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  تقرير الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول األطراف
  ٢٠٠٦ ديسمبر/آانون األول ٨ – ٥

 افتتاح الدورة: ل من جدول األعمالالبند األو -١

خوسيه أنطونيو ، السفير ")المؤتمر("افتتح رئيس الدورة العاشرة لمؤتمر الدول األطراف  ١-١

. ١٠:٤٧ عند الساعة ٢٠٠٦ ديسمبر/آانون األول ٥، دورته الحادية عشرة في )بيرو(أُرسبيدي 

ليه ممثله الدائم، السيد تيم آـُغلي، وتلقى المؤتمر رسالة من األمين العام لألمم المتحدة، أبلغها إ

مدير مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح القائم في جنيف ونائب األمين العام لمؤتمر نزع 

  .السالح

تحاد اال: التالية البيان ١٢٢وشارآت في الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الدول األطراف الـ ٢-١

، أستراليا، إسبانيا، أزبكستان، أرمينيا، إرلندا، ناألرد، األرجنتين، أذربيجان، إثيوبيا، الروسي

، أندورا، اإلمارات العربية المتحدة، ألمانيا، ألبانيا، إآوادور، أآرانيا، أفغانستان، إسلندا، إستونيا

، باآستان، باَرغواي، إيطاليا، ) اإلسالمية–جمهورية (إيران ، أوغندا، أوُرغواي، إندونيسيا

، بلغاريا، بلجيكا، بروني دار السالم، رآينا فاصوـُب، البرتغال، زيلالبرا، البحرين بتسوانا،

ترينيداد ، ترآيا، تايلند، بيالروس، بيرو، بوليفيا، بولندا، البوسنة والهرسك، بنن، بنما، بنغالديش

، الجمهورية التشيكية، الجماهيرية العربية الليبية، الجزائر، جامايكا، تونس، توغو، وتوباغو

جمهورية ، سالفية السابقةـُجمهورية مقدونيا اليوغ، جمهورية آوريا، زانيا المتحدةجمهورية تن

، السلفادور، سريلنكا، َزمبيا ،زمبابوي، رومانيا، الَدنمرك، جورجيا، جنوب أفريقيا، ُملدوفا

، الصين، صربيا، شيلي، سويسرا، السويد، السودان، سوازيلند، فورةـَسنغ، سلوفينيا، سلوفاآيا

، قطر، قبرص، فييتنام، الفيلبين، فنلندا، فنزويال، فرنسا، غواتيماال، غانا، عمان، تانطاجيكس

، الكويت، مبياـُآول، آوت ِدفوار، آوبا، آندا، مرونـَالك، ستاريكاـُآ، آرواتيا، الكرسي الرسولي

، المغرب، ماليزيا، مالطة، لكسمبرغ، لتوانيا، لتفيا، ) الديمقراطية الشعبية-جمهورية (الو ، آينيا
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، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية، المملكة العربية السعودية، المكسيك

، نيوزيلندانيكاَرغوا، ، نيجيريا، نيبال، ميبياـَن ،النمسا، النرويج، موناآو، موزمبيق، منغوليا

  .اليونان، اليمن ،اليابان، الواليات المتحدة األمريكية، هولندا، هنغاريا، هندوراس، الهند

 ة من النظام الداخلي للمؤتمر، شارآت في دورته هذه، بصفة مراقب، الدول٢٩ووفقًا للمادة  ٣-١

 .إسرائيل"): االتفاقية("كيميائية التالية من الدول الموقـِّعة على اتفاقية األسلحة ال

   هذا الشأن  من النظام الداخلي للمؤتمر، وعمًال بقرار اتخذه المؤتمر في٣٠ووفقًا للمادة  ٤-١

)C-11/DEC.1 ُمنحت الدول التالية غير الموقـِّعة على )٢٠٠٦ديسمبر /آانون األول ٥ بتاريخ ،

 .، مصرالعراق، لبنان: االتفاقية صفة المراقب

   من النظام الداخلي المذآور، وعمًال بقرار اتخذه المؤتمر في هذا الشأن ٣٢ و٣١ووفقًا للمادتين  ٥-١

)C-11/DEC.2عشرة حادية ، شارآت في دورته ال)٢٠٠٦ ديسمبر/ون األولآان ٥  بتاريخ

 . من المنظمات الدولية والوآاالت المتخصصة وسائر الهيئات الدوليةثماني

   غير حكومية ات منظم١٠عشرة حادية  أن تشارك في دورته العلى المؤتمر ووافق ٦-١

)C-11/DEC.3٢٠٠٦ ديسمبر/ون األول آان٥تاريخ  ب.(  

  انتخاب الرئيس: جدول األعمال من الثانيالبند   -٢

ألفنسو  من نظامه الداخلي، بالترحيب العام، السفير ٣٥ و٣٤ المؤتمر وفقًا للمادتين انتخب

رئيسًا له، يشغل هذا المنصب حتى يتم انتخاب خلفه في الدورة العادية القادمة ) إسبانيا (سِتْسَد

