
 

*CS-2008-5509.A*  CS-2008-5509(A) distributed 29/04/2008 

 

  
  منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 
مؤتمر الدول األطراف 

  مؤتمر االستعراض الثاني

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨ – ٧

RC-2/NAT.7 
8 April 2008 
ARABIC 
Original: ENGLISH 
 

  جمهورية آوريا

  عمليات تفتيش مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرىفعالية لزيادة مقترح 
   تكاليفهاتها بالقياس إلىعونجا

  معلومات أساسية  -ألف

أسباب االطمئنان ") المنظمة ("األسلحة الكيميائيةمنظمة حظر  تجريه الذي يوفر نظام التحقق -١

صلة مباشرة ولكليهما  .أنشطة الصناعة الكيميائيةإلى  واألسلحة الكيميائيةتدمير إلى سيرورة 

 األسلحة الكيميائيةتدمير في  الجاري تحقيقه تقدمر إلى الوبالنظ. األسلحة الكيميائيةبعدم انتشار 

األسلحة التخلـّص تدريجيًا من الترآيز على من هذا نظام التحقق نتقل في ُيأن فإن من المتوقـِّع 

  . األسلحة من جديدالترآيز على الحيلولة دون ظهور هذا النوع من إلى الموجودة  الكيميائية

تشرين  ١إلى ") االتفاقية ("األسلحة الكيميائيةيخ بدء نفاذ اتفاقية وفي الفترة الممتدة من تار -٢

مرافق المواد الكيميائية لمرافق من   عملية تفتيش٧٩٤أجرت المنظمة  ٢٠٠٧ نوفمبر/الثاني

مرافق  لمرافق من  تفتيش عمليات٥٠٤، و الواردة في االتفاقية٣ و٢ و١المدرجة في الجداول 

 في تقريره إلى مؤتمر االستعراض الثاني أآد المدير العام لكن. خرىإنتاج المواد الكيميائية األ

ر مستوى ـِّ أن الجهود التي ُبذلت حتى اآلن على صعيد تفتيش هذه الفئة من المرافق ال توفعلى

 من الوثيقة ١٦-٢الفقرة  (األسلحة الكيميائيةآافيًا من أسباب االطمئنان إلى عدم انتشار 

WGRC-2/S/1 ٢٠٠٧ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٧المؤرخة بـ(. 

ينبغي ف بضرورة تعزيز عمليات تفتيش مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى ولئن آان ُيعتـَرف -٣

ضوء االتفاقية على أهمية فيما يخص  ها منه ليس لكل ِمرفق ُيعلـَن عنهأن يؤخذ في الحسبان أن

تجعل طائفة واسعة منها  هذه الفئة يعن المرافق التي تندرج فمعايير اإلعالن ف. هاالغرض من

أوثق إلى المعلومات الالزمة النتقاء ") األمانة("األمانة الفنية  تفتقرفي حين  ،خاضعة لإلعالن

المخصَّصة الموارد المحدودة هدر أفضى ذلك إلى وقد . ها تفتيشبغيةصلة باالتفاقية  المرافق هذه
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ومن شأن تشجيع الصناعات الكيميائية . ية المنظمةفي ميزاندة له َرـْفواالعتمادات الُملتفتيش ل

ن أ فيما يخص االتفاقيةالمرافق أهم ترآيز على العلى تقديم معلومات إضافية تمكـِّن األمانة من 

 .عمليات تفتيش مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى نجاعةمن يزيد إلى حد آبير 

 تقنيةفق إنتاج المواد الكيميائية األخرى عناصر  مراللعديد من المرافق التي تندرج في فئةإن و -٤

، في حين  االتفاقية بسهولة وسرعة إلنتاج مواد آيميائية مدرجة في جداولتشكيلهايمكن إعادة 

 من الوثيقة ١٦-٢الفقرة (نسبيًا  ًاظل متدنيي المرافق  الفئة منتفتيش هذهعمليات عدد أن 

WGRC-2/S/1 .(عمليات تفتيش مرافق عدد زيادة استدامة إلى   ُيحتاج بوضوحوفي هذا الصدد

الحالية ذاته على ترشيد إجراءات التحقق الوقت  في المثابرةإلى وإنتاج المواد الكيميائية األخرى 

