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 توطئة ونظرة عامة

 مؤتمر االستعراض األول

الستعراض الدورة االستثنائية األولى لمؤتمر الدول األطراف         " (مؤتمر االستعراض األول  "إن   -١

، مثل  مايو/أيار ٩إلى   أبريل/نيسان ٢٨، الذي عـُقد من       )سير العمل باتفاقية األسلحة الكيميائية      

المشار إليها فيما يلي باسم         (معلما هاما في التاريخ القصير لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية                   

االتفاقية باعتبارها  وقد نّوه مؤتمر االستعراض األول إلى أمور منها أنه تم تمييز                  "). المنظمة"

واحدة من المعاهدات الرئيسية التي تجسد األغراض األساسية لألمم المتحدة، وأنها صك ذو                         

طابع غير تمييزي، وأنه قد ُحدِّدت فيها معايير جديدة لنزع السالح على النطاق العالمي نزعا                        

د الكيميائية، والمساعدة   خاضعا للمراقبة الدولية الصارمة والفعالة، وعدم انتشار األسلحة والموا           

والحماية من األسلحة الكيميائية، والتعاون الدولي في الميدان الكيميائي ألغراض غير محظورة               

وأقر مؤتمر االستعراض األول آذلك بإسهام االتفاقية مساهمة أساسية في بناء             . بموجب االتفاقية 

الدوليين، وفي تحقيق األمن        الثقة والتعاون بين الدول األطراف، وفي تحقيق السلم واألمن                       

 .الوطني للدول األطراف

إحداهما هي خطة العمل      .  تطورات إيجابية أخرى منها اعتماد خطتي عمل            ٢٠٠٣وشهد عام     -٢

، التي  ")االتفاقية"المشار إليها فيما يلي باسم        (األسلحة الكيميائية     اتفاقيةالخاصة بتحقيق عالمية     

أآتوبر بناء  /في تشرين األول    ")المجلس" فيما يلي باسم       المشار إليه (س التنفيذي    المجلاعتمدها  

على توصية من مؤتمر االستعراض األول؛ واألخرى هي خطة العمل الخاصة بتنفيذ االلتزامات         

المشار إليه فيما يلي     (بموجب المادة السابعة من االتفاقية، التي اعتمدها مؤتمر الدول األطراف              

 .أآتوبر/ التي ُعقدت في تشرين األولفي دورته الثامنة") المؤتمر"باسم 

 األنشطة المضطلع بها رفدا لمكافحة اإلرهاب على الصعيد العالمي

 بعدد من األنشطة رفدا لمكافحة اإلرهاب على الصعيد                     ٢٠٠٣اضطلعت المنظمة في عام            -٣

 بشأن مساهمة المنظمة في هذه            ٢٠٠١العالمي، ضمن إطار قرار اعتمده المجلس في عام                   

والفريق ") األمانة"المشار إليها فيما يلي باسم       (األمانة الفنية   وفي هذا الصدد رآـّزت      . المكافحة

العامل المفتوح نطاق العضوية المعني باإلرهاب، المنبثق عن المجلس، جهودهما على العمل                     

وُيضاف إلى  . من أجل تعزيز عالمية االنضمام إلى االتفاقية والنهوض بتنفيذها الكامل والفعال                

 تتصل أآثر فأآثر      ٢٠٠٣أن المهام المنوطة بالمنظمة في إطار واليتها غدت خالل عام                   ذلك  

 .بعمل لجنة مكافحة اإلرهاب المنبثقة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
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 التقدم على طريق تحقيق عالمية االنضمام إلى االتفاقية

فقـد انضمت  : المية االتفاقية لقد شهدت الفترة المستعرضة تقـّدما ممتازا على طريق تحقيق ع                  -٤

آانون  ٣١ بحلول       ١٥٨إليها إحدى عشرة دولة أخرى، فغدا عدد الدول األطراف فيها                               

وقد آانت غواتيماال وبليز الدولتين األحدث اندراجا في عداد الدول األطراف في             . ديسمبر/األول

قية أيضا دولة الرأس        االتفاقية من بين دول أمريكا الالتينية والكاريبي؛ وانضمت إلى االتفا                     

األخضر ودولة سان تومي وبرنسيبي من بين دول أفريقيا؛ وأما المنطقة التي يقع فيها أآبر عدد                  

من الدول األطراف الجديدة فهي منطقة آسيا وجزر المحيط الهادي، حيث انضمت إلى االتفاقية                  

آانون وفي   (ستان   أو صدَّقت عليها آل من أفغانستان وبالو وتنغا وتيمور الشرقية وقرغيز                       

آانون بدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة إلى تايلند، التي آانت قد صدَّقت عليها في                                         يناير/الثاني

  ديسمبر/آانون األول   وإن إعالن الجماهيرية العربية الليبية في                       ). ٢٠٠٢ ديسمبر/األول

في أوائل عام    يها  عالن الذي جسـّدته بانضمامها إل       ذلك اإل (عن عزمها االنضمام إلى االتفاقية          

 .٢٠٠٤مثـّل خطوة هامة إلى األمام سوف يشملها التقرير السنوي لعام ) ٢٠٠٤

 التقدم على طريق نزع السالح الكيميائي وضمان عدم انتشار األسلحة والمواد الكيميائية 

 سارت أنشطة تدمير األسلحة الكيميائية بوتيرة جيدة، فتحققت المنظمة خالل السنة من تدمير                        -٥

 آان قد تم     ٢٠٠٣ ديسمبر/آانون األول  ٣١وبحلول  .  طن من عوامل الحرب الكيميائية       ١١٠٠

 وتدمير جميع مخزونات األسلحة       ١من مخزونات األسلحة الكيميائية من الفئة          % ١١٫٤تدمير  

 .٢الكيميائية من الفئة 

لمتحدة  بدأ عمل مرافق جديدة لتدمير األسلحة الكيميائية في الواليات ا                               ٢٠٠٣وفي عام        -٦

من أسلحتها الكيميائية من     % ٤٥وقد وفت الهند بالتزامها فيما يتعلق بتدمير نسبة الـ           . األمريكية

لذلك، آما دمرت آافة       المحدَّد    إذ أنجزت تدميرها قبل ستة أشهر من انقضاء األجل                     ١الفئة   

ت المتحدة   وقد واجه االتحاد الروسي والواليا        . ٢مخزوناتها من األسلحة الكيميائية من الفئة              

األمريكية والدولة الطرف الحائزة األخرى صعوبات جعلت برامجها لتدمير األسلحة الكيميائية                

 تشهد حاالت تأخير، فطلبت هذه الدول األطراف تمديدا لآلجال المحدَّدة لذلك، فلبى                  ١من الفئة   

 .المؤتمر طلبها في دورته الثامنة

أنه ُاآـِّد  فبحلول نهاية السنة    . يميائية بوتيرة وطيدة  وسار تدمير وتحويل مرافق إنتاج األسلحة الك        -٧

 في عام    ٣( مرفقا قد ُدمـِّرت تدميرا آامال          ٣١ مرفقا،    ٦١آان بين هذه المرافق، البالغ عددها          

وتبقى هذه المرافق التي تم     ). ٢٠٠٣ في عام    ٢( مرافق قد حـُوِّلت تحويال آامال        ١٠؛ و )٢٠٠٣
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هاية الفترة المشمولة بهذا التقرير آان لّما يزل يتعيَّن تدمير               وبحلول ن . تحويلها خاضعة للتحقق   

عشرة من مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية العشرين الباقية وإنجاز تحويل العشرة األخرى منها                   

 .أو تأآيد إنجازه

جريت أيضا دون عقبات عملياُت تفتيش الصناعة الكيميائية والمرافق األخرى الخاضعة                           ُاو -٨

 ومواد   ١في مرافق مواد الجدول          ُاجري   ادة السادسة من االتفاقية؛ وقد            ب الم  للتفتيش بموج  

 الكيميائية ومرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى ما بلغت نسبته                 ٣ ومواد الجدول      ٢الجدول  

 .٢٠٠٣من مجموع عمليات التفتيش المجراة في عام % ٤٦٫١٥

التيقـّن من أن تدمير األسلحة الكيميائية          وقد تسنى بأعمال التحقق التي اضطلعت بها المنظمة                -٩

آما إن هذه األعمال ساهمت في تعزيز الثقة بأن األنشطة التي               . يجري وفق مقتضيات االتفاقية    

. تقوم بها الدول األطراف في المجال الكيميائي تـُجرى ألغراض غير محظورة بموجب االتفاقية             

تفتيش مستعجل  " [تفتيش بالتحدي "ليات  وُيضاف إلى ذلك أن المنظمة ظلت متأهبة إلجراء عم             

 .، إذا حدث أن طـُلب منها ذلك]ُيجرى بناء على تشكيك

 التعاون الدولي والمساعدة

لتحقيق األهداف الرئيسية       المسخَّرة    حرز تقدم آبير في تنفيذ برامج التعاون والمساعدة،                         ُا -١٠

لهذه البرامج مؤآدا    وآان المؤتمر في دورته السابعة قد خصص مزيدا من األموال                   . للمنظمة

 .بذلك على أهميتها

 اإلدارة التنفيذية والشؤون اإلدارية

بادرت اإلدارة إلى إعمال عدد من اإلجراءات التي أفضت إلى المزيد من النجاعة ومن المساءلة                 -١١

وتحققت إنجازات هامة في مجاالت منها مجال التغطية           . والمتابعة فيما يخص المسائل اإلدارية     

وقد اعتمد المؤتمر في . ال إجراءات حشد الموظفين واإلجراءات المتعلقة بالميزانيةالتأمينية ومج 

قرارا بشأن تنفيذ نهج المنظمة فيما يتعلق          أبريل/نيساندورته االستثنائية الثانية التي عـُقدت في         

ي عام  وقد طـُلب في ذلك القرار من المدير العام أن يبدأ تنفيذ النهج المعني ف                 . بمدة الخدمة فيها  

٢٠٠٣. 
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 أنشطة التحقق -١

 اإلعالنات األولية 

أي  (١٥٨ دولة طرفا من الدول األطراف الـ      ١٥٠ آانت   ٢٠٠٣ديسمبر  / آانون األول  ٣١بحلول   ١-١

قد قدمت إلى المنظمة إفادة إعالنية أولية أو إفادة تشير إلى أنه ليس لديها ما تعلن                     ) منها% ٩٥

وأما الدول   . راف بشأن اآتمال إفاداتها اإلعالنية           مفاتحة الدول األط       ةوواصلت األمان  . عنه

األطراف الثماني التي آان لّما يزل يتعيَّـن عليها تقديم إفاداتها اإلعالنية األولية فهي أفغانستان،                  

وبليز، وتـُنغا، وتيمور الشرقية، والرأس األخضر،  وسان تومي وبرنسيبي، وسان فنسنت                            

 .وجزر غرينادين، وموزمبيق

 ت المقدَّمة بموجب المادة الثالثة من االتفاقيةاإلعالنا

االتحاد الروسي وألبانيا والهند والواليات المتحدة       (بحلول نهاية السنة آانت خمس دول أطراف           ٢-١

 طن من عوامل        ٧٠ ٠٠٠قد أعلنت عما يقارب مجموعه             ) األمريكية ودولة طرف أخرى       

 وحدة من وحدات الذخائر      ٨ ٢٠٠ ٠٠٠ آانت ضمن زهاء      ٢ و ١الحرب الكيميائية من الفئتين      

 ٣٣ في   ٣ وحدة من وحدات األسلحة الكيميائية من الفئة            ٤١٠ ٠٠٠والحاويات، باإلضافة إلى     

 بهذا التقرير معلومات عن هذه اإلعالنات        ٢وترد في الملحق    . مرفقا لتخزين األسلحة الكيميائية   

وفي الوقت ذاته   . ٢٠٠٣يسمبر  د/ آانون األول  ٣١وعما تم تدميره من العوامل الكيميائية بحلول        

 ٢٥ دول أطراف عن     ٨ مرفقا إلنتاج األسلحة الكيميائية وأعلنت        ٦١ دولة طرفا عن     ١١أعلنت  

 .مرفقا الستحداث األسلحة الكيميائية في المقام األول

 اإلعالن عن عوامل مكافحة الشغب

 فبحلول نهاية السنة    . إعالنا جديدا واحدا عن عوامل مكافحة الشغب        ٢٠٠٣تلقت األمانة في عام      ٣-١

فقد أعلنت  : آانت مئة وثالث من الدول األطراف قد أعلنت عن حيازتها عوامل لمكافحة الشغب              

 دولة طرفا عن حيازتها العامل          ٦١؛ وأعلنت     CS/CB دولة طرفا عن حيازتها العاملين              ٩٣

CN    ٣لحق  ويرد في الم   .  دولة طرفا عن حيازتها أنواعا أخرى من هذه العوامل             ٣٣؛ وأعلنت 

 .بهذا التقرير مزيد من التفاصيل بهذا الشأن

 اإلعالنات المقـدَّمة بموجب المادة السادسة من االتفاقية

 آان يندرج في نطاق نظام التحقق بموجب المادة السادسة من االتفاقية                    ٢٠٠٣عند نهاية عام       ٤-١

 عنها بحلول ذلك     وترد في الجدول أدناه أعداد المرافق التي آان قد تم اإلعالن              .  مرفقا ٥ ٤٦٦

 .الوقت، بحسب أنواعها
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 ٣١أعداد المرافق التي آان قد تم اإلعالن عنها بموجب المادة السادسة من االتفاقية بحلول                      
 )بحسب أنواعها (٢٠٠٣ديسمبر /آانون األول

الدول األطراف /عدد المرافق
 الجائز إخضاعها للتفتيش

عدد المرافق 
 المعَلن عنها

عدد الدول 
 معِلنةاألطراف ال

 نوع المرفق

  الكيميائية١مرافق مواد الجدول  ٢١ ٢٧ ٢٧/٢١

  الكيميائية٢مواقع معامل مواد الجدول  ٣٥ ٤٣٢ ١٥٣/٢١

  الكيميائية٣مواقع معامل مواد الجدول  ٣٥ ٥١١ ٤٢٦/٣٥

 مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى ٦٣ ٤ ٤٩٦ ٤/٦١ ١٦١

 :٢٠٠٣ديسمبر /آانون األول ٣١وبحلول  ٥-١

 ١ مرفقا من مرافق مواد الجدول            ٢٧ دولة طرفا قد أعلنت عما مجموعه              ٢١آانت    )أ(

 مرفقا  ١٧ثمانية مرافق وحيدة صغيرة الحجم، و      : الكيميائية التي تخضع للتحقق المنتظم     

آخر يـُستخدم ألغراض وقائية، ومرفقين آخرين يـُستخدمان لألغراض الطبية                                    

 والصيدالنية والبحثية؛

 ٢ موقعا من مواقع معامل مواد الجدول                ٤٣٢ دولة طرفا قد أعلنت عن              ٣٥آانت    )ب(

الكيميائية، في إعالناتها السنوية عن األنشطة السالفة التي تشمل ثالث السنوات التقويمية       

 ؛٢٠٠٤السابقة أو في إعالناتها عن األنشطة المتوقع إجراؤها عام 

 ٣واقع معامل مواد الجدول          موقعا من م      ٥١١ دولة طرفا قد أعلنت عن              ٣٥آانت    )ج(

 أو في      ٢٠٠٢الكيميائية، في إعالناتها السنوية عن األنشطة السالفة المجراة عام                           

 ؛٢٠٠٤إعالناتها السنوية عن األنشطة المتوقع إجراؤها عام 

 موقعا من مواقع المعامل التي تـُنتـَج فيها           ٤ ٤٩٦ دولة طرفا قد أعلنت عن          ٦٣آانت   )د(

 . مميـَّزةمواد آيميائية عضوية

عنه من المرافق وبشأن ما        ُاعلن   مزيد من التفاصيل بشأن ما            ٦ و ٥ و  ٤ويرد في الملحقات        ٦-١

 .يجوز إخضاعه للتفتيش من المرافق المعنية

 نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجداولعمليات 

ت  قامت ست دول أطراف بإخطار األمانة بما مجموعه ثماني عمليات من عمليا              ٢٠٠٣في عام    ٧-١

. ، منها ثالث عمليات شملت دولة طرفا والمنظمة           ١نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول          
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وليس بين العمليات الخمس الباقية إال عملية واحدة تم اإلخطار بها من جانب الدولة الطرف                           

 .المرسلة ومن جانب الدولة الطرف المتلقية

 وية عن األنشطة السالفة المجراة                 دولة طرفا، في إطار إعالناتها السن                      ٥٧وقد قدمت         ٨-١

 الكيميائية  ٢ عملية من عمليات نقل مواد الجدول            ٤٠٠، إفادات إجمالية عن زهاء         ٢٠٠٢عام  

 إلى دول غير    ٢أما نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول         . إلى دول أطراف أخرى أو منها      

شير اإلعالنات الخاصة بعام      وت (٢٠٠٠ أبريل/نيسان ٢٩أطراف في االتفاقية فقد حـُظر منذ            

 ). بالفعل إلى أنه لم تـُجر خالله أية عملية نقل من هذا النوع٢٠٠٢

من الدول األطراف قدمت في إعالناتها إفادات          ) ١٠١(ويـُضاف إلى ذلك أن مئة دولة ودولة             ٩-١

 الكيميائية إلى دول أطراف أخرى      ٣ عملية من عمليات نقل مواد الجدول        ١ ٢٠٠إجمالية بزهاء   

آما إن استعراض اإلعالنات المعنية يبيـِّن أن تسع دول أطراف صدَّرت خمس مواد                    . أو منها 

ومثـَّلت ثالث من هذه     .  إلى ثالث دول غير أطراف في االتفاقية          ٣آيميائية مدرجة في الجدول      

ثالثي "، و  Trichloronitromethane: هي آلوريد الثيونيل، والكلوروبكرين        (المواد الكيميائية      

 ٣ طنا من مواد الجدول        ٢ ٦٤٣من الكمية البالغة     % ٩٣) triethanolamine": انول األمين إيث

 .عن تصديرها إلى دول غير أطراف في االتفاقيةُاعلن الكيميائية التي 

 مشروع المساعدة في مجال اإلعالنات 

تمة ظل مشروع المساعدة في مجال اإلعالنات مفيدا في عون المزيد من الدول األطراف المه                      ١٠-١

باألمر على تحديد المرافق الخاضعة لإلعالن بموجب المادة السادسة من االتفاقية ثم على تقديم                  

