
  اتفاقية بشأن حظر األسلحة الكيميائية وتدمير هذه األسلحة
  

  اتفاقية بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمير هذه األسلحة
ينـاير عـام ألـف    / حررت في باريس في هذا اليوم الموافق الثالث عشر من كانون الثـاني  

  .وتسعمائة وثالثة وتسعين
  الديباجة

تصميماً منها على العمل من أجل إحراز تقدم فعـال  ، إن الدول األطراف في هذه االتفاقية    
بما في ذلك حظر وإزالـة  ، نحو نزع السالح العام والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة

جميع أنواع أسلحة التدمير الشامل ورغبةً منها في اإلسهام في تحقيق مقاصـد ميثـاق األمـم    
وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة لألمم المتحدة قد أدانت تكراراً جميع األفعال ، مبادئهالمتحدة و

المنافية للمبادئ واألهداف الواردة في بروتوكول حظر االستعمال الحربي للغازات الخانقـة أو  
يونيـة  / حزيـران   ١٧الموقع في جنيف فـي  ، السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية

وإذ تسلم بأن هذه االتفاقيـة تعيـد تأكيـد مبـادئ     ، )١٩٣٥بروتوكول جنيف لعام (، ١٩٣٥
وأهدافه وااللتزامات المتعهـد بهـا    ١٩٣٥يونية / حزيران  ١٧بروتوكول جنيف المرقع في 

) البيولوجيـة (واتفاقية حظر استحداث وإنتـاج وتخـزين األسـلحة البكتريولوجيـة     ، بموجبه
أبريـل  / نيسـان   ١٠الموقعة في لندن وموسكو وواشنطن في  والتكسينية وتدمير تلك األسلحة

وإذ تضع في االعتبار الهدف الوارد في المادة التاسعة من اتفاقية حظـر اسـتحداث   ، ١٩٧٣
، وتصـميماً منهـا  ، والتكسينية وتدمير تلك األسلحة) البيولوجية(وإنتاج األسلحة البكتريولوجية 

عن طريق ، كلياً إمكانية استعمال األسلحة الكيمياوئيةعلى أن تستبعد ، من أجل البشرية جمعاء
وأن تستكمل بذلك االلتزامات المتعهد بها بموجب بروتوكول جنيـف  ، تنفيذ أحكام هذه االتفاقية

الـذي تتضـمنه   ، وإذ تسلم بحظر استعمال مبيدات الحشائش كوسـيلة للحـرب  ، ١٩٣٥لعام 
ذ ترى أن اإلنجازات في ميدان الكيمياء ينبغي وإ، االتفاقات ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة

  .أن يقتصر استخدامها على ما فيه من مصلحة إنسانية
   

ورغبةً منها في تعزيز اإلتجار الحر في الموارد الكيميائية وكذلك التعاون الدولي وتبـادل      
هـا هـذه   المعلومات العلمية والتقنية في ميدان األنشطة الكيميائية لألغـراض التـي ال تحظر  

  .االتفاقية من أجل تعزيز التنمية االقتصادية والتكنولوجية لجميع الدول األطراف
   



واقتناعاً منها بأن الحظر الكامل والفعال الستحداث األسلحة الكيميائية وإنتاجها وحيازتهـا      
وتدمير تلك األسلحة يمـثالن خطـوة ضـرورية    ، وتخزينها واالحتفاظ بها ونقلها واستعمالها

  .تحقيق هذه األهداف المشتركةل
  :قد اتفقت على ما يلي    

   
  

  المادة األولى
  االلتزامات العامة

  :تتعهد كل دولة طرف في هذه االتفاقية بأال تقوم تحت أي ظرف -١
أو تخزينها أو االحتفاظ ، باستحداث أو إنتاج األسلحة الكيميائية أو احتيازها بطريقة أخرى)   أ(

  .حة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكانأو نقل األسل، بها
  .باستعمال األسلحة الكيميائية)   ب(
  .بالقيام بأية استعدادات عسكرية الستعمال األسلحة الكيميائية) ج(
بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة علـى الـدول   ) د(

  األطراف بموجب هذه 
  .فاقيةاالت  
تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر األسلحة الكيميائية التي تملكها أو تحوزها أو تكون قائمـة   -٢

  .وفقاً ألحكام هذه االتفاقية، في أي مكان يخضع لواليتها أو سيطرتها
تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر جميع األسلحة الكيميائية التي خلفتها في أراضي أي دولة  -٣

  .ألحكام هذه االتفاقيةوفقاً ، طرف أخرى
تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر أي مرافق إلنتاج األسلحة الكيميائية تمتلكها أو تكون فـي   -٤

  .وفقاً ألحكام هذه االتفاقية، حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لواليتها أو سيطرتها
  .ربتتعهد كل دولة طرف بعدم استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للح -٥
   
  

  المادة الثانية
  التعاريف والمعايير

  :ألغراض هذه االتفاقية    
  :مجتمعاً أو منفرداً، ما يلي" األسلحة الكيميائية"يقصد بمصطلح  -١



فيما عدا المواد المعدة منها ألغراض غير محظـورة  ، الموارد الكيميائية السامة وسالئفها)   أ(
  .الكميات متفقة مع هذه األغراضبموجب هذه االتفاقية ما دامت األنواع و

الذخائر والنبائط المصممة خصيصاً إلحداث الوفاة أو غيرها من األضرار عن طريق )     ب(
ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة 

  ).أ(المحددة في الفقرة الفرعية 
صاً الستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبـائط  أية معدات مصممة خصي) ج(

  المحددة في الفقرة 
  ).ب(الفرعية 

  ":المادة الكيميائية السامة"يقصد بمصطلح  -٢
أي مادة كيميائية يمكن من خالل مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحـدث وفـاة أو   

ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي ، و الحيوانعجزاً مؤقتاً أو أضرار دائمة لإلنسان أ
وبغض النظر عما إذا كانـت تنـتج   ، من هذا القبيل بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها

  .في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر
أدرجت المواد الكيميائية السامة المعينة لتطبيق تـدابير التحقـق   ، ألغراض تنفيذ االتفاقية(    

  ).عليها في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية
   
  ":السليفة"يقصد بمصطلح  -٣

، أية مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة في إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانـت 
  .ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات

أدرجت السالئف المعينة لتطبيق تدابير التحقق عليها فـي الجـداول   ، االتفاقية ألغراض تنفيذ(
  الواردة في المرفق المتعلق  

  ).بالمواد الكيميائية
يشار إليه فيما بعد باسم " مكون رئيسي في نظم ثنائية أو متعددة المكونات"يقصد بمصطلح  -٤
  ":مكون رئيسي"

لخواص السامة للمنتج النهائي وتتفاعـل بسـرعة مـع    السليفة التي تؤدي أهد دور في تعيين ا
  .المواد الكيميائية األخرى في النظام الثنائي أو المتعدد المكونات

  ":األسلحة الكيميائية القديمة"يقصد بمصطلح  -٥
  أو، ١٩٣٥األسلحة الكيميائية التي أنتجت قبل )   أ(
 ١٩٤٦إلـى عـام    ١٩٣٥مـن عـام   األسلحة الكيميائية التي تم إنتاجها في الفتـرة  )     ب(

  .وتدهورت حالتها إلى درجة أنه لم يعد من الممكن استعمالها كأسلحة كيميائية



  ":األسلحة الكيميائية المخلفة"يقصد بمصطلح  -٦
كـانون   ١التـي خلفتهـا دولـة بعـد     ، بما فيها األسلحة الكيميائية القديمة، األسلحة الكيميائية

  .ولة بدون رضا هذه األخيرةفي أراضي د ١٩٣٥يناير /الثاني
  ":عامل مكافحة الشغب"يقصد بمصطلح  -٧

يمكنها أن تحدث بسرعة فـي البشـر تهيجـاً    ، أي مادة كيميائية غير مدرجة في أحد الجداول
  .حسياً أو تسبب عجزاً بدنياً وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها

  ":الكيميائيةمرفق إنتاج األسلحة "يقصد بمصطلح  -٨
تم تصميمها أو بناؤهـا  ، وكذلك أية بناية توجد بداخلها هذه المعدات، يقصد به أية معدات)   أ(

  :١٩٤٦يناير /كانون الثاني ١أو استخدامها في أي وقت اعتباراً من 
حـين تحتـوي   ") المرحلة التكنولوجية النهائية("كجزء من مرحلة إنتاج المواد الكيميائية ) ١(

  :على، عند تشغيل المعدات، لموادتدفقات ا
  أو، في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية ١أية مادة كيميائية مدرجة في الجدول ) ١(
أية مادة كيميائية أخرى ليس لها استعمال في أغراض غير محظورة بموجـب االتفاقيـة   ) ٢(

كان آخـر يخضـع   أو في أي م، بكمية تزيد على طن واحد في السنة في إقليم الدولة الطرف
  أو، ولكن يمكن استعمالها ألغراض األسلحة الكيميائية، لوالية أو سيطرة الدولة الطرف

في جملة أمور تعبئة المواد الكيميائية المدرجة في ، بما في ذلك، لتعبئة األسلحة الكيميائية) ٣(
يائية في عبوات وتعبئة المواد الكيم، في ذخائر أو نبائط أو حاويات لتخزين الشوائب ١الجدول 

تشكل جزءاً من ذخائر ونبائط ثنائية مجمعة أو في ذخائر فرعية كيميائية تشـكل جـزءاً مـن    
وحشو العبوات والذخائر الفرعية الكيميائية في الذخائر والنبـائط  ، ذخائر ونبائط أحادية مجمعة

  .الخاصة بها
  :وال يقصد به)     ب(
فيما يخص تركيب المواد الكيميائية المحـددة فـي    أي مرفق تقل طاقته اإلنتاجية السنوية) ١(

  ،عن طن واحد) ١) (أ(الفقرة الفرعية 
كناتج ) ١) (أ(أي مرفق تُنتَج أو كانت تنتج فيه مادة من المواد المحددة في الفقرة الفرعية ) ٢(

ثانوي ال مفر من إنتاجه في األنشطة التي يضطلع بها ألغـراض غيـر محظـورة بموجـب     
في المائة من مجموع المنتج أو يخضـع   ٣ريطة أال تتجاوز كمية المادة الكيميائية ش، االتفاقية

أو يشار إليه فيما بعد باسم (المرفق لإلعالن والتفتيش بموجب المرفق المتعلق بالتنفذ والتحقق 
  أو، ")المرفق المتعلق بالتحقق"



ألغراض غيـر   ١لجدول المرفق الوحيد الصغير الحجم إلنتاج مواد كيميائية مدرجة في ا) ٣(
محظورة بموجب هذه االتفاقية على النحو المشار إليه في الجزء السادس من المرفق المتعلـق  

  ،بالتحقق
  ":أغراض غير محظورة بموجب االتفاقية"يقصد بمصطلح  -٩
األغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدالنية أو األغراض السلمية )   أ(

  .ىاألخر
أي األغراض المتصلة مباشرةً بالوقاية من المواد الكيميائيـة  ، األغراض الوقائية)           ب(

  .السامة والوقاية من األسلحة الكيميائية
األغراض العسكرية التي ال تتصل باستعمال األسلحة الكيميائية وال تعتمد فـي اسـتخدام   ) ج(

  .حربالخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة لل
  .بما في ذلك ألغراض مكافحة الشغب المحلي، إنفاذ القانون) د(

  ":الطاقة اإلنتاجية"يقصد بمصطلح  -١٠
القدرة الكمية السنوية على إنتاج مادة كيميائية معينـة بنـاء علـى العمليـة التكنولوجيـة         

  ،   المستخدمة فعالً في المرفق ذي الصلة
القـدرة المخطـط السـتخدامها فـي     ، عد في طور التشغيلإذا كانت العملية لم تدخل ب، أو   

  وتعتبر معادلة للطاقة المبينة ، المرفق
، فإنها تعد معادلة لطاقـة التصـميم  ، على لوحة الهوية فإذا لم تكن طاقة لوحة الهوية متاحة   

  وطاقة لوحة الهوية هي كمية الناتج 
كما يتضـح  ، صوى لمرفق اإلنتاجفي ظل ظروف مهيأة على أفضل نحو لتحقيق الكمية الق   

  من دورة أو أكثر من دورات 
  .أما طاقة التصميم فهي كمية الناتج المقابلة المحسوبة نظرياً، التشغيل االختباري   
  ":المنظمة"يقصد بمصطلح  -١١
  .منظمة حظر األسلحة الكيميائية المنشأة عمالً بالمادة الثامنة من هذه االتفاقية   
  :ادة السادسةألغراض الم -١٢
  .مادة كيميائية تكوينها من خالل تفاعل كيميائي" إنتاج"يقصد بمصطلح ) أ(   
مصل التركيب واالسـتخالص  ، مادة كيميائية عملية فيزيائية" تجهيز"يقصد بمصطلح ) ب(    

  وال تتحول فيها المادة ، والتنقية
  .الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى 

مادة كيميائية تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي إلى مـادة  " استهالك"يقصد بمصطلح ) ج(    
  .كيميائية أخرى



  المادة الثالثة
  اإلعالنات

يوماً من بدء نفـاذ االتفاقيـة    ٣٠في موعد ال يتجاوز ، تقدم كل دولة طرف إلى المنظمة -١
  التي يجب ، اإلعالنات التالية، بالنسبة لها

  :أن تشمل   
  :سلحة الكيميائيةفيما يتعلق باأل) أ(
إعالن ما إذا كانت تمتلك أو توجد في حيازتها أي أسلحة كيميائية أو ما إذا كانـت هنـاك   ) ١(

  .أي أسلحة كيميائية قائمة في أي مكان يخضع لواليتها أو سيطرتها
التحديد الدقيق للموقع والكمية اإلجمالية والجرد التفصيلي لألسلحة الكيميائية التي تمتلكهـا  ) ٢(

وفقـاً  ، أو توجد في حيازتها أو التي تكون قائمة في أي مكان يخضع لواليتهـا أو سـيطرتها  
بخـالف األسـلحة   ، من المرفق المتعلق بـالتحقق ) ألف(من الجزء الرابع  ٣إلى  ١للفقرات 

  ).٣(الكيميائية المشار إليها في الفقرة الفرعية 
كها دولة أخرى أو توجد في حيازتهـا أو  اإلبالغ عن أية أسلحة كيميائية في أراضيها تمتل) ٣(

