزة) أو اجلـــهاز الفرعـــي (األجــــهزة 
الفرعية) املعنية يف املنظمة. وتقوم األمانة العامة لألمم املتحـدة 
بتوزيـع البيانـات اخلطيـة الـيت تقدمـها املنظمـــة لألمــم املتحــدة 
بغرض التوزيع على مجيع أعضاء اجلهاز (األجهزة) أو اجلـهاز 

الفرعي (األجهزة الفرعية) املعنية يف األمم املتحدة. 
 

املادة السادسة 
بنود جدول األعمال 

جيوز أن تقترح األمم املتحــدة بنـودا جلـدول األعمـال  - ١
لكـي تنظـــر فيــها املنظمــة. ويف هــذه احلــاالت، تقــوم األمــم 
ـــرض  املتحـدة بـإعالم املديـر العـام بـالبند أو البنـود املعنيـة، ويع
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املدير العام أي بند أو بنود من هذا القبيـل علـى مؤمتـر الـدول 
األطــراف أو الــس التنفيــذي، أو أي جــهاز آخــر (أجــهزة 
أخـرى) يف املنظمـة حسـب االقتضـاء وفقـا للسـلطات املخــول 

ا وللنظام الداخلي ذي الصلة. 
جيوز أن تقترح املنظمة بنودا جلـدول األعمـال، لكـي  - ٢
تنظـر فيـها األمـم املتحـدة. ويف هـذه احلـاالت، تقـــوم املنظمــة 
بـإعالم األمـني العـام بـالبند أو البنـود املعنيـة، ويعــرض األمــني 
العام أي بند أو بنـود مـن هـذا القبيـل علـى اجلمعيـة العامـة أو 
جملس األمن أو الس االقتصـادي واالجتمـاعي أو أي جـهاز 
آخر (أجهزة أخرى) يف األمم املتحدة حسب االقتضاء، وفقـا 

للسلطات املخول ا. 
 

املادة السابعة 
حمكمة العدل الدولية 

حتيط األمم املتحدة علما بالفقرة ٥ مــن املـادة الرابعـة  - ١
عشـرة مـن االتفاقيـة، الـــيت ختــول مؤمتــر الــدول األطــراف أو 
الس التنفيذي للمنظمة، رهنا بإذن من اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة، الطلب من حمكمة العدل الدولية إعطاء فتـوى يف أي 
مسألة (مسائل) قانونية تنشأ يف نطاق أنشطة املنظمـة، إضافـة 
إىل أي مسـألة (مسـائل) ختــص العالقــة املتبادلــة بــني املنظمــة 

واألمم املتحدة. 
توافق األمم املتحدة واملنظمة على أن يرفع أي طلـب  - ٢
لفتوى إىل اجلمعية العامة أوال، فتبـت يف الطلـب وفقـا للمـادة 

٩٦ من امليثاق. 
عندما تلتمس املنظمة فتوى على النحو املشار إليه يف  - ٣
الفقـرة ١ مـن هـذه املـادة، فإـا توافـق علـــى أن تقــدم، وفقــا 
للمرفق املتعلق بالسرية امللحق باالتفاقيـة وسياسـة السـرية الـيت 
تتبعــها املنظمــة، أي معلومــات قــد حتتاجــها حمكمــة العــــدل 

الدولية وفقا للنظام األساسي للمحكمة. 
 

املادة الثامنة 
قرارات األمم املتحدة 

حييــل األمــني العــام إىل املديــر العــام القــرارات الــــيت 
تتخذهـا األمـم املتحـدة أو جملـس األمـن بشـأن املواضيـــع ذات 
الصلــة باالتفاقيــة. ويقــوم املديــــر العـــام، لـــدى تلقيـــه هـــذه 
القرارات، بعرضها على األجـهزة املختصـة يف املنظمـة ويقـدم 
تقريـرا إىل األمـني العـام عـــن أي إجــراء تتخــذه املنظمــة ــذا 

الصدد، حسب االقتضاء. 
 

املادة التاسعة 
جواز مرور األمم املتحدة 

حيق ملوظفي املنظمة، وفقا للترتيبات اإلدارية الـيت قـد 
يتفـق عليـها بـني األمـني العـام واملديـر العـام، اسـتخدام جـــواز 
مرور األمم املتحدة كوثيقة سفر قانونية حيثما تعترف الـدول 
بذلــك االســتخدام يف الصكــوك املعمــــول ـــا والـــيت حتـــدد 
امتيــازات وحصانــات املنظمــة وموظفيــها. وســــتراعي هـــذه 
الترتيبـــات اإلداريـــة، بقـــدر اإلمكـــان، املقتضيـــات اخلاصــــة 
للمنظمة واملترتبة عما تضطلع به من أنشطة التحقيـق مبوجـب 

االتفاقية. 
 