  .للمؤتمر

   أعضاء هيئة المكتبوسائر الرئيس انتخاب نواب: األعمال من جدول لثالبند الثا  -٣

 من نظامه الداخلي، ممثلي الدول األطراف العشر التالية ٣٥ و٣٤ للمادتين  المؤتمر، وفقًاانتخب ١-٣

االتحاد : نوابًا لرئيسه يشغلون هذا المنصب حتى يتم انتخاب أخالفهم في دورته العادية القادمة

لجزائر، السودان، السويد، شيلي، الفيلبين، ، بولندا، ا) اإلسالمية–جمهورية (إيران الروسي، 

  .الواليات المتحدة األمريكيةآوبا، 

) أوُرغواي (آرلوس مورا من نظامه الداخلي، السفير ٣٥ و٣٤ المؤتمر، وفقًا للمادتين وانتخب ٢-٣

رئيسًا للجنة الجامعة، يشغل هذا المنصب حتى انتخاب رئيس جديد لهذه الهيئة في الدورة العادية 

  . للمؤتمرالقادمة
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  اعتماد جدول األعمال : من جدول األعمالالرابعالبند   -٤

 يوليه/تموز ١٤ المؤرخة بـC-11/1 المؤقت بالوثيقة  الدورة الحادية عشرةوزِّع جدول أعمال ١-٤

٢٠٠٦. 

 : المؤتمر لدورته الحادية عشرة جدول األعمال التالياعتمدو ٢-٤

   افتتاح الدورة:البند األول من جدول األعمال

   انتخاب الرئيس:د الثاني من جدول األعماللبنا

   أعضاء هيئة المكتبوسائر انتخاب نواب الرئيس :البند الثالث من جدول األعمال

  اعتماد جدول األعمال: البند الرابع من جدول األعمال

  تنظيم العمل وإنشاء الهيئات الفرعية: البند الخامس من جدول األعمال

  وثائق التفويض تعيين لجنة: البند السادس من جدول األعمال

   بيان المدير العام: البند السابع من جدول األعمال

  عامةالمناقشة ال: البند الثامن من جدول األعمال

  تفاقية االحال تنفيذ: البند التاسع من جدول األعمال

  ٢٠٠٥التقرير السنوي للمنظمة عن تنفيذ االتفاقية في عام : البند العاشر من جدول األعمال

 لمجلس التنفيذي عن أداء أنشطتهل  السنويتقريرال: البند الحادي عشر من جدول األعمال

  ٢٠٠٦ يوليه/ تموز٧ إلى ٢٠٠٥ يوليه/ تموز٢للفترة الممتدة من 

 من بين الدول انتخاب أعضاء في المجلس التنفيذي: البند الثاني عشر من جدول األعمال

  األعضاء في المنظمة

لذان يقدُمهما  ال٢٠٠٧لعام  المنظمة ةبرنامج وميزاني: جدول األعمال عشر من الثالثالبند 

   المتصلة بهذه الميزانيةالمواضيعالمجلس التنفيذي، وجميع 

 تدفعها الدول أنر  االشتراآات المقرَّ أنصبةجدول:  عشر من جدول األعمالالرابعالبند 

  األطراف

حسابات الخارجي عن البيانات تقرير مراجع ال:  عشر من جدول األعمالالخامسالبند 

  ٢٠٠٥للمنظمة لعام المراجعة المالية 
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   المسائل اإلدارية والمالية:  عشر من جدول األعمالالسادسالبند 

تعزيز التعاون الدولي لألغراض السلمية في مجال :  عشر من جدول األعمالالسابعالبند 

  األنشطة الكيميائية

  تفاقيةاال عالمية حقيقت:  عشر من جدول األعمالالثامنالبند 

  إنشاء مكتب للمنظمة في أفريقيا:  من جدول األعمالالتاسع عشرالبند 

   تقارير الهيئات الفرعية: البند العشرون من جدول األعمال

  أية مسائل أخرى: العشرون من جدول األعمالالحادي والبند 

الستثنائية الثانية لمؤتمر الدورة ا تاريخا افتتاح: من جدول األعمال والعشرون البند الثاني

الدول األطراف الستعراض سير العمل باتفاقية األسلحة الكيميائية والدورة العادية الثانية عشرة 

   انعقادهما المتوقـّعتاناتدَّ وُملمؤتمر الدول األطراف،

  اعتماد تقرير مؤتمر الدول األطراف: العشرون من جدول األعمالالثالث والبند 

  اختتام الدورة: العشرون من جدول األعمال والرابعالبند 

  تنظيم العمل وإنشاء الهيئات الفرعية:  من جدول األعمالالخامسالبند   -٥

 من )ب(٤٣ الصادرة عن المكتب، التي قـُدمت إليه وفقًا للمادة  التوصياتفي  المؤتمرنظر

   .واعتمدها ،نظامه الداخلي

  وثائق التفويض نةتعيين لج:  من جدول األعمالالسادسالبند   -٦

 من نظامه الداخلي، الدول الـعشر ٢٧ من رئيسه، ووفقًا للمادة توصية على  المؤتمر، بناًءعيَّن