وبذا قدمت ثالث دول أطراف إعالنات عن مثل هذه المرافق                . اإلعالنات عن المرافق المعنية     

 للمرة األولى، وحـدَّدت بضع دول أطراف أخرى سبق أن قّدمت إعالنات من                    ٢٠٠٣في عام    

 . النوع مرافق أو مواقع معامل إضافية يجب اإلعالن عنهاهذا 

 إزالة الطابع العسكري الكيميائي

 تدمير المخزونات من األسلحة الكيميائية

 طنا من عوامل الحرب       ١ ١٤٥ تحققت األمانة من تدمير ما يقارب مجموعه              ٢٠٠٣ في عام  ١١-١

 ).٢ طنا من الفئة ٩٧ و١ طنا من الفئة ١ ٠٤٨(الكيميائية 

 آانت عاملة خالل الفترة المشمولة بهذا          سلحة الكيميائية  تسعة مرافق من مرافق تدمير األ         وثمة ١٢-١

واحد في االتحاد الروسي وثالثة في       (ومنها أربعة مرافق آانت عاملة بصورة مستمرة         . التقرير
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واحد في الهند   (؛ وخمسة مرافق آانت عاملة بصورة غير مستمرة            )الواليات المتحدة األمريكية  

 ).ثة في الواليات المتحدة األمريكية وواحد في الدولة الطرف الحائزة األخرىوثال

وعلى الرغم من التقدم المحرز في تدمير األسلحة الكيميائية واجه االتحاد الروسي والواليات                       ١٣-١

المتحدة األمريكية والدولة الطرف الحائزة األخرى صعوبات في مجال التشغيل، اضطرتها إلى               

 أو اآلجال القصوى لتدمير مخزوناتها من األسلحة الكيميائية من              / الوسيطة و   طلب تمديد المهل   

أآتوبر تمديدا للمهل   /وقد منح المؤتمر في دورته الثامنة التي عـُقدت في تشرين األول              . ١الفئة  

 :واآلجال على النحو التالي

لها بالتزامها  مـُنحت إحدى الدول األطراف تمديدا للمهلة التي يتعين عليها أن تفي خال                   )أ(

 ١من مخزوناتها من األسلحة الكيميائية من الفئة        % ٤٥فيما يتعلق بإنجاز تدمير نسبة الـ     

في المحدَّد  على أساس أن تنجز تدمير هذه النسبة من مخزوناتها قبل انقضاء األجل                        

 .١من أسلحتها الكيميائية من الفئة % ١٠٠االتفاقية لتدمير نسبة الـ

من أسلحته    % ٢٠نسبة الـ   روسي تمديدا للمهلة الوسيطة لتدمير                  ومـُنح االتحاد ال       )ب(

؛ وُمنح أيضا من حيث المبدأ تمديدا        ٢٠٠٧ أبريل/نيسان ٢٩ حتى   ١الكيميائية من الفئة     

، ١من مخزوناته من األسلحة الكيميائية من الفئة          % ٤٥للمهلة الوسيطة لتدمير نسبة الـ     

؛ وتمديدا  %٢٠ تدمير نسبة الـ   بعد انقضاء مهلة  % ٤٥بحيث تنقضي مهلة تدمير نسبة الـ     

 من مخزوناته من األسلحة الكيميائية من                 % ١٠٠لألجل األقصى لتدمير نسبة الـ            

 بعد انقضاء مهلة تدمير نسبة           % ١٠٠، بحيث تنقضي مهلة تدمير نسبة الـ                ١الفئة   

 %.٤٥الـ

من % ٤٥ومـُنحت الواليات المتحدة األمريكية تمديدا للمهلة الوسيطة لتدمير نسبة الـ                   )ج(

؛ ٢٠٠٧ ديسمبر/آانون األول  ٣١ حتى    ١مخزوناتها من األسلحة الكيميائية من الفئة            

من هذه   % ١٠٠وُمنحت أيضا من حيث المبدأ تمديدا لألجل األقصى لتدمير نسبة الـ                    

 .٢٠٠٧ ديسمبر/آانون األول ٣١المخزونات بحيث ينقضي بعد 

لنت عن حيازتها مخزونات من األسلحة        وأما التقدم الذي آانت آل من الدول األطراف التي أع              ١٤-١

الكيميائية قد أحرزته في تدمير مخزوناتها حتى نهاية الفترة المشمولة بهذا التقرير فيمكن تبيانه                  

 :بإيجاز على النحو التالي
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 ألبانيا

بحلول نهاية الفترة المشمولة بهذا التقرير لم تكن ألبانيا قد باشرت عمليات تدمير أسلحتها                                  ١٥-١

 .الكيميائية

 الهند

مما أعلنت عنه من      % ٤٥٫٥٧ آانت الهند قد دمرت         ٢٠٠٣ ديسمبر/آانون األول  ٣١بحلول   ١٦-١

، منجزة بذلك المرحلة الثالثة من تدمير أسلحتها المعنية قبل                       ١األسلحة الكيميائية من الفئة          

 .٢ئة آما إنها دمـَّرت جميع أسلحتها الكيميائية من الف. لذلك في االتفاقيةالمحدَّد انقضاء األجل 

 االتحاد الروسي

من مخزوناته  % ١ آان االتحاد الروسي قد دمـَّر ما ال يقل عن             ٢٠٠٣ أبريل/نيسان ٢٦بحلول   ١٧-١

 EC-32/DEC.2( في المهلة الوسيطة المعدَّلة المحدَّدة لذلك              ١من األسلحة الكيميائية من الفئة          

ا التقرير قد دمَّر زهاء      ، وآان بحلول نهاية الفترة المشمولة بهذ        )٢٠٠٣ مارس/ آذار ٢٠بتاريخ  

 .من المخزونات المعنية% ١٫٦

 الواليات المتحدة األمريكية

  آانت الواليات المتحدة األمريكية قد دمرت زهاء                  ٢٠٠٣ ديسمبر/آانون األول   ٣١بحلول    ١٨-١

 .١من مخزوناتها من األسلحة الكيميائية من الفئة % ٢٤

 الدولة الطرف الحائزة األخرى

% ٣٥لمشمولة بهذا التقرير آانت الدولة الطرف الحائزة األخرى قد دمرت            بحلول نهاية الفترة ا    ١٩-١

 .١مما أعلنت عنه من المخزونات من األسلحة الكيميائية من الفئة 

 مرافق تخزين األسلحة الكيميائية 

 عملية تفتيش أولي واحدة وخمس وثالثون عملية تفتيش منتظم في                   ٢٠٠٣جريت خالل عام      ُا ٢٠-١

 الخاضعة للتحقق خالل تلك السنة في خمس دول                       ٣١الكيميائية الـ  مرافق تخزين األسلحة         

 .أطراف

 مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية

 دولة طرفا   ١١ أعلنت   ٢٠٠٣ديسمبر  / آانون األول  ٣١بدء نفاذ االتفاقية و    تاريخ  في الفترة بين      ٢١-١

أنها ُاآـِّد   مرفقا    ٣١وثمة بين هذه المرافق       . األسلحة الكيميائية  مرفقا من مرافق إنتاج         ٦١عن  
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  في عام   ٢(أنها حـُوِّلت تحويال آامال     ُاآـِّد   مرافق   ١٠؛ و )٢٠٠٣ في عام    ٣(ُدمرت تدميرا تاما    

وبحلول نهاية الفترة المشمولة بهذا          . وتظل هذه المرافق المحـوَّلة خاضعة للتحقق            ). ٢٠٠٣

ميائية العشرين  التقرير آان لّما يزل يتعّين تدمير عشرة مرافق من مرافق إنتاج األسلحة الكي                      

 .الباقية وإنجاز تحويل العشرة األخرى منها أو تأآيد إنجازه

وبحلول نهاية الفترة المشمولة بهذا التقرير آانت ثماني دول أطراف قد خفـَّضت قدراتها على                       ٢٢-١

منها ست دول توصلت إلى ذلك عن طريق تدمير مرافقها            (اإلنتاج إلى دون المستوى المطلوب       

كيميائية، ودولة واحدة عن طريق تحويل مرافقها، ودولة واحدة أخرى عن                     إلنتاج األسلحة ال    

  مرفقا من مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية             ٤١وقد تم في       ). طريق تحويل مرافقها وتدميرها      

 . المعلن عنها تخفيض القدرة اإلنتاجية المتبقية إلى الصفر٦١الـ

 األسلحة الكيميائية القديمة والمخلـَّفة

هاية الفترة المشمولة بهذا التقرير آانت عشر دول أطراف قد أعلنت عن أسلحة آيميائية               بحلول ن  ٢٣-١

، وآانت ثالث دول       ) آانت لّما تزل جائزة التفتيش          ٢٦منها   ( موقعا أو َمْرِفقا         ٤٢قديمة في     

أطراف قد أعلنت عن أسلحة آيميائية مخلـَّفة على أراضيها، وآانت دولة طرف واحدة قد أعلنت        

 .ة آيميائية مخلـَّفة على أراضي دولة طرف أخرىعن أسلح

نتج قبل  ُاح آيميائي قديم      سال ٥٨ ٧٠٠: تاليوأما آميات األسلحة المعنية المعلن عنها فهي آال            ٢٤-١

 ؛ ١٩٤٦ وعام    ١٩٢٥ سالح آيميائي قديم صـُنع في الفترة بين عام                 ٦٩ ٩٠٠، و ١٩٢٥عام  

ذخائر المعلن عنها باعتبارها        وحدة من وحدات ال        ٣٦ ٢٥٩ طنا من األدمسيت؛ و         ١ ٢٦٩و

 .آيميائية مخلـَّفةأسلحة 

.  سبع عمليات تفتيش ألسلحة آيميائية قديمة في خمس دول أطراف             ٢٠٠٣جريت في عام     ُاوقد   ٢٥-١

وعلى الرغم من وجود مسائل محـدَّدة الطابع متصلة بالتحقق آانت لّما تزل تستلزم التذليل في                     

حرز تقدم  ُالمزيد من األسلحة المعنية، فقد          من اآتشاف ا   نهاية الفترة المشمولة بهذا التقرير، و         

وُيضاف إلى ذلك أنه تم في عام         . علن عنه من األسلحة الكيميائية القديمة       ُامطـِّرد في تدمير ما       

في دولة طرف، وآان يتحقق تقـّدم في هذا        مخلـَّفة   إجراء عمليتي تفتيش ألسلحة آيميائية       ٢٠٠٣

 .معنيتينالشأن في الدولتين الطرفين ال

 عرض عام ألنشطة التفتيش

 المهيأ لها أصال في الميزانية،      ٣١٩ عملية تفتيش من العمليات الـ     ٢٨٦ إجراء   ٢٠٠٣تم في عام     ٢٦-١

ويعزى هذا النقص رئيسيا إلى تدني عدد مرافق               .  دولة طرفا    ٤٥ مواقع في       ٢٠٧وذلك في     
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ويرد أدناه   . ألطراف المعنية  تدمير األسلحة الكيميائية العاملة عن عددها الذي توقعته الدول ا                  

؛ ويرد توّزعها المفصَّل بحسب          ٢٠٠٣عرض وجيز عن عمليات التفتيش المجراة في عام                   

 .٧البلدان في الملحق 

وبالنظر إلى حاالت التأخير الذي سبق أن شهدته أنشطة التدمير، وعمال بقرار اتخذه المؤتمر في     ٢٧-١

 من  ٢٠٠٣تكاليف ما هـُيئ له في الميزانية لعام         دورته السابعة بهذا الشأن، طـُبِّق على حسابات         

تخفيض نسبته  ) بما فيها تكاليف الموارد البشرية    (عمليات تفتيش مرافق تدمير األسلحة الكيميائية       

 .بالقياس إلى البرنامج المعلن% ١٠

عمليات التفتيش المهيأ لها في الميزانية وعمليات التفتيش المجراة في عام                             
٢٠٠٣١ 

عدد أيام 
 ٢فتشينالم

 عدد
/ المرافق
 المواقع

النسبة المئوية لعدد 
عمليات التفتيش المجراة 
إلى عدد عمليات التفتيش 
 المهيأ لها في الميزانية

عدد 
عمليات 
التفتيش 
 المجراة

عدد عمليات 
التفتيش 

المهيأ لها في 
 الميزانية

 نوع عمليات التفتيش

 عمليات التفتيش المتصلة باألسلحة الكيميائية
 األسلحة الكيميائيةمرافق تدمير  ١١٠ ٧٤ ٦٧٫٢٧ ١١ ١١ ٠٨٦
 األسلحة الكيميائيةمرافق إنتاج  ٣١ ٣١ ١٠٠ ٢٤ ٨١٣
 األسلحة الكيميائيةمرافق تخزين  ٣٨ ٣٦ ٩٤٫٧٤ ٣١ ٩٦٦
 مواقع األسلحة الكيميائية المخلّـَّفة ٣ ٢ ٦٦٫٦٧ ٢ ٧٦
 مواقع األسلحة الكيميائية القديمة ٥ ٧ ١٤٠ ٧ ١٠٣
 ٣أماآن تدمير األسلحة الكيميائية الخطرة ال ينطبق ٤ ال ينطبق  ينطبقال ٦٦

 المجاميع ومتوسط النسبة المئوية لعدد عمليات التفتيش المجراة
١٨٧ ١٥٤ ٨٢٫٣٥ ٧٥ ١٣ ١١٠  

 عمليات التفتيش بموجب المادة السادسة من االتفاقية
  الكيميائية١مرافق مواد الجدول  ١٦ ١٦ ١٠٠ ١٦ ٢٣٤
  الكيميائية٢مواقع معامل مواد الجدول  ٣٨ ٣٥ ٩٢٫١١ ٣٥ ٧١٧
  الكيميائية٣مواقع معامل مواد الجدول  ١٨ ١٥ ٨٣٫٣٣ ١٥ ٢٧٧
  ٤مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى ٦٠ ٦٦ ١١٠ ٦٦ ١ ٠٤٩

 المجاميع ومتوسط النسبة المئوية لعدد عمليات التفتيش المجراة
١٣٢ ١٣٢ ١٠٠ ١٣٢ ٢ ٢٧٧  

 مجاميع العامة والمتوسط اإلجمالي للنسبة المئوية لعدد عمليات التفتيش المجراةال
٣١٩ ٢٨٦ ٨٩٫٦٥ ٢٠٧ ١٥ ٣٨٧  

                                                           
ففيما يخص عام . مكن أن تـُجرى في إطار مهمة تفتيشية واحدةيرجى مالحظة أن أآثر من عملية تفتيش واحدة ي  ١

جريت في  ُاافق إلنتاج األسلحة الكيميائية،         إلحدى وثالثين عملية تفتيش لمر         الميزانية مثال، هـُيئ في        ٢٠٠٣
إطار إحدى عشرة مهمة تفتيشية، ما مثـَّل مزيدا من النجاعة من حيث تخفيض تكاليف السفر والموارد البشرية                     

 .الزمةال
 .يـُحسب بضرب عدد أيام المفتش المقضّية في العملية المعنية بعدد المفتشين المعنيين ٢
 .حاشية ال تنطبق على النص العربي ٣
قـدَّم المدير العام خالل الدورة الثامنة للمؤتمر تعليال للتباين بين عدد ما هـُيئ له في الميزانية من عمليات تفتيش                      ٤

 .منها فعالُاجري  ماهذه المرافق وعدد 
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 عمليات تفتيش المرافق المتصلة باألسلحة الكيميائية

يتضح من اإلحصائيات المتعلقة بعمليات تفتيش المرافق المتصلة باألسلحة الكيميائية أن التحقق                 ٢٨-١

 ٢٠٠٣ففي عام   . بقسط هام من الموارد التي تسّخرها األمانة ألنشطة التحقق          من التدمير يذهب     

% ٤٨٫٠٥ عملية تفتيش لمرافق من مرافق تدمير األسلحة الكيميائية، مثلت               ٧٤أجرت األمانة    

 من آافة عمليات التفتيش المتعلقة باألسلحة الكيميائية المجراة في تلك السنة،                                                              

من أيام المفتشين المقضية في        % ٨٤٫٥٦المفتشين، و من مجموع أيام      % ٧٢٫٠٥واستلزمت  

 .أنشطة متصلة باألسلحة الكيميائية

 ترشيد أنشطة التحقق المجراة في مرافق تدمير األسلحة الكيميائية 

إن أهمية التحقق من تدمير األسلحة الكيميائية، إلى جانب الحدود المفروضة على الموارد                                ٢٩-١

حاالت التأخر الذي يطرأ على التشغيل والزيادة المتوقعة             و) وبخاصة عدد المفتشين   (المتيّسرة  

في عدد مرافق تدمير األسلحة الكيميائية، استلزمت قيام األمانة، بالتعاون الوثيق مع الدول                             

 .األطراف المعنية ومع المجلس، بمراجعة وافية لألسلوب المتـَّبع في التحقق من التدمير

 لّما تزل جارية بحلول نهاية الفترة المشمولة بهذا                   وقد بوشر في هذه المراجعة، التي آانت              ٣٠-١

التقرير، عمال بطلب المؤتمر في دورته السابعة، ويـُرمى منها إلى ترشيد استعمال الموارد                           

المتاحة والحفاظ على هذا النحو على قدرة األمانة على االضطالع بالمهام التحققية المنوطة بها                  

إنها .  أن يتميَّز بوجود قيود وبوجود طلبات ومصاعب جديدةفي إطار واليتها في سياق يـُتوقع له

تستهدف تحديد المراحل الرئيسية في سيرورة التدمير، واألنشطة التحققية األساسية المرتبطة                    

بها، والسبل الكفيلة بالتمكين من االضطالع بهذه األنشطة على نحو أآثر نجاعة من حيث                                

 .التكاليف

ة المستمرة تمثل متابعة طبيعية لما تم تحقيقه من وفورات في مرافق            آما إن هذه المراجعة الشامل     ٣١-١

ُاجريت  ضا إلى االتصاالت الثنائية التي      وهي تستند أي   . تدمير األسلحة الكيميائية العاملة بالفعل      

 بغية استطالع شتى الطرائق الكفيلة بتحقيق وفورات في التكاليف، ما يـُفترض                 ٢٠٠٢في عام    

من حاالت التخفيض في عدد المفتشين المكلـَّفين بالمهمات المجراة في                    أن يتسنى به المزيد         