 . تكاليفهاتها بالقياس إلىونجاع فعاليتهازيادة بغية 

لتوحيد توخيًا ل(ية األخذ باستمارة جديدة للمعاينات األول: تدابير لتحسين إجراءات التفتيش  -باء
 )والتبسيط

 .ًا طائًالتستغرق وقت مهمة مضجرةاألولية  المعايناتب المتعلقةتفتيش ال إعداد تقارير حاليًا يمثـِّل -٥

من العبء لتخفيف ا بغية توحيد وتبسيط استمارة المعاينات األوليةتحقيق المزيد من فيمكن 

 .المعنية ريراسالمة التقاالنتقاص من  دون ذي الصلةاإلداري 

التأآد من أن المواد الكيميائية تـُنتج في  الغرض من عمليات تفتيش الصناعة الكيميائية يتمثـَّلو -٦

ال فوعليه . أسلحة آيميائيةج انتعن وجهها إلُيحتمل حرفها المعلن عنه ومن أنه ال على النحو 

ليًا وضع فمن الممكن والمجدي عم. حاجة إلى تغيير مضمون تقارير التفتيش في آل مرة

، تتضمن الكثير من شائعةقوائم مرجعية  )فيه (تفتيش تـُستخدم فيها) أو نموذج(استمارة 

 .ةالكيميائيالمواد ة من معظم سيرورات إنتاج قا المستالشائعةالعناصر 

هي ف.  حاليًامستعان بها الاالستمارة المقترحة إلى استمارة المعاينات األولية في وضع د ستَنُيو -٧

، ت المفاعالسعة مثل(تفتيش عملية المتحقـَّق منها خالل آل بنود مة بجميع التتضمن قائ

لفريق التفتيش يتيح ، ما ) المرتفقات، وما إلى ذلكدادمإ، وخطوط التوصيل، ونظام هاوعدد

 صلـِّومن شأن هذا النهج أن يق.  البنود المناسبةإزاءضع إشارة وق في القوائم ويدقاالآتفاء بالت

 .المعاينات األوليةتدوين ستغرقه يالذي   الوقَتإلى حد آبير

القوائم الشائعة تـُدَرج  على سبيل المثال، ،حقل االستمارة المتعلق بالمفاعالتخص فيما يف -٨

 آل بند من البنودوفيما يخص . وبأعدادها وبالمواد التي هي مصنوعة منها  المفاعالتاتسعب

فيما يتعلق بالبنود الخاصة أما و. د من التفاصيل مزيد من األعمدة لبيان المزييمكن أن يخصَّص

 ).أنظر الملحق(مالحظات إضافية تدوين يمكن ف، لالتفاصيغير المشمولة بأعمدة 
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وقد ، أدقربما و أسرع وأبسط  على نحوتفتيشال إجراء تتيح هذه االستمارة الموحَّدةباالستعانة ف -٩

 .ت سريةمعلوماآشف  من احتماالت ضافياإل التقليل تمكـِّن من

 ةتعاقبمالتفتيش العمليات بنحو آامل  على االستعانة  -جيم

تفتيش مرفق إنتاج في مهمة أسبوع واحد زهاء  يقضي فريق التفتيش التابع للمنظمة بوجه عام -١٠

 دخول الدولة موضعإلى جّوًا السفر ضمنه الوقت الذي يستلزمه (المواد الكيميائية األخرى 

 المتصلة عمالوُيخصـَّص زهاء يومين لأل. )ل إلى موقع الِمرفقاقتنالطرف المفتـَّش فيها واال

دة الخاصة االستمارة الموحَّوإذا استـُخدمت .  المعاينات األوليةتدوين هابما فيوبالتفتيش، فعلّيًا 

ات األولية المعاينتدوين نه يمكن أل ،معنيةل الباألعما يوم واحد للقيام سيكفيبالمعاينات األولية ف

 .لوقت الذي ُيجرى فيه التفتيشاذات في 

بعُضها في أماآَن قريٍب قائمة إنتاج المواد الكيميائية األخرى عدة من مرافق  مرافق فإذا آانت -١١

، بصورة تعاقبية  مرافقثالثةحتى ، بل  منهايمكن تفتيش مرفقينف، جغرافيًا من البعض اآلخر

