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  قــرار

  بشأن تنفيذ المادة الحادية عشرة من االتفاقية بصورة آاملة

  طراف،إن مؤتمر الدول األ

 البنود المتعلقة بتنفيذ المادة الحادية عشرة من االتفاقية الواردة في تقرير الدورة إذ يضع في اعتباره

 الستعراض سير العمل باتفاقية األسلحة ")المؤتمر ("االستثنائية األولى لمؤتمر الدول األطراف

  ؛)٢٠٠٣ مايو/أيار ٩بتاريخ  RC-1/5(الكيميائية 

 األسلحة ر الذي اعتمده في دورته العاشرة بشأن تنفيذ المادة الحادية عشرة من اتفاقية بالقراوإذ يذآـِّر

  ؛)٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١١ بتاريخ C-10/DEC.14( بصورة آاملة ")االتفاقية("الكيميائية 

ن االتفاقية  بالتقرير األخير الذي قدمه المدير العام عن حال تنفيذ المادة الحادية عشرة موإذ يأخذ علمًا

مارس / آذار٨ المؤرخ بـCorr.1 وتصويبها ٢٠٠٧مارس / آذار٥ المؤرخة بـEC-48/DG.12الوثيقة (

  ؛)٢٠٠٧

  ؛C-10/DEC.14لما تبذله من جهود في سبيل تنفيذ القرار ") األمانة(" األمانة الفنية وإذ يثني على

 مداوالته بشأن ")المجلس("التنفيذي  بأنه في دورته الحادية عشرة أوصى بأن يعزز المجلسوإذ يذآـِّر 

أن يعيِّن "و" ون الدولي لألغراض السلمية في مجال األنشطة الكيميائيةتعزيز التعا"بند جدول األعمال 

على سبيل األولوية ميسِّرًا يقوم بعقد مشاورات غير رسمية الستطالع آافة الخيارات المتاحة من أجل 

م تقريرًا تنفيذ المادة الحادية عشرة من االتفاقية تنفيذًا آامًال وتقديم تدابير ملموسة في هذا الشأن، وأن يقدِّ

 ٨ المؤرخة بـC-11/5 من الوثيقة ٢-١٧الفقرة " (بشأن هذه المسألة إلى المؤتمر في دورته الثانية عشرة

  ؛)٢٠٠٦ديسمبر /آانون األول

                                                           
 .ُاعيد إصدار هذه الوثيقة باللغة العربية ألسباب تقنية   ∗
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شجَّع آافة الدول األطراف على مواصلة " بأن المجلس في دورته الخمسين وإذ يأخذ علمًا أيضًا

ة بغية تقديم توصيات في هذا الشأن إلى المؤتمر في دورته المشارآة الفعالة في المشاورات ذات الصل

  ؛)٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨ المؤرخة بـEC-50/4 من الوثيقة ٢١-٥الفقرة " (الثانية عشرة

  

  ؛بصورة آاملة تصميمه على تعزيز تنفيذ المادة الحادية عشرة من االتفاقية يؤآـِّد من جديد -١

 ؛C-10/DEC.14تنفيذ القرار ل العمل النشط برة على الدول األطراف واألمانة المثايطلب منو -٢

 على فترات منتظمة الحثيثة، أن يواصل مشاوراته  له المجلس، عمًال بقرارات سابقةويطلب من -٣

تنفيذ المادة الحادية عشرة من االتفاقية ب للتكفلإلعداد تدابير ملموسة ضمن إطار متـَّفق عليه 

  .لكي ينظر فيه في دورته الثالثة عشرةتقرير عن ذلك ب إلى المؤتمر يعودبصورة آاملة، وأن 
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