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 تصدير

اإلعالنات اليت تقّدمها الدول األطراف وفقا ملتطلبات اتفاقية إلعداد ر دليل اإلعالنات توجيهاٍت إرشادية يوّف

أفضل السبل لتبليغ املعلومات األسلحة الكيميائية )"االتفاقية"(. والغرض منه تقديم دعم عملي للدول األطراف بشأن 

إليه يف تنفيذ نظام التحقق مبوجب االتفاقية تنفيذًا ستند األساس امل بذلكويوّفر عن املرافق واألنشطة اخلاضعة لإلعالن، 

 .فعااًل

، جتّسد هذه الطبعة املعدلة املشاورات املكثفة 2017و 2013وعلى غرار الطبعتني املعدلتني السابقتني لعامي 

إلعالنات مبوجب املادة السادسة مع الدول األطراف. وُأجريت تغيريات تقنية وحتريرية على أقسام الدليل فيما يتصل با

اإلعالن تي استمار(، وكذا تعديالت أخرى على القسم كاف بشأن 4من االتفاقية ورموز جمموعات املنتجات )التذييل 

عن عوامل مكافحة الشغب وُأدرجت معلومات إضافية يف القسم الم املتعلق بالربنامج الوطين اخلاص باحلماية من 

 .واد الكيميائية السامةاألسلحة الكيميائية وامل

ها املتعلق باملواد الكيميائية، فُأدرجت ل ألول مرة منذ دخول االتفاقية حيز النفاذ، مرفُق، ُعّد2019ويف عام 

، على النحو الوارد يف مذكرة األمانة الفنية 1ومادة كيميائية واحدة يف اجلدول جديدة ملواد كيميائية فصائل ثالث 

S/1821/2019 يف دليل املواد الكيميائية  1. وُتجسَّد هذه اإلضافات إىل اجلدول 2019كانون األول/ديسمرب  31ـاملؤرخة ب

 (. 2)التذييل 

، أصدرت األمانة الفنية )"األمانة"( صيغة جديدة ملنصة اإلعالنات اإللكرتونية، وهي نظام 2020ويف عام 

رقمنة اإلعالنات مبوجب حنو ، وهي خطوة كبرية ((EDIS) إديس املعلومات اخلاص باإلعالنات اإللكرتونية )نظام

 2020املادتني الثالثة والسادسة من االتفاقية. ولئن كان عدد من الدول األطراف قد قدمت إعالناتها السنوية يف عامي 

دنا إداة اإللكرتونية األاليت ال تزال تستعمل الدول أشّجع تلك أود أن   فإنينألول مرة،إديس مستخدمة نظام  2021و

 . إديسنظام إىل دعم إىل االنتقال الحتصل على   تعداليت مل

( لتشجيع الدول األطراف على SIXوتواصل األمانة بذل جهود بغية تعزيز نظام تبادل املعلومات املأمون )نظام 

وكفاءة. وما يثلج بسرعة إىل األمانة  من حيث السرية املعلومات املصنفةلتبليغ استعماله بوصفه آلية مالئمة ومأمونة 

، وآمل 2014منذ إصداره أول مرة يف متوز/يوليه  SIXصدري هو أن عددًا متزايدًا من الدول األطراف قد طّبقت نظام 

 أن يتواصل هذا املنحى.  

وستثابر األمانة على حتسني األدوات والنظم املخصصة لتقديم اإلعالنات اإللكرتونية على أساس التعليقات 

واألحداث دها من الدول األطراف. وستتاح املعلومات عن هذه املشاريع إىل الدول األطراف خالل االجتماعات اليت تر

تعرب األمانة عن استعدادها على الدوام لتوفري التدريب والدعم افة إىل ذلك، ضإ. واليت تنظمها األمانة  ذات الصلة

 .حسب االقتضاء ،للدول األطراف
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دعم االستمرار يف لألخذ جبميع القرارات اجلديدة بغرض دورية كيفية بعالنات وسيتواصل حتيني دليل اإل

الدول األطراف يف عمليات حتضري اإلعالنات على النحو املطلوب وفقًا لالتفاقية. وإني أشّجع الدول األطراف بشدة على 

 تزويدنا بآرائها يف هذه الطبعة من دليل اإلعالنات ملساعدتنا يف هذا العمل. 

 

 

 

 براونكارولني 

 مديرة شعبة التحقق
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 من دليل اإلعالنات 2013يف طبعة عام غيريات اليت أجريت الت

 3الطبعة املعّدلة 

 :9، و4، و2و ،1 تالتذييال، وكاف، والمو ،وباء ،األقسام ألفيف التالية  أجريت التغيريات

 القسم ألف

 .إديستتعلق بنظام  (5-3) جديدة فرعية فقرةوأضيفت  4-3و 3-3 الفرعيتان الفقرتانُحدّثت 

 القسم باء

 املميزة وفقًا لالتفاقية". العضوية حتديد املواد الكيميائية  كيفيةُأضيف خمطط تسلسل بشأن " :1-3الفقرة الفرعية 

بشأن التحقق املتعلق برفق املمن اجلزء السابع من  3: ُحدثت احلاشية حتى متتثل الفقرة 9-2 االستمارة باء، املرفق

 . 2مواقع معامل اجلدول تقديم إعالنات يفاد فيها بعدم وجود ما ُيعلن عنه من 

 3 اجلدولعن الكميات اإلمجالية للمواد الكيميائية املدرجة يف غ بالباإلتسمحان  1-1-3و 1-3 االستمارتان باء، املرفق

 بالكيلو أطنان. 

 : ُحدثت الصياغة والتنسيق توخيًا للوضوح . 1-4 االستمارة باء، املرفق

 . 1-4واالستمارة  4: ُحدثت إلبراز التغيريات يف التذييل 1-4 االستمارة بشأن إرشادات باء، املرفق

خيص حل التباينات يف بيانات النقل ملزيد  فيماُأضيف مزيد من اإلرشادات بشأن االتصاالت مع األمانة : جيم املرفق

 من احلرص على االمتثال ملرفق االتفاقية املتعلق بالسرية. وُعّدلت أيضًا بعض األمثلة القدمية. 

 كاف مالقس

فأدرجت حقول جديدة وُعدلت التعليمات اخلاصة  0-2و 0-1ُحدثت استمارتا اإلعالنات عن عوامل مكافحة الشغب 

 . بتعبئة االستمارتني

 الم القسم

 .املساعدةاحلماية وضمن مصرف بيانات  املعلومات لتقديم منصةتوافر ( لإلشارة إىل 3 الفقرةُأدرجت فقرة إضافية )
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  9، و4و ،2و، 1 تالتذييال

 : رموز البلدان1 التذييل

إنها إذ أحدث امسني جلمهورية مقدونيا الشمالية ومملكة إسواتيين. وُأضيفت دولة فلسطني )ليوائم ُحيِّن هذا التذييل 

 (. 2018غدت دولة طرفًا يف عام 

 دليل املواد الكيميائية : 2التذييل 

 . لتيسري الرجوع إليهاملواد الكيميائية  لدليلوصلة رابطة  ُأضيفت

 : رموز جمموعات املنتجات4التذييل 

ُحّينت أوصاف وأمثلة رموز جمموعات املنتجات بغية حتسني االتساق والدقة من الناحية الكيميائية، على النحو املشار 

تنفيذ املادة السادسة من االتفاقية  "حالذات العنوان إليه خالل اجتماع جمموعة مسائل الصناعة الكميائية يف الوثيقة 

 . 2021تشرين الثاني/أكتوبر  5ر إىل دورة اجمللس الثامنة والتسعني" املؤرخة بـتقرير من امليّس -

 إلكرتونيًا تقديم اإلعالناتلتنسيق امللفات : 9 التذييل

 تقديم اإلعالنات إلكرتونيًا. لأضيف مرجع خاص مبتطلبات تنسيق امللفات 

 ذلك غري

 مل تعد حتصل على دعم من األمانة.إدنا األداة  ذلك أّنيف كل الدليل،  إديس بالنظامإدنا اسُتعيض عن األداة 
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 جدول حمتويات األقسام والتذييالت

 

 االختصارات واالختزاالتجدول 

 )ال ينطبق على النص العربي(
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 املرفق ألف

 2013لدليل اإلعالنات لعام  3الطبعة املعّدلة 

 

 4الصفحة 

 اإلعالنات الغرض من دليل -1

 اامتثاهليف تفاقية اللدول األطراف يف الاهليئات الوطنية  تقديم إرشادات إىل يفاإلعالنات الغرض من دليل يتمثل 

تعبئة كيفية  لة عنمفّص االتفاقية. ويقدم الدليل شروحا اليت تقضي بتقدميهاتقديم اإلعالنات ب هااللتزامات

وفقا ملتطلبات االتفاقية، والقرارات اإلعالنات األولية واإلعالنات السنوية وغريها من اإلعالنات استمارات 

 عليها هيئتا توجيه املنظمة. اتفقت والتفاهمات اليت 

طلبات اإلعالن مبوجب االتفاقية اليت يتعني على تتضمن ملخصات عن مت ملِزمةغري  اإلعالنات وثيقٌة ودليل

الدول األطراف أن تنفذها. وتقر األمانة أيضا مبا هو قائم من التشريعات والقوانني الوطنية املتصلة مبتطلبات 

  اإلعالن مبوجب االتفاقية. 

 اإلعالنات األوليةمتطلبات  -2

 عالنات األولية واإلعالنات السنوية.تقديم اإلاخلاصة بعلى عدد من املتطلبات تفاقية االتنص 

 يوما من بدء نفاذ 30يف موعد أقصاه  طرف،م كل دولة تفاقية، تقّداالمن املادة الثالثة من  1وفقا للفقرة ف

فة، واملرافق أولية عن األسلحة الكيميائية، واألسلحة الكيميائية القدمية واملخّل إعالنات، إليهااالتفاقية بالنسبة 

 املتصلة باألسلحة الكيميائية، وعوامل مكافحة الشغب. 

االتفاقية بالنسبة  يوما من بدء نفاذ 30 أقصاهطرف، يف موعد دم كل دولة من املادة السادسة، تّق 7 للفقرةوفقا و

، وفقا لألجزاء ذات الصلة من املرفق املتعلق املواد الكيميائية واملرافق ذات الصلة إعالنا أوليا عنها، إلي

 . بالتحقق

املتعلقة  2-ألف ملء استمارة اإلعالن طرفمن كل دولة  ُيطلباإلعالنات األولية، من أجل تقديم هذه و

اصة خائمة مرجعية ألغراض اإلعالنات ق)ة هذه االستمارة وتكمل ،اإلعالناتاالبتدائي ألنواع  بالتحديد

 (.ألف بالقسم ألف املرفقذات الصلة عند االقتضاء ) أن تشفع بهما اإلعالناُتيتعّين اللتني نظمة(، املب

هيئة وطنية أن تقدم معلومات مرجعية عامة عن اهليئة الوطنية، وأن تقدم، على أساس طوعي،  من كل وُيطلب

ألف بالقسم  املرفق) 1-ستمارة ألفباال لفني باالتصال، وذلك باالستعانةمعلومات عن فرادى األشخاص املك

   (.ألف



 القسم ألف

 2013دليل اإلعالنات لعام ل 3الطبعة املعّدلة 

 

 5الصفحة 

 استمارات اإلعالناترسال إ -3

 عامةالتطلبات امل 3-1

املعلومات السرية أّن ينص دليل منظمة حظر األسلحة الكيميائية )"املنظمة"( اخلاص بالسرية على  )أ(

وميكن بداًل  .SIXينبغي تسليمها إىل املنظمة عن طريق ممثل رمسي للدولة الطرف أو باستعمال نظام 

إىل العنوان مة أيضا بالربيد إىل مقر املنظمن حيث السرية من ذلك أن ترسل الوثائق غري املصّنفة 

 Declarations Branch, Johan de Wittlaan 32, 2517 JR The Hague, The:التالي

Netherlands أو إىل الربيد اإللكرتوني ،deb@opcw.org . 

من  1 )الصفحة هاعدد صفحاتجمموع جيب أن ترقم كل صفحة من صفحات الوثيقة، بذكر رقمها و )ب(

 صفحة، مثاًل(. 20

بإرسال كامل الصفحة اجلديدة اليت ينبغي أن ُيستعاض بها  على الوثيقة التعديالتتقدم جيب أن  )ج(

عن الصفحة السابقة. وإذا تعينت االستعاضة عن صفحة أصلية واحدة بأكثر من صفحة، فينبغي أن 

 45ترقَّم الصفحات اجلديدة ترقيما فرعيا )فعلى سبيل املثال، إذا تعينت االستعاضة عن الصفحة 

 /ب(.45/أ و45الصفحتان اجلديدتان  بصفحتني فينبغي أن ترّقم هاتان

ينبغي أن ُتبيَّن يف اإلعالن كل ضميمة من ضمائمه بصورة فريدة ممّيزة. فينبغي أن يتضمن بيان  )د(

كاف( -متييزها، على األقل، رمز البلد وامسه وتاريخ التقديم والقسم املعين من دليل اإلعالنات )ألف

 ة املعنية.ورمز موقع املعامل الذي تتعلق به الضميم

 اليوم )رقمان(، مثل -(الشهر )رقمان-(ينبغي إيراد التاريخ بالشكل: السنة )أربعة أرقام )هـ(

2013 -12 -01 . 

 على الورق ًةمطبوعاإلعالنات تقديم  3-2

ينبغي أن ُتطبع الوثائق على وجه واحد فقط من وجهي الورقات املستخدمة اليت ينبغي أن تكون من  )أ(

يكون من غري العملي تقديم يتعذر فيها أو . ويف احلاالت اخلاصة اليت US letterأو  A4القطع 

ورق من قطع آخر الوثائق على ورق من هذا القطع )اخلرائط، الصور، إخل( فسُتقبل املواد املقدمة على 

 ل السعي إىل حد عدد الصفحات من هذا النوع إىل أدنى ما ميكن.لكن على املرِس

)مع العلم بأن زنة ورق  2غ/م 200و 2غ/م 60ينبغي أن ُتطبع الوثائق على ورق تراوح زنته بني  )ب(

 (.2غ/م 80االستنساخ املعتاد تقارب 

mailto:deb@opcw.org


 املرفق ألف

 2013لدليل اإلعالنات لعام  3الطبعة املعّدلة 

 

 6الصفحة 

ان مسح الوثيقة املعنية مسحا إلكرتونيا بدرجة مقبولة ينبغي أن ُتطبع الوثائق على ورق وحبرب يتيح )ج(

حة عادية باألسود واألبيض من النوع الذي توضع املواد املراد مسحها به على من اجلودة بواسطة ماِس

وال مرتكز مسطَّح )ُيستخدم عند اإلمكان ورق أبيض وحرب أسود وُيتفادى استخدام ألوان أخرى، 

 نت الظروف(.كاأًيا الورق األمحر  يستخدم

 ه سنتيمرتان على كل جانب من جوانب كل صفحة.عرُض ُيرتك هامٌش )د(

 روم يف جانبها(.ال تربط الصفحات كما تربط مالزم الكتب )ُيجاز ربطها بروابط حلزونية عرب ُخ )هـ(

ها ال نة فإنينبغي أن يبيَّن بصورة واضحة كل من أقسام اإلعالنات )فإذا استخدمت ورقات فاصلة ملّو )و(

 ز املعلومات املدرجة عليها(.جتهَّلن ُتعترب جزءا من اإلعالن املعين وبالتالي 

 ينبغي أن توضع الصفحات املتعلقة باملوقع ذاته حبيث تكون متتالية. )ز(

 ينبغي أن توضع الصفحات املتضمنة بيانات وطنية إمجالية حبيث تكون متتالية. )ح(

 التخزين اإللكرتونيوسائط اإلعالنات يف تقديم  3-3

 باستطاعة املنظمة معاملة واسطة التخزين اإللكرتوني التالية: )أ(

 .(CD-ROM (ISO/IEC 10149))أقراص الليزر املعدة للقراءة فقط:  -

  (.USB) قلم ذاكرة -

 :9 التذييليف  باملواصفات املبينةينبغي أن يفي امللف اإللكرتوني  )ب(

 .XMLت من بنية امللفا 0-1الصيغة  -

 ( لكل ملف بيانات.MD5 Checksum) MD5الي اإلمجينبغي توفري رقم التحقق  -

إذا ُقدم اإلعالن يف كال شكل ورقي. ويف ينبغي أن تقدم اإلعالنات إىل األمانة إما يف شكل إلكرتوني أو  (ج)

 ية للنسخة املقدمة على الورق.ّجالشكلني الورقي واإللكرتوني، تكون احُل

 ةمأمون ا بطريقةإلكرتونيتقديم اإلعالنات  3-4

الدول األطراف يف الوفاء بالتزاماتها مبوجب االتفاقية يف املوعد احملدد، مبا فيها تقديم اإلعالنات يف لدعم  

إلكرتونيا بطريقة مأمونة، من حيث السرية بتصميم وتطبيق نظام لنقل الوثائق املصنفة قامت األمانة موعدها، 

(. وتشّجع الدول األطراف على التسجيل يف هذه اخلدمة مبلء SIXاملأمون )املعلومات بادل يعرف بنظام ت



 القسم ألف

 2013دليل اإلعالنات لعام ل 3الطبعة املعّدلة 

 

 7الصفحة 

متوز/يوليه  1املؤرخة بـ S/1192/2014استمارة التسجيل املرفقة مبذكرة األمانة بشأن هذا املوضوع )الوثيقة 

2014 .) 

