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  المسائل التنظيمية -١

. هو هيئتها التنفيذية") المنظمة("نظمة حظر األسلحة الكيميائية لم") المجلس("المجلس التنفيذي  ١-١

آما . واالمتثال لها على نحو فعال") االتفاقية("وينهض المجلس بتنفيذ اتفاقية األسلحة الكيميائية 

، ويتعاون مع الهيئة الوطنية في آل دولة طرف ")األمانة("إنه يشرف على أنشطة األمانة الفنية 

  .ويسهـِّل التشاور والتعاون فيما بين الدول األطراف بناء على طلبهافي االتفاقية، 

 الممتدة منلفترة بحسب المجموعات اإلقليمية لتشكيل المجلس ويبيِّن الجدوالن التاليان  ٢-١

إلى  ٢٠٠٧مايو / أيار١٢ من الممتدةفترة لل و٢٠٠٧مايو / أيار١١ إلى ٢٠٠٦مايو /أيار ١٢

 .يب، على الترت٢٠٠٨مايو /أيار ١١

   ٢٠٠٦مايو / أيار١٢ من الممتدةفترة لتشكيل المجلس ل :١ الجدول
  ٢٠٠٧مايو /أيار ١١ إلى

  الدول األطراف  المجموعة اإلقليمية
تايلند، جمهورية آوريا،  ،باآستان ،)اإلسالمية - جمهورية(إيران   آسيا

  اليابان ،الهند ،المملكة العربية السعودية، الفيلبين، الصين

 ليسوتو، غابون، غانا، آينيا، السودان، جنوب أفريقيا، الجزائر، س،تون  أفريقيا
  المغرب

   المكسيكآولـُمبيا، شيلي، غواتيماال، آوبا، ، بيرو، البرازيل،األرجنتين  أمريكا الالتينية والكاريبي

  رومانيابولونيا، بيالروس،  البوسنة والهرسك، ، الروسياالتحاد  أوروبا الشرقية

المملكة فنلندا،  بلجيكا، سويسرا، فرنسا، ، إيطاليا،ألمانياإرلندا، أستراليا،   ية والدول األخرىربـأوروبا الغ
   الواليات المتحدة األمريكية،رلندا الشماليةإالمتحدة لبريطانيا العظمى و

   ٢٠٠٧مايو / أيار١٢ من الممتدةفترة لتشكيل المجلس ل :٢الجدول 
  ٢٠٠٨مايو /أيار ١١ إلى
  الدول األطراف  قليميةالمجموعة اإل

تايلند، جمهورية آوريا،  ،باآستان ،)اإلسالمية - جمهورية(إيران   آسيا
  اليابان ،الهند ، المملكة العربية السعودية،ماليزيا، الفيلبين، الصين

 ليسوتو،  آينيا،،الَكمرونالسودان، غانا،  جنوب أفريقيا، الجزائر، تونس،  أفريقيا
  المغرب

   المكسيكشيلي، غواتيماال، آوبا، ، بيرو، البرازيل،األرجنتين  ية والكاريبيأمريكا الالتين

الجمهورية بيالروس،  البوسنة والهرسك،بلغاريا،  ، الروسياالتحاد  أوروبا الشرقية
  تشيكيةاال

المملكة فنلندا،  بلجيكا، سويسرا، فرنسا، ، إيطاليا،ألمانياإرلندا، أستراليا،   ربية والدول األخرىـأوروبا الغ
   الواليات المتحدة األمريكية،رلندا الشماليةإالمتحدة لبريطانيا العظمى و
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في دورته الحادية عشرة اعتمد قرارات بشأن ست ") المؤتمر("وإن مؤتمر الدول األطراف  ٣-١

 .عشرة مسألة آان المجلس قد أحالها إليه، وأحال إلى المجلس مسألة واحدة لكي يدرسها

  ونواب رئيسهانتخاب رئيس المجلس 

رئيسًا جديدًا له، ) الفيلبين(المجلس في دورته الثامنة واألربعين السفير رومـِيو أرغـِلـِس خب انت ٤-١

وممثلي االتحاد الروسي وإرلندا والجزائر وشيلي فيه نوابًا لرئيسه، للفترة الممتدة من 

 .٢٠٠٨مايو /أيار ١١ إلى ٢٠٠٧مايو /أيار ١٢

المفاد بمواعيد دورات المجلس العادية التي عـُقدت خالل الفترة وترد في الجدول أدناه قائمة  ٥-١

 .عنها

  مواعيد الدورات العادية للمجلس  :٣الجدول 

 موعد انعقادها رقم الدورة
 ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٠-٧ السابعة واألربعون
 ٢٠٠٧مارس / آذار١٦-١٣ الثامنة واألربعون
 ٢٠٠٧ه يوني/ حزيران٢٩-٢٦ التاسعة واألربعون

 ،المفاد عنهاخالل الفترة ) اجتماَعه السادس والعشرين(وعقد المجلس اجتماعًا واحدًا  ٦-١

 .٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٨و ٧و ٤ في

  اعتماد الممثلين في المجلس

أجراه المدير العام وقـَدَّم تقريرًا عنه إلى المجلس خالل ن أحدث فحص لوثائق التفويض بيَّ ٧-١

المؤرخة  EC-49/DG.14الوثيقة ( من نظامه الداخلي ٤عين وفقًا للمادة دورته التاسعة واألرب

أن  )٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٦ المؤرخة بـAdd.1 واإلضافة إليها ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٤بـ

 من نظامه ٣لمادة تفي بمقتضيات اأعضاء المجلس   عضوًا من٣٨ ممثلي وثائق تفويض

، شغل الممثلون الذين لّما تـُقدَّم أوراق تفويضهم بحلول  من هذا النظام٥ للمادة ووفقًا. الداخلي

تاريخ التقرير اآلنف الذآر مقاعَد بلدانهم بصورة مؤقتة متمتعين بنفس الحقوق التي يتمتع بها 

  .سائر الممثلين

  تطبيق النظام الداخلي للمجلس

في جميع دورات شارآت الدول المتمتـّعة بصفة مراقب مشارآة نشطة  المفاد عنهاخالل الفترة  ٨-١

المجلس وفي اجتماعه السادس والعشرين، وبلغ متوسط عدد الدول التي حضرت آًال من هذه 



EC-50/3 
C-12/3 
page 3 
 

 

عرض ل آل طلبات المراقبين ولـُبِّيت.  دولة٢٨الدورات وهذا االجتماع بصفة مراقب ما يقارب 

  .للمجلس من النظام الداخلي ٢٢ بموجب المادة آرائهم

 من ٢٢ و٥٠ة واألربعين، واضعًا في اعتباره أحكام المادتين ونظر المجلس خالل دورته الثامن ٩-١

نظامه الداخلي، في طلب ذي صلة من العراق، وهو ليس دولة طرفًا في االتفاقية، فدعاه بناًء 

ولم ُيَرْد بقرار المجلس المعني إرساء . على ذلك إلى المشارآة في دورته تلك بصفة مراقب

جلس في دورته ذاتها في شأن ما قد يقدَّم في المستقبل من وقد الحظ الم. سابقة في هذا الصدد

  .طلبات ذات طابع مماثل أنه سُينظر في آل حالة على حدة

  أساليب عمل المجلس

 بالتشاور مع نوابه) عاملة(عامًال  المجلس، )رئيسة (رئيس )قامت (، قامالمفاد عنهاخالل الفترة  ١٠-١

 EC-47/INF.2الوثيقة  ( أنشطة المجلسطخطبمراجعة ونشر  ومع أعضاء المجلس، )نوابها(

مارس / آذار٥المؤرخة بـ EC-48/INF.2؛ والوثيقة ٢٠٠٦أآتوبر / تشرين األول٢٥المؤرخة بـ

الصادرة جميعًا باإلنكليزية  [٢٠٠٧مايو / أيار ٣١المؤرخة بـ EC-49/INF.1؛ والوثيقة ٢٠٠٧

 بمجموعات المسائل التي َيبحث وترد في الملحق األول بكل خطة ألنشطة المجلس قائمة. ])فقط

  .فيها

وعمل رؤساء المجلس منسِّقين للفريق العامل المفتوح نطاق العضوية المعني باإلرهاب،  ١١-١

والفريق العامل المفتوح نطاق العضوية المعني بإنشاء مكتب للمنظمة في أفريقيا، والفريق 

قين معنيين بمسائل منسِّالمجلس  )ةـ(ـ رئيسن نواُبوُعيِّ. العامل المعني بتنفيذ اتفاق مقر المنظمة

  بالمادة السادسةالمشمولةمسائل الصناعة الكيميائية وغيرها من المسائل وب ،األسلحة الكيميائية

. المسائل القانونية والتنظيمية وغيرها من المسائل، وبالمسائل اإلدارية والماليةوب من االتفاقية،

وترد في الملحق الثاني . يتعيَّن حلهامن المسائل التي   الكثيرفيما يخصرين  ميسِّ تعيينآما تم

 بكل االجتماعات والمشاورات ٌ  قائمةالمجلس فيما يخص آل دورة من دوراته أنشطة بخطة

 .المفاد عنها  خالل الفترةالهامة التي عقدت

  حال تنفيذ االتفاقية -٢

  بيانات المدير العام وتقاريره

 التي ُعقدت خالل الفترة ي أمام آل دورة من دورات المجلسقدم المدير العام في بيانه االفتتاح ١-٢

 منها جوانب امتثال الدول األطراف لمتطلبات االتفاقية أمورٍ  معلومات مفصَّلة عن المفاد عنها
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آما إنه قدَّم إلى المجلس آثيرًا من التقارير . وما اضطلعت به األمانة من األنشطة ذات الصلة

  .تفاقية أو استجابةً  لطلبات المجلس أو المؤتمرإما وفاًء بشتى مقتضيات اال

  ٢٠٠٦مشروع تقرير المنظمة لعام 

 ٢٠٠٦نظر المجلس خالل دورته التاسعة واألربعين في مشروع تقرير المنظمة لعام  ٢-٢

)EC-49/CRP.1 ورفعه إلى المؤتمر لكي ينظر فيه خالل )٢٠٠٧ أبريل/نيسان ١٦ بتاريخ ،

 صادر عنقرار ب المؤتمر في دورته العاشرة وصادر عنقرار وعمًال ب. دورته الثانية عشرة

 أدرجت األمانة مشروع التقرير المعني في موقع المنظمة مجلس في دورته التاسعة واألربعينال

 .على شبكة اإلنترنيت، مبيِّنة بصورة واضحة أنه لّما يزل يتعيَّن أن ينظر فيه المؤتمر وأن يقّره

   المنظمة وحصاناتهااالتفاقات الخاصة بامتيازات

نظر المجلس خالل دورته السابعة واألربعين في اتفاقين بين منظمة حظر األسلحة الكيميائية  ٣-٢

اتفاق بين المنظمة : َعقـََدهمافودولتين من الدول األعضاء بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها 

منظمة الواتفاق بين ، )٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٨ بتاريخ EC-47/DEC.11 (رآينا فاصوـُبو

 ).٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٨ بتاريخ EC-47/DEC.12( الشرقية أوُرغوايوجمهورية 

ونظر المجلس خالل دورته الثامنة واألربعين في اتفاق بين منظمة حظر األسلحة الكيميائية  ٤-٢

بتاريخ  EC-48/DEC.4(ه َعقـَدف ،بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتهاوجمهورية شيلي 

 ).٢٠٠٧مارس /آذار ١٤

  األنشطة المتصلة بتحقيق عالمية االتفاقية

اعتمد المجلس في اجتماعه الثالث والعشرين خطة عمل خاصة بتحقيق عالمية االتفاقية  ٥-٢

)EC-M-23/DEC.3 وقد طـُلب في هذه الخطة من ). ٢٠٠٣أآتوبر / تشرين األول٢٤ بتاريخ

المؤتمر في آل دورة من دوراته العادية تقريرًا المدير العام أن يقوم بأمور منها أن يقدم إلى 

 على نحو منتظم، هشأنفي سنويًا عن تطبيق الخطة المعنية، وأن يستمر على إعالم المجلس 

وقد نظر . ومتابعته بصورة فعالة هفيبحيث يتسنى للمؤتمر والمجلس استعراض التقدم المحَرز 

 السنوي عن تطبيق خطة العمل الخاصة المجلس خالل دورته السابعة واألربعين في التقرير

سبتمبر /أيلول ٢٥ إلى ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١١بعالمية االتفاقية للفترة الممتدة من 

سبتمبر /أيلول ٢٩ بتاريخ C-11/DG.4 EC-47/DG.5) (قـُدِّم إليه وإلى المؤتمرمال (٢٠٠٦

في شأن هذه المسألة  اجتماعه السادس والعشرين في توصية خاللونظر المجلس ). ٢٠٠٦
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 آانون ٤ بتاريخ EC-M-26/DEC.3(فأقّرها لكي ينظر فيها المؤتمر في دورته الحادية عشرة 

 ).٢٠٠٦ديسمبر /األول

  التقرير عن تنفيذ أنشطة التحقق

التقرير عن تنفيذ أنشطة التحقق لعام   مسألةإثر دراسة المجلس في دورته السادسة واألربعين ٦-٢

 Corr.1 وتصويبها ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٢المؤرخة بـ EC-46/HP/DG.1الوثيقة  (٢٠٠٥

 في ، نظر المجلس خالل دورته السابعة واألربعين)٢٠٠٦أآتوبر / تشرين األول١٠المؤرخ بـ

. ، وأخذ علمًا بهما)٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١٣  بتاريخ*EC-47/HP/DG.1(، وتكملِته هذا التقرير

  المعنيء التي قدمتها الدول األطراف في شأن التقريروتلقى المجلس أيضًا المالحظات واآلرا

)EC-47/HP/DG.2 ونظر فيها) ٢٠٠٦أآتوبر /تشرين األول ١٠ بتاريخ.  

