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التاسعةالدورة 
 ٢٠٠٤ديسمبر / آانون األول٢ –نوفمبر / تشرين الثاني٢٩

 قــرار

 فيما يتصل" استعمال الحبائس"تفاهم بشأن معنـى 
  عن إنتاج واستهالك المواد الكيميائية بموجب الجزءين السابع والثامن باإلعالنات

 من مرفق اتفاقية األسلحة الكيميائية المتعلق بالتحقق

 إن مؤتمر الدول األطراف،

) ٢٠٠٣أآتوبر  / تشرين األول   ٢٣ بتاريخ    C-8/DEC.7( بالقرار الذي اتخذه في دورته الثامنة            إذ يذآِّـر 

ا يخص اإلعالنات المقدَّمة بموجب المادة السادسة من اتفاقية األسلحة الكيميائية                 بشأن أوجه التفاهم فيم     

والجزءين السابع والثامن من مرفق االتفاقية المتعلق بالتحقق             ") االتفاقية"المشار إليها فيما يلي باسم          (

 ؛") المرفق المتعلق بالتحقق"المشار إليه فيما يلي باسم (

يلزم تقديم  " من الجزء السابع من المرفق المتعلق بالتحقق تنص على أنه                  ٣رة   بأن الفق   أيضا يذآِّـروإذ  

عن جميع مواقع المعامل التي تتألف من معمل واحد أو أآثر أنتجت أو جهزت أو                                  [...] إعالنات   

خالل أي من السنوات التقويمية الثالث السابقة أو ُيتوقع أن تنتج أو تجهز أو تستهلك في السنة                    استهلكت  

 :قويمية التالية أآثر منالت

 ، الجزء ألف؛٢في الجدول "*" من مادة آيميائية واردة أمامها العالمة ] آيلوغرام واحد[ )أ(

  الكيميائية، الجزء ألف؛٢ آيلوغرام من أية مادة آيميائية أخرى من مواد الجدول ١٠٠ )ب(

 ؛"، الجزء باء٢من مادة آيميائية من مواد الجدول ] طن واحد[ )ج(

يلزم تقديم  " من الجزء الثامن من المرفق المتعلق بالتحقق تنص على أنه                  ٣ بأن الفقرة     آذلك ذ يذآِّـر وإ

عن جميع مواقع المعامل التي تتألف من معمل أو أآثر والتي أنتجت خالل السنة التقويمية                [...] إعالنات  

 ا من مادة آيميائية من مواد              طن  ٣٠السابقة أو ُيتوقع أن تنتج في السنة التقويمية التالية أآثر من                             

 ؛"٣الجدول 
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) ١٩٩٧مايو  / أيار ١٦ بتاريخ   C-I/DEC.37(القرار الذي اتخذه في دورته األولى        وإذ يضع في اعتباره     

فيه ستهلك  يضم معمال تُـ    الذي    المعامل،موقع  الذي اعتـَمد به التفاهم على أنه يتعيَّن أن يقدَّم من جانب                  

جاوز عتبة اإلعالن   ـُالتخلص منها بكميات ت    وأ النفايات   لتدبرميائية في نظام    كيال ٢الجدول  من مواد   مادة  

 من المرفق      من الجزء السابع      ٨لفقرة   ل وفقا عن هذا االستهالك         إعالٌن  المعنية،  عن المادة الكيميائية    

 المتعلق بالتحقق؛

 ي دورته الخامسة      المبادئ التوجيهية الواردة في القرار الذي اتخذه ف                  وإذ يضع في اعتباره أيضا              

)C-V/DEC.19     بشأن حدود الترآيز المنخفض فيما يخص اإلعالنات              ) ٢٠٠٠مايو   /أيار ١٩ بتاريخ

  الكيميائية؛٣ باء ومواد الجدول ٢المتعلقة بمواد الجدول 

 ٢ بأن بعض عمليات التجهيز الكيميائي قد تؤدي إلى إنتاج مواد آيميائية مدرجة في الجدول                  وإذ يعترف 

، وبأن من شأن مثل هذا الوضع أن يؤدي إلى              المعنية تـُستهلك في سياق عمليات التجهيز         ٣ل  أو الجدو 

 تفاوت في تطبيق االتفاقية وأنه قد ال يتماشى مع موضوع االتفاقية والغرض منها؛

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

  الكيميائية؛٣ ومواد الجدول ٢مواد الجدول عن 

 أن اتـِّباع نهج قياسي في مجال اإلعالنات عن اإلنتاج أو التجهيز أو االستهالك، بحسب مقتضى         وإذ رأى 

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

 ائية بمعلومات أفضل؛ولتزويد منظمة حظر األسلحة الكيمي

 اآلثار االقتصادية واإلدارية التي تترتب على تطبيق هذه المبادئ التوجيهية بالنسبة إلى الدول                  وإذ يدرك 

 األطراف؛

وإذ يقــّر بضرورة مواصلة العمل لحّل هذه المسألة، وال سيما فيما يتعلق بآلية تحديد درجات الترآيز                          

 المنخفض؛

 :ما يلييقرر 

، ألغراض اإلعالن،    ٣ أو في الجدول        ٢ إنتاج المادة الكيميائية المدرجة في الجدول              أن ُيفهم  )أ(

باعتباره يشمل آافة النواتج الوسيطة أو النواتج الثانوية أو النواتج التي تمثل نفايات، التي يجري                

تسم إنتاجها واستهالآها في سياق مجموعة معيَّنة من عمليات الصنع الكيميائية المتسلسلة، حيث ت            

هذه النواتج الوسيطة أو النواتج الثانوية أو النواتج التي تمثل نفايات بالثبات الكيميائي فتوجد                          
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بالتالي لوقت آاف إلتاحة عزلها عن دفيق المواد الجاري صنعها، ولكن ال يجري عزلها في                          

 ظروف التشغيل العادية أو المهيأ لها؛

 ١بير الالزمة لتنفيذ التزاماتها بموجب أحكام الفقرة         وأن يطلب من الدول األطراف أن تتخذ التدا         )ب(

 آانون   ١من المادة السابعة من االتفاقية بأسرع ما يمكن، وعلى أية حال في أجل أقصاه                                    

 فيما  ٢٠٠٦يناير  / آانون الثاني   ١ الكيميائية و   ٢ فيما يخص مواد الجدول          ٢٠٠٥يناير  /الثاني

 . الكيميائية٣يخص مواد الجدول 
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