 )إديس( نظام املعلومات اخلاص باإلعالنات اإللكرتونية 3-5

(، وهو نظام إديسنظام املعلومات اخلاص باإلعالنات اإللكرتونية )نظام  2020أصدرت األمانة يف شباط/فرباير  

حديث على اإلنرتنت يتيح عددا من اخلصائص اجلديدة أهمها: جتميع كل االلتزامات مبوجب املادتني الثالثة 

ري اآللي حلزمة اإلعالنات الناجتة؛ والسادسة يف تطبيق حديث واحد على اإلنرتنت؛ والقدرة على التشف

دوائر اخلارجية )مثل  املعنيةواستعمال طريقة تثُبت قائمة على عاملني كإجراء أمين إضايف؛ وقدرة اجلهات 

 النظام يف إرسال معلومات اإلعالنات إىل اهليئة الوطنية. االستعانة بالصناعة( على 

، حبسب االقتضاء، مبا يف ذلك تلك التحسينات اليت تهدف لنظام إديسوستثابر األمانة على إتاحة حتسينات  

. وتوقف العمل يف عمليات حتسني األداة هوخصائصالنظام إىل حتسني جتارب املستخدمني مع مجيع وظائف 

 . إديسإدنا. وتشجع األمانة اهليئات الوطنية اليت تستعمل األداة إدنا على االنتقال إىل نظام 

 بالطرق التالية: إديسنظام حتصل على  وميكن للدول األطراف أن 

 على قلم ذاكرة سيقدم إىل ممثل دائم لدى املنظمة؛ )أ(

  .(Catalyst | OPCWتنزيل األداة من بوابة كالتيست اخلاصة باملنظمة ) )ب(

 يف اإلعالنات املستخدمةالرموز  مدلوالت -4

معيَّنة،  بنود بياناتب خلاصةمن الدول األطراف أن تستخدم يف استمارات اإلعالنات املختلفة الرموز ا طلبُي 

 وُضّمنت. له تذييالتمبثابة  الدليلاملعنية إىل هذا كل الرموز ُضم قد . ووذلك حبسب مدلوالتها احملدَّدة

 .هامجيع احلاالت اليت ينبغي فيها استخدام يفالرموز،  اخلاصة باستخدام اإلرشادات استمارات اإلعالنات

  

https://www.opcw.org/resources/catalyst/register


 املرفق ألف

 2013لدليل اإلعالنات لعام  3الطبعة املعّدلة 

 

 8الصفحة 

  



 املرفق ألف بالقسم ألف

 2013لدليل اإلعالنات لعام  3الطبعة املعّدلة 

 

 9الصفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ألف بالقسم ألف املرفق

 

 البيانات املرجعية العامة ةاستمار

 اإلعالناتاالبتدائي ألنواع  مييزالت واستمارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 

 

 2022كانون الثاني/يناير  1 :3 الطبعة املعدَّلة

  



 املرفق ألف بالقسم ألف

 2013لدليل اإلعالنات لعام  3الطبعة املعّدلة 

 

 10الصفحة 

 



 املرفق ألف بالقسم ألف

 2013لدليل اإلعالنات لعام  3الطبعة املعّدلة 

 

 11الصفحة 

 

 املرفق ألف بالقسم ألف جدول حمتويات

 

 12 ......................... اإلعالنات ألنواع االبتدائي التمييز واستمارة العامة املرجعية البيانات ستمارةا

 

 12 ................. اإلعالن بهذا يتعلق مافي الوطنية اهليئة عن العامة املرجعية البيانات 1-ألف االستمارة

 13 .............................................. األولية اإلعالنات ألنواع االبتدائي التمييز 2-ألف االستمارة

 14 .... الكيميائية األسلحة حظر مبنظمة خاصة اإلعالنات ألغراض مرجعية قائمة 2-ألف لالستمارة لةتكم

 



 املرفق ألف بالقسم ألف

 2013لدليل اإلعالنات لعام  3املعّدلة الطبعة 

 

 12الصفحة 

 االبتدائي ألنواع اإلعالناتستمارة البيانات املرجعية العامة واستمارة التمييز ا

 

 1-االستمارة ألف

يتعلق بهذا  ماالوطنية في عامة عن اهليئةالرجعية املبيانات ال

 اإلعالن

 :البلد رمز

 القسم: ألف

 الصفحة ... من ... صفحة

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

    
 السرية عالمة

 
  

         اسم البلد:   
         اهليئة/املؤسسة الوطنية:اسم    
         عنوان الربيد:   
            
         رقم اهلاتف:   
         رقم الفاكس:   
         عنوان الربيد اإللكرتوني )إن وجد(:   
   التلكس )إن وجد(:   
      
طوعي البيانات التالية عن مجيع األشخاص الذين ميكن االتصال  على أساس)ميكن أن تقدم    

 (بهم يف اهليئة/املؤسسة الوطنية
 

  

      
         االسم العائلي: الشخص الذي ميكن االتصال به:    
         االسم الشخصي:    
         الوظيفة:    
         رقم اهلاتف:    
            
         االسم العائلي: الشخص الذي ميكن االتصال به:    
         االسم الشخصي:    
         الوظيفة:    
         رقم اهلاتف:    
            
         االسم العائلي: الشخص الذي ميكن االتصال به:    
         االسم الشخصي:    
         الوظيفة:    
   رقم اهلاتف:    
      
      
      
      

 

  



 املرفق ألف بالقسم ألف

 2013لدليل اإلعالنات لعام  3الطبعة املعّدلة 

 

 13الصفحة 

 

 2-االستمارة ألف

 اإلعالنات األولية ألنواع االبتدائي مييزالت

 :البلد رمز

 القسم: ألف

 الصفحة ... من ... صفحة

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 
   السرية عالمة

 
 :يلي مباأولية تتعلق  إعالناتدولتكم أي  تقدمهل    

 
  

   اسم البلد   
       
  ❑ال  ❑نعم  أسلحة كيميائية؟   
 لجزء الرابع )ألف( من املرفق املتعلق بالتحقق(لو ،ملادة الثالثةمن ا)أ( 1الفرعية )وفقًا للفقرة    

 
  

  ❑ال  ❑نعم  ؟1925أسلحة كيميائية قدمية ُأنتجت قبل عام    
لجزء الرابع )باء( من املرفق املتعلق لو ،ملادة الثالثةمن ا "1")ب(1 الفرعية)وفقًا للفقرة    

 بالتحقق(
 

  

  ❑ال  ❑نعم  ؟1946و 1925أسلحة كيميائية قدمية ُأنتجت بني عامي    
املتعلق لجزء الرابع )باء( من املرفق لو ،ملادة الثالثةمن ا "1" )ب(1 الفرعية)وفقًا للفقرة    

 بالتحقق(
 

  

  ❑ال  ❑نعم  أسلحة كيميائية خملَّفة؟   
لجزء الرابع )باء( من املرفق لو ،ملادة الثالثةمن ا "3"و "2")ب(1للفقرتني الفرعيتني  )وفقًا   

 املتعلق بالتحقق(
 

  

  ❑ال  ❑نعم  مرافق إلنتاج األسلحة الكيميائية؟   
 لجزء اخلامس من املرفق املتعلق بالتحقق(لو ،ملادة الثالثةامن )ج( 1الفرعية )وفقًا للفقرة    

 
  

  ❑ال  ❑نعم  ؟مرافق أخرى متصلة باألسلحة الكيميائية   
   (من املادة الثالثة )د(1 الفرعية)وفقًا للفقرة    
       
  ❑ال  ❑نعم  عوامل مكافحة الشغب؟   
 الثالثة(ادة من امل )هـ(1 الفرعية)وفقًا للفقرة    

 
  

  ❑ال  ❑نعم  ؟بهاكيميائية ومرافق متصلة ال 1من مواد اجلدول مواد    
 دال من اجلزء السادس من املرفق املتعلق بالتحقق( للفرع )وفقًا   

 
  

  ❑ال  ❑نعم  ؟بهاكيميائية ومرافق متصلة ال 2من مواد اجلدول مواد    
 ألف من اجلزء السابع من املرفق املتعلق بالتحقق( للفرع )وفقًا   

 
  

  ❑ال  ❑نعم  ؟بهاكيميائية ومرافق متصلة ال 3من مواد اجلدول مواد    
 ألف من اجلزء الثامن من املرفق املتعلق بالتحقق( للفرعً وفقا)   

 
  

  ❑ال  ❑نعم  زة/ميَّاملعضوية الكيميائية الواد امل) ةكيميائي إلنتاج موادأخرى مرافق    
 كربيت أو فلور(؟ أو فوسفورتوية على احملكيميائية الواد امل   

 ألف من اجلزء التاسع من املرفق املتعلق بالتحقق للفرعً )وفقا
  

     
 

  

    )تابع على الصفحة التالية(   

 



 املرفق ألف بالقسم ألف

 2013لدليل اإلعالنات لعام  3املعّدلة الطبعة 

 

 14الصفحة 

 

 2-الستمارة ألفتكملة ل

األسلحة اصة مبنظمة حظر خ ائمة مرجعية ألغراض اإلعالناتق

 الكيميائية

 :البلد رمز

 القسم: ألف

 الصفحة ... من ... صفحة

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 
 السرية عالمة

 
 األسئلة يعمجعن  أجب

 
 

       
    

يف أي مكان خيضع لواليتها  متلكه دولتكم أو ما حتوزه أو ما يوجدندرج يف نطاق ما ي له
 ؟ها أٌي مما يليأو سيطرت

  

            
  ❑ال  ❑نعم  سلحة كيميائية؟أ   
 )أ( من املادة الثالثة من االتفاقية؛ اجلزء الرابع )ألف( من املرفق املتعلق بالتحقق[1الفقرة ]   

 
  

  ❑ال  ❑نعم  ؟1925سلحة كيميائية قدمية أنتجت قبل عام أ   
 من املادة الثالثة من االتفاقية؛ اجلزء الرابع )باء( من املرفق املتعلق بالتحقق[ "1")ب(1]الفقرة    

 
  

  ❑ال  ❑نعم  سلحة كيميائية خملَّفة؟أ   
من املادة الثالثة من االتفاقية؛ اجلزء الرابع )باء( من املرفق املتعلق  "3"و "2")ب(1]الفقرتان    

 بالتحقق[
 

  

  ❑ال  ❑نعم  وامل مكافحة الشغب؟ع   
   )هـ( من املادة الثالثة[1]الفقرة    
  ❑ال  ❑نعم  "(، فهل بني هذه العوامل أي من املواد التالية؟نعمذا أجيب باإلجياب )"إ   
    CS- [ ميثيلني( كلورو فينيل -2)ثنائي نرتيل الربوبان]   ال  ❑نعم❑         
   CN -  ال  ❑نعم  فينيل  -1-كلورو-2إيثانون❑         
   CR - [ ]ال  ❑نعم  [ أوكسازبني4، 1ثنائي بنز]ب، ف❑         
  ❑ال  ❑نعم  كيميائية ومرافق متصلة بهاال 1من مواد اجلدول واد م   
   ]الفرع ألف من اجلزء السادس من املرفق املتعلق بالتحقق[   
  ❑ال  ❑نعم  كيميائية مدرجة ومرافق متصلة بهاال 2من مواد اجلدول واد م   
   ]الفرع ألف من اجلزء السابع من املرفق املتعلق بالتحقق[   
  ❑ال  ❑نعم  كيميائية ومرافق متصلة بهاال 3من مواد اجلدول واد م   
   ]الفرع ألف من اجلزء الثامن من املرفق املتعلق بالتحقق[   
  ❑ال  ❑نعم  كيميائية )مواد كيميائية عضوية مميَّزة غري مدرجة يف جداول الواد املإلنتاج أخرى رافق م   
 على فوسفور أو كربيت أو فلور( ]الفرع ألف املواد الكيميائية احملتوية، ومنهااالتفاقية   

 اجلزء التاسع من املرفق املتعلق بالتحقق[من 
 

  

   )تابع على الصفحة التالية(   

 

  



 املرفق ألف بالقسم ألف

 2013لدليل اإلعالنات لعام  3الطبعة املعّدلة 

 

 15الصفحة 

 

 

 2-الستمارة ألفتكملة ل

اصة مبنظمة حظر األسلحة خائمة مرجعية ألغراض اإلعالنات ق

 الكيميائية

 :البلد رمز

 القسم: ألف

 الصفحة ... من ... صفحة

 اليوم(:-الشهر-)السنةالتاريخ 

 
      
    ولتكم:دل إن ه   
      
  ❑ال  ❑نعم  سلحة كيميائية على أراضي دولة أخرى؟أ خلَّفت   
   من املادة الثالثة من االتفاقية؛ اجلزء الرابع )باء( من املرفق املتعلق بالتحقق[ "3")ب(1]الفقرة    
      
كانون الثاني/يناير  1ملكت دولتكم أو حازت أو لديها أو كان لديها يف أي وقت بعد  له   

1946 : 
 

  

  ❑ال  ❑نعم  مرفق إلنتاج األسلحة الكيميائية؟   
   املادة الثالثة من االتفاقية؛ اجلزء اخلامس من املرفق املتعلق بالتحقق[)ج( من 1]الفقرة    
      
      
  ❑ال  ❑نعم  مرفق أو منشأة مصمَّم)ة(أو مبنيـ)ة( أو مستخدم)ة( بصورة أساسية الستحداث أو اختبار أو    
   تقييم األسلحة   
الثالثة من االتفاقية؛ اجلزء اخلامس من املرفق املتعلق )د( من املادة 1الكيميائية؟ ]الفقرة    

 بالتحقق[
 

  

      
  ❑ال  ❑نعم  اركت دولتكم يف نقل أسلحة كيميائية؟شهل    
   من املادة الثالثة من االتفاقية؛ اجلزء اخلامس من املرفق املتعلق بالتحقق[ "4")أ(1]الفقرة    
  ❑ال  ❑نعم  معدات إلنتاج األسلحة الكيميائية؟اركت دولتكم يف نقل شهل    
 من املادة الثالثة؛ اجلزء اخلامس من املرفق املتعلق بالتحقق[ "4")ج(1]الفقرة    

 
  

 

 الرمسي.( أن تستخدم هذه القائمة املرجعية مبثابة إعالنها األولي الوز للدول األطراف اليت أجابت عن مجيع األسئلة أعاله بالنفي )جي

(، باستثناء األسئلة املتصلة بعوامل مكافحة الشغب، أن الوجيوز أيضًا للدول األطراف اليت أجابت عن مجيع األسئلة أعاله بالنفي )

ب تستخدم هذه القائمة املرجعية مبثابة إعالنها األولي، شريطة أن يقتصر ما حتوزه من املواد الكيميائية املستخدمة كعوامل ملكافحة الشغ

املواد على املواد الكيميائية الواردة يف هذه القائمة. وإذا مل يقتصر ما حتوزه من املواد الكيميائية املستخدمة كعوامل ملكافحة الشغب على 

 دائرة يف هاالبنائية ورقم تسجيل تهاوصيغ ةالكيميائياملادة الكيميائية الواردة يف القائمة املذكورة، فينبغي توفري معلومات إضافية عن اسم 

 (، إن وجد.CASاملستخلصات الكيميائية )

وميكن للدول األطراف اليت جتيب باإلجياب )نعم( عن أي من األسئلة أعاله، غري األسئلة املتصلة بعوامل مكافحة الشغب، أن تستخدم 

 هذه القائمة املرجعية مبثابة ضميمة إىل إعالنها األولي.