) ألـف (من الجزء الرابع  ٤وفقاً للفقرة ، تكون قائمة في أي مكان يخضع لواليتها أو سيطرتها
  .من المرفق المتعلق بالتحقق

أي أسلحة كيميائية ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إعالن ما إذا كانت قد نقلت أو تلقت) ٤(
وفقـاً  ، وبيان نقل أو تلقي هذه األسلحة على وجه التحديـد ، ١٩٤٦ر يناي/كانون الثاني ١منذ 

  .من المرفق المتعلق بالتحقق) ألف(من الجزء الرابع  ٥للفقرة 
تقديم خطتها العامة لتدمير األسلحة الكيميائية التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو تكـون  ) ٥(

مـن  ) ألـف (من الجزء الرابع  ٦للفقرة  وفقاً، قائمة في أي مكان يخضع لواليتها أو سيطرتها
  .المرفق المتعلق بالتحقق

  :فيما يتعلق باألسلحة الكيميائية القديمة واألسلحة الكيميائية المخلفة) ب(
وتقديم كل المعلومات المتاحـة  ، إعالن ما إذا كانت لها في أراضيها أسلحة كيميائية قديمة) ١(

  .ن المرفق المتعلق بالتحققم) باء(من الجزء الرابع  ٣وفقاً للفقرة 
وتقـديم كـل المعلومـات    ، إعالن ما إذا كانت توجد في أراضيها أسلحة كيميائية مخلفة) ٢(

  .من المرفق المتعلق بالتحقق) باء(من الجزء الرابع  ٨المتاحة وفقاً للفقرة 
وتقـديم كـل   ، إعالن ما إذا كانت قد خلفت أسلحة كيميائية فـي أراضـي دول أخـرى   ) ٣(

  .من المرفق المتعلق بالتحقق) باء(من الجزء الرابع  ١٠لومات المتاحة وفقاً للفقرة المع
  :فيما يتعلق بمرافق إنتاج األسلحة الكيميائية) ج(



إعالن ما إذا كان يوجد أو قد وجد أي مرفق إلنتاج األسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتهـا  ) ١(
كان يخضع لواليتها أو سيطرتها في أي وقت منـذ  أو قائماً أو كان قائماً في أي م، أو حيازتها

  .١٩٤٦يناير / كانون الثاني  ١
إعالن ما إذا كان يوجد أو قد وجد أي مرفق إلنتاج األسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتهـا  ) ٢(

كانون  ١أو حيازتها أو يكون قائماً في أي مكان يخضع لواليتها أو سيطرتها في أي وقت منذ 
بخـالف  ، من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق ١وفقاً للفقرة ، ١٩٤٦يناير / الثاني

  ).٣(المرافق المشار إليها في الفقرة الفرعية 
اإلبالغ عن أي مرفق إلنتاج األسلحة الكيميائية في أراضيها يدخل في نطـاق ملكيـة أو   ) ٣(

لوالية أو سـيطرة دولـة    حيازة دولة أخرى أو يكون قائماً أو كان قائماً في أي مكان يخضع
من الجزء الخـامس مـن    ٢وفقاً للفقرة ، ١٩٤٦يناير /كانون الثاني ١أخرى في أي وقت من 
  .المرفق المتعلق بالتحقق

أي معدات إلنتـاج  ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إعالن ما إذا كانت قد نقلت أو تلقت) ٤(
وبيان نقل أو تلقي مثل هذه المعدات على ، ١٩٤٦يناير /كانون الثاني ١األسلحة الكيميائية منذ 

  .من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق ٥إلى  ٣وفقاً للفقرات ، وجه التحديد
تقديم خطتها العامة لتدمير أي مرفق إلنتاج األسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها ) ٥(

من الجزء الخامس مـن   ٦وفقاً لفقرة ، هاأو يكون قائماً في أي مكان يخضع لواليتها أو سيطرت
  .المرفق المتعلق بالتحقق

تحديد اإلجراءات المتعين اتخاذها إلغالق أي مرفق إلنتاج األسلحة الكيميائية تمتلكـه أو  ) ٦(
، ١، ١وفقاً للفقـرة  ، يوجد في حيازتها أو يكون قائماً في أي مكان يخضع لواليتها أو سيطرتها

  .مرفق المتعلق بالتحققمن الجزء الخامس من ال
تقديم خطتها العامة ألي تحويل مؤقت ألي مرفق إلنتاج األسـلحة الكيميائيـة تمتلكـه أو    ) ٧(

يوجد في حيازتها أو يكون قائماً في أي مكان يخضع لواليتها أو سيطرتها إلى مرفق لتـدمير  
  .بالتحقق من الجزء الخامس من المرفق المتعلق ٧وفقاً للفقرة ، األسلحة الكيميائية

  :فيما يتعلق بالمرافق األخرى) د(
التحديد الدقيق للمكان والطبيعة والنطاق العام ألنشطة أي مرفق أو منشأة مما هـو فـي        

  نطاق ملكيتها أو حيازتها أو  
ويكون قد صمم أو شيد أو استخدم فـي أي  ، قائم في أي مكان يخضع لواليتها أو سيطرتها   

  كانون  ١وقت منذ 
في جملـة  ، ويشمل ذلك، الستحداث األسلحة الكيميائية في المقام األول ١٩٤٦يناير /الثاني   

  المختبرات ومواقع ، أمور



  .االختبار والتقييم   
  :فيما يتعلق بعوامل مكافحة الشغب) هـ(

إن ، والصيغة البنائية والرقم في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية، تحديد االسم الكيميائي   
ويجب تحديث هذا اإلعالن فـي  ، لكل مادة كيميائية تحتفظ بها ألغراض مكافحة الشغب، دوج

  .يوماً بعد بدء سريان أي تغيير ٣٠موعد ال يتجاوز 
ال تنطبق أحكام هذه المادة واألحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفـق المتعلـق    -٣

 ١الكيميائية التي دفنت في أراضـيها قبـل   على األسلحة ، تبعاً لتقدير الدولة الطرف، بالتحقق
/ كانون الثاني  ١أو التي أغرقت في البحر قبل ، والتي تظل مدفونة ١٩٧٧يناير /كانون الثاني

  .١٩٨٥يناير 
  المادة الرابعة

  األسلحة الكيميائية
تي تنطبق أحكام هذه المادة واإلجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع األسلحة الكيميائية ال -١

تمتلكها أية دولة طرف أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضـع لواليتهـا أو   
بخالف األسلحة الكيميائية القديمة واألسلحة الكيميائية المخلّفة التي ينطبـق عليهـا   ، سيطرتها

  .من المرفق المتعلق بالتحقق) باء(الجزء الرابع 
  .راءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادةترد في المرفق المتعلق بالتحقق اإلج -٢
 ١تخضع جميع المواقع التي تخزن أو تدمر فيها األسلحة الكيميائية المحددة فـي الفقـرة    -٣

وفقاً للجـزء الرابـع   ، لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد باألجهزة الموقعية
  .من المرفق المتعلق بالتحقق) ألف(
مـن المـادة   ) أ( ١ور تقديم اإلعالن المنصوص عليه في الفقـرة  ف، تقوم كل دولة طرف -٤

 ١بإتاحة إمكانية الوصول إلى األسلحة الكيميائية المحددة في الفقـرة  ، الثالثة من هذه االتفاقية
  .لغرض التحقق المنهجي من اإلعالن عن طريق التفتيش الموقعي

الكيميائية إال إلى كرفـق لتـدمير   ال تقوم أي دولة طرف بنقل أي من هذه األسلحة ، وبعد ذلك
وتتيح إمكانية الوصول إلى هذه األسلحة الكيميائية لغرض التحقق الموقعي ، األسلحة الكيميائية

  .المنهجي
تتيح كل دولة طرف إمكانية الوصول إلى أي مرافق لتدمير األسلحة الكيميائية ومنـاطق   -٥

قائمة في أي مكـان يخضـع لواليتهـا أو     تخزينها التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو تكون
  .لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد باألجهزة الموقعية، سيطرتها

عمالً بـالمرفق   ١تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع األسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة  -٦
والمشار إليهما فيما بعـد باسـم   ( المتعلق بالتحقق ووفقاً لمعدل وتسلسل التدمير المتفق عليهما



ويجب أن يبدأ هذا التدمير في موعد ال يتجاوز سنتين من بدء نفاذ االتفاقيـة  "). ترتيب التدمير"
بالنسبة للدولة الطرف وأن ينتهي في غضون ما ال يزيد على عشر سنوات مـن بـدء نفـاذ    

  .حتها الكيميائية بخطى أسرعغير أنه ليس ثمة ما يمنع أية دولة طرف من تدمير أسل، االتفاقية
  :تقوم كل دولة طرف بما يلي -٧
قبل بـدء كـل فتـرة    ، ١تقديم خطط تفصيلية لتدمير األسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة ) أ(

مـن المرفـق   ) ألـف (من الجزء الرابع  ٢٩وفقاً للفقرة ، يوماً على األقل ٦٠تدمير سنوية بـ
طط التفصيلية جميع المخزونات التي ستدمر خالل فتـرة  ويجب أن تشمل الخ. المتعلق بالتحقق

  .التدمير السنوية التالية
عن تنفيذ خططها لتدمير األسلحة الكيميائية المحـددة  ، على أساس سنوي، وتقديم إعالنات) ب(

  .يوماً من انتهاء كل فترة تدمير سنوية ٦٠في موعد ال يتجاوز  ١في الفقرة 
يفيد أنه قد ، يوماً من إتمام عملية التدمير ٣٠فترة ال تتجاوز خالل ، وإصدار تأكيد رسمي) ج(

  .١تم تدمير جميع األسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 
إذا صدقت دولة ما على االتفاقية أو انضمت إليها بعد فترة السـنوات العشـر المحـددة     -٨

بأسرع مـا فـي    ١في الفقرة فإنها تدمر األسلحة المحددة ، من هذه المادة ٦للتدمير في الفقرة 
ويحدد المجلس التنفيذي ترتيب التدمير وإجراءات التحقق الصـارمة بالنسـبة لهـذه    . اإلمكان

  .الدولة الطرف
يبلّغ عن أية أسلحة كيميائية تكتشفها دولة طرف بعد اإلعـالن األولـي عـن األسـلحة      -٩

  .من المرفق المتعلق بالتحقق) لفأ(وتؤمن هذه األسلحة وتدمر وفقاً للجزء الرابع ، الكيميائية
تولي كل دولة طرف أولوية لتأمين سالمة الناس وحماية البيئة أثناء قيامها بنقل األسلحة  -١٠

وعلى كل دولة طرف أن تنقل هذه . الكيميائية وأثناء أخذ عينات منها وأثناء تخزينها وتدميرها
عـايير الوطنيـة المتعلقـة بالسـالمة     األسلحة وتأخذ عينات منها وتخزينها وتدمرها وفقـاً للم 

  .واالبتعاثات
على كل دولة طرف توجد على أراضيها أسلحة كيميائية تملكها أو توجد في حيازة دولة  -١١

أن تبـذل أكمـل   ، أخرى أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لوالية أو سيطرة دولة أخـرى 
وعد ال يتجاوز سنة واحدة مـن  الجهود لضمان نقل هذه األسلحة الكيميائية من أراضيها في م

فإنه يجـوز للدولـة الطـرف أن    ، وإذا لم تنقل خالل سنة واحدة. بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة لها
  .تطلب من المنظمة والدول األطراف األخرى تقديم المساعدة في تدمير هذه األسلحة الكيميائية

التي تطلب معلومـات أو   تتعهد كل دولة طرف بأن تتعاون مع الدول األطراف األخرى -١٢
مساعدة على أساس ثنائي أو من خالل األمانة الفنية فيما يتعلق بأساليب وتكنولوجيات التـدمر  

  .المأمون والفعال لألسلحة الكيميائية



) ألف(لدى االستطالع بأنشطة التحقق عمالء بهذه المادة وبالجزء الرابع ، تنظر المنظمة -١٣
في تدابير لتفادي االزدواج غير الضروري في االتفاقات الثنائيـة  ، من المرفق المتعلق بالتحقق

أو المتعددة األطراف بشأن التحقق من تخزين األسـلحة الكيميائيـة وتـدميرها بـين الـدول      
  .األطراف

يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابير عمـالً  ، ولهذه الغاية
  :إذا رأى، د األطراف من هذا القبيلباتفاق ثنائي أو متعد

أن أحكام التحقق في هذا االتفاق تتسق مع أحكام التحقق الواردة في هذه المـادة والجـزء   ) أ(
  .من المرفق المتعلق بالتحقق) ألف(الرابع 

وأن تنفيذ هذا االتفاق يوفر ضمانات كافية لالمتثال لألحكام ذات الصـلة فـي هـذه    ) ب(    
  .االتفاقية

وأن أطراف االتفاق الثنائي أو المتعدد األطراف تحيط المنظمة علماً بكامل أنشـطتها  ) ج(    
  .المتعلقة بالتحقق

فإنه يحق للمنظمـة أن تراقـب تنفيـذ     ١٣إذا اتخذ المجلس التنفيذي قراراً عمالً بالفقرة  -١٤
  .االتفاق الثنائي أو المتعدد األطراف

على التزام دولة طرف بتقـديم اإلعالنـات عمـالً    ما يؤثر  ١٤، ١٣ليس في الفقرتين  -١٥
  .من المرفق المتعلق بالتحقق) ألف(بالمادة الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الرابع 

وعليهـا  . تتحمل كل دولة طرف تكاليف تدمير األسلحة الكيميائية الملزمة بأن تـدمرها  -١٦
الكيميائية ما لم يقرر المجلـس   أيضاً أن تتحمل تكليف التحقق من تخزين وتدمير هذه األسلحة

فإذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بهـا المنظمـة   . التنفيذي غير ذلك
فإن تكاليف تدابير التحقق التكميلية والمراقبة التي تقوم بها المنظمـة تسـدد   ، ١٣عمالً بالفقرة 

مـن   ٧حدة على النحو المحدد في الفقـرة  وفقاً لجدول األنصبة المقررة لقسمة نفقات األمم المت
  .المادة الثامنة

ال تنطبق أحكام هذه المادة واألحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفـق المتعلـق    -١٧
 ١على األسلحة الكيميائية التي دفنت في أراضـيها قبـل   ، تبعاً لتقدير الدولة الطرف، بالتحقق