 الرئيسة للمشاورات التي ُعقدت في بملخـَّصوأخذ المجلس في دورته السابعة واألربعين علمًا  ٧-٢

 ٢٠٠٥تحقق لعام  في شأن التقرير عن تنفيذ أنشطة ال٢٠٠٦أآتوبر / تشرين األول١١

)EC-47/2/Rev.1 فقرر أن يتابع في دورته العادية ،)٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٦ بتاريخ 

 دورته خاللونظر المجلس . المعني الملخـَّص من ٤دة في الفقرة التالية دراسته للمسائل المحدَّ

 بتاريخ EC-48/DG.14(الثامنة واألربعين في مذآرة من المدير العام بشأن هذا الموضوع 

 .، فأخذ علمًا بها)٢٠٠٧مارس /آذار ٦

الخاص بتنفيذ أنشطة التحقق وقدمت األمانة إلى المجلس في دورته التاسعة واألربعين التقرير  ٨-٢

 Corr.1 وتصويبها ٢٠٠٧مايو / أيار٧المؤرخة بـ EC-49/HP/DG.1الوثيقة  (٢٠٠٦لعام 

 تـُُلقـِّيت المالحظات واآلراء التي في فنظر المجلس فيه و).٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٢المؤرخ بـ

 واإلضافة إليها ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٢ المؤرخة بـEC-49/HP/DG.2الوثيقة (في شأنه 

Add.1الرئيس للمشاورات في شأنهملخـَّصوفي ) ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٢ المؤرخة بـ  

)EC-49/3 ألة في دورته ، فقرر متابعة دراسته هذه المس)٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ بتاريخ

 .العادية التالية

  تطبيق األمانة الفنية لنظام تناول المعلومات السرية

نظر المجلس خالل دورته الثامنة واألربعين في تقرير من المدير العام بشأن تطبيق األمانة  ٩-٢

فبراير / شباط١٤بتاريخ  EC-48/DG.5 (٢٠٠٦لنظام تناول المعلومات السرية في عام 

 .  به فأخذ علمًا،)٢٠٠٧
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  ز على صعيد تنفيذ االلتزامات بموجب المادة السابعة من االتفاقيةالتقدم المحَر

أخذ المجلس في دورته السابعة واألربعين علمًا بتقرير قدمه إليه المدير العام عن تطبيق خطة  ١٠-٢

الوثيقة (العمل الخاصة بتنفيذ الدول األطراف التزاماتها بموجب المادة السابعة من االتفاقية 

EC-47/DG.7 واإلضافة إليها ٢٠٠٦أآتوبر / تشرين األول١٨المؤرخة بـ Add.1 المؤرخة 

 ). ٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني ٣بـ

ونظر المجلس خالل دورته ذاتها في قرار من بين ما يتضمنه توصيةٌ  مرفوعة إلى المؤتمر في  ١١-٢

 ).٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٠ بتاريخ EC-47/DEC.15(هذا الشأن، فأقّره 

 قرار اتخذه المؤتمر في دورته الحادية عشرة بشأن استدامة أعمال المتابعة فيما يتعلق وإثر ١٢-٢

 C-11/DEC.4 (تفاقيةبخطة العمل الخاصة بتنفيذ االلتزامات بموجب المادة السابعة من اال

، أخذ المجلس في دورته الثامنة واألربعين ودورته )٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٦بتاريخ 

ز على صعيد تنفيذ ذلك القرار اسعة واألربعين علمًا بتقريَري المدير العام بشأن التقدم المحَرالت

المؤرخة  EC-49/DG.12 الوثيقةو، ٢٠٠٧فبراير / شباط٢٧المؤرخة بـ EC-48/DG.10الوثيقة (

  ).٢٠٠٧يونيه /حزيران ٧بـ

  تدمير األسلحة الكيميائيةالتقارير عن التقدم المحَرز على صعيد التقيد باآلجال المعدَّلة ل

 بشأن اآلجال المعدَّلة ه التاسعة ودورته العاشرة قراراتاعتمد المؤتمر في دورته الثامنة ودورت ١٣-٢

 المؤرخC-8/DEC.15  وC-8/DEC.14و C-8/DEC.13الوثائق (لتدمير األسلحة الكيميائية 

ن المؤرختيC-9/DEC.8  وC-9/DEC.7 والوثيقتين ،٢٠٠٣أآتوبر / تشرين األول٢٤ها بـجميع

 تشرين ١٠ المؤرخة بـC-10/DEC.10 والوثيقة ،٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٣٠بـ

على أساس العلم بأمور منها أن الدول األطراف المعنية ستستمر على ) ٢٠٠٥نوفمبر /الثاني

إعالم المجلس، في آل ثاني دورة من دوراته العادية، بما تؤول إليه خططها المتعلقة بتنفيذ 

زاماتها في مجال التدمير، مقدِّمةً  الوثائق الداعمة، وأن المدير العام سيقدم إلى المجلس دوريًا الت

ًا تقارير عن التقدم الذي تحرزه الدول األطراف المعنية في تدمير أسلحتها الكيميائية، طبق

 .اللتزاماتها بموجب االتفاقية

ا أحرزته الدول األطراف التي ُمنحت وأخذ المجلس خالل دورته الثامنة واألربعين علمًا بم ١٤-٢

من تقدم على هذا الصعيد  ١تمديدًا آلجال تدمير أسلحتها الكيميائية من الفئة 

)EC-48/DG.11/Rev.3  آما أفادت آل من الدول األطراف ). ٢٠٠٧مارس /آذار ١٤بتاريخ
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جال المعدَّلة  بالتقدم الذي أحرزته على صعيد التقيد باآلتلك دورته  سياقالمعنية المجلس في

 في دورته ذاتها  المجلس قدمت إلىبعض الدول األطراف المعنيةوُيضاف إلى ذلك أن . المعنية

 :في هذا الشأن تقارير أو معلومات إضافية

 إلى المجلس عرضًا  واالتحاد الروسي والهنديات المتحدة األمريكية الوال آل منقدمت  )أ(

  ّيد باآلجال المعدَّلة ذات الصلة؛ التقالتقدم الذي أحرزته على صعيدعن شفويًا 

 التقدم الذي أحرزه على صعيد التقّيد باآلجال عنوزع االتحاد الروسي وثيقة داعمة   )ب(

 ؛)٢٠٠٧مارس / آذار١٣بتاريخ  EC-48/NAT.4(المعدَّلة لتدمير أسلحته الكيميائية 

دمير األسلحة الكيميائية حال ت "عنوانـُهاأخذ المجلس علمًا بورقة وطنية قدمتها الهند   )ج(

  ؛)٢٠٠٧مارس /آذار ٦ بتاريخ EC-48/HP/NAT.1" (وتدميِر مرافق إنتاجها

تلقى المجلس معلومات من ألبانيا عن التقدم الذي أحرزته في تدمير مخزوناتها من   )د(

المؤرخة  EC-48/NAT.2الوثيقة  (٢ والفئة ١األسلحة الكيميائية من الفئة 

مارس / آذار١٣المؤرخة بـ EC-48/NAT.3الوثيقة و، ٢٠٠٧فبراير /شباط ٨بـ

٢٠٠٧.(  

 تنفيذطرائق  دورته التاسعة واألربعين في مذآرة من المدير العام بشأن خاللونظر المجلس  ١٥-٢

 األجل خالل  أسلحتها الكيميائيةباإلفادة عن أنشطتها في مجال تدمير الدول األطراف التزامها

، فأخذ علمًا )٢٠٠٧مارس / آذار٨ بتاريخ EC-49/DG.1( ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٩الممدَّد بعد 

 .بها

  الذي أحرزتهتقدمالوأخذ المجلس خالل دورته ذاتها أيضًا علمًا بتقرير من المدير العام عن  ١٦-٢

 بتاريخ EC-49/DG.4 (٢ والفئة ١مخزوناتها من األسلحة الكيميائية من الفئة في تدمير ألبانيا 

الوثيقة ( هذا الشأن فييضًا من ألبانيا معلومات وتلقى أ) ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٤

EC-49/NAT.1 والوثيقة ٢٠٠٧مايو /أيار ٢المؤرخة بـ ، EC-49/NAT.2 المؤرخة

). ٢٠٠٧يونيه /حزيران ٢٠ المؤرخة بـEC-49/NAT.4، والوثيقة ٢٠٠٧يونيه /حزيران ١١بـ

وأخذ المجلس . عنهامن جديد عن قلقه إزاء حاالت التأخر اإلضافية المفاد المجلس وأعرب 

أيضًا علمًا بأن إنجاز تدمير أسلحة ألبانيا الكيميائية آان وشيكًا، وطلب من ألبانيا، بموجب الفقرة 

وفائها بالتزامها بأن  من المادة الثامنة من االتفاقية، أن تتخذ التدابير الالزمة لتدارك الوضع ب٣٦

 دون مزيد من التأخير، وأن تثابر على إعالم ٢ والفئة ١ أسلحتها الكيميائية من الفئة تنجز تدمير
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 أيضًا من األمانة أن تعلمه  المجلسوطلب. المجلس على نحو مستمر بتقّدمها على هذا الصعيد

 .على وجه السرعة بإنجاز تدمير مخزونات ألبانيا من األسلحة الكيميائية

ي برنامج ألبانيا الخاص وأخذ المجلس خالل دورته ذاتها علمًا بإسهامات المساعدة الدولية ف ١٧-٢

بالتدمير، ونوَّه بما تتسم به المساعدة الدولية المخطـَّط لها والمنسَّقة والسديدة االستهداف 

والمستعان بها على نحو فعال من أهمية فيما يخص قيام ألبانيا بتدمير أسلحتها الكيميائية وفقًا 

لهذه الحالة، وأآـّد على أنها يجب أن ال أيضًا على الطابع االستثنائي المجلس وشدَّد . لالتفاقية

ترسي سابقة فيما يخص المستقبل، وأن ال تؤثـِّر بأي شكل آخر على االلتزامات المرتَبط بها 

قانونيًا الواقعة على عاتق الدول األطراف الحائزة أسلحة آيميائية بأن تدمِّر أسلحتها الكيميائية 

وقرر أن .  مدَّدها المؤتمر في دورته الحادية عشرةوفقًا ألحكام االتفاقية وضمن اآلجال التي

 .يبقي هذه المسألة قيد اهتمامه وأن ينظر فيها خالل دورته العادية التالية

 تمديد اآلجال المحددة لتدمير المخزونات من األسلحة الكيميائية

خزوناتها نظر المجلس في دورته السابعة واألربعين في طلب قدمته ألبانيا لتمديد مهل تدمير م ١٨-٢

، )٢٠٠٦أآتوبر / تشرين األول٢٣ بتاريخ EC-47/NAT.2 (١من األسلحة الكيميائية من الفئة 

 خاللالمؤتمر لكي ينظر فيها شأن هذا الطلب في  سابقة، وأقّر توصية لاستثناء ال يشكـِّبمثابة 

 ).٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٧ بتاريخ EC-47/DEC.3(دورته الحادية عشرة 

ه أنب العلمفي دورته السابعة واألربعين واجتماعه السادس والعشرين  من جديد جلسالمأآد و ١٩-٢

لتزامات الواقعة  ما يخّل بأي من اال)C-8/DEC.15 وC-8/DEC.13(ليس في قراَري المؤتمر 

 على عاتق الدولتين الطرفين المعنيتين بهما بموجب االتفاقية، وبما فيها أحكامها المتعلقة بأجل

من ) ألف( من الجزء الرابع ٢٨ و٢٧ و٢٦، الواردة في الفقرات  أسلحتهما الكيميائيةتدمير آافة

  ").الُمرفق المتعلق بالتحقق("ُمرفق االتفاقية المتعلق بالتحقق 

وإثر دراسة المجلس في دورته الخامسة واألربعين ودورته السادسة واألربعين ودورته السابعة  ٢٠-٢

متحدة األمريكية لتحديد تاريخ معدَّل ينقضي بحلوله األجل  قدمته الواليات الًاطلب واألربعين

، نظر المجلس خالل اجتماعه السادس ١النهائي لتدمير آافة أسلحتها الكيميائية من الفئة 

 عن المؤتمر في دورته الثامنة، في  الصادر)C-8/DEC.15(ه القرار روالعشرين، آخذًا باعتبا

 لكي ينظر فيها المؤتمر خالل دورته هصية في شأن، فأقّر تو هذا الطلبمشروع قرار بشأن

 ).٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٨ بتاريخ EC-M-26/DEC.7(الحادية عشرة 
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د إلنجاز تدمير  االتحاد الروسي تعيين تاريخ محدَّاقتراح وإثر دراسة المجلس في دوراته السابقة ٢١-٢

والعشرين،  اجتماعه السادس ، نظر المجلس خالل١مخزوناته من األسلحة الكيميائية من الفئة 

 عن المؤتمر خالل دورته الثامنة، في مشروع  الصادر)C-8/DEC.13( آخذًا باعتباره القرار

لكي ينظر فيها المؤتمر خالل المعني ، فأقّر توصية في شأن الطلب  هذا االقتراحقرار بشأن

 ).٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٨ بتاريخ EC-M-26/DEC.6(دورته الحادية عشرة 

  التي يقوم بها ممثلون للمجلس التنفيذي زيارات مرافق تدمير األسلحة الكيميائية

زيارات مرافق تدمير األسلحة  مسألة إثر دراسة المجلس خالل دورته السابعة واألربعين ٢٢-٢

 في قرار  والعشرين، نظر المجلس خالل اجتماعه السادسلهالكيميائية التي يقوم بها ممثلون 

  .)٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٨اريخ  بتEC-M-26/DEC.5(اعتمده ف ،رات هذه الزيابشأن

  الخطط المفصَّلة للتحقق من تدمير األسلحة الكيميائية

تدمير  للتحقق منالمتـَّفق عليها الخطة المفصَّلة   له سابقةخالل دوراتإثر دراسة المجلس  ٢٣-٢

، نظر المجلس خالل  في الهندة من مرافق تدمير األسلحة الكيميائيفي ِمْرفق أسلحة آيميائية

 تشرين ٨ بتاريخ EC-47/DEC.6(فأقّرها  ، في هذه الخطةدورته السابعة واألربعين

 ).٢٠٠٦نوفمبر /الثاني

ونظر المجلس أيضًا خالل دورته ذاتها في تعديالت للخطة المفصَّلة المتفق عليها للتحقق من  ٢٤-٢

 القائم في باين بلـَف ن العوامل الكيميائيةف للتخلص متدمير أسلحة آيميائية في مرفق باين بلـَ

 EC-47/DEC.1(فأقّر التعديالت المعنية  ،أرِسنال في أرآـَنساس بالواليات المتحدة األمريكية

  .)٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٧ريخ بتا

  تحويل مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية

 فيز ن األمانة بشأن التقدم المحَرأخذ المجلس خالل دورته التاسعة واألربعين علمًا بمذآرة م ٢٥-٢

تحويل مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية سابقًا ألغراض غير محظورة بموجب االتفاقية 

)EC-49/R/S/1 ونظر أيضًا في ورقة وطنية من االتحاد الروسي ). ٢٠٠٧مايو / أيار٣١ بتاريخ

 سابقًا الذي آان يجري فيه معلومات عن التدابير المتـَّخذة الستكمال تحويل الِمرفق "عنوانها

المساِهمة مساَهمة " خيمبروم"ر، القائم في شرآة في ذخائ وتعبئتها VXإنتاج مادة من نوع 

، )٢٠٠٧يونيه / حزيران١٣بتاريخ  EC-49/NAT.3" (في نـُفـُتـْشيُبكسارسك النطاق مفتوحة

  .فقرر متابعة دراسته إياها في دورته العادية التالية
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   لتدمير مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية أو تحويلهاالخطط المفصَّلة

أخذ المجلس خالل دورته الثامنة واألربعين علمًا بمذآرة من األمانة بشأن تصحيحات لخطط  ٢٦-٢

 وتعبئتها في VXإنتاج مادة من نوع (التحويل المفصَّلة الخاصة بمرفق إنتاج األسلحة الكيميائية 

مة مفتوحة النطاق في نـُفـُتشيُبكسارسك باالتحاد  مساَهمةالمساِه" خيمبروم"في شرآة ) ذخائر

  .، فأقـّر التصحيحات المعنية)٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٢ بتاريخ EC-48/S/1(الروسي 

وأخذ المجلس خالل دورته الثامنة واألربعين أيضًا علمًا بمذآرة من األمانة بشأن تصحيحات  ٢٧-٢

في شرآة ) إنتاج الصومان(ج األسلحة الكيميائية لخطط التحويل المفصَّلة الخاصة بمرفق إنتا

 EC-48/S/3(المساِهمة مساَهمة مفتوحة النطاق في فـُلغوغراد باالتحاد الروسي " خيمبروم"

وأخذ أيضًا علمًا بإخطار من . فأقـّر التصحيحات المعنية) ٢٠٠٧فبراير / شباط١٥بتاريخ 

 الخردل سابقًا في اتشابايفسك باالتحاد االتحاد الروسي بإجراء تغييرات في مرفق إنتاج غاز

  ).٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٤ بتاريخ EC-48/DG.2(الروسي 

ز على صعيد وأخذ المجلس خالل دورته ذاتها أيضًا علمًا بمذآرة من األمانة بشأن التقدم المحَر ٢٨-٢

ب االتفاقية تحويل مرفق من مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية سابقًا ألغراض غير محظورة بموج

)EC-48/R/S/1 ٢٠٠٧فبراير / شباط٢٠ بتاريخ.(  

  الخطط المجمَّعة لتدمير مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية والتحقق منه

إثر دراسة المجلس خالل دورته السادسة واألربعين الخطة المجمَّعة لتدمير مرفق إنتاج غاز  ٢٩-٢

ردين في منطقة إجوود بماريلند الخردل وتقطيره وتعبئته القائم في ميدان التجارب في أب

يونيه / حزيران٣٠ المؤرخة بـEC-46/DG.7الوثيقة (بالواليات المتحدة األمريكية وللتحقق منه 

، نظر المجلس خالل دورته السابعة )٢٠٠٦يوليه / تموز٦ المؤرخ بـCorr.1 وتصويبها ٢٠٠٦

 ).٢٠٠٦نوفمبر /لثاني تشرين ا٧ بتاريخ EC-47/DEC.2(واألربعين في هذه الخطة، فأقّرها 

 من تدمير مرفق ٣ في الخطة المجمَّعة للمرحلة األربعينالثامنة و خالل دورته  المجلسنظرو ٣٠-٢

المساِهمة مساَهمة " دزرجنسك-آبرولكتام"في شرآة ) إنتاج اللويزيت(إنتاج األسلحة الكيميائية 

 بتاريخ EC-48/DG.1(مفتوحة النطاق، في دزرجنسك باالتحاد الروسي، والتحقق منه 

بتاريخ  EC-48/DEC.1 ( بمقتضاه، فأقّر قرارًا تـُقّر هذه الخطة)٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني ١٤

  ).٢٠٠٧مارس /آذار ١٣
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  تمديد آجال تدمير األسلحة الكيميائية القديمة

 في طلب من إيطاليا لتمديد آجال تدمير أسلحتها األربعينالثامنة وخالل دورته نظر المجلس  ٣١-٢

الصادرة  [٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٦المؤرخة بـ EC-48/NAT.1الوثيقة ( القديمة الكيميائية

مارس / آذار١٣بتاريخ  EC-48/DEC.2(، فأقّر قرارًا بشأن هذا الطلب ])باإلنكليزية فقط

٢٠٠٧.( 

  النمسا بصورة مشترآةوألمانيا مقترح قدَّمته : األسلحة الكيميائية القديمة

 علمًا بمعلومات قدَّمتها ألمانيا والنمسا بصورة األربعينالثامنة وخالل دورته أخذ المجلس  ٣٢-٢

مشترآة بشأن ثالثة بنود من األسلحة الكيميائية القديمة اآتشفتها النمسا بتاريخ 

 وأعلنت عنها باعتبارها ٢٠٠٦أآتوبر / تشرين األول٣٠ و٢٠٠٥أآتوبر /األول تشرين ٢٨

من المادة الثالثة من االتفاقية والجزء ‘ ١’)ب(١ية أسلحة آيميائية قديمة بموجب الفقرة الفرع

من ُمرفقها المتعلق بالتحقق، آما أخذ علمًا بتقييم األمانة التقني الذي مفاده أن هذه ) باء(الرابع 

 الدولتـَين الطرفين وأقر المجلس اقتراح. ًا بالبيئةاألسلحة الكيميائية القديمة تـُمثـِّل خطرًا ُمْحِدق

 هذه األسلحة الكيميائية القديمة إلى مرفق تدمير األسلحة الكيميائية في ُمنسِتر َلالمعنيتين نق

 :بألمانيا، ُبغية تدميرها مع العلم بما يلي

أنه ما من شيء يمكن أن يعدِّل االلتزام العام الواقع على عاتق آل دولة طرف بموجب   )أ (

ية، في أي ظرف آان، المادة األولى من االتفاقية القاضي بعدم نقلها أسلحة آيميائ

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى أي شخص آان، وال التزام آل دولة طرف تعلن 

 عن أي أسلحة آيميائية قديمة بتدميرها بحسب أحكام االتفاقية؛

أن األسلحة الكيميائية القديمة التي اآتشفتها النمسا ستبقى في إطار ملكية النمسا   )ب (

 وإشرافها خالل سيرورة تدميرها؛

أن هذه األسلحة الكيميائية القديمة سوف تدمَّر بأسرع ما يمكن على أن يتم ذلك في أجل   )ج (

 أقصاه موعد انعقاد الدورة التاسعة واألربعين للمجلس؛

أن األمانة ستستمر على مراقبة السيرورة المعنية برمتها وستقدِّم إلى المجلس في دورته   )د (

 سلحة الكيميائية القديمة؛التاسعة واألربعين تقريرًا عن تدمير هذه األ

 .أن هذه الحالة لن ترسي سابقة فيما يخص أية حاالت تقوم في المستقبل  )ه(
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وأخذ المجلس خالل دورته التاسعة واألربعين علمًا بمذآرة األمانة بشأن مراقبة نقل وتدمير هذه  ٣٣-٢

  ).٢٠٠٧ مايو/أيار ١٦ بتاريخ EC-49/S/3(األسلحة الكيميائية القديمة 

   المرافقاتفاقات

الواليات المتحدة األمريكية مع اتفاق ِمرفق نظر المجلس خالل دورته السابعة واألربعين في  ٣٤-٢

 ِمرفق إنتاج غاز الخردل وتقطيره وتعبئته القائم في ميدان  عمليات التفتيش الموقعي فيبشأن

ن  تشري٧ بتاريخ EC-47/DEC.5(، فأقّره التجارب في أبردين في منطقة إجوود بماريلند

  ).٢٠٠٦نوفمبر /الثاني

عمليات بشأن  جمهورية الهندِمرفق مع  اتفاقونظر المجلس أيضًا خالل دورته ذاتها في  ٣٥-٢

 EC-47/DEC.7(التفتيش الموقعي في ِمرفق من مرافق تدمير األسلحة الكيميائية فيها، فأقّره 

 ).٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٨بتاريخ 

ألربعين علمًا بمذآرة من المدير العام تـُعرض له فيها وأخذ المجلس خالل دورته الثامنة وا ٣٦-٢

 الكيميائية ٢المستجدات على صعيد التقدم فيما يخص اتفاقات مرافق مواد الجدول 

)EC-48/DG.6 وطلب من األمانة أن تقّدم تقريرًا محيَّنًا في )٢٠٠٧فبراير / شباط١٦ بتاريخ ،

 أن الدول وبالنظر إلى. اسعة واألربعينهذا الشأن لكي ينظر فيه المجلس خالل دورته الت

األطراف المعنية لم تكن قد قدمت معلومات جديدة في هذا الشأن بحلول موعد دورة المجلس 

لكي ينظر فيه خالل دورته  سُيقدَّم إلى المجلس  المطلوبالتحيينفإن  التاسعة واألربعين

  .الخمسين

 رفقتفاق ِمبعين مذآرة عن تعديالت الوقدمت األمانة إلى المجلس في دورته الثامنة واألر ٣٧-٢

عمليات التفتيش الموقعي في بشأن  مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشماليةمعقود 

 وتصويب ٢٠٠٧فبراير / شباط١٥ المؤرخة بـEC-48/S/4الوثيقة  (رفق وحيد صغير الحجمِم

 وقد ُارفقت بهذه المذآرة صيغة ).٢٠٠٧مارس / آذار١٤ المؤرخ بـCorr.1صيغتها اإلنكليزية 

شطبًا وإضافةً  لتسهيل الرجوع (من اتفاق الِمرفق هذا تـُبيَّن فيها التعديالت والتغييرات المعنية 

وإثر دراسة المجلس هذه . قـُدِّمت التعديالت المعنية إلى المجلس بصورة منفصلةو). إليها

ل دورته التاسعة واألربعين فأقّر المسألة خالل دورته الثامنة واألربعين، نظر فيها خال

 ).٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٨ بتاريخ EC-49/DEC.6(التعديالت المعنية 
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ونظر المجلس خالل دورته التاسعة واألربعين في ترتيَبين من ترتيبات المرافق معقوَدين مع  ٣٨-٢

 الجمهورية اإليطالية بشأن عمليات التفتيش الموقعي في موقَعين من مواقع معامل مواد

 في وهو قائم" شرآة أرشيميكا ذات المسؤولية المحدودة" الكيميائية، ُيسّمى أحدهما ٢ الجدول

وهو " شرآة َسندوز المساهمة للمنتجات الصناعية"إيسو بالجمهورية اإليطالية، وُيسّمى اآلخر 

 EC-49/DEC.1 ينبالقرار(روفيريتو في اتـِْرنتو بالجمهورية اإليطالية، فأقّرهما  في قائم

 ).على الترتيب، ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٧ المؤرخين بـEC-49/DEC.2و

ونظر المجلس خالل دورته ذاتها في ترتيَبين من ترتيبات المرافق معقوَدين مع حكومة المملكة  ٣٩-٢

المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية بشأن عمليات التفتيش الموقعي في موقَعين من مواقع 

 شرآة آساهي المحدودة –معمل فلـُُون " الكيميائية ُيسّمى أحدهما ٢معامل مواد الجدول 

ثـُرنتون آلـِفليس في لـَنـْكـَشاير، وُيسّمى اآلخر  في وهو قائم"  أوروبا-المسؤولية للزجاجيات 

 آفـُنـَْمْوث في وهو قائم )"المملكة المتحدة(شرآة ألبـَِمرلي المحدودة المسؤولية للمواد الكيميائية "

 EC-49/DEC.8و EC-49/DEC.7بالقرارين ( في آفـُنـَْمْوث بـِاْبِرْستـُل، فأقّرهما ورآس

 ). على الترتيب،٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٨المؤرخين بـ

  تعديالت اتفاقات المرافق وخطط التحقق المفصَّلة المتـَّفق عليها

ن عمليات التفتيش نظر المجلس خالل دورته السابعة واألربعين في تعديالت التفاق الِمرفق بشأ ٤٠-٢

الموقعي في ِمرفق باين بلـَف للتخلص من العوامل الكيميائية القائم في باين بلـَف أرِسنال في 

هذا أرآنساس بالواليات المتحدة األمريكية، وللخطة المفصَّلة المتـَّفق عليها للتحقق فيما يخص 

 ).٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٧بتاريخ  EC-47/DEC.4(، فأقّرها الِمرفق

نظر المجلس خالل اجتماعه السادس والعشرين في تعديالت التفاق الِمرفق بشأن عمليات و ٤١-٢

التفتيش الموقعي في ِمرفق يوماتيال للتخلص من العوامل الكيميائية القائم في أوريغون بالواليات 

ئية في يميالخطة المفصَّلة المتـَّفق عليها للتحقق من تدمير األسلحة الك وفي ا)المتحدة األمريكية

 آانون ٤المؤرخين بـ EC-M-26/DEC.1 وEC-M-26/DEC.2بالقرارين (هذا الِمرفق، فأقّرهما 

 ).، على الترتيب٢٠٠٦ديسمبر /األول

 مع جمهورية ونظر المجلس خالل دورته التاسعة واألربعين في تعديالت اتفاق الِمرفق المعقود ٤٢-٢

 الكيميائية ١إيران اإلسالمية بشأن عمليات التفتيش الموقعي في ِمرفق من مرافق مواد الجدول 

 .، فأخذ علمًا بها)٢٠٠٧يونيه / حزيران١١ بتاريخ EC-49/S/5(ُيستخدم ألغراض وقائية 
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   الكيميائية إلى الدول غير األطراف في االتفاقية٣نقل مواد الجدول 

 ٣ التدابير المتعلقة بنقل مواد الجدول مسألة لس خالل دورته السادسة واألربعينإثر دراسة المج ٤٣-٢

، نظر المجلس خالل دورته السابعة واألربعين الكيميائية إلى الدول غير األطراف في االتفاقية

  ).٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٨بتاريخ  EC-47/DEC.8(، فأقّره  هذه التدابيرفي قرار بشأن

  ت التحاليل المرآزية الخاصة بالمنظمةقاعدة بيانا

نظر المجلس خالل دورته الثامنة واألربعين ودورته التاسعة واألربعين في مذآرة المدير العام  ٤٤-٢

 بغية إدراجها في قاعدة بيانات التحاليل المراد إقرارهابشأن قوائم البيانات المعتمدة الجديدة 

وأقـّر المجلس في ). ٢٠٠٧فبراير / شباط٢ بتاريخ EC-48/DG.3(المرآزية الخاصة بالمنظمة 

 بتاريخ EC-49/DEC.4( بيانات القياس الطيفي الكتلي قائمةدورته التاسعة واألربعين 

، وقرر أن يتابع خالل دورته العادية التالية دراسته لقائمة البيانات )٢٠٠٧يونيه /حزيران ٢٧

قات تحليل المواد الكيميائية المدرجة المعتمدة من بيانات القياس الطيفي الكتلي فيما يخص مشت

قرائن (في جداول االتفاقية وقائمة البيانات المعتمدة من بيانات الفصل الكروماتغرافي الغازي 

 من ٣ و٢الجدولين في (لمشتقات تحليل المواد الكيميائية المدرجة في جداول االتفاقية ) االحتجاز

  ]).اإلنكليزية فقطالوارد ب [EC-48/DG.3جداول الملحق بالوثيقة 

ونظر المجلس خالل دورته التاسعة واألربعين في مذآرة أخرى من المدير العام بشأن قوائم  ٤٥-٢

 بغية إدراجها في قاعدة بيانات التحاليل المرآزية الخاصة يراد إقرارهابيانات معتمدة جديدة 

 إياها في دورته ، فقرَّر أن يتابع دراسته)٢٠٠٧ مايو/أيار ٧ بتاريخ EC-49/DG.7(بالمنظمة 

  .العادية التالية

  ترشيد أنشطة التحقق

في مذآرة من األمانة عن ترشيد أنشطة التحقق  ة واألربعينسابعنظر المجلس خالل دورته ال ٤٦-٢

وفي مذآرة مصنـَّفة لألمانة ) ٢٠٠٦أآتوبر / تشرين األول٣١ بتاريخ EC-47/S/3(ونجاعتها 

، فأخذ علمًا )٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١ بتاريخ EC-47/HP/S/2(بشأن الموضوع ذاته 

  .بهما

  "تفتيش بالتحدي"التأهب إلجراء 

طلب مؤتمر الدول األطراف في دورته االستثنائية األولى الستعراض سير العمل باتفاقية  ٤٧-٢

أن تبقى على حال تأهب عال "من األمانة ") مؤتمر االستعراض األول("األسلحة الكيميائية 
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ألحكام وفقًا ] مجرى بناء على تشكيكالمستعجل التفتيش ال [‘تيش بالتحديالتف’إلجراء عمليات 

االتفاقية، وأن تثابر على إعالم المجلس بمدى تأهبها لذلك، وأن تفيد بأي مشكالت قد تطرأ فيما 

 من ٩١-٧الفقرة " (‘التفتيش بالتحدي’يتعلق بالحفاظ على درجة التأهب الالزمة إلجراء عمليات 

واصل مداوالته أن يوطلب أيضًا من المجلس ). ٢٠٠٣مايو / أيار٩ المؤرخة بـRC-1/5الوثيقة 

 لّما يزل يتعيَّن حلها، بغية اإلسراع في "التفتيش بالتحدي"بشأن عدة مسائل ذات صلة بعمليات 

قدمها إليه المدير العام نظر المجلس خالل دورته السابعة واألربعين في مذآرة  وعليه فقد. حلها

 ٢٠٠٥يونيه / خالل الفترة الممتدة من حزيرانعن تأهب األمانةالسادسة واألربعين  دورته في

 يونيه/حزيران ٢٦ بتاريخ EC-46/DG.6(" تفتيش بالتحديال" إلجراء ٢٠٠٦يونيه /إلى حزيران

 وأخذ المجلس خالل دورته التاسعة واألربعين علمًا بمذآرة من المدير . ، فأخذ علمًا بها)٢٠٠٦

 إلجراء ٢٠٠٧مايو / إلى أيار٢٠٠٦يوليه /هب األمانة خالل الفترة الممتدة من تموزالعام عن تأ

 ).٢٠٠٧يونيه /حزيران ١بتاريخ  EC-49/DG.11" (التفتيش بالتحدي"

  تعديالت مواصفات بنود من بنود معدات التفتيش المعتمدة

ن تعديالت إضافية نظر المجلس خالل دورته السابعة واألربعين في مذآرة من المدير العام بشأ ٤٨-٢

سبتمبر / أيلول٦ بتاريخ EC-47/DG.3(لمواصفات بندين من بنود معدات التفتيش المعتمدة 

  ).٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٨ بتاريخ EC-47/DEC.9(، فأقّر التعديالت المقترحة )٢٠٠٦

ونظر المجلس خالل دورته الثامنة واألربعين في مذآرة من األمانة بشأن تصحيحات  ٤٩-٢

فبراير / شباط٦ريخ بتا EC-48/S/2(اصفات المعدَّلة لبندين من بنود المعدات المعتمدة المو

 .، فأقّر التصحيحات المعنية)٢٠٠٧

ونظر المجلس خالل دورته التاسعة واألربعين في مذآرة من المدير العام بشأن تعديالت  ٥٠-٢

أبريل / نيسان٥اريخ  بتEC-49/DG.2(لمواصفات ثالثة بنود من بنود معدات التفتيش المعتمدة 

  ).٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٧ بتاريخ EC-49/DEC.3(، فأقّر التعديالت المقترحة )٢٠٠٧

  حال تنفيذ المادة العاشرة من االتفاقية

، أخذ فيذ المادة العاشرة من االتفاقيةتن مسألة إثر دراسة المجلس في دورته الثامنة واألربعين ٥١-٢

  تنفيذ هذه المادة علمًا بتقرير من المدير العام عن حالالمجلس خالل دورته التاسعة واألربعين

مارس / آذار٦ المؤرخة بـEC-48/DG.13الوثيقة  (٢٠٠٦ديسمبر /آانون األول ٣١بحلول 
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 واإلضافة إليها ،٢٠٠٧مارس / آذار٨ المؤرخ بـCorr.1 وتصويب صيغتها اإلنكليزية ،٢٠٠٧

Add.1 ٢٠٠٧مايو / أيار٧المؤرخة بـ.( 

  لمادة الحادية عشرة من االتفاقيةحال تنفيذ ا

إثر دراسة المجلس في دورته الثامنة واألربعين تقريَر المدير العام عن حال تنفيذ المادة الحادية  ٥٢-٢

 المؤرخة EC-48/DG.12الوثيقة  (٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٣١عشرة من االتفاقية بحلول 

، نظر المجلس خالل )٢٠٠٧ارس م/ آذار٨ المؤرخ بـCorr.1 وتصويبها ٢٠٠٧مارس / آذار٥بـ

  .دورته التاسعة واألربعين في التقرير المعني، فقّرر متابعة دراسته إياه في دورته الخمسين

  المسائل اإلدارية والمالية

   وجميع المواضيع المتصلة بهما٧٢٠٠برنامج المنظمة وميزانيتها لعام 

السابعة واألربعين مشروَع برنامج إثر دراسة المجلس خالل دورته السادسة واألربعين ودورته  ٥٣-٢

 من النظام المالي، نظر المجلس ٤-٣ الذي قدَّمه إليه المدير العام وفقًا للبند ٢٠٠٧وميزانية عام 

ى المؤتمر في دورته الحادية  وأحاله إل السادس والعشرين في هذا المشروعخالل اجتماعه

اريخ  بتEC-M-26/DEC.4(ته في شأنه  مشفوعًا بالتعديالت المقترح إدخالها عليه وبتوصيعشرة

مشروع الخطة المتوسطة األجل للفترة الممتدة في نظر آما  ،)٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٧

 في دورته السادسة واألربعين  التي آان قد تلقاها٢٠٠٩ إلى عام ٢٠٠٧من عام 

)EC-46/S/4 C-11/S/1 وأخذ علمًا به)٢٠٠٦ يوليه/تموز ٣ بتاريخ ،. 

   وجميع المواضيع المتصلة بهما٨٢٠٠منظمة وميزانيتها لعام برنامج ال

، ٢٠٠٨تلقى المجلس في دورته التاسعة واألربعين مشروع برنامج المنظمة وميزانيتها لعام  ٥٤-٢

)EC-49/CRP.2 فقّرر أن يعقد مشاورات في شأن هذا )٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٥ بتاريخ ،

 مع ما قد يستنسبه من وبإحالته  دراسته إياهبمتابعة  خالل دورته الخمسينيقومالمشروع لكي 

وتلقى المجلس أيضًا مشروع الخطة المتوسطة .  إلى المؤتمر في دورته الثانية عشرةهتعديالت

 بتاريخ EC-49/S/6 C-12/S/1 (٢٠١٠ إلى عام ٢٠٠٨األجل للفترة الممتدة من عام 

  ).٢٠٠٧يونيه /حزيران ٢٥

  إيرادات المنظمة ومصروفاتها

جلس خالل دورته السابعة واألربعين علمًا بتقرير من المدير العام عن إيرادات المنظمة أخذ الم ٥٥-٢

  بتاريخEC-47/DG.1(يونيه منها / حزيران٣٠ حتى ٢٠٠٦ومصروفاتها للسنة المالية 
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، وبتقرير من المدير العام عن إيرادات المنظمة ومصروفاتها واستخدام )٢٠٠٦يوليه /تموز ٣١

 سبتمبر منها/ أيلول٣٠ حتى ٢٠٠٦لعامل للسنة المالية صندوق رأس المال ا

)EC-47/DG.8 C-11/DG.5  ٢٠٠٦أآتوبر / تشرين األول٢٦بتاريخ.( 

وأخذ المجلس خالل دورته الثامنة واألربعين علمًا بتقرير من المدير العام عن إيرادات المنظمة  ٥٦-٢

بتاريخ  EC-48/DG.9(ا ديسمبر منه/ آانون األول٣١ حتى ٢٠٠٦ومصروفاتها للسنة المالية 

 ).٢٠٠٧فبراير / شباط٢٣

وأخذ المجلس خالل دورته التاسعة واألربعين علمًا بتقرير من المدير العام عن إيرادات المنظمة  ٥٧-٢

المؤرخة  EC-49/DG.3الوثيقة (مارس منها / آذار٣١ حتى ٢٠٠٧لسنة المالية لومصروفاتها 

 ).٢٠٠٧مايو / أيار٨ بـالمؤرخ Corr.1 وتصويبها ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٣بـ

 آلية تتيح للدول األطراف تسوية دفع المستحقات عليها للمنظمة

 من المادة الثامنة ٨طلب المؤتمر في دورته العاشرة من المجلس، واضعًا نصب عينيه الفقرة  ٥٨-٢

من االتفاقية وضرورة تشجيع الدول األطراف على أن تدفع مساهماتها المالية على وجه 

آاملة، وال سيما الدول األطراف التي عليها متأخرات مستحقة من هذه السرعة وبصورة 

، أن يتدارس بأسرع ما يمكن استحداث آلية من شأنها أن تتيح للدول األطراف المساهمات

يرفع توصية في هذا الشأن إلى المؤتمر وأن المرونة في تسوية دفع المستحقات عليها للمنظمة، 

 .في دورته الحادية عشرة

المجلس خالل دورته السابعة واألربعين في قرار يوصى فيه بأمور منها أن يقّر المؤتمُر ونظر  ٥٩-٢

في دورته الحادية عشرة األخذ بخطط الدفع بالتقسيط على عدة سنوات باعتبارها آلية لتشجيع 

الدول األطراف التي عليها متأخرات من الُسلف المستحقة لصندوق رأس المال العامل أو من 

ت السنوية على تسوية دفع هذه المستحقات وتسديد آافة المتأخرات منها، فأقّره االشتراآا

)EC-47/DEC.13 ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٨ بتاريخ.( 

اعتمد المؤتمر في دورته الحادية عشرة قرارًا تـُنشأ بموجبه آلية لتشجيع الدول األطراف التي و ٦٠-٢

  من هذه المساهمات دفع المستحقات عليهاعليها متأخرات من مساهماتها السنوية على تسوية

)C-11/DEC.5 وعمًال بهذا القرار نظر المجلس خالل ). ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٧ بتاريخ

دورته التاسعة واألربعين في مقترح قدمته جمهورية ُملدوفا بشأن خطة للدفع بالتقسيط على عدة 

مايو / أيار٧بـتاريخ  EC-49/DG.8(نوية سنوات لتسوية دفع المستحقات عليها من مساهماتها الس
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، وشجَّع سائر )٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٧ بتاريخ EC-49/DEC.5(، فأقّر هذا المقترح )٢٠٠٧

الدول األطراف التي عليها متأخرات على أن تحذو حذو ُملدوفا فتقدِّم إلى األمانة مقترحات للدفع 

 .بالتقسيط على عدة سنوات

  البرامجنقل االعتمادات فيما بين 

أخذ المجلس خالل دورته الثامنة واألربعين علمًا بمذآرة من المدير العام بشأن نقل االعتمادات  ٦١-٢

  ).٢٠٠٧فبراير / شباط١٦ بتاريخ EC-48/DG.7 C-12/DG.1 (٢٠٠٦خالل عام 

  تعديل الراتب اإلجمالي للمدير العام

  بتاريخC-SS-1/DEC.4(وفقًا لقرار صادر عن المؤتمر في دورته االستثنائية األولى  ٦٢-٢

يقضي بأن تخضع شروط تعيين المدير العام لتعديالت يجريها المجلس ) ٢٠٠٢يوليه /تموز ٢٥

لكي تظل متماشية مع شروط تعيين سائر الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة، اعتمد 

لمدير العام ل  اإلجماليراتبالالمجلس في دورته الثامنة واألربعين قرارًا ُيعدَّل بمقتضاه 

)EC-48/DEC.3 ٢٠٠٧مارس / آذار١٤ بتاريخ.(  

  تطبيق نهج المنظمة فيما يتعلق بمدة الخدمة فيها

 دورته السابعة واألربعين في مذآرة من المدير العام بشأن تطبيق نهج خاللنظر المجلس  ٦٣-٢

، )٢٠٠٦أغسطس / آب٣٠ بتاريخ EC-47/DG.2(المنظمة فيما يتعلق بمدة الخدمة فيها مستقبًال 

فأقّر توصية في هذا الشأن مرفوعة إلى المؤتمر لكي ينظر فيها خالل دورته الحادية عشرة 

)EC-47/DEC.14 ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٨ بتاريخ.(  

 دورته التاسعة واألربعين في تقرير من المدير العام عن تطبيق نهج خاللونظر المجلس  ٦٤-٢

 ١١ بتاريخ EC-49/DG.13 (٢٠٠٦ل عام المنظمة فيما يتعلق بمدة الخدمة فيها خال

  .، فأخذ علمًا به)٢٠٠٧يونيه /حزيران

من النظام األساسي لموظفي منظمة حظر األسلحة الكيميائية والنص ) أ(٢-٣التوفيق بين البند 

  المناظر له في النظام األساسي لموظفي األمم المتحدة

ة واألربعين في اقتراح التوفيق بين نظر المجلس في دورته الثامنة واألربعين ودورته التاسع ٦٥-٢

من النظام األساسي لموظفي المنظمة والنص المناظر له في النظام األساسي ) أ(٢-٣البند 

 واإلضافة إليها ٢٠٠٧فبراير / شباط١٤بتاريخ  EC-48/DG.4الوثيقة (لموظفي األمم المتحدة 
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Add.1واألربعين أن يتابع دراسته ، فقرر في دورته التاسعة )٢٠٠٧مايو / أيار١٦ المؤرخة بـ

  .إّياه في دورته الخمسين

  ستحقاق إلجازة األبوة مناظر الستحقاقها في إطار النظام الموحَّد لألمم المتحدةاإنشاء 

 في مذآرة من المدير العام بشأن إنشاء استحقاق ]خالل دورته التاسعة واألربعين[نظر المجلس  ٦٦-٢

 بتاريخ EC-49/DG.15(ار النظام الموحَّد لألمم المتحدة إلجازة األبّوة مناظر الستحقاقها في إط

  .، فأخذ علمًا بها)٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨

  تقرير الفريق الرابع للتدقيق األمني

 علمًا بمذآرة من المدير العام بشأن تقرير الفريق خالل دورته السابعة واألربعينأخذ المجلس  ٦٧-٢

  ).٢٠٠٦أآتوبر / تشرين األول٢٧ بتاريخ *EC-47/DG.9(الرابع للتدقيق األمني 

   المجلس التنفيذي عن أداء أنشطتهتقرير

 في تقريره عن أداء أنشطته للفترة الممتدة من ]خالل دورته السابعة واألربعين[نظر المجلس  ٦٨-٢

 تشرين ٨ بتاريخ EC-47/3 C-11/2(، فأقّره ٢٠٠٦يوليه / تموز٧ إلى ٢٠٠٥يوليه /تموز ٢

   . إلى المؤتمر في دورته الحادية عشرة، ورفعه)٢٠٠٦نوفمبر /الثاني

  إنشاء مكتب للمنظمة في أفريقيا

نوفمبر / تشرين الثاني١٠ بتاريخ C-10/DEC.13(اعتمد المؤتمر في دورته العاشرة قرارًا  ٦٩-٢

 مفتوح نطاق العضوية لتدارس ما  ُمَخصَّصًا عامًاليوصي فيه المجلس بأن ينشئ فريقًا) ٢٠٠٥

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

 من ذلك القرار بغية رفعه توصية في هذا ٣ و٢أن ينهض بالسيرورة المحدَّدة في الفقرتين 

  .الشأن إلى المؤتمر في دورته الحادية عشرة

د المؤتمر في  اعتممجلس في اجتماعه السادس والعشرينالعن  صادرة  ذات صلةووفقًا لتوصية ٧٠-٢

 بتاريخ C-11/DEC.10(دورته الحادية عشرة قرارًا بشأن إنشاء مكتب للمنظمة في أفريقيا 

، مدِّد به حتى دورته الثانية عشرة العمل بأحكام القرار )٢٠٠٦ديسمبر /آانون األول ٨

C-10/DEC.13 وطلب فيه من األمانة االستمرار على بذل جهودها لمساعدة المجلس في تنفيذ ،

.  مشاورات في هذا الشأنالمفاد عنهاوعقد الفريق العامل المعني خالل الفترة . القرار المعني

، فقرر أن هاذاتالفترة خالل  التي ُعقدت ونظر المجلس في هذه المسألة في آل دورة من دوراته

 . في دورته العادية التاليةيتابع دراسته إياها
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  ا المجلسالقرارات أو التدابير األخرى التي اتخذه -٣

  رير عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن مكتب اإلشراف الداخلياالتق

 عن التدابير التي مذآرة من المدير العام واألربعين في السابعةنظر المجلس خالل دورته  ١-٣

 ٢٠٠٥ تنفيذًا للتوصيات الواردة في تقرير مكتب اإلشراف الداخلي لعام ٢٠٠٦اتـُخذت في عام 

)EC-47/DG.4  اأخذ علمًا بهف، )٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٦بتاريخ. 

من المدير تقرير  في  ودورته التاسعة واألربعينالثامنة واألربعيننظر المجلس خالل دورته و ٢-٣

 الصادرة عن تنفيذًا للتوصيات ٢٠٠٦عن التدابير التي اتـُخذت في النصف األول من عام العام 

ر في دورته وقرَّ، )٢٠٠٧ فبراير/شباط ٢٢ بتاريخ EC-48/DG.8(مكتب اإلشراف الداخلي 

 .التاسعة واألربعين أن يتابع دراسته إياه في دورته الخمسين

  ٢٠٠٦عة للمنظمة لعام تقرير مراجع الحسابات الخارجي والبيانات المالية المراَج

 للمنظمة للسنة ]المراَجعة[في البيانات المالية دورته التاسعة واألربعين خالل نظر المجلس  ٣-٣

 تقرير مراجع الحسابات الخارجي للفترة ذاتهاو ٢٠٠٦ ديسمبر/ آانون األول٣١ في منتهيةال

]EC-49/DG.10 C-12/DG.2 فقرَّر أن يتابع دراسته إياهما ، ]٢٠٠٧ يونيه/حزيران ١ بتاريخ

 مشفوعين بمالحظاته ى المؤتمر في دورته الثانية عشرةفي دورته العادية التالية لكي يرفعهما إل

 .بشأنهما

  لتوصيات الصادرة عن مراجع الحسابات الخارجيا فيذتن

تقرير عن التدابير الُمتـَّخذة في النصف األول  فيخالل دورته السابعة واألربعين ظر المجلس ن ٤-٣

 بتاريخ EC-47/S/4( تنفيذًا للتوصيات الصادرة عن مراجع الحسابات الخارجي ٢٠٠٦من عام 

  .به، فأخذ علمًا )٢٠٠٦أآتوبر / تشرين األول٣١

في مذآرة من األمانة  واألربعين التاسعةخالل دورته الثامنة واألربعين ودورته ونظر المجلس  ٥-٣

 بتاريخ EC-48/S/5(عن حال تنفيذ التوصيات الصادرة عن مراجع الحسابات الخارجي 

 أن يتابع دراسته إّياها في دورته  في دورته التاسعة واألربعين، فقرر)٢٠٠٧فبراير /شباط ٢٢

  .نالخمسي
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  سالمجل إلى الحادية عشرةالمسائل التي أحالها المؤتمر في دورته  -٤

تـُقدَّم في هذا القسم من التقرير الحالي موادُّ ترد أيضًا في مواضع أخرى منه، وذلك تيسيرًا  ١-٤

 .للرجوع إليها

  تعزيز التعاون الدولي لألغراض السلمية في مجال األنشطة الكيميائية

عاشرة قرارًا بشأن تنفيذ المادة الحادية عشرة من االتفاقية بصورة اعتمد المؤتمر في دورته ال ٢-٤

، ينطوي على أمور منها طلُبه )٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١١ 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 . رة من دوراته السنوية العاديةآاملة إلى المؤتمر في آل دو

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

دِّم إلى ـُ وق.)٢٠٠٦ مايو/أيار ١١ بتاريخ EC-45/DG.12 (٢٠٠٥ديسمبر /آانون األول ٣١

ألربعين تقرير المدير العام عن حال تنفيذ المادة الحادية عشرة من المجلس في دورته الثامنة وا

 وتصويبها ٢٠٠٧مارس /آذار ٥بـ  المؤرخةEC-48/DG.12الوثيقة  (٢٠٠٦ في عاماالتفاقية 

Corr.1 ]٢٠٠٧مارس / آذار٨المؤرخ بـ[(.  

ن جدول المجلس بأن يعزز مداوالته بشأن هذا البند مفي دورته الحادية عشرة وأوصى المؤتمر  ٣-٤

األعمال، وأن يعيِّن على سبيل األولوية ميسِّرًا يقوم بعقد مشاورات غير رسمية الستطالع آافة 

الخيارات المتاحة من أجل تنفيذ المادة الحادية عشرة من االتفاقية تنفيذًا آامًال وتقديم تدابير 

 . في دورته الثانية عشرةملموسة في هذا الشأن، وأن يقدِّم تقريرًا بشأن هذه المسألة إلى المؤتمر

  تنفيذ اتفاق المقر

خالل دورته السابعة نظر المجلس بناء على طلب صادر عن المؤتمر في دورته العاشرة  ٤-٤

 بأن ينشئ المؤتمر في دورته الحادية عشرة لجنة معنية بالعالقات مع البلد توصيةفي واألربعين 

 .)٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٨ بتاريخ EC-47/DEC.10 ( التوصية المعنيةفأقرالمضيف، 

  تشكيل اللجنة المعنية بالعالقات مع البلد المضيف

 مع  بالعالقاتتشكيل اللجنة المعنيةإعالمه بب المجلس في دورته الثامنة واألربعين  رئيسةقامت ٥-٤

 المؤتمر في دورته الحادية صادر عنصلة المعايير المبيَّنة في قرار ذي  البلد المضيف، وفق

 :وتتألف هذه اللجنة من). ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٧ بتاريخ C-11/DEC.9(عشرة 

  المجلس؛) ـة(رئيسـ  )أ (
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  :ُمَمثـِّلـَْينِ  لكل مجموعة من المجموعات اإلقليمية  )ب (

  ؛ باآستان،)اإلسالمية –جمهورية (إيران : آسيا  ‘١’

  الجزائر، جنوب أفريقيا؛: أفريقيا  ‘٢’

  تيماال، المكسيك؛غوا: أمريكا الالتينية والكاريبي  ‘٣’

  االتحاد الروسي، آرواتيا؛: أوروبا الشرقية  ‘٤’

  سويسرا، الواليات المتحدة األمريكية؛: أوروبا الغربية والدول األخرى  ‘٥’

  السفير مارتـِن الك؛: ممثل للبلد المضيف  )ج (

  .المدير العام  )د (

  إنشاء مكتب للمنظمة في أفريقيا

 يوصي فيه المجلَس بأن ينشئ فريقًا )C-10/DEC.13( في دورته العاشرة قرارًا اعتمد المؤتمر ٦-٤

عامًال مخصَّصًا مفتوَح نطاق العضوية لتدارس ما لُمـقترح إنشاء مكتب للمنظمة في أفريقيا من 

جوانب إدارية ومالية وقانونية، وطلب من المجلس أن ينهض بالسيرورة المحدَّدة في الفقرتين 

  .ي هذا الشأن إلى المؤتمر في دورته الحادية عشرة من القرار المعني بغية رفعه توصية ف٣و ٢

وأوصى المجلس في اجتماعه السادس والعشرين بأن يقوم المؤتمر في دورته الحادية عشرة بما  ٧-٤

 :يلي

  ؛ حتى دورته الثانية عشرةC-10/DEC.13أن يمدِّد العمل بأحكام القرار   )أ (

 جلس على تنفيذ القرارأن يطلب من األمانة االستمرار على بذل جهودها لمساعدة الم  )ب (

  .المعني

المسائل التي يتعين أن ينظر فيها المؤتمر أو أن يتخذ تدابير بشأنها في دورته   -٥
  ١ية عشرةثانال

تـُقدَّم في هذا القسم من التقرير الحالي موادُّ ترد أيضًا في مواضع أخرى منه، وذلك تيسيرًا  ١-٥

  .للرجوع إليها

                                                           
ال ينطوي هذا القسم إال على المسائل التي أحالها المجلس إلى المؤتمر خالل الفترة المفاد عنها، أي الفترة   ١

 .٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٩ إلى ٢٠٠٦يوليه / تموز٨الممتدة من 
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  ٢٠٠٦مشروع تقرير المنظمة لعام 

   ٢٠٠٦مشروع تقرير المنظمة لعام  واألربعين في التاسعةخالل دورته  المجلس نظر ٢-٥

)EC-49/4 C-12/CRP.1 فأحاله إلى المؤتمر لكي ينظر فيه ،)٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٢٧ بتاريخ 

  .خالل دورته الثانية عشرة

   البحث في المجلسالتي هي قيدمسائل ال  -٦

  .ق العضوية المعني باإلرهاب، المنبثق عن المجلسلت أنشطة الفريق العامل المفتوح نطاتواَص ١-٦

الُمزمع عقده ( الفريق العامل المعني بأعمال التحضير لمؤتمر االستعراض الثاني  عمللواَصتو ٢-٦

  . المنبثق عن المجلس،)من المادة الثامنة من االتفاقية ٢٢وفقًا للفقرة 

ا تزل قيد البحث في ّم لالمفاد عنهاالتي آانت في نهاية الفترة  المسائلسائر فيما يلي قائمة بو ٣-٦

  :المجلس

  مسائل األسلحة الكيميائية

الخطط العامة والخطط السنوية لتدمير مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية، والتقارير   )أ(

لتحويل مرافق إنتاج األسلحة عة المجمَّالمفصَّلة والخطط الخطط السنوية عن تدميرها، و

  الكيميائية؛

؛ معايير اإلعالن عن مرافق "استحداث األسلحة الكيميائية في المقام األول"معنى عبارة   )ب(

المرافق المصَّممة أو المشيَّدة أو المستخدمة منذ (استحداث األسلحة الكيميائية سابقًا 

  ؛) الستحداث األسلحة الكيميائية في المقام األول١٩٤٦يناير /آانون الثاني ١

  :المخلـَّفةاألسلحة الكيميائية واألسلحة الكيميائية القديمة   )ج(

المبادئ التوجيهية لتحديد إمكانية استخدام األسلحة الكيميائية المنتـَجة بين عامي   ‘١’

  ؛١٩٤٦ و١٩٢٥

األسلحة الكيميائية و تدمير األسلحة الكيميائية القديمة  في مجالمتطلباتال  ‘٢’

 ؛التحقق منهالمخلـَّفة و

 جة قبلـَاألسلحة الكيميائية القديمة المنت "عالناتمشروع القسم هاء من دليل اإل  ‘٣’

 ؛"١٩٢٥ عام

  ؛"المخلـَّفةاألسلحة الكيميائية " مشروع القسم زاي من دليل اإلعالنات  ‘٤’



EC-50/3 
C-12/3 

page 24 
 

  

  ؛األسلحة الكيميائية القديمةالمتعلقة بتفتيش ال ل تكاليف عملياتتحمُّ  ‘٥’

ائية، والتقارير السنوية عن الخطط العامة والخطط السنوية لتدمير األسلحة الكيمي  )د(

  تدميرها؛

  ة؛تدمير األسلحة الكيميائيالتقارير عن التقدم المحَرز على صعيد التقّيد باآلجال المعدَّلة ل  )هـ(

  المساعدة والحماية من األسلحة الكيميائية؛  )و(

 ؛المواعيد النهائية لتقديم المعلومات عن مرافق تدمير األسلحة الكيميائية  )ز(

مرافق تخزين المنتظم ل الموقعي التوجيهية لتحديد تواتر عمليات التفتيش بادئالم  )ح(

  ؛مرافق إنتاجهالاألسلحة الكيميائية و

تعين ت العوامل التقنية التي من  غيرهاقتضاءعند االوالتآآل، وتسبيب معايير السمية   )ط(

  ؛ تحويل مرافق إنتاج األسلحة الكيميائيةفيما يخصمراعاتها 

 بالمواد الكيميائية اإلضافية التي قد تكون ذات صلة باالتفاقية، فيما يتعلقجدات المست  )ي(

  وتقييم أمور منها ما إذا آان ينبغي إدراج هذه المرآـَّبات في جداول المواد الكيميائية؛

التحسين األمثل ألنشطة التحقق من مخزونات األسلحة الكيميائية ومن تدميرها، وزيادة   )ك(

  فعاليته؛

ما آل إليه تحويل مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية سابقًا ألغراض غير محظورة بموجب   )ل(

   المحوَّلة؛ه مرافقفيما يخصاالتفاقية، ووضع مفهوم لتدابير التحقق 

  مسائل الصناعة الكيميائية وغيرها من المسائل المشمولة بالمادة السادسة من االتفاقية

 ؛االستشاري العلميالمجلس الصادرة عن توصيات ال  )م(

 :مسائل الصناعة الكيميائية  )ن(

 ٣توحيد شكل اإلفادة بالبيانات الوطنية اإلجمالية المتعلقة بإنتاج مواد الجدول   ‘١’

  الكيميائية؛

 التباين فيما ُيفاد به من البيانات المتعلقة بعمليات نقل المواد الكيميائية؛  ‘٢’

في السنة ًا واحدًا جاوز طنبكميات تـُ الفالسالكيميائية  ١ إنتاج مواد الجدول  ‘٣’

  ؛ألغراض غير محظورة بموجب االتفاقية

، بما في  المتعلق بالتحقق االتفاقيةرفق من الجزء التاسع من ُمباء الفرعتنفيذ  ‘٤’

  ؛]تفتيشهال[ذلك طرائق انتقاء مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى 



EC-50/3 
C-12/3 
page 25 
 

 

السجالت خالل عمليات تفتيش مواقع معامل  أوجه التفاهم بشأن االطـّالع على ‘٥’

مواقع  الكيميائية و٣ الكيميائية ومواقع معامل مواد الجدول ٢مواد الجدول 

سفور أو آبريت ـُالمحتوية على ف/المواد الكيميائية العضوية المميَّزةمعامل إنتاج 

  ؛أو فلور

ر على موضوع  الكيميائية من خط٢تقييم ما تمثله مواقع معامل مواد الجدول  ‘٦’

  ا؛االتفاقية والغرض منه

مواقع معامل مواد و الكيميائية ١تواتر عمليات تفتيش مرافق مواد الجدول  ‘٧’

 ؛ الكيميائية٢الجدول 

   الكيميائية؛١التحقق في مرافق مواد الجدول  ‘٨’

 ٣النظر في ضرورة وضع تدابير أخرى فيما يتعلق بعمليات نقل مواد الجدول  ‘٩’

 من الجزء ٢٧ إلى دول غير أطراف في االتفاقية، بموجب الفقرة الكيميائية

  الثامن من الُمرفق المتعلق بالتحقق؛

لخالئط الكيميائية المحتوية على مواد ا فيما يخصقة ـَّحدود الترآيز المطب ‘١٠’

  ؛*ألف-٢لف وأ-٢ الجدولآيميائية مدرجة في 

 رافق الوحيدة الصغيرة الحجمالم  التوجيهية بشأن عدد عمليات تفتيشالمبادئ ‘١١’

  وطريقتها؛ ومدتها وتوقيتها ة هذه العمليات، وآثاف الكيميائية١لمواد الجدول 

 ١المبادئ التوجيهية بشأن عدد عمليات تفتيش المرافق األخرى لمواد الجدول   ‘١٢’

  ومدتها وتوقيتها وطريقتها؛ ة هذه العملياتوآثافالكيميائية، 

 ينبغي طلب تقديم معلومات بشأن المعامل أو مواقع المعامل النظر فيما إذا آان  ‘١٣’

 ٣ أو مواد الجدول ٢الُمعلن عن القيام فيها بأنشطة تتصل بمواد الجدول 

  الكيميائية عند التوقف عن القيام بمثل هذه األنشطة فيها؛

النظر في إمكانية األخذ بقاعدة الحدود الدنيا فيما يخص اإلخطار بعمليات نقل   ‘١٤’

   الكيميائية؛١واد الجدول م

إدخال تحسينات على تقديم اإلعالنات عن الصناعة وعلى تناول هذه   ‘١٥’

  اإلعالنات؛

إضفاء المزيد من الدقة على سيرورة التفتيش لجعل عمليات تفتيش الصناعة   ‘١٦’

  أآثر اتساقًا ونجاعة وفعالية؛
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 ١ألمالح مواد الجدول النظر في الحاجة إلى توصية بشأن المعاملة الُمقبلة   ‘١٧’

  الكيميائية غير المذآورة بصورة صريحة في هذا الجدول؛

  التأخر في تقديم اإلعالنات؛  ‘١٨’

  االتفاقات الخاصة بمرافق الصناعة الكيميائية؛  )س(

  المسائل اإلدارية والمالية

 :المسائل المتصلة بالسرية  )ع(

   الوطنية؛ الحصانةإمكان ممارسة الوالية القضائية الوطنية بعد رفع  ‘١’

 ؛تطبيق الوالية القضائية الوطنية  ‘٢’

  ؛ السرية مقتضيات انتهاك حاالت الخسائر المترتبة على عنتعويضال  ‘٣’

  ؛ األمد المعلومات السرية الطويلبتناولالمبادئ التوجيهية المتصلة   ‘٤’

  ؛٢٠٠٨لعام  وميزانيتهاالمنظمة مشروع برنامج   )ف(

   من نظامهم األساسي؛٣-٣ وتعديالت البند  لموظفي المنظمةؤقت الملنظام اإلداريا  )ص(

  ؛صنيف الوظائفت  )ق(

التقارير عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن مكتب اإلشراف الداخلي والتوصيات   )ر(

  الصادرة عن مراجع الحسابات الخارجي؛

   المنظمة فيما يتعلق بالسرية؛نهجتعديالت   )ش(

   وغيرها من المسائلالمسائل القانونية والتنظيمية

   من االتفاقية بصورة آاملة؛لمادة الحادية عشرةتنفيذ ا  )ت(

  ]:التفتيش المستعجل المجرى بناء على تشكيك" [التفتيش بالتحدي"عمليات   )ث(

 المستخدمة في عملياتلمعدات با  الخاصةالمتطلبات التشغيلية اإلضافية  ‘١’

  ؛"التفتيش بالتحدي"

فتيش ت"استخدام الحق في طلب إجراء عمليات على إساءة التكاليف المترتبة   ‘٢’

 ؛"بالتحدي

  ؛"التفتيش بالتحدي"  فيما يتعلق بعملياتتوقيت اإلخطارات  ‘٣’

 التفتيش النهائية؛تقارير  و األوليةوعناصر المعايناتائم األنشطة وق  ‘٤’
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 ؛"تفتيش بالتحدي" عواقب إساءة استخدام الحق في طلب إجراء  ‘٥’

 ؛ من عمليات التفتيشمعيَّنة من المعدات ألنواع معيَّنةأنواع تحديد   )خ(

  ؛ناتـِّإجراءات أخذ العي  )ذ(

نتائج عمليات  ذلك بما في ومتطلبات إفادة المجلس بمعلومات عن أنشطة التحقق  )ض(

  ؛التفتيش

  فعالية أنشطة التحقق وتحسينها األمثل؛  )أ أ(

 واالتفاقات مع المنظمات الدولية؛ مشروع االتفاقات بشأن االمتيازات والحصانات، )ب ب(

  مذآرة التفاهم بين منظمة حظر األسلحة الكيميائية والمنظمة العالمية للجمارك؛

  تقرير المجلس التنفيذي عن أداء أنشطته؛  )جج (

  التقارير عن تنفيذ أنشطة التحقق؛  )د د(

  ؛ التوجيهية الخاصة بأجهزة الرصد الموقعيالمبادئ )هـ هـ(

 عن تطبيق خطة العمل الخاصة بتنفيذ االلتزامات بموجب المادة ةرير المرحلياالتق  )و و(

  السابعة من االتفاقية؛

المبادئ التوجيهية فيما يتعلق ببرامج التعاون الدولي، المراد تطبيقها عند تقييم تقارير   )ز ز(

  ؛األمانة عن البرامج القائمة، والمقترحات فيما يخص برامج التعاون الجديدة

  .التقرير المرحلي عن تطبيق خطة العمل الخاصة بتحقيق عالمية االتفاقية  )ح ح(

  تقديم التقارير إلى المجلس  -٧

  تقارير الهيئة االستشارية المعنية بالمسائل اإلدارية والمالية

 تقرير الدورة الحادية والعشرين للهيئة فيخالل دورته السابعة واألربعين  المجلس نظر ١-٧

 ١٣ إلى ١١ التي ُعقدت من ")الهيئة االستشارية("لية لمعنية بالمسائل اإلدارية والمااالستشارية ا

 .فأخذ علمًا به، )٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١٣ بتاريخ ABAF-21/1 (٢٠٠٦سبتمبر /أيلول

لهيئة  تقرير الدورة الثانية والعشرين ل فيخالل دورته التاسعة واألربعين المجلس نظرو ٢-٧

 بتاريخ ABAF-22/1 (٢٠٠٧ يونيه/حزيران ١٥ إلى ١١ من التي ُعقدتاالستشارية 

 . بهفأخذ علمًا، )٢٠٠٧يونيه /حزيران ١٥
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  تشكيل الهيئة االستشارية المعنية بالمسائل اإلدارية والمالية

تعيين السيد فالديمير يوِسفوف عضوًا في الهيئة  في دورته السابعة واألربعين المجلس أقّر ٣-٧

  .تها ثالث سنواتاالستشارية لوالية أخرى مد

تعيين السيد تـَكـَيوآي ِآتـَغاوا عضوًا في الهيئة  في دورته الثامنة واألربعين المجلس أقّرو ٤-٧

 بمفعول رجعي يسري اعتبارًا من تاريخ رسالة شيهو آومورواالستشارية يحّل محل السيدة 

 لي من الهيئة غ ُوون- باستقالة السيد جايعلمًا وأخذ ،)٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٤(ترشيحه 

 بمفعول رجعي يسري اعتبارًا من تاريخ يها تعيين السيد ُدنجي لي عضوًا فوأقر االستشارية،

من الهيئة  َوندْجرََـَفهادي  باستقالة السيد علمًا وأخذ ،)٢٠٠٧ شباط فبراير ٦(الة ترشيحه رس

 يسري اعتبارًا  بمفعول رجعيعضوًا فيها رضا حاجي زاده  تعيين السيد عليوأقر االستشارية

باستقالة السيدة إميلي سبنسر من  علمًا وأخذ ،)٢٠٠٧مارس / آذار٢(رسالة ترشيحه من تاريخ 

  .الهيئة االستشارية

تعيين السيد جون فـُكس عضوًا في الهيئة االستشارية  في دورته التاسعة واألربعين المجلس وأقّر ٥-٧

 وأخذ علمًا ،)٢٠٠٧مايو / أيار٧( تاريخ رسالة ترشيحهري اعتبارًا من بمفعول رجعي يس

بمفعول فيها  تعيين السيد غاو هـُْيجـُن عضوًا وأقّر من الهيئة االستشاريةباستقالة السيد َجنغ ِشن 

 .)٢٠٠٧مايو / أيار٣١( تاريخ رسالة ترشيحه ًا منرجعي يسري اعتبار

   المجلس االستشاري العلميريراتق

للمجلس العاشرة والتاسعة  في تقريَري الدورتين ن دورته التاسعة واألربعيخاللنظر المجلس  ٦-٧

 SAB-10/1الوثيقة  و،٢٠٠٧فبراير / شباط١٤بـ المؤرخة SAB-9/1الوثيقة (االستشاري العلمي 

 ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٢٢ المؤرخ بـCorr.1 وتصويبها ٢٠٠٧مايو / أيار٢٣المؤرخة بـ

 من المدير العام بشأن تقريَري  ونظر المجلس أيضًا في مذآرة).]الصادر باإلنكليزية فقط[

 يونيه/حزيران ٢١ بتاريخ EC-49/DG.16(الدورتين اآلنفتـَي الذآر للمجلس االستشاري العلمي 

 .الخمسينفي دورته جميعها  لثالث الوثائق المعنيةأن يتابع دراسته المجلس  قّرر وقد). ٢٠٠٧

  ٢٠٠٦تقرير مكتب اإلشراف الداخلي لعام 

 التقرير السنوي لمكتب اإلشراف الداخلي عن فيرته التاسعة واألربعين خالل دو المجلس نظر ٧-٧

وفي مذآرة المدير  ٢٠٠٦ ديسمبر/آانون األول ٣١يناير إلى / آانون الثاني١الفترة الممتدة من 

اللذين قدَّمهما إليه ، )٢٠٠٧مايو /أيار ٤ بتاريخ EC-49/DG.6(العام المشفوع بها هذا التقرير 
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في دورته تابع أن يالمجلس قرَّر و.  من النظام المالي للمنظمة٥-١٢قًا للبند المدير العام وف

ا إلى ، لكي يحيلهلهذه الوثيقة المنطوية على التقرير والمذآرة المعنييندراسته  الخمسينالعادية 

  .اة عشرة مشفوعة بمالحظاته في شأنهالمؤتمر في دورته الثاني

  

  :الملحق

  الصادرة عنتوصيات استجابة للالحادية عشرةدورته  في  الدول األطرافالتدابير التي اتخذها مؤتمر

   والعشرينالسادس واألربعين واجتماعه السابعة التنفيذي في دورته المجلس
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  الملحق
   توصيات استجابة للالحادية عشرةدورته  في  الدول األطرافالتدابير التي اتخذها مؤتمر
   واألربعينالسابعةه  التنفيذي في دورت المجلسالصادرة عن

   والعشرينالسادسواجتماعه 

  تقرير المجلس عن أداء أنشطته

الممتدة في الفترة عن أداء أنشطته س تقرير المجل ب علمًادورته الحادية عشرة  المؤتمر فيأخذ -١

تشرين  ٨بتاريخ  EC-47/3 C-11/2 (٢٠٠٦ يوليه/ تموز٧ إلى ٢٠٠٥ يوليه/تموز ٢من 

 رئيسة تقدمقد و. لذي رفعه المجلس إليه في دورته السابعة واألربعين، ا)٢٠٠٦ نوفمبر/الثاني

ِلما يستلزم  لهذا التقرير، وقدمت أيضًا ،)جنوب أفريقيا(هلي مخيزه المجلس، السفيرة هلنغيو َب

، التي صدرت عنه بعد انتهاء الفترة المشمولة  ذات الصلةالمجلس توصياتعناية المؤتمر من 

 .بالتقرير المعني

  ١يد آجال تدمير المخزونات من األسلحة الكيميائية من الفئة تمد

 بتاريخ EC-47/DEC.3(بناًء على توصية صادرة عن المجلس في دورته السابعة واألربعين  -٢

 قرار يمنح ألبانيا فيخالل دورته الحادية عشرة ، نظر المؤتمر )٢٠٠٦ نوفمبر/تشرين الثاني ٧

ي يجب أن تنجز فيها ت، تمديدًا للمهل الوسيطة البمقتضاه، على أساس بعض أوجه التفاهم

مهًال وسيطة جديدة فيه ، ويحدِّد ١ من تدمير أسلحتها الكيميائية من الفئة ٣ و٢ و١المراحل 

 بتاريخ C-11/DEC.19( فاعتمدهإلنجاز هذه الدولة الطرف تدميَر أسلحتها الكيميائية هذه، 

 .)٢٠٠٦ ديسمبر/آانون األول ٨

العمل الخاصة بتنفيذ  خطةفيما يتعلق بمتابعة التدابير في شأن إلى المؤتمر مرفوعة  توصية
  االلتزامات بموجب المادة السابعة من االتفاقية

اعتمد المؤتمر في دورته الثامنة خطة عمل خاصة بتنفيذ االلتزامات بموجب المادة السابعة من  -٣

اعتمد في دورته التاسعة و ؛)٢٠٠٣أآتوبر / تشرين األول٢٤ريخ  بتاC-8/DEC.16(االتفاقية 

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

خطة فيما يتعلق بمتابعة التدابير  بشأن ًا قراراعتمد في دورته العاشرة؛ و)٢٠٠٤نوفمبر /الثاني

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

أخرى طلَبه من األمانة أن تقدِّم إلى المجلس تقريرًا شامًال عن حال تنفيذ المادة السابعة من 
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االتفاقية، يرفعه المجلس، مع توصياته بشأنه، إلى المؤتمر لكي ينظر فيه في دورته الحادية 

 .عشرة

حال تنفيذ المادة السابعة من االتفاقية  بتقرير عن في دورته الحادية عشرة علمًاالمؤتمر وأخذ  -٤

) ٢٠٠٦ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٣ بتاريخ C-11/DG.6 (٢٠٠٦ نوفمبر/تشرين الثاني ١بحلول 

 في دورته السابعة واألربعينالصادرة عن المجلس  ذات الصلة التوصيات، على أساس نظرو

)EC-47/DEC.15 اعتمدههذا الشأن وب قرار في، )٢٠٠٦ نوفمبر/تشرين الثاني ١٠ بتاريخ 

)C-11/DEC.4 ٢٠٠٦ديسمبر /آانون األول ٦ بتاريخ(. 

   األسلحة الكيميائيةاتفاقية عالمية تحقيق

 بالتقرير السنوي للمدير العام عن تنفيذ خطة العمل علمًافي دورته الحادية عشرة  المؤتمر أخذ -٥

 إلى ٢٠٠٥ نوفمبر/تشرين الثاني ١١الخاصة بعالمية االتفاقية في الفترة الممتدة من 

  توصيٍة، وفَقفاعتمد، )٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٩بتاريخ  C-11/DG.4 (٢٠٠٦ سبتمبر/أيلول ٢٥

 آانون ٤ بتاريخ EC-M-26/DEC.3(صادرة عن المجلس في اجتماعه السادس والعشرين 

 C-11/DEC.8(، قرارًا بشأن تنفيذ خطة العمل الخاصة بعالمية االتفاقية )٢٠٠٦ديسمبر /األول

  .)٢٠٠٦ ديسمبر/ن األول آانو٧بتاريخ 

 بهما المتصلة المواضيع، وجميع ٢٠٠٧لعام  تهاوميزانيالمنظمة برنامج 

 نظرمن النظام المالي، ) أ(٦-٣من المادة الثامنة من االتفاقية، وللبند ) أ(٢١رة الفرعية وفقًا للفق -٦

 ما قدمهلذينلا ،٢٠٠٧لعام  وميزانيتهاالمنظمة  برنامج في  دورته الحادية عشرةخاللالمؤتمر 

 آانون ٨ بتاريخ C-11/DEC.11 (فاعتمدهما،  في اجتماعه السادس والعشرينإليه المجلس

 .)٢٠٠٦ديسمبر /األول

 بالخطة المتوسطة األجل للفترة الممتدة من عام علمًافي دورته الحادية عشرة  المؤتمروأخذ  -٧

، التي أحالها إليه )٢٠٠٦يوليه /موز ت٣بتاريخ  C-11/S/1 EC-46/S/4 (٢٠٠٩ إلى عام ٢٠٠٧

  .دورته السادسة واألربعينالمجلس في 

  النظر في آلية تتيح للدول األطراف تسوية دفع المستحقات عليها للمنظمة

  صادرة عن المجلس في دورته السابعة واألربعين ذات صلة بناًء على توصية  -٨

)EC-47/DEC.13 دورته الحادية خالل  المؤتمررنظ، )٢٠٠٦ نوفمبر/تشرين الثاني ٨ بتاريخ 
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الدول   من المادة الثامنة من االتفاقية وضرورة تشجيع٨، واضعًا نصب عينيه الفقرة عشرة

األطراف، وال سيما الدول األطراف التي عليها متأخرات مستحقة من مساهماتها المالية، على 

تـُنشأ بموجبه آلية  قرار فيأن تدفع المستحقات عليها على وجه السرعة وبصورة آاملة، 

 ،التشجيع الدول األطراف التي عليها متأخرات من مساهماتها على تسوية دفع المستحقات عليه

  .)٢٠٠٦ ديسمبر/آانون األول ٧ بتاريخ C-11/DEC.5 (فاعتمده

   نهج المنظمة فيما يتعلق بمدة الخدمة فيها مستقبًالتطبيق

دورته السابعة واألربعين صادرة عن المجلس في ذات صلة بناًء على توصية  -٩

)EC-47/DEC.14 دورته الحادية  المؤتمر فيقّرر، )٢٠٠٦ نوفمبر/تشرين الثاني ٨ بتاريخ 

 أبريل/نيسان ٣٠ المؤرخ بـC-SS-2/DEC.1من القرار ) ج(١ الفرعية أن يعدِّل الفقرة عشرة

 بتاريخ C-11/DEC.7(فيها ، الذي اتخذه بشأن نهج المنظمة فيما يتعلق بمدة الخدمة ٢٠٠٣

  .)٢٠٠٦ديسمبر /آانون األول ٧

  إنشاء لجنة معنية بالعالقات مع البلد المضيف

  صادرة عن المجلس في دورته السابعة واألربعين ذات صلة بناًء على توصية  -١٠

)EC-47/DEC.10 في دورته الحادية المؤتمر اعتمد ، )٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني ٨ بتاريخ

قضى فيه بأمور منها  )٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٧تاريخ  بC-11/DEC.9( قرارًا عشرة

 :، تتألف منإنشاء لجنة معنية بالعالقات مع البلد المضيف

  المجلس؛) ـة(رئيسـ  )أ(

  ُمَمثـِّلـَْينِ  لكل مجموعة من المجموعات اإلقليمية؛  )ب(

  ممثل للبلد المضيف تعيِّنه هذه الدولة الطرف؛  )ج(

  .المدير العام  )د(

  مكتب للمنظمة في أفريقياإنشاء 

يوصي فيه المجلَس بأن ينشئ فريقًا ) C-10/DEC.13(قرارًا   في دورته العاشرةاعتمد المؤتمر -١١

عامًال مخصَّصًا مفتوَح نطاق العضوية لتدارس ما لُمـقترح إنشاء مكتب للمنظمة في أفريقيا من 

 ٢ورة المحدَّدة في الفقرتين جوانب إدارية ومالية وقانونية، وطلب من المجلس أن ينهض بالسير

 . من القرار المعني بغية رفعه توصية في هذا الشأن إلى المؤتمر في دورته الحادية عشرة٣و



EC-50/3 
C-12/3 
Annex 
page 33 
 

 

 المؤتمر نظر ين صادرة عن المجلس في اجتماعه السادس والعشر ذات صلةووفقًا لتوصية -١٢

 فاعتمده  قرار بشأن إنشاء مكتب للمنظمة في أفريقيا، دورته الحادية عشرة فيخالل

)C-11/DEC.10(. 

  

- - - o - - -  