 



 القسم باء

  2013دليل اإلعالنات لعام ل 3 املعّدلة الطبعة

 16الصفحة 

  



 باء القسم

 2013لدليل اإلعالنات لعام  3الطبعة املعّدلة 

 

 17الصفحة  

 

 

 

 

 

 

 

 القسم باء

 

 الصناعةعن عالنات اإل

 

 وجبمب)اإلعالنات الواجب تقدميها 

 (املرفق املتعلق بالتحققاألجزاء السابع والثامن والتاسع من 

 

 

 

 

 

 

 منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 

 

 2022كانون الثاني/يناير  1: 3 املعّدلةالطبعة 

  



 القسم باء

  2013دليل اإلعالنات لعام ل 3 املعّدلة الطبعة

 18الصفحة 

  



 القسم باء
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  هذا القسم املندرجة يف إطاراإلعالنات  -1

 هاقدميتل املواعيد القصوىو القسمعرض عام لإلعالنات املندرجة يف إطار هذا  1-1

، الكيميائية 3واجلدول  2مبواد اجلدول  تصلةاألنشطة واملرافق امل عندليل اإلعالنات الهذا القسم من  تناولي

 جداوليف زة غري مدرجة مواد كيميائية عضوية مميَّفيها ج نَتاليت ُتة الكيميائياملواد رافق األخرى إلنتاج وامل

 أو كربيت أو فلور. فوسفوراحملتوية على العضوية املميَّزة املواد الكيميائية  هامبا فياالتفاقية، 

 .الصناعةعن عالنات اإل ما خيص يفاللتزامات الدول األطراف  وجيز صأدناه ملّخ 1اجلدول ويرد يف 

 تقدميهال املواعيد القصوىو ةاملطلوباإلعالنات  :1اجلدول 

 املطلوبة وآجال تقدميهااإلعالنات  نوع اإلعالنات

الكيميائية 2مواد اجلدول  الكيميائية 3مواد اجلدول    
املرافق األخرى إلنتاج املواد 

 الكيميائية 

 : البيانات الوطنية اإلمجالية األولي اإلعالن

تاريخ بدء نفاذ االتفاقية )للدولة 

 يومًا 30الطرف( + 

 : اإلعالنات املتعلقة مبواقع املعامل

بدء نفاذ االتفاقية )للدولة تاريخ 

يومًا 30الطرف( +   

 : البيانات الوطنية اإلمجالية

تاريخ بدء نفاذ االتفاقية )للدولة 

 يومًا 30الطرف( + 

 : اإلعالنات املتعلقة مبواقع املعامل

تاريخ بدء نفاذ االتفاقية )للدولة 

يومًا 30الطرف( +   

 : اإلعالنات املتعلقة مبواقع املعامل

بدء نفاذ االتفاقية )للدولة تاريخ 

يومًا 30الطرف( +   

 : البيانات الوطنية اإلمجالية *السنوي عن األنشطة السالفة اإلعالن

 يومًا 90نهاية السنة + 

 : اإلعالنات املتعلقة مبواقع املعامل

يومًا 90نهاية السنة +   

 : البيانات الوطنية اإلمجالية

يومًا 90نهاية السنة +   

 التحيني:

يومًا 90نهاية السنة +   

 اإلعالن السنوي عن األنشطة املتوقعة

** 

 : اإلعالنات املتعلقة مبواقع املعامل

يومًا 60 -بداية السنة   

 : اإلعالنات املتعلقة مبواقع املعامل

يومًا 60 -بداية السنة   

 

اإلعالن األولي عن سالف إنتاج مواد 

األسلحة اجلداول الكيميائية ألغراض 

 الكيميائية

 : اإلعالنات املتعلقة مبواقع املعامل

تاريخ بدء نفاذ االتفاقية )للدولة 

يومًا 30الطرف( +   

 : اإلعالنات املتعلقة مبواقع املعامل

تاريخ بدء نفاذ االتفاقية )للدولة 

يومًا 30الطرف( +   

 

اإلعالنات التعديل بعد تقديم  األنشطة اإلضافية املخطط هلا

 : السنوية عن األنشطة املتوقعة

أيام 5 -تاريخ التعديل   

التعديل بعد تقديم اإلعالنات 

 : السنوية عن األنشطة املتوقعة

أيام 5 -تاريخ التعديل   
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سنة اليت يبدأ فيها للتالية اليبدأ يف السنة التقوميية األنشطة السالفة السنوي عن  هابتقديم إعالن هاالتزامالدولة الطرف تنفيذ إن  *

 .إليهااالتفاقية بالنسبة نفاذ 

السنة التقوميية التالية للسنة اليت يبدأ  بداية من يومًا 60قبل ما ال يقل عن تقديم اإلعالن السنوي عن األنشطة املتوقعة  جيب **

 .االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف نفاذفيها 

  ختصرات:املشروح 

 .الطرف فيما خيص الدولةتفاقية الا نفاذيومًا بعد بدء  30 أجل أقصاهيف  :يومًا 30)للدولة الطرف( +  نفاذ االتفاقيةبدء تاريخ 

)أي بعد ما ال يزيد  يومًا بعد نهاية السنة التقوميية السابقة 90 أجل أقصاهيف  يومًا: 90نهاية السنة + 

 .يومًا من نهاية السنة اليت يشملها اإلعالن( 90عن 

)أي قبل  يومًا 60عن مبا ال يقل بداية السنة التقوميية التالية يسبق يف موعد  يومًا: 60 -بداية السنة 

 .يومًا من بداية السنة اليت يشملها اإلعالن( 60ما ال يقل عن 

بعد  إجراؤهع املزَم اإلضايف النشاط َبدء أيام 5يسبق مبا ال يقل عن يف موعد  أيام: 5 - عديلالتتاريخ 

 .تقديم اإلعالن السنوي عن األنشطة املتوقعة

نظر ا) املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةزة غري املواد الكيميائية العضوية املميَّ :زةاملواد الكيميائية العضوية املميَّ

 (.باء من القسم 2-3رد يف الفقرة الفرعية التعريف الوا

 أو كربيت  فوسفور زة احملتوية علىاملواد الكيميائية العضوية املميَّ املواد الكيميائية احملتوية على 

 (.باء من القسم 2-3التعريف الوارد يف الفقرة الفرعية  انظرفلور ) أو :فلور أو كربيت أو فوسفور

الفرعي ذي  الرجوع إىل البند نبغييوعالن عنها. ألنشطة الواجب اإلل وجيز صأدناه ملخَّ 2اجلدول ويرد يف 

 الصلة لالطالع على تفاصيل شاملة، مبا يف ذلك االستثناءات. 
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 األنشطة اخلاضعة لإلعالن  :2اجلدول 

 4الفرتة الزمنية 2،3عتبات الرتكيز 2عتبات الوزن 1دواعي اإلعالن 

 الكيميائية 2اجلدول مواد 

البيانات الوطنية اإلمجالية 

 عن املواد الكيميائية

 ،والتجهيزاإلنتاج، 

االسترياد و، واالستهالك

أو التصدير مبا يزيد عن 

على الصعيد العتبة 

 الوطين

 2مواد اجلدول من  كلغ 1 •

 الكيميائية ألف* 

 2اجلدول  موادمن  كلغ 100 •

 الكيميائية ألف 

باء  2مواد اجلدول طن من  1 •

 الكيميائية 

 2اجلدول  موادمن  1% •

 ألف* الكيميائية 

 2مواد اجلدول من  1% •

 الكيميائية  ألف

 2من مواد اجلدول  30% •

 الكيميائية  باء

 السنة التقوميية السابقة

معمل أو معامل يزيد فيه  موقع املعامل

أو  )فيها( اإلنتاج

 التجهيز أو االستهالك

 عن العتبة

 2من مواد اجلدول  كلغ 1 •

  ألف* الكيميائية 

 2من مواد اجلدول  كلغ 100 •

 ألف الكيميائية

باء  2من مواد اجلدول طن  1 •

 الكيميائية

 2من مواد اجلدول  1% •

 ألف* الكيميائية

 2من مواد اجلدول  1% •

 الكيميائية ألف

 2من مواد اجلدول  30% •

 الكيميائيةباء 

السنوات التقوميية الثالثة 

السابقة أو السنة التقوميية 

 املقبلة

 إنتاجمواقع معامل بها 

سالف ألغراض األسلحة 

 الكيميائية

األسلحة إنتاج ألغراض 

 الكيميائية

ال توجد عتبة للرتكيز  ال توجد عتبة

 املنخفض

كانون  1وقت منذ  أّي

 1946الثاني/يناير 

 الكيميائية 3مواد اجلدول 

لبيانات الوطنية اإلمجالية ا

 عن املواد الكيميائية

االسترياد أو واإلنتاج 

التصدير مبا يزيد عن 

الصعيد  على العتبة

 الوطين

طن للمادة الكيميائية املدرجة  30

 3يف اجلدول 

30%  السنة التقوميية السابقة 

معمل أو معامل يزيد فيه  مواقع املعامل

 )فيها( اإلنتاج عن العتبة

طن للمادة الكيميائية املدرجة  30

 3يف اجلدول 

30% السنة التقوميية السابقة أو  

 التالية

 إنتاجمواقع معامل بها 

سالف ألغراض األسلحة 

 الكيميائية

األسلحة إنتاج ألغراض 

 الكيميائية

عتبة للرتكيز ال توجد  ال توجد عتبة

 املنخفض

كانون  1وقت منذ  أّي

 1946الثاني/يناير 

 

 إعالن عن موقع أو مادة كيميائية.جتعل من الالزم تقديم دواعي اإلعالن هي األنشطة اليت  1
عتبات الوزن والرتكيز هذه )يف ما خيص  اليت تنطوي على مواد كيميائية بكميات تفوقال ختضع لإلعالن سوى األنشطة  2

 املعمل أو موقع املعامل أو البلد، حسب احلالة(.
 2لإلطالع على التفاصيل الكاملة عن عتبات الرتكيز املنخفض واالستثناءات يف ما خيص مواد اجلدول  2البند  انظر 3

 .الكيميائية *ألف 2 اجلدولألف/
 .ما خاضعا ملتطلب اإلعالن موقع معامل أو نشاط لبّت ما إذا كاننة إىل الفرتة املأخوذ بها تشري الفرتات الزمنية املبّي 4
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 4الفرتة الزمنية 2،3عتبات الرتكيز 2عتبات الوزن 1دواعي اإلعالن 

 املواد الكيميائية العضوية املميزة

األخرى إلنتاج  قاملراف

 املواد الكيميائية

عن طريق التخليق  إنتاج

 يزيد عن العتبة

 ملوقع املعاملالكمية اإلمجالية  •

الكيميائية  وادطن من امل 200

 العضوية املميزة

مفردة طن من مادة كيميائية  30 •

كربيت  وأحتتوي على فوسفور 

 فلور يف معمل واحد أو أكثر وأ

ال توجد عتبة للرتكيز 

 املنخفض

 السنة التقوميية السابقة

لدول األطراف بأن تتخذ ا 2007الثاني/نوفمرب تشرين  27املؤرخ بـ DEC.1-EC/51قرار اجمللس يقضي 

(. ويتعّين 1نظر اجلدول ااآلجال املنصوص عليها يف االتفاقية )يف تقديم إعالناتها للتكفل بالتدابري الضرورية 

تقديم إعالناتها ضمن هذه اآلجال أن تعِلم األمانَة يف  على الدول األطراف اليت تتوقع أن تواجه مصاعب يف

بغية وفائها بالتزاماتها إياها ممكن بظروف هذه املصاعب، ومبا إذا كانت ترّحب مبساعدة األمانة أقرب تاريخ 

 . وعديف امل

 إلعالناتألنواع ا االبتدائي مييزالت 1-2

من احملددة األنواع لتمييز  3-وباء 2-وباء 1-االستمارات باء وباءطرف استخدام  دولةمن كل  ُيطلب

، واإلعالنات السنوية عن األنشطة السالفةإعالنات الصناعة )اإلعالنات األولية، واإلعالنات السنوية عن 

 2اإلعالنات املتعلقة مبواد اجلدول  نقسموتاألنشطة املتوقعة، واإلعالنات املتعلقة باألنشطة اإلضافية املزمعة(. 

البيانات الوطنية اإلعالنات عن فئات فرعية: ثالث ىل إوما يتصل بها من مرافق الكيميائية  3اجلدول و

ألغراض األسلحة  اجلدولنيهذين إنتاج مواد  اإلعالنات عن سالف، واملعاملمواقع اإلعالنات عن اإلمجالية، و

 ةالكيميائي

االستمارة تفاقية أن تستخدم الا مبوجبملتطلبات اإلعالن  خاضعٌة  ماأنشطٌةهلا  دولة طرف كلمن وُيطلب 

 .التاليةمن االستمارات باء  املناسبة

 لدولة الطرف(إىل ااالتفاقية بالنسبة نفاذ يوما بعد بدء  30يف غضون لإلعالن األولي ) :االستمارة باء

يوما بعد نهاية السنة التقوميية  90 أجل أقصاه)يف  السالفةنشطة األ لإلعالن السنوي عن :1-االستمارة باء

 السابقة(

يوما بداية السنة  60 يسبق مبا ال يقل عنلإلعالن السنوي عن األنشطة املتوقعة )يف موعد  :2-االستمارة باء

 التقوميية التالية(
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النشاط  َءأيام بد 5 يسبق مبا ال يقل عنعة )يف موعد لإلعالنات عن األنشطة اإلضافية املزَم :3-االستمارة باء

بعد تقديم اإلعالن السنوي عن األنشطة خيطط إلجرائه الذي وإلعالن ل اإلضايف اخلاضع

وإذا كان خيطط ألنشطة إضافية خاضعة لإلعالن يف عدة مواقع معامل، فيوصى  .املتوقعة(

لكل موقع معامل على حدة، وبأن يشار فيها أقرب موعد لبدء  3-بأن ختصص استمارة باء

لكل موقع معامل على  3-يف موقع املعامل املعين. وإذا مل ختصص استمارة باء النشاط األول

حدة، فينبغي أن يشار إىل أقرب موعد لبدء النشاط األول يف كل موقع معامل يف ملحوظة يف 

  رسالة إحالة اإلعالنات." من أجل تعديل اإلعالن اإللكرتوني، أو يف يس"إد النظام

ينبغي أال تستخدم يف اإلعالن األولي واإلعالن السنوي عن األنشطة السالفة واإلعالنات السنوية عن األنشطة و

 .(2-باءو، 1-باءواملتوقعة سوى استمارة واحدة )االستمارة باء، 

 توضيح اإلعالنات 1-3

ُتَحث مجيع الدول األطراف على تسريع  ،2004آذار/مارس  26املؤرخ بـ DEC.7-EC/36وفقًا لقرار اجمللس 

إرسال ردودها على ما تتلقاه من األمانة من طلبات توضيح إعالناتها. فعندما ال تشمل هذه اإلعالنات دواًل 

طراف عمليات نقل املواد الكيميائية(، ُتَحث الدول األيف البيانات عن التباينات  حاالت أيأطرافًا أخرى )

يومًا بعد إحالة طلب األمانة إليها رمسيًا، بإرسال رد أولي ُيلبَّى به الطلب على  90على القيام، يف غضون 

 حنو كامل أو ُتبيَّن فيه اخلطوات اجلاري اختاذها إلعداد رد كامل عليه وموافاة األمانة به. 