كـانون   ١أو التي أغرقت فـي البحـر قبـل    ، دفونةوالتي تظل م ١٩٧٧يناير /كانون الثاني
  .١٩٨٥يناير /الثاني

  
  
  
  



  المادة الخامسة
  مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية

تنطبق أحكام هذه المادة واإلجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع مرافق إنتاج األسـلحة   -١
ق أخرى إلنتـاج األسـلحة   الكيميائية التي تمتلكها دولة طرف أو توجد في حيازتها وأي مراف

  .الكيميائية تكون قائمة في أي مكان يخضع لواليتها أو سيطرتها
  .ترد في المرفق المتعلق بالتحقق اإلجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة -٢
لتحقـق منهجـي عـن     ١تخضع جميع مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة  -٣

رصد باألجهزة الموقعية وفقاً للجزء الخامس من المرفق المتعلـق  طريق التفتيش الموقعي وال
  .بالتحقق

توقف كل دولة طرف فوراً كل نشاط في مرافق إنتاج األسلحة الكيميائيـة المحـددة فـي     -٤
  .باستثناء النشاط المطلوب لإلغالق، ١الفقرة 

يـة أو تعـديل أيـة    ال يجوز ألية دولة طرف بناء أي مرفق جديد إلنتاج األسلحة الكيميائ -٥
  .مرافق قائمة لغرض إنتاج األسلحة الكيميائية أو ألي نشاط آخر محظور بموجب هذه االتفاقية

مـن المـادة   ) ج( ١تتيح كل دولة طرف فور تقديم اإلعالن المنصوص عليه في الفقـرة   -٦
لغـرض   ،١الثالثة إمكانية الوصول إلى مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية المحددة فـي الفقـرة   

  .التحقق المنهجي من اإلعالن عن طريق التفتيش الموقعي
  :تقوم كل دولة طرف بما يلي -٧
 ٩٠في موعد ال يتجاوز  ١إغالق جميع مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة ) أ(

قـديم  وت، يوماً من بدء االتفاقية بالنسبة لها وفقاً للجزء الخامس من المرفق المتعلـق بـالتحقق  
  .إخطار عن ذلك

بعـد   ١وإتاحة إمكانية الوصول إلى مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية المحددة في الفقـرة  ) ب(
لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد باألجهزة الموقعية بغية ، إغالقها

  .التأكد من استمرار إغالق المرفق ثم تدميره
، ١جميع مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية المحددة في الفقـرة  تقوم كل دولة طرف بتدمير  -٨

والمرافق والمعدات المتصلة بها عمالً بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقاً لمعدل وتسلسل التـدمير  
ويجب أن يبـدأ التـدمير فـي    "). ترتيب التدمير"والمشار إليهما فيما بعد باسم (المتفق عليهما 

وأن ينتهي في موعد ال يتجـاوز  ، من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة لهاموعد ال يتجاوز سنة واحدة 
غير أنه ليس ثمة ما يمنع أي دولة طرف من تدمير هـذه  . عشر سنوات من بدء نفاذ االتفاقية

  .المرافق بخطى أسرع
  :تقوم كل دولة طرف بما يلي -٩



علن عنها قبل بدء تدمير كل تقديم خطط تفصيلية لتدمير مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية الم) أ(
  .يوماً ١٨٠مرفق بما ال يقل عن 

عن تنفيذ خططها لتدمير جميع مرافق إنتاج األسـلحة  ، على أساس سنوي، تقديم إعالنات) ب(
  .يوماً بعد انتهاء كل فترة تدمير سنوية ٩٠في موعد ال يتجاوز  ١الكيميائية المحددة في الفقرة 

يفيد أنه تـم  ، يوماً من إتمام عملية التدمير ٣٠ة ال تتجاوز إصدار تأكيد رسمي خالل فتر) ج(
  .١تدمير جميع مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 

إذا صدقت دولة على االتفاقية أو انضمت إليها بعد فترة السنوات العشر المحـددة فـي    -١٠
. بأسرع ما فـي اإلمكـان   ١ي الفقرة تدمر مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية المحددة ف، ٨الفقرة 

  .ويحدد المجلس التنفيذي ترتيب التدمير وإجراءات التحقق الصادرة بالنسبة لهذه الدولة الطرف
تولي كل دولة طرف أولوية قصوى لتأمين سالمة الناس وحماية البيئـة أثنـاء قيامهـا     -١١

رافق إنتاج األسلحة الكيميائية وتدمر كل دولة طرف م. بتدمير مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية
  .وفقاً لمعاييرها الوطنية المتعلقة بالسالمة واالبتعاثات

تحويالً مؤقتاً لتـدمير   ١يجوز تحويل مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة  -١٢
. قمن الجزء الخامس من المرفق المتعلق بـالتحق  ٢٥إلى  ١٨األسلحة الكيميائية وفقاً للفقرات 

علـى أن  ، ويجب تدمير هذا المرفق المحول بمجرد توقف استخدامه لتدمير األسلحة الكيميائية
  .يتم ذلك على أي حال في غضون فترة ال تتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ االتفاقية

أن تطلب اإلذن باستخدام ، في حاالت الحاجة القاهرة االستثنائية، يجوز ألي دولة طرف -١٣
ألغـراض غيـر محظـورة بموجـب     ، ١محدد في الفقرة ، األسلحة الكيميائيةمرفق إلنتاج 

ما إذا كان يوافـق  ، بناء على توصية المجلس التنفيذي، يقرر مؤتمر الدول األطراف. االتفاقية
وفقاً لفرع دال من الجزء ، على هذا الطلب أم يرفضه ويضع الشروط التي تقوم عليها الموافقة

  .لق بالتحققالخامس من المرفق المتع
يحول مرفق إنتاج األسلحة الكيميائية بطريقة تجعل المرفق المحول غير قابل للتحويـل   -١٤

مرة أخرى إلى مرفق إلنتاج األسلحة الكيميائية بدرجة أكبر من قابلية أي مرفق آخر يسـتخدم  
أو غيـر ذلـك مـن    ، أو صـيدالنية ، أو طبيـة ، أو بحثية، أو زراعية، في أغراض صناعية

  .١راض السلمية التي ال تنطوي على مواد كيميائية مدرجة في الجدول األغ
تخضع جميع المرافق المحولة لتحقيق منهجي عن طريق التفتـيش المـوقعي والرصـد     -١٥

  .وفقاً للفرع دال من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق، باألجهزة الموقعية
حقق عمالً بهذه المادة وبالجزء الخامس مـن  لدى االضطالع بأنشطة الت، تنظر المنظمة -١٦

في تدابير لتفادي االزدواج غير الضروري في االتفاقيـة الثنائيـة أو   ، المرفق المتعلق بالتحقق



المتعددة األطراف بشأن التحقق من مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية وتـدميرها بـين الـدول    
  .األطراف

التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابر عمـالً   يقرر المجلس التنفيذي قصر، ولهذه الغاية
  :إذا رأى، باتفاق ثنائي أو متعدد األطراف من هذا القبيل

أن أحكام التحقق في مثل هذا االتفاق تتسق مع أحكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء ) أ(
  .الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق

يوفر ضمانات كافية لالمتثال لألحكام ذات الصـلة فـي هـذه    وأن تنفيذ هذا االتفاق ) ب(    
  .االتفاقية

وأن أطراف االتفاق الثنائي أو المتعدد األطراف تحيط المنظمة علماً بكامل أنشـطتها  ) ج(    
  .المتعلقة بالتحقق

فإنه يحق للمنظمة أن تراقـب تنفيـذ   ، ١٦إذا اتخذ المجلس التنفيذي قراراً عمالً بالفقرة  -١٧
  .تفاق الثنائي أو المتعدد األطرافاال
ما يؤثر على التزام دولة طرف بتقـديم اإلعالنـات عمـالً     ١٧و ١٦ليس في الفقرتين  -١٨

  .بالمادة الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الخامس من مرفق التحقق
تتحمل كل دولة طرف تكاليف تدمير مرافق إنتاج األسـلحة الكيميائيـة الملزمـة بـأن      -١٩

وعليها أيضاً أن تتحمل تكاليف التحقق بموجب هذه المادة مـا لـم يقـرر المجلـس      ،تدمرها
وإذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمـة  . التنفيذي غير ذلك

فإن تكاليف التحقق التكميلي والمراقبة التي تقوم بها المنظمـة تسـدد وفقـاً    ، ١٦عمالً بالفقرة 
من المـادة   ٧صبة المقررة لقسمة نفقات األمم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة لجدول األن

  .الثامنة
  

  المادة السادسة
  األنشطة غير المحظورة بموجب االتفاقية

  
في استحداث مواد كيميائيـة سـامة   ، رهناً بأحكام هذه االتفاقية، كل دولة طرف لها الحق -١

، ها بطريقة أخرى واالحتفـاظ بهـا ونقلهـا واسـتخدامها    وفي احتياز، وفي إنتاجها، وسالئفها
  .ألغراض غير محظورة بموجب االتفاقية

تتخذ كل دولة طرف التدابير الضرورية التي تكفل أن المواد الكيميائية السامة وسالئفها ال  -٢
و أو يحتفظ بها أو تنقل أو تستخدم داخل أراضيها أ، أو تُحتاز بطريقة أخرى، تُستحدث أو تنتج

. إال ألغراض غير محظورة بموجب االتفاقيـة ، في أي مكان آخر خاضع لواليتها أو سيطرتها



، وبغية التحقق من أن األنشطة تتفق مع االلتزامات التي تقضـي بهـا االتفاقيـة   ، ولهذه الغاية
 ٣و ٢و ١تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية السامة وسالئفها المدرجـة فـي الجـداول    

المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية والمرافق التي تتصل بهـذه المـواد الكيميائيـة    الواردة في 
القائمة في أراضيها أو في أي مكـان  ، والمرافق األخرى المحددة في المرفق المتعلق بالتحقق

لتدابير التحقق حسبما هو منصـوص عليـه فـي المرفـق     ، آخر يخضع لواليتها أو سيطرتها
  .المتعلق بالتحقق

ويشار إليها فيمـا بعـد   ( ١خضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول ت -٣
ألحكام حظر اإلنتاج واالحتياز واالحتفاظ والنقل واالستخدام ") الكيميائية ١مواد الجدول "باسم 

وتخضع المواد الكيميائيـة  . على النحو المحدد في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق
والمرافق المحددة في الجزء السادس من المرفـق المتعلـق بـالتحقق     ١ة في الجدول المدرج

للتحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد باألجهزة الموقعية وفقاً لذلك الجزء مـن  
  .المرفق المتعلق بالتحقق

بعـد   ويشار إليها فيمـا ( ٢تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول  -٤
والمرافق المحددة في الجزء السابع مـن المرفـق المتعلـق    ") الكيميائية ٢مواد الجدول "باسم 

  .بالتحقق لرصد البيانات والتحقق الموقعي وفقاً لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق
ويشار إليها فيمـا بعـد   ( ٣تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول  -٥

والمرافق المحددة في الجزء الثامن مـن المرفـق المتعلـق    ") الكيميائية ٣مواد الجدول "باسم 
  .بالتحقق لرصد البيانات والتحقق الموقعي وفقاً لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق

تُخضع كل دولة طرف المرافق المحددة في الجزء التاسع من المرفق المتعلـق بـالتحقق    -٦
لتحقق الموقعي الالحق وفقاً لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق مـا لـم   لرصد البيانات وا

من الجزء التاسـع مـن المرفـق     ٢٢يقرر مؤتمر الدول األطراف خالف ذلك عمالً بالفقرة 
  .المتعلق بالتحقق

، يوماً من بدء نفاذ االتفاقيـة بالنسـبة لهـا    ٣٠في موعد ال يتجاوز ، تقدم كل دولة طرف -٧
  .وفقاً للمرفق المتعلق بالتحقق، ولياً عن المواد الكيميائية والمرافق ذات الصلةإعالناً أ

تصدر كل دولة طرف إعالنات سنوية عن المواد الكيميائية والمرافق ذات الصـلة وفقـاً    -٨
  .للمرفق المتعلق بالتحقق

افـق  تمنح كل دولة طرف المفتشين إمكانية الوصول إلى المر، ألغراض التحقق الموقعي -٩
  .حسبما هو مطلوب في المرفق المتعلق بالتحقق

التدخل الذي ال موجب لـه فـي   ، لدى االضطالع بأنشطة التحقق، تتفادى األمانة الفنية -١٠
، وتتقيـد ، األنشطة الكيميائية للدولة الطرف لألغراض غير المحظورة بموجب هذه االتفاقيـة 



ق المتعلـق بحمايـة المعلومـات    باألحكام المنصوص عليها في المرف، على وجه الخصوص
  ").المرفق المتعلق بالسرية"ويشار إليه فيما بعد باسم (السرية 

تنفيذ أحكام هذه المادة على نحو يتجنب عرقلة التنمية االقتصادية أو التكنولوجية للـدول   -١١
األطراف والتعاون الدولي في ميدان األنشطة الكيميائية لألغراض غير المحظـورة بموجـب   

بما في ذلك التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية وللمواد الكيميائية ومعدات ، االتفاقية هذه
  .إنتاج أو تجهيز أو استخدام المواد الكيميائية لألغراض غير المحظورة بموجب هذه االتفاقية

   
  

  المادة السابعة
  تدابير التنفيذ الوطنية

  :التعهدات العامة
التدابير الضرورية لتنفيـذ التزاماتهـا   ، وفقاً إلجراءاتها الدستورية ،تعتمد كل دولة طرف -١

  :وتقوم خصوصاً بما يلي، بموجب هذه االتفاقية
تحظر على األشخاص الطبيعيين واالعتباريين في أي مكان على إقليمها أو في أي أمـاكن  ) أ(

أنشطة محظـورة  أخرى خاضعة لواليتها على نحو يعترف به القانون الدولي االضطالع بأية 
بما في ذلك من تشـريعات جزائيـة بشـأن هـذه     ، على أية دولة بموجب طرف هذه االتفاقية

  .األنشطة
بأية أنشطة محظورة على أي دولة طرف ، وال تسمح في أي مكان خاضع لسيطرتها) ب(    

  .بموجب هذه االتفاقية
بحيث يشمل ) أ(قرة الفرعية وأن تمدد تطبيق تشريعاتها الجزائية التي تسن بموجب الف) ج(    