 .مرافق تدمير األسلحة الكيميائية

 عمليات التفتيش بموجب المادة السادسة

  من عمليات التفتيش بموجب المادة السادسة                ٢٠٠٣في عام      ُاجري   إن العدد اإلجمالي لما            ٣٢-١

مندرجا في إطار ما هـُيئ له في                بقي   ) من جميع عمليات التفتيش       % ٤٦٫١٥، أي      ١٣٢(
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 ٣٥ الكيميائية، و   ١ عملية من عمليات تفتيش مرافق مواد الجدول                ١٦وقد أجريت    . الميزانية

 عملية من عمليات تفتيش مواقع ١٥ الكيميائية، و٢عملية من عمليات تفتيش مواقع مواد الجدول  

إنتاج المواد الكيميائية       عملية من عمليات تفتيش مرافق                  ٦٦ الكيميائية، و     ٣مواد الجدول      

 .األخرى

 تناقص عدد المسائل العالقة إثر عمليات تفتيش الصناعة بالقياس إلى ما              ٢٠٠٣واستمر في عام     ٣٣-١

فلم يبق مفتوحا إال ملف واحد من ملفات الفترة المستعرضة، وذلك ألن                        . شهده العام السابق    

 .ديالت على إعالنها األوليالدولة الطرف المعنية آانت لّما يزل يتعّين عليها تقديم تع

 وعمليات التحقيق في حاالت االدعاء باستخدام أسلحة آيميائية" التفتيش بالتحدي"عمليات 

إذا حدث أن    " تفتيش بالتحدي "خالل الفترة المستعرضة ظلت المنظمة متأهبة إلجراء عمليات               ٣٤-١

حقيق في حاالت     آما شارك عاملون في األمانة في تمرين تدريبي على الت                   . طـُلب منها ذلك    

 ٤إلى    مارس/ آذار  ٢٨في الجمهورية التشيكية من         ُاجري   االدعاء باستخدام أسلحة آيميائية،         

 .٢٠٠٣ أبريل/نيسان

 الدعم التقني ألنشطة التحقق

 اختبارات الكفاءة الرسمية التي تجريها المنظمة

 الرسمية التي     أنجز مختبر المنظمة االختبار الثاني عشر من اختبارات الكفاءة              ٢٠٠٣في عام     ٣٥-١

تجريها المنظمة؛ ونظـَّم االختبار الثالث عشر وقيَّم نتائجه وقدَّم تقريرا عنها؛ ونظـَّم االختبار                        

 .٢٠٠٤الرابع عشر الذي آان من المتوقع أن يتم تقييم نتائجه في أوائل عام 

ختبار الكفاءة   بهذا التقرير قائمة المختبرات المعيَّنة من جانب المنظمة بعد ا              ٨وترد في الملحق      ٣٦-١

فيما يتعلق بالتمتـّع الفعلي بصفة المختبر      [الثالث عشر، ويـُبيـَّن فيه وضع آل من هذه المختبرات          

 ].المعيَّن

 قاعدة بيانات التحاليل المرآزية الخاصة بالمنظمة

وُيبيـَّن في الجدول     .  توسيع قاعدة بيانات تحاليلها المرآزية          ٢٠٠٣واصلت المنظمة في عام          ٣٧-١

عدد بيانات التحاليل المدرجة في قاعدة البيانات هذه فيما يخص آال من تقنيات التحليل في               التالي  

 .٢٠٠٣ إلى عام ١٩٩٩نهاية آل عام من عام 
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 البيانات المدرجة في قاعدة بيانات التحاليل المرآزية الخاصة بالمنظمة

عدد بيانات التحاليل المدرجة في قاعدة بيانات التحاليل المرآزية 
 نوع البيانات :صة بالمنظمة في نهاية عامالخا

١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣  
 بيانات القياس الطيفي الكتلي ٩٠٠ ١١٦٩ ١٤٩٥ ٢١٣٨ ٢٨٢٤
 أطياف األشعة دون الحمراء ٣٢٩ ٤٢٢ ٦٧٠ ٦٧٠ ٧١٣
 بيانات الطنين المغنطيسي النووي ٩٦٦ ١٠٥٨ ١٢٥٥ ١٣٠٥ ١٣٩١
ل الكروماتوغرافي      بيانات الفص      ١٧٥ ٨٠٥ ٢٠١١ ٢٥٩٨ ٣٤٨٢

 )قرائن االحتجاز(الغازي 
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 التعاون الدولي والمساعدة والحماية ودعم تنفيذ االتفاقية -٢

 التعاون الدولي

تنبثق برامج المنظمة الخاصة بالتعاون الدولي من أحكام المادة الحادية عشرة من االتفاقية،                            ١-٢

وخالل الفترة المستعرضة ُرآـِّز في      . افالمتعلقة بالتنمية االقتصادية والتكنولوجية للدول األطر       

هذه البرامج على تعزيز التنمية االقتصادية والتكنولوجية من خالل بناء القدرات وتسهيل                                

عمليات تبادل المواد الكيميائية والمعدات والمعلومات العلمية والتقنية بشأن تطوير الكيمياء                          

 .شأن أوجه استعمالها لهذه األغراضلألغراض غير المحظورة بموجب االتفاقية وبالمسخَّرة 

 برنامج التدريب المشترك

ييسـِّر هذا البرنامج بناء القدرات وتنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني فيما يتصل بالصناعة                            ٢-٢

ويـُرمى منه أيضا إلى النهوض بالممارسات        .  المتصلة بالصناعة  التطويريةالكيميائية والبحوث   

 الكيميائية والسالمة في هذا المجال، وإلى توسيع مجموعة القوى          الصالحة في مجال صنع المواد    

 زيد  ٢٠٠٣وفي عام   . العاملة التي يمكن للهيئات الوطنية والمنظمة أن تستعين بها في المستقبل             

عدد المتدربين المقبولين في الدورة المنظمة في إطار هذا البرنامج إلى ضعف ما آان عليه فبلغ                  

وقد قّدمت حكومة اليابان وحكومة المملكة المتحدة       .  دولة عضو مختلفة    متدربا، آل منهم من    ٢٤

آما تعاونت في تنظيم شتى            . لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية دعما ماليا لهذا البرنامج                    

عناصره الهيئات الوطنية ورابطات الصناعة الكيميائية في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا                          

يد وسويسرا وهولندا؛ والمجلس األوروبي للصناعات الكيميائية؛ والمنظمة         وفرنسا وفنلندا والسو  

وإن تعاظم مشارآة الصناعة الكيميائية في البرنامج            . العالمية للجمارك؛ وعدة هيئات هولندية       

 . سيتـّسم بأهمية حاسمة الستمرار نجاحه

 برنامج دعم المؤتمرات

 والتقنية بشأن تطوير الكيمياء من أجل األغراض            ييسـِّر هذا البرنامج تبادل المعلومات العلمية         ٣-٢

 دعُم واحد    ٢٠٠٣وقد تم في عام        . غير المحظورة بموجب االتفاقية وتطبيقها لهذه األغراض           

ومن األحداث التي شملها هذا الدعم      .  دولة عضوا  ٩٥وعشرين مؤتمرا ودعُم مشارآين فيها من       

المعهد " الصلة باالتفاقية، نظمتها األمانة و         حلقة عمل دولية بشأن تحليل المواد الكيميائية ذات             

في  سبتمبر/وُعقدت في أيلول  ) VERIFIN ("الفنلندي للتحقق بمقتضى اتفاقية األسلحة الكيميائية       

جريت في تشرين     ُان في الهيئات الوطنية،          ة للعاملي  هلسنكي بفنلندا؛ وحلقة تدارس متخصص         

 .الخاصة بالتعاون الدوليأآتوبر في الهاي، واستـُعرضت خاللها البرامج /األول
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 برنامج دعم التدريب الداخلي

يتمثل الهدف الرئيسي من هذا البرنامج في مساعدة العلميين والمهندسين من الدول األعضاء                        ٤-٢

ذات االقتصاد النامي أو المار بمرحلة انتقالية على اآتساب الخبرة عن طريق العمل لفترة                               

 وفـّرت   ٢٠٠٣وفي عام     .  دولة عضو أخرى      محدودة في مختبر متقدَّم أو مرفق بحوث في               

المنظمة ألول مرة دورة تدريب داخلي في مختبر المنظمة، ُرمي منها إلى زيادة تنمية المهارات                

ومختبر  "المعهد الفنلندي للتحقق بمقتضى اتفاقية األسلحة الكيميائية       "آما وفر   . في مجال التحليل  

طار هذا البرنامج ثمانية     وقد شمل الدعم الموفـَّر في إ        . شبيز السويسري دورات تدريب داخلي      

 .متدربين من دول أعضاء من آسيا وأفريقيا وأوروبا الشرقية

 برنامج دعم مشاريع البحوث

تـُدعم في إطار هذا البرنامج مشاريع بحوث صغيرة النطاق في البلدان ذات االقتصاد النامي أو                   ٥-٢

المسخَّرة مجال الكيمياء     المار بمرحلة انتقالية، للنهوض بإنماء المعارف العلمية والتقنية في                     

وقد ُدعم في إطار هذا البرنامج اثنان وأربعون               . لألغراض غير المحظورة بموجب االتفاقية        

مشروعا في آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية؛ انفردت المنظمة بتمويل خمسة مشاريع منها،                            

 .ولية للعلوموموَّلت المشاريع السبعة والثالثين األخرى بصورة مشترآة مع المؤسسة الد

 برنامج دعم المختبرات

تـُدعم في إطار هذا البرنامج مختبرات التحليل في البلدان ذات االقتصاد النامي أو المار بمرحلة                  ٦-٢

 قـُدِّم الدعم   ٢٠٠٣وفي عام   . انتقالية، بغية تعزيز قدراتها على تحليل المواد الكيميائية ومراقبتها          

 .تقاء بقدرته التقنية في مجال التحاليل الصيدالنيةإلى مختبر في لتفيا لكي يتسنى له االر

 برنامج تبادل المعدات

ُيسهـِّل هذا البرنامج نقل ما ال يزال شّغاال من المعدات المستعملة من مؤسسات في الدول                                   ٧-٢

األطراف لم تعد تستعمل هذه المواد وهي مستعدة ألن تهبها لمختبرات ومؤسسات بحوث                                

يال عاما معظمها في البلدان ذات االقتصاد النامي أو المار بمرحلة            ومؤسسات جامعية مموَّلة تمو   

 استفادت من هذا البرنامج سبع مؤسسات في أفريقيا وأمريكا الالتينية               ٢٠٠٣وفي عام   . انتقالية

 .وأوروبا الشرقية، ومؤسسة واحدة في أوروبا الغربية
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 المساعدة والحماية

الحماية تقـّر بأنه يظل للدول األطراف الحق في استدامة            إن أحكام االتفاقية المتعلقة بالمساعدة و       ٨-٢

قدرتها على اتقاء األسلحة الكيميائية وفي المشارآة في األنشطة الدولية في هذا الميدان وفي                          

وإن إمكانية  . الحصول على مشورة الخبراء والمساعدة من المنظمة، وبأنها بحاجة إلى آل ذلك              

فتستطيع المنظمة أن توفـِّر    . يائية قد أبرزت أهمية هذه األحكام     استعمال اإلرهابيين لألسلحة الكيم   

للدول األعضاء مشورة الخبراء والتدريب بشأن طرائق تحسين قدراتها الوطنية على اتقاء                            

وتستهدف البرامج الخاصة بالمساعدة     . استعمال األسلحة الكيميائية ضدها أو تهديدها باستعمالها        

نية على التحرك االستجابي في حالة استعمال األسلحة الكيميائية              والحماية تعزيز القدرات الوط    

أو التهديد باستعمالها، وتيسير التحرك االستجابي الدولي لمواجهة أي حالة من حاالت                                       

استعمالها، وتقوية قدرة األمانة على تدبر مثل هذا التحرك وعلى تنسيق المساعدة وإيصال                             

 .الطالبة) األطرافأو الدول (وسائلها إلى الدولة الطرف 

 تعزيز القدرات الوطنية

لقد دفع الوضع الذي شهده الشرق األوسط في الشطر األول من السنة دوال أعضاء من دول                             ٩-٢

إلى ) وعمان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية     )  اإلسالمية –جمهورية  (إيران  (المنطقة  

ولئن تعذر على المنظمة     .  المدنيين طلب مشورة وزيارات تقييم وبرامج تدريب خاصة بأهاليها          

تلبية جميع هذه الطلبات فقد تسنى لها إجراء عدة زيارات تقييم، وتوفير برنامَجي تدريب مهيأين                

للتوعية باألسلحة الكيميائية، والشروع في برنامَجي تدريب طويلـَي األجل لدولتين عضوين                        

 .بشأن إعداد أفرقة التحرك االستجابي

رضة شرعت األمانة في مشروع لثالث سنوات بشأن بناء القدرات في دول                  وفي السنة المستع    ١٠-٢

بدعم من  ) أذربيجان وأزبكستان وقرغيزستان وآازاخستان    (أعضاء من بين دول آسيا الوسطى         

وتم في إطار هذا المشروع عقد أربع دورات وطنية للتدريب          . حكومة سويسرا وحكومة النرويج   

طا له من دورات       طـَّنى لألمانة أيضا إجراء ما آان مخ             سوت. على حماية المنطقة المستهدفة      

التدريب على الحماية في جنوب شرقي آسيا ودول البلطيق وأوروبا الشرقية، وإجراء الدورات                 

والجمهورية التشيكية    )  اإلسالمية   –جمهورية    (السنوية للتدريب على الحماية في إيران                     

 .وسويسرا

 لتدبير مصرف بياناتها الخاصة بالحماية وللتمكن          أنشأت المنظمة شبكة حماية     ١٩٩٩وفي عام    ١١-٢

وتتألف هذه الشبكة من خبراء ذوي آفاءة عالية في مجال          . من توفير مشورة الخبراء عند الطلب     
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الحماية من عوامل الحرب الكيميائية من القادرين على استنباط أفكار بشأن إنماء مصرف                              

ب المتصلة بالحماية، وعلى اإلسهام بأشكال      البيانات، وعلى العمل آمحاضرين في دورات التدري      

 واصل أعضاء الشبكة دعمهم       ٢٠٠٣وفي عام    . أخرى في أعمال المنظمة في مجال المساعدة         

وباإلضافة إلى  . لهذه البرامج بصفة أخصائيين ومحاضرين في شتى دورات التدريب الوطنية                

إلقليمية األولى المعنية     حلقة العمل ا     نوفمبر/تشرين الثاني  ذلك ُعقدت في شيلي خالل شهر               

بالمساعدة والحماية لمنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي، واقتـُرح خاللها إنشاء شبكة حماية خاصة           

 .بهذه المنطقة

فبحلول :  من المادة العاشرة من االتفاقية متدنيا          ٤وقد بقي عدد اإلعالنات المقدمة وفقا للفقرة              ١٢-٢

من % ٢٨أي   ( دولة     ٤٥م يكن بين الدول األعضاء إال             نهاية الفترة المشمولة بهذا التقرير ل          

). ٩أنظر الملحق    (قدمت معلومات عن برامجها الوطنية الخاصة بالحماية المدنية                ) المجموع

ولّما يزل من الالزم أن يوافق المؤتمر على إجراءات تقديم اإلفادات المعنية، المهيأة بغية زيادة                   

وتبقى األمانة على استعداد لتقديم المساعدة، من خالل شبكة         . الشفافية في برامج الحماية الوطنية    

 .الحماية، إلى أي دولة عضو تطلب المشورة في إعداد معلوماتها الوطنية

 بشأن أمور منها إمكانية أن تغدو       ُابدَي اض األول علما بأوجه القلق الذي     وقد أخذ مؤتمر االستعر    ١٣-٢

ولئن . تعمد إطالق مواد آيميائية سامة أو سرقتها      المرافق الكيميائية أهدافا لهجمات قد تؤدي إلى        

آانت بعض الدول األعضاء قد اتخذت إجراءات لتقليل هذه المخاطر فإن عدة دول أعضاء                             

وإقرارا بأنه يـُحتاج إلى ذلك     . أخرى وّجهت إلى المنظمة طلبا إلرشادها ودعمها في هذا المجال          

ات االقتصاد النامي أو المار بمرحلة           في معظم الدول األعضاء، وبخاصة الدول األعضاء ذ               

" النظم الوطنية للتحرك االستجابي من أجل الحماية من الطوارئ الكيميائية             "انتقالية، اتـُّخذ من     

وقد شارك  . موضوعا لحلقة العمل السنوية المعنية بالحماية ولمعرض المعدات الذي ينظـَّم إبانها           

ين، والذي غدا عنصرا ثابتا ضمن مجموعة         شخص في هذا الحدث الذي دام يوم        ١٠٠أآثر من   

 .األحداث السنوية

 تنسيق وتعبئة آلية التحرك االستجابي الدولي

حلقة عمل دولية بشأن تنسيق وتوفير                يونيه/لقد عـُقدت في سلوفاآيا خالل شهر حزيران                  ١٤-٢

تمرين األول  المساعدة بموجب المادة العاشرة من االتفاقية، فقيـَّمت الجوانب التقنية والتنظيمية لل             

 ).Assistex 1(على إيصال وسائل المساعدة الذي نظمته المنظمة 
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أآتوبر حلقة العمل السنوية لتنسيق المساعدة،         /وقد عـُقدت في السويد خالل شهر تشرين األول            ١٥-٢

التي اجتمع في إطارها ممثلون من الدول األعضاء المهتمة ببحث ما قـُدِّم من عروض المساعدة                

وترآـَّزت المباحثات في حلقة العمل المعنية         . من المادة العاشرة من االتفاقية       ٧بموجب الفقرة    

على الجهود المبذولة لتوسيع المدى الجغرافي للعروض المقدَّمة وعلى النظر بمزيد من التفصيل             

وقد أعدت األمانة وثيقة أساسية خاصة باالتفاقات المعقودة بين الدول                        . في شروط تقديمها     

وبحلول نهاية  . ظمة فيما يتصل بما قد تقدمه هذه الدول من عروض المساعدة                  األعضاء والمن 

آانت قد وفت      ) من المجموع  % ٣٧أي   ( دولة      ٥٩السنة لم يكن بين الدول األعضاء إال                   

 ).١٠أنظر الملحق ( من المادة العاشرة من االتفاقية ٧بالتزاماتها بموجب الفقرة 

 االستجابي الدولي إزاء استعمال األسلحة الكيميائية تعزيز قدرة األمانة على تدبـّر التحرك 

