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 الثامنةالدورة 
 ٢٠٠٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٤ - ٢٠

 قـرار

 أوجه التفاهم فيما يخص اإلعالنات المقدَّمة بموجب
  الكيميائيةالمادة السادسة من اتفاقية األسلحة

 والجزءين السابع والثامن من مرفقها المتعلق بالتحقق

 
 ،إن مؤتمر الدول األطراف

من المادة الثانية من اتفاقية األسلحة الكيميائية          ) ج(١٢و) ب(١٢و) أ(١٢ بأن الفقرات الفرعية       إذ يذآِّر 

" إنتاج"دة السادسة، على أن     ، على الترتيب، تنص، ألغراض الما     ")االتفاقية"المشار إليها فيما يلي باسم      (

المادة الكيميائية يعني عملية       " تجهيز"المادة الكيميائية يعني تكوينها من خالل تفاعل آيميائي؛ وأن                      

فيزيائية، مثل الترآيب واالستخالص والتنقية، ال تتحول فيها المادة الكيميائية إلى مادة آيميائية أخرى؛                    

 ي تحويلها عن طريق تفاعل آيميائي إلى مادة آيميائية أخرى؛المادة الكيميائية يعن" استهالك"وأن 

المشار إليه  (مرفق االتفاقية المتعلق بالتحقق     من الجزء األول من     ) أ(٦ بأن الفقرة الفرعية     آذلك وإذ يذآِّر 

يعني ) المشاغل، المصانع " (موقع المعامل "تنص على أن      ") المرفق المتعلق بالتحقق   "فيما يلي باسم      

محليا متكامال يضم معمال واحدا أو أآثر، مع أي مستويات إدارية وسيطة، ويخضع إلدارة                              مجمَّعا   

 تشغيل واحدة، ويشتمل على بنية أساسية مشترآة من قبيل العناصر المسرودة في الفقرة الفرعية                                    

 ؛)��٨إلى � �١من ) (أ(٦

لمتعلق بالتحقق تنص على أن       من الجزء األول من المرفق ا        ) ب(٦ بأن الفقرة الفرعية       آذلك وإذ يذآِّر 

يعني حيزا أو هيكال أو مبنى مستقال بذاته نسبيا يشتمل على                  ) مرفق اإلنتاج، ورشة العمل     " (المعمل"

 وحدة أو أآثر مع بنية أساسية ملحقة أو مرتبطة به من قبيل العناصر المسرودة في الفقرة الفرعية                                   

 ؛)��٦إلى � �١من ) (ب(٦
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من الجزء األول من المرفق المتعلق بالتحقق تنص على أن                ) ج(٦رة الفرعية     بأن الفق   آذلك وإذ يذآِّر 

تعني مجموعة المعدات، التي تشمل األوعية               ) وحدة اإلنتاج، وحدة العمليات التجهيزية           " (الوحدة"

 وترآيبة األوعية، الالزمة إلنتاج مادة آيميائية أو تجهيزها أو استهالآها؛

من الجزء السابع من المرفق المتعلق بالتحقق تنص على أنه يتعيَّن تقديم                    ٣ بأن الفقرة     آذلك وإذ يذآِّر 

إعالنات عن جميع مواقع المعامل التي تضم معمال واحدا أو أآثر تم فيها خالل أي من السنوات                                       

ُك التقويمية الثالث السابقة أو ُيتوقع أن يتم فيها خالل السنة التقويمية التالية إنتاُج أو تجهيُز أو استهال                           

؛ أو أآثَر   ٢في الجزء ألف من الجدول        "*" أآثَر من آغ واحد من مادة آيميائية وردت إزاءها العالمة               

؛ أو أآثَر من طن واحد       ٢ آغ من أية مادة آيميائية أخرى مدرجة في الجزء ألف من الجدول                  ١٠٠من  

 ؛٢من مادة آيميائية مدرجة في الجزء باء من الجدول 

 من الجزء الثامن من المرفق المتعلق بالتحقق تنص على أنه يتعيَّن تقديم                     ٣قرة   بأن الف   آذلك وإذ يذآِّر 

إعالنات عن جميع مواقع المعامل التي تضم معمال واحدا أو أآثر تم فيها خالل السنة التقويمية السابقة                       

ائية مدرجة في     طنا من مادة آيمي      ٣٠أو ُيتوقع أن يتم فيها خالل السنة التقويمية التالية إنتاُج أآثَر من                    

 ؛٣الجدول 

المشار إليه فيما   ( بالنص الوارد في القرار ذي الصلة الصادر عن مؤتمر الدول األطراف             آذلك وإذ يذآِّر 

 يقدِّم  أن، القاضي ب  )١٩٩٧مايو  / أيار ١٦ بتاريخ   C-I/DEC.37(في دورته األولى     ") المؤتمر"يلي باسم   

 وأ النفايات   لتدّبرفي نظام   الكيميائية   ٢ الجدول   دة من مواد   فيه ما  ستهلكُت يضم معمال  الذي   المعامل موقُع

  المعنية، إعالنا   المادة الكيميائية  فيما يخص عتبة اإلعالن   ل تزيد على الحد المناظر    بكميات   ،التخلص منها 

  من المرفق المتعلق بالتحقق؛  من الجزء السابع٨ بموجب الفقرة هاعن استهالآ

توجيهية بشأن حدود الترآيز المنخفض فيما يخص اإلعالن عن مواد الجدول               بالمبادئ ال  آذلك وإذ يذآِّر 

 الكيميائية، الواردة في القرار ذي الصلة الصادر عن المؤتمر في دورته                           ٣باء ومواد الجدول         ــ٢

 ؛)٢٠٠٠مايو / أيار١٩ بتاريخ C-V/DEC.19(الخامسة 

ن عن المواد الكيميائية المدرجة في الجداول،          بقواعد تقريب األعداد فيما يتعلق باإلعال         آذلك يذآِّروإذ  

أبريل / نيسان ٧ بتاريخ    EC-XIX/DEC.5(الواردة في القرار ذي الصلة الصادر عن المجلس التنفيذي                

 ؛)٢٠٠٠

 ٣ والجدول     ٢ بأن بعض العمليات الكيميائية قد تؤدي إلى إنتاج مادة من مواد الجدول                             وإذ يعترف  

  الحدود المناظرة للعتبة التي حدَّدها المؤتمر في دورته الخامسة                          الكيميائية بدرجة ترآيز تقل عن           

)C-V/DEC.19( وُتعاَمل بعد ذلك ضمن المعمل نفسه لتزيد درجة ترآيزها على حدود الترآيز المعمول ،
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بها؛ وبأن من شأن مثل هذا الوضع أن يؤدي إلى تطبيق االتفاقية على نحو متفاوت، وأنه قد ال يتماشى                         

 االتفاقية والغرض منها؛مع موضوع 

 أن أي توضيح لتعريف اإلنتاج الوارد في المادة الثانية من االتفاقية ينطبق على اإلعالن عن                    وإذ يالحظ 

  الكيميائية؛٣ ومواد الجدول ٢مواد الجدول 

 أن تطبيق نهج موحَّد على اإلعالنات عن اإلنتاج أو التجهيز أو االستهالك، بحسب مقتضى                         وقد رأى 

ضروري لمساعدة الدول األطراف على الوفاء بالتزاماتها في مجال اإلعالن بصورة متسقة                         الحال،   

 ولتوفير معلومات أفضل تستخدمها منظمة حظر األسلحة الكيميائية؛

 اآلثار االقتصادية واإلدارية التي تترتب على تنفيذ مثل هذه المبادئ التوجيهية بالنسبة للدول                      وإذ يدرك 

 األطراف؛

ضرورة مواصلة العمل لحّل هذه المسألة، وال سيما فيما يتعلق باستعمال الحبائس وآلية تحديد                  بوإذ يقـر   

 درجات الترآيز المنخفض؛

  التوصيات التي اعتمدها المجلس التنفيذي بهذا الشأن في دورته الحادية والثالثين                 وإذ يضع في اعتباره    

)EC-31/DEC.7 ؛)٢٠٠٢ نوفمبر/ تشرين الثاني١١ بتاريخ 

 :قـرر ما يليي

، ألغراض اإلعالن،    ٣ أو في الجدول        ٢أن ُيفهم إنتاج المادة الكيميائية المدرجة في الجدول                 -١

باعتباره يشمل آافة الخطوات التي ينطوي عليها إنتاج المادة الكيميائية في شتى الوحدات ضمن                

تنقية أو الفصل   مثل ال (نفس المعمل عن طريق تفاعل آيميائي، بما فيها أي عملية مرتبطة بذلك                

ال تحوَّل خاللها المادة الكيميائية إلى مادة آيميائية                 ) أو االستخالص أو التقطير أو التكرير            

 ؛ )مثل التنقية، إلخ(وال يتعيَّن اإلعالن بدّقة عن ماهية أي عملية مرتبطة بذلك . أخرى

احدا أو أآثر يتم فيها     وأنه يتعيَّن تقديم إعالنات فيما يخص آل مواقع المعامل التي تضم معمال و              -٢

 بمقادير تزيد على الكمية          ٢إنتاج أو تجهيز أو استهالك مادة آيميائية مدرجة في الجدول                         

وال . المناظرة لعتبة اإلعالن ذات الصلة وبترآيز يزيد على حد الترآيز المنخفض المعمول به                  

ة تجهيز بصورة     ُيعلن عن خطوات التجهيز التي ينطوي عليها اإلنتاج المعَلن بوصفها عملي                      

 منفصلة؛
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وأنه يتعيَّن تقديم إعالنات عن جميع مواقع المعامل التي تضم معمال واحدا أو أآثر من المعامل                     -٣

 بكمية تزيد على الحد المناظر لعتبة اإلعالن          ٣التي ُتنَتج فيها مادة آيميائية مدرجة في الجدول            

 وبدرجة ترآيز تزيد على حد الترآيز المنخفض المعمول به؛

أنه يجوز، ألغراض اإلعالن، أن ُيقاس ترآيز ما يخضع لإلعالن من المواد الكيميائية                                  و -٤

بما في ذلك المقاسات        ( قياسا مباشرا أو غير مباشر               ٣ أو الجدول        ٢المدرجة في الجدول        

المستخلصة من المعاملة الكيميائية أو من موازنة المواد أو من سائر البيانات المتاحة في                                  

 ؛)المعمل

باعتباره يعني المواد الكيميائية التي ُتنَتج في            " المنتجات الوسيطة العابرة   "فهم مصطلح    وأن يُ  -٥

سياق المعاملة الكيميائية ولكنها، لكونها في مرحلة انتقالية من حيث الدينامية الحرارية                                      

و والحرآية، ال تدوم إال لوقت قصير جدا، وال يمكن عزلها حتى لو تم تعديُل المعمل أو تفكيُكه أ                   

تم تغييُر ظروِف تشغيِل المعاملة التجهيزية أو وقُف العملية بأآملها؛ وبأن متطلبات اإلعالن ال                    

 ؛"المنتجات الوسيطة العابرة"تسري بالتالي على 

 من المادة السابعة، التدابير الالزمة لتنفيذ       ١وأن يطلب إلى الدول األطراف أن تتخذ، وفقا للفقرة            -٦

 .٢٠٠٥يناير / آانون الثاني١كن، وعلى أية حال في أجل أقصاه هذه المقتضيات بأسرع ما يم
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