املادة العاشرة 
الترتيبات املتعلقة باملوظفني 

توافـق األمـم املتحـدة واملنظمـــة علــى التشــاور، عنــد  - ١
اللزوم، خبصوص املسـائل موضـوع االهتمـام املشـترك املتعلقـة 

بأحكام وشروط توظيف املوظفني. 
توافق األمم املتحدة واملنظمة على التعاون فيما يتعلق  - ٢
بتبــادل املوظفــني، مــع األخــذ يف االعتبــار جنســيات الــدول 
ـــد شــروط هــذا التعــاون يف  األعضـاء يف املنظمـة، وعلـى حتدي
نطاق ترتيبات تكميلية يتفـق عليـها هلـذا الغـرض وفقـا للمـادة 

الرابعة عشرة من هذا االتفاق. 
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املادة احلادية عشرة 
املسائل املتعلقة بامليزانية واملسائل املالية 

تسـلم املنظمـة باسـتصواب إقامـة تعـــاون فيمــا يتعلــق  - ١
بامليزانيــة واملســائل املاليــة مــع األمــم املتحــدة لكــي تســـتفيد 
املنظمـة مـن جتربـة األمــم املتحــدة يف هــذا اــال ومــن أجــل 
ضمــان أقصــى حــد ممكــن عمليــا مــن االنســجام يف العمــــل 

اإلداري للمنظمتني يف هذا امليدان. 
ميكــن أن تتخــذ األمــم املتحــــدة الترتيبـــات الالزمـــة  - ٢
إلجـراء دراسـات بشـــأن املســائل املتعلقــة بامليزانيــة واملســائل 
املالية اليت م املنظمة، ــدف حتقيـق أقصـى حـد ممكـن عمليـا 

من التنسيق واالنسجام يف هذه األمور. 
توافــق املنظمــة علــى اتبــاع املمارســـات واســـتخدام  - ٣
النمـاذج القياسـية املعمـول ـا يف األمــم املتحــدة فيمــا يتعلــق 
بامليزانية واملسائل املالية، بقدر ما يكون ذلك عمليا للمنظمة. 

 
املادة الثانية عشرة 

النفقات 
ختضـع أي نفقـات تـترتب علـــى أي تعــاون أو توفــري 
ـــني األمــم  خدمـات، عمـال ـذا االتفـاق، لترتيبـات منفصلـة ب

املتحدة واملنظمة. 
 

املادة الثالثة عشرة 
محاية السرية 

رهنــا بأحكــام الفقرتــني ١ و ٣ مــن املــــادة الثانيـــة،  - ١
ال جيوز تفسري أي جـزء مـن هـذا االتفـاق حبيـث يتطلـب مـن 
األمـم املتحـدة أو مـن املنظمـــة تقــدمي أي مــواد أو بيانــات أو 
معلومـات، ميكـن أن يـؤدي تقدميـها، يف رأي اجلهـــة املقدمــة، 
إىل انتهاك صكوكها التأسيسية وسياستها املتعلقة بسرية تلـك 

املعلومات. 

تعمـل األمـم املتحـدة واملنظمـة علـــى ضمــان احلمايــة  - ٢
املناســـبة هلـــذه املعلومـــات، وفقـــا لصكوكـــــهما التأسيســــية 

وسياستهما فيما يتعلق بسريتها. 
 

املادة الرابعة عشرة 
تنفيذ االتفاق 

جيوز لألمني العام واملديـر العـام للمنظمـة الدخـول يف 
أي ترتيبات تكميلية ووضع التدابري العمليـة الـيت يـرى أن مـن 
املســتصوب الدخــول فيــها ووضعــها مــن أجــل تنفيــذ هــــذا 

االتفاق. 
 

املادة اخلامسة عشرة 
التعديالت 

جيوز تعديل هذا االتفاق بالتراضي بني األمم املتحـدة 
واملنظمة. وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري املفعـول حينمـا 
تتبادل األمم املتحدة واملنظمة إخطارات كتابيـة تفيـد اسـتيفاء 

مقتضياما الداخلية لدخول االتفاق حيز النفاذ. 
 

املادة السادسة عشرة 
بدء النفاذ 

يبـدأ نفـاذ هـذا االتفـاق حينمـا تتبـادل األمـم املتحـــدة  - ١
واملنظمة إخطارات كتابية تفيـد اسـتيفاء مقتضيامـا الداخليـة 

لدخول االتفاق حيز النفاذ. 
تطبـق األمـم املتحـدة واملنظمـــة هــذا االتفــاق مؤقتــا،  - ٢

مبجرد التوقيع عليه. 
وإثباتــا لذلــك قــام املوقعــان أدنــاه، املفوضــان هلـــذا 
الغـرض حسـب األصـول، كممثلـني لألمـــم املتحــدة وملنظمــة 

حظر األسلحة الكيميائية، بالتوقيع على هذا االتفاق. 
وقع عليه اليوم، السابع عشر من شهر تشرين األول/ 
أكتوبـر عـام ٢٠٠٠ يف نيويـورك يف نسـختني أصليتـني باللغـــة 

االنكليزية. 
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