التالية البيان أعضاء في لجنة وثائق التفويض، يشغلون هذا المنصب حتى يتم تعيين األعضاء 

بوليفيا، سلوفاآيا، فنلندا، إآوادور، باآستان، : الجدد فيها خالل الدورة العادية القادمة للمؤتمر

   .آرواتيا، الكمرون، المملكة العربية السعودية، النمسا، نميبيا

  بيان المدير العام: البند السابع من جدول األعمال  -٧

آانون  ٥ بتاريخ C-11/DG.9( بالبيان االفتتاحي الذي أدلى به المدير العام  علمًاالمؤتمرأخذ 

  ).٢٠٠٦ ديسمبر/األول
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  عامةالمناقشة ال: الثامن من جدول األعمالالبند   -٨

باسم االتحاد األوروبي والبلدان (فنلندا : أدلت وفود الدول التالية ببيانات خالل المناقشة العامة

باسم (، الجزائر )باسم حرآة عدم االنحياز والصين(، آوبا )التي تربطها به اتفاقات انتساب

، سويسرا، الواليات المتحدة األمريكية الروسي، الصين، ، آولـُمبيا، االتحاد)المجموعة األفريقية

 آوبا جمهورية آوريا، المغرب، الهند، اليابان، المكسيك، جنوب أفريقيا، آندا، أستراليا،

بنغالديش، تونس، الكويت،  المملكة العربية السعودية، أندونيسيا، نيوزيلندا، ،)بصفتها الوطنية(

، )بصفتها الوطنية( الجزائر يج، ترآيا، الفيلبين، ماليزيا،البوسنة والهرسك، السودان، النرو

 إآوادور، أذربيجان، سريلنكا، باآستان، سنغفورة، أآرانيا،  جمهورية إيران اإلسالمية،نيبال،

، ، اليمن، نيجيريا، األرجنتين، فييتنام، آينياالجماهيرية العربية الليبيةصربيا، زمبيا، السلفادور، 

  .و، اإلمارات العربية المتحدة، أوغندا بـُرآينا فاصزمبابوي، فنزويال،

  حال تنفيذ االتفاقية:  من جدول األعمالالتاسعالبند   -٩

التقرير المرحلي عن تطبيق خطة العمل الخاصة بتنفيذ االلتزامات بموجب ): أ(٩البند الفرعي 
  المادة السابعة من االتفاقية

اصة بتنفيذ االلتزامات بموجب المادة السابعة من اعتمد المؤتمر في دورته الثامنة خطة عمل خ ١-٩

ثم اعتمد في دورته التاسعة ). ٢٠٠٣أآتوبر / تشرين األول٢٤ بتاريخ C-8/DEC.16(االتفاقية 

 تشرين ٣٠ بتاريخ C-9/DEC.4 (هذه بشأن اتخاذ المزيد من التدابير في إطار خطة العمل قرارًا

خطة فيما يتعلق بمتابعة التدابير  بشأن ًا قرارلعاشرةثم اعتمد في دورته ا). ٢٠٠٤نوفمبر /الثاني

، يتضمن مع أمور )٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١١ بتاريخ C-10/DEC.16(المعنية العمل 

 تقريرًا ")المجلس("التنفيذي أن تقدِّم إلى المجلس ") األمانة(" الفنية أخرى طلَبه من األمانة

، إلى توصياته بشأنه االتفاقية، يرفعه المجلس، مع شامًال عن حال تنفيذ المادة السابعة من

  . المؤتمر لكي ينظر فيه في دورته الحادية عشرة

تشرين  ١ بتقرير عن حال تنفيذ المادة السابعة من االتفاقية بحلول علمًاالمؤتمر  أخذو ٢-٩

، وباالستناد إلى )٢٠٠٦ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٣ بتاريخ C-11/DG.6 (٢٠٠٦ نوفمبر/الثاني

 ١٠ بتاريخ EC-47/DEC.15 (في دورته السابعة واألربعينالتوصيات الصادرة عن المجلس 

 C-11/DEC.4( اعتمدهف ، قرار في هذا الشأنفي المؤتمر نظر، )٢٠٠٦ نوفمبر/تشرين الثاني

 ).٢٠٠٦ ديسمبر/آانون األول ٦بتاريخ 
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  ٢٠٠٥السرية في عام تنفيذ األمانة الفنية لنظام تداول المعلومات ): ب(٩البند الفرعي 

تقرير المدير العام عن تنفيذ األمانة لنظام تداول المعلومات السرية في عام ب علمًاالمؤتمر  أخذ ٣-٩

٢٠٠٥) EC-45/DG.1 C-11/DG.2 ٢٠٠٦ أبريل/نيسان ١٠ بتاريخ.( 

  ١تمديد آجال تدمير المخزونات من األسلحة الكيميائية من الفئة ): ج(٩البند الفرعي 

 ١٥ بتاريخ EC-44/DEC.8(وصية صادرة عن المجلس في دورته الرابعة واألربعين  على تبناًء ٤-٩