من شأن ذلك أن يفضي إلى تخفيض ف. زيارة تفتيش واحدة المصروفات المترتبة علىلقاء نفس 

الواقعة على عاتق من األعباء اإلدارية والمالية تقليله اإلضافي آبير في التكاليف، فضًال عن 

 .لمنظمة والدولة الطرف المفتـَّش فيهاا

 معلومات إضافية بشأن انتقاء مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى لتفتيشها  -دال

 األقصى والحدواد الكيميائية األخرى التي تعلن عنها الدول األطراف  مرافق إنتاج المثرةآإن  -١٢

 اختيار عنداألخذ  إجراؤها في الدولة الطرف الواحدة يستدعيان يجوزعمليات التفتيش التي لعدد 

 . ذات الصلةاألخطار إلى تقييم  فيهستندنهج أآثر انتقائية ُيالمرافق المراد تفتيشها ب

معلومات عن قية تتضمن آما تقضي به االتفا الدول األطرافتقدمها التي عالنات اإلبيد أن  -١٣

فيما يخص اقع المعامل موأهم كفي النتقاء قدر من التحديد يال تتسم ب  المعنيةمواقع المعامل

بشأن طريقة انتقاء مواقع مرافق إنتاج  الدول األطراف لم تتوصل إلى اتفاق ثم إن. االتفاقية

في سياق مشاورات مستفيضة من إجراء رغم  لتفتيشها، وذلك على الالمواد الكيميائية األخرى

 .مجموعة مسائل الصناعة الكيميائيةتناول 

الحصول على معلومات إضافية من الدول األطراف، وال في هذا الصدد قد يكون من المفيد و -١٤

يها، ف القائمة الخصائص التقنية لمرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرىالمعلومات المتعلقة بسيما 

إلنتاج تسخيرها كن المموالقدرة اإلنتاجية ، ويل للتحمعدات المعاملة التجهيزيةقابلية   مدىمثل

 .اول مواد آيميائية مدرجة في جداول االتفاقيةنوت
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مرافق إنتاج المواد الكيميائية لمن عمليات تفتيش أجرته ما ستناد إلى باالوقد تبّين لألمانة،  -١٥

فسفور أو المحتوية على المعنية مرافق المن % ١٤، أن ٢٠٠٦ و٢٠٠٠األخرى بين عامي 

االتفاقية  األهمية فيما يخص  درجِةُ  متدنيةمرافُق)  ِمرفقًا٢١٨ مرفقًا من ٣١(فلور آبريت أو 

من % ٥٥ شأنها في ذلك شأن) بتشكيلة تكنولوجية متخصِّصة تعمل بصورة مستمرةمرافق (

)  ِمرفقًا١٤٨ ِمرفقًا من ٨٢(فلور فسفور أو آبريت أو على غير المحتوية المعنية مرافق ال

 ).WGRC-2/S/1 من الوثيقة ١٧٩-٣الفقرة (

مرافق إنتاج المواد الكيميائية المرافق المندرجة في فئة  بعض ه ال يوجد فيأنب األمانة ُافيدتفلو  -١٦

 الطريقة ينتحسمن  أفضل بكثير  على نحوتـَّنكتملص، متخصِّمستمر  خط إنتاج إالاألخرى 

 .المرافق المراد تفتيشها من هذه الفئة من المرافق النتقاء ًاحاليالمتـَّبعة 

 ١-٤ في استمارة اإلعالن يضافاألطراف على أن فعلى سبيل المثال، يمكن أن توافق الدول  -١٧

، بوضع إشارة في المربع ضمنهماتـُْدَرج صفـّان  الخاصة بمرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى

 سؤال من عنُ  اإلجابة ،)  ال نعم " (ال"و" نعم"اء آلمة إزن يالمناسب من المربعين الوارد

فيما يخص " وذلك تحت العنوان ،" فقط؟صمتخصِّمستمر في جميع المعامل خط إنتاج أ"ل يقب

" زةالعضوية المميَّ طن من المواد الكيميائية ٢٠٠أآثر من فيها ج ـَمواقع المعامل التي تنت