  أية أنشطة محظورة على أية 
دولة طرف بموجب هذه االتفاقية يضطلع بها في أي مكـان أشـخاص طبيعيـون حـاملون     

  .طبقاً للقانون الدولي، لجنسيتها
تتعاون كل دولة طرف مع غيرها من الدول األطراف وتقدم الشكل المناسب من المساعدة  -٢

  .١تنفيذ االلتزامات بموجب الفقرة القانونية بغية تيسير 
تولي كل دولة أولوية قصوى لتأمين سالمة الناس وحماية البيئة أثنـاء تنفيـذ التزاماتهـا     -٣

وعليها أن تتعاون عند االقتضاء مع الدول األطراف األخرى فـي هـذا   ، بموجب هذه االتفاقية
  .الصدد

  :العالقة بين الدولة الطرف والمنظمة



طرف من أجل تنفيذ التزاماتها بموجب هذه االتفاقية بتعيين أو إنشاء هيئـة   تقوم كل دولة -٤
وتبلـغ  . وطنية تعمل كمركز وطني لتأمين االتصال الفعال بالمنظمة والدول األطراف األخرى

  .كل دولة طرف المنظمة بهيئتها الوطنية عند بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة لها
  .دابير التشريعية واإلدارية المتخذة لتنفيذ هذه االتفاقيةتبلغ كل دولة طرف المنظمة بالت -٥
تعتبر كل دولة طرف أن المعلومات والبيانات التي تتلقاها بصورة مؤتمنة مـن المنظمـة    -٦

وال تتصرف فـي هـذه   . فيما يتعلق بتنفيذ هذه االتفاقية معلومات سرية وتوليها معاملة خاصة
ها والتزاماتها على وجه الحصر بموجب هذه االتفاقيـة  المعلومات والبيانات إال في سياق حقوق

  .وطبقاً لألحكام الواردة في المرفق المتعلق بالسرية
تتعهد كل دولة طرف بأن تتعاون مع المنظمة في ممارسة جميع وظائفها وال سـيما بـأن    -٧

  .تقدم المساعدة إلى األمانة الفنية
   
  

  المادة الثامنة
  المنظمة

  أحكام عامة –ألف 
من أجـل  ، تنشئ الدول األطراف في االتفاقية بموجب هذا منظمة حظر األسلحة الكيميائية -١

بما فـي ذلـك األحكـام    ، وتأمين تنفيذ أحكامها، تحقيق موضوع هذه االتفاقية والغرض منها
التعاون فيمـا بـين الـدول    وتوفير محفل للتشاور و، المتعلقة بالتحقق الدولي من االمتثال لها

  .األطراف
وال تحرم دولة طرف مـن  . تكون جميع الدول األطراف في االتفاقية أعضاء في المنظمة -٢

  .عضويتها في المنظمة
  .بمملكة هولندا مقراً للمنظمة، تكون الهاي -٣
بوصـفها  ، واألمانة الفنيـة ، والمجلس التنفيذي، ينشأ بموجب هذا مؤتمر الدول األطراف -٤

  .أجهزة المنظمة
تضطلع به من أنشطة التحقق المنصوص عليها في هذه االتفاقية بأقـل   تجري المنظمة ما -٥

وال . وبما يتمشى مع بلوغ أهدافها بفعالية وفي الوقـت المناسـب  ، الطرق تدخالً قدر اإلمكان
وتتخذ . تطلب المنظمة إال المعلومات والبيانات الالزمة للنهوض بمسؤولياتها بمقتضى االتفاقية

سرية المعلومات المتعلقة باألنشطة والمرافق المدنية والعسكرية التـي   كافة االحتياطات لحماية
باألحكـام الـواردة فـي    ، على وجه الخصوص، وتتقيد، أثناء تنفيذ االتفاقية، تصل إلى عملها

  .المرفق المتعلق بالسرية



في تدابير لالسـتفادة مـن اإلنجـازات    ، لدى اضطالعها بأنشطة التحقق، تنظر المنظمة -٦
  .ة والتكنولوجيةالعلمي

تدفع الدول األطراف تكاليف أنشطة المنظمة وفقاً لجدول األنصبة المقررة لقسـمة نفقـات    -٧
األمم المتحدة معدالً على نحو يراعي االختالف في العضوية بين األمم المتحدة وهذه المنظمـة  

لماليـة للـدول   وتخصم االشتراكات ا. ويخضع ألحكام المادتين الرابعة والخامسة من االتفاقية
وتتـألف  . األطراف في اللجنة التحضيرية بطريقة مناسبة من مساهماتها في الميزانية العاديـة 

، ميزانية المنظمة من بابين مستقلين يتصل أحدهما بالتكاليف اإلداريـة والتكـاليف األخـرى   
  .ويتصل اآلخر بتكاليف التحقق

كاته الماليـة فـي المنظمـة حـق     ال يكون لعضو المنظمة الذي يتأخر عن تسديد اشـترا  -٨
التصويت في المنظمة إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة االشتراكات المسـتحقة عليـه فـي    

أن يسمح لهـذا  ، مع ذلك، ولمؤتمر الدول األطراف. السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها
  .إرادتهالعضو بالتصويت إذا اقتنع بأن عدم الدفع يرجع لظروف خارجة عن 

  مؤتمر الدول األطراف –باء 
  :التكوين واإلجراءات واتخاذ القرارات

مـن جميـع الـدول    ") المـؤتمر "يشار إليه فيما بعد باسم (يتألف مؤتمر الدول األطراف  -٩
يمكن أن يرافقـه  ، ويكون لكل دولة عضو ممثل واحد في المؤتمر، األطراف في هذه االتفاقية

  .مناوبون ومستشارون
يوماً مـن بـدء نفـاذ     ٣٠عو الوديع إلى عقد أول دورة للمؤتمر في موعد ال يتجاوز يد -١٠

  .االتفاقية
  .يجتمع المؤتمر في دورات عادية تعقد سنوياً ما لم يقرر غير ذلك -١١
  :تعقد دورات استثنائية للمؤتمر -١٢
  أو، عندما يقرر المؤتمر ذلك) أ(    
  أو، كعندما يطلب المجلس التنفيذي ذل) ب(    
  أو، عندما تطلب أي دولة عضو ذلك ويؤيدها ثلث الدول األعضاء) ج(    
  .إلجراء دراسات استعراضية لسير العمل باالتفاقية ٢٢وفقاً للفقرة ) د(    
تعقد الدورة االستثنائية خالل مدة ال تتجاوز ) د(وفيما عدا الحالة المبينة في الفقرة الفرعية     
  .طلب إلى المدير العام لألمانة الفنية ما لم يحدد في الطلب خالف ذلكيوماً من تقديم ال ٣٠
من المادة الخامسة  ٢يدعى المؤتمر أيضاً إلى االنعقاد في شكل مؤتمر تعديل وفقاً للفقرة  -١٣

  .عشرة
  .تُعقد الدورات في مقر المنظمة ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك -١٤



رئيساً له وما قد يلزم ، في بداية كل دورة عادية، نتخبوي، يعتمد المؤتمر نظامه الداخلي -١٥
وهم يبقون في مناصبهم إلى أن ينتخب رئيس جديـد وأعضـاء   ، من أعضاء المكتب اآلخرين

  .مكتب آخرون في الدورة العادية التالية
  .يتألف النصاب القانوني للمؤتمر من أغلبية أعضاء المنظمة -١٦
  .واحد في المؤتمر يكون لكل عضو في المنظمة صوت -١٧
يتخذ المؤتمر القرارات المتعلقة بالمسائل اإلجرائية بأغلبيـة بسـيطة مـن األعضـاء      -١٨

وينبغي اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بتوافـق اآلراء  . الحاضرين والمصوتين
ار فإذا لم يمكن التوصل إلى توافق اآلراء وقت عرض قضية مـا التخـاذ قـر   . قدر اإلمكان

ويبذل خالل فترة التأجيل هذه قصارى جهـده  ، ساعة ٢٤بشأنها يؤجل الرئيس أي اقتراح لمدة 
فإذا تعذر التوصـل  . ويقدم تقريراً إلى المؤتمر قبل نهاية هذه الفترة، لتيسير بلوغ توافق اآلراء

ـ  ٢٤إلى توافق اآلراء بعد مرور  رين ساعة يتخذ المؤتمر القرار بأغلبية ثلثي األعضاء الحاض
وعندما ينشأ خالف حـول مـا إذا   . والمصوتين ما لم ينص في هذه االتفاقية على خالف ذلك

كانت المسألة موضوعية أم ال تعالج هذه المسألة على أنها موضوعية ما لم يقرر المؤتمر غير 
  .ذلك باألغلبية المطلوبة التخاذ القرارات بشأن المسائل الموضوعية

  :السلطات والوظائف
وينظر في أية مسائل أو أمور أو قضايا تدخل في ، ؤتمر هو الجهاز الرئيسي للمنظمةالم -١٩

. نطاق هذه االتفاقية بما في ذلك ما يتصل بسلطات ووظائف المجلس التنفيذي األمانـة الفنيـة  
ويجوز له وضع توصيات واتخاذ قرارات بشأن أية مسائل أو أمور أو قضايا متصلة باالتفاقية 

  .رف أو يعرضها عليه المجلس التنفيذيتثيرها دولة ط
ويعمل من أجل تعزيز موضـوعها والغـرض   ، يشرف المؤتمر على تنفيذ هذه االتفاقية -٢٠
ويشرف أيضاً على أنشطة المجلـس التنفيـذي   . كما يستعرض المؤتمر االمتثال لالتفاقية. منها

مبادئ توجيهيـة وفقـاً   ، هفي ممارسته لوظائف، ويجوز له أن يصدر ألي منهما، واألمانة الفنية
  .لالتفاقية

  :ويضطلع المؤتمر ما يلي -٢١
التي يقـدمها  ، القيام خالل دوراته العادية بدراسة واعتماد تقرير وبرنامج وميزانية المنظمة) أ(

  .وكذلك النظر في التقارير األخرى، المجلس التنفيذي
ها الدول األطراف وفقاً للفقـرة  البت في جدول االشتراكات المالية التي يجب أن تدفع) ب(    

٧.  
  .انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي) ج(    
  ").المدير العام"ويشار إليه فيما بعد باسم (تعيين المدير العام لألمانة الفنية ) د(    



  .إقرار النظام الداخلي للمجلس التنفيذي الذي يقدمه المجلس) هـ(    
  .يراها الزمة لممارسة وظائفه وفقاً لهذه االتفاقيةإنشاء األجهزة الفرعية التي ) و(    
  .تعزيز التعاون الدولي لألغراض السلمية في ميدان األنشطة الكيميائية) ز(    
استعراض التطورات العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تـؤثر فـي سـير العمـل     ) ح(    

  إصدار ، وفي هذا الصدد. باالتفاقية
مـن أن  ، في أدائه وظائفـه ، ام بإنشاء مجلس استشاري علمي لتمكينهتوجيهات إلى المدير الع

  يقدم إلى المؤتمر أو المجلس 
التنفيذي أو الدول األطراف المشورة المتخصصة في مجاالت العلم والتكنولوجيا ذات الصـلة  

  ويتألف المجلس . باالتفاقية
  .عتمدها المؤتمراالستشاري العلمي من خبراء مستقلين يعينون وفقاً الختصاصات ي

بدراسة وإقرار أية مشاريع اتفاقات وأحكام ومبادئ توجيهية ، في دورته األولى، القيام) ط(    
  .تضعها اللجنة التحضيرية

  .بإنشاء صندوق التبرعات للمساعدة وفقاً للمادة العاشرة، في دورته األولى، القيام) ي(    
ثال لالتفاقية وإصالح وعالج أيـة حالـة تشـكل    اتخاذ التدابير الالزمة لضمان االمت) ك(    

  وفقاً ، مخالفة ألحكام االتفاقية
  .للمادة الثانية عشرة

في موعد ال يتجاوز سنة واحدة بعد انقضاء السـنة الخامسـة والسـنة    ، يجتمع المؤتمر -٢٢
 فـي دورات ، وحسبما يتقرر في أوقات أخرى خالل تلك الفترة، العاشرة من بدء نفاذ االتفاقية

وتأخذ هذه الدراسات االستعراضـية فـي   . استثنائية دراسات استعراضية لسير العمل باالتفاقية
وبعد ذلك تعقد لـنفس الغـرض دورات   . اعتبارها أي تطورات علمية وتكنولوجية ذات صلة

  .ما لم يتقرر خالف ذلك، مرة كل خمس سنوات، أخرى للمؤتمر
  المجلس التنفيذي –جيم 

  :واتخاذ القراراتالتكوين واإلجراءات 
، وفقاً لمبـدأ التنـاوب  ، ويكون لكل دولة طرف، عضواً ٤١يتكون المجلس التنفيذي من  -٢٣

وينتخب المؤتمر أعضاء المجلـس التنفيـذي لـدورة    . الحق في أن تمثل في المجلس التنفيذي
ـ   ، وكيما يكفل لالتفاقية أداء فعال. عضوية مدتها سنتان فة ومع إيالء االعتبـار الواجـب بص

وكذلك للمصـالح السياسـية   ، وألهمية الصناعة الكيميائية، خاصة للتوزيع الجغرافي المنصف
  :فإن المجلس التنفيذي يتكون على النحو التالي، واألمنية

ومـن  . تسع دول أطراف من أفريقيا تسميها الدول األطراف الواقعة في هـذا اإلقلـيم  ) أ(    
  ، كأساس لهذه التسمية، المفهوم



ثالثة أعضاء من الدول األطراف التـي  ، كقاعدة، أن يكون من بين هذه الدول األطراف التسع
تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في اإلقليم حسـبما تقـرره البيانـات المبلـغ عنهـا      

تتفق المجموعة اإلقليمية أيضـاً علـى أن تأخـذ فـي     ، وباإلضافة إلى ذلك، والمنشورة دولياً
  .العوامل اإلقليمية األخرى، د تسمية هؤالء األعضاء الثالثةعن، حسبانها

، تسع دول أطراف من آسيا تسميها الدول األطراف الواقعة في اإلقليم ومن المفهـوم ) ب(    
  أن ، كأساس لهذه التسمية