َ  الطرف الحائزة  يمنَح  فيه بأنى قرار يوصفي المؤتمر نظر، )٢٠٠٦ مارس/آذار الدولة

، رهنًا ببعض الشروط، تمديدًا لألجل الذي يجب أن تنجز فيه تدمير آافة مخزوناتها من األخرى

 ديسمبر/آانون األول ٨ بتاريخ C-11/DEC.12 (اعتمدهف ،١ن الفئة األسلحة الكيميائية م

٢٠٠٦.( 

 بتاريخ EC-44/DEC.9(ة واألربعين صية صادرة عن المجلس في دورته الرابع على تووبناًء ٥-٩

ديسمبر / آانون األول٣١ قرار يحدَّد فيه تاريخ في المؤتمر نظر) ٢٠٠٦مارس / آذار١٧

من مخزوناته الكيميائية من % ٤٥اد الروسي تدمير نسبة الـ باعتباره تاريخ إنجاز االتح٢٠٠٩

 ).٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٨ بتاريخ C-11/DEC.14( اعتمدهف ،١الفئة 

 بتاريخ EC-45/DEC.5 (في دورته الخامسة واألربعين على توصية صادرة عن المجلس بناًءو ٦-٩

، تمديدًا الشروط، رهنًا ببعض هالهند بمقتضا قرار يمنح في المؤتمر نظر، )٢٠٠٦ مايو/أيار ١٧

   اعتمدهف، ١لألجل النهائي الذي يجب أن تنجز فيه تدمير آافة أسلحتها الكيميائية من الفئة 

)C-11/DEC.16 ٢٠٠٦ ديسمبر/آانون األول ٨ بتاريخ(. 

 بتاريخ EC-46/DEC.2(سة واألربعين ساد على توصية صادرة عن المجلس في دورته البناًءو ٧-٩

 قرار يمنح الجماهيرية العربية الليبية بمقتضاه، على في المؤتمر نظر، )٢٠٠٦ يوليه/تموز ٤

أساس بعض أوجه التفاهم، تمديدًا لألجل النهائي الذي يجب أن تنجز فيه تدمير آافة أسلحتها 

تواريخ معيَّنة يجب أن تنجز هذه الدولة الطرف بحلولها تدمير فيه ، وتـُحدَّد ١الكيميائية من الفئة 

 ٨ بتاريخ C-11/DEC.15( اعتمدهف ،من هذه المخزونات% ٤٥والـ% ٢٠والـ% ١ الـنسب

 .)٢٠٠٦ ديسمبر/آانون األول

ينقضي  معدَّل  تاريخ تحديَدالواليات المتحدة األمريكيةبشأن طلب قرار  في المؤتمر نظرو ٨-٩

   هاعتمدف ،١تدمير آافة أسلحتها الكيميائية من الفئة  إلنجاز بحلوله األجل النهائي

)C-11/DEC.17 ٢٠٠٦ديسمبر / األول آانون٨ بتاريخ.( 
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مخزوناته  تدمير إلنجاز يَّن تاريخ معقترح االتحاد الروسي تحديَدابشأن  قرار في المؤتمر نظرو ٩-٩

ديسمبر / األول آانون٨ بتاريخ C-11/DEC.18 (اعتمدهف ،١ الكيميائية من الفئة من األسلحة

٢٠٠٦.( 

 ٧ بتاريخ EC-47/DEC.3(المجلس في دورته السابعة واألربعين  على توصية صادرة عن بناًءو ١٠-٩

 قرار يمنح ألبانيا بمقتضاه، على أساس بعض في المؤتمر نظر، )٢٠٠٦ نوفمبر/تشرين الثاني

 من تدمير ٣ و٢ و١ي يجب أن تنجز فيها المراحل تأوجه التفاهم، تمديدًا للمهل الوسيطة ال

مهًال وسيطة جديدة إلنجاز هذه الدولة الطرف تدميَر فيه د ، ويحد١ِّأسلحتها الكيميائية من الفئة 

 .)٢٠٠٦ ديسمبر/آانون األول ٨ بتاريخ C-11/DEC.19( هاعتمدف الكيميائية هذه، اأسلحته

مرافق تدمير يقوم بها ممثلون للمجلس التنفيذي ل  التيزياراتال قرار بشأن في المؤتمر نظرو ١١-٩

ديسمبر / األول آانون٨ بتاريخ C-11/DEC.20( اعتمدهف ،ئهاأو مواقع إنشا/و األسلحة الكيميائية

٢٠٠٦(.  