في سوزوبول ببلغاريا خالل شهر            ُاجري   شارك فريق تنسيق وتقييم المساعدة في تمرين                     ١٦-٢

وقد أجريت خالل هذا التمرين، الذي نسـَّقته الوآالة الحكومية البلغارية المعنية                   . سبتمبر/أيلول

وقد واصل أعضاء فريق تنسيق       . لى مجمَّع صناعي   بالحماية المدنية، محاآاة لهجمة إرهابية ع        

وتقييم المساعدة التدرب العملي على استدامة درجة تأهبهم للتحرك االستجابي إزاء استعمال                        

 .األسلحة الكيميائية

 دعم تنفيذ االتفاقية

خالل الفترة المشمولة بهذا التقرير قدمت األمانة إلى الدول األطراف دعما في الجوانب العملية                   ١٧-٢

ومن أنشطة الدعم هذا إسداء المشورة بشأن التدابير اإلدارية الالزمة إلنشاء هيئة            . لتنفيذ االتفاقية 

وطنية تعمل على نحو فعال، ووضع واعتماد التشريعات المناسبة لتنفيذ االتفاقية على الصعيد                     

يميائية الوطني، وتحديد المرافق الخاضعة لإلعالن، وتقديم إعالنات دقيقة عن الصناعات الك                     

آما إن األمانة قدمت مساعدة ثنائية      . ذات الصلة والتجارة بالمواد الكيميائية المدرجة في الجداول       

على شكل دورات تدريب وطنية، وحلقات عمل، وحلقات تدارس معنية بالتوعية، ومشورة                           

لى ومن المشاريع األخرى التشجيع ع    . خبراء في مجاالت تحظى باهتمام الدول األطراف الطالبة       

صة بشأن المسائل ذات الصلة        تبادل الخبرات بين الهيئات الوطنية، وعقد حلقات عمل متخصِّ              

وآجانب من هذه   . بتنفيذ االتفاقية، وتنظيم االجتماعات اإلقليمية ودون اإلقليمية للهيئات الوطنية           

عروض المساعدة أنشئت شبكة المنظمة للخبراء القانونيين لتسهيل تبادل الخبرات وتيسير تقديم               

 .المساعدة للدول األطراف التي تطلبها
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وقد اعتمد المؤتمر في دورته الثامنة خطة عمل خاصة بتنفيذ االلتزامات بموجب المادة السابعة                  ١٨-٢

وقد بيَّن المؤتمر في قراره بشأن          ). وهي خطة طلبها مؤتمر االستعراض األول         (من االتفاقية    

تي لّما يزل يتعيَّن عليها اتخاذ التدابير الالزمة            أنه ال بد من قيام الدول األطراف ال           هذه الخطة    

باتخاذ هذه التدابير وتحديد مواعيد واقعية ُيستهدف أن يتم بحلولها اتخاذ خطوات تؤدي إلى سن                  

أو اعتماد التدابير اإلدارية الالزمة         /التشريعات الالزمة، بما في ذلك التشريعات الجزائية، و               

وعد الدورة العاشرة للمؤتمر، المقرر عقدها في تشرين                      لتنفيذ االتفاقية في أجل أقصاه م               

األمانة أيضا أمورا منها تكثيف عملها مع الدول                 وطلب المؤتمر من        . ٢٠٠٥ نوفمبر/الثاني

األطراف التي تواجه مصاعب في اعتماد التدابير التي تقضي بها المادة السابعة من االتفاقية،                      

وبدأ التحرك لتنفيذ خطة العمل في           .  خطة العمل    وطلب من المجلس أمورا منها مراقبة تنفيذ            

فقامت األمانة بمراجعة أنشطتها القائمة في مجال دعم تنفيذ االتفاقية لكي توفـِّر                       . نهاية السنة  

 .للدول األطراف دعما مستداما جيد االستهداف في هذا المجال

 حلقات العمل التقنية

ن الصناعة بموجب المادة السادسة من             عـُقدت في مقر المنظمة حلقتا عمل بشأن التحقق م                    ١٩-٢

 دولة عضوا، التدريب على تحديد مرافق               ٢٥ ممثال من        ٤٣االتفاقية ُوفـِّر في إطارهما، لـ          

 .الصناعة الخاضعة لإلعالن وعلى ملء استمارات اإلعالن

. االجتماع األول لشبكة المنظمة للخبراء القانونيين في الهاي              نوفمبر/تشرين الثاني وعـُقد في     ٢٠-٢

 . دولة عضوا٤٢قد شارك فيه خبراء من و

 دولة عضوا في اجتماع تقني عـُقد في برشلونة               ٤٨ خبيرا من      ٧٧شارك   سبتمبر/وفي أيلول  ٢١-٢

. بإسبانيا بشأن تطبيق النظام الذي تقضي به االتفاقية فيما يخص عمليات نقل المواد الكيميائية                      

يميائية المدرجة في الجداول عبر           وقد ُرآـِّز في هذا االجتماع على عمليات نقل المواد الك                       

 .المناطق الحرة والموانئ الحرة

 الدورات التدريبية

 خبيرا من آافة المجموعات اإلقليمية تدريبا أساسيا وتدريبا متقدما خاصين بالعاملين                    ٨١تلقى   ٢٢-٢

. في الهيئات الوطنية المسؤولين عن تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني، وذلك في مقر المنظمة                

ئن آانت دورة التدريب األساسي تسد احتياجات الجدد من العاملين من ذوي الخبرة المحدودة                 ول

في مجال تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني، فإن دورة التدريب المتقدم مهيأة للعاملين ممن                         

 .سبق لهم أن اآتسبوا خبرة في هذا المجال
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 العملية لتنفيذ االتفاقية، وذلك في              وقد أجريت ثماني دورات وطنية للتدريب على الجوانب                   ٢٣-٢

، )نوفمبر/تشرين الثاني خالل  (، وفي البرتغال بدعم من إسبانيا            )أبريل/خالل نيسان  (إآوادور   

، )سبتمبر/خالل أيلول (، وفي جمهورية مـُلدوفا بدعم من رومانيا           )مايو/أيارخالل  (وفي بوليفيا   

، وفي آولـُمبيا     )نوفمبر/تشرين الثاني  خالل   (، وفي قبرص       )أبريل/خالل نيسان  (وفي الفيلبين     

 ).سبتمبر/خالل أيلول(، وفي ماليزيا )يوليه/خالل تموز(

 حلقات التدارس اإلقليمية

التقى ممثلون من الهيئات الوطنية لعشرين دولة عضوا من دول أمريكا الالتينية والكاريبي ألول                ٢٤-٢

 إطار حلقة تدارس عـُقدت في مدينة المكسيك          ممثلي الصناعة الكيميائية في المنطقة في      مرة مع   

 .بشأن دور الصناعة في تنفيذ االتفاقية

 االجتماعات اإلقليمية ودون اإلقليمية

استضافت الجمهورية التشيكية وبنما وسنغفورة والسودان االجتماعات اإلقليمية للهيئات الوطنية             ٢٥-٢

التينية والكاريبي ومنطقة آسيا        للدول األعضاء في منطقة أوروبا الشرقية ومنطقة أمريكا ال                   

ومنطقة أفريقيا، على الترتيب؛ واستضافت ُآستاريكا وأزبكستان حلقتي عمل دون إقليميتين                        

بشأن الجوانب العملية لتنفيذ االتفاقية، في منطقة أمريكا الوسطى ومنطقة آسيا الوسطى، على                      

 :وإن المشارآين في هذه األحداث. الترتيب

ريعات تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك التعاون                            رآـَّزوا على تش       )أ(

 والتعاضد في المجال القانوني؛

 بحثوا في المقتضيات الناظمة ألنشطة اإلعالن عن الصناعة؛ )ب(

 استعرضوا حال تنفيذ االتفاقية في المناطق المعنية؛ )ج(

مانة الدعم من أجل تحسين تنفيذ        حددوا المجاالت ذات األولوية التي يلزم فيها تقديم األ             )د(

 االتفاقية على الصعيد الوطني؛

على االتفاقية   تنفيذ   ء آليات إقليمية للدعم في مجال               اقترحوا في بعض الحاالت إنشا          )هـ(

 .والغرض منها هاالصعيد الوطني وللعمل من أجل تحقيق موضوع

 الملتقى السنوي للهيئات الوطنية

قد قبيل انعقاد المؤتمر عنصرا منتظما وهاما في عداد األحداث                   لقد غدا هذا الملتقى الذي يـُع           ٢٦-٢

وقد عـُقد االجتماع الخامس للهيئات الوطنية في             . المدرجة في جدول العمل السنوي للمنظمة          
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 هيئة وطنية من    ٦٧أآتوبر، وشارك فيه مئة وأربعة أشخاص يمثلون        /الهاي خالل تشرين األول   

ا أشير إليه فيما تقدَّم اشتمل االجتماع على حلقة عمل                      وآم. دول آافة المجموعات اإلقليمية       

متخصصة بشأن التعاون الدولي، وعلى مباحثات إقليمية بشأن المسائل المتصلة بتنفيذ االتفاقية                  

 . هيئة وطنية٦٥ مشاورة ثنائية بين األمانة وممثلي ١٣٨على الصعيد الوطني، وعلى 
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 هيئتا توجيه المنظمة -٣

  األطرافأنشطة مؤتمر الدول

 مؤتمر االستعراض األول

، استعرض سير   مايو/أيار ٩إلى   أبريل/نيسان ٢٨إن مؤتمر االستعراض األول، الذي عـُقد من          ١-٣

ومن الوثائق الهامة التي صدرت عنه         . ١٩٩٧ أبريل/نيسانالعمل باالتفاقية منذ بدء نفاذها في          

وأما إعالنه  . ة، وتقريره النهائي   إعالنه السياسي، ووثيقة له عن استعراض سير العمل باالتفاقي            

فيه من جديد على أمور منها تمسك آافة الدول األطراف باالتفاقية وحرصها                 ُاآـِّد  السياسي فقد   

على المنظمة، بينما تناول تقريره النهائي جميع جوانب االتفاقية وتـََضمَّن توصيات هامة بشأن                  

 .االستمرار على تنفيذها

 يةالدورة االستثنائية الثان

أبريل، قرارا بشأن تنفيذ نهج     /نيساناعتمد المؤتمر في دورته االستثنائية الثانية، التي عـُقدت في            ٢-٣

وقد طـُلب في ذلك القرار من المدير العام أن يبدأ تنفيذ                  . المنظمة فيما يتعلق بمدة الخدمة فيها        

 .٢٠٠٣النهج المعني في عام 

 الدورة العادية الثامنة

 :أآتوبر تدابير شتى منها ما يلي/ه الثامنة التي عـُقدت في تشرين األولاتخذ المؤتمر في دورت ٣-٣

إقراره خطة عمل خاصة بتنفيذ االلتزامات بموجب المادة السابعة من االتفاقية وأخذه                      )أ(

 علما بخطة عمل خاصة بتحقيق عالمية االتفاقية؛

  األسلحة الكيميائية من        إقراره ثالثة طلبات رامية إلى تمديد اآلجال المحدَّدة لتدمير                     )ب(

 :١الفئة 

طلبا من االتحاد الروسي وطلبا من الواليات المتحدة األمريكية، راميين إلى                       ‘١’

 تمديد المهل الوسيطة واألجل األقصى لتدمير أسلحتهما المعنية؛

طلبا من الدولة الطرف الحائزة األخرى، راميا إلى تمديد المهل الوسيطة لتدمير              ‘٢’

 عنية؛أسلحتها الم

 .٢٠٠٤اعتماده برنامج وميزانية المنظمة لعام  )ج(
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 أنشطة المجلس التنفيذي

قام المجلس على مدى السنة بدراسة تقارير األمانة عن حال تنفيذ االتفاقية، وبما في ذلك ما                              ٤-٣

 . من االتفاقيةيتعلق بأنشطة التحقق وباألنشطة المجراة بموجب المادتين العاشرة والحادية عشرة

 :آما إن المجلس ٥-٣

استعرض التقدم المحرز في تدمير األسلحة الكيميائية وفي تدمير أو تحويل مرافق إنتاج               )أ(

 األسلحة الكيميائية، واعتمد قرارات بشأن ذلك؛

 أنظر الفقرة  (رفع توصية إلى المؤتمر بشأن نهج المنظمة فيما يتعلق بمدة الخدمة فيها                    )ب(

 مرة في السنة على األقل تقريرا وافيا         ، وطلب من المدير العام أن يقدِّم إليه        ) أعاله ٢-٣

 عن تنفيذ قرارات المجلس والمؤتمر فيما يتعلق بمدة الخدمة؛

 اعتمد خطة العمل الخاصة بتحقيق عالمية االتفاقية؛ )ج(

 .أقـّر اتفاقات مرافق معقودة بين المنظمة وعدد من الدول األطراف )د(

 أنشطة األجهزة الفرعية

وتشرين مايو    /أيارات المتصلة بالسرية اجتماعها الخامس في                   عقدت لجنة تسوية المنازع          ٦-٣

سياسة المنظمة فيما   "مقترح إدخالها على      تعديالٍتوبر، فقامت بأمور منها استعراض       أآت/األول

 ".يتعلق بالسرية

أعمال دورته الخامسة، حيث أنجز تقريره         فبراير  /شباطوأنهى المجلس االستشاري العلمي في          ٧-٣

تمر االستعراض األول بشأن المستجدات العلمية والتكنولوجية ذات األهمية فيما           المرفوع إلى مؤ  

 .يخص االتفاقية

وعقدت الهيئة االستشارية المعنية بالمسائل اإلدارية والمالية دورتها الرابعة عشرة في                                      ٨-٣

فصدرت عنها توصيات بشأن    . نوفمبر/ودورتها الخامسة عشرة في تشرين الثاني      يونيه/حزيران

 في شكل الميزنة    ٢٠٠٥عدة، منها برنامج وميزانية المنظمة وإعداد برنامج وميزانية عام           أمور  

 .على أساس النتائج
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 العالقات الخارجية -٤

 األنشطة الرامية إلى تعزيز عالمية االتفاقية

 أشواطا آبيرة في مسعاها إلى تحقيق عالمية االتفاقية؛ فزاد              ٢٠٠٣لقد قطعت المنظمة في عام         ١-٤

 . نظام االتفاقيةاالرقعة الجغرافية التي يسري فيهاتساع 

أآتوبر، بناء على توصية من مؤتمر          /وآما لوحظ فيما تقدَّم، اعتمد المجلس في تشرين األول                ٢-٤

وقد ساعدت خطة العمل هذه        . االستعراض األول، خطة عمل خاصة بتحقيق عالمية االتفاقية             

 لتحقيق عالمية االتفاقية، وأضفت زخما        على ترآيز جهود الدول األطراف واألمانة على العمل          

وقد اتـّسم بأهمية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل، الذي          . سياسيا إضافيا على الهدف المنشود    

 من يكونون صلة الوصل المرآزية         ، تعيينُ ٢٠٠٣آان يسير على نحو جيد بحلول نهاية عام               

ِة الدوَل األطراف إلى تعيين من يكونون           ُ األمان  بشأن عالمية االتفاقية ضمن األمانة، ثم دعوة           

بصورة طوعية وبشكل غير رسمي صلة الوصل في آافة المناطق والمناطق الفرعية ذات                            

 .األهمية فيما يخص فعالية تعزيز عالمية االتفاقية

 إحدى عشرة دولة جديدة فارتفع بذلك عدد الدول                  ٢٠٠٣وقد انضمت إلى االتفاقية في عام               ٣-٤

فمعدَّل الزيادة في هذا العدد أآبر منه في السنتين السابقتين              . ١٥٨ إلى   ١٤٧األطراف فيها من     

 التي   -أفغانستان، تايلند  (وبين الدول األطراف الجديدة خمس دول موقـِّعة على االتفاقية                   . معا

، الرأس األخضر، غواتيماال،            - ٢٠٠٢ديسمبر    /صدقت على االتفاقية في آانون األول                  

أندورا، بـَالو، بليز، تنغا، تيمور الشرقية، سانت           (موقـِّعة عليها    وست دول غير      ) قرغيزستان

وعليه فإن السنة المستعرضة شهدت من حاالت االنضمام إلى االتفاقية من                 ). تومي وبرنسيبي 

. عة عليها أآثر مما شهدته أي سنة تقويمية سابقة من هذه الحاالت                         ـِّجانب الدول غير الموق       

  دولة موقـِّعة عليها     ٢٢ دولة غير طرف في االتفاقية، منها           ٣٦ وبحلول نهاية السنة آان هناك      

 ديسمبر /إعالن الجماهيرية العربية الليبية في آانون األول                    وإن.  دولة غير موقـِّعة         ١٤و

ذلك اإلعالن الذي جسـّدته باالنضمام إليها في أوائل عام                ( االنضمام إلى االتفاقية        مهاعز عن

 .٢٠٠٤ألمام سوف يشملها التقرير السنوي لعام خطوة هامة إلى ال ـَّمث) ٢٠٠٤

وقد غدت مجموعة الدول األعضاء في المنظمة تضم اآلن آافة دول أوروبا، وآافة الدول                                ٤-٤

األعضاء في رابطة الدول المستقلة، وآافة دول أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وجميع بلدان               

وغدت حدود   . وب شرقي آسيا تقريبا      أمريكا الوسطى تقريبا، وجميع أعضاء رابطة دول جن               
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من % ٩٨من سكان المعمورة وزهاء           % ٩٠الدول األطراف في االتفاقية تضم أآثر من                  

 .الصناعة الكيميائية في العالم

لدول آسيا وجزر المحيط ( عـُقدت حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية في تايلند      ٢٠٠٣وخالل عام    ٥-٤

بدعم مالي من أستراليا     ) دول أمريكا الوسطى والكاريبي    ل(وفي جزر األنتيل الهولندية       ) الهادي

ومن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية ومن نيوزيلندا ومن هولندا، أسهمت                        

فثمة بين الدول اإلحدى عشرة التي        . مساهمة هامة في الجهود المبذولة لتحقيق عالمية االتفاقية          

 . ثماني دول من هاتين المنطقتين٢٠٠٣انضمت إلى االتفاقية في عام 

 ظلت المنظمة تحظى بمساندة قوية من الدول األعضاء فيها ومن المجتمع                        ٢٠٠٣وفي عام      ٦-٤