أربعة أعضاء من الدول األطـراف التـي   ، كقاعدة، يكون من بين هذه الدول األطراف التسع
هم صناعة كيميائية وطنية في األقاليم حسـبما تقـرره البيانـات المبلـغ عنهـا      تتوفر لديها أ

تتفق المجموعة اإلقليمية أيضـاً علـى أن تأخـذ فـي     ، وباإلضافة إلى ذلك، والمنشورة دولياً
  .العوامل اإلقليمية األخرى، عند تسمية هؤالء األعضاء الثالثة، حسبانها

. ة تسميها الدول األطراف الواقعة في هذا اإلقليمخمس دول أطراف من أوربا الشرقي) ج(    
  كأساس لهذه ، ومن المفهوم

عضو واحـد مـن الدولـة    ، كقاعدة، أن يكون من بين هذه الدول األطراف الخمس، التسمية
الطرف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في اإلقليم حسبما تقررها البيانات المبلـغ  

تتفق المجموعة اإلقليمية أيضاً على أن تأخذ فـي  ، وباإلضافة إلى ذلك، عنها والمنشورة دولياً
  .العوامل اإلقليمية األخرى، عند تسمية هذا العضو، حسبانها

سبع دول أطراف من أمريكا الالتينية والكاريبي تسميها الدول األطراف الواقعـة فـي   ) د(    
  ، ومن المفهوم. هذا اإلقليم

ثالثة أعضاء مـن  ، كقاعدة، يكون من بين هذه الدول األطراف السبع أن، كأساس لهذه التسمية
الدول األطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في األقاليم حسبما تقرره البيانات 

تتفق المجموعة اإلقليمية أيضاً على أن تأخذ ، وباإلضافة إلى ذلك، المبلغ عنها والمنشورة دولياً
  .العوامل اإلقليمية األخرى، تسمية هؤالء األعضاء الثالثة عند، في حسبانها

عشر دول أطراف من بين دول أوربا الغربية والـدول األخـرى تسـميها الـدول     ) هـ(    
  . األطراف الواقعة في هذا اإلقليم

، كقاعـدة ، أن يكون من بين هذه الدول األطراف العشـر ، كأساس لهذه التسمية، ومن المفهوم
من الدول األطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية فـي اإلقلـيم   خمسة أعضاء 

تتفـق المجموعـة   ، وباإلضافة إلى ذلـك ، حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دولياً
العوامـل  ، عند تسمية هـؤالء األعضـاء الخمسـة   ، اإلقليمية أيضاً على أن تأخذ في حسبانها

  .اإلقليمية األخرى



دولة طرف أخرى تسميها بالتتابع الدول األطراف الواقعة في إقليمي آسـيا وأمريكـا   ) و(    
  ومن . الالتينية والكاريبي

أن هذه الدولة الطرف ستكون عضواً ينتخب بالتناوب من هذين ، كأساس لهذه التسمية، المفهوم
  .اإلقليمين

، اً لمـدة سـنة واحـدة   عشرون عضو، في أول دورة انتخاب للمجلس التنفيذي، ينتخب -٢٤
  .٢٣ويولى االعتبار الواجب إلى النسب العددية المقررة حسبما هو مذكور في الفقرة 

بناء علـى طلـب أغلبيـة    ، يجوز للمؤتمر، بعد التنفيذ الكامل للمادتين الرابعة والخامسة -٢٥
طـورات  أخذاً في حسبانه الت، أن يستعرض تكوين المجلس التنفيذي، أعضاء المجلس التنفيذي

  .التي تنظم تكوينه ٢٣المتصلة بالمبادئ المحددة في الفقرة 
  .يضع المجلس التنفيذي نظامه الداخلي ويقدمه إلى المؤتمر إلقراره -٢٦
  .ينتخب المجلس التنفيذي رئيساً له من بين أعضائه -٢٧
 ويجتمع المجلـس فيمـا بـين دورات   ، يجتمع المجلس التنفيذي في دورات انعقاد عادية -٢٨

  .االنعقاد العادية بقدر ما يقتضيه االضطالع بسلطاته ووظائفه
وما لم يتحـدد خـالف ذلـك فـي     . يكون لكل عضو في المجلس التنفيذي صوت واحد -٢٩

. يتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن األمور الموضوعية بأغلبية ثلثي جميع أعضائه، االتفاقية
. سائل اإلجرائية باألغلبية البيسطة لجميـع أعضـائه  ويتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن الم

تعالج هذه المسألة علـى أنهـا   ، وعندما ينشأ خالف حول ما إذا كانت المسألة موضوعية أم ال
موضوعية ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك باألغلبية المطلوبة التخاذ القـرارات بشـأن   

  .المسائل الموضوعية
  :السلطات والوظائف

ويضـطلع  . وهو مسؤول أمام المـؤتمر ، مجلس التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للمنظمةال -٣٠
وكـذلك بالوظـائف التـي    ، المجلس بالسلطات والوظائف المسندة إليه بموجب هذه االتفاقيـة 

عليه أن يعمل طبقـاً لتوصـيات المـؤتمر وقراراتـه     ، وفي قيامه بذلك. يفوضها إليه المؤتمر
  .يكفل تنفيذها باستمرار وعلى الوجه الصحيحوأن ، ومبادئه التوجيهية

ويشـرف علـى   ، يعزز المجلس التنفيذي تنفيذ هذه االتفاقية واالمتثال لها على نحو فعال -٣١
ويتعاون مع السلطة الوطنية لكل دولة طرف ويسهل التشاور والتعـاون  ، أنشطة األمانة الفنية

  .فيما بين الدول األطراف بناء على طلبها
  :المجلس التنفيذي بما يلي يقوم -٣٢
  .النظر في مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمهما إلى المؤتمر) أ(    



والتقرير الذي يصدر عـن  ، النظر في مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه االتفاقية) ب(    
  والتقارير ، أداء أنشطته هو

  .وتقديم هذه التقارير إلى المؤتمر، الخاصة التي يراها ضرورية أو التي قد يطلبها المؤتمر
  .بما في ذلك إعداد مشروع جدول األعمال، وضع الترتيبات لدورات المؤتمر) ج(    
  .يجوز للمجلس التنفيذي أن يطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر -٣٣
  :يقوم المجلس التنفيذي بما يلي -٣٤
رهنـاً بموافقـة المـؤتمر    ، المنظمـة  عقد اتفاقات مع الدول والمنظمات الدولية باسم) أ(    

  .المسبقة
عقد اتفاقات مع الدول األطراف باسم المنظمة فيما يخص المادة العاشرة واإلشـراف  ) ب(    

  على صندوق التبرعات المشار 
  .إليه في المادة العاشرة

نها التـي تتفـاوض بشـأ   ، إقرار االتفاقات أو الترتيبات المتصلة بتنفيذ أنشطة التحقق) ج(    
  .األمانة الفنية مع الدول األطراف

ينظر المجلس التنفيذي في أية قضية أو مسألة تقع ضمن اختصاصه وتؤثر على االتفاقية  -٣٥
ويقـوم حسـب   ، وحاالت عدم االمتثـال ، بما في ذلك أوجه القلق المتعلقة باالمتثال. وتنفيذها

  .لى المؤتمراالقتضاء بإبالغ الدول األطراف وعرض القضية أو المسألة ع
عند النظر في الشكوك أو أوجه القلق المتعلقة باالمتثـال وفـي   ، على المجلس التنفيذي -٣٦

إساءة استعمال الحقوق المنصوص عليهـا  ، في جملة أمور، بما في ذلك، حاالت عدم االمتثال
لـة  إلى الدو، حسب االقتضاء، أن يتشاور مع الدول األطراف المعنية وأن يطلب، في االتفاقية

وبقدر ما يرى المجلـس التنفيـذي   . الطرف أن تتخذ تدابير لتصحيح الوضع خالل وقت محدد
  :واحداً أو أكثر من التدابير التالية، في جملة أمور، من ضرورة التخاذ إجراءات أخرى يتخذ

  .إبالغ جميع الدول األطراف بالقضية أو المسألة) أ(    
  .ؤتمرعرض القضية أو المسألة على الم) ب(    
  .تقديم توصيات إلى المؤتمر بشأن التدابير الالزمة لتصحيح الوضع وضمان االمتثال) ج(    
ويقوم المجلس التنفيذي في حاالت الخطورة الشديدة والضرورة العاجلة بعـرض القضـية       

علـى الجمعيـة العامـة    ، بما في ذلك المعلومات واالستنتاجات المتصلة بالموضوع، مباشرة
ويقوم في الوقت نفسه بإبالغ جميع الدول األطراف بهذه . ألمن التابعين لألمم المتحدةومجلس ا

  .الخطوة
   
  



  األمانة الفنية –دال 
وتضـطلع األمانـة   ، تساعد األمانة الفنية المؤتمر والمجلس التنفيذي في أداء وظائفهمـا  -٣٧

ظائف األخرى المسندة إليهـا  وتضطلع بالو. الفنية بتدابير التحقق المنصوص عليها في االتفاقية
  .بموجب االتفاقية وبأي وظائف يفوضها إليها المؤتمر والمجلس التنفيذي

  :تقوم األمانة الفنية بما يلي -٣٨
  .إعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمهما إلى المجلس التنفيذي) أ(    
قد يطلبه المـؤتمر أو المجلـس    إعداد مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ االتفاقية وما) ب(    

  التنفيذي من تقارير أخرى وتقديم 
  .هذا المشروع وهذه التقارير إلى المجلس التنفيذي

  .تقديم الدعم اإلداري والتقني إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي واألجهزة الفرعية) ج(    
بشأن المسائل المتعلقة ، باسم المنظمة، توجيه الرسائل إلى الدول األطراف وتلقيها منها) د(    

  .بتنفيذ االتفاقية
بمـا  ، تزويد الدول األطراف بالمساعدة التقنية والتقييم التقني في تنفيذ أحكام االتفاقية) هـ(    

  في ذلك تقييم المواد 
  .الكيميائية المدرجة في الجداول وغير المدرجة فيها

  :تقوم األمانة الفنية بما يلي -٣٩
، ول األطراف على االتفاقات أو الترتيبات المتعلقة بتنفيذ أنشـطة التحقـق  التفاوض مع الد) أ(

  .رهناً بموافقة المجلس التنفيذي
يوماً من بدء نفاذ االتفاقيـة بتنسـيق تكـوين     ١٨٠االضطالع خالل فترة ال تتجاوز ) ب(    

  وحفظ مخزونات دائمة من 
) ب( ٧لدول األطراف وفقـاً للفقـرتين   المساعدات العاجلة والمساعدات اإلنسانية التي تقدمها ا

ويجوز أن تفحص األمانة الفنية األصناف المحفوظة للتحقـق مـن   . من المادة العاشرة) ج(و
ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار قوائم األصناف التي تكـون مخزونـات   . صالحيتها لالستخدام

  .أعاله) ط( ٢١منها عمالً بالفقرة 
وتجميـع اإلعالنـات التـي    ، المشار إليه في المادة العاشرةإدارة صندوق التبرعات ) ج(    

  ، تصدرها الدول األطراف والقيام
بتسجيل االتفاقات الثنائية المعقودة بين الدول األطراف أو بين دولة طـرف  ، عندما يطلب ذلك

  .والمنظمة ألغراض المادة العاشرة
بما فـي  ، بصدد االضطالع بوظائفهاتبلغ األمانة الفنية المجلس التنفيذي بأي مشكلة تنشأ  -٤٠

ذلك ما تتبينه أثناء أداء أنشطتها المتعلقة بالتحقق من أوجه شك أو غموض أو ارتيـاب فيمـا   



ولم تتمكن من حلها أو استيضاحها عن طريق مشاوراتها مع الدولـة  ، يتعلق باالمتثال لالتفاقية
  .الطرف المعنية

ومن مفتشـين  ، رئيسها وأعلى موظف إداري فيها هو، تتألف األمانة الفنية من مدير عام -٤١
  .ومن موظفين علميين وفنيين وما قد تحتاجه من موظفين آخرين

  .تكون هيئة التفتيش وحدة من وحدات األمانة الفنية وتعمل تحت إشراف المدير العام -٤٢
وات قابلة يعين المؤتمر المدير العام بناء على توصية من المجلس التنفيذي لمدة أربع سن -٤٣

  .للتجديد لمدة واحدة أخرى فقط
المدير العام مسؤول أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي عن تعيين الموظفين وتنظيم األمانة  -٤٤

ويجب أن يكون االعتبار األعلى في تعيين الموظفين وتحديد شـروط  . الفنية وسير العمل فيها
وال يجوز إال لمواطني . ص والنزاهةالعمل هو ضرورة تأمين أعلى مستويات الكفاءة والتخص

ويولى االعتبـار  . الدول األطراف العمل كمدير عام أو كمفتشين أو كموظفين فنيين أو كتابيين
ويسترشد فـي التعيـين   ، الواجب إلى أهمية تعيين الموظفين على أوسع أساس جغرافي ممكن

سؤوليات األمانة الفنية علـى  بمبدأ عدم تجاوز عدد الموظفين الحد األدنى الالزم لالضطالع بم
  .الوجه الصحيح

 ٢١المدير العام مسؤول عن تنظيم المجلس االستشاري العلمي المشار إليه فـي الفقـرة    -٤٥
بتعيـين  ، بالتشاور مع الدول األطراف، ويقوم المدير العام. وسير العمل في هذا المجلس) ح(

ويعين أعضاء المجلـي  . الشخصية الذين يعملون بصفتهم، أعضاء المجلس االستشاري العلمي
ويجـوز أيضـاً   . على أساس خبرتهم في الميادين العلمية الخاصة ذات الصلة بتنفيذ االتفاقيـة 

إنشاء أفرقة عاملة مؤقتـة  ، وبالتشاور مع أعضاء هذا المجلس، حسب االقتضاء، للمدير العام
يجـوز  ، صل بهذا التعيـين وفيما يت. من الخبراء العلميين للتقدم بتوصيات بشأن مسائل محددة

  .للدول األطراف تقديم قوائم بالخبراء إلى المدير العام
التمـاس  ، في أدائهم واجباتهم، ال يجوز للمدير العام وال للمفتشين وال للموظفين اآلخرين -٤٦

أو تلقي تعليمات من أية حكومة أو من أي مصدر آخر خارج المنظمة وعليهم االمتنـاع عـن   
فيه مساس بوضعهم كموظفين دوليين مسؤولين أمـام المـؤتمر والمجلـس    أي عمل قد يكون 