 طنًا ٣٠ أآثر من  فيهاجـَ معمل أو أآثر ينتتشتمل علىمواقع المعامل التي فيما يخص "عنوان وال

 ".زة المحتوية على فسفور أو آبريت أو فلورمن المواد الكيميائية العضوية المميَّ

 االستنتاجات

حة األسلعدم انتشار لسهر على زة لمعزَّتدابير بونظام فعال للتحقق من الصناعة ب العملإن  -١٨

 وتحقيق هدف األسلحة الكيميائيةمع تقدم حملة تدمير   متزايدةأهمية نسبيةسيتسم ب الكيميائية

 مثـِّليالكيميائية ن التحقق الفعال من الصناعة إآما . هذه األسلحةاالتفاقية المتمثل في نزع 

 .إسهامًا ذا شأن في مكافحة اإلرهاب على الصعيد العالمي

 تشهده العلوم والتكنولوجيا من ام وتغيرات سريعة من يميائيةالصناعة الكما تشهده وإن  -١٩

 فعالية لزيادة هاجهود أن تضافرعلى الدول األطراف واألمانة  مستجدات يجعل من الواجب

 .نظام التحقق من الصناعة الكيميائيةونجاعة 

حتى دواه في مزايا مقترحنا وجالنظر الدول األطراف واألمانة تمعن تقترح جمهورية آوريا أن ف -٢٠

 . يتسنى تطبيقه في الوقت المناسب

  )مقترحة على سبيل المثال فقط(لمعاينات األولية تدوين ااستمارة جديدة ل :الملحق
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  الملحق

  )مقترحة على سبيل المثال فقط( لمعاينات األوليةتدوين ااستمارة جديدة ل

  موقع المعامل  -أوال

  )جزء من المعاينات األولية(ية في الموقع والمعاينات الوقائعالجارية األنشطة  •

  المسؤوليةالمحدودة  الفالنيةشرآةال موقع معامل :موقع المعامل المعلن عنه  -
  لتانيع المكانال في  القائم،للصناعة الكيميائية

 ٣: عدد معامل اإلنتاج  -

محتوية على فسفور أو /زةمواد آيميائية عضوية مميَّّ(أصبغة : جاتـَنوع المنت  -
 )لورآبريت أو ف

عدد المعامل التي يجري 
  )ترآيبالمع (تخليق فيها ال

عدد المعامل التي يجري 
  والرزمخلط فيها ال

عدد المعامل التي يجري 
  )مزجال(ترآيب فيها ال

  عدد المعامل 
  األخرى

  )تم تفكيكه( ١  -  -  ٢

  آل معملفيما يخص   -ثانيًا

  ٣٠:  اإلنتاجخطلمفاعالت في امجموع   -
 أضّمة ومصاٍفب  ∨  عادم محليب  ∨  طبيعية  التهوية

  آربونية
  :غير ذلك  

مصنوع من   نوع المفاعل
  ال يصدأ فوالذ

فوالذ مصنوع من   ١٥
  ن بالزجاجـَّمبط

  :غير ذلك  ٥  ز باألليافمعزَّ  ١٠

  :غير ذلك  ٦  ٣ م٢٠-١٠  ١٢  ٣ م١٠-١  ٢  ٣ م١  المفاعلسعة 
التحكم 
  بالمفاعل

  يدويشبه    يدوي
  )ُيستعان فيه بمحاسيس(

 آلي  ∨
  )مـّغرفة تحك(

  

تـُستخدم 
ألغراض 

  متعددة 

 : غير ذلك   صة  ِّخص تم  ∨
  

  

  نوع المعدات
نتاج على لإل

  دفعات
تجهيزية المعاملة لل  ∨

  مستمرةال
    : غير ذلك 

     ً ثالثا   طحنال    التصفية ثانيًا  بلورةال أوًال  تفاعلال
 خلطال  رابعًا  تجفيفال    تقطيرال

  )مزجال(
تسلسل      ً سادسا   الرزم      ً خامسا 

 تالمعامال
 غير ذلك    تخفيف الترآيز    نضاجاإل    غسلال  التجهيزية

)     (  
 

جات ـَ المنتحال
  النهائية

   :غير ذلك  ∨  صلبة  ∨  سائلة

 مالحظاتال
  )جدتإن ُو(
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