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  قرار

  إنشاء لجنة معنية بالعالقات مع البلد المضيف

  ،مؤتمر الدول األطرافإن 

باألحكام المتعلقة بالصفة القانونية واالمتيازات والحصانات لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية  إذ يذآـِّر

وأجهزتها، وبامتيازات وحصانات رؤساء الوفود ومناوبيهم ومستشاريهم، والممثلين ") المنظمة("

ظمة، المبيَّنة الدائمين، وأعضاء البعثات الدائمة، ومندوبي الدول األطراف، والمدير العام، وموظفي المن

  في االتفاق بين المنظمة ومملكة هولندا بشأن مقّر المنظمة؛

ن من مصلحة الدول األعضاء في المنظمة، وبما فيها البلد المضيف، ومصلحة المدير العام أن بأوإذ يقّر 

  ق المقّر؛ُيَحلَّ على نحو بنـّاء وفي الوقت المناسب آلُّ ما قد يقوم من مسائل متصلة بتفسير وتطبيق اتفا

أن ُيقدِّم إليه في ") المجلس("من المجلس التنفيذي في دورته العاشرة  طلب ه أنيضع في اعتبارهوإذ 

  ؛معنية بالعالقات مع البلد المضيفدورته الحادية عشرة توصية بشأن إنشاء لجنة 

تشرين  ٨ بتاريخ EC-47/DEC.10 ( في هذا الشأن التوصية الصادرة عن المجلسوإذ نظر في

  ؛)٢٠٠٦ نوفمبر/الثاني

 

 :القات مع البلد المضيف، تتألف منلجنة معنية بالعينشئ   -١

  المجلس؛) ـة(رئيسـ  )أ(

  ُمَمثـِّلـَْينِ  لكل مجموعة من المجموعات اإلقليمية؛  )ب(

  ممثل للبلد المضيف تعيِّنه هذه الدولة الطرف؛  )ج(

  المدير العام؛  )د(
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اللجنة بأن تتناول المسائل المتصلة باالمتيازات والحصانات اآلنفة الذآر وآافة فئات  يوعز إلىو  -٢

المسائل التي سبق أن نظر فيها الفريق العامل الذي أنشأه رئيس المجلس إثر تكليف المجلس له 

لكي يعمل، بالتعاون مع بذلك في دورته األربعين، ثم نظر فيها فريق االتصال الذي ُانشئ الحقًا 

ألمانة والبلد المضيف، إليجاد حلول ُمْرضية للطرفين للمسائل العالقة المتصلة بتنفيذ اتفاق ا

  ؛المقر تنفيذًا آامًال

المجلس بناًء على ) ـة(إلى االجتماع رئيـسـ) دعتها( للجنة بأن تجتمع دوريًا وآلما دعاها يأذنو  -٣

  طلٍب من أي دولة عضو أو من المدير العام؛

أن تقدِّم إليه في دورته الثانية عشرة، عن طريق المجلس، تقريرًا عن التقدم لجنة  اليطلب منو  -٤

  ؛الذي تكون قد أحَرزته

المدير العام أن يقدِّم إلى اللجنة آل المساعدة الالزمة، وأن يسترعي عنايتها إلى  يطلب منو  -٥

  المسائل المثيرة للقلق المتعلقة بتطبيق اتفاق المقر؛

اللجنة في عملها وذلك بتشجيع آل مؤسساته الوطنية التي د المضيف أن يساعد  البليطلب منو  -٦

لها عالقة بهذا العمل على أن تشارك فيه وأن تتعاون في إطاره بحسب االقتضاء وعند 

 .االقتضاء
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