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  قــرار

 ئياألجل النها تاريخ معدَّل ينقضي بحلوله الواليات المتحدة األمريكية تحديَدطلب 
  ١ من الفئة أسلحتها الكيميائيةلتدمير آافة 

  ،مؤتمر الدول األطرافن إ

المادة األولى من اتفاقية األسلحة الكيميائية  من ٢ الفقرة أن آل دولة طرف تتعهد بموجبب يذآـِّرإذ 

  ؛، وفقًا ألحكام االتفاقيةبتدمير األسلحة الكيميائية التي تملكها أو تحوزها") االتفاقية("

 آافة تقوم آل دولة طرف بتدمير  تقضي بأن من المادة الرابعة من االتفاقية٦لفقرة  اأنب أيضًا ذآـِّريوإذ 

ق  المتعلق بالتحق االتفاقيةمـُرفقأحكام  ب عمًال من هذه المادة١ المحدَّدة في الفقرة األسلحة الكيميائية

  ؛لمتـَّفق عليهما، ووفقًا لمعدَّل وتسلسل التدمير ا")الُمرفق المتعلق بالتحقق("

دولة ، يجوز للمن المـُرفق المتعلق بالتحقق) ألف( من الجزء الرابع ٢٤لفقرة ه، وفقًا لأنب آذلك يذآـِّروإذ 

 ١٠أجل أقصاه  في ١ الكيميائية من الفئة تهاأسلحآافة  تدمير ضمان إذا رأت أنها لن تستطيع ،طرفال

من أجل إنجاز   منحها تمديدًا")المجلس ("جلس التنفيذيأن تطلب إلى المسنوات بعد بدء نفاذ االتفاقية، 

ذاته تقضي بأن يتخذ مؤتمر الدول األطراف   من الجزء٢٦تدمير هذه األسلحة الكيميائية، وبأن الفقرة 

   على توصية المجلس في هذا الصدد؛ في دورته التالية قرارًا بشأن طلبها بناًء") المؤتمر("

ة ذاتها تنص على أن ال تزيد مهل التدمير الممدَّدة على الحد األدنى  أن الفقروإذ يضع في اعتباره

الدولة الطرف تدمير أسلحتها إلنجاز أي حال من األحوال تمديد األجل المحدَّد بالالزم، وأنه ال يجوز 

  ؛٢٠١٢أبريل / نيسان٢٩ عامًا على بدء نفاذ االتفاقية، أي بعد ١٥الكيميائية إلى تاريخ يحل بعد انقضاء 

 في دورته الثامنة منح الواليات المتحدة األمريكية من حيث المبدأ تمديدًا هأنوإذ يضع في اعتباره أيضًا 

 تشرين ٢٤ بتاريخ C-8/DEC.15 (١لألجل النهائي إلنجاز تدمير أسلحتها الكيميائية من الفئة 

  ؛)٢٠٠٣أآتوبر /األول
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 باعتباره التاريخ ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٩ تحديدطلبت بأن الواليات المتحدة األمريكية وإذ يأخذ علمًا 

 إلنجازها تدمير آافة مخزوناتها من األسلحة الكيميائية من النهائيالمعدَّل الذي ينقضي بحلوله األجل 

  ؛١الفئة 

 في أجل أقصاه ١تدمير آافة أسلحتها الكيميائية من الفئة بلواليات المتحدة األمريكية ا يدرك التزاموإذ 

  ؛٢٠١٢أبريل / نيسان٢٩

 في هذا الشأن عن المجلس في اجتماعه السادس والعشرين الصادرة التوصية أيضًا في اعتبارهوإذ يضع 

)EC-M-26/DEC.7 ؛)٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٨ بتاريخ  

 

المتحدة  باعتباره التاريخ الذي يتعيَّن على الواليات ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٩تاريخ  يحدِّد  -١

 : ، وذلك وفَق الشروط التالية١ الكيميائية من الفئة تهااألمريكية بحلوله إنجاز تدمير آافة أسلح

التزام الواليات المتحدة على أي شكل من األشكال بما يؤثـِّر هذا القرار يس في  لهأن  )أ(

 في أجل ١األمريكية بموجب أحكام االتفاقية بتدمير آافة أسلحتها الكيميائية من الفئة 

  عامًا بعد بدء نفاذ االتفاقية؛ ١٥أقصاه 

 تقريرًا عن نشاطها على صعيد التدمير المجلسأن تقدِّم الواليات المتحدة األمريكية إلى   )ب(

 من الجزء ٢٨ يومًا من الفترة الممدَّدة على أبعد تقدير، وفقًا للفقرة ٩٠بحلول نهاية آل 

 لتحقق؛من المـُرفق المتعلق با) ألف(الرابع 

، على تقديم ما يلي إلى ١أن تستمر، حتى إنجاز تدمير آافة أسلحتها الكيميائية من الفئة   )ج(

 :األمانة الفنية

من ) ألف( من الجزء الرابع ٢٩خطط التدمير السنوية المفصَّلة وفقًا للفقرة   ‘١’

 المـُرفق المتعلق بالتحقق؛

 من ٣٦ وفقًا للفقرة ١ئية من الفئة التقارير السنوية عن تدمير أسلحتها الكيميا  ‘٢’

 ذات الجزء من المـُرفق المتعلق بالتحقق؛

الواليات  تحرزه تقارير عن التقدم الذي  إلى المجلس دوريًايقدِّم أنالمدير العام  من يطلبو  -٢

   الكيميائية؛تهاأسلح تدميرالمتحدة األمريكية على صعيد إنجاز 

 )ا(ـ اختصاصاته)ا(ـممارستهنطاق ، في  دوريًا)تقدِّم (مدِّ يق أن المجلس)ـة(ـرئيس من ويطلب  -٣

  ؛وبالتعاون مع المدير العام، تقارير إلى المجلس بشأن هذه المسائل
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 المجلس أن يستعرض التقدم الذي تحرزه الواليات المتحدة األمريكية على صعيد من ويطلب  -٤

دابير الالزمة لالستيثاق من هذا التقدم، ، وأن يتخذ الت١تدمير آافة أسلحتها الكيميائية من الفئة 

وأن يقدِّم إلى الدول األطراف عند الطلب آافة المعلومات المتصلة بأنشطة التدمير التي تجريها 

   .الدولة الطرف المعنية خالل الفترة الممدَّدة

  
- - - o - - -  