 DEC.7-EC/36، كما يوصي به القرار لتاليةاجمللس التنفيذي علما قبل انعقاد دورته العادية ااألمانة وحتيط 

معلومات أخطاء أو  بشأنالذي وجهته للدولة الطرف املعنية  ستيضاحباال ،2004آذار/مارس  26املؤرخ بـ

 هابجتإن هي مل دون حتديدها ما إذا كان املرفق املعين خاضعًا للتفتيش،  وحتول ناقصة قد تشوب إعالنا ما

توجيه هذا يوما بعد  60وترسل األمانة، عند انقضاء . إليها رمسيًاتوجيه االستيضاَح يومًا بعد  90يف غضون 

األجلني املعنيني  األمانة، يف هذه احلاالت، أن موعد بدء تعتربدون تلقيها ردًا عليه، تذكريًا به. و االستيضاح

 استيضاحبأن هناك  االذي ُتعَلم الدولة الطرف بواسطته الرسالة)موعد "اإلحالة الرمسية"( هو موعد إرسال 

املعين يتناول مسألة تتعلق مبا إذا كانت مواقع  االستيضاحأن ه الرسالة يف هذبالتحديد يتعيَّن استالمه. وُيبيَّن 

 .2004 آذار/مارس 26املؤرخ بـ DEC.7-EC/36فيه إىل القرار معيَّنٌة خاضعًة للتفتيش، وُيشار 

 اإلعالنات تعديل 1-4

ينبغي للدول األطراف عند تعديل بيانات سبق اإلعالُن عنها أن تقدِّم نسخة بديلة من الصفحة اليت ُأعِلنت 

 تعديلها، وُيفضَّل أن تشري أيضًا إىل البيانات املعنية بوضع خط حتت ما يعدَّل منها. املراد فيها أصاًل البيانات 
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املشمول به وأن ُيبيَّن، عندما يكون التعديل ناجتًا  اإلعالُنيل وينبغي أن حيدَّد يف رسالة اإلحالة املرفقة بالتعد

 عن املعاينات املسجَّلة يف سياق عملية تفتيش، رمز عملية التفتيش املعنية إلتاحة املسارعة إىل إغالق ملفها.

كيميائية، ال 3و 2عند تعديل اإلعالنات السنوية عن األنشطة السالفة يف ما خيص مواقع معامل مواد اجلدولني و

ينبغي النظر يف وقع تعديلها على إعالن البيانات الوطنية اإلمجالية )إن وجد( وينبغي أيضا إدخال التعديالت 

 ذات الصلة على أنواع اإلعالن هذه. 

 تعاريف وإيضاحات عامة 1-5

 تعاريف عامة  1-5-1

 :أو مجيعها إعالنات الصناعةتنطبق التعاريف التالية الواردة يف االتفاقية على معظم أنواع 

)أ( من املادة الثانية من 12)الفقرة الفرعية  كيميائية تكوينها من خالل تفاعل كيميائيالادة امل" إنتاج"بـقصد ُي

، ينبغي فهم "اإلنتاج" باعتباره املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةاالتفاقية(. وفيما خيص املواد الكيميائية 

( عن طريق تفاعل 3أو اجلدول  2أو اجلدول  1درجة يف أحد هذه اجلداول )اجلدول يشمل إنتاج مادة م

كانون األول/ديسمرب  5املؤرخ بـ II/DEC.6-C)ُيرَجع إىل القرار أحيائية أو مستعان فيه بوسائط أحيائي كيميائي 

1997). 

عملية فيزيائية، مثل الرتكيب واالستخالص والتنقية، ال لإخضاعها كيميائية الادة امل 5"جتهيز"ـيقصد بو

 .)ب( من املادة الثانية من االتفاقية(12)الفقرة الفرعية  إىل مادة كيميائية أخرى اهلحتّو

)الفقرة  كيميائية حتويلها عن طريق تفاعل كيميائي إىل مادة كيميائية أخرىالادة امل" استهالك"ـيقصد بو

 .ادة الثانية من االتفاقية()ج( من امل12 الفرعية

 وخيضع ،أو أكثرواحدا معمال اجملّمع املتكامل حمليا الذي يضم  املعامل" )املشاغل/املصانع(موقع "ـبوُيقصد 

شتمل على بنية أساسية مشرتكة ي، ووسيطةمستويات إدارية ما قد يكون له من إلدارة تشغيل واحدة، مع 

 :مثلتضم عناصر 

 ؛ها من املكاتبوغريمكاتب إدارية  )أ(

 إصالح وصيانة؛ ورشات )ب(

 

 التجهيز ختفيف املادة الكيميائية.يشمل  5
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 مركز طيب؛ )ج(

 ؛مرتفقات )د(

 خمترب حتليل مركزي؛ )هـ(

 ث وتطوير؛وخمتربات حب )و(

 والنفايات؛الصبيب مركزي ملعاجلة  حيز )ز(

 .مستودعات ختزين )ح(

 (املرفق املتعلق بالتحقق)أ( من اجلزء األول من 6الفرعية )الفقرة 

وحدة شتمل على املوستقل بذاته نسبيا املبنى امليكل أو اهلأو  احلّيز إلنتاج(ا ورشة/)مرفق" املعمل"ـقصد بُيو

 :مثل، تضم عناصر حدة أو أكثر مع بنية أساسية ملحقة أو مرتبطة بهاو

 إداري صغري؛ قسم )أ(

 الت اإلنتاج واملنتجات؛دَخناول ُمتتخزين/ل أحياز )ب(

 النفايات؛/الصبيبناول/معاجلة ت زحّي )ج(

 خمترب مراقبة/حتليل؛ )د(

 ؛ذو صلةطيب  قسمإسعاف/ مرفق )هـ(

خالت ْدوُماملعَلنة من املواد الكيميائية  خرج منهأو ُي داخلهنقل دخل إىل املوقع أو ُيُي عماسجالت  )و(

 .االقتضاءسب حبمنها،  املنَتجةإنتاجها أو من املواد الكيميائية 

 (املرفق املتعلق بالتحقق)ب( من اجلزء األول من 6)الفقرة الفرعية 

  .كيلوغرام 1 000" الطن املرتي، أي طنال"ـب ويقصد

 (املرفق املتعلق بالتحققمن اجلزء األول من  26)الفقرة 

  مجيعها أو الصناعة إعالنات معظم إعداد بشأن األطراف الدول مؤمتر وقرارات الطابع حمدَّدة إيضاحات 1-5-2

 الكمية )أ(

، أي وزنها الصايف الذي ال يشمل وزَن ما قد يكون الفعلي للمادة الكيميائية املقدار" كميةال"ـقصد بُي

عند اإلعالن عن ح جبميع الكميات بالوزن ال باحلجم. وينبغي أن يصرَّو .هلا من حاويات أو أغلفة

املعنية الكيميائية  املادَة جاُتحتوي املنَتوعندما  األعداد الواردة أدناه.كميٍة ما، ُتطبَّق قواعد تقريب 

 املثالني التاليني:  انظرها؛ ج مناملنَت هكمية ما حيوي ُيعلن عن، %100 بنسبة تقل عن
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من مادة األمني  %40طنا من خليط كيميائي حيوي  100: عند اإلعالن عن استرياد 1املثال 

فإن كمية هذه املادة اليت ينبغي إدراجها يف البيانات  3درجة يف اجلدول الثالثي اإليثانول امل

 طنا(. 100من  %40) طنا 40.0الوطنية اإلمجالية جيب أن تكون 

 2: خالل السنة التقوميية السابقة استهلك موقع من مواقع معامل مواد اجلدول 2املثال 

إيثيل )ن،ن أمني -2دروكلوريد كلوريد يمن مادة ه %65طنًا من حملول حيوي  12ية الكيميائ

[ املدرجة يف ethyl chloride hydrochloride(N,N-Dimethylamino)-2( ]امليثيلثنائي 

اإلعالن السنوي عن األنشطة السالفة، يتعني اإلفادة عن كمية ما  باء. فعند إعداد 2اجلدول 

 طنًا(. 12من  %65)أطنان  7.80اسُتهلك من هذه املادة الكيميائية باعتبارها تساوي 

 (2000نيسان/أبريل  7املؤرخ بـ XIX/DEC.5-ECُيرَجع إىل القرار قواعد تقريب األعداد ) )ب(

 من ثالثة أرقام: إعداٍد داّلة عليها تتألفبالكيميائية اجلداول مواد ُيعَلن عن كميات 

إذا تألف العدد الدال على الكمية من أكثر من ثالثة أرقام فإنه يقرَّب إىل عدد من ثالثة  "1"

 أرقام؛

عدد من ثالثة  كان العدد الدال على الكمية يتألف من أقل من ثالثة أرقام فإنه ُيحوَّل إىل إذا "2"

 أرقام بإضافة أصفار إليه؛

تؤخذ باحلسبان، عند حتديد عدد أرقام العدد الدال على الكمية، األصفار اليت تسبق أول  ال "3"

 رقم فيه ]من اليسار[ ال يساوي الصفر.

 الكميات إال بإحدى الوحدات التالية: اإلعالن عنال جيوز و

 غ 12-10 بغ بيكوغرام

 غ 9-10 نغ نانوغرام

 غ 6-10 مرغ مكروغرام

 غ 3-10 ملغ مليغرام

 غ غ غرام

 غ 3 10 كلغ كيلوغرام

 غ 6 10 ط طن

 غ 9 10 كط كيلوطن
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 أو 2أو  1ول ااجلدجداول االتفاقية )ينبغي اإلعالن عن البيانات اخلاصة مبرافق/مواقع معامل مواد و

ن عندها اإلعالن، الواردة يف اجلزء بالوحدات املعبَّر بها عن احلدود املناظرة للعتبات اليت يتعيَّ (3

 .الكيميائية داولاجلاإلعالن عنها من بني مواد  ما خيص املادة املراد يف املرفق املتعلق بالتحققاملعين من 

 (1997أيار/مايو  16املؤرخ بـ I/DEC.34-Cُيرَجع إىل القرار مواقع املعامل املختلطة ) )ج(

 :تضم" هي مواقع املعامل اليت مواقع املعامل املختلطة"

، املتصلة املرفق املتعلق بالتحققأو معامل يشمل آحاَدها أكثُر من جزء واحد من أجزاء  معملا  " 1"

  باملادة السادسة منها )"املعامل املختلطة"(؛

باملادة  املتصلة املرفق املتعلق بالتحققأجزاء معامل خمتلفة تشملها أجزاء خمتلفة من أو  "2"

 .منها السادسة

املرفق املتعلق ء  وجيب اإلعالن عن مواقع املعامل املختلطة وفقًا جلميع ما ينطبق عليها من أجزا

 .ة منهاباملادة السادس املتصلة بالتحقق

 (1997أيار/مايو  16املؤرخ بـ I/DEC.40-Cُيرجع إىل القرار املعامل املختلطة ) )د(

رفق املتعلق بالتحقق املأكثر من جزء من أجزاء  تندرج، فرادى، حتت" هي معامل املعامل املختلطة"

متعدد األغراض  معمل كل. ويشمل هذا املصطلح، على سبيل املثال، منها باملادة السادسةة املتصل

للمعاملة عدة خطوط يف آن معًا ولكن يف أوقات خمتلفة أو يف املعاملة الكيميائية ، يف نفس خط ُتصنع فيه

ال يشمل يف هذا السياق املعمَل أن هذا املصطلح بيد كيميائية. ال 3واجلدول  2مواد اجلدول ، الكيميائية

األوىل  مراحلهينطوي يف  املراحليف تفاعل متعدد  الكيميائية 3 اجلدولمن مواد مادة  ذي تنَتج فيهال

 الكيميائية 3اجلدول  من موادمادة  املعمَل الذي تنَتج فيهزة، وال على إنتاج مادة كيميائية عضوية مميَّ

)ففي مثل هذه  الكيميائية 2ل منخفضة الرتكيز من مواد اجلدو مادٌة فتنَتج يف آن معًا خالل إنتاجها

باعتباره معماًل أو ية الكيميائ 3مواد اجلدول من معامل  باعتباره معماًلإما  املعملف احلاالت يصنَّ

الرتكيز اخلاصة بقواعد المن على احلالة املعنية سب ما ينطبق حب الكيميائية 2 اجلدولملواد 

 املنخفض(.

 املرفق املتعلق بالتحققاإلعالن عن "املعامل املختلطة" وفقًا جلميع ما ينطبق عليها من أجزاء وينبغي 

 .منها باملادة السادسة املتصلة



 القسم باء

  2013دليل اإلعالنات لعام ل 3الطبعة املعّدلة 

 

 32الصفحة 

 املرافق املتصلة بهاو الكيميائية 3واجلدول  2مواد اجلدول  عنمتطلبات اإلعالن  -2

جب استخدامها لكل نوع من اإلعالنات أدناه نظرة عامة إىل االستمارات ذات الصلة الوا 3يهيئ اجلدول 

أدناه الذي يتناول اإلعالنات املتعلقة مبواد  4. ويناظره يف ذلك اجلدول الكيميائية 2املتعلقة مبواد اجلدول 

 .الكيميائية 3اجلدول 

 واملرافق املتصلة بها الكيميائية 2مواد اجلدول  :3اجلدول 

 آجال تقدميها الواجب استخدامها لتقدميها االستمارات  اإلعالنات

   البيانات اإلمجالية الوطنية

 اإلعالن األولي

 السالفةنشطة األ اإلعالن السنوي عن

 1-1-2و 1-2و باء

 1-1-2و 1-2و 1-باء

 يومًا 30)للدولة الطرف( +نفاذ االتفاقية بدء تاريخ 

 يومًا 90نهاية السنة + 

   املعاملاإلعالنات املتعلقة مبواقع 

 يومًا 30)للدولة الطرف( +نفاذ االتفاقية بدء تاريخ  4-2و 2-3-2و 1-3-2و 3-2و 2-2باء و اإلعالن األولي

 يومًا 90نهاية السنة +  4-2و 2-3-2و 1-3-2و 3-2و 2-2و 1-باء األنشطة السالفةاإلعالن السنوي عن 

 يومًا 60 -بداية السنة  5-2و 2-3-2و 1-3-2و 3-2و 2-2و 2-باء ملتوقعةاألنشطة ااإلعالن السنوي عن 

  3-2و 2-2و( لكل موقع معامل) 3-باء إجراؤها عاألنشطة اإلضافية املزَماإلعالن عن 

مقتضى سب حب 5-2و 2-3-2و 1-3-2و

 احلال

 أيام 5 - تاريخ التعديل

ُيقدَّم طوعًا بأسرع ما ميكن بعد توقف األنشطة  9-2 خاضعة لإلعالناإلخطار بتوقف أنشطة 

 املعنية

 2إنتاج مواد اجلدول  عن سالفاإلعالن 

 ألغراض األسلحة الكيميائية الكيميائية

  8-2و 2-7-2و1-7-2و 7-2و 6-2باء و

 1-8-2و

 يومًا 30)للدولة الطرف( +نفاذ االتفاقية بدء تاريخ 

 املختصرات:ح شر

 تفاقية بالنسبة للدولة الطرف.اال نفاذيومًا بعد بدء  30 أجل أقصاه يف يومًا: 30)للدولة الطرف( + نفاذ االتفاقية بدء تاريخ 

 .يومًا بعد نهاية السنة التقوميية السابقة 90 أجل أقصاهيف  يومًا: 90نهاية السنة + 

 .يومًا بداية السنة التقوميية التالية 60عن  قليسبق مبا ال ييف موعد  :يومًا 60 -بداية السنة 

 .إجراؤهاملزمع اإلضايف النشاط  أيام بدَء 5عن  يسبق مبا ال يقليف موعد  :أيام 5 - تاريخ التعديل
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 واملرافق املتصلة بها الكيميائية 3مواد اجلدول  :4اجلدل 

 آجال تقدميها الواجب استخدامها لتقدميها االستمارات  اإلعالنات

   البيانات اإلمجالية الوطنية

 اإلعالن األولي

 السالفةنشطة األ اإلعالن السنوي عن

 1-1-3و 1-3و باء

 1-1-3و 1-3و 1-باء

 يومًا 30)للدولة الطرف( +نفاذ االتفاقية بدء تاريخ 

 يومًا 90نهاية السنة + 

   املعاملاإلعالنات املتعلقة مبواقع 

 يومًا 30)للدولة الطرف( +نفاذ االتفاقية بدء تاريخ  4-3و 3-3و 2-3باء و اإلعالن األولي