  .التنفيذي وحدهما
تتعهد كل دولة طرف باحترام الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير العام والمفتشين  -٤٧

  .والموظفين اآلخرين وبعدم السعي إلى التأثير عليهم في نهوضهم بمسؤولياتهم
  اتاالمتيازات و الحصان –هاء 
تتمتع المنظمة في إقليم الدولة العضو وفي أي مكان آخر يخضع لواليتها أو سـيطرتها   -٤٨

  .بالصفة القانونية وباالمتيازات والحصانات الالزمة لممارسة وظائفها



يتمتع مندوبو الدول األطراف جنباً إلى جنب مـع منـاوبيهم ومستشـاريهم والممثلـين      -٤٩
والمـدير العـام ومـوظفي    ، لى جانب مناوبيهم ومستشـاريهم المعينين في المجلس التنفيذي إ

  .بما يلزم من امتيازات وحصانات للممارسة المستقلة لوظائفهم المتصلة بالمنظمة، المنظمة
تحدد الصفة القانونية واالمتيازات و الحصانات المشار إليها في هذه المادة في اتفاقـات   -٥٠

اتفاق بين المنظمة والدولة التي يقـام فيهـا مقـر    وكذلك في ، بين المنظمة والدول األطراف
  ).ط( ٢١ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار هذه االتفاقات عمالً بالفقرة . المنظمة

أثنـاء  ، يتمتع المدير العام وموظفـو األمانـة الفنيـة   ، ٤٩و ٤٨ودون مساس بالفقرتين  -٥١
ها في الفـرع بـاء مـن    باالمتيازات و الحصانات المنصوص علي، االضطالع بأنشطة التحقق

  .الجزء الثاني من المرفق المتعلق بالتحقق
   
  

  المادة التاسعة
  التشاور والتعاون وتقصي الحقائق

مباشرة فيما بينها أو عـن طريـق المنظمـة أو وفقـاً     ، تتشاور الدول األطراف وتتعاون -١
مـم المتحـدة   بما في ذلك اإلجراءات الموضوعة في إطار األ، إلجراءات دولية مناسبة أخرى

بشأن أية مسألة قد تثار فيما يتعلق بموضوع هذه االتفاقية والغـرض منهـا أو   ، ووفقاً لميثاقها
  .تنفيذ أحكامها

، كلمـا أمكـن  ، ينبغي، دون اإلخالل بحق أي دولة طرف في طلب إجراء تفتيش بالتحدي -٢
ريـق تبـادل   عـن ط ، للدول األطراف أن تبذل أوالً ما في وسعها من جهد لكي توضح وتحل

أية مسألة قد تثير الشك في االمتثال لهذه االتفاقية أو تثيـر  ، المعلومات والمشاورات فيما بينها
وعلى الدولة الطرف التي تتلقى مـن دولـة   . القلق إزاء مسألة متصلة بذلك قد تعتبر غامضة

ذا الشـك أو  طرف أخرى طلباً لتوضيح أية مسألة تعتقد الدولة الطرف الطالبة أنها تثير مثل ه
على أال يتأخر ذلك بـأي حـال مـن    ، بأسرع ما يمكن، القلق أن توافي الدولة الطرف الطالبة

بمعلومات كافية للرد على أوجه الشك أو القلق المثارة مشـفوعة  ، عشرة أيام من تقديم الطلب
ا يؤثر علـى  وليس في هذه االتفاقية م. بتفسير الكيفية التي تَحل بها المعلومات المقدمة للمسألة

لعمليات تفتـيش أو  ، بالتراضي، حق أية دولتين أو أكثر من الدول األطراف في اتخاذ ترتيبات
للقيام بأية إجراءات أخرى فيما بينها لتوضيح وحل أية مسألة قد تثير الشك فـي االمتثـال أو   

بات علـى  وال تؤثر مثل هذه الترتي. تبعث على القلق إزاء مسألة متصلة بذلك قد تعتبر غامضة
  .حقوق والتزامات أية دولة طرف بموجب األحكام األخرى في االتفاقية

   



  :إجراء طلب اإليضاح
يحق ألي دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي المساعدة في توضيح أية حالـة قـد    -٣

و يقـدم  .  تعتبر غامضة أو تثير قلقاً بشأن احتمال عدم امتثال دولة طرف أخـرى لالتفاقيـة  
  . لس التنفيذي ما لديه من معلومات مالئمة ذات صلة بمثل هذا القلقالمج

يحق ألية دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول على إيضـاح مـن دولـة     -٤
. طرف أخرى بشأن أية حالة قد تعتبر غامضة أو تثير قلقاً بشأن احتمال عدم امتثالها لالتفاقية

  :وفي هذه الحالة ينطبق ما يلي
يحيل المجلس التنفيذي طلب اإليضاح إلى الدولة الطرف المعنية عن طريـق المـدير   ) أ(    

  ساعة من  ٢٤العام في موعد غايته 
  .وقت استالمه

تقوم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب بتقديم اإليضاح إلى المجلس التنفيذي بأسـرع  ) ب(    
  على أال يتأخر ذلك ، ما يمكن

  .ام من تاريخ استالمها الطلببأي حال عن عشرة أي
يأخذ المجلس التنفيذي علماً باإليضاح ويحيله إلى الدولة الطرف الطالبة في موعد غايتـه  ) ج(

  ساعة من وقت  ٢٤
  .استالمه

فإنه يحـق لهـا أن تطلـب إلـى     ، إذا رأت الدولة الطرف الطالبة أن اإليضاح غير كاف) د(
  المجلس التنفيذي الحصول على 

  .يضاح من الدولة الطرف الموجه إليها الطلبمزيد من اإل
، )د(ألغراض الحصول على المزيد من اإليضاح المطلوب بموجـب الفقـرة الفرعيـة    ) هـ(

  يجوز للمجلس التنفيذي أن 
أو من أي جهـة أخـرى إذا لـم    ، يطلب من المدير العام إنشاء فريق خبراء من األمانة الفنية

لدراسة جميع المعلومات والبيانات المتاحـة ذات  ، نة الفنيةيتوفر الموظفون المالئمون في األما
ويقدم فريق الخبراء تقريراً وقائعياً عن النتائج التـي توصـل   . الصلة بالحالة التي أثارت القلق

  .إليها إلى المجلس التنفيذي
إذا ارتأت الدولة الطرف الطالبة أن اإليضاح الذي حصـلت عليـه بموجـب الفقـرتين     ) و(

يحق لها أن تطلـب عقـد دورة اسـتثنائية    ، من هذه الفقرة غير مرض) هـ(و) د( الفرعيتين
للمجلس التنفيذي يكون للدول األطراف المعنية غير األعضاء في المجلس التنفيذي الحق فـي  

ينظر المجلس التنفيذي في المسألة ويجوز لـه أن  ، وفي هذه الدورة االستثنائية. أن تشترك فيها
  .راها مالئمة للتصدي لهذه الحالةيوصي بأية تدابير ي



يحق أيضاً ألية دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي توضيح أيـة حالـة اعتبـرت     -٥
ويستجيب المجلس التنفيذي بتقـديم  . غامضة أو أثارت قلقاً بشأن احتمال عدم امتثالها لالتفاقية

  .ما يقتضيه الحال من المساعدة
  .األطراف بأي طلب إيضاح منصوص عليه في هذه المادةيخطر المجلس التنفيذي الدول  -٦
يوماً بعد  ٦٠إذا لم تبدد شكوك دولة طرف أو قلقها بشأن عدم امتثال محتمل في غضون  -٧

أو إذا اعتقدت أن شكوكها تبرر النظر فـي األمـر   ، تقديم طلب اإليضاح إلى المجلس التنفيذي
أن ، إجراء تفتيش مـوقعي بالتحـدي   دون مساس بحقها في طلب، على نحو عاجل يجوز لها

وفي هـذه الـدورة   . من المادة الثامنة) ج( ١٢تطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر وفقاً للفقرة 
االستثنائية ينظر المؤتمر في المسألة ويجوز له أن يوصي بأية تدابير يراها مالئمة للتصـدي  

  .لهذه الحالة
  :ياإلجراءات المتعلقة بعمليات التفتيش بالتحد

يحق لكل دولة طرف أن تطلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي ألي مرفق أو موقـع فـي    -٨
أراضي أية دولة طرف أخرى أو أي مكان يخضع لوالية أو سيطرة أية دولة طـرف أخـرى   

وفـي أن  ، لغرض وحيد هو توضيح وحل أية مسائل تتعلق بعدم امتثال محتمل ألحكام االتفاقية
ي أي مكان دونما إبطاء على يد فريق تفتيش يعينه المدير العام ووفقـاً  يتم إجراء هذا التفتيش ف
  .للمرفق المتعلق بالتحقق

على كل دولة طرف االلتزام بأال يخرج طلب التفتيش عن نطاق االتفاقية وبتضمين طلب  -٩
التفتيش جميع المعلومات المناسبة عن األساس الذي نشأ عنه قلق بشأن عدم امتثـال محتمـل   

وتمتنع كل دولة طرف عـن تقـديم   . اقية على النحو المحدد في المرفق المتعلق بالتحققلالتف
ويجـري التفتـيش   . مع الحرص على تجنب إسـاءة االسـتخدام  ، طلبات تفتيش ال أساس لها

  .بالتحدي لغرض وحيد هو تحديد الوقائع المتصلة بعدم االمتثال المحتمل
يجب على كل دولة طـرف أن تسـمح   ، تفاقيةألغراض التحقق من االمتثال ألحكام اال -١٠

  .٨لألمانة الفنية بإجراء التفتيش الموقعي بالتحدي عمالً بالفقرة 
ووفقاً لإلجـراءات المنصـوص   ، استجابة لطلب إجراء تفتيش بالتحدي لمرفق أو موقع -١١

  :فإن الدولة الطرف موضع التفتيش، عليها في المرفق المتعلق بالتحقق
، ها التزام بذلك كل جهد معقول إلثبات امتثالها لالتفاقية والحرص لهذه الغايـة لها حق وعلي) أ(

  .على تمكين فريق التفتيش من إنجاز واليته
وعليها التزام بأن تتيح إمكانية الوصول إلى داخل الموقع المطلوب لغرض وحيـد هـو   ) ب(

  .إثبات الحقائق المتصلة بالقلق المتعلق بعدم االمتثال المحتمل



ولمنـع إفشـاء المعلومـات    ، ولها الحق في اتخاذ التدابير لحماية المنشآت الحساسـة ) ج(    
  .والبيانات السرية غير المتصلة باالتفاقية

  :ينطبق ما يلي، فيما يتعلق بإيفاد مراقب -١٢
رهناً بموافقة الدولة الطـرف الخاضـعة   ، للدولة الطرف الطالبة للتفتيش أن توفد ممثالً لها) أ(

لمراقبـة سـير   ، قد يكون إما من رعايا الدولة الطرف الطالبة أو دولة طرف ثالثـة ، يشللتفت
  .التفتيش

تتيح الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش حينئذ للمراقب إمكانية الوصول وفقـاً للمرفـق   ) ب(    
  .المتعلق بالتحقق

كـن إذا قـررت   ل، المراقب المقتـرح ، كقاعدة، تقبل الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش) ج(    
  الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش 

  .فإن هذه الواقعة تسجل في التقرير النهائي، رفضه
تقدم الدولة الطرف الطالبة للتفتيش طلب إجراء التفتيش الموقعي بالتحدي إلى المجلـس   -١٣

  .التنفيذي وفي الوقت نفسه إلى المدير العام لمعالجته فوراً
مـن   ٤من أن طلب التفتيش مستوف للشروط المحددة في الفقرة  يتأكد المدير العام فوراً -١٤

عنـد  ، ويساعد الدولة الطرف الطالبـة للتفتـيش  ، الجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق
تبـدأ  ، وعندما يكون طلب التفتيش مسـتوفياً للشـروط  . في إعداد الطلب تبعاً لذلك، االقتضاء

  .االستعدادات إلجراء التفتيش بالتحدي
يحيل المدير العام طلب التفتيش إلى الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش قبل الموعد المقرر  -١٥

  .ساعة على األقل ١٢لوصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول بـ
يحيط المجلس علمـاً بـاإلجراءات التـي    ، بعد أن يتلقى المجلس التنفيذي طلب التفتيش -١٦

غيـر أنـه   . ي الحالة قيد نظره طوال مدة إجراء التفتيشاتخذها المدير العام بشأن الطلب ويبق
  .يجب أال تؤخر مداوالته عملية التفتيش

بأغلبيـة  ، ساعة من استالم طلب التفتيش ١٢في موعد غايته ، للمجلس التنفيذي أن يقرر -١٧
إذا رأى أن طلب التفتيش بالتحدي ، رفض إجراء التفتيش بالتحدي، ثالثة أرباع جميع أعضائه

وال . ٨جدي أو اعتسافي أو يتجاوز بوضوح نطاق االتفاقية على النحو المبين في الفقـرة  غير 
وإذا . تشترك الدولة الطالبة للتفتيش وال الدولة المطلوب التفتيش عليها في اتخاذ هـذا القـرار  

فإن استعدادات التفتـيش توقـف وال تتخـذ    ، رفض المجلس التنفيذي إجراء التفتيش بالتحدي
  .ويتم تبعاً لذلك إبالغ الدول األطراف المعنية، خرى بشأن طلب التفتيشإجراءات أ



وتفويض التفتيش هو . يقوم المدير العام بإصدار تفويض تفتيش إلجراء التفتيش بالتحدي -١٨
ويجـب أن يكـون   ، موضوعاً في صيغة تنفيذية ٩و ٨طلب التفتيش المشار إليه في الفقرتين 

  .مطابقاً لطلب التفتيش
فـي  ، جرى عملية التفتيش بالتحدي وفقاً للجزء العاشر من المرفق المتعلق بـالتحقق أو ت -١٩

ويسترشد فريق التفتـيش  . وفقاً للجزء الحادي عشر من ذلك المرفق، حالة االستخدام المزعوم
وبما يتفـق مـع   ، بمبدأ إجراء التفتيش بالتحدي بطريقة تنطوي على أقل قدر ممكن من التدخل

  .طريقة فعالة وفي الوقت المناسبإنجاز مهمته ب
تقدم الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش المساعدة لفريق طوال عملية التفتـيش بالتحـدي    -٢٠

