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  )٢٠١٠ (١٩٥٧ من القرار ٣تقرير األمني العام املقدم عمال بالفقرة     

  مقدمة  -أوال   
الـذي قـرر فيـه جملـس      ) ٢٠١٠ (١٩٥٧ مـن القـرار      ٣يقدم هذا التقرير عمال بالفقرة        - ١

األمن، ضمن مجلة أمور، أن يستعرض يف غضون سنة التقدم الذي أحـرزه العـراق فيمـا يتعلـق                   
لى الربوتوكـول اإلضـايف التفـاق الـضمانات الـشاملة والوفـاء بالتزاماتـه يف                بالتزامه بالتصديق ع  

 ذابهتقريـًرا   وطلب اجمللس أيضا من األمني العام أن يقدم إليـه     .إطار اتفاقية األسلحة الكيميائية   
  .الشأن

وقد وردت املعلومـات الـيت يتـضمنها هـذا التقريـر مـن الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة                - ٢
  . ظر األسلحة الكيميائيةومنظمة ح

  
  املعلومات املقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية  - ثانيا  

 الربوتوكـول ، أفـادت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة بـأن              ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٦يف    - ٣
ســبتمرب / أيلــول٥اإلضــايف التفــاق الــضمانات الــشاملة مل يــدخل حيــز التنفيــذ يف العــراق حــىت 

، تطبيـق الربوتوكـول اإلضـايف    ٢٠١٠فربايـر  / شـباط ١٧ن العـراق واصـل، منـذ        غري أ  .٢٠١١
  .بصفة مؤقتة حلني دخوله حيز التنفيذ

  
  املعلومات املقدمة من منظمة حظر األسلحة الكيميائية   - ثالثا  

، أفــادت منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة أن العــراق  ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول٣٠يف   - ٤
، وأن االتفاقيـة    ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٣األسـلحة الكيميائيـة يف      انضم إىل اتفاقية حظـر      

كما أخطـر العـراق األمانـة التقنيـة         . ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٢دخلت حيز التنفيذ يف العراق يف       
 بأنـه عـيَّن هيئـة الرقابـة الوطنيـة          ٢٠٠٩فربايـر   / شـباط  ١٢ملنظمة حظر األسـلحة الكيميائيـة يف        
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 مــن املــادة الــسابعة مــن االتفاقيــة، ٤للعــراق بوصــفها هيئتــه الوطنيــة، املطلوبــة مبوجــب الفقــرة  
  . للعمل كمركز وطين لتأمني االتصال الفعال باملنظمة

.  قدم العراق إعالنات مبوجب أحكام خمتلفـة باالتفاقيـة يف سـبيل الوفـاء بالتزاماتـه           وقد  - ٥
ــذ ــه عقــب اإلعــالن األويل    وُي ــصدد أن ــضا يف هــذا ال ــة كر أي ــذي أصــدرته حكوم  العــراق يف ال
، أجرت األمانة التقنية ملنظمة حظر األسلحة الكيميائيـة يف الفتـرة مـن              ٢٠٠٩مارس  /ذارآ ١٢
.  الــتقين األويل ملرافــق ســابقة شــىت لإلنتــاج والتخــزين     فحــص ال٢٠١١مــايو / أيــار٤ إىل ١

  .نظمة لتنفيذ االتفاقيةاملوهنا مع وتواصل حكومة العراق تعا
  


	تقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 3 من القرار 1957 (2010)
	أولا - مقدمة
	1 - يقدم هذا التقرير عملا بالفقرة 3 من القرار 1957 (2010) الذي قرر فيه مجلس الأمن، ضمن جملة أمور، أن يستعرض في غضون سنة التقدم الذي أحرزه العراق فيما يتعلق بالتزامه بالتصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الشاملة والوفاء بالتزاماته في إطار اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وطلب المجلس أيضا من الأمين العام أن يقدم إليه تقريرًا ﺑﻬذا الشأن.
	2 - وقد وردت المعلومات التي يتضمنها هذا التقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. 
	ثانيا - المعلومات المقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
	3 - في 6 أيلول/سبتمبر 2011، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الشاملة لم يدخل حيز التنفيذ في العراق حتى 5 أيلول/سبتمبر 2011. غير أن العراق واصل، منذ 17 شباط/فبراير 2010، تطبيق البروتوكول الإضافي بصفة مؤقتة لحين دخوله حيز التنفيذ.
	ثالثا - المعلومات المقدمة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 
	4 - في 30 أيلول/سبتمبر 2011، أفادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن العراق انضم إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في 13 كانون الثاني/يناير 2009، وأن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في العراق في 12 شباط/فبراير 2009. كما أخطر العراق الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 12 شباط/فبراير 2009 بأنه عيَّن هيئة الرقابة الوطنية للعراق بوصفها هيئته الوطنية، المطلوبة بموجب الفقرة 4 من المادة السابعة من الاتفاقية، للعمل كمركز وطني لتأمين الاتصال الفعال بالمنظمة. 
	5 - وقد قدم العراق إعلانات بموجب أحكام مختلفة بالاتفاقية في سبيل الوفاء بالتزاماته. ويُذكر أيضا في هذا الصدد أنه عقب الإعلان الأولي الذي أصدرته حكومة العراق في 12 آذار/مارس 2009، أجرت الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الفترة من 1 إلى 4 أيار/مايو 2011 الفحص التقني الأولي لمرافق سابقة شتى للإنتاج والتخزين. وتواصل حكومة العراق تعاونها مع المنظمة لتنفيذ الاتفاقية.