 :المؤتمر ما يليقرَّر و ١٢-٩

أن يبقي هذه المسائل قيد نظره وأن يستعرض حال تنفيذ القرارات المتعلقة بتمديد   )أ(

 ؛١اآلجال المحدَّدة إلنجاز تدمير األسلحة الكيميائية من الفئة 

أن يطلب من المدير العام أن يقدِّم إلى المؤتمر سنويًا تقريرًا عن التقدم الذي تحرزه   )ب(

الدول األطراف على صعيد الوفاء بالتزامها بإنجاز تدمير مخزوناتها من األسلحة 

 بحلول األجل النهائي الممدَّد المحدَّد لكل منها بموجب أحكام ١الكيميائية من الفئة 

 .االتفاقية

التقرير السنوي للمنظمة عن تنفيذ االتفاقية في عام : د العاشر من جدول األعمالالبن  -١٠
٢٠٠٥  

 ٦بتاريخ  C-11/4( فأقّره ،٢٠٠٥في عام تفاقية ال عن تنفيذ االمنظمةتقرير  في المؤتمر نظر

  .)٢٠٠٦ ديسمبر/آانون األول

يذي عن أداء لمجلس التنفل  السنويتقريرال: البند الحادي عشر من جدول األعمال  -١١
  ٢٠٠٦ يوليه/ تموز٧ إلى ٢٠٠٥ يوليه/ تموز٢ للفترة الممتدة من أنشطته

 ٧ إلى ٢٠٠٥ يوليه/ تموز٢في الفترة من عن أداء أنشطته س تقرير المجلب علمًا المؤتمر أخذ

 تقدمقد و. )٢٠٠٦ نوفمبر/تشرين الثاني ٨بتاريخ  EC-47/3 C-11/2 (٢٠٠٦ يوليه/تموز
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 أيضًا ت لهذا التقرير، وقدم،)جنوب أفريقيا(هلي مخيزه يرة هلنغيو َبرئيسة المجلس، السف

التي تستلزم  ، بعد انتهاء الفترة المشمولة بالتقرير المعنيالمجلس، التي صدرت عنه توصياتل

  . تفاصيل عن هذه التوصياتت، آما قدمعناية المؤتمر

 من بين الدول جلس التنفيذيانتخاب أعضاء في الم: البند الثاني عشر من جدول األعمال  -١٢
  األعضاء في المنظمة

 انتخب  من النظام الداخلي للمؤتمر،٨٣ من المادة الثامنة من االتفاقية وللمادة ٢٣ للفقرة وفقًا

مايو / أيار١٢ في المجلس لشغل مقاعد انتخابية فيه لمدة سنتين اعتبارًا من  عضوًا٢١ المؤتمر

  :  على النحو التالي٢٠٠٧

ورية آوريا، الصين، ماليزيا، المملكة العربية جمه  :آسيا

  الهند، اليابان، السعودية

  تونس، السودان، غانا، الكـَمرون، ليسوتو  :أفريقيا

  األرجنتين، البرازيل، المكسيك  :أمريكا الالتينية والكاريبي

  بلغاريا، الجمهورية التشيكية  :أوروبا الشرقية

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى نيا، إيطاليا، فرنسا، ألما  :أوروبا الغربية والدول األخرى

 الواليات المتحدة األمريكية، وإرلندا الشمالية

لذان  ال٢٠٠٧لعام  المنظمة ةبرنامج وميزاني:  عشر من جدول األعمالالثالثالبند   -١٣
   المتصلة بهذه الميزانيةالمواضيعالمجلس التنفيذي، وجميع مهما يقدِّ

 نظر،  من النظام المالي)أ(٦-٣للبند من المادة الثامنة من االتفاقية، و) أ(٢١ الفرعية رةللفقوفقًا  ١-١٣

   فاعتمده،  المجلس الذي قدمه إليه٢٠٠٧ المنظمة لعام  برنامج وميزانيةفيالمؤتمر 

)C-11/DEC.11 ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٨ بتاريخ( . 

 ٢٠٠٩ إلى عام ٢٠٠٧ الممتدة من عام  بالخطة المتوسطة األجل للفترة علمًاالمؤتمرأخذ و ٢-١٣

)EC-46/S/4 C-11/S/1٢٠٠٦ يوليه/تموز ٣يخ  بتار.( 
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 تدفعها الدول أنر  االشتراآات المقرَّ أنصبةجدول:  عشر من جدول األعمالالرابعالبند   -١٤
  األطراف

اآات  جدول أنصبة االشتر المؤتمراعتمدتفاقية، من المادة الثامنة من اال) ب(٢١وفقًا للفقرة 

 آانون ٨ بتاريخ C-11/DEC.13 (٢٠٠٧لسنة المالية  لالمقرَّر أن تدفعها الدول األطراف

  ).٢٠٠٦ ديسمبر/ولاأل

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن البيانات  : عشر من جدول األعمالالخامسلبند ا  -١٥
  ٢٠٠٥للمنظمة لعام المراجعة المالية 

لمنظمة أحال المجلس في دورته السادسة واألربعين إلى  من النظام المالي ل١٠-١٣وفقًا للبند   

 ٣١المؤتمر تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للمنظمة للسنة المنتهية في 

 والبيانات المالية لصندوق االدخار االحتياطي للمنظمة للفترة ذاتها ٢٠٠٥ ديسمبر/آانون األول