عمالً بالفرع جيم مـن الجـزء   ، وإذا اقترحت الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش. وتسهل مهمته
كبديل إلتاحة إمكانيـة  ، قيةترتيبات إلثبات االمتثال لالتفا، العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق

مـن خـالل إجـراء    ، فإن على هذه الدولة أن تبذل كل جهد معقـول ، الوصول التام والشامل
للتوصل إلى اتفاق بشأن طرائق التأكد من الحقائق بهدف إثبـات  ، مشاورات مع فريق التفتيش

  .امتثالها
ييم يجريه فريـق التفتـيش   يجب أن يتضمن التقرير النهائي النتائج الواقعية فضالً عن تق -٢١

. لدرجة وطبيعة تيسير الوصول والتعاون المقدم من أجل تنفيذ التفتيش بالتحدي بشكل مـرض 
ويحيل المدير العام التقرير النهائي لفريق التفتيش على وجه السـرعة إلـى الدولـة الطـرف     

دول األطـراف  الطالبة للتفتيش والدولة الطرف الخاضعة للتفتيش والمجلس التنفيذي وجميع ال
ويحيل المدير العام على وجه السرعة كذلك إلى المجلس التنفيذي تقييمـات الدولـة   . األخرى

وكـذلك آراء الـدول األطـراف    ، الطرف الطالبة للتفتيش والدولة الطرف الخاضعة للتفتيش
ل ومن ثم يقوم بتقديمها إلـى جميـع الـدو   ، األخرى التي قد تنقل إلى المدير العام لهذه الغاية

  .األطراف
باستعراض التقرير النهائي لفريق التفتيش ، وفقاً لسلطاته ووظائفه، يقوم المجلس التنفيذي -٢٢

  :ويعالج أي أوجه للقلق فيما يتعلق بما يلي، بمجرد تقديمه
  .ما إذا كان قد حدث أي عدم امتثال) أ(    
  .ما إذا كان الطلب يدخل في نطاق االتفاقية) ب(    
  .ذا كان قد أسيء استخدام الحق في طلب التفتيش بالتحديما إ) ج(    
إلى أنه قد يلزم اتخاذ إجـراءات  ، تمشياً مع سلطاته ووظائفه، إذا خلص المجلس التنفيذي -٢٣

فإنه يتخذ التدابير المناسبة لتصحيح الوضع وضـمان االمتثـال   ، ٢٢أخرى فيما يتعلق بالفقرة 
يـدرس  ، وفي حالة إساءة االستخدام. محددة إلى المؤتمربما في ذلك تقديم توصيات ، لالتفاقية



المجلس التنفيذي ما إذا كان ينبغي أن تتحمل الدولة الطرف الطالبة للتفتيش أيـاً مـن اآلثـار    
  .المالية المترتبة على التفتيش بالتحدي

 للدولة الطرف الطالبة للتفتيش والدولة الخاضعة للتفتيش الحق في االشتراك في عمليـة  -٢٤
ويقوم المجلس التنفيذي بإبالغ الدول األطراف ودورة المؤتمر التالية بنتيجة هذه . االستعراض

  .العملية
وجب على المؤتمر أن ينتظـر فـي   ، إذا قدم المجلس التنفيذي توصيات محددة للمؤتمر -٢٥

  .اتخاذ إجراء وفقاً للمادة الثانية عشرة
   
  

  المادة العاشرة
  سلحة الكيميائيةالمساعدة والحماية من األ

التنسيق وتزويد الدول األطـراف بسـبل   " المساعدة"يقصد بمصطلح ، ألغراض هذه المادة -١
معـدات الكشـف ونظـم    : ما يلي، في جملة أمور، الحماية من األسلحة الكيميائية بما في ذلك

والعالجات والترياقات ، ومعدات إزالة التلوث والمواد المزيلة للتلوث، ومعدات الوقاية، اإلنذار
  .والمشورة بشأن أي من تدابير الحماية هذه، الطبية

ليس في هذه االتفاقية ما يفسر على أنه يعرقل حق أية دولة في إجراء بحوث بشأن وسائل  -٢
الحماية من األسلحة الكيميائية أو في استحداث هذه الوسائل أو إنتاجها أو حيازتها أو نقلهـا أو  

  . تحظرها هذه االتفاقيةوذلك ألغراض ال، استخدامها
تتعهد كل دولة طرف بتيسير أتم تبادل ممكن للمعـدات والمـواد وللمعلومـات العلميـة      -٣

ويكون لها الحق فـي االشـتراك   ، والتكنولوجية المتعلقة بوسائل الحماية من األسلحة الكيميائية
  .في هذا التبادل

تقدم كل دولة طرف ، غراض الوقائيةألغراض زيادة شفافية البرامج الوطنية المتصلة باأل -٤
وفقاً إلجراءات يدرسها ويقرها المـؤتمر عمـالً   ، سنوياً إلى األمانة الفنية معلومات برنامجها

  .من المادة الثامنة) ط( ٢١بالفقرة 
يوماً من بدء نفاذ االتفاقية مصرف بيانـات   ١٨٠تنشئ األمانة الفنية خالل فترة ال تتجاوز  -٥

المتاحة بحرية فيما يتعلق بمختلف وسائل الحماية من األسـلحة الكيميائيـة   يتضمن المعلومات 
وتحتفظ بهذا المصرف من أجل اسـتخدامه  ، فضالً عن أي معلومات قد تقدمها الدول األطراف

  .من جانب أي دولة طرف تطلب ذلك



، طـرف  في حدود الموارد المتاحة لها وبناء على طلب أي دولـة ، وتقوم األمانة الفنية أيضاً
بتقديم مشورة خبراء وبمساعدة الدولة الطرف في تحديد الكيفية التي يمكن بها تنفيذ برامجهـا  

  .المتعلقة بتطوير وتحسين قدرات الوقاية من األسلحة الكيميائية
ليس في هذه االتفاقية ما يفسر على أنه يعرقل حق الدول األطراف في طلـب المسـاعدة    -٦

ي عقد اتفاقات فردية مع دول أطراف أخرى فيمـا يتعلـق بتـدبير    وتقديمها بصورة ثنائية وف
  .المساعدة بصفة عاجلة

تتعهد كل دولة طرف بتقديم المساعدة عن طريق المنظمة وبأن تعمد لهذا الغـرض إلـى    -٧
  :اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التالية

  .ر في دورته األولىاإلسهام في صندوق التبرعات للمساعدة الذي ينشئه المؤتم) أ(    
يوماً مـن بـدء نفـاذ     ١٨٠إن أمكن خالل فترة ال تتجاوز ، عقد اتفاقات مع المنظمة) ب(    

  بشأن تدبير ، االتفاقية بالنسبة لها
  .عند طلبها، المساعدة

من نـوع  ، يوماً من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة لها ١٨٠خالل فترة ال تتجاوز ، اإلعالن) ج(    
  لتي يمكن أن المساعدة ا

وفي حالة عدم استطاعة دولـة طـرف تقـديم المسـاعدة     . تقدمها استجابة لنداء من المنظمة
فإنها تظل ملتزمة بتقديم المسـاعدة وفقـاً لهـذه    ، المنصوص عليها في اإلعالن الذي أصدرته

  .الفقرة
ائيـة أو  لكل دولة طرف الحق في أن تطلب المساعدة والحماية من استخدام األسلحة الكيمي -٨

 ١٠و ٩رهناً بمراعاة اإلجراءات المحـددة فـي الفقـرات    ، التهديد باستخدامها ضدها وكذلك
  :وذلك إذا رأت، في أن تتلقى هذه المساعدة والحماية، ١١و

  .أن األسلحة الكيميائية استخدمت ضدها) أ(    
  أو، أن عوامل مكافحة الشغب استخدمت ضدها كوسيلة حرب) ب(    
مهددة من جانب أي دولة بأفعال أو أنشطة محظـورة علـى الـدول األطـراف      أنها) ج(    

  بموجب المادة األولى من هذه 
  .االتفاقية

إلى المدير العام الـذي يحيلـه فـوراً إلـى     ، مدعوماً بالمعلومات ذات الصلة، يقدم الطلب-٩
لـب إلـى الـدول    ويقدم المدير العام فـوراً الط . المجلس التنفيذي وإلى جميع الدول األطراف

إلرسال مساعدة عاجلة في حالة استخدام ، )ج(و) ب( ٧وفقاً للفقرتين ، األطراف التي تطوعت
األسلحة الكيميائية أو عوامل مكافحة الشغب كوسيلة حرب أو مساعدة إنسانية في حالة التهديد 

الشغب كوسيلة  الخطير باستخدام األسلحة الكيميائية أو التهديد الخطير باستخدام عوامل مكافحة



ويباشـر المـدير   . ساعة على استالم الطلب ١٢حرب إلى الدولة الطرف المعنية قبل مضي 
. ساعة على استالم الطلب تحقيقاً من أجل إيجاد أساس التخاذ إجراء آخر ٢٤العام قبل مضي 

 وإذا لـزم ، وأن يقدم تقريراً إلى المجلس التنفيـذي . ساعة ٧٢وعليه أن يكمل التحقيق خالل 
يجب أال يتجـاوز  . يقدم تقرير مؤقت خالل اإلطار الزمني نفسه، وقت إضافي إلكمال التحقيق

وتقدم تقارير فـي  . ويجوز تمديده لفترات مماثلة. ساعة ٧٢الوقت اإلضافي المطلوب للتحقيق 
على النحو المناسـب وطبقـاً   ، ويحدد هذا التحقيق. نهاية كل مدة إضافية إلى المجلس التنفيذي

الحقائق ذات الصلة المتعلقة بالطلـب وكـذلك نـوع ونطـاق     ، والمعلومات المرفقة به للطلب
  .المساعدة والحماية التكميليتين المطلوبتين

ساعة على تلقي تقرير التحقيق للنظر في الحالـة   ٢٤يجتمع المجلس التنفيذي قبل مضي  -١٠
بشأن مـا إذا كـان ينبغـي أن     ساعة التالية ٢٤ويتخذ قراراً باألغلبية البسيطة خالل فترة الـ

وتقوم األمانة الفنية فوراً بإبالغ جميع الـدول  . يوعز إلى األمانة الفنية أن تقدم مساعدة تكميلية
األطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة بتقرير التحقيـق وبـالقرار الـذي اتخـذه المجلـس      

ويجوز لـه أن  . جلس التنفيذي ذلكحينما يقرر الم، ويقدم المدير العام المساعدة فوراً. التنفيذي
يتعاون لهذا الغرض مع الدولة الطرف الطالبة ومع الدول األطـراف األخـرى والمنظمـات    

  .وتبذل الدول األطراف أقصى ما يمكن من جهود لتقديم المساعدة. الدولية ذات الصلة
أخـرى   وفي حالة ما إذا كانت المعلومات المتاحة من التحقيق الجاري أو من مصـادر  -١١

يعول عليها توفر دليالً كافياً على أنه يوجد ضحايا الستخدام األسلحة الكيميائية وأنه ال غنـى  
يبلغ المدير العام جميع الدول األطـراف ويتخـذ التـدابير العاجلـة     ، عن اتخاذ إجراء فوري

. مستخدماً الموارد التي وضعها المؤتمر تحت تصرفه لمثل هذه الحـاالت الطارئـة  ، للمساعدة
  .ويواصل المدير العام إبالغ المجلس التنفيذي باإلجراءات التي يتخذها عمالً بهذه الفقرة

   
   
  

  المادة الحادية عشرة
  التنمية االقتصادية والتكنولوجية

تنفذ أحكام هذه االتفاقية بطريقة تتجنب عرقلة التنمية االقتصـادية والتكنولوجيـة للـدول     -١
يدان األنشطة الكيميائية في األغراض غير المحظورة بموجب األطراف والتعاون الدولي في م

بما في ذلك التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية والمـواد الكيميائيـة ومعـدات    ، االتفاقية
  .إنتاج أو تجهيز أو استخدام المواد الكيميائية ألغراض غير محظورة بموجب هذه االتفاقية



فـإن  ، ودون المساس بمبادئ القانون الدولي وقواعده المنطبقـة  رهناً بأحكام هذه االتفاقية -٢
  :الدول األطراف

، باألبحاث في مجال المواد الكيميائية واسـتحداثها ، فردياً أو جماعياً، تتمتع بالحق في القيام) أ(
  . وإنتاجها واحتيازها واالحتفاظ بها ونقلها واستخدامها

لمواد الكيميائية والمعـدات والمعلومـات العلميـة    تتعهد بتسهيل أكمل تبادل ممكن ل) ب(    
  والتقنية المتعلقة بتطوير وتسخير 

الكيمياء لألغراض غير المحظورة بموجب هذه االتفاقية ولها الحق في المشـاركة فـي هـذا    
  .التبادل

 ال، بما في ذلك القيود الواردة في أي اتفاقات دوليـة ، ال تبقي فيما بينها على أية قيود) ج(    
  تتفق مع االلتزامات التي تم 

التعهد بها بموجب هذه االتفاقية ويكون من شأنها أن تقيد أو تعرقل التجارة وتطوير وتشـجيع  
أو ، أو الزراعيـة ، المعرفة العلمية والتكنولوجية في ميدان الكيميـاء لألغـراض الصـناعية   

  .أو الصيدالنية أو األغراض السلمية األخرى، أو الطبية، البحثية
ال تستخدم هذه االتفاقية كأساس لتطبيق أي تدابير بخالف المنصوص عليها أو المسـموح  ) د(

بها في االتفاقية وال تستخدم أي اتفاق دولي آخر للسعي من أجل تحقيق هدف ال يتفق مع هـذه  
  .االتفاقية

ميائيـة  تتعهد باستعراض لوائحها الوطنية القائمة في ميدان التجارة في المـواد الكي ) هـ(    
  لجعلها متسقة مع موضوع 

  .االتفاقية والغرض منها
  

  المادة الثانية عشرة
  التدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما وإلى ضمان

  بما في ذلك الجزاءات، االمتثال لالتفاقية
بغيـة  ، ٤و ٣و ٢على النحو المنصوص عليه في الفقرات ، يتخذ المؤتمر التدابير الالزمة -١

وعلـى  . ذه االتفاقية ولتصحيح وعالج أي وضع يخالف أحكـام االتفاقيـة  ضمان االمتثال له
أن يأخـذ فـي الحسـبان جميـع     ، عند النظر في اتخاذ إجراءات عمالً بهذه الفقـرة ، المؤتمر

