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  قرار

  المجلس االستشاري العلمي

  إن المؤتمر،

 ")االتفاقية ("األسلحة الكيميائية  من المادة الثامنة من اتفاقية٤٥و) ح(٢١تين  إلى الفقرإذ يشيـر

 لالختصاصات التي نون وفقًاالمتعلقتين بإنشاء مجلس استشاري علمي مؤلف من خبراء مستقلين يعيَّ

  يعتمدها المؤتمر،

هائي للجنة  المجلس االستشاري العلمي أدرجت في التقرير الن"اختصاصات "مسألة بأن وإذ يذآر

 من ٨١الفقرة (لمؤتمر باعتبارها مسألة غير محسومة لم إلى الدورة األولى قدِّذي التحضيرية للمنظمة ال

  ،)PC-XVI/37الوثيقة 

ر خالل الفترة األولى من فترات  في اعتباره نتائج المشاورات غير الرسمية التي أجراها الميسِّوإذ يضع

 C-I/DEC.70(لجة المسائل غير المحسومة التي اعتمدها المؤتمر  إلجراءات معاما بين الدورات وفقًا

  ،)١٩٩٧مايو /يارأ ٢٢تاريخ ب

 يدس وظائفه، من أن يإذ يؤديإنشاء مجلس استشاري علمي لتمكينه، ب المدير العام عز إلىيو  -١

صة في مجاالت العلم إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي والدول األطراف المشورة المتخصِّ

  ولوجيا ذات الصلة باالتفاقية؛والتكن

  ؛١ الحاليبالقراررفقة  المجلس االستشاري العلمي الُمإطار عملوثيقة  يعتمد  -٢

                                                 
 C-9/DEC.13( المجلس االستشاري العلمي "اختصاصات"  وثيقةعدَّل مؤتمر الدول األطراف في دورته التاسعة   ١

 المجلس االستشاري إطار عملقد ُادرجت التعديالت المعنية في وثيقة و). ٢٠٠٤ ديسمبر/ األولآانون ٢بتاريخ 
  . صيغه السابقة جميعرفقة بهذه الصيغة المعدَّلة من القرار الحالي، التي تحل بالتالي محلَّالعلمي الُم



C-II/DEC.10/Rev.1 
Annex 
page 2 

 

 تكاليف السفر وبدل سّد، موارد آافية ل١٩٩٨ أن تتضمن ميزانية المنظمة، ابتداء من عام ريقرِّ  -٣

 آلعقد ـُمي وأن تالمعيشة اليومي المتعلقة باالجتماع السنوي للمجلس االستشاري العل

  .خرى للمجلس االستشاري العلمي دون تحميل المنظمة أية تكاليفاألجتماعات الا

  قلحم
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  قلحم

   المجلس االستشاري العلميإطار عمل

  مةمقدِّال

 من ٤٥و) ح(٢١ للفقرتين  وفقًا، ينشئ المـدير العام، بتوجيهات مؤتمر الدول األطرافعمًال  -١

 المجلس إطار عملب متقيِّدًا") المجلس("المجلس االستشاري العلمي  ،ةالمادة الثامنة من االتفاقي

  . المبيَّن في هذه الوثيقةاالستشاري العلمي

  دور المجلس ووظائفه

صـة متخصِّالمشورة ال، إذ يؤدي مهامه، سدي تمكين المدير العام من أن يفي دور المجلس تمثلي  -٢

اف في مجاالت العلم والتكنولوجيا المتصلة إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي والدول األطر

  :أحكام االتفاقيةشى مع ماالتالية البيان على نحو يتوظائف بالالمجلس ويضطلع . باالتفاقية

، وتقديم ي المجاالت العلمية والتكنولوجية فما يتصل باالتفاقية من المستجداتتقييم   )أ(

  تقرير عنها إلى المدير العام؛

 المشورة بشأن التعديالت التي تقترح الدول األطراف قتضاء، بإسداء بحسب اال،القيام  )ب(

 الكيميائية بموجب المادة الخامسة عشرة من  المتعلق بالمواد االتفاقيةرفقإدخالها على ُم

  االتفاقية؛

   أدناه؛٩لفقرة ا وفقمؤقتًا نشأ تـُتنسيق جهود األفرقة العاملة التي   )ج(

علمية المشورة بالتزويد األمانة الفنية، عند الطلب، القيام، بحسب االقتضاء، ب  )د(

بما في ذلك المشورة المتصلة بالمسائل التقنية وصلة باالتفاقية، التكنولوجية ذات الو

  المتعلقة بالتعاون والمساعدة؛

لكل طريقة العلمية والتكنولوجية المزايا تقييم ب على طلب المديـر العام، بناًءالقيام،   )هـ(

  ؛بعها فيهـَّ أن تتقترحُيأو األمانة الفنية في التحقق بموجب االتفاقية  بعهاـَّتت

  من المادة الثامنة٢٢ على التوجيهات التي يصدرها المؤتمر بموجب الفقرة بناًء ،القيام  )و(

ية مآل المستجدات العلمراعاة لتوصيات التقديم بإسداء المشورة و، من االتفاقية

مساعدة المؤتمر في استعراضه سير من أجل ذات صلة  التي قد تكونتكنـولوجية الو

  .العمل باالتفاقية
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 ،تقييم التكنولوجيا المستجدة والمعدات الجديدة التي يمكن استخدامها في أنشطة التحقق  )ز(

  .وتقديم تقارير عنها

   المجلستشكيل

 قائمة مناف نهم المدير العام بالتشاور مع الدول األطر يعيِّ عضوًا٢٥يتألف المجلس من   -٣

ويعمل أعضاء المجلس آخبراء مستقلين بصفتهم .  الدول األطرافتزآيهم الذين حينـَّالمرش

  .الشخصية

ن أعضاء المجلس من بين األشخاص البارزين الذين يعملون في مؤسسات مثل مؤسسات يعيَّ  -٤

كرية، وذلك  العسهيئاتات الدفاع والهيئالبحث، والجامعـات، وشرآات الصناعة الكيميائية، و

ويقوم اختيار .  المتصلة بتنفيذ االتفاقيةالمحدَّدة الطابع خبراتـهم في المجاالت العلمية على أساس

االعتبار منشوراتهم ذلك بفي  وتؤخذ ،أعضاء المجلس على أساس مؤهالتهم وخبراتهم

مع مراعاة مجال  وخبرتهم الدولية زةإنجازاتهم المتميِّوأنشطتهم العلمية واألآاديمية والمهنية، و

وتكون األفضلية لألشخاص المطلعين على التطورات العلمية . التخصص على النحو الواجب

 التوازُنلكي ُيستدام في ذلك بذل الجهود ـُوت. تنفيذ االتفاقيةب ينلّموالموالتكنولوجية ذات الصلة 

  .بين مجاالت البحث والتطوير والتطبيقات

 أو أآثر من الخبراء المؤهلين والمستعدين ح للمدير العام واحدًاـِّيجوز لكل دولة طرف أن ترش  -٥

العشرين من خالل مشاورات مع الخمسة ون المدير العام األعضاء ويعيِّ. للعمل في المجلس

  الشامل علىالخبراء المعنيين عضرورة توّزراعى في هذه المشاورات تو. الدول األطراف

 عًا توز على المناطقهم، وضرورة توزعذات الصلةمجاالت الخبرة العلمية والتكنولوجية 

  .وال يجوز إال لمواطني الدول األطراف العمل آأعضاء في المجلس. عادًال

  .ويجوز للعضو أن يعمل لمدتين متتاليتين. تكون مدة العضوية في المجلس ثالث سنوات  -٦

الذين المجلس محل أعضاء  يحلون ن المدير العام، بالتشاور مع الدول األطراف، أشخاصًايعيِّ  -٧

مدة ألي سبب من األسباب المشارآة في عمل المجلس، وذلك للفترة المتبقية من يتعذر عليهم 

عمليات التبديل المعنية  عن ويقدم المدير العام في تقريره السنوي إلى المؤتمر تقريرًا. عضويتهم

  .هاباسبأوعن 
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  النظام الداخلي

له، يتضمن اعمأ لتنظيم المجلس وًا داخليًاالمجلس التنفيذي، نظاميضع المدير العام، بعد إخطار   -٨

  :ما يلي

 مع على نحو يتماشى وقواعد تسييرها  المجلسقواعد الدعوة إلى عقد اجتماعات  )أ(

   أدناه، وقواعد اعتماد تقاريره وتقييماته وتوصياته؛١٤ و١٣الفقرتين 

  ه؛قواعد انتخاب رئيس المجلس آل سنة من بين أعضائ  )ب(

  قواعد حماية المعلومات السرية؛  )ج(

قد يؤثر في له ح عضو المجلس للمديـر العام عن أي نشاط افصإتضمن التي قواعد ال  )د(

  فيه؛ر يبدو أنه قد يؤثحياده أو 

  لدول األطراف بواسطة األمانة الفنية؛ باقواعد االتصال  )هـ(

 حسبب،  المؤتمرإلى إقالتهغ إبالب لسبب مشروع والخاص بإقالة عضو المجلساإلجراء   )و(

  .االقتضاء

  األفرقة العاملة

يجوز للمدير العام، بالتشاور مع أعضاء المجلس، إنشاء أفرقة عاملة مؤقتة من خبراء علميين   -٩

 من المادة الثامنة من ٤٥ للفقرة د، وذلك وفقًامحدَّأجل دة ضمن م توصيات بشأن مسائل محدَّتقدِّ

  .االتفاقية

 بموافقة المدير  المجلس رئيُس لذلكنه من أعضاء المجلس يعيِّ فريق عامل واحٌد آلَّيترأس  -١٠

ن في الفريق العامل خبراء من القوائم التي تقدمها الدول ويجوز للمدير العام أن يعيِّ. العام

وال يجوز إال لمواطني الدول األطراف . هؤ المجلس أو أعضايقترح تعيينهماألطراف أو خبراء 

  .ضاء في األفرقة العاملةالعمل آأع

 ًا داخليًايضع المدير العام، بالتشاور مع رئيس المجلس وبعد إخطار المجلس التنفيذي، نظام  -١١

  :لتنظيم األفرقة العاملة وأعمالها، يتضمن ما يلي

   وقواعد تسييرها؛ الفريققواعد الدعوة إلى عقد اجتماعات  )أ(

  قواعد حماية المعلومات السرية؛  )ب(
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الفريق العامل للمديـر العام عن أي نشاط قد يؤثر في حياده عضو ح افصإواعد تضمن ق  )ج(

   فيه؛يبدو أنه قد يؤثرأو 

 المعلومات والتعاون مع الدول تبادلقواعد تضمن إخضاع جميـع االتصاالت و  )د(

 لموافقة المدير ة العلمياألوساط الدولية ذات الصلة ومع الوآاالتاألطراف ومع سائر 

  .مالعا

  العالقة مع األمانة الفنية

 األمانة الفنية، الدعم المناسب لإلعداد ألنشطة المجلس واألفرقة عن طريقيقدم المدير العام،   -١٢

  .، ولتنظيم هذه األنشطة وتنفيذها٩العاملة المؤقتة المشار إليها في الفقرة 

  االجتماعات

فيذي التي تسبق الدورة السنوية للمؤتمر دورة المجلس التنأو إبان  قبل ًايجتمع المجلس سنوي  -١٣

تقديم لدهما المدير العام، اللذين يحدِّفي الهاي القائم  في الموعد والمكان ذلكمباشرة، وبصورة 

  .ما قدمه من مساهمات خالل السنة السابقةل ًا عرضيتضمنتقرير عن أنشطته إلى المدير العام 

لب المجلس التنفيـذي أو المؤتمر، يجوز للمدير العام، بمبادرة من المدير العام، أو بناء على ط  -١٤

  .عقد في الهايتـُ صةومخصبالتشاور مع رئيس المجلس، أن يدعو المجلس إلى اجتماعات 

  
- - - o - - -  