 يومًا 90نهاية السنة +  4-3و 3-3و 2-3و 1-باء األنشطة السالفةاإلعالن السنوي عن 

 يومًا 60 -بداية السنة  4-3و 3-3و 2-3و 2-باء ملتوقعةاألنشطة ااإلعالن السنوي عن 

 4-3و 3-3و 2-3و( لكل موقع معامل) 3-باء إجراؤها خططاألنشطة اإلضافية امل

 مقتضى احلالسب حب

 أيام 5 - تاريخ التعديل

ُيقدَّم طوعًا بأسرع ما ميكن بعد وقف األنشطة  8-3 اإلخطار بتوقف أنشطة خاضعة لإلعالن

 املعنية

 3إنتاج مواد اجلدول  عن سالفاإلعالن 

 ألغراض األسلحة الكيميائية الكيميائية

 يومًا 30)للدولة الطرف( +نفاذ االتفاقية بدء تاريخ  1-7-3و 7-3و 6-3و 5-3وباء 

 املختصرات:ح شر

 بالنسبة للدولة الطرف.تفاقية اال نفاذيومًا بعد بدء  30 أجل أقصاه يف يومًا: 30)للدولة الطرف( + نفاذ االتفاقية بدء تاريخ 

 .يومًا بعد نهاية السنة التقوميية السابقة 90 أجل أقصاهيف  يومًا: 90نهاية السنة + 

 .يومًا بداية السنة التقوميية التالية 60عن  يسبق مبا ال يقليف موعد  :يومًا 60 -بداية السنة 

إجراؤه بعد تقديم زمع اإلضايف املنشاط ال أيام بدَء 5عن  يسبق مبا ال يقليف موعد  :أيام 5 - تاريخ التعديل

 .اإلعالن السنوي

 الكيميائية 3واجلدول  2واد اجلدول مب ةتعلقاملالبيانات الوطنية اإلمجالية عن عالنات اإل 2-1

 متطلبات اإلعالن  2-1-1

من املادة السادسة من االتفاقية، أن تقدم إعالنات أولية  8و 7جيب على كل دولة طرف، عماًل بالفقرتني 

وإعالنات سنوية تتضمن ما خيص السنة التقوميية السابقة من البيانات الوطنية اإلمجالية املتعلقة بالكميات 

، مع ذكر الكيميائية 2اجلدول  من موادن كل مادة املنتَجة، واجملهَّزة، واملستهَلكة، واملستوردة، واملصدَّرة، م

املرفق املتعلق من اجلزء السابع من  1الفقرة الكميات من وارداتها وصادراتها فيما خيص كل بلد معين )

 .(بالتحقق
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من املادة السادسة من االتفاقية، أن تقدِّم إعالنات أولية  8و 7وجيب على كل دولة طرف، عماًل بالفقرتني 

ات سنوية تتضمن ما خيص السنة التقوميية السابقة من البيانات الوطنية اإلمجالية املتعلقة بالكميات وإعالن

، مع ذكر الكميات من وارداتها الكيميائية 3اجلدول  من مواداملنتَجة، واملستوردة، واملصدَّرة، من كل مادة 

  .(ملرفق املتعلق بالتحققامن اجلزء الثامن من  1الفقرة وصادراتها فيما خيص كل بلد معين )

 [.أعاله] 4و 3وتقدِّم الدولة الطرف إعالنات البيانات الوطنية اإلمجالية يف آجال تقدميها املبيَّنة يف اجلدولني 

ومن ثم جيب على كل دولة طرف أن تقدم اجملاميع اإلمجالية املتعلقة بالكميات املنتَجة، واجملهَّزة، 

، يف كل البلد، مثلما الكيميائية 2اجلدول  من موادصدَّرة، من كل مادة كيميائية واملستهَلكة، واملستوردة، وامل

هو احلال بالنسبة إىل اجملاميع اإلمجالية املتعلقة بالكميات املنتَجة، واجملهَّزة، واملستهَلكة، واملستوردة، 

صادرات يف ما خيص الو، يف كل البلد. الكيميائية 3اجلدول  من موادواملصدَّرة، من كل مادة كيميائية 

، يطلب أيضا تقديم معلومات عن البلدان اليت مت التعامل معها والكميات املعنية )أي مثال الكمية والواردات

اليت استوردتها الدولة الطرف املعلنة من البلد ألف والكمية اليت صدرتها الدولة الطرف املعلنة إىل البلد باء يف 

شحنات أو أنشطة فرادى الشركات كجزء من الأي معلومات عن فرادى  السنة السابقة(. وال يطلب تقديم

 .البيانات الوطنية اإلمجالية

على الدول األطراف كيفية وأساس  الكيميائية 3واجلدول  2املبادئ التوجيهية اخلاصة مبواد اجلدول  متليوال 

 DEC.14-C/7ُيرجع إىل الوثيقة )مجيع البيانات، بل تقدم إرشادات عن طريقة اإلبالغ عن البيانات اجملمعة 

  (.2008كانون األول/ديسمرب  3املؤرخة بـ DEC.4-C/13وإىل الوثيقة  2002تشرين األول/أكتوبر  10املؤرخة بـ

 اإلمجاليةالبيانات الوطنية اإلعالن عن وجوب القرارات اليت تؤثر يف  )أ(

البيانات الوطنية اإلمجالية جملرد وجود مستوى ضئيل من عن من أجل جتنب تقديم إعالنات 

بدأ الكيميائية ألغراض البحوث،  2األنشطة، مثل إنتاج أو استرياد غرامات قليلة من مواد اجلدول 

طة )انظر عتبات ال يتعني دونها اإلعالن عن األنشحددت األخذ مببادئ توجيهية  2002يف عام 

)أ( أدناه(. وتسري هذه العتبات على األنشطة اجملراة على املستوى الوطين، ال على 2-1-2الفقرة 

 مستوى شركة أو موقع معامل أو شحنة.



 القسم باء

 2013دليل اإلعالنات لعام ل 3الطبعة املعّدلة 

 

 35الصفحة  

 الكيميائية املنخفضة الرتكيز:  خاليطامل "1"

مواد من  %30ال ُيطلب تقديم إعالنات عن اخلالئط الكيميائية اليت حتوي ما ال يزيد عن 

املؤرخ  V/DEC.19-Cُيرَجع إىل القرار ) الكيميائية 3باء أو اجلدول  الكيميائية 2اجلدول 

 (. 2000أيار/مايو  19بـ

 *ألف 2 وأألف  2اجلدول  من مواداخلالئط الكيميائية احملتوية على مواد خيص  ماوفي

 %1عن  ال يطلب تقديم إعالنات عن اخلالئط الكيميائية اليت حتوي ما ال يزيد، الكيميائية

. وعالوة على ذلك، ال يطلب الكيميائية *ألف 2اجلدول ألف و الكيميائية 2مواد اجلدول من 

يف البيانات الوطنية اإلمجالية املتعلقة باإلنتاج والتجهيز واالستهالك تقديم إعالنات عن 

، الكيميائية *ألف 2أو ألف  2اجلدول  موادمن مادة من  %10و %1اخلالئط اليت حتوي بني 

لتحقق من مواقع معامل شريطة أال يتجاوز املقدار السنوي مما أنتج أو جهز أو استهلك عتبة ا

من اجلزء السابع من املرفق املتعلق بالتحقق  12الكيميائية كما وردت يف الفقرة  2مواد اجلدول 

ألف  2الكيميائية أو طن واحد من مواد اجلدول  *ألف 2من مواد اجلدول لغ ك 10)أي 

  (.2009كانون األول/ديسمرب  2ملؤرخ بـا DEC.4-C/14ُيرَجع إىل القرار الكيميائية( )

 التجزئة والرزم "2"

ورزمها ال ُتعتَبر جتهيزًا هلا، فهي بالتالي ال الكيميائية  2إن أنشطة جتزئة مواد اجلدول 

 (.1997أيار/مايو  16املؤرخ بـ I/DEC.36-Cالقرار ُيرَجع إىل )ختضع لإلعالن 

 فهم اإلنتاج "2"

، ألغراض اإلعالن، مبا يف ذلك الكيميائية 3أو اجلدول  2اجلدول  مادة من موادُيفهم إنتاج 

إعالنات البيانات الوطنية اإلمجالية، باعتباره يشمل كافة اخلطوات الين ينطوي عليها 

س املعمل عن طريق تفاعل كيميائي، مبا إنتاج املادة الكيميائية يف شتى الوحدات ضمن نف

فيها أي عملية مرتبطة بذلك )مثل التنقية أو الفصل أو االستخالص أو التقطري أو التكرير( 

ال حتوَّل خالهلا املادة الكيميائية إىل مادة كيميائية أخرى. وال ُيعلن عن خطوات التجهيز 

القرار ُيرَجع إىل )ز بصورة منفصلة اليت ينطوي عليها اإلنتاج املعَلن بوصفها عملية جتهي

8/DEC.7-C بيد أن خطوات التجهيز يف معمل 2003تشرين األول/أكتوبر  23املؤرخ بـ .)

إعالنات مبا يف ذلك ) منفصل ينبغي أن تعترب مبثابة جتهيز ألغراض تقديم اإلعالنات

 البيانات الوطنية اإلمجالية(.
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ة كما وردت يف مرفق االتفاقية املتعلق باملواد ؤلَكل( املواد الكيميائية املفصائلجمموعات ) "4"

 (1997أيار/مايو  16املؤرخ بـ C-I/DEC.35القرار ُيرَجع إىل )الكيميائية 

 "بروبيل -ع "و "،ثيليإ"و "،ثيليم" وأ "مؤلَكل"و "،ألكيل حلقي"و "،ألكيل" إن العبارات

ال تشمل أي بديل لأللكيل أو  باعتبارها، أي فهم فهمًا حرفيًاُتأن ن يتعيَّ "،وبروبيلزي"إأو 

تشتمل اليت  الكيميائية 2مواد اجلدول  وهذا يعين، فيما خيصثيل، إخل. يثيل أو اإليامل

(، كيميائيةال 2من اجلزء باء من اجلدول  4 ية واحدة )الـُمْدخلفوسفور -على رابطة كربونية 

ـ األلكيل )امليثيل، اإليثيل، أن معيار إدراجها فيه يتمثَّل يف أن  اإليزوبروبيل(  ،بروبيل -ع ال

 . النظر عن بنية باقي اجلزيء ل، وذلك بغّضغري مستبَد فوسفوراملرتبط بال

 استعمال احلبائس "5"

، ألغراض اإلعالن، باعتباره يشمل كافة النواتج الكيميائية 2اجلدول مادة ُيفهم إنتاج 

يف سياق جمموعة معيَّنة من  ُتنَتج و ُتستهلكالوسيطة أو الثانوية أو اليت متثل نفايات، اليت 

النواتج الوسيطة أو الثانوية أو اليت متثل كون عمليات الصنع الكيميائية املتسلسلة، حيث ت

لوقت كاف إلتاحة عزهلا عن دفيق املواد اجلاري فتوجد بالتالي  اكيميائيثابتًة نفايات 

 DEC.6-C/9القرار ُيرَجع إىل )يف ظروف التشغيل العادية أو املهيأ هلا  ُتعزلصنعها، ولكن ال 

 (.2004تشرين الثاني/نوفمرب  30املؤرخ بـ

 اإلمجالية الوطنية البيانات عن عالناتاإلب اخلاصة التوجيهية بادئامل 2-1-2

 2 البيانات الوطنية اإلمجالية املتعلقة بإنتاج مواد اجلدولعن  عالناتاإلالتوجيهية اخلاصة ببادئ امل )أ(

الكيميائية  3 وباسترياد مواد اجلدول الكيميائية وجتهيزها واستهالكها واستريادها وتصديرها،

 (.2002تشرين األول/أكتوبر  10املؤرخ بـ DEC.14-C/7القرار ) وتصديرها

السابعة املبادئ التوجيهية لإلعالن عن البيانات الوطنية اإلمجالية  األطراف يف دورتهالدول أقر مؤمتر  

 املبينة عناصرها الرئيسية أدناه مشفوعة بتوضيحات إضافية ترد باألحرف املائلة:

أن تشمل البياناُت اإلمجالية اخلاصة بالواردات والصادرات، اليت تقدمها الدولة الطرف  "1"

من اجلزء  1 والفقرةمن اجلزء السابع  1وفاًء بالتزاماتها املتعلقة باإلعالنات مبوجب الفقرة 

واألشخاص االعتباريون  الطبيعيونالثامن من املرفق املتعلق بالتحقق، ما يقوم به األشخاص 

نشاط لنقل مادة كيميائية خاضعة لإلعالن بني أراضي الدولة الطرف املعِلنة وأراضي دول من 
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مواد يعين ذلك أنه يتعني إدراج أنشطة من يقوم بنقل ) أخرى، على النحو املبيَّن أدناه؛

 .والتجار( ،واملنظمات ،والشركات ،من األفراد 3أو اجلدول  الكيميائية 2اجلدول 

من اجلزء السابع من  1ناُت اليت تقدمها الدول األطراف مبوجب الفقرة أن تشمل اإلعال "2"

مادة معينة من املرفق املتعلق بالتحقق، مطبِّقة حدود الرتكيز املنخفض ذات الصلة، إنتاَج 

إذا كان جمموع  هاوتصدير هاواسترياد هاواستهالك هاوجتهيزالكيميائية  2مواد اجلدول 

عنية املشمولة بالنشاط املعين خالل السنة يزيد عن احلد املناظر املادة الكيميائية امل كميات

)ج( من 3)ب( أو 3)أ( أو 3املادة يف الفقرات الفرعية هذه لعتبة اإلعالن املبيَّنة فيما خيص 

زاد جمموع ويعين ذلك أنه يتعني إدراج النشاط إذا ) اجلزء السابع من املرفق املتعلق بالتحقق؛

 :عن اآلتي للدولة الطرف الكمية

 ؛2" يف اجلزء ألف من اجلدول *من املادة املميزة بعالمة " كلغ 1 -

 ؛ أو2من أي مادة كيميائية أخرى مدرجة يف اجلزء ألف من اجلدول  كلغ 100 -

 (.2 طن واحد من املادة الكيميائية املدرجة يف اجلزء باء من اجلدول -

من اجلزء الثامن من املرفق  1تقدمها الدول األطراف مبوجب الفقرة أن تشمل اإلعالناُت اليت  "3"

 3 املتعلق بالتحقق، مطبِّقة حدود الرتكيز املنخفض ذات الصلة، استريادَ وتصدير مواد اجلدول

كان جمموع كميات املادة الكيميائية املعنية املشمولة بالنشاط املعين خالل  إذاالكيميائية 

ناظر لعتبة اإلعالن املبيَّنة فيما خيص املادة الكيميائية املعنية يف الفقرة السنة يزيد عن احلد امل

ويعين ذلك أنه يتعني إدراج النشاط إذا زاد ) من اجلزء الثامن من املرفق املتعلق بالتحقق؛ 3

 طنا( 30جمموع املادة الكيميائية املشمولة بالنشاط عن 

 1 الفقرةعالنات اليت تقدمها الدول األطراف مبوجب أنه، باإلضافة إىل ذلك، إذا وردت يف اإل "4"

من اجلزء الثامن من املرفق املتعلق بالتحقق إفادة باسترياد أو  1من اجلزء السابع والفقرة 

من منطوق  3أو الفقرة  2وفقا للفقرة الكيميائية  3أو اجلدول  2اجلدول  من موادتصدير مادة 

منفصلة تشمل، بتطبيق حدود الرتكيز املنخفض ذات القرار احلالي، فتقدَّم أيضا إعالنات 

ما خيص كل دولة معيَّنة مرسلة أو متلقية، الكمياِت اإلمجاليَة لكل مادة كيميائية  الصلة، يف

من املواد املستوردة منها أو املصدَّرة إليها، اليت يتعيَّن تبيانها. وإذا كانت الكمية املفاد بها 

د املناظر للعتبة املبيَّنة فيما خيص املادة الكيميائية املعنية يف يف اإلعالن املنفصل أقل من احل