)EC-45/DG.9 C-11/DG.3 ومالحظات المجلس بشأنه، التي ، )٢٠٠٦ مايو/أيار ١٠ بتاريخ

 ٧ بتاريخ EC-46/4(السادسة واألربعين للمجلس  من تقرير الدورة ٩-٩ و٨-٩ترد في الفقرتين 

  .وأخذ علمًا به هذا التقرير في المؤتمر نظر وقد ).٢٠٠٦ يوليه/تموز

   والماليةاإلداريةالمسائل  :البند السادس عشر من جدول األعمال  -١٦

 النظر في آلية تتيح للدول األطراف تسوية دفع المستحقات عليها ):أ(١٦البند الفرعي 
  للمنظمة

 ٨ بتاريخ EC-47/DEC.13(بناًء على توصية صادرة عن المجلس في دورته السابعة واألربعين  ١-١٦

  من المادة الثامنة من٨ المؤتمر، واضعًا نصب عينيه الفقرة نظر، )٢٠٠٦ نوفمبر/تشرين الثاني

الدول األطراف، وال سيما الدول األطراف التي عليها متأخرات  تشجيعاالتفاقية وضرورة 

 على وجه السرعة وبصورة  المستحقات عليهاأن تدفعمستحقة من مساهماتها المالية، على 

بموجبه آلية لتشجيع الدول األطراف التي عليها متأخرات من مساهماتها  تـُنشأ رراق فيآاملة، 

 ديسمبر/آانون األول ٧ بتاريخ C-11/DEC.5( فاعتمده ،ا دفع المستحقات عليهلى تسويةع

٢٠٠٦(. 

  ٢٠٠٥ تقرير مكتب اإلشراف الداخلي لعام ):ب(١٦البند الفرعي 

 من النظام المالي للمنظمة نظر المجلس خالل دورته الخامسة واألربعين في ٥-١٢وفقًا للبند  ٢-١٦

آانون  ٣١ إلى يناير/آانون الثاني ١للفترة الممتدة من التقرير السنوي لمكتب اإلشراف الداخلي 
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 EC-45/DG.3الوثيقة ( وفي مذآرة المدير العام المشفوع بها هذا التقرير ٢٠٠٥ ديسمبر/األول

وأحالهما إلى ) ٢٠٠٦ أبريل/نيسان ٢١ المؤرخين بـCorr.1وتصويب صيغتها اإلنكليزية 

ر، وبالمالحظات التي أبداها المجلس بشأنه في تقرير  بهذا التقريعلمًاالمؤتمر  أخذوقد . المؤتمر

 المؤرخة EC-45/2 من الوثيقة ٣-١٠ و٢-١٠الفقرتين الواردة في (دورته الخامسة واألربعين 

 ).٢٠٠٦ مايو/أيار ١٩بـ

   تعديالت النظام المالي للمنظمة):ج(١٦البند الفرعي 

ربعين في شأن تعديالت النظام بناًء على توصية صادرة عن المجلس في دورته السادسة واأل ٣-١٦

  المؤتمر، عمًال بالبند  نظر، )٢٠٠٦ يوليه/تموز ٥ بتاريخ EC-46/DEC.6(المالي للمنظمة 

آانون  ٧ بتاريخ C-11/DEC.6 (هافاعتمد ، التعديالت المعنيةفي من النظام المذآور، ١-١٦

 ).٢٠٠٦ ديسمبر/األول

  ٢٠٠٥ برامج الميزانية في عام  نقل االعتمادات فيما بين):د(١٦البند الفرعي 

 من النظام المالي للمنظمة بأن ُيفاد المؤتمر بكافة عمليات نقل االعتمادات فيما ٥-٤يقضي البند   ٤-١٦

   بمذآرة المدير العام في هذا الشأن علمًا المؤتمر أخذوقد . بين برامج الميزانية

)C-11/DG.1 ٢٠٠٦ أبريل/نيسان ١١ بتاريخ.(  

   تنفيذ نهج المنظمة فيما يتعلق بمدة الخدمة فيها مستقبًال):هـ(١٦البند الفرعي 

 بتاريخ EC-47/DEC.14(بناًء على توصية صادرة عن المجلس في دورته السابعة واألربعين   ٥-١٦

  من القرار ) ج(١ المؤتمر أن يعدِّل الفقرة الفرعية قّرر، )٢٠٠٦ نوفمبر/تشرين الثاني ٨

C-SS-2/DEC.1الذي اتخذه بشأن نهج المنظمة فيما يتعلق ٢٠٠٣ أبريل/يسانن ٣٠ المؤرخ بـ ،

  ).٢٠٠٦ ديسمبر/ آانون األول٧ بتاريخ C-11/DEC.7(فيها بمدة الخدمة 

تعزيز التعاون الدولي لألغراض السلمية في مجال :  من جدول األعمالالبند السابع عشر  -١٧
  األنشطة الكيميائية

ة قرارًا بشأن تنفيذ المادة الحادية عشرة من االتفاقية بصورة اعتمد المؤتمر في دورته العاشر  ١-١٧