ف العالي المستوى بين قيادة األمانة            وزاد من تعزيز تماسك المنظمة الحواُر المكثـَّ              . الدولي

المناطق بناء على دعوة      دولة طرفا من دول آافة          ١٣فقد زار المدير العام       . والدول األطراف 

االتحاد الروسي، إسبانيا، ألمانيا، الجمهورية التشيكية، سنَغفورة، السودان،                        (من مضيفيه       

 ).سويسرا، شيلي، آوبا، المكسيك، موزمبيق، النمسا، اليابان

آما إن السنة المستعرضة شهدت تنامي التعاون بين المنظمة والمنظمات اإلقليمية والمنظمات                     ٧-٤

: وحضر المدير العام اجتماعات أو دورات عدد من الهيئات الدولية الهامة                     . خرىالدولية األ  

مؤتمر رؤساء دول االتحاد األفريقي ورؤساء حكوماتها، واألمم المتحدة، والمؤتمر العام لوآالة               

آما إنه التقى باألمين العام لجامعة الدول         . في أمريكا الالتينية والكاريبي    األسلحة النووية   حظر  

ربية، وألقى بيانه السنوي عن أنشطة المنظمة أمام اللجنة األولى للجمعية العامة لألمم                                 الع

 .المتحدة

وتميـَّزت الفترة المشمولة بهذا التقرير أيضا بتزايد الترآيز على تقديم مساعدة ثنائية جيدة                                ٨-٤

ارتان فقد أجريت زي  . االستهداف إلى دول غير أطراف من بين دول المناطق المنقوصة التمثيل             

وبحلول نهاية السنة آانت آل من        . من هذا النوع، لتشاد وهايتي، بمساعدة ومشارآة من فرنسا           

 أو قبله قد انضمت إلى االتفاقية، آما في          ٢٠٠٣الدول األطراف التي تلقت زيارة ثنائية في عام          

 حالة تشاد   ، آما في  ٢٠٠٤حالة بليز، أو آانت تـُسـَرِّع أعمال تحضيرها لالنضمام إليها في عام             

 .وتوفالو وفنواتو ومدغشقر وهايتي

 وسائط اإلعالم والعالقات العامة

 انخرطت األمانة، والمنظمة جمعاء، في العمل إلرشاد عامة الجمهور في                     ٢٠٠٣خالل عام      ٩-٤

نطاق جغرافي أوسع مما في السنوات السابقة، فتسنى لهما المزيد من شحذ وعي هذا الجمهور                     
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فقد صدر من المنشورات التي تقـّر بمساهمات المنظمة في عام           . قية ذاتها بمهمة المنظمة وباالتفا  

 . أآثر مما صدر منها في أي عام سابق منذ بدء نفاذ االتفاقية٢٠٠٣

وُيضاف إلى ذلك أن دوال أعضاء عدة واألمانة استفادتا خالل الفترة المشمولة بهذا التقرير من                     ١٠-٤

اإلنترنيت فقدمت آل منها على موقع اإلنترنيت              النمو الملحوظ في استعانة عامة الجمهور ب             

آما إن األمانة   . األسلحة الكيميائية الخاص بها معلومات مستفيضة عن المنافع التي يؤتيها حظر            

 .وسـّعت إلى حد آبير ما تعرضه على موقعها على شبكة اإلنترنيت

 بوسائط اإلعالم   وآذلك واصلت األمانة ودول أعضاء آثيرة العمل على تنويع نشاطها المتصل               ١١-٤

وباإلرشاد المندرج في إطار العالقات العامة، مع الترآيز على مجموعات الجمهور اإلقليمية                      

وعالوة على المنشورات الموجـَّهة إلى الجمهور األوسع مما تضمه مجموعة                                . والدولية

اء أصـد: األسلحة الكيميائية   منظمة حظر       "إصدارات األمانة بالفعل، مثل النشرة المعنونة                   

، باشرت األمانة    "حقائق أساسية : منظمة حظر األسلحة الكيميائية    "والنشرة المعنونة    " وأضـواء

 إصدار السلسلة اإلقليمية من منشورات المنظمة، التي تضم الكراريس الثالثة المعنونة                                     

 " أفريقيا ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية                 "و" آسيا ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية                 "

 ، والتي تصدر آل منها بما ُيستعمل                  " الالتينية ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية               أمريكا"و

وقد قامت األمانة دوريا، بالتعاون مع شتى            . في المنطقة المعنية من اللغات الرسمية للمنظمة           

 المجموعات اإلقليمية، بتحيين هذه الكراريس التي تنطوي على مواد منها تفاصيل                                                

وقد ساعدت آل هذه المنشورات في جعل االتفاقية         . ية في عمل المنظمة   مساهمات المناطق المعن  

 آما إن العدد األول من النشرة الدورية المعنونة                         . أقرب مناال فيما يخص بلدانا آثيرة                 

"Chemical Disarmament Quarterly "           صدر رسميا في طبعة على الورق وطبعة متاحة على

 .اإلنترنيت على المنوال المباشر

 ق المقـراتفا

آما أشار إليه المدير العام في تقريره إلى المجلس في دورته الخامسة والثالثين تميـَّزت العالقات     ١٢-٤

بين المنظمة والبلد المضيف بطابع من التعاون الوثيق والبنـّاء، بما في ذلك جانبها المتعلق بتنفيذ                

 .اتفاق المقـر وتذليل المسائل المرتبطة به
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 ية والشؤون اإلداريةاإلدارة التنفيذ -٥

 المسائل اإلدارية والمسائل المتعلقة بالميزانية

 الميزانية

لقد أحرزت األمانة تقدما آبيرا في االنتقال إلى الميزنة على أساس النتائج بصورة تدريجية عمال  ١-٥

بالتوصية الصادرة عن مؤتمر االستعراض األول، وذلك بعملها بالتشاور الوثيق مع الدول                            

إن الميزنة على أساس النتائج، التي سُيباشـَر في تطبيقها عند إعداد برنامج وميزانية             و. األعضاء

، ستجعل اإلدارة المالية للمنظمة أآثر شفافية وستساعد على إبقائها خاضعة للمساءلة             ٢٠٠٥عام  

 .من جانب الدول األعضاء

 ٦٨٫٦ة البالغة     من اعتمادات الميزاني    % ٩١٫٥٥ آان قد تم إنفاق           ٢٠٠٣وبحلول نهاية عام        ٢-٥

وأما الموارد النقدية في    .  مليون أورو  ٥٫٨مليون أورو، فبقي رصيد غير ملتزم بصرفه مقداره           

 . مليون أورو٦٣٫٦ فقد بلغت ٢٠٠٣إطار الميزانية العادية لعام 

 مليون أورو، وبلغت      ٦٤ مبلغا مقداره      ٢٠٠٣وبلغت االشتراآات المقـّررة المعتمدة عن عام             ٣-٥

 آانت االشتراآات     ٢٠٠٣ديسمبر   / آانون األول    ٣١ففي   %. ٩٤٫٤له منها     نسبة ما تم تحصي      

 . مليون أورو٣٫٦رة غير المسددة تبلغ المقرَّ

وقد حـُصِّل من إيرادات المستردات المتصلة بعمليات التفتيش بموجب المادتين الرابعة والخامسة     ٤-٥

 قد   مليون أورو آانت     ٣٫٩٧ مليون أورو، منه       ٤٫٣ مبلغ مقداره      ٢٠٠٣في عام    من االتفاقية    

 ١٫٧٢وأما ما لم يـُسدَّد من هذه المستردات فبلغ مجموعه . ُوضعت بها فواتير بحلول نهاية السنة   

محسوبا بالقياس إلى    (مليون أورو، أي أن معدَّل تحصيل المستردات المعنية فيما يخص السنة                  

 %.٥٦٫٧قد بلغ ) ٢٠٠٣المبلغ الذي ُوضعت به فواتير في عام 

ة بهذا التقرير اعتماد حل قائم على األتمتة إلصدار البيانات المالية                     وتم خالل الفترة المشمول       ٥-٥

السنوية الخاصة بالمنظمة، مع أدوات تدبـُّر وإفادة جديدة، بغية تحسين نوعية وسالمة البيانات                    

وبوشر العمل أيضا على نظام مدمج خاص بكشوف        . المالية والبيانات المتصلة بالموارد البشرية    

وآان . روع يتيح للدول األعضاء تقديم إعالناتها عن الصناعة إلكترونيا              ، وعلى مش   المرتـَّبات

 .٢٠٠٤من المتوقع أن يغدو آال المشروعين عاملين في النصف الثاني من عام 
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 الموارد البشرية

 ٢-٣أنظر الفقرة    (عمال بقرار المؤتمر بشأن تنفيذ نهج المنظمة فيما يتعلق بمدة الخدمة فيها                         ٦-٥

، بدأ المدير العام تنفيذ هذا النهج، ما استتبع تبدل ُسبع الموظفين            )أعاله) ب(٥-٣والفقرة الفرعية   

وبالتالي فإن  .  موظفا ٥٠ إلى    ٤٠من الفئة الفنية في المتوسط على مدى سنة آاملة، أي زهاء                  

 شهد بالقياس إلى السنة السابقة زيادة أآبر من الضعف في مقدار العمل ومدى                              ٢٠٠٣عام   

بخدمات الموارد البشرية، مثل حشد الموظفين، وشؤون استحقاقاتهم،                          العمليات المتصلة        

وقد شرع فرع الموارد البشرية في مراجعة شاملة        . وتوجيههم وإرشادهم، وإعادتهم إلى أوطانهم    

للمتطلبات فيما يتعلق ببنيته وبمجموعة الخدمات المتنوعة التي يوفرها وبقدرته على األداء من                  

باع نهج فعال واستباقي فيما يخص الطلبات الجديدة والمتغيرة التي تقع           أجل التمكن من ضمان اتّـ    

 .تلبيتها على عاتق األمانة من جراء تنفيذ النهج فيما يتعلق بمدة الخدمة

 الشراء والخدمات

  ٥ ٤٦٣ ٤٧٧ مبلغا مقداره        ٢٠٠٣لقد بلغت قيمة السلع والخدمات التي احتيزت في عام                        ٧-٥

 . بلدا مختلفا١٤آات من أوروًا؛ وقد مـُنحت عقود لشر

وقد تفاوضت األمانة من جديد بشأن عقد التأمين الطبي وعقد التأمين في حاالت الوفاة والعجز                      ٨-٥

غير المتصلين بالخدمة على أساس شروط أآثر مالءمة، فحققت بذلك وفورات يزيد مقدارها                       

خذت األمانة  واستجابةً  لتوصية صادرة عن مكتب اإلشراف الداخلي، أ          .  أورو ٦٠٠ ٠٠٠على  

أيضا تدابير لدمج وحداتها الثالث المعنية باألسفار في إطار عمل واحد، ووقـّعت عقدا جديدا                        

 .خاصا باألسفار يؤتي َمْرِفقا لألسفار أجود وأآثر فعالية بالقياس إلى تكاليفه

 تدريب الموظفين

آما إن األمانة    . نة دورة تدريبية في شتى المجاالت للعاملين في األما              ٢٠٠لقد نـُظم أآثر من         ٩-٥

ص، مـُوِّلت بتبرعات، في مجال التحقيق في حاالت االدعاء                      عقدت دورات تدريب متخصَّ        

 من الموظفين المشارآة في التدريب بعوامل حية في               ٣٢باستخدام أسلحة آيميائية، وأتاحت لـ       

ا من   موظف ٢٥آما تمت أعمال التحضير لتمكين        . وفـَّرته الجمهورية التشيكية   صمتخصََّمْرِفق  

 .٢٠٠٤بسويسرا خالل عام " تفتيش بالتحدي"المشارآة في محاآاة عملية 

 اإلشراف الداخلي

ُمَعدَّة إثر عمليات المراجعة     ) منها مشروعان (لقد أصدر مكتب اإلشراف الداخلي تسعة تقارير             ١٠-٥

السرية الشؤون المالية، والميزانية، والموارد البشرية، و       : والتدقيق المجراة في المجاالت التالية      
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وقد تحسن المعدَّل المتجمِّع لتنفيذ التوصيات الصادرة على إثر عمليات المراجعة                           . واألمن

. والتدقيق، ما أفضى إلى تحقيق وفورات هامة في مجال التأمين وإصالح لوظيفة تدبـّر األسفار                 

ة وفي  فزيد من تعزيز ضوابط المراقبة الداخلية، وتم تحسين النجاعة في مجال الشؤون اإلداري                 

 .مجال تناول المعلومات المصنـَّفة

وظل نظام الجودة الخاص بالمنظمة معتمدا طبقا للمعايير التي حدَّدتها المنظمة الدولية للتوحيد                     ١١-٥

 الدولية العتماد المختبرات، وتم خالل الفترة المستعرضة إجراء خمس               والهيئة) ISO(القياسي  

د ساعد مكتُب اإلشراف الداخلي مختبَر المنظمة       وق. عمليات تدقيق شملت مدى األنشطة المعتمدة     

على توسيع نطاق أنشطته المراد اعتمادها، وقـدَّم لفرع اإلعالنات العون في إضفاء الطابع                            

 .الرسمي على نظام الجودة الخاص به، ووفـَّر لكافة وحدات األمانة الدعَم وأسدى إليها المشورة

 األنشطة في المجال القانوني

نوات السابقة قدمت األمانة للدول األعضاء بناء على طلبها المساعدة على إعداد               على غرار الس   ١٢-٥

وقد تم إعداد وسائل مساعدة       . نصوص تشريعاتها الخاصة بتنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني          

، أهمها الُمِعين على إعداد نصوص تشريعات تنفيذ االتفاقية على                     ٢٠٠٣إضافية خالل عام        

 توسيع رآن الشؤون القانونية على موقع المنظمة على شبكة اإلنترنيت                    الصعيد الوطني، وتم   

وآانت تشريعات التنفيذ    . بغية إتاحة االنتفاع بالوثائق اإلرشادية وبنماذج النصوص التشريعية             

 زيارة  ١٨جريت  ُادريبية عـُقدت في مقر المنظمة، و      دورة ت  ١١واحدا من العناصر المتناَولة في      

وستواصل شبكة المنظمة للخبراء القانونيين تعزيز أنشطة دعم تنفيذ       . أطرافمساعدٍة تقنية لدول    

 . ها من    االتفاقية بمقتضى خطة العمل الخاصة بتنفيذ االلتزامات بموجب المادة السابعة                                     

أو /وقد ُدعيت الدول األطراف إلى إعالم األمانة باحتياجاتها إلى الدعم في مجال تنفيذ االتفاقية و                

من الدول األطراف في إعداد تدابير تنفيذ االتفاقية على الصعيد                          خططها لمساعدة غيرها         

 .الوطني

 السرية واألمن

  أصبح مكتب السرية واألمن تابعا لديوان المدير العام من جديد،                            ٢٠٠٣فبراير   /في شباط   ١٣-٥

وقد أتاح هذا اإلدماج    .  مكتب األمن بمكتب السرية واألمن باعتباره قسم األمن المادي فيه           دمجوُا

واتخذ مكتب السرية واألمن بعدئذ         . سيق الوثيق لكافة جوانب السرية واألمن في المنظمة              التن

 للمنظمة  ١٧٧٩٩خطوات لدمج آليات السرية وآليات اإلفادة بالحوادث األمنية، وإلعمال القاعدة            

لممارسة إدارة أمن المعلومات، ولتحسين سيرورات            ) ISO 17799(الدولية للتوحيد القياسي        
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آما إنه بدأ في تطبيق نهوج لألمن المادي ُيحذى       . الخارجي في أمن تكنولوجيا المعلومات    التدقيق  

وهذه نقلة أفضت إلى قبول المنظمة مؤقتا في شبكة            (بها حذَو النهوج المتـَّبعة في األمم المتحدة          

مم خدمات األمن والسالمة التابعة لألمم المتحدة، وهي الهيئة التي أقرتها الجمعية العامة لأل                           

 ).المتحدة لكي تضطلع بتوحيد النهوج واإلجراءات في مجال األمن والسالمة

 الصحة والسالمة

 لقد ظل سجل المنظمة في مجال الصحة والسالمة جيدا طيلة الفترة المشمولة بهذا التقرير،                               ١٤-٥

ولم تقع حوادث مضيعة للوقت، ال خالل عمليات التفتيش وال في            . على غرار ما آان عليه سابقا     

وقد بلغت   . بنى المقر، ولم تقع حوادث هامة تبعث على القلق من ناحية الصحة والسالمة                          م

، وهذه نسبة تندرج     %٢٫٣ به من اإلجازات المرضية لموظفي األمانة          ُافيدالنسبة اإلجمالية لما     

ولئن أبرز التفتيش السنوي في      . تماما في إطار المعايير المقبولة فيما يخص المنظمات المماثلة            

وأنظمتها " سياسة المنظمة فيما يتعلق بالصحة والسالمة     "ال الصحة والسالمة الذي تقضي به       مج

وجود عدد من المسائل التي تستلزم عناية مستمرة، فإنه بيَّن أن مستوى التقّيد بمعايير المنظمة                     

 .في مجال الصحة والسالمة مقبول
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 ١الملحق 

 ةاألسلحة الكيميائيالدول األطراف في اتفاقية 
 ٥ ٢٠٠٣ديسمبر /آانون األول ٣١بحلول 

 

                                                           
 دولة من الدول الموقـِّعة       ٢٢ آانت    ٢٠٠٣ ديسمبر/آانون األول  ٣١بحلول  : الدول غير األطراف في االتفاقية       ٥

إسرائيل، بوتان، تشاد، جزر الباهاما، جزر القمر، جزر مرشال، جمهورية                  (على االتفاقية لّما تصدق عليها          
 جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، روندا، سانت آيتس ونيفيس،         أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية،   

 ١٤؛ وآانت   )سيَرليون، غرينادا، غينيا بيساو، آمبوديا، الكونغو، ليبيريا، مدغشقر، ميـَنمار، هايتي، هندوراس             
س، توفالو، جزر    أنتغوا وبربودا، أنغوال، بربادو     (على االتفاقية لّما تنضم إليها          الموقـِّعة  دولة من الدول غير        

سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية،                                 
 ).الصومال، العراق، فنواتو، لبنان، مصر، نيوي