  .المعلومات والتوصيات المتعلقة بالقضايا المقدمة من المجلس التنفيذي
ها إلى دولة طرف أن تتخـذ تـدابير   في الحاالت التي يكون المجلس التنفيذي قد طلب في -٢

لتصحيح وضع يثير مشاكل فيما بامتثالها وحيثما ال تقوم الدولة الطرف بتلبية الطلـب خـالل   
أن يقيد أو يعلـق حقـوق الدولـة الطـرف      -في جملة أمور–يجوز للمؤتمر ، الوقت المحدد



أن تتخـذ اإلجـراءات   إلـى  ، بناء على توصية المجلس التنفيذي، وامتيازاتها بموجب االتفاقية
  .الالزمة للوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية

في الحاالت التي قد يحدث فيها إضرار خطير بموضوع االتفاقية والغرض منهـا نتيجـة    -٣
يجوز للمؤتمر أن يوصي ، وال سيما بموجب المادة األولى، ألنشطة محظورة بموجب االتفاقية

  .طبقاً للقانون الدولي الدول األطراف باتخاذ تدابير جماعية
بمـا فـي ذلـك    ، بعـرض القضـية  ، في الحاالت الخطيرة بصفة خاصة، يقوم المؤتمر -٤

على الجمعية العامة لألمم المتحدة وعلى مجلس األمـن  ، المعلومات واالستنتاجات ذات الصلة
  .التابع لألمم المتحدة

   
  المادة الثالثة عشرة

  األخرىعالقة االتفاقية باالتفاقات الدولية 
ليس في هذه االتفاقية ما يفسر على أنه يحد أو ينقص بأي شكل من األشكال من التزامـات      

أية دولة بموجب بروتوكول حظر االستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شـابهها  
وبموجـب  ، ١٩٢٥يونيـة  / حزيران  ١٧الموقع عليه في جنيف في ، وللوسائل البكتريولوجية

والتكسينية وتـدمير  ) البيولوجية(اقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية اتف
  .١٩٧٣أبريل / نيسان  ١٠الموقع عليها في لندن وموسكو وواشنطن في ، تلك األسلحة

   
  المادة الرابعة عشرة
  تسوية المنازعات

فاقيـة وفقـاً لألحكـام ذات    تسوى المنازعات التي قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير هذه االت -١
  .الصلة من االتفاقية وطبقاً ألحكام ميثاق األمم المتحدة

، أو بين دولة طـرف أو أكثـر والمنظمـة   ، عندما ينشأ نزاع بين دولتين طرفين أو أكثر -٢
تتشاور األطراف المعنية معاً بقصـد تحقيـق تسـوية    ، يتصل بتفسير أو تطبيق هذه االتفاقية

بما في ذلك ، يق التفاوض أو بأية وسيلة سلمية أخرى تختارها األطرافسريعة للنزاع عن طر
اللجوء إلى األجهزة المناسبة لهذه االتفاقية والرجوع بالتراضي إلى محكمة العدل الدولية وفقـاً  

وتبقي الدول األطراف المعنية المجلس التنفيذي على علم بما يجري . للنظام األساسي للمحكمة
  .اتخاذه من إجراءات

بما فـي ذلـك   ، يجوز للمجلس التنفيذي اإلسهام في تسوية النزاع بأية وسيلة يراها مناسبة -٣
ومطالبة الدول األطراف في النزاع بالشروع في عملية التسـوية التـي   ، تقديم مساعيه الحميدة

  .تختارها والتوصية بحد زمني ألي إجراء يتفق عليه



نازعات التي تثيرها دول أطراف أو التي يعرضها ينظر المؤتمر في المسائل المتصلة بالم -٤
بإنشاء أو تكليف أجهزة تتصـل  ، حسبما يراه ضرورياً، ويقوم المؤتمر. عليه المجلس التنفيذي

  .من المادة الثامنة) و( ٢١بتسوية هذه المنازعات طبقاً للفقرة 
تحويل من الجمعية رهناً ب، بسلطة التوجه، كل على حدة، يتمتع المؤتمر والمجلس التنفيذي -٥

إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأن أية مسألة قانونيـة  ، العامة لألمم المتحدة
وفقـاً  ، ويعقد اتفاق بين المنظمة واألمم المتحدة لهذا الغـرض . تنشأ في نطاق أنشطة المنظمة

  .من المادة الثامنة) أ( ٣٤للفقرة 
ة أو باألحكام المتعلقة بالتدابير الرامية إلى تصحيح وضع ال تخل هذه المادة بالمادة التاسع -٦

  .بما في ذلك الجزاءات، ما وإلى ضمان االمتثال
   
  

  المادة الخامسة عشرة
  التعديالت

ولكل دولة طرف أيضاً أن تقتـرح  . لكل دولة أن تقترح إدخال تعديالت على هذه االتفاقية -١
وتخضع مقترحات التعديل . ٤و محدد في الفقرة إجراء تغييرات في مرفقات االتفاقية حسبما ه

حسـبما  ، أما مقترحات التغيير فتخضع. من ذات المادة ٣و ٢لإلجراءات الواردة في الفقرتين 
  .٥لإلجراءات الواردة في الفقرة ، ٤هو محدد في الفقرة 

 يقدم نص التعديل المقترح إلى المدير العام لتعميمه على جميع الـدول األطـراف وعلـى    -٢
ويدعى مؤتمر التعديل إلى االنعقاد . وال ينظر في التعديل المقترح إال في مؤتمر تعديل. الوديع

إذا أخطرت دول أطراف يمثل عددها الثلث أو أكثر وذلك بمعرفة المدير العام في موعد غايته 
ـ   . يوماً من تعميم التعديل أنها تؤيد متابعة النظر في المقترح ٣٠ ور ويعقد مـؤتمر التعـديل ف

اختتام دورة عادية من دورات المؤتمر ما لم تطلب الدول األطراف الطالبة انعقاده في موعـد  
يوماً على تعميم التعديل  ٦٠على أنه ال يجوز بأي حال عقد مؤتمر التعديل قبل انقضاء . أبكر

  .المقترح
إيداع صكوك  يوماً على ٣٠يبدأ نفاذ التعديالت بالنسبة لجميع الدول األطراف بعد انقضاء  -٣

  :أدناه) ب(التصديق أو القبول من قبل جميع الدول األطراف المشار إليها في الفقرة الفرعية 
إذا كان مؤتمر التعديل قد اعتمدها بتصويت إيجابي من أغلبية جميع الدول األطراف ودون ) أ(

  .أن تصوت ضدها أي دولة طرف
حها في مؤتمر التعديل قـد صـدقت   وكانت جميع الدول األطراف التي صوتت لصال) ب(    

  .عليها أو قبلتها



تخضع األحكام الواردة في المرفقـات إلجـراء   ، من أجل ضمان سالمة وفعالية االتفاقية -٤
إذا كانت التغييرات المقترحة تتصل فقط بمسائل ذات طـابع إداري أو  ، ٥تغييرات وفقاً للفقرة 

وال يخضع . ٥بالمواد الكيميائية وفقاً للفقرة  وتجرى جميع التغييرات في المرفق المتعلق. تقني
الفرعان ألف وجيم من المرفق المتعلق بالسرية والجـزء العاشـر مـن     ٥للتغيير وفقاً للفقرة 

والتعاريف الواردة في الجزء األول من المرفق المتعلق بالتحقق التي ، المرفق المتعلق بالتحقق
  .تتصل حصراً بعمليات التفتيش بالتحدي

  :وفقاً لإلجراءات التالية ٤جرى التغييرات المقترحة المشار إليها في الفقرة ت -٥
ويجـوز  . يرسل نص التغييرات المقترحة مشفوعاً بالمعلومات الالزمة إلى المدير العام) أ(    

  أن تقدم أي دولة طرف والمدير 
رسال هذه المقترحـات  ويقوم المدير العام على الفور بإ. العام معلومات إضافية لتقييم المقترح

  .والمعلومات إلى جميع الدول األطراف والمجلس التنفيذي والوديع
بتقييم هذا المقترح لتحديـد  ، يوماً على تلقيه المقترح ٦٠قبل مضي ، يقوم المدير العام) ب(    

  جميع عواقبه المحتملة على 
لى جميع الـدول األعضـاء   ويرسل أي معلومات من هذا القبيل إ. أحكام هذه االتفاقية وتنفيذها

  .وإلى المجلس التنفيذي
يدرس المجلس التنفيذي المقترح في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديه بما في ذلك مـا  ) ج(

  .٤إذا كان المقترح يستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة 
لـدول  يوماً من تلقيه المقترح بإخطـار جميـع ا   ٩٠ويقوم المجلس التنفيذي في موعد غايته 

وعلى الدول األطراف أن ترسل إشـعاراً  . األطراف بتوصيته مع الشروح المناسبة للنظر فيها
  .أيام ١٠باالستالم في غضون 

يعتبر معتمداً إذا لـم  ، إذا أوصى المجلس التنفيذي بأن تعتمد جميع الدول األعضاء المقترح) د(
أمـا إذا أوصـى المجلـس     .يوماً من استالم التوصية ٩٠تعترض عليه أي دولة في غضون 

التنفيذي برفض المقترح فإنه يعتبر مرفوضاً إذا لم تعترض أي دولة طرف على الرفض فـي  
  .يوماً من استالم التوصية ٩٠غضون 

، )د(إذا لم تلق توصية المجلس التنفيذي القبول المطلوب بموجب الفقـرة الفرعيـة   ) هـ(    
  يقوم المؤتمر في دورته التالية بالبت 

ويشمل ذلك ما إذا كان المقترح يسـتوفي المتطلبـات   ، بوصفه مسألة موضوعية، المقترحفي 
  .٤الواردة في الفقرة 

  .يخطر المدير العام جميع الدول األطراف والوديع بأي قرار يتخذ بموجب هذه الفقرة) و(    



األطراف بعـد   يبدأ نفاذ التغييرات المعتمدة بموجب هذا اإلجراء بالنسبة لجميع الدول) ز(    
  يوماً من تاريخ إخطار  ١٨٠

المدير العام لها باعتماد هذه التغييرات ما لم يوصي المجلس التنفيذي بفترة زمنيـة أخـرى أو   
  .يقرر المؤتمر ذلك

  
  المادة السادسة عشرة

  مدة االتفاقية واالنسحاب منها
  .هذه االتفاقية غير محددة المدة -١
بالحق في االنسـحاب مـن هـذه    ، ستها لسيادتها الوطنيةفي ممار، تتمتع كل دولة طرف -٢

االتفاقية إذا ما قررت أن أحداثاً استثنائية تتصل بموضوع االتفاقية قد عرضت مصالحها بلدها 
وعليها أن تخطر بذلك االنسحاب جميع الدول األطـراف األخـرى والمجلـس    . العليا للخطر

ـ  التنفيذي والوديع ومجلس األمن التابع لألمم ا ويجـب أن  . يومـاً  ٩٠لمتحدة قبل سـريانه بـ
يتضمن هذا اإلخطار بياناً باألحداث االستثنائية التي تعتبر الدولـة الطـرف أنهـا عرضـت     

  .مصالحها العليا للخطر
ال يؤثر انسحاب أي من الدول األطراف من هذه االتفاقية بأي حال على واجب الدول في  -٣

وال سيما ، ها بموجب أي قواعد للقانون الدولي ذات صلةمواصلة الوفاء بااللتزامات المتعهد ب
  .١٩٢٥بروتوكول جنيف لعام 

   
  

  المادة السابعة عشرة
  المركز القانوني للمرفقات

وأي إشارة إلى هـذه االتفاقيـة تشـمل    . تُشكل المرفقات جزءاً ال يتجزأ من هذه االتفاقية    
  .مرفقاتها

  
  المادة الثامنة عشرة

  التوقيع
  .باب التوقيع على هذه االتفاقية أمام جميع الدول قبل بدء نفاذها يفتح    

  
  
  



  المادة التاسعة عشرة
  التصديق

كل منهـا طبقـاً إلجراءاتهـا    ، تخضع هذه االتفاقية للتصديق من قبل الدول الموقعة عليها    
  .الدستورية

  
  المادة العشرون

  االنضمام
ة قبل بدء نفاذها أن تنضم إليها في أي وقت بعـد  يجوز ألي دولة لم توقع على هذه االتفاقي    
  .ذلك

   
  المادة الحادية والعشرون

  بدء النفاذ
يوماً من تاريخ إيداع الصك الخامس والستين من صكوك  ١٨٠يبدأ نفاذ هذه االتفاقية بعد  -١

غير أن نفاذها ال يبدأ بأي حال قبل انقضاء سنتين على فتح البـاب للتوقيـع   ، التصديق عليها
  .ليهاع
يبـدأ  ، بالنسبة للدول التي تودع صكوك تصديقها أو انضمامها بعد بدء نفاذ هذه االتفاقيـة  -٢

  .نفاذ االتفاقية في اليوم الثالثين التالي لتاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام
   

  المادة الثانية والعشرون
  التحفظات

هذه االتفاقية لتحفظات تتعـارض  وال تخضع مرفقات . ال تخضع مواد هذه االتفاقية للتحفظات
  .مع موضوعها والغرض منها

   
  المادة الثالثة والعشرون

  الوديع
، من جملة أمـور ، يعين األمين العام لألمم المتحدة بموجب هذا وديعاً لهذه االتفاقية ويقوم    

  :بما يلي
إيـداع كـل صـك    يبلغ فوراً جميع الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع وتاريخ ) أ(    

  تصديق أو انضمام وتاريخ بدء 
  .واستالم اإلخطارات األخرى، نفاذ هذه االتفاقية



ويرسل نسخاً من هذه االتفاقية مصدقاً عليها حسب األصول إلـى حكومـات جميـع    ) ب(    
  .الدول الموقعة والمنضمة

  .من ميثاق األمم المتحدة ١٠٢ويسجل هذه االتفاقية عمالً بالمادة ) ج(    
  
  

  المادة الرابعة والعشرون
  النصوص ذات الحجية

التي تتساوى في الحجية نصوصها األسبانية واإلنكليزيـة والروسـية   ، تودع هذه االتفاقية    
  .لدى األمان العام لألمم المتحدة، والصينية والعربية والفرنسية

      
  .وقيع هذه االتفاقيةبت، المفوضون حسب األصول، قام الموقعون أدناه، إثباتاً لذلك    

  
   
  
   
 