، ينطوي على أمور منها طلُبه )٢٠٠٥ نوفمبر/تشرين الثاني ١١ بتاريخ C-10/DEC.14(آاملة 

من المجلس أن يبقي هذه المسألة قيد اهتمامه وأن يرفع تقريرًا عن تنفيذ هذه المادة بصورة 

وقد أخذ المجلس في دورته الخامسة . ن دوراته السنوية العاديةآاملة إلى المؤتمر في آل دورة م

 ٣١واألربعين علمًا بتقرير المدير العام عن حال تنفيذ المادة الحادية عشرة من االتفاقية بحلول 



C-11/5 
page 11 
 

أما تقرير المدير ). ٢٠٠٦ مايو/أيار ١١ بتاريخ EC-45/DG.12 (٢٠٠٥ ديسمبر/آانون األول

 فسُيقدَّم إلى المجلس في ٢٠٠٦الحادية عشرة من االتفاقية في عام العام عن حال تنفيذ المادة 

  .دورته الثامنة واألربعين

 مداوالته بشأن هذا البند من جدول األعمال، وأن يعيِّن على بأن يعزز  المؤتمر المجلسوأوصى  ٢-١٧

احة من المت عقد مشاورات غير رسمية الستطالع آافة الخياراتيقوم بسبيل األولوية ميسِّرًا 

، في هذا الشأن وتقديم تدابير ملموسة أجل تنفيذ المادة الحادية عشرة من االتفاقية تنفيذًا آامًال

  .وأن يقدِّم تقريرًا بشأن هذه المسألة إلى المؤتمر في دورته الثانية عشرة

  عالمية االتفاقيةتحقيق:  عشر من جدول األعمالالثامنالبند   -١٨

رير السنوي للمدير العام عن تنفيذ خطة العمل الخاصة بعالمية االتفاقية  بالتقعلمًا المؤتمر أخذ  

   ٢٠٠٦ سبتمبر/أيلول ٢٥ إلى ٢٠٠٥ نوفمبر/تشرين الثاني ١١في الفترة الممتدة من 

)EC-47/DG.5 C-11/DG.4 وفقًا لتوصية صادرة فاعتمد، )٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٩ بتاريخ ،

ديسمبر / آانون األول٤ بتاريخ EC-M-26/DEC.3(ين عن المجلس في اجتماعه السادس والعشر

ن  آانو٨ بتاريخ C-11/DEC.8(، قرارًا بشأن تنفيذ خطة العمل الخاصة بعالمية االتفاقية )٢٠٠٦

  ).٢٠٠٦ ديسمبر/األول

  إنشاء مكتب للمنظمة في أفريقيا:  من جدول األعمالالتاسع عشرالبند   -١٩

نوفمبر / تشرين الثاني١٠ بتاريخ C-10/DEC.13(رًا قرا اعتمد المؤتمُر في دورته العاشرة ١-١٩

يوصي فيه المجلَس بأن ينشئ فريقًا عامًال مخصَّصًا مفتوَح نطاق العضوية لتدارس ما ) ٢٠٠٥

لُمـقترح إنشاء مكتب للمنظمة في أفريقيا من جوانب إدارية ومالية وقانونية، وطلب من المجلس 

 من القرار المعني بغية رفعه توصية في هذا ٣ و٢ين أن ينهض بالسيرورة المحدَّدة في الفقرت

 .الشأن إلى المؤتمر في دورته الحادية عشرة

 قرار بشأن في المؤتمر نظرين،  المجلس في اجتماعه السادس والعشرصادرة عنووفقًا لتوصية  ٢-١٩

ديسمبر / آانون األول٨ بتاريخ C-11/DEC.10 (اعتمدهف، إنشاء مكتب للمنظمة في أفريقيا

٢٠٠٦.( 

 تقارير الهيئات الفرعية: من جدول األعمالالبند العشرون   -٢٠

  جامعةاللجنة ال

 . ه خالل دورته الحاليةجدول أعمالمن بنود أية  اللجنة الجامعة  إلىْلبأنه لم تـَُح علمًا المؤتمر أخذ ١-٢٠
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 المكتب

 . الحالبتقارير مكتبه واتخذ التدابير المناسبة في شأنها بحسب مقتضىعلمًا  المؤتمر أخذ ٢-٢٠

 لجنة السرية

لجنة (" بتقرير االجتماع الثامن للجنة تسوية المنازعات المتصلة بالسرية علمًا المؤتمر أخذ ٣-٢٠

 ).٢٠٠٦ مايو/أيار ٢٤ بتاريخ CC-8/2") (السرية

من إجراءات عمل لجنة ) ب(٢ والقاعدة المتعلق بالسرية  االتفاقية من مرفق٢٣وفقًا للفقرة و ٤-٢٠

 ٢٠ المؤتمر الـانتخب، )١٩٩٨ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٧بتاريخ  C-III/DEC.10(السرية 

 :٢٠٠٧ يناير/آانون الثاني ١ من  التالي بيانهم للجنة السرية لمدة سنتين ابتداًءًاعضو