 االتحاد الروسي .١
 إثيوبيا .٢
 أذربيجان  .٣
 إٍرتريا .٤
 األرجنتين .٥
 األردن .٦
 إرلندا .٧
 أرمينيا .٨
 أزبكستان .٩
 إسبانيا .١٠
 أستراليا .١١
 إستونيا .١٢
 إسلندا .١٣
 أفغانستان .١٤
 أآرانيا .١٥
 إآوادور .١٦
 ألبانيا .١٧
 ألمانيا .١٨
 اإلمارات العربية المتحدة .١٩

 أندورا .٢٠
 إندونيسيا .٢١
 أوُرغواي .٢٢
 أوغندا .٢٣
 ) اإلسالمية–جمهورية (ان إير .٢٤
 إيطاليا .٢٥
 باَرغواي .٢٦
 باآستان .٢٧
 باالو .٢٨
 َببوا غينيا الجديدة .٢٩
 ُبتسوانا  .٣٠
 البحرين .٣١
 البرازيل .٣٢
 البرتغال .٣٣
 بروني دار السالم .٣٤
 بلجيكا .٣٥
 بلغاريا .٣٦
 بليز .٣٧
 بنغالديش .٣٨

 بنما .٣٩
 بنن  .٤٠
 بورآينا فاصو .٤١
 بوُرندي .٤٢
 البوسنة والهرسك .٤٣
 بولندا .٤٤
 بوليفيا  .٤٥
 بيرو .٤٦
 بيالروس .٤٧
 تايلند .٤٨
 ترآمانستان .٤٩
 اترآي .٥٠
 ترينيداد وتوباغو .٥١
 ُتنغا .٥٢
 توغو .٥٣
 تونس .٥٤
 تيمور الشرقية .٥٥
 جامايكا .٥٦
 الجزائر .٥٧
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 جزر آوك .٥٨
 الجمهورية التشيكية .٥٩
 جمهورية تنزانيا المتحدة .٦٠
 جمهورية آوريا .٦١
جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية  .٦٢

 السابقة
 جمهورية ُملدوفا .٦٣
 جنوب أفريقيا .٦٤
 جورجيا .٦٥
 الَدنمرك .٦٦
 دومينيكا .٦٧
 الرأس األخضر .٦٨
 رومانيا .٦٩
 زمبابوي .٧٠
 َزمبيا .٧١
 سان تومي وبرنسيبي .٧٢
 سان مارينو .٧٣
 سانت فنسنت وجزر غرينادين .٧٤
 سانت لوسيا .٧٥
 سري لنكا .٧٦
 السلفادور .٧٧
 سلوفاآيا .٧٨
 سلوفينيا .٧٩
 َسموا .٨٠
 السنغال .٨١
 سنَغفورة .٨٢
 سوازيلند .٨٣
 السودان .٨٤
 سورينام .٨٥
 السويد .٨٦
 سويسرا .٨٧
 سيشيل .٨٨
 شيلي .٨٩
 ٦صربيا والجبل األسود .٩٠
 الصين .٩١
 طاجيكستان .٩٢
 عمان .٩٣

                                                    
، تغير     ٢٠٠٣ فبراير/شباطفي      ٦

اسم جمهورية يوغسالفيا                          

صربيا والجبل  "االتحادية فأصبح    

 ".األسود

 غابون .٩٤
 غامبيا .٩٥
 غانا .٩٦
 غواتيماال .٩٧
 غيانا .٩٨
 اغيني .٩٩
 غينيا االستوائية .١٠٠
 فرنسا .١٠١
 فنزويال .١٠٢
 فنلندا .١٠٣
 فيجي .١٠٤
 الفيلبين .١٠٥
 فييت نام .١٠٦
 قبرص .١٠٧
 قرغيزستان .١٠٨
 قطر .١٠٩
 آازاخستان .١١٠
 الكرسي الرسولي .١١١
 آرواتيا .١١٢
 ُآستاريكا .١١٣
 الَكمرون .١١٤
 آندا .١١٥
 آوبا .١١٦
 آوت ِدفوار .١١٧
 آولمبيا .١١٨
 الكويت .١١٩
 آيريباتي .١٢٠
 آينيا .١٢١
 الديمقراطية -جمهورية (الو  .١٢٢

 )الشعبية
 لتفيا .١٢٣
 لتوانيا .١٢٤
 لختنشتاين .١٢٥
 لكسمبرغ .١٢٦
 وتوليس .١٢٧
 مالطة .١٢٨
 مالي .١٢٩

 ماليزيا .١٣٠
 المغرب .١٣١
 ) الموحدة–واليات (مكرونيزيا  .١٣٢
 المكسيك .١٣٣
 مالوي .١٣٤
 ملديف .١٣٥
 المملكة العربية السعودية .١٣٦
 المملكة المتحدة  .١٣٧
 منغوليا .١٣٨
 مورشيوس .١٣٩
 موريتانيا .١٤٠
 موزمبيق .١٤١
 موناآو .١٤٢
 ناميبيا .١٤٣
 النرويج .١٤٤
 النمسا .١٤٥
 َنورو .١٤٦
 نيبال .١٤٧
 النيجر .١٤٨
 نيجيريا .١٤٩
 نيكاَرغوا .١٥٠
 نيوزيلندا .١٥١
 الهند .١٥٢
 هنغاريا .١٥٣
 هولندا .١٥٤
 اليات المتحدة األمريكيةالو .١٥٥
 اليابان .١٥٦
 اليمن .١٥٧
 اليونان .١٥٨
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 ٢الملحق 

 عنها وآمياتها التي تم تدميرهاُاعلن قائمة العوامل الكيميائية التي 
 ٢٠٠٣ديسمبر /آانون األول ٣١بحلول 

 
 آميتها المدمَّرة

 )باألطنان(
آميتها المعلن عنها 

 )باألطنان(
جدول االتفاقية التي هي مدرجة 

 فيه 
 اسم المادة الكيميائية لدى ها الشائعةتسميت

 ٧االتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية
 ١مواد الفئة 

 أيسوبروبيل-مثيل فوسفونو فلوريدات أ )السارين (GB )١(ألف : ١الجدول  ١٥ ٠٤٨٫١٧٧ ٥ ٥٠٤٫٣٩٠
 ؛يلبيناآول-مثيل فوسفونو فلوريدات أ )الصومان (GD )١(ألف : ١الجدول  ٩ ١٧٤٫٨١٩ 

 ))ثالثي مثيل بروبيل-٢، ٢، ١(-مثيل فوسفونو فلوريدات أ(
 إثيل-ثنائي مثيل فوسفور أميدو سيانيدات أ-ن،ن )التابون (GA )٢(ألف : ١الجدول  ٢٫٢٨٣ ٠٫٣٧٩

 ثنائي أيسوبروبيل أمينو إثيل-٢ -إثيل وآب-مثيل فوسفونو ثيوالت أ VX )٣(ألف : ١الجدول  ٤ ٠٣٢٫٢٢٤ ٤٤٣٫٢٣٩
 ]إثيل) ثنائي إثيل أمينو(-٢[-أيسوبوتيل وآب-مثيل ثيو فوسفونات أ VX )٣(ألف : ١الجدول  ١٥ ٥٥٧٫٩٣٧ 
 إثيل) ثنائي إثيل أمينو(-٢-إثيل وآب-مثيل فوسفونو ثيوالت أ EA 1699 )٣(ألف : ١الجدول  ٠٫٠٠٢ 

 الخردل الكبريتي، غاز الخردل،  )٤(ألف : ١الجدول  ١٣ ٨٥٢٫٥٢٧ ١ ٣٢٠٫٥٧٨
H ،HD ،غاز الخردل في ناتج زيتي 

 )آلورو إثيل-٢(آبريتيد ثاني 

 )٤(ألف : ١الجدول  ٢٧٣٫٢٥٩ 
 )٥(ألف : ١الجدول 

آلورو فينيل ثنائي      -٢ و  )آلورو إثيل  -٢(آبريتيد ثاني      مزيج من       خليط من غاز الخردل واللويزيت
 آلوروأرسين

 )٤(ألف : ١الجدول  ٧١٫٣٩٢ 
 )٥(ألف : ١الجدول 

دل واللويزيت في         خليط من غاز الخر            
 آلورو إيثان-ثنائي

آلورو فينيل ثنائي      -٢ و  )آلورو إثيل  -٢(آبريتيد ثاني      مزيج من      
  ثنائي آلورو إيثان-٢، ١ في آلوروأرسين

 )٤(ألف : ١الجدول  ٠٫٤٠٠ 
 )٥(ألف : ١الجدول 

 فينيل ثنائي      آلورو-٢ و  )آلورو إثيل  -٢(آبريتيد ثاني      مزيج من       خليط من غاز الخردل المقطـَّر واللويزيت
 آلوروأرسين

 آلورو فينيل ثنائي آلوروأرسين-٢ Lاللويزيت،  )٥(ألف : ١الجدول  ٦ ٧٤٥٫٦١٥ ٩٫٢٢٣
 ثاني فلوريد مثيل فوسفونيل DF )٩(باء : ١الجدول  ٤٤٣٫٩٦٧ ١٠٣٫٢٨١

                                                           
٧ IUPAC. 
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 آميتها المدمَّرة
 )باألطنان(

آميتها المعلن عنها 
 )باألطنان(

جدول االتفاقية التي هي مدرجة 
 فيه 

 اسم المادة الكيميائية لدى ها الشائعةتسميت
 ٧االتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية

 ١مواد الفئة 

  ثنائي أيسوبروبيل أمينوإثيل٢-إثيل وأ-مثيل فوسفونيت أ QL )١٠(باء : ١الجدول  ٤٦٫١٨٥ ٠٫٤٧٧
من إثير  % ٤٠ و )آلورو إثيل -٢(آبريتيد ثاني   من  % ٦٠مزيج من    HT )٤(ألف : ١الجدول  ٣ ٥٣٥٫٥٣٦ ٠٫١٧٤

 )آلورو إثيل ثيو إثيل-٢(ثاني
من األيسوبروبيل  % ٢٨من آحول األيسوبروبيل و   % ٧٢مزيج من    OPA غير مدرجة في الجداول ٧٣٠٫٥٤٥ ٥٦٦٫٧٤٩

 أمين
 ما من تسمية معروفة روفةما من تسمية شائعة مع  ٤٫٦٤٥ ٠٫٠٤٦
  )خردل آبريتي متحلل(نفاية سامة   ١٫٧٠٥ ١٫٧٠٥

 ١مجموع مواد الفئة    ٦٩ ٥٢١٫٢١٨ ٧ ٩٥٠٫٢٤١
 ٢مواد الفئة 

 ُول-١–آلورو إيثان -٢ آلورو إيثانول-٢ غير مدرجة في الجداول ٣٠١٫٣٠٠ ٣٠١٫٣٠٠
 )آسي إثيل هدُر-٢( ثاني آبريتيد ثيو ثنائي غليكول )١٣(باء : ٢الجدول  ٥١ ٥١٫٠٠٠
 ثاني آلوريد آربونيل فوسجين )١(ألف : ٣الجدول  ١٠٫٦٢٢ ١٠٫٦٢٢

 ٢مجموع مواد الفئة    ٣٦٢٫٩٢٢ ٣٦٢٫٩٢٢
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 ٣الملحق 

 عدد الدول األطراف التي أعلنت عن حيازتها عوامل لمكافحة الشغب
  ٢٠٠٣ ديسمبر/آانون األول ٣١ بحلول ٨بحسب أنواع هذه العوامل
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 ٤الملحق 

  الكيميائية وما يجوز تفتيشه منها٢عنه من مرافق مواد الجدول ُاعلن ما 
 ٢٠٠٣ ديسمبر/آانون األول ٣١بحلول 

)declared : المرافق التي تم اإلعالن عنها؛inspectable :ما يجوز تفتيشه منها( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Argentina

Australia

Austria

Belgium

Brazil

Bulgaria

Canada

China

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Hungary

India

Ireland

Italy

Japan

Mexico

Netherlands

New Zealand

Norway

Poland

Republic of Korea

Romania

Russian Federation

Singapore

Slovenia

South Africa

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

United Kingdom

United States

Declared

Inspectable

60 80 100 120



C-9/5 
Annex 5 
page 37 
 

 

 ٥الملحق 

 كيميائية وما يجوز تفتيشه منها ال٣عنه من مرافق مواد الجدول ُاعلن ما 
 ٢٠٠٣ ديسمبر/آانون األول ٣١بحلول 

)declared : المرافق التي تم اإلعالن عنها؛inspectable :ما يجوز تفتيشه منها( 
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 ٦الملحق 

المحتوية على فوسفور أو /عنه من مرافق المواد الكيميائية العضوية المميَّزةُاعلن ما 
 ٢٠٠٣ ديسمبر/آانون األول ٣١جوز تفتيشه منها بحلول آبريت أو فلور وما ي

)declared : المرافق التي تم اإلعالن عنها؛inspectable :ما يجوز تفتيشه منها( 
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 ٧الملحق 

 ٢٠٠٣عرض وجيز لعمليات التفتيش المجراة في عام 
 دولة الطرفال الموقع الخاضع للتفتيش/أعداد عمليات التفتيش بحسب نوع المرفق المجاميع

مواقع معامل  
المواد الكيميائية 
 العضوية المميزة

مواقع معامل مواد 
  الكيميائية٣الجدول 

مواقع معامل مواد 
  الكيميائية٢الجدول 

مرافق مواد الجدول 
  الكيميائية١

األسلحة مواقع 
 القديمةالكيميائية 

أماآن تدمير 
األسلحة الكيميائية 

 الخطرة

مرافق تخزين 
 لكيميائيةاألسلحة ا

مرافق إنتاج 
 األسلحة الكيميائية

مرافق تدمير 
 األسلحة الكيميائية

األسلحة مواقع 
 المخلفةالكيميائية 

 

 االتحاد الروسي  ١٣ ١٥ ٨ ٢    ١ ٤ ٤٣
 األرجنتين          ٢ ٢
 إرلندا        ١  ١ ٢
 أزبكستان          ٢ ٢
 إسبانيا       ١ ٣ ١ ١ ٦
 الياأستر        ١  ٣ ٤
 إستونيا          ١ ١
 ألبانيا    ١       ١
 ألمانيا      ١  ٢ ١ ٣ ٧
 –جمهورية              (إيران                     ١  ١  ٢

 )اإلسالمية
 إيطاليا      ١  ٥  ٣ ٩
 باآستان          ٢ ٢
 البرازيل        ٢  ٢ ٤
 بلجيكا      ١ ١   ٢ ٤
 بلغاريا        ١   ١
 لهرسكالبوسنة وا   ١        ١
 بيالروس          ١ ١
 ترآيا          ٢ ٢
 الجزائر          ١ ١
 جمهورية آوريا           ٢٨
 جنوب أفريقيا       ١    ١
 جورجيا          ١ ١
 الدنمرك        ١  ١ ٢
 سلوفاآيا       ١    ١
 سنَغفورة          ٢ ٢
 السويد          ٢ ٢
 راسويس       ١ ٢ ١  ٤
 شيلي          ٢ ٢
 صربيا والجبل األسود   ٢    ١   ٣ ٦
 الصين ٢       ٣ ٤ ٢ ١١
 فرنسا      ٣ ١ ١   ٥
 فييت نام          ٢ ٢
 آرواتيا          ٢ ٢
 آندا     ١     ١ ٢
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 دولة الطرفال الموقع الخاضع للتفتيش/أعداد عمليات التفتيش بحسب نوع المرفق المجاميع

مواقع معامل  
المواد الكيميائية 
 العضوية المميزة

مواقع معامل مواد 
  الكيميائية٣الجدول 

مواقع معامل مواد 
  الكيميائية٢الجدول 

مرافق مواد الجدول 
  الكيميائية١

األسلحة مواقع 
 القديمةالكيميائية 

أماآن تدمير 
األسلحة الكيميائية 

 الخطرة

مرافق تخزين 
 لكيميائيةاألسلحة ا

مرافق إنتاج 
 األسلحة الكيميائية

مرافق تدمير 
 األسلحة الكيميائية

األسلحة مواقع 
 المخلفةالكيميائية 

 

 آوبا          ٢ ٢
 الكويت          ١ ١
 المغرب          ٢ ٢
 المتحدةالمملكة    ١   ١ ١ ٢  ١ ٦
 النرويج       ١   ١ ٢
 الهند  ١٠ ٢ ٣   ١ ٢  ٣ ٢١
 هنغاريا          ١ ١
 هولندا       ١ ٢  ١ ٤
 الواليات المتحدة  ٤١ ٩ ١٣ ١  ١ ٢ ٤ ١ ٧٢
 اليابان       ١ ٣ ٢ ١ ٧
 اليونان          ٢ ٢
 المجموع           ٢٨٦
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 ٨الملحق 

 منظمةقائمة المختبرات التي عينتها ال
 ٩ ٢٠٠٣ر ديسمب/آانون األول ٣١بحلول 

  الدولة الطرف المختبر
المراقبة الكيميائية والتحليلية في الجامعة العسكرية للحماية من األخطار                            مختبر    

 اإلشعاعية والكيميائية والبيولوجية
 -١ * الروسياالتحاد

Wehrwissenschaftliches Institut für Schutztechnologien, ABC-Schutz  -٢ ألمانيا
مختبر التحليل للتحقق بمقتضى اتفاقية األسلحة الكيميائية التابع للمعهد العسكري 

 للكيمياء والقياس اإلشعاعي
 -٣ *بولندا

معهد البحوث في مجال تخليق المواد العضوية، التابع للمرآز المعني باإليكولوجيا                        
 )قسم التحاليل (وعلم السموم والتحاليل

 -٤ *ةالجمهورية التشيكي

 التحاليل الكيميائية التابع إلدارة الدفاع في المجالين الكيميائي والبيولوجي في                   مختبر   
 وآالة التطوير في مجال الدفاع

 -٥ جمهورية آوريا

المختبرات الوطنية لهيئة علوم    (مختبر التحقق التابع لمرآز الدفاع في المجال الكيميائي         
 )الدفاع السنغفورية

 -٦ سنغفورة

، قسم الحماية من األخطار النووية           (FOI)ويدية للبحوث في مجال الدفاع            الس  الوآالة
 والبيولوجية والكيميائية

 -٧ *السويد

 -٨ سويسرا  بيزشمختبر 
 -٩ الصين مختبر الكيمياء التحليلية التابع لمعهد بحوث الدفاع في المجال الكيميائي 

 -١٠ فرنسا )DGA(لح  التابع للمفوضية العامة للتس)CEB(مرآز الدراسات في بوشيه 
 -١١ فنلندا )VERIFIN(المعهد الفنلندي للتحقق بمقتضى اتفاقية األسلحة الكيميائية 

 -١٢ المملكة المتحدة  Porton Down في مختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع
 -١٣ هولندا )TNO( التابع للمؤسسة الهولندية للبحوث العلمية التطبيقية Prins Mauritsمختبر 
الواليات المتحدة األمريكية لتحاليل الشرعية الكيميائية والبيولوجية لEdgewoodمرآز  ١٤- 

الواليات المتحدة األمريكية رنياـُمختبر لورنس ليفرمور الوطني التابع لجامعة آاليف ١٥- 

                                                           
ترة المشمولة  إن وجود نجيمة إزاء اسم مختبر يشير إلى أن تمتـّعه بصفة المختبر المعيَّن بقي معلـَّقا في نهاية الف                    ٩

ولن تكون  . بهذا التقرير ألن أداءه في اختبار من اختبارات الكفاءة التي أجرتها المنظمة حديثا لم يكن ناجحا                          
المختبرات المعنية في عداد المختبرات التي تتلقى العيـِّنات المأخوذة لكي تحلـَّل خارج الموقع إلى حين أدائها                         

 . التي ستجريها المنظمة في المستقبلرضية في أحد اختبارات الكفاءةبصورة ُم



C-9/5 
Annex 9 
page 43 
 

 

 ٩الملحق 

اإلفادات التي تلقتها األمانة الفنية من الدول األطراف بشأن برامجها الوطنية الخاصة 
  من المادة العاشرة من اتفاقية األسلحة الكيميائية٤فقرة بالحماية وفقا لل

١٠  
 )٢٠٠٣ ديسمبر/آانون األول ٣١المعلومات المتلقاة بحلول (

 الدولة الطرف ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣
 نعم
 مارس/آذار

 إثيوبيا .١      

 نعم
 فبراير /شباط

 أذربيجان .٢      

 نعم
 فبراير /شباط

 أرمينيا .٣      

 نعم
 مايو /أيار

 نعم 
آانون 

 ديسمبر/األول

 نعم
 سبتمبر/أيلول

 نعم
 أغسطس/آب

 إسبانيا .٤  

 نعم
  يونيه/حزيران

 نعم
 سبتمبر/أيلول

 نعم
تشرين 

 نوفمبر/الثاني

 نعم
 أغسطس/آب

 نعم
 سبتمبر/أيلول

 أستراليا .٥  

 نعم
  يوليه/تموز

 نعم
تشرين 

 أآتوبر/األول

 نعم 
 مايو/أيار

 أآرانيا .٦   

 نعم     
تشرين 

 أآتوبر/األول

 ألبانيا .٧ 

 نعم
 يناير/آانون الثاني

 نعم 
 يناير/آانون الثاني

 نعم
 فبراير/شباط

 ألمانيا .٨   

 نعم
  سبتمبر/أيلول

جمهورية (إيران    .٩      
 ) اإلسالمية–

 نعم *نعم 
 يوليه/تموز

 إيطاليا .١٠     

 ال
  مارس/آذار

 البرازيل .١١      

                                                           
في مربع يشير إلى أن لدى الدولة الطرف المعنية برنامجا وطنيا للحماية فيما يخص السنة                           " نعم"إن ورود     ١٠

فيه يشير إلى أنه ليس لدى الدولة الطرف المعنية برنامج وطني للحماية فيما يخص                      " ال"المعنية؛ وإن ورود      
شهر المذآورة هي األشهر التي استـُلمت فيها الردود المعنية في السنة المعنية؛ وإن ورود                السنة المعنية؛ وإن األ   

 من الجدول يشير إلى أن رد الدولة الطرف المعنية تـُلـُِقيَّ بعد                 ٢٠٠٣نجيمة في مربع من مربعات عمود عام           
 .٢٠٠٣ديسمبر / آانون األول٣١
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 الدولة الطرف ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣
 نعم
 أبريل/نيسان

 البرتغال .١٢      

 عمن
  أبريل/نيسان

 نعم
 سبتمبر/أيلول

 نعم 
 فبراير/شباط

 بلجيكا .١٣   

 نعم
 أبريل/نيسان

 نعم
 أبريل/نيسان

 بلغاريا .١٤     

 ال
 مارس/آذار

 ال
 تشرين
 أآتوبر/األول

 ال
 مارس/آذار

 ال
 مارس/آذار

 ال
 يناير/آانون الثاني

 ال
 مارس/آذار

 بيالروس .١٥ 

 نعم 
 تشرين
 أآتوبر/األول

 ترآيا .١٦     

 نعم  
 يناير/انون الثانيآ

 الجزائر .١٧    

 نعم
 مارس/آذار

 نعم
 مارس/آذار

 نعم
 فبراير/شباط

 نعم 
 فبراير/شباط

 نعم
 مارس/آذار

الجمهورية  .١٨ 
 التشيكية

 نعم
 يناير/آانون الثاني

تشرين 

  نوفمبر/الثاني

 نعم 
تشرين 

 نوفمبر/الثاني

 جمهورية آوريا .١٩    

 نعم
/ تشرين الثاني            

 ٢٠٠٢نوفمبر 

 نعم
/ الثانيتشرين             

 ٢٠٠٢نوفمبر 

 نعم
/ تشرين الثاني            

 ٢٠٠٢نوفمبر 

 نعم
/ تشرين الثاني            

 ٢٠٠٢نوفمبر 

 نعم
/ تشرين الثاني            

 ٢٠٠٢نوفمبر 

 نعم
/ تشرين الثاني            

 ٢٠٠٢نوفمبر 

 نعم
/ تشرين الثاني            

 ٢٠٠٢نوفمبر 

 ١١جنوب أفريقيا .٢٠

 نعم
 فبراير /شباط

 نعم   
 يونيه/حزيران

 الدنمرك .٢١  

 نعم
 فبراير /شباط

 تشرين

 أآتوبر /األول

 نعم 
تشرين 

 نوفمبر/الثاني

 نعم
تشرين 

 أآتوبر/األول

 نعم
تشرين 

 أآتوبر/األول

 نعم
تشرين 

 أآتوبر/األول

 رومانيا .٢٢ 

 نعم 
 فبراير/شباط

 سلوفاآيا .٢٣     

 نعم
 أبريل/نيسان

 نعم 
 أبريل/نيسان

 سلوفينيا .٢٤    

 نعم
آانون 

  ديسمبر/األول

 نعم
آانون 

 ديسمبر/األول

 نعم
 رسما/آذار

 نعم 
 مارس/آذار

 نعم
 مايو/أيار

 السويد .٢٥ 

                                                           
 .٢٠٠٣ إلى ١٩٩٧ الفترة من ٢٠٠٢ نوفمبر/لثانيتشرين ايشمل إعالن جنوب أفريقيا المؤرخ ب ١١
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 الدولة الطرف ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣
 نعم

تشرين 

 أآتوبر /األول

 نعم
 أبريل/نيسان

 نعم
 أبريل/نيسان

 نعم
 مارس/آذار

 نعم
  أبريل/نيسان

 نعم
 سبتمبر/أيلول

 سويسرا .٢٦ 

 ال    
 مارس/آذار

 ال
 مارس/آذار

 ال
 مايو /أيار

 شيلي .٢٧

 نعم  
آانون 

  ديسمبر/األول

صربيا والجبل          .٢٨    
 األسود

 عمن
  أغسطس/آب

 نعم
 سبتمبر/أيلول

 الصين .٢٩     

 نعم   
 مارس/آذار

 نعم 
آانون 

 ديسمبر/األول

 نعم
تشرين 

 نوفمبر/الثاني

 فرنسا .٣٠

 نعم  
 أبريل/نيسان

 نعم
 مارس/آذار

 نعم
 مارس/آذار

 فنلندا .٣١  

 نعم 
  أغسطس/آب

 نعم 
 مايو /أيار

 آرواتيا .٣٢   

 نعم
 يناير/آانون الثاني

 نعم
  يونيه/حزيران

 عمن
 مايو /أيار

 نعم
 فبراير /شباط

 نعم 
آانون 

  ديسمبر/األول

 آندا .٣٣ 

 ال 
تشرين 

 نوفمبر/الثاني

 لتفيا .٣٤     

 نعم     
آانون 

 ديسمبر/األول

 لتوانيا .٣٥ 

 ال
 يناير/آانون الثاني

 ال
 مارس/آذار

 ال
 مارس/آذار

 لختنشتاين .٣٦    

 ال
  أبريل/نيسان

 المغرب .٣٧      

 نعم 
تشرين 

 نوفمبر/الثاني

المملكة العربية  .٣٨     
 السعودية

 نعم
 أبريل/نيسان

 نعم
 مارس/آذار

 نعم
 مارس/آذار

 نعم
 مارس/آذار

 نعم
 مارس/آذار

 نعم
 مارس/آذار

 نعم
 مايو/أيار

 المملكة المتحدة  .٣٩

 نعم 
  أبريل/نيسان

 نعم
  أبريل/نيسان

 نعم
  أبريل/نيسان

 النرويج .٤٠   
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 الدولة الطرف ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣
 نعم

 يناير/آانون الثاني
 النمسا .٤١      

 نعم
رين تش

 أآتوبر /األول

 الهند .٤٢      

 نعم  
 سبتمبر/أيلول

 هولندا .٤٣    

 نعم 
تشرين 

 أآتوبر/األول

 نعم
 سبتمبر/أيلول

 نعم 
 أغسطس/آب

الواليات المتحدة  .٤٤  

 نعم
آانون 

  ديسمبر/األول

 نعم
آانون 

 ديسمبر/األول

 نعم
 سبتمبر/أيلول

 اليابان .٤٥    

المجموع الفرعي  ٣ ١٠ ١١ ١٤ ١٩ ١٩ ٢٥
 وجود لحاالت

 برامج الحماية 
مجموع حاالت          ٤ ١٢ ١٣ ١٥ ٢١ ٢٢ ٣١

 اإلعالن
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 ١٠الملحق 

 التدابير التي اختارتها الدول األطراف لتوفير المساعدة والحماية
  من المادة العاشرة من اتفاقية األسلحة الكيميائية٧بموجب الفقرة 

 نوع التدبير المختار

ن عـرض مـ
 جانب واحد

صندوق تبرعات  اتفاق ثنائي
 المساعدة

 الدولة الطرف تاريخ اإلفادة

 -١ إثيوبيا ٢٠٠٢يونيه /حزيران نعم  

 -٢ إرلندا ١٩٩٨يناير /آانون الثاني نعم  

 -٣ أرمينيا ٢٠٠٣ مارس/آذار   نعم

 نعم

 نعم

 ١٩٩٧نوفمبر /تشرين الثاني  

 ٢٠٠٣ سبتمبر/أيلول

 -٤ إسبانيا

 -٥ اأسترالي ١٩٩٧ أآتوبر/تشرين األول   نعم

 -٦ إستونيا ٢٠٠١أآتوبر /تشرين األول نعم  

 -٧ أآرانيا ٢٠٠٠يناير /آانون الثاني   نعم

 -٨ ألبانيا ٢٠٠٢مايو /أيار نعم  

 -٩ ألمانيا ١٩٩٧ أآتوبر/تشرين األول   نعم

 -١٠ ) اإلسالمية–جمهورية (إيران  ١٩٩٨يونيه /حزيران  نعم نعم

 -١١ إيطاليا ١٩٩٧ أآتوبر/تشرين األول نعم  

 -١٢ االتحاد الروسي ١٩٩٩سبتمبر /أيلول   نعم

 -١٣ باآستان ١٩٩٨أغسطس /آب   نعم

 -١٤ البرتغال ١٩٩٩مارس /آذار   نعم

 -١٥ بلجيكا ١٩٩٧ديسمبر /آانون األول نعم  

 -١٦ بلغاريا ١٩٩٨يناير /آانون الثاني   نعم

 -١٧ بولندا ١٩٩٧ أآتوبر/تشرين األول نعم  نعم

 -١٨ بيرو ١٩٩٨أبريل /نيسان نعم  

 -١٩ بيالروس ١٩٩٧مايو /أيار   نعم

 -٢٠ ترآيا ١٩٩٨أبريل /نيسان نعم  

 -٢١ الجمهورية التشيكية ١٩٩٧ أآتوبر/تشرين األول   نعم

 نعم  

 نعم

 ١٩٩٧ديسمبر /آانون األول

 ١٩٩٨أآتوبر /تشرين األول

 -٢٢ جمهورية آوريا

 -٢٣ جنوب أفريقيا ١٩٩٧نوفمبر /تشرين الثاني   نعم

 -٢٤ جورجيا ٢٠٠٠ أآتوبر/تشرين األول   نعم

 -٢٥ الَدنمرك ١٩٩٨يناير /آانون الثاني نعم  

 -٢٦ رومانيا ١٩٩٧ أآتوبر/تشرين األول   نعم

 -٢٧ زمبابوي ٢٠٠١يناير /آانون الثاني نعم  

 -٢٨ سلوفاآيا ١٩٩٧نوفمبر /تشرين الثاني   نعم

 -٢٩ سلوفينيا ١٩٩٨يوليه /تموز نعم  نعم
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 نوع التدبير المختار

ن عـرض مـ
 جانب واحد

صندوق تبرعات  اتفاق ثنائي
 المساعدة

 الدولة الطرف تاريخ اإلفادة

 -٣٠ سنغفورة ١٩٩٧ديسمبر /آانون األول   نعم

 -٣١ السويد ١٩٩٧ أآتوبر/تشرين األول منع  نعم

 -٣٢ سويسرا ١٩٩٧ أآتوبر/تشرين األول نعم  نعم

 -٣٣ شيلي ١٩٩٧مايو /أيار نعم  

 -٣٤ الصين ١٩٩٩سبتمبر /أيلول   نعم

 -٣٥ عمان ١٩٩٨مارس /آذار نعم  

 -٣٦ فرنسا ١٩٩٧ أآتوبر/تشرين األول   نعم

 -٣٧ فنلندا ١٩٩٧ديسمبر /آانون األول نعم  

 -٣٨ آرواتيا ١٩٩٩يه يول/تموز   نعم

 -٣٩ آندا ١٩٩٧سبتمبر /أيلول نعم  

 -٤٠ آوبا ١٩٩٧نوفمبر /تشرين الثاني   نعم

 -٤١ الكويت ١٩٩٩يونيه /حزيران نعم  

 -٤٢ آينيا ٢٠٠٣ ديسمبر/آانون األول نعم  

 -٤٣ لتفيا ١٩٩٩يونيه /حزيران   نعم

 -٤٤ لتوانيا ١٩٩٩يونيه /حزيران نعم  نعم

 -٤٥ لختنشتاين ٢٠٠١يناير /آانون الثاني نعم  

 -٤٦ لكسمبرغ ١٩٩٧نوفمبر /تشرين الثاني نعم  

 -٤٧ مالطة ٢٠٠٠ ديسمبر/آانون األول نعم  

 -٤٨ مـُلدوفا ٢٠٠١ يناير/آانون الثاني   نعم

   نعم

 نعم

 ١٩٩٧ أآتوبر/تشرين األول

 ٢٠٠١ديسمبر /آانون األول

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
 وإرلندا الشمالية

٤٩- 

 -٥٠ منغوليا ١٩٩٨يناير /لثانيآانون ا   نعم

 -٥١ النرويج ١٩٩٧نوفمبر /تشرين الثاني نعم  

 -٥٢ النمسا ١٩٩٧ أآتوبر/تشرين األول   نعم

 -٥٣ نيوزيلندا ١٩٩٧ يونيه/حزيران نعم  

 -٥٤ الهند ١٩٩٧نوفمبر /تشرين الثاني   نعم

 -٥٥ هنغاريا ١٩٩٨ديسمبر /آانون األول نعم  

 نعم  

 نعم

 ١٩٩٧يوليه /تموز

 ٢٠٠١ نوفمبر/ثانيتشرين ال

 -٥٦ هولندا

 -٥٧ الواليات المتحدة األمريكية ١٩٩٧ أآتوبر/تشرين األول   نعم

 -٥٨ اليابان ١٩٩٩مارس /آذار نعم  

 نعم  

 نعم

 ٢٠٠٠يونيه /حزيران

 ٢٠٠٣ يونيه/حزيران

 -٥٩ اليونان

  المجموع ٥٩ ٣٢ ١ ٣٣
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 ١١الملحق 

 ٢٠٠٣ ديسمبر/آانون األول ٣١بحلول الوضع المالي للمنظمة 
 البيان األول بيان اإليرادات والمصروفات والتغيرات في األرصدة االحتياطية وأرصدة الصناديق

 الصناديق االستئمانية  المجموع
 )البيان السابع(

 الحسابات الخاصة 
 )البيان الخامس(

 صندوق رأس المال العامل 
 

 الصندوق العام 
 

/  ج :الجدول
  م :المذآرة

 

 آانون ٣١
بر ديسم/ األول

٢٠٠٢ 

 آانون ٣١
ديسمبر / األول

٢٠٠٣ 

 آانون ٣١ 
ديسمبر / األول

٢٠٠٢ 

 آانون ٣١
ديسمبر / األول

٢٠٠٣ 

 آانون ٣١ 
ديسمبر / األول

٢٠٠٢ 

  آانون ٣١
ديسمبر / األول

٢٠٠٣ 

 آانون ٣١ 
ديسمبر / األول

٢٠٠٢ 

 آانون ٣١
ديسمبر / األول

٢٠٠٣ 

 آانون ٣١ 
ديسمبر / األول

٢٠٠٢ 

 آانون ٣١
مبر ديس/ األول

٢٠٠٣ 

  

 اإليرادات               
 اشتراآات مقررة ٤، م ١ج  ٦٤ ٠٢٦ ٧٤١ ٥٨ ٢٣٢ ٦٠٠  - -  - -  - -  ٦٤ ٠٢٦ ٧٤١ ٥٨ ٢٣٢ ٦٠٠
 تبرعات ٥م  ١٨٥ ٨٢٠ ١٢٥ ٠٠٠  - -  - -  ٩٨٣ ٥٠٧ ٢ ٦٢٣ ٠٨٤  ١ ١٦٩ ٣٢٧ ٢ ٧٤٨ ٠٨٤

 إيرادات متنوعة/إيرادات أخرى              - -
 مخصصات من صناديق أخرى        - -  - -  - -

 دول أعضاء -اشتراآات مقررة  ٦م  ٢٠٧ ٨٠٨ ٣ ٧٨٢  - -  - -  - -  ٢٠٧ ٨٠٨ ٣ ٧٨٢
 جديدة

 إيرادات الفوائد ٧م  ٤٨٠ ٢٨٠ ٧٣٨ ٧١٢  - -  ٣٨ ٢٣٥ ٤٨ ٥٨٤  ٨٢ ٠٥٤ ٤٧ ٣٨٧  ٦٠٠ ٥٦٩ ٨٣٤ ٦٨٣
 فتسويات أسعار الصر  - ١ ٠٤٤  - -  - -  - -  - ١ ٠٤٤
 بنود متنوعة/غير ذلك ٨م  ٤ ٣٤٧ ٥٤١ ٢ ٤٤٦ ٠١٧  - -  - -  - -  ٤ ٣٤٧ ٥٤١ ٢ ٤٤٦ ٠١٧
 مجموع اإليرادات  ٦٩ ٢٤٨ ١٩٠ ٦١ ٥٤٧ ١٥٥  - -  ٣٨ ٢٣٥ ٤٨ ٥٨٤  ١ ٠٦٥ ٥٦١ ٢ ٦٧٠ ٤٧١  ٧٠ ٣٥١ ٩٨٦ ٦٤ ٢٦٦ ٢١٠
 المصروفات  ٦٢ ٧١٥ ١٨٤ ٥٨ ٩٠٥ ٩٧٥  - -  ٨٨٥ ٧١٠ -  ١ ٣٨٥ ٠٥٤ ٢٦٢ ١٠٤  ٦٤ ٩٨٥ ٩٤٨ ٥٩ ١٦٨ ٠٧٩
) عن(اإليرادات على ) نقص(زيادة   ٦ ٥٣٣ ٠٠٦ ٢ ٦٤١ ١٨٠  - -  )٨٤٧ ٤٧٥( ٤٨ ٥٨٤  )٣١٩ ٤٩٣( ٢ ٤٠٨ ٣٦٧  ٥ ٣٦٦ ٠٣٨ ٥ ٠٩٨ ١٣١

 المصروفات
 تسويات عن فترات سابقة  ١٢ ٠٦١ ٤٣ ٥٩٥  - -  - -  ١٦١ ١٠٠ ٣٦٨  ١٢ ٢٢٢ ١٤٣ ٩٦٣
) عن(اإليرادات على ) نقص(صافي زيادة   ٦ ٥٤٥ ٠٦٧ ٢ ٦٨٤ ٧٧٥  - -  )٨٤٧ ٤٧٥( ٤٨ ٥٨٤  )٣١٩ ٣٣٢( ٢ ٥٠٨ ٧٣٥  ٥ ٣٧٨ ٢٦٠ ٥ ٢٤٢ ٠٩٤

 المصروفات
 

 وفورات من التزامات الفترات السابقة  ٥٤٣ ٨٤٠ ٥٢٨ ٤٥٩  - -  - -  - -  ٥٤٣ ٨٤٠ ٥٢٨ ٤٥٩
 من صناديق أخرى/ل إلىنق ٩م  )٣ ٤٠٥ ٩٦٨( -  - -  ٣ ٤٠٥ ٩٦٨ -  - )١٠٠ ٣٨٠(  - )١٠٠ ٣٨٠(
 مستحقات للدول األعضاء ١٠م  )٢٧ ١١٤( )٢٧ ٥٨٢(  - -  - -  - -  )٢٧ ١١٤( )٢٧ ٥٨٢(

تسويات أخرى لألرصدة االحتياطية   - -  ١٥ ٤٦١ ٩٠  - -  - -  ١٥ ٤٦١ ٩٠
 وأرصدة الصناديق

األرصدة االحتياطية وأرصدة الصناديق في   ٧ ٥٠٩ ٩٥٧ ٤ ٣٢٤ ٣٠٥  ٤ ٨٢٧ ٤٤٥ ٤ ٨٢٧ ٣٥٥  ١ ٤٥٢ ٢٨٢ ١ ٤٠٣ ٦٩٨  ٣ ٥٤٥ ١٣٩ ١ ١٣٦ ٧٨٤  ١٧ ٣٣٤ ٨٢٣ ١١ ٦٩٢ ١٤٢
 بداية الفترة

األرصدة االحتياطية وأرصدة الصناديق في   ١١ ١٦٥ ٧٨٢ ٧ ٥٠٩ ٩٥٧  ٤ ٨٤٢ ٩٠٦ ٤ ٨٢٧ ٤٤٥  ٤ ٠١٠ ٧٧٥ ١ ٤٥٢ ٢٨٢  ٣ ٢٢٥ ٨٠٧ ٣ ٥٤٥ ١٣٩  ٢٣ ٢٤٥ ٢٧٠ ١٧ ٣٣٤ ٨٢٣
 نهاية الفترة
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 البيان الثاني  األصول والخصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصناديقبيان

 الصناديق االستئمانية  المجموع
 )البيان الثامن(

 الحسابات الخاصة 
 )البيان السادس(

 صندوق رأس المال العامل 
 )٢٨ و٢٧المذآرتان (

 الصندوق العام 
 

/  ج :الجدول
  م :المذآرة

 

/  آانون األول٣١
 ٢٠٠٢ديسمبر 

/  آانون األول٣١
 ٢٠٠٣ديسمبر 

/  آانون األول٣١ 
 ٢٠٠٢ديسمبر 

/  آانون األول٣١
 ٢٠٠٣ديسمبر 

/  آانون األول٣١ 
 ٢٠٠٢ديسمبر 

/  آانون األول٣١
 ٢٠٠٣ديسمبر 

/  آانون األول٣١ 
 ٢٠٠٢ديسمبر 

/  آانون األول٣١
 ٢٠٠٣ديسمبر 

/  آانون األول٣١ 
 ٢٠٠٢ديسمبر 

/  آانون األول٣١
 ٢٠٠٣ديسمبر 

  

 األصول               
 نقد وودائع ألجل ١١م  ٤ ٦٣٤ ٤٥٨ ١١ ٦٣٤ ٤٠٢  ٤ ٩١٤ ٥٣٣ ٤ ٧٩٣ ٨١٩  ٤ ٨٧٢ ٤١٨ ١ ٤٠٢ ٠٢٨  ٣ ٨١٨ ٧٩٣ ٣ ٧٠٥ ٢٢٣  ١٨ ٢٤٠ ٢٠٢ ٢١ ٥٣٥ ٤٧٢

 حسابات مبالغ مستحقة التحصيل        - -     - -
 ، ١ج  ٥ ٩١٣ ٨١٣ ٣ ٣٥٧ ٣٤٨  - -  - -  - -  ٥ ٩١٣ ٨١٣ ٣ ٣٥٧ ٣٤٨

 ١٢م 
اشتراآات مقررة مستحقة التحصيل من 

 الدول األعضاء
 تبرعات مستحقة التحصيل  - ٢٨ ٧٩٦  - -  - -  ٣٥٠ ٣٢٤ ٥٥٢ ٣٧١  ٣٥٠ ٣٢٤ ٥٨١ ١٦٧
  التحصيلةسلف مستحق  - -  ٢٤ ٧٤٧ ٢٥ ٣٣٤  - -  - -  ٢٤ ٧٤٧ ٢٥ ٣٣٤
 أرصدة مشترآة بين الصناديق ١٣م  ٨٦٦ ٨٠٣ ١٨٢ ٤٤٨  - ٨ ٢٩٢  - ٤٩ ٨٨٥  ٤٢ ١٩٤ ٧٦ ٨٥٥  ٩٠٨ ٩٩٧ ٣١٧ ٤٨٠

 أرصدة مشترآة بين الوحدات ١٣م  ٢١ ٢٧٨ -  - -  - -  - -  ٢١ ٢٧٨ -
 غير ذلك ١٤م  ٣ ١٤٩ ٦٤٤ ٢ ٤٣٨ ٧٥١  - -  ١٠ ٧٠٩ ٣٦٩  ١٥ ٠٨٢ -  ٣ ١٧٥ ٤٣٥ ٢ ٤٣٩ ١٢٠
 أصول أخرى ١٥م  ١ ٨٣٨ ٥٣٦ ٢ ٧٦٦ ٠٦٣  - -  - -  - -  ١ ٨٣٨ ٥٣٦ ٢ ٧٦٦ ٠٦٣
 مجموع األصول  ١٦ ٤٢٤ ٥٣٢ ٢٠ ٤٠٧ ٨٠٨  ٤ ٩٣٩ ٢٨٠ ٤ ٨٢٧ ٤٤٥  ٤ ٨٨٣ ١٢٧ ١ ٤٥٢ ٢٨٢  ٤ ٢٢٦ ٣٩٣ ٤ ٣٣٤ ٤٤٩  ٣٠ ٤٧٣ ٣٣٢ ٣١ ٠٢١ ٩٨٤

 لخصوما               
 قدمامساهمات أو مدفوعات محصلة م ١٦م  ٨٣٩ ٢٩٥ ٨ ٩٠٠ ٢٩٨  - -  - -  ٤٦٦ ٧٨٨ ٥٩٦ ٤٩٧  ١ ٣٠٦ ٠٨٣ ٩ ٤٩٦ ٧٩٥
 التزامات غير مصفاة ١٧م  ٢ ٦١٢ ٨٠٥ ٢ ٧٣٧ ١٨٩  - -  ٣١٦ ٥١٧ -  ٣١٩ ٢٠٤ ١٠ ٣٦٥  ٣ ٢٤٨ ٥٢٦ ٢ ٧٤٧ ٥٥٤

 حسابات مبالغ مستحقة الدفع              - -
 أرصدة مشترآة بين الصناديق ١٨م  ٤٢ ١٩٤ ١٣٥ ٠٣١  ٩٦ ٣٧٤ -  ٥٥٥ ٨٣٥ -  ٢١٤ ٥٩٤ ١٨٢ ٤٤٨  ٩٠٨ ٩٩٧ ٣١٧ ٤٧٩
 أرصدة مشترآة بين الوحدات  - ٣٤ ٢٠١  - -  - -  - -  - ٣٤ ٢٠١
 غير ذلك ١٩م  ١ ٧٦٤ ٤٥٦ ١ ٠٩١ ١٣٢  - -  - -  - -  ١ ٧٦٤ ٤٥٦ ١ ٠٩١ ١٣٢

 خصوم أخرى  - -  - -  - -  - -  - -
 ممجموع الخصو  ٥ ٢٥٨ ٧٥٠ ١٢ ٨٩٧ ٨٥١  ٩٦ ٣٧٤ -  ٨٧٢ ٣٥٢ -  ١ ٠٠٠ ٥٨٦ ٧٨٩ ٣١٠  ٧ ٢٢٨ ٠٦٢ ١٣ ٦٨٧ ١٦١

 األرصدة االحتياطية وأرصدة الصناديق               
 أرصدة الصناديق ٢٦م  ١١ ١٦٥ ٧٨٢ ٧ ٥٠٩ ٩٥٧  ٤ ٨٤٢ ٩٠٦ ٤ ٨٢٧ ٤٤٥  ٤ ٠١٠ ٧٧٥ ١ ٤٥٢ ٢٨٢  ٣ ٢٢٥ ٨٠٧ ٣ ٥٤٥ ١٣٩  ٢٣ ٢٤٥ ٢٧٠ ١٧ ٣٣٤ ٨٢٣

 
 مجموع األرصدة االحتياطية وأرصدة الصناديق  ١١ ١٦٥ ٧٨٢ ٧ ٥٠٩ ٩٥٧  ٤ ٨٤٢ ٩٠٦ ٤ ٨٢٧ ٤٤٥  ٤ ٠١٠ ٧٧٥ ١ ٤٥٢ ٢٨٢  ٣ ٢٢٥ ٨٠٧ ٣ ٥٤٥ ١٣٩  ٢٣ ٢٤٥ ٢٧٠ ١٧ ٣٣٤ ٨٢٣
مجمـوع الخصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة   ١٦ ٤٢٤ ٥٣٢ ٢٠ ٤٠٧ ٨٠٨  ٤ ٩٣٩ ٢٨٠ ٤ ٨٢٧ ٤٤٥  ٤ ٨٨٣ ١٢٧ ١ ٤٥٢ ٢٨٢  ٤ ٢٢٦ ٣٩٣ ٤ ٣٣٤ ٤٤٩  ٣٠ ٤٧٣ ٣٣٢ ٣١ ٠٢١ ٩٨٤

 الصناديق
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 بيان الثالثال الصندوق العام
 ٢٠٠٣ديسمبر /آانون األول ٣١بيان االعتمادات للفترة المنتهية في  

  االعتمادات المصروفات 

 االلتزامات المدفوعات المصروفات الرصيد
 غير المصفاة

 الميزانية المعتمدة المبالغ المنقولة التحصيص
 

 البرنامج

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ )٦+٥(٧ )٧-٤(٨ 
 التحقق: ١البرنامج  ٧ ٧٧٠ ٥٧٨ ٩٧ ٠٠٠ ٧ ٨٦٧ ٥٧٨ ٤٦٧ ٢٣٤ ٦ ٥٤٣ ٨٨٦ ٧ ٠١١ ١٢٠ ٨٥٦ ٤٥٨
 إدارة التفتيش والعمليات: ٢البرنامج  ٢٧ ٧٩٣ ٦٥٠ )٩٧ ٠٠٠( ٢٧ ٦٩٦ ٦٥٠ ٤١٨ ٣٧٤ ٢٣ ٩٢٦ ٤٦٥ ٢٤ ٣٤٤ ٨٣٩ ٣ ٣٥١ ٨١١
 مجموع تكاليف التحقق ٣٥ ٥٦٤ ٢٢٨ - ٣٥ ٥٦٤ ٢٢٨ ٨٨٥ ٦٠٨ ٣٠ ٤٧٠ ٣٥١ ٣١ ٣٥٥ ٩٥٩ ٤ ٢٠٨ ٢٦٩
 التعاون الدولي والمساعدة: ٣البرنامج  ٤ ١٦٦ ٩٥٠ ٣٣٦ ٠٠٠ ٤ ٥٠٢ ٩٥٠ ١١٦ ٨٠١ ٤ ١٧٨ ٧١١ ٤ ٢٩٥ ٥١٢ ٢٠٧ ٤٣٨
هيئتا توجيه المنظمة واألجهزة             : ٤البرنامج      ٥ ٦٣١ ٦٥٦ )٦٢٦ ٨٠٠( ٥ ٠٠٤ ٨٥٦ ٢١٦ ٧٢٥ ٤ ٣٣٥ ١١١ ٤ ٥٥١ ٨٣٦ ٤٥٣ ٠٢٠

 الفرعية
 العالقات الخارجية: ٥البرنامج  ١ ٧٥٤ ١١٠ )٤٩ ٠٠٠( ١ ٧٠٥ ١١٠ ٩ ٤٢٩ ١ ٦١٨ ٢٣٨ ١ ٦٢٧ ٦٦٧ ٧٧ ٤٤٣
 اإلدارة التنفيذية: ٦البرنامج  ٦ ١٣٨ ١٩٣ )٧٤ ٢٠٠( ٦ ٠٦٣ ٩٩٣ ٧١ ٤٣٤ ٥ ٥٦١ ٢٩٤ ٥ ٦٣٢ ٧٢٨ ٤٣١ ٢٦٥
  الشؤون اإلدارية: ٧البرنامج  ٧ ٥٠٦ ١٢٩ )١٣٨ ٧٠٠( ٧ ٣٦٧ ٤٢٩ ٣٥٣ ٥٧٩ ٦ ٦٣٨ ٧٣٤ ٦ ٩٩٢ ٣١٣ ٣٧٥ ١١٦
الخدمات المشترآة غير الموزعة : ٨البرنامج  ٧ ٨٠١ ٧٠٠ ٥٥٢ ٧٠٠ ٨ ٣٥٤ ٤٠٠ ٩٥٩ ٢٢٩ ٧ ٢٩٩ ٩٤٠ ٨ ٢٥٩ ١٦٩ ٩٥ ٢٣١

 على برامج
 

  مجموع التكاليف اإلدارية وغيرها ٣٢ ٩٩٨ ٧٣٨ - ٣٢ ٩٩٨ ٧٣٨ ١ ٧٢٧ ١٩٧ ٢٩ ٦٣٢ ٠٢٨ ٣١ ٣٥٩ ٢٢٥ ١ ٦٣٩ ٥١٣
  مجموع الميزانية العادية ٦٨ ٥٦٢ ٩٦٦ - ٦٨ ٥٦٢ ٩٦٦ ٢ ٦١٢ ٨٠٥ ٦٠ ١٠٢ ٣٧٩ ٦٢ ٧١٥ ١٨٤ ٥ ٨٤٧ ٧٨٢
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 ١٢الملحق 

 التي سجلتها األمانة الفنية االتفاقات الدولية والصكوك القانونية
 ٢٠٠٣ديسمبر /آانون األول ٣١يناير إلى / آانون الثاني١من 

 المنشورات المتعلقة بالنص المعني تاريخ
 توقيعه بدء نفاذه

الصك في         /رقم تسجيل االتفاق                 ١٢موضوعه األطراف فيه
 نظمةالم

 فنلندا ٠٣-٠٢-١٠ ]لم يبدأ بعد[ ٢٠٠٢أآتوبر / تشرين األول١١ المؤرخة بـC-7/DEC.21الملحق بالوثيقة 
 األسلحة الكيميائية ومنظمة حظر 

اتفاق بشأن االمتيازات والحصانات بموجب        
  من المادة الثامنة من االتفاقية٥٠الفقرة 

IAR 76 

 إسبانيا ٠٣-٠٩-١٦ ]لم يبدأ بعد[ ٢٠٠٢أآتوبر / تشرين األول١١ المؤرخة بـ*C-7/DEC.23الملحق بالوثيقة 
 األسلحة الكيميائية ومنظمة حظر 

اتفاق بشأن االمتيازات والحصانات بموجب        
  من المادة الثامنة من االتفاقية٥٠الفقرة 

IAR 80 

- - - o - - - 

                                                           
 من المادة الثامنة منها      ٥٠ من المادة الثامنة من االتفاقية، وفي الفقرة            ٣٤من الفقرة   ) أ(التفاقات بشأن االمتيازات والحصانات في الفقرة الفرعية           يتمثل األساس القانوني ل     ١٢

 .لدول األطرافالتي تقضي بإبرام هذه االتفاقات فيما يخص جميع ا