من اجلزء الثامن من املرفق املتعلق بالتحقق، فينبغي  3من اجلزء السابع أو الفقرة  3الفقرة 
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يتعني،  هويعين ذلك أن؛ ))احلد املناظر للعتبة ذات الصلة(" <"التعبري عن الكمية بالشكل 

يات اإلمجالية املستوردة من املادة الكيميائية أو املصدرة منها، تبيان عند اإلفادة عن الكم

. وإذا كانت املصدرة إىل كل دولة متلقية أو الكمياتالكميات املستوردة من كل دولة مرسلة 

الكمية دون عتبة اإلعالن املناظرة، فال حاجة لتحديد الكمية بدقة بل ُيكتفى باإلفادة عن 

يتعني اإلفادة عن استرياد  ن املناظرة املبينة أعاله. فعلى سبيل املثال،أنها دون عتبة اإلعال

 طن.( 30<على النحو التالي  3طنا من مادة كيميائية من مواد اجلدول  25

مجع البيانات وال األساس  يفوال ُيبيِّن هذا القرار الطريقة اليت يتعني على الدول األخذ بها  "5"

يت الطريقة اليت ُتتبع يف إبالغ األمانة بالبيانات ال ، بل يوضحالذي تستند إليه يف مجعها

 . ُجمعت

البيانات الوطنية اإلمجالية املتعلقة عن  عالناتاإلشأن بادئ توجيهية بم مل ُتعتمد :مالحظة

 .الكيميائية 3 اجلدول موادبإنتاج 

البيانات املتعلقة بالواردات والصادرات من مواد  الطوعية اخلاصة باإلعالنات عنتوجيهية البادئ امل )ب(

 (.2008 ديسمرب/األول كانون 3بـ املؤرخ DEC.4-C/13 القرار)الكيميائية  3واجلدول  2 اجلدول

ا ملزيد شداًنُنمبادئ توجيهية طوعية،  2008أقر مؤمتر الدول األطراف يف دورته الثالثة العشرة يف عام  

من االتساق يف الطريقة اليت تأخذ بها الدول األطراف يف اإلفادة عن الواردات والصادرات ومن ثم 

. ويقتصر ليت تعلن عنها الدول املستوردة وامُلصدِّرةتقليل التباينات الناشئة عن اختالف الكميات ا

الغرض من هذه املبادئ التوجيهية الطوعية على تقديم إعالنات االسترياد والتصدير يف إطار اإلعالنات 

من اجلزء الثامن من  1من اجلزء السابع والفقرة  1ة رعن البيانات الوطنية اإلمجالية )مبوجب الفق

)مبوجب  2بالتحقق( واإلعالن عن الواردات والصادرات يف مواقع معامل اجلدول املرفق املتعلق 

   :الرئيسيةاملبادئ التوجيهية  )ج( من اجلزء السابع(. وترد أدناه عناصر8)ب( و8 تني الفرعيتنيالفقر

مكان إىل أراضي دولة طرف أو أي الكيميائية داول اجلبـ"االسترياد" النقل املادي ملواد يُُقصد  "1"

آخر خيضع لواليتها أو سيطرتها من أراضي دولة أخرى أو أي مكان آخر خيضع لواليتها 

 أو سيطرتها، باستثناء عمليات العبور.
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من أراضي دولة طرف أو أي مكان ملواد اجلداول الكيميائية بـ"التصدير" النقل املادي ُيقصد  "2"

أو أي مكان آخر خيضع لواليتها آخر خيضع لواليتها أو سيطرتها إىل أراضي دولة أخرى 

 أو سيطرتها، باستثناء عمليات العبور.

مواد اجلداول أعاله تعين عمليات النقل املادي الذي ُتمرَّر به  إليهاعمليات العبور الـُمشار  "3"

عرب أراضي دولٍة ما يف طريقها إىل دولة الوجهة املنشودة؛ وتشمل عمليات العبور الكيميائية 

 .النقل، ومبا يف ذلك اخلزن املؤّقت هلذا الغرض دون غريه من األغراض لوسائ عمليات تغيري

والفقرتني  1اإلعالن عن الواردات مبوجب الفقرة  ألغراضحتّدد الدولُة الطرف الـُمعِلنة،  "4"

من اجلزء الثامن من الـُمرفق املتعلق  1)ج( من اجلزء السابع والفقرة 8)ب( و8الفرعيتني 

الكيميائية قد أرِسلت منها، باستثناء الدول اليت اجلداول اليت تكون مواد  ولَةبالتحّقق، الد

تكون هذه املواد الكيميائية قد عربت أراضيها وبصرف النظر عن الدولة اليت تكون املواد 

 الكيميائية املعنية قد أنِتجت فيها.

والفقرتني  1الطرُف الـُمعِلنة، ألغراض اإلعالن عن الصادرات مبوجب الفقرة  حتدِّد الدولُة "5"

من اجلزء الثامن من الـُمرفق املتعلق  1)ج( من اجلزء السابع والفقرة 8)ب( و8الفرعيتني 

الكيميائية قد اجلداول الوجهة املنشودة، باستثناء الدول اليت تكون مواد  بالتحّقق، دولَة

 عربت أراضيها.

الطريقة اليت ينبغي الكيميائية  3 واجلدول 2اجلدول  موادال تفرض املبادئ التوجيهية بشأن  "6"

أن تأخذ بها الدول األطراف يف مجع البيانات وال األساس الذي تستند إليه يف مجعها، بل 

 .يت ُجمعتاألمانة الفنية بالبيانات الإفادة ح الطريقة اليت ُتتبع يف توّض

  استخدامها الواجب االستمارات 2-1-3

مع  إرشادات بشأن ملء استمارات اإلعالنات األكثر استخدامًاوتوجد ترد مجيع االستمارات يف املرفق باء. 

 االستمارة املعنية.

أو استريادها أو  استهالكهاإنتاجها أو جتهيزها أو جيري  الكيميائية 2اجلدول  من موادفيما خيص كل مادة 

، تقدم الدولة الطرف بياناتها الوطنية اإلمجالية عن السنة لعتبة اإلعالن ةاملناظر الكميةمبا يفوق  تصديرها

كل من اإلعالن األولي واإلعالنات السنوية. وينبغي لتقديم  1-2االستمارة  جيب استخدامالتقوميية السابقة. و

 .البلدحبسب الكيميائية وسب املادة حبالواردات والصادرات كمية لتحديد  1-1-2 االستمارةاستخدام 
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الكمية مبا يفوق  إنتاجها أو استريادها أو تصديرهاجيري  الكيميائية 3اجلدول  من موادمادة  فيما خيص كل

جيب م الدولة الطرف بياناتها الوطنية اإلمجالية عن السنة التقوميية السابقة. و، تقدِّلعتبة اإلعالن ةاملناظر

 االستمارةل من اإلعالن األولي واإلعالنات السنوية. وينبغي استخدام كلتقديم  1-3 االستمارة استخدام

 .البلدحبسب سب املادة الكيميائية وحب كميًاالصادرات ولتحديد الواردات  3-1-1

 اإلمجالية الوطنية البيانات عن اإلعالن يف هُتواَج اليت الشائعة املشاكل 2-1-4

 اإلنتاج أو التجهيز أو االستهالكاإلعالن عن  خيص مااإلمجالية فيالوطنية يف البيانات اليت تواجه  املشاكل

اليت ُتواجه يف اإلعالن  املشاكل. أما ، باستثناء أخطاء احلساب وأخطاء الطباعة احملضةنادرة احلدوث نسبيا

ثل درجة التباينات بني متكما  معضلة رئيسية مجالية فهيعن الواردات والصادرات يف البيانات الوطنية اإل

 حماوالت شتى. فيه ُبذلتو استعصى حلها منذ وقت طويلالواردات والصادرات املعلن عنها مشكلة 

 يف نقل املواد إىل عدة أسباب حمتملة منها ما يلي: 6وُردت التباينات

 .البيانات الالزمةن اهليئات الوطنية من مجع كل متّك ةنافذتشريعات وطنية االفتقار إىل  ()أ

 .قلة الوعي يف صفوف التجار/الصناعة وموظفي اجلمارك ()ب

ال سيما استخدام عتبات تركيز منخفض  - باع ُنهج خمتلفة يف اإلعالنات عن التجارة يف اخلالئطاّت ()ج

 .(1-1-2ختتلف عن تلك اليت أقرها اجمللس )ُيرجع إىل البند 

اإلفادة الختالف فهم مصطلحي االسترياد والتصدير )تعاجل املبادئ التوجيهية نعدام التنسيق يف ا ()د

 .أعاله هذه املسألة( 1-1-2الواردة يف البند 

 يف حني جيريالتجارة اجملراة ُقبيل نهاية سنة وبداية أخرى )حيث ُيجرى التصدير عند نهاية سنة  ()هـ

 .االسترياد يف السنة التالية(

 األخطاء الطباعية احملضة أو االلتباس يف وحدات الوزن. ()و

 الستبانةلصادرات البيانات الوطنية اإلمجالية تضاهي الواردات با الواردة يف بياناتالوحني حتلل األمانة 

 بياناتهماالتدقيق يف ة إياهما على ـّني بالتباين حاثتاملعني التباينات يف نقل املواد ثم تراسل كلتا الدولتني الطرفني

التباينات يف نقل املواد  ق جيم إرشادات وافية عن سبل تداركالتباينات. وترد يف املرف والتشاور بغية تدارك

 تستعني بها اهليئات الوطنية والصناعة. وائم مرجعيةى أسباب التباينات وقتشمل أمثلة ملؤشرات تدل عل

 

]الصادرة باإلنكليزية فقط[، والوثيقة  2001كانون الثاني/يناير  12املؤرخة بـ XXIII/S-EC.1الوثيقة انظر، على سبيل املثال،  6

EC-67/S/1 2012يناير كانون الثاني/ 16املؤرخة بـ. 
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  االتفاقية يف األطراف غري دولال إىل الكيميائية 3 واجلدول 2 اجلدول مواد نقل عمليات 2-2

مع دولة غري الكيميائية  3واجلدول  2موجز للقيود املفروضة على االجتار يف مواد اجلدول  5رد يف اجلدول ي

 عرضا وافيا هلذه القيود. 2-2-2و 1-2-2تفاقية ويقدم البندان االطرف يف 

 فاطراألدول غري المع الكيميائية  3واجلدول  2 القيود املفروضة على االجتار مبواد اجلدول :5اجلدول 

 االستثناءات القيود اجلدول

 2مواد اجلدول من  أي كميةُيحظر نقل  2اجلدول مواد 

 إىل الدولة غري الطرف أو منها  الكيميائية

 

 ُيسمح بعمليات النقل لدول غري أطراف ملا يلي:

 املنتجات احملتوية على: •

 2من املواد الكيميائية املدرجة يف اجلدول  1% ≥ •

 *ألف 2ألف/

 باء الكيميائية 2مواد اجلدول من  10% ≥ •

لفة للبيع لغاملنتجات املميزة يف عداد السلع االستهالكية امل •

 لفة لالستعمال الفرديلغبالتجزئة لالستعمال الشخصي أو امل

 3اجلدول مواد من  أي كميةال ُتنقل  3اجلدول مواد 

لدولة غري طرف إال حني تلقى  الكيميائية

الدولة الطرف شهادة مستعمل نهائي مناسبة 

( من اهليئة 2-2-2)ُيرجع إىل البند 

 احلكومية املختصة يف الدولة غري الطرف

 ال ُتطلب شهادة املستعمل النهائي ملا يلي:

 الكيميائية 3مواد اجلدول من  %30 ≥على  احملتويةاملواد  •

لفة للبيع لغاملنتجات املميزة يف عداد السلع االستهالكية امل •

 لفة لالستعمال الفرديلغبالتجزئة لالستعمال الشخصي أو امل

 الكيميائية 2 اجلدول مواد نقل عمليات 2-2-1

دول أطراف إال إىل  الكيميائية 2مواد اجلدول أصبح من غري اجلائز نقل وتلقي  2000نيسان/أبريل  29بدءًا من 

من اجلزء السابع من ُمرفقها املتعلق بالتحقق، أي أنه  31يف االتفاقية أو من دول أطراف فيها، وفقًا للفقرة 

من دول واد الكيميائية ت أطرافًا فيها، وتلقي هذه املإىل دول ليس الكيميائية 2مواد اجلدول  غدا حمظورًا نقُل

 ليست أطرافًا فيها، عدا حاالت االستثناء املذكورة أدناه. 

(، فيما خيص 2000أيار/مايو  17املؤرخ بـ V/DEC.16-Cُيرَجع إىل القرار فقد قرر املؤمتر يف دورته اخلامسة )

إىل دول ليست أطرافًا فيها ومن دول ليست أطرافاً فيها،  الكيميائية 2مواد اجلدول نقل ة بتنفيذ األحكام املتعلق

 من اجلزء السابع من ُمرفقها املتعلق بالتحقق على ما يلي:  31عدم تطبيق الفقرة 

 ؛الكيميائية *ألف 2ألف أو  2مواد اجلدول من  %1املنتجات اليت حتتوي على ما ال يزيد عن  )أ(

 ؛الكيميائية باء 2مواد اجلدول من %10املنتجات اليت حتتوي على ما ال يزيد عن  )ب(
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املنتجات احملدَّد أنها بضائع استهالكية مهيأة للبيع باملفرَّق من أجل االستعمال الشخصي أو مهيأة  )ج(

 لالستعمال الفردي.

 الكيميائية 3 اجلدول مواد نقل عمليات 2-2-2

 3 اجلدولمواد ، عند نقل بأن تعتمد كل دولة طرف املرفق املتعلق بالتحققمن اجلزء الثامن من  26تقضي الفقرة 

أطراف، التدابري الالزمة للتكفل بعدم استخدام املواد املنقولة إال ألغراض غري حمظورة غري إىل دول  الكيميائية

الدولة الطرف من الدولة املتلقية شهادًة ُيبيَّن فيها بشأن املواد الكيميائية مبوجب االتفاقية. ومن ذلك أن تطلب 

 املنقولة، ما يلي:

 غري حمظورة مبوجب االتفاقية؛ ألغراضأنها لن تستخَدم إال  )أ(

 أنه لن ُيعاد نقلها؛ )ب(

 أنواعها وكمياتها؛ )ج(

 استعماهلا النهائي؛وجه )أوجه(  )د(

 عناوين( املستعِمل النهائي )املستعِملني النهائيني(.أمساء واسم وعنوان ) )هـ(

أن ( 1998تشرين الثاني/نوفمرب  17املؤرخ بـ III/DEC.6-Cُيرَجع إىل القرار ) الثالثةوقد قرر املؤمتر يف دورته 

( املستعمل النهائي )املستعملني نوعناوي )أمساءوعنوان ُيفهم من عبارات ")د( استخدامها النهائي"؛ و)هـ( "اسم 

النهائيني("، يف حاالت النقل إىل مستوِردين يف دول ليست أطرافًا يف االتفاقية ليسوا املستعملني النهائيني 

الفعليني )كاملؤسسات التجارية مثاًل(، أنها تعين أن ُيستصدر يف هذه احلاالت، قبل الرتخيص بالعمليات 

ومع  املرفق املتعلق بالتحققمن اجلزء الثامن من  26على حنو يتماشى مع الفقرة  املعنية، بيان من املستورد،

املستعمل النهائي اسم وعنوان )أمساء وعناوين( القوانني واملمارسات الوطنية، يتعيَّن على املستورد أن يذكر فيه 

 )املستعملني النهائيني(.

( أن 1998تشرين الثاني/نوفمرب  17املؤرخ بـ III/DEC.7-Cُيرَجع إىل القرار املؤمتر يف دورته الثالثة ) وقرر

املرفق املتعلق من اجلزء الثامن من  26الفقرة عبارة "أن ]تطلب[ من الدولة املتلقية شهادة"، كما وردت يف 

ستعمال النهائي اليت تصدرها السلطة احلكومية املختصة يف الدول غري ، أنها تعين "شهادات االبالتحقق

يرد يف الفقرات على حنو ما األطراف يف االتفاقية"، وأن هذه الشهادات جيب أن تتضمَّن كل البيانات املطلوبة 

 الفرعية )أ( إىل )هـ( أعاله. 

