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 جمهورية الصين الشعبية

  "التفتيش بالتحدي":  موقف تبيانورقة

 أداة تحقق هامة وفريدة ] المستعجل الُمجرى بناًء على تشكيكالتفتيش" [التفتيش بالتحدي"يعد  -١

وخالفًا لوسائل التحقق . )"االتفاقية"( اتفاقية األسلحة الكيميائية بمقتضىمن أدوات نظام التحقق 

التفتيش بالتحدي في ظروف استثنائية، ويتطلب إجراءات ابتدائية غير عادية،  جرىُياألخرى 

 والتعاوُن ُ وسيتأثـَّر سلطاُن االتفاقية وفعاليتـُها، والثقة. ة خاصة سياسيتداعياتوينطوي على 

 على نحو سليم" التفتيش بالتحدي" إذا استـُعين بآلةبين الدول األطراف فيها، آبيَر التأثـُّر بما 

 ة في حالعلى إساءتهالمعاقبة أمكنت أو  ا إساءة استعمالهتفادي فعًالوبما إذا أمكن  يمكن تبريرهو

  .عهاوقو

، فإنها تشجع الدول "لتحديباالتفتيش "ـوإذ تحدد المادة التاسعة من االتفاقية اإلجراءات الخاصة ب -٢

 والتوضيحاالمتثال لالتفاقية عن طريق التشاور ب  المتعلقةهاشواغل تذليلاألطراف على 

د في إيضاح ساعتهذه اآللية ب ة الفعالاالستعانةأن وقد ثبت ). "التاءات الثالثآلية "(والتعاون 

خدم نفس األغراض التي تخدمها سائر وسائل التحقق تفالحقائق والتحقق من االمتثال لالتفاقية، 

 تفادي بين الدول األطراف من خالل َ  والثقة والتعاوَن التفاهَمزيدت انهإبموجب االتفاقية؛ آما 

ينبغي ، "تفتيش بالتحديال"بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لعمليات و. التداعيات السياسية المحتملة

، آلما أمكن ذلك ،أن تبذل قصارى جهدها أوًال، بعلى ضوء ما تقدم ،أن تبدأ الدول األطراف

 ."تفتيش بالتحدي"قبل طلب إجراء المعنية  شواغلها تذليلبغية  "التاءات الثالثآلية "بـلالستعانة 

فال بد من .  انتهاآًا ألحكام االتفاقيةتمثـِّل "التفتيش بالتحدي" الحق في طلب استعمال إساءةإن  -٣

نظام ب االتفاقية وسلطانا أن تضر إضرارًا جسيمًا ب شأنهن منألقاء اإلقدام عليها ـِّالتالعمل بحزم 

. ال من تأييدها لالتفاقيةنأن ت و،ض الثقة فيما بين الدول األطرافتقوِّأن  والذي ترسيه،التحقق 
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 أن تتوصل الدول األطراف إلى األساسيمن ف. اقبة عليهافينبغي المع اإلساءة وإذا وقعت هذه

لكي يتسنى في هذا الصدد الالزمة شارات اإل باإلجماع َرِدْصأن تـُتوافق سياسي واسع النطاق و

 . واتقائها والمعاقبة عليها عند وقوعهاساءةاإل  هذهالعمل بفعالية على الردع عن ارتكاب

 ُ  استمارة، منهالم تـَُحلَّ حتى تاريخه" تيش بالتحديالتف"عمليات تتعلق بهامة  مسائل وثمة -٤

.  الحق في طلبه إساءة استعمالُ  ومعاقبة التفتيش هذا ومعداُت" بالتحديالتفتيش"ـاإلخطار ب

 لها في سليم وينبغي إيجاد حل "التفتيش بالتحدي"ولهذه المسائل تأثير آبير على سير عمليات 

 .أقرب وقت ممكن

الدورات التدريبية مختلف الفنية للمنظمة في السنوات األخيرة على تنظيم دأبت األمانة وقد  -٥

التفتيش " القدرات في مجال إجراء عمليات تكوين تعزيز الرامية إلىوالتمارين وحلقات العمل 

 تتسمآملة أن وإن الصين على استعداد لمواصلة مشارآتها في مثل هذه األنشطة، . "بالتحدي

 . من الدول األطرافمزيدأن يشارك فيها باالنفتاح والشفافية و
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