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أداة رئيسية لمراقبة ) "االتفاقية"(ية األسلحة الكيميائية بمقتضى اتفاق يمثل نظام التحقق المنشأ -١
 ُمْرتكزًا يشكل  إنهآما.  منهاالغرضموضوع االتفاقية وتحقيق  الكامل والفعال لالعملوآفالة 

  .الثقة بين الدول األطرافتكوين  لًاهام

 ")المنظمة" ( آانت األمانة الفنية لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية٢٠٠٨فبراير /وبحلول شباط -٢
 عملية تفتيش موقعي في مرافق ذات صلة باألسلحة ٣١٠٠قد أنجزت بنجاح أآثر من 

نتاج إلالمواد الكيميائية المدرجة في جداول االتفاقية، ومرافق ب ذات صلةومرافق الكيميائية، 
ات مشاورفي  الدول األطراف واألمانة الفنية  انخرطتأثناء ذلكوفي . المواد الكيميائية األخرى

مكثفة وخطوات تجريبية من أجل تحسين أساليب التفتيش وترشيد تخصيص موارد التفتيش، 
عموم إن نظام التحقق يجمع بين  على الويمكن القول. حققتا بعض التقدم في هذا المضمارف

 . مات االستمرارالفعالية ومقوِّ

 وسوف ، الكيميائيةمن مرافق تدمير األسلحةبدأ تشغيل المزيد وفي السنوات القادمة سوف ي -٣
  المزيد من التوسع من أجل تحقيق الهدف األساسي األسلحة الكيميائيةتشهد حمالت تدمير

 والعولمة التقدم العلمي والتكنولوجيفعل بو.  هذه األسلحةالتفاقية المتمثل في تدميرا المنشود من
، وعلى استعان بها فيه الماتكنولوجيعلى صعيد التحوالت شهدت الصناعة الكيميائية االقتصادية 

وإن  . الجغرافيها، آما شهدت تغييرات في توزعهاإنتاجنطاق  وعلى صعيد صعيد بنيتها،
يخص تحسين نجاعة  لالستعانة على نحو رشيد بتكنولوجيات التحقق الجديدة أثرًا إيجابيًا فيما

، إلى ستفيضالتباحث المن على الدول األطراف أن تسعى، من خالل ويتعيَّ. عمليات التفتيش
تدابير ووضع عمليات التفتيش، فعالية أرشد لتخصيص موارد التفتيش، وتحسين إيجاد سبل 

 .مع االتفاقيةتتوافق عملية وفعالة للتفتيش 

وبالنظر إلى أن الصين هي الدولة الطرف التي تحوز أآبر عدد من المرافق المعلنة والخاضعة  -٤
 منحى نحتو لنظام التحقق بمقتضى االتفاقية النشطا  دأبت دائمًا على تقديم دعمهفإنهاللتفتيش 
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تؤآد هنا من جديد وتود الصين أن .  الرامية إلى تحسين نظام التحققالمباحثات في وواقعيًااء ـّبن
 : التحققفيما يخص آرائها عضب

وإن . التفاقيةالمنشود من ا الرئيسي خطر األسلحة الكيميائية هو الهدف اجتثاثإن   )أ (
 مرافق وال سيمالمرافق ذات الصلة باألسلحة الكيميائية، ا  فيالمراقبة الصارمة والفعالة

وينبغي تخصيص . ه األساسيهدففي مجال التحقق و المهمة المحورية تمثـِّلتدميرها، 
ى عطتخصيصًا رشيدًا تموارد سائر المعدات والمالية والالموارد بشرية والموارد الآل 
. من مرافق تدمير مخزونات األسلحة الكيميائيةتظم التحقق المنعلى للسهر   األولويةبه
 يجوز بأي حال  الالقتصاد في موارد التفتيش التفتيش ولطرائق إن أي محاولة لترشيدو

  .التحقق فعاليةعلى حساب  أن تكون من األحوال

واألنشطة ية  التأآد من أن مرافق إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في جداول االتفاقيعدو  )ب (
الخطر إن و.  ألغراض سلمية عنصرًا هامًا من عناصر االتفاقيةالمجراة فيها مخصَّصة

 وفقًا يتناقص ٣ و٢ و١الذي تمثله مرافق إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجداول 
 عمليات تفتيش هذه المرافق وتواترها تتناقص آثافةلهذا الترتيب، وبالتالي ينبغي أن 

وتتسم مرافق إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في جداول . وفقًا للترتيب ذاته ومدتها
في  التحليل الموقعي وباألخذ بإجراء. توزيعها الجغرافيفي تفاوت الوباالتفاقية بكثرتها 

من و .أوفىستصبح عمليات التفتيش  ٢ عمليات تفتيش مرافق مواد الجدولسياق 
ص الموارد المتوافرة على نحو رشيد قق، أن تخصَّ لضمان فعالية نشاط التحاألساسي،

الواجب االعتبار  مع إيالء ،االتفاقيةالمعنية من خطر على تمثله المرافق درجة ما لتبعًا 
 وقت ممكن على إيجاد الحل المالئم للمسائل أقربوينبغي العمل في . للتوازن الجغرافي

 . ليات التفتيش تقييم المخاطر وتواتر عم مسألةلقة مثلاالهامة الع

 وهي ، مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرىويتأتى الخطر األدنى على االتفاقية من  )ج (
وينبغي للدول األطراف . توزع الجغرافي واألشد تفاوتًا من حيث الاألآثر عددًا المرافق

 عدد عمليات الرامية إلى البت فيمباحثاتها في آل المراعاة  هذه الخصائص تراعيأن 
توزع عمليات التفتيش بفيما يتعلق أما و. ش مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرىتفتي

مع متوافقًا ينبغي أن يكون أي تعديل ، فإن  المراد تفتيشهاانتقاء المواقعبطريقة والمعنية 
 توافق اآلراءإال بيؤخذ به ال أن و، " والحيادوالمنطقالموضوعية "أحكام االتفاقية ومبدأ 

 . الدول األطراف بينوافيةمشاورات  على أساس
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