خيص  ما، في(2001مايو /أيار 17املؤرخ بـ C-VI/DEC.10القرار ُيرَجع إىل )وقرر املؤمتر يف دورته السادسة 

إىل دول  3تطبيق االلتزام بطلب تقديم شهادة تبيِّن االستعمال النهائي فيما خيص عمليات نقل مواد اجلدول 
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غري أطراف يف االتفاقية، دون املساس حبق أي دولة طرف يف اعتماد نهج أكثر تقييدًا، أنه ال يتعيَّن تقديم 

 ما خيص: االستعمال النهائي يفتبيِّن وجه شهادات 

 ؛3 اجلدولمن مواد %30ملنتجات اليت حتتوي على ما ال يزيد عن ا )أ(

من أجل االستعمال الشخصي أو تفصيل املنتجات احملدَّد أنها بضائُع استهالكية مهيأة للبيع بال )ب(

 مهيأة لالستعمال الفردي.

ائي. وينبغي أن يصدِّق عليها وينبغي أن َيْستصدر شهادَة االستعمال النهائي املصدُِّر أو املستورد أو املستعمل النه

 املستعمل النهائي )املستعملون النهائيون( وموظف مسؤول من جهاز حكومي خمتص يف جمال االستعمال النهائي

 يراد تصديرها إىل دولة ليست طرفًا يف االتفاقية.  3لدولة املتلقية، وذلك لكل مادة من مواد اجلدول يف ا

شهادات  ه ينبغي أن تكوننهائيون يف الدول غري األطراف يف االتفاقية أنومن املهم أن يالحظ املستعملون ال

عليها حبسب األصول موظف مسؤول يف جهاز حكومي خمتص يف جمال أن يصدِّق االستعمال النهائي، بعد 

لدولة املتلقية، قد أصبحت يف عهدة اهليئة الوطنية املعنية بتنفيذ االتفاقية يف الدولة ااالستعمال النهائي يف 

 3 اجلدولإخراج مادة  قبلالطرف املصدِّرة أو يف عهدة جهاز هذه الدولة احلكومي املسؤول عن مراقبة التصدير 

 .املعنية

 وال حاجة إىل تقديم شهادات االستعمال النهائي إىل األمانة. 

. باء املرفق"( ب30أرِفق منوذج لشهادة االستعمال النهائي )االستمارة "نقل : منوذج شهادة االستعمال النهائي

 إىل دول غري أطراف يف االتفاقية.  3وجيب ملء هذه االستمارة قبل إجراء عمليات نقل مواد اجلدول 

من  "،30نقل "ي احلصول على "بيانات املصدِّر املميِّزة لعملية النقل"، اليت تدرج يف مستهل االستمارة وينبغ

بتنفيذ االتفاقية يف الدولة الطرف املصدِّرة أو من اجلهاز احلكومي املسؤول يف هذه الدولة  املعنيةاهليئة الوطنية 

 عن مراقبة التصدير:

لدليل  1 التذييلنظر ارمز الدولة الطرف املصدِّرة ال رمز الدولة املتلقية ) "رمز البلد" املطلوب ذكره هو )أ(

 اإلعالنات(؛

 3 "السنة" املطلوب تبيانها هي السنة التقوميية املتوقع أن جتري فيها بالفعل عملية نقل مادة اجلدول )ب(

 الكيميائية املعنية؛

املخصَّص للعملية املعنية من عمليات نقل مواد  "رقم عملية النقل" املطلوب ذكره هو الرقم املتسلسل )ج(

 حبيث تنفرد به عن غريها من هذه العمليات.  3اجلدول 
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املراد نقلها بامسها الكيميائي الدارج لدى االحتاد الدولي للكيمياء  3مواد اجلدول من وينبغي متييز كل مادة 

(. وينبغي ذكر الكمية اإلمجالية CASائية )البحتة والتطبيقية وبرقم تسجيلها يف دائرة املستخلصات الكيمي

 يراد نقلها. 3مواد اجلدول من )بالكيلوغرام( لكل مادة 

يراد نقلها، وذلك بواسطة رموز  3مواد اجلدول من وينبغي ذكر وجه )أوجه( االستعمال النهائي لكل مادة 

 . لدليل اإلعالنات 4 التذييلجمموعات املنتجات اليت ترد قائمتها يف 

 : هااملعنية أو سيستهلك 3وينبغي تقديم املعلومات التالية فيما خيص كل مستعمل نهائي سيجهِّز مادة اجلدول 

 اسم املمثل املخوَّل للمستعمل النهائي؛ )أ(

 فة املمثل املخوَّل للمستعمل النهائي؛وظي )ب(

 بيان املنصب الذي يشغله املستعمل النهائي يف اهليكل التنظيمي املعين حميَّنًا وكاماًل؛ )ج(

بيان عنوان املستعمل النهائي حميَّنًا وكاماًل، ومبا فيه الرمز الربيدي ورقم صندوق الربيد ورقم الفاكس  )د(

 وجدت؛وعنوان الربيد اإللكرتوني إن 

 املراد نقلها إىل املستعمل النهائي )بالكيلوغرامات(. 3كمية مادة اجلدول  )هـ(

وإذا كانت عملية التصدير الواحدة تشمل أكثر من ثالثة أوجه من وجوه االستعمال النهائي أو أكثر من ثالثة 

 لعملية النقل.يِّز املممستعملني نهائيني فينبغي ملء نسخ إضافية من االستمارة يدرج فيها نفس الرقم 

 الكيميائية 2 اجلدول مواد مرافق 2-3

  هااستهالك أو هاجتهيز أو الكيميائية 2 اجلدول مواد إنتاج فيها جيري اليت املعامل مواقع عن اإلعالنات 2-3-1

  اإلعالن جمال يف املتطلبات (أ)

تقديم إعالن أولي وإعالنات سنوية عن ب ،املرفق املتعلق بالتحققمن اجلزء السابع من  3لفقرة تقضي ا

واحدًا أو أكثر من واحد من املعامل اليت مت فيها خالل أي من السنوات  تضماليت  املعاملمواقع 

التقوميية الثالث السابقة أو ُيتوقع أن يتم فيها خالل السنة التقوميية التالية، إنتاج أو جتهيز أو 

 استهالك أكثر من:

من  2اجلزء ألف من اجلدول يف " *عالمة "ال إزاءهامادة كيميائية وردت  كيلوغرام واحد من "1"

 ؛الكيميائيةجداول املواد 

من جداول املواد  2كيلوغرام من مادة كيميائية أخرى وردت يف اجلزء ألف من اجلدول  100 "2"

 ؛الكيميائية
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 .الكيميائيةمن جداول املواد  2طن واحد من مادة كيميائية وردت يف اجلزء باء من اجلدول  "3"

، خالل فقطأو صدَّر املعمل قد استورد و/ هذاال يتعني اإلعالن عن موقع املعامل إذا كان  :مالحظة

سنة يف ال فقطأي من السنوات التقوميية الثالثة السابقة، أو يتوقع أن يستورد و/أو ُيصدِّر 

 .2التقوميية التالية مادة من مواد اجلدول 

 2 اجلدول مواد مواقع عن اإلعالن وجوب يف تؤثر اليت القرارات (ب)

 املنخفضة الرتكيز  خاليطامل "1"

من %30اخلالئط الكيميائية اليت حتتوي على ما ال يزيد عن عن تقديم إعالنات  يتعيَّنال  

 19املؤرخ بـ V/DEC.19-Cالقرار ُيرَجع إىل ) الكيميائية باء 2مواد اجلدول مادة من 

  .(2000  أيار/مايو

، الكيميائية *ألف 2ألف و 2اخلالئط الكيميائية احملتوية على مواد اجلدول خيص  ماوفي 

من  %1ال يطلب تقديم إعالنات عن اخلالئط الكيميائية اليت حتتوي على ما ال يزيد عن 

. وعالوة على ذلك، ال يطلب يف البيانات الوطنية الكيميائية * ألف 2ألف و 2مواد اجلدول 

اإلمجالية املتعلقة باإلنتاج والتجهيز واالستهالك تقديم إعالنات عن اخلالئط اليت حتتوي 

، الكيميائية *ألف 2ألف و 2مواد اجلدول من مادة من  %10و %1ترتاوح بني على نسبة 

شريطة أال يتجاوز املقدار السنوي مما أنتج أو جهز أو استهلك عتبة التحقق من مواقع معامل 

من اجلزء السابع من املرفق املتعلق بالتحقق  12الكيميائية كما وردت يف الفقرة  2مواد اجلدول 

 2الكيميائية أو طن واحد من مواد اجلدول  *ألف 2من مواد اجلدول  اماتكيلـوغر 10)أي 

 .(2009كانون األول/ديسمرب  2املؤرخ بـ DEC.4-C/14ُيرَجع إىل القرار ألف الكيميائية( )

 التجزئة والرزم  "2"

فال ختضع هذه األنشطة إًذا ورزمها ال ُتعتَبر جتهيزًا هلا،  2إن أنشطة جتزئة مواد اجلدول  

 (.1997أيار/مايو  16املؤرخ بـ I/DEC.36-Cالقرار ُيرَجع إىل )لإلعالن 

 التخلص من النفايات  "3"

بأن يقدَّم من جانب موقع املعامل  املتعلق بالتحققاملرفق من  من اجلزء السابع 8لفقرة ا تقضي 

 لتدبُّريف نظام  ،الكيميائية 2اجلدول  من مواديتم فيه استهالك مادة  معماًل الذي يضم

 املادةاإلعالن فيما خيص عتبة احلد املناظر لز جاِوبكميات ُت أو التخلص منها، النفايات
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 16املؤرخ بـ I/DEC.37-Cالقرار ُيرَجع إىل )املعنية، إعالٌن عن استهالكها الكيميائية 

 .(1997أيار/مايو 

 استعمال احلبائس  "4"

، ألغراض اإلعالن، باعتباره يشمل كافة الكيميائية 2اجلدول مادة من مواد ُيفهم إنتاج  

النواتج الوسيطة أو النواتج الثانوية أو النواتج اليت متثل نفايات، اليت جيري إنتاجها 

واستهالكها يف سياق جمموعة معيَّنة من عمليات الصنع الكيميائية املتسلسلة، حيث تتسم 

متثل نفايات بالثبات الكيميائي  هذه النواتج الوسيطة أو النواتج الثانوية أو النواتج اليت

فتوجد بالتالي لوقت كاف إلتاحة عزهلا عن دفيق املواد اجلاري صنعها، ولكن ال جيري 

 30املؤرخ بـ DEC.6-C/9القرار ُيرَجع إىل )عزهلا يف ظروف التشغيل العادية أو املهيأ هلا 

ستهلك ولكنها ال بعض هذه النواتج الوسيطة ُتنتج وُتملا كانت و .(2004 تشرين الثاني/نوفمرب

 جيوز أن تستند اإلعالنات إىل أساس نظري جيرى حسابه.فإنه ُتقاس أو ُتجرد، 

  فهم اإلنتاج "5"

، ألغراض اإلعالن، باعتباره يشمل كافة الكيميائية 2اجلدول  مادة من موادُيفهم إنتاج  

اج املادة الكيميائية يف شتى الوحدات ضمن نفس املعمل عن اخلطوات الين ينطوي عليها إنت

طريق تفاعل كيميائي، مبا فيها أي عملية مرتبطة بذلك )مثل التنقية أو الفصل أو 

االستخالص أو التقطري أو التكرير( ال حتوَّل خالهلا املادة الكيميائية إىل مادة كيميائية أخرى. 

(. وال ُيعلن .إخل ي عملية مرتبطة بذلك )مثل التنقية،وال يتعيَّن اإلعالن بدقة عن ماهية أ

عن خطوات التجهيز اليت ينطوي عليها اإلنتاج املعَلن بوصفها عملية جتهيز بصورة منفصلة 

بيد أن خطوات  .(2003 أكتوبر/تشرين األول 23املؤرخ بـ DEC.7-C/8القرار ُيرَجع إىل )

مبا يف ) التجهيز يف معمل منفصل ينبغي أن تعترب مبثابة جتهيز ألغراض تقديم اإلعالنات

  .إعالنات البيانات الوطنية اإلمجالية(ذلك 

ة كما وردت يف مرفق االتفاقية املتعلق باملواد ؤلَكلجمموعات )عائالت( املواد الكيميائية امل "6"

 ( 1997 أيار/مايو 16املؤرخ بـ C-I/DEC.35 ارُيرَجع إىل القرالكيميائية )
 "بروبيل -ع "و "،ثيليإ"و "،ثيليم" وأ "مؤلَكل"و "،ألكيل حلقي"و "،ألكيل" إن العبارات 

ال تشمل أي بديل لأللكيل أو  باعتبارها، أي فهم فهمًا حرفيًاُتأن ن يتعيَّ "،وبروبيلزي"إأو 

تشتمل اليت  الكيميائية 2مواد اجلدول  وهذا يعين، فيما خيصثيل، إخل. يثيل أو اإليامل



 القسم باء

 2013دليل اإلعالنات لعام ل 3الطبعة املعّدلة 

 

 47الصفحة  

(، أن معيار 2من اجلزء باء من اجلدول  4ْدخل ية واحدة )الـُمفوسفور -على رابطة كربونية 

اإليزوبروبيل( املرتبط  ،بيلبرو -ع الـ األلكيل )امليثيل، اإليثيل، إدراجها فيه يتمّثل يف أن 

 .النظر عن بنية باقي اجلزيء ل، وذلك بغّضغري مستبَد فوسفوربال

 16املؤرخ بـ I/DEC.42-C  ُيرَجع إىل القراراملعاد تدويرها ) الكيميائية 2مواد اجلدول  "7"

 (1997أيار/مايو 

يف إحدى  جزئيًاحتوَّل أو ُتستهلك اليت ه هي موادتدويرها  املعاد الكيميائية 2اجلدول  مواد 

السابقة لتمر بدورة سلسلة لعمليات املعاملة يف  وُتدخل جمدَّدًاثم تستعاد  عمليات املعاملة،

ينبغي اإلعالن عن هذه العملية مبثابة أخرى من التحويل أو االستهالك ثم االستعادة. و

أي مقدار يضاف لتعويض زائدا احلالية  2ن مادة اجلدول استهالك إذا كان املقدار األولي م

املعنية يتجاوز عتبة  خالل السنة تعذُّر استعادة كل املادة الكيميائية املعنيةنتيجة  ما ُيفقد

ييز تتجاوز عتبة اإلعالن، وعند متكميات وتندر كثريا العمليات اليت تنطوي على  إلعالن.ا

للمزيد  1997أيار/مايو  16املؤرخة بـ I/DEC.42-Cمنها، ينبغي الرجوع إىل الوثيقة عملية 

من التفاصيل، أو ينبغي أن تتصل الدولة الطرف باألمانة ملناقشة كيفية اإلعالن عن موقع 

 املعامل.

ملشرتكة بني معظم إعالنات لالطالع على التعاريف واإليضاحات ا 5-1 البندُيرجع إىل  :مالحظة

 الصناعة.

  استخدامها جيب اليت االستمارات (ج)

استمارات اإلعالنات األكثر تعبئة إرشادات بشأن ترد مجيع االستمارات يف املرفق باء. وتوجد 

 استخدامًا مع االستمارة املعنية.

املعلومات التالية على االستمارات عن عالن اإل، جيب إلعالنل معامل خاضعكل موقع  فيما خيص 

 املشار إليها إزاءها فيما يلي:

 ؛2-2االستمارة : املعاملمبوقع  املتعلقةاملعلومات  "1"

 ؛2-3-2و 1-3-2و 3-2االستمارات : باملعاملاملعلومات املتعلقة  "2"
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 4-2االستمارة ستخدم ت، السالفةنشطة األإلعالن األولي واإلعالن السنوي عن يف حالة ا "3"

 2واد اجلدول األنشطة املتصلة مبمن  املعامليف موقع  جيريلتقديم املعلومات املتعلقة مبا 

 .5-2االستمارة  ستخدمُتعة، إلعالن السنوي عن األنشطة املتوقَّا ويف حالة ،الكيميائية

ُأنتجت أو ُجهزت أو الكمية اإلمجالية اليت عن إلعالنات األولية، تعلن الدول األطراف ويف حالة ا 

السنوات ثالث يف كل سنة من اليت ُاستوردت إليه أو ُصّدرت منه أو يف موقع املعامل ُاستهلكت 

إال السنة السابقة. ويف حالة السالفة نشطة عن األاإلعالن السنوي  شمليال يف حني التقوميية السابقة، 

أن ُتنتج أو الكمية اإلمجالية املتوقع عن عة تعلن الدول األطراف توقَّاملنشطة األاإلعالنات السنوية عن 

 .التاليةيف السنة التقوميية  املعامليف موقع جتّهز أو تستهلك 

نشطة املتصلة مبادة لإلعالن عن األ 1-3-2االستمارة  ُتستخدمن الكل معمل خاضع لإلع وفيما خيص 

االستمارة بواسطة االنطباق،  عند. وينبغي اإلعالن عن الطاقة اإلنتاجية، الكيميائية 2 )مواد( اجلدول

 .  الكيميائية 2مواد اجلدول فيما خيص كل مادة معلن عنها من  2-3-2

 3مواد اجلدول من  كمياٌت الكيميائية 2مواد اجلدول من معامل عمل هذا املأيضًا يف ُتنتج  توإذا كان 

 معماًل خمتلطًااحلد املناظر لعتبة اإلعالن، فينبغي أيضًا أن ُيْعلن عنه باعتباره عن تزيد  الكيميائية

أيضًا يف هذا املعمل مواد تنتج  تإذا كانو .الكيميائية 3موقع معامل مواد اجلدول  يف إعالن خيص

املواد يف أي إعالن مبوجب  تلك هذا املعمل وإنتاجه منحتسب ُيعضوية مميزة، فينبغي أن كيميائية 

 .(5-1البند يف الوارد املختلط" املعمل )ُيرَجع إىل تعريف "اجلزء التاسع من املرفق املتعلق بالتحقق 

إنتاجها أو جتهيزها أو  جيري الكيميائية 2مواد اجلدول خاضعة لإلعالن من كل مادة وفيما خيص  

 .4-2االستمارة  املعنيةطرف الدولة ال متأل، املعاملاستهالكها يف موقع 

. 5-2االستمارة  بواسطةعن الفرتات الزمنية ُيعلن عة، إلعالن السنوي عن األنشطة املتوقَّا ويف حالة 

ال ، على أن حتديد ممكن أدقتوقع أن جتري فيها األنشطة الفرتات الزمنية اليت ُيُتحدَّد وينبغي أن 

هذه  عن. ومطلب اإلعالن يف أي حال من األحوال ثالثة أشهر يزيد هامش التقريب يف حتديدها عن

عة من محالت اإلنتاج ن اإلعالن عن كل محلة مزَمالفرتات الزمنية ال يعين بالضرورة أنه يتعيَّ

 االستهالك(.و)التجهيز، 
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 املخطط هلااإلضافية ألنشطة ا عناإلعالنات  )د(

باإلعالن  ،عةعن األنشطة املتوقَّ سنويبعد تقديم اإلعالن ال ،بأن تقوم الدولة الطرف تفاقيةالتقضي ا 

أيام  5عن  يسبق مبا ال يقليف موعد املعنية يف السنة التقوميية  إجراؤها ععن األنشطة اإلضافية املزَم

يف ما خيص كل موقع معامل أو بذكره يف ، 3-ءاالستمارة با بواسطة، وذلك املزمع بدء النشاط

" لتعديل اإلعالن اإللكرتوني، أو يف رسالة إحالة اإلعالنات. إديسمالحظات األداة اإللكرتونية "

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي تقديم ما يناسب من االستمارات اإلضافية أو املعدَّلة اخلاصة مبواد 

 املشار إليها أدناه. 2 اجلدول

ُيرجع إىل القرار ) ة ختص األنشطة التالية البيانعيتعني تقديم إعالنات عن األنشطة اإلضافية املزَم 

.38I/DEC-C 1997مايو /أيار 16بـ املؤرخ): 

، عن األنشطة املتوقعةالسنوي اإلعالن املشمولة بخالل السنة إجراؤه زمع ُي ،أي نشاط إضايف "1"

 مبا يلي: يتصل

إنتاج أو جتهيز أو استهالك املعنية خالل السنة  معمل غري معلن عنه يباَشر فيه -

دود املناظرة احل عنتزيد بكمية  الكيميائية 2 مادة كيميائية مدرجة يف اجلدول

 ؛5-2و 2-3-2و 1-3-2و 3-2و 2-2االستمارات عتبات اإلعالن: ل

 املعنية خالل السنة جيري الكيميائية 2 اجلدول من موادمادة كيميائية إضافية  -

 3-2و 2-2االستمارات معلن عنه:  معملإنتاجها أو جتهيزها أو استهالكها يف 

 ؛5-2و 2-3-2و 1-3-2و

)جتهيز، أو  الكيميائية 2 اجلدول من مواديتصل مبادة األنشطة نوع إضايف من  -

ن عنه: ـاملعل املعاملي موقع ـاشر، أو بيع، أو نقل( فاستهالك، أو تصدير مب

 ؛5-2و 2-3-2و 1-3-2و 3-2و 2-2االستمارات 

اسم موقع  عداعة )أي تغيري غري كمي آخر يتصل باإلعالنات عن األنشطة املتوقَّ -

، اليت تتوىل تشغيلهالشركة أو املؤسسة اسم ، وه، واسم مالكعملأو امل املعامل

 ؛حبسب االقتضاء 5-2و 2-3-2و 1-3-2و 3-2و 2-2االستمارات (: هوعنوان

 2 اجلدولأي تغيري كمي ميثِّل زيادة تتغري بها صفة معمل معلن عنه من معامل مواد  "2"

 ؛5-2ة االستمار :(التحققو اإلعالن )فُيجاَوز فيه احلد املناظر لعتبة الكيميائية
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. الكيميائية 2 اجلدول من مواديتصل مبادة خاضع لإلعالن فرتة إضافية جيري فيها نشاط  ّيأ "3"

اإلنتاج  أو انتهاِء تاريخ بدِء قعاإلعالن عن أي تغيري يتصل بالفرتة املعلن عنها عندما ي وجيب

املعلن عنها أشهر بالقياس إىل الفرتة الثالثة  هامشع خارج أو التجهيز أو االستهالك املتوقَّ

 ؛5-2: االستمارة عةيف اإلعالن السنوي عن األنشطة املتوقَّ

من مادة  ة املعنيةالسن ه يفأو استهالك هأو جتهيز هإنتاجا يتوقَّع ن ملأية زيادة يف الرقم املعَل "4"

 .5-2االستمارة : الكيميائية 2 اجلدول من مواد

 األنشطة اخلاضعة لإلعالنتوقف  )هـ(

املعَلن  2تشجَّع الدول األطراف على أن تقوم طوعيًا، عندما تتوقف يف مواقع معامل مواد اجلدول  

يرجع إىل ) 9-2االستمارة عنها أنشطتها اخلاضعة لإلعالن، بإعالم األمانة بتوقفها، وذلك بواسطة 

 (.2008نيسان/أبريل  18املؤرخة بـ RC-2/4من الوثيقة  62-9الفقرة 

 الكيميائية األسلحة ألغراض الكيميائية 2 اجلدول مواد من وادم فيها ُأنتجت اليت املعامل مواقع عن اإلعالنات 2-3-2

ألغراض األسلحة الكيميائية يف فيها  تُأنتجمعامل  تضم اليت املعاملتعلن كل دولة طرف عن مجيع مواقع  

 .الكيميائية 2 اجلدول منمادة  1946كانون الثاني/يناير  1أي وقت منذ 

أنه ال يوجد حد يشكل عتبة ال يتعيَّن  6-2االستمارة  ويالَحظ فيما يتعلق باإلعالن عن مواقع املعامل بواسطة 

نتج يف موقع املعامل منذ ُعّما أملعلومات ا وتسري هذه املالحظة أيضًا على. تقديم اإلعالن إال عند ختطيها

 . الكيميائية 2 اجلدولمن مواد  ألغراض األسلحة الكيميائية 1946كانون الثاني/يناير  1

 معملاملعلومات التالية عن كل عن عالن اإل جيب، يف هذه الفئةيندرج كل موقع معامل  إىل بالنسبة )أ(

خالل السنة التقوميية السابقة إنتاج مت فيها مواقع املعامل اليت فيما خيص : املعاملموقع يف موجود 

يف م معلومات عن املعامل املوجودة ، تقدَّالكيميائية 2 اجلدول من موادأو جتهيز أو استهالك مادة 

 .2-7-2و 1-7-2و 7-2االستمارات بواسطة  :املعامل املعينموقع 

مت إنتاجها يف املوقع ألغراض األسلحة الكيميائية  الكيميائية 2 دولاجل من موادكل مادة ة إىل بالنسب )ب(

وفيما خيص اإلعالن عن . 8-2االستمارة  ستخدمُت، 1946كانون الثاني/يناير  1يف أي وقت منذ 

، واملكان الذي مت فيه إنتاج املنتج ًا، إذا كان معروفاملعنية املادة الكيميائية املكان الذي ُأوصلت إليه

 .1-8-2االستمارة  ستخدمُت، ي، إذا كان معروفًاالنهائ
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 سالفةأنشطة  تستتبعها 1-8-2و 8-2و 7-2و 6-2االستمارات  املقدَّمة بواسطةات ـاإلعالنإن  )ج(

 7-2 االستمارةبند "األنشطة الرئيسية" يف  بيد أن(. 1946كانون الثاني/يناير  1منذ ُأجريت )

 7-2االستمارات  املعلومات املطلوبة يف وعلى حنو مماثل تتعلق. املعملباألنشطة احلالية يف  يتعلق

ُأنتجت فيها  سبق أن إلعالن اليتاخلاضعة لباألنشطة احلالية يف املعامل أيضًا  2-7-2و 1-7-2و

. وهلذا السبب ينبغي أيضًا اإلعالن الكيميائية 2 اجلدول من موادمواد  ألغراض األسلحة الكيميائية

 .2-3-2و 1-3-2و 3-2االستمارات  بواسطةعن هذه املعامل 

  الكيميائية 3 اجلدول مواد مرافق 2-4

 الكيميائية 3 اجلدول مواد من مواد تنتج اليت املعامل مواقع عن اإلعالنات 2-4-1

 مواداإلعالن عن مواقع معامل وجوب والقرارات الرئيسية اليت تؤثر يف  املتطلبات يف جمال اإلعالن )أ(

 الكيميائية 3اجلدول 

 يتعيَّن تقديم إعالن أولي وإعالنات سنوية املرفق املتعلق بالتحققمن اجلزء الثامن من  3وفقًا للفقرة  

خالل السنة التقوميية السابقة أو  من املعامل اليت مت فيهاأو أكثر  واحدًا تضمعن مواقع املعامل اليت 

 3اجلدول  مادة من موادمن  طنًا 30أكثر من إنتاج خالل السنة التقوميية التالية يتم فيها ع أن توقَُّي

 .الكيميائية

  املنخفضة الرتكيز خاليطامل "1"

من %30اخلالئط الكيميائية اليت حتتوي على ما ال يزيد عن عن تقديم إعالنات  يتعيَّنال  

  .(2000  أيار/مايو 19املؤرخ بـ V/DEC.19-Cُيرَجع إىل القرار ) الكيميائية 3مواد اجلدول 

 استعمال حبائس املواد الكيميائية "2"

، ألغراض اإلعالن، باعتباره يشمل كافة النواتج الكيميائية 3ُيفهم إنتاج مادة اجلدول  

اليت متثل نفايات، اليت جيري إنتاجها واستهالكها يف سياق جمموعة  الوسيطة أو الثانوية أو

معيَّنة من عمليات الصنع الكيميائية املتسلسلة، حيث تتسم هذه النواتج الوسيطة أو النواتج 

الثانوية أو النواتج اليت متثل نفايات بالثبات الكيميائي، فتوجد بالتالي لوقت كاف إلتاحة 

اجلاري صنعها، ولكن ال جيري عزهلا يف ظروف التشغيل العادية أو عزهلا عن دفيق املواد 

 (.2004تشرين الثاني/نوفمرب  30املؤرخ بـ DEC.6-C/9ُيرَجع إىل القرار املهيأ هلا )



 القسم باء

  2013دليل اإلعالنات لعام ل 3الطبعة املعّدلة 

 

 52الصفحة 

 فهم اإلنتاج "3"

كافة خطوات ، ألغراض اإلعالن، باعتباره يشمل الكيميائية 3ُيفهم إنتاج مادة اجلدول  

يف شتى الوحدات ضمن نفس املعمل عن طريق تفاعل كيميائي، مبا فيها أي عملية  هاإنتاج

مرتبطة بذلك )مثل التنقية أو الفصل أو االستخالص أو التقطري أو التكرير( ال حتوَّل خالهلا 

عملية املادة الكيميائية إىل مادة كيميائية أخرى. وال يتعيَّن اإلعالن بدقة عن ماهية أي 

تشرين  23املؤرخ بـ DEC.7-C/8 ُيرَجع إىل القرار( ).مرتبطة بذلك )مثل التنقية، إخل

 .(2003  األول/أكتوبر

لالطالع على التعاريف واإليضاحات املشرتكة بني معظم إعالنات  5-1ُيرجع إىل البند  :مالحظة

 الصناعة. 

 االستمارات الواجب استخدامها )ب(

إرشادات بشأن ملء استمارات اإلعالنات األكثر استخداما مجيع االستمارات يف املرفق باء. وتوجد  ترد 

 مع االستمارة املعنية.

التالية على االستمارات  املعلوماتعن عالن اإل، جيب إلعالنل امل خاضعمعكل موقع  خيص مافي 

 ما يلي: املشار إليها إزاءها يف

 ؛2-3االستمارة : املعاملاملعلومات املتعلقة مبوقع  "1"

 ؛3-3 ةاالستمار: باملعاملة ـاملعلومات املتعلق "2"

 .4-3االستمارة يف موقع املعامل:  الكيميائية 3اجلدول  مبواداملعلومات املتعلقة  "3"

مادة  أن جتهَّز أو ُتستهلكاخلاضع لإلعالن  الكيميائية 3يف معمل مواد اجلدول  أيضًاُتنتج  توإذا كان 

عتبة اإلعالن، فينبغي أيضًا اإلعالن  عنمن هذه اجلداول بكميات تزيد  2)مواد( مدرجة يف اجلدول 

. وإذا الكيميائية 2 اجلدولموقع معامل مواد ضمن اإلعالن الذي خيص  خمتلطًامعماًل عنه باعتباره 

هذا املعمل وإنتاجه من ُيحتسب كان جيري أيضًا يف هذا املعمل إنتاج مواد عضوية مميزة، فينبغي أن 

عريف )ُيرَجع إىل تاملواد العضوية املميزة يف أي إعالن مبوجب اجلزء التاسع من املرفق املتعلق بالتحقق 

 .(5-1البند يف الوارد املختلط" املعمل "
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 خطط هلااألنشطة اإلضافية املعن اإلعالنات  )ج(

باإلعالن  ،عن األنشطة املتوقعة سنويبعد تقديم اإلعالن ال ،بأن تقوم الدولة الطرف تفاقيةالتقضي ا 

 أيام بدء النشاط 5عن  يسبق مبا ال يقليف موعد  إجراؤها يف موقع املعامل عن األنشطة اإلضافية املزمع

باالستعانة  . وينبغي أن يقدم أقرب تاريخ لبدء أول نشاط يف كل موقع من مواقع املعامل،املزمع

لتعديل اإلعالن اإللكرتوني،  يسإد نظامكل موقع معامل أو بذكره يف مالحظات ل 3-االستمارة باءب

تقديم ما يناسب من االستمارات اإلضافية أو املعدَّلة أيضا ينبغي واإلعالنات. تقديم لة أو يف رسا

 .املشار إليها أدناه 3اخلاصة مبواد اجلدول 

 16املؤرخ بـ I/DEC.38-Cُيرجع إىل القرار ) " ما يلياملخطط هلااألنشطة اإلضافية وُيقصد بـ" 

عن األنشطة السنوي اإلعالن املشمولة بخالل السنة إجراؤه زمع ُي ،أي نشاط إضايف :(1997  أيار/مايو

 :ـب ، يتصلاملتوقعة

 الكيميