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 مذآرة من األمانة الفنية

 شبكة المنظمةاألول لجتماع االتقرير : انونيالمساعدة التقنية في المجال الق
 للخبراء القانونيين

 الهاي
 ٢٠٠٣ نوفمبر/تشرين الثاني ٧ – ٤

 

 المقدمة -١

 دولة طرفا في االجتماع األول لشبكة المنظمة للخبراء القانونيين، الذي      ٤٢شارك خبراء من   ١-١

 مقر المنظمة في الفترة      في الهاي في ") األمانة "المشار إليها فيما يلي باسم      (األمانة الفنية  عقدته 

وبعد اختتام االجتماع انفرد مقرر من األمانة بإعداد    . ٢٠٠٣ نوفمبر/تشرين الثاني ٧ إلى ٤من 

 .هذا التقرير

وقدمت األمانة عند افتتاح االجتماع عددا من العروض تتناول النهج المّتبع حتى تاريخه لتقديم      ٢-١

:  األطراف؛ وتناولت هذه العروض مواضيع منها  المساعدة التقنية في المجال القانوني إلى الدول      

مقتضيات اتفاقية األسلحة الكيميائية في مجال التشريعات، والمسائل المتعلقة باإلنفاذ، وخطة            

العمل الخاصة بتنفيذ االلتزامات بموجب المادة السابعة، والرآن الخاص بالشؤون القانونية في           

قات الخاصة باالمتيازات والحصانات المنصوص             موقع المنظمة على شبكة اإلنترنيت، واالتفا     

وأما الشق الثاني من أعمال االجتماع فقد تألف من  .  من المادة الثامنة٥٠عليها في الفقرة  

عروض وطنية قدمها المشارآون فيه عن أحوال تشريعات تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني    

ي واجهوها ونوع المساعدة التي يحتاجون  في بلدانهم، وأدرجوا فيها معلومات عن المشكالت الت  
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وقد ُنظمت عقب ذلك حلقة عمل بشأن التشريعات مدتها يومان انخرط خاللها        . إليها لتذليلها 

أو مشاورات ثنائية بشأن مشاريع نصوص القوانين الخاصة     /المشارآون في أنشطة جماعية و 

ناقشة مقترحات بشأن األعمال التي      واخُتِتم االجتماع بم   . بتنفيذ االتفاقية والمسائل ذات الصلة    

 .يمكن أن تضطلع بها الشبكة في المستقبل   

 المنطلق والسياق -٢

المشار إليه فيما يلي باسم       (عقد هذا االجتماع ُبعيد الدورة الثامنة لمؤتمر الدول األطراف   ١-٢

ر أآتوب/ تشرين األول٢٤ المؤرخ بـC-8/DEC.16، التي اعُتمَدت خاللها بالقرار    ")المؤتمر"

وقد مّثل تشكيل هذه ". خطة العمل الخاصة بتنفيذ االلتزامات بموجب المادة السابعة     "٢٠٠٣

 .الشبكة خطوة أولى على طريق تنفيذ القرار المذآور الصادر عن المؤتمر   

تعيين أو إنشاء هيئة وطنية   ) ١: (وتقضي المادة السابعة بأن تقوم الدول األطراف بأمور منها       ٢-٢

اعتماد التدابير ) ٢( االتصال الفعَّال مع المنظمة وسائر الدول األطراف؛       لتعمل آمتَصل لتأمين 

التشريعية واإلدارية الالزمة لتنفيذ التزاماتها بموجب االتفاقية، بما في ذلك سن التشريعات              

وإن مؤتمر الدول األطراف في دورته االستثنائية األولى الستعراض سير العمل  . الجزائية 

، إذ أخذ  ")مؤتمر االستعراض األول"المشار إليها فيما يلي باسم    (لكيميائية  باتفاقية األسلحة ا   

علما باألوضاع الراهنة فيما يتعلق بتدابير تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني، وصف الواقع           

، ودعا إلى وضع خطة عمل خاصة بتنفيذ االلتزامات بموجب المادة       "بالغ قلقه "القائم بأنه يثير   

 من تقرير مؤتمر االستعراض األول  ) ح(٨٣-٧ إلى ٧٧-٧فقرات الفرعية     ال(السابعة  

)RC-1/5 ٢٠٠٣مايو /أيار ٩ بتاريخ.(( 

 ،")المجلس "المشار إليه فيما يلي باسم     (س التنفيذي   المجل وإذ وضع المؤتمر في اعتباره توصية     ٣-٢

ألول، خطة    ، بناءا على طلب مؤتمر االستعراض ا ٢٠٠٣أآتوبر / تشرين األول٢٤فإنه أقر في  

ويتمثل أحد عناصر هذه الخطة في    . العمل الخاصة بتنفيذ االلتزامات بموجب المادة السابعة      

زيادة الترآيز على إسداء الدول األطراف المشورة، عند الطلب، إلى الدول األطراف األخرى             

ة من األمانة   وقد ُطلب في هذه الخط    . في إعداد واعتماد التدابير الوطنية الالزمة لتنفيذ االتفاقية     

القيام بأمور منها تكثيف العمل مع الدول األطراف التي تواجه صعوبات في اعتماد التدابير            

ومن (المطلوبة بموجب المادة السابعة ومواصلة تطوير وتحسين برنامجها الخاص بدعم التنفيذ         

عاشرة  وقد ُحدِّد موعد انعقاد الدورة ال). ذلك حشد جهود الدول األطراف في هذا المنحى    

، آإطار زمني عام أقصى لسن    ٢٠٠٥ نوفمبر/للمؤتمر، المقرر عقدها في تشرين الثاني    

 . أو اعتماد التدابير اإلدارية المعنية  /التشريعات و
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وعمال على تحقيق هذا الهدف، دعت األمانة الدول األطراف إلى ترشيح خبراء لعضوية شبكة    ٤-٢

عات التنفيذ على الصعيد الوطني التي تنص عليها  الخبراء القانونيين ممن لهم معرفة وافية بتشري   

آما دعت األمانة الدول األطراف التي لّما تنتِه من إعداد تشريعاتها إلى تقديم أسماء  . االتفاقية 

من يقومون بإعداد هذه التشريعات أو أسماء الخبراء القانونيين المنخرطين في الوقت الراهن في      

وقد استلهمت المنظمة شبكة مماثلة     ). ٢٠٠٣مايو /أيار ٢٨ بتاريخ S/363/2003(هذه المهمة 

، فأنشأت شبكتها للخبراء القانونيين على        ٢٠٠٠أنشئت في أمريكا الالتينية والكاريبي في عام       

وقد أنِشئت شبكة أمريكا الالتينية بغية تقديم .  دولة طرفا ٦٠أساس الترشيحات المتلقاة من     

األطراف الواقعة في هذه المنطقة والمنخرطة في إعداد        المساعدة وإسداء المشورة إلى الدول 

تشريعات التنفيذ على الصعيد الوطني التي تنص عليها االتفاقية، واالستفادة من أوجه التشابه        

 .القائمة على الصعيد اإلقليمي بين النظم القانونية والبنى الحكومية والوشائج اللغوية        

 أبرز معالم أعمال االجتماع -٣

نوفمبر،     / تشرين الثاني٥ و٤وض العامة والعروض الوطنية التي ُقدمت في يومي   عقب العر ١-٣

فشّكل المشارآون في   . جرت أعمال اليومين األخيرين من االجتماع في إطار حلقات عمل        

. اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والفرنسية  : حلقات العمل أربع مجموعات ناطقة باللغات التالية     

جموعة الناطقة باإلسبانية خبراء من األرجنتين وإسبانيا، واتخذت أعمال          وقد نّسق أعمال الم 

المجموعة الناطقة باإلنكليزية شكل المشاورات الثنائية، ونّسق أعمال المجموعة الناطقة          

بالروسية خبير من بيالروس وموظف من األمانة، ونّسق أعمال المجموعة الناطقة بالفرنسية            

 .األمانةخبير من الجزائر وموظف من  

وخالل العروض الوطنية والمناقشات تبادل المشارآون المعلومات بشأن مجموعة المشكالت         ٢-٣

 :التي شكلت عائقا أمام سن التشريعات الالزمة، ومنها ما يلي     

 االفتقار إلى ترجمة لالتفاقية إلى اللغة الوطنية المحلية؛            )أ( 

 عدم وجود هيئة وطنية؛   )ب( 

 سية؛ عدم اإللمام بأحكام االتفاقية األسا    )ج( 

االفتقار إلى تشريعات تنفيذ على الصعيد الوطني فيما يخص عددا من المعاهدات، ما      )د( 

 يؤدي إلى تعارض األولويات في مجال وضع التشريعات؛    

 الطابع المعّقد الذي تتسم به إجراءات إعداد التشريعات واعتمادها وإنفاذها؛         )هـ(
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ه تمويل خدمات مستشار يقوم بصياغة       االفتقار إلى الموارد المالية، وبخاصة ما يستلزم         )و(

وثيقة وطنية عن النهج في إدارة المواد الكيميائية أو تمويل خدمات أخصائي في وضع    

 التشريعات؛  

مقتضى الدستور الخاص بنشر تشريعات التنفيذ قبل بدء نفاذها؛ والحال أن ثمة حاليا            )ز(

 آثيرا من النصوص التي تأخر نشرها؛   

دي الذي ييَّسر االطالع على المعلومات، مثل خدمات اإلنترنيت     االفتقار إلى الدعم اإلمدا    )ح( 

 وسائر تكنولوجيات االتصال ومعداته؛    

 المشكالت السياسية الداخلية، بما في ذلك ما قام مؤخرا من نزاعات مسلحة؛          )ط( 

تعارض األولويات السياسية أو قلة االهتمام السياسي بالمسائل المطروحة، في حاالت               )ي( 

 . ليس لها ما يذآر من األنشطة الكيميائية الخاضعة لإلعالن      الدول األعضاء التي 

وقد ُطلب من األمانة والدول األطراف أن تقدم المساعدة للدول األطراف األخرى في إعداد    ٣-٣

برامج لإلرشاد واالتصال الخارجي تستهدف األخصائيين القانونيين، والقضاة، والبرلمانيين،      

لمسلحة، واألوساط العلمية، وممثلي الصناعة،           وموظفي الجمارك، والشرطة، والقوات ا       

وقد ُقدِّمت إلى األمانة خالل االجتماع أربع        . الشرآات ممن يتجرون بالمواد الكيميائية    /واألفراد

 .مجموعات من مشاريع التشريعات إلبداء مالحظاتها عليها    

 وبيالروس،  وفي هذا السياق عرضت تقديم المساعدة آل من األرجنتين، وإسبانيا، وألمانيا،    ٤-٣

والجزائر، والجمهورية التشيكية، وآندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية،          

 .والنمسا، والواليات المتحدة األمريكية  

 االستنتاجات  -٤

 الغرض من إنشاء الشبكة 

ادل الخبرات،    لقد أنشأت المنظمة بتشكيلها شبكة الخبراء القانونيين آلية عمل غير رسمية تيِّسر تب           ١-٤

وتعبئة الموارد والمعلومات، وإقامة صالت مباشرة بين الخبراء القانونيين في الدول األطراف     

وفي األمانة، ورصد التقدم المحرز على صعيد إعداد التشريعات وسائر أعمال التنفيذ على      

ن اإلقليمي وتيِّسر الشبكة أيضا التعاون على المستوى الثنائي واإلقليمي ودو   . الصعيد الوطني  

فخالل االجتماع على سبيل المثال، اتخذت الدول األطراف األفريقية الناطقة بالفرنسية مبادرة           (

 ).لتشكيل شبكتها الفرعية الخاصة للتعاضد في هذا المجال       



S/398/2004 
page 5 
 

 

 توسيع نطاق شبكة الخبراء القانونيين  

عداد تشريعاتها وسائر  تمثل الشبكة وسيلة مفيدة وعملية لتقديم المساعدة إلى الدول األعضاء في إ ٢-٤

وستواصل األمانة حث سائر الدول األطراف على ترشيح   . لوائحها المتصلة بتنفيذ االتفاقية    

 . خبراء قانونيين لعضوية هذه الهيئة  

 تعزيز االتصال وتيسيره  

سيشجَّع أعضاء الشبكة على استدامة االتصاالت الثنائية غير الرسمية مع زمالئهم من سائر            ٣-٤

.  لمناقشة المشكالت المتصلة بمسائل مثل التشريعات وتنفيذ االتفاقية وإعمالها        الدول األطراف 

وباإلضافة إلى االجتماعات التي ُتعقد في مقر المنظمة، يمكن أيضا استطالع سبل أخرى        

تنظيم مشاورات عن بعد عن طريق االتصال      (الستدامة التواصل بين الخبراء القانونيين     

 ).التلفازي مثال 

على شبكة اإلنترنيت مكّرس لهذه الشبكة بغية تيسير   ) خاص ومحمي بكلمة سر (قع وسُيعد مو ٤-٤

ويمكن ألعضاء الشبكة ولألمانة اللجوء بانتظام إلى االتصاالت غير            . االتصال بين أعضائها  

وستشجع األمانة أعضاء الشبكة على      . لتبادل المعلومات   ) البريد اإللكتروني مثال (الرسمية 

 .رسمية ومنتظمة بالتقدم الذي يحققونه وبأية مشكالت تواجههم    اإلفادة بصورة غير  

وُيشجَّع أعضاء الشبكة الذين يقدمون المساعدة إلى سائر الدول األطراف على إفادة األمانة        ٥-٤

بصورة غير رسمية بأنشطتهم وبالنتائج التي يحرزونها، وبما إذا آانت ثمة حاجة للمتابعة             

 ).ونوع المتابعة المطلوبة (

  أعضاء الشبكة وتبادل المواد الخاصة باإلرشادمساعدة

مما تتضمنه أدوات  (سيعد خبراء من الدول األطراف ومن األمانة مجموعة مواد مرجعية   ٦-٤

وسُتترجم هذه المواد ). ، ومعلومات مفيدة أخرى  PowerPointوثائقية، ومواد عرض ببرنامج   

 . القانونيين إلى آافة اللغات الرسمية للمنظمة، وسُتتاح لشبكة الخبراء        

مثل الكتيبات،  (وُيشجَّع أعضاء الشبكة على النظر فيما إذا آان لدى بلدانهم أية مواد إعالمية    ٧-٤

. يمكن تبادلها فيما بين الخبراء القانونيين     ) والمواد الخاصة بحلقات العمل، والمواد التثقيفية       

 .ويمكن أيضا توفير هذه المواد للشبكة
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 وسائل المساعدة

اإلداري بأشكال شتى، من األمانة أو عن    /التنظيمي/اعدة في المجال التشريعي   سُتوفَّر المس ٨-٤

وفي حال توفير المساعدة بصورة مباشرة       . طريقها، أو بصورة مباشرة بين الدول األطراف    

ُيطلب إلى الدول األطراف، التي ُتسدي المشورة إلى غيرها من الدول األطراف، أن تبقي           

 من خطة  ١٨النتائج التي تحرزها في هذا الصدد، وفقا للفقرة     المنظمة على علم بأنشطتها وب  

 :ويمكن أن تشتمل التدابير المعنية على ما يلي ). C-8/DEC.16(العمل 

المساعدة في إعداد (إرسال خبير قانوني من الشبكة يمكنه تقديم الدعم في الموقع   )أ( 

لمساعدة في المسائل   التشريعات، وإسداء المشورة بشأن مسائل التنفيذ األشمل نطاقا، وا      

 ؛ )المتعلقة باإلعالنات والتفتيش، وما إلى ذلك     

إعداد وتبادل الوثائق والمطبوعات ذات الصلة والمواد التثقيفية والقانونية المفيدة        )ب( 

 وغيرها؛ 

 تبادل نماذج من مشاريع نصوص القوانين؛  )ج( 

 ؛ )في األمانة أو في الدول األعضاء  (تنظيم دورات تدريب داخلي   )د( 

المعلومات عن آيفية االتصال بالخبراء في الدول األطراف المنخرطة في أعمال              تبادل  )هـ(

 إعداد تشريعات تنفيذ االتفاقية وسائر التدابير ذات الصلة؛    

توفير معلومات عن اآلجال التي يسعى سائر الخبراء القانونيين القائمين بإعداد    )و(

 . يُّد بها في ذلكالتشريعات وتقديم المساعدة لتنفيذ االتفاقية إلى التق   

وستعمل المنظمة مع المنظمات اإلقليمية وغيرها من المنظمات لتشجيعها على إدراج مسألة              ٩-٤

وقد تنطوي هذه التدابير على تشجيع المنظمات المعنية على شحذ    . تنفيذ االتفاقية بين أولوياتها  

سي بذلك، وعلى سؤالها  الوعي بأهمية االنضمام إلى االتفاقية وتنفيذها وعلى حفز االلتزام السيا    

وُيطلب من أعضاء الشبكة   . تيسيَر التعاون والتبادل بين سائر الدول األطراف في المنطقة 

 .المثابرة على إفادة األمانة بأسماء المنظمات التي يعتبرون أن من الوجيه مفاتحتها في هذا الشأن         

 االجتماعات في المستقبل

أخرى آاملة النطاق للشبكة في المستقبل على أساس          سيتعّين تقييم الحاجة إلى عقد اجتماعات       ١٠-٤

ويفترض أن تواصل الشبكة العمل على شكل حلقات عمل       . الخبرة المكتسبة خالل العام التالي    

وسيزوَّد المشارآون بمعلومات عن حال تدابير تنفيذ  . خالل االجتماعات التي ستعقد في المستقبل    
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االجتماعات، األمر الذي يغني عن تقديم عروض االتفاقية على الصعيد الوطني قبل عقد هذه   

 .رسمية لتقييم ما آلت إليه حال هذه التدابير   

وباإلضافة إلى اجتماعات الشبكة األوسع نطاقا، يمكن تنظيم اجتماعات لها أضيق نطاقا وأقصر                  ١١-٤

مثل إعداد وحدات نسقية للمساعدة في المجال   (مدة وأآثر ترآيزا بشأن مواضيع أآثر تحديدا 

 ).انوني من أجل الجهات التي تقدم مثل هذه المساعدة    الق

 

 :الملحقان 

 :١الملحق  

 تشرين ٧ – ٤االجتماع األول لشبكة المنظمة للخبراء القانونيين، مقر المنظمة، الهاي بهولندا،         

 ، البرنامج٢٠٠٣ نوفمبر/الثاني

 ):باإلنكليزية فقط    (٢الملحق  
First Meeting of the OPCW Network of Legal Experts, The Hague, the Netherlands, 4 – 7 
November 2003, List of Participants 

  نوفمبر  / تشرين الثاني٧ – ٤االجتماع األول لشبكة المنظمة للخبراء القانونيين، الهاي بهولندا،       (

 )، قائمة بأسماء المشارآين في االجتماع   ٢٠٠٣
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 ١الملحق 

 لخبراء القانونييناالجتماع األول لشبكة المنظمة ل

 مقر المنظمة

 الهاي بهولندا

 ٢٠٠٣ نوفمبر/ تشرين الثاني٧-٤

 

 البرنامج

 

  نوفمبر / تشرين الثاني ٣االثنين،  
 تسجيل المشارآين 

 

١٨:٠٠ -١٦:٠٠ 

  نوفمبر/ تشرين الثاني ٤الثالثاء، 
 ٠٨:٠٠ تسجيل المشارآين 

 :افتتاح االجتماع   

 القانوني بالوآالة    توطئة يقدمها إسحاق منتا، المستشار     

 آلمة افتتاح يلقيها السيد براين َهوتن، نائب المدير العام    

٠٩:٠٠ 

 ٩:٣٠ استراحة  

المتطلبات في مجال التشريعات بمقتضى اتفاقية األسلحة الكيميائية               
، عرض تقدمه بريجيتا إآسترآيت، المسؤولة الرئيسية عن     ")االتفاقية("

 الشؤون القانونية 

 رض تلقيه ليزا تباسي، مسؤولة الشؤون القانونية    إعمال االتفاقية، ع  

خطة العمل الخاصة بالمادة السابعة، عرض يقدمه رالف تراب، المسؤول        
 الرئيسي عن التخطيط  

امتيازات وحصانات المنظمة والمندوبين والمدير العام والموظفين، عرض          
 يقدمه سمير مشكان، مسؤول الشؤون القانونية بالوآالة   

براء القانونيين ألمريكا الالتينية والكاريبي، تقدمه أنا ماريا        تقرير شبكة الخ
 )األرجنتين(سيريني 

١٠:٠٠ 

 ١٢:٣٠ الغــداء 
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 :العروض الوطنية 

عروض وجيزة يقدمها أعضاء شبكة الخبراء القانونيين عن أحوال         
تشريعات تنفيذ االتفاقية في بلدانهم، بما في ذلك المشكالت التي صودفت         

لمسائل العالقة، والمساعدة المقدمة في المجال القانوني،             أو ذللت، وا /و
 واالحتياجات إلى المساعدة    

١٤:٠٠ 

 ١٥:٣٠ استراحة  

 ١٦:٠٠ )تابع(العروض الوطنية  

خدمات الترجمة الفورية غير    (مشاورات مع الجهات المقدِّمة للمساعدة     
 )متوفرة

١٧:٣٠ 

 ١٨:٣٠ رفع الجلسة  
 

  مبرنوف/ تشرين الثاني ٥األربعاء، 
 ٠٩:٠٠ )تابع(العروض الوطنية  

 ١٠:٣٠ استراحة  

 ١١:٠٠ )تابع(العروض الوطنية  

 ١٢:٣٠ الغــداء 

 ١٤:٠٠ )تابع(العروض الوطنية  

 ١٥:٣٠ استراحة  

 ١٦:٠٠ )تابع(العروض الوطنية  

: الرآن الخاص بالشؤون القانونية على موقع المنظمة على شبكة اإلنترنيت       
  باحث في إطار برنامج هارفرد َسِسكس     عرض يقدمه سكوت سبينس،

١٦:٣٠ 

 ١٧:٠٠ تشكيل أفرقة العمل وتنسيق أعمال يوم الخميس ويوم الجمعة    

خدمات الترجمة الفورية غير   (مشاورات ثنائية مع الجهات المقدِّمة للمساعدة    
 )متوفرة

١٧:٣٠ 

 ١٨:٣٠ رفع الجلسة  

  نوفمبر/ تشرين الثاني٦الخميس، 
باللغات اإلسبانية     (مل بشأن إعداد نصوص التشريعات  مشاورات أفرقة الع 

 )واإلنكليزية والروسية والعربية والفرنسية   
٠٩:٠٠ 

 ١٠:٣٠ استراحة  

 ١١:٠٠ )تابع (مشاورات أفرقة العمل   
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 ١٣:٠٠ الغــداء 

 ١٤:٠٠ )تابع (مشاورات أفرقة العمل   

 ١٥:٣٠ استراحة  

 ١٦:٠٠ )تابع (مشاورات أفرقة العمل   

 ١٨:٠٠ رفع الجلسة  
 

  نوفمبر/ تشرين الثاني٧الجمعة، 
 ٠٩:٠٠ )تابع (مشاورات أفرقة العمل   

 ١٠:٣٠ استراحة  

 ١١:٠٠ )تابع (مشاورات أفرقة العمل   

 ١٣:٠٠ الغــداء 

 ١٤:٠٠ )تابع (مشاورات أفرقة العمل   

 ١٥:٣٠ استراحة  

: جلسة لتلخيص األعمال التي اضطلعت بها أفرقة العمل وأنشطة المتابعة             
 ير يقدمها المنسقون المعنيون بالصياغة  تقار

١٦:٠٠ 

 ١٨:٠٠ اختتام االجتماع  
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Rabat 
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