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  منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 

 مؤتمر الدول األطراف

   عشرةالثانيةالدورة 
  ٢٠٠٧ نوفمبر/تشرين الثاني ٩ – ٥
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ARABIC 
Original: ENGLISH 
 

  تقرير اللجنة المعنية بالعالقات بالبلد المضيف
  عن أداء أنشطتها منذ إنشائها

  

  ة والعرض العامالمقدِّم

 C-11/DEC.9(في دورته الحادية عشرة قرارًا ") المؤتمر("اعتمد مؤتمر الدول األطراف  -١

") اللجنة("أنشأ به لجنة معنية بالعالقات بالبلد المضيف ) ٢٠٠٦ ديسمبر/آانون األول ٧بتاريخ 

  :تتألف من

 المجلس التنفيذي؛) ـة(رئيس  )أ(

 عات اإلقليمية؛ن لكل مجموعة من المجموْيـَممثل  )ب(

 ممثل للبلد المضيف، تعيِّنه هذه الدولة الطرف؛  )ج(

 .المدير العام  )د(

وطلب المؤتمر من اللجنة تناول المسائل المتصلة باالمتيازات والحصانات المشار إليها في  -٢

العامل الذي أنشأه  قراره اآلنف الذآر، باإلضافة إلى جميع فئات المسائل التي نظر فيها الفريُق

عمًال بتكليف المجلس له في دورته األربعين، وفريُق ") المجلس("ئيس المجلس التنفيذي ر

االتصال الذي أنشئ الحقًا لكي يعمل، مع األمانة والبلد المضيف، إليجاد ما يرضي الطرفين من 

 .حلول لألمور العالقة فيما يخص تنفيذ اتفاق المقر بصورة آاملة

إلى ) رئيستها(رئيسها ) دعتها(تجتمع دوريًا وآلما دعاها وأذن المؤتمر للجنة أيضًا بأن  -٣

االجتماع بناًء على طلب من أي دولة عضو أو من المدير العام، وطلب منها أن تقدم إليه في 

 .دورته الثانية عشرة، عن طريق المجلس، تقريرًا عن التقدم الذي تكون قد أحرزته
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 :ـِّلت فيها المجموعات اإلقليمية على النحو التالي، فُمث٢٠٠٧ مايو/أيار ١٠وتم تشكيل اللجنة في  -٤

  وباآستان)  اإلسالمية–جمهورية (إيران   :مجموعة الدول األطراف اآلسيوية

  الجزائر وجنوب أفريقيا  :مجموعة الدول األطراف األفريقية

  غواتيماال والمكسيك  :مجموعة الدول األطراف من بين دول أمريكا الالتينية والكاريبي

  االتحاد الروسي وآرواتيا  :وعة الدول األطراف من بين دول أوروبا الشرقيةمجم

  سويسرا والواليات المتحدة األمريكية  :مجموعة الدول األطراف من بين دول أوروبا الغربية وغيرها

 االجتماعات التي عقدتها اللجنة

 الذي عقدته يوم الخميس واتفقت في اجتماعها األول،. عقدت اللجنة منذ تشكيلها ثالثة اجتماعات -٥

، على أن تجتمع مرة )جنوب أفريقيا( برئاسة السفيرة هلنغيو َبهلي مخيزه ٢٠٠٧ مايو/أيار ١٠

واعتمدت أسلوب عملها أيضًا، وبما في ذلك ترتيب ُيقَصر به جدول أعمال آل . آل ثالثة أشهر

أما البلد . المجلس) ـة(اجتماع لها على المسائل التي تقترحها مجموعة إقليمية على رئيس

 فقد وافق على دعوة ممثلي سلطاته المعنية إلى حضور اجتماعات اللجنة عند )هولندا (المضيف

 .الطلب وبحسب الطلب

وتناول المدير العام، ضمن المالحظات التي أبداها في اجتماع اللجنة األول، حال تنفيذ اتفاق  -٦

المقر، مشدِّدًا على العالقات الحميمة القائمة مع وزارة الخارجية الهولندية وغيرها من السلطات 

قات بين والحظ أيضًا أن للجنة دورًا هامًا تؤديه في استدامة ُحْسن العال. في البلد المضيف

 . وموظفي األمانة هذا البلد والبلد المضيف، وبينة الدائمالممثليات

وفي االجتماع الثاني، ). الفيلبين(وترأس االجتماعين الثاني والثالث السفير رومـِيو أرغـِلـِس  -٧

، التقى أعضاء اللجنة بمسؤولي ٢٠٠٧ يوليه/تموز ٦ يوم الجمعة اْسِخْبهولالذي ُعقد في مطار 

. عدة، منها اإلجراءات الحالية الخاصة بمعاملة الشخصيات المرموقة بحث مسائلالمطار ل

 .وطلبت اللجنة تعيين موضع خاص بالدبلـُماسيين للتدقيق في جوازات سفرهم

وقدم السيد رون لـَُوْرسه، مسؤول األمن في مطار اْسِخْبهول، عرضًا شامًال عن مسائل األمن  -٨

وقدمت . تعلقة بالشخصيات المرموقة على وجه الخصوصعلى وجه العموم، واإلجراءات الم

  هذاالسيدة أفـْكه بونـِن، رئيسة المرآز الجديد الخاص بالشخصيات المرموقة، عرضًا عن

 المرآز سيقوم في  هذاوُاعلـِمت اللجنة بأن. ٢٠٠٨ يناير/آانون الثانيالمرآز، الذي سُيفتتح في 

، خارج الحيِّز المخصَّص لرعايا دول اتفاق )Terminal 4 (٤َجناح القدوم والمغادرة ذي الرقم 

ِشنـْغـِن؛ وأنه سيضم بهوًا لعقد االجتماعات وإقامة حفالت االستقبال، وقاعة للصحفيين وقاعات 
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للمؤتمرات؛ وأنه سيتم توفير خدمات النقل بالسيارات إلى الطائرات، وتوفير حيِّز لصفِّ ما ال 

 . سيارة٢٥يقل عن 

، إلى ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول ٦ة، في اجتماعها الثالث الذي ُعقد يوم الخميس واستمعت اللجن -٩

عرض قدمه البلد المضيف عن ترتيٍب مقتَرح بشأن االبتياع من مخزن السلع المعفاة من الرسوم 

 رون ُمْيِزْرت، المعني  السفيُرقدم العرَضقد و.  في مبنى مقر المنظمة القائموالضرائب

 .وزارة الخارجية الهولنديةبالمنظمات الدولية في 

 إحالة التقرير الحالي إلى مؤتمر الدول األطراف

دِّم إليه باعتباره الوثيقة ـُالتقرير الوارد آنفًا، الذي قنظر المجلس خالل دورته الخمسين في  -١٠

EC-50/HCC/1وعمًال بالقرار . ، فأخذ علمًا به٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول ١٤ المؤرخة بـ

C-11/DEC.9ينظر فيه خالل دورته يغة الحالية من التقرير المعني إلى المؤتمر لكي  تـُحال الص

 .الثانية عشرة
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