  )اليابان(السيد تـَتسويا آبي   :آسيا

  )جمهورية إيران اإلسالمية(السيد غالم حسين دهقاني 

  )الصين(السيد داي هَويشنغ 

  )الهند(رشنامـُرتي ِسكهار السيد آ

  

  )المغرب(الدآتور إبراهيم شكور   :أفريقيا

  )نيجيريا(السيد ُاستـِن ُانيون 

  )تنزانيا(الدآتور شارل موزانيال 

  )سوازيلند(البروفيسور فكتور امِتتوا 

  

  )بيرو( باساغوتيا شافيزتالسيد لويس إنريكه   :أمريكا الالتينية والكاريبي

  )إآوادور( بوما بوما السيدة فاني لـُردس

  )األرجنتين(السيدة آنا ماريا سيريني 

  )آوبا(السيد بـِنسي اآروس َسنتشيس 

  

  )االتحاد الروسي(السيد فكتور غـُلوفِكن   :أوروبا الشرقية

  )أآرانيا(السيد فيلـِكس آوفـَلسكي 

  )بلغاريا(السيد جورجي ميهوف 

  )شيكيةالجمهورية الت(اآفيتـُسالفا باَمنكوفا الدآتورة 
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  )النرويج(السيد آرستـِيان أرنتس   :أوروبا الغربية والدول األخرى

  )اليونان(البروفيسور ُيوانيس سيمينيس 

  )إيطاليا(الدآتور جانفَرنكو تراتشي 

  )ألمانيا(البروفيسور آِرستوف فيدر 

 لجنة وثائق التفويض

رئيُسها، ) ٢٠٠٦ ديسمبر/آانون األول ٧ بتاريخ C-11/3(قدَّم تقريَر لجنة وثائق التفويض  ٥-٢٠

 شفويًا بأنه تم عقب اختتام اجتماع لجنة وثائق المؤتمَر وأفاد .)آرواتيا (السفير فران آرنيك

  . نيكاَرغوا تفويض ممثلةقيوثن منسخة التفويض استالُم 

  أية مسائل أخرى : من جدول األعمال الحادي والعشرونالبند  -٢١

  المضيفإنشاء لجنة معنية بالعالقات مع البلد

 ٨ بتاريخ EC-47/DEC.10(بناًء على توصية صادرة عن المجلس في دورته السابعة واألربعين   

المؤتمر قرارًا بشأن إنشاء لجنة معنية بالعالقات مع البلد اعتمد ، )٢٠٠٦ نوفمبر/تشرين الثاني

  .)٢٠٠٦ ديسمبر/ آانون األول٧ بتاريخ C-11/DEC.9( المضيف

الدورة االستثنائية الثانية  تاريخا افتتاح : من جدول األعمالرون الثاني والعشالبند  -٢٢
لمؤتمر الدول األطراف الستعراض سير العمل باتفاقية األسلحة الكيميائية والدورة العادية 

  عتان انعقادهما المتوقـَّاتدَّ وُمالثانية عشرة لمؤتمر الدول األطراف،

 المؤرخة C-7/5 من الوثيقة ٢-١٩الفقرة (لسابعة على ضوء قرار اتخذه المؤتمر في دورته ا  ١-٢٢

الثانية عشرة ستـُعقد من العادية  المؤتمر أن دورته آـَّدأ، )٢٠٠٢ أآتوبر/تشرين األول ١١بـ

  .٢٠٠٧ نوفمبر/تشرين الثاني ٩إلى  ٥

اف  الثانية لمؤتمر الدول األطر االستثنائية المؤتمر أن الدورةآـَّدأ، وعلى ضوء القرار ذاته  ٢-٢٢

  .٢٠٠٨ أبريل/نيسان ١٨ إلى ٧الستعراض سير العمل باالتفاقية ستـُعقد من 

تشرين  ٧ إلى ٣الثالثة عشرة للمؤتمر من العادية ، ُيزمع عقد الدورة وعمًال بالقرار ذاته  ٣-٢٢

 طلب أن ينظر المؤتمر فيلكن المجلس في دورته السابعة واألربعين . ٢٠٠٨ نوفمبر/الثاني

 في المؤتمر نظرف. ٢٠٠٨ ديسمبر/آانون األول ٥ إلى ٢ الثالثة عشرة من تهإمكانية عقد دور

  .٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول٥ إلى ٢ أن يعقد دورته الثالثة عشرة من رقرَّوهذه المسألة 
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  اعتماد تقرير مؤتمر الدول األطراف:  من جدول األعمالالثالث والعشرونالبند   -٢٣

  .واعتمدهحادية عشرة،  تقرير دورته الفي المؤتمر نظر  

  اختتام الدورة:  من جدول األعمالالرابع والعشرونالبند   -٢٤

آانون  ٨ من يوم ٢١:٣٠ة  عند الساع للمؤتمرعشرةحادية أعلن الرئيس اختتام الدورة ال

  .٢٠٠٦ ديسمبر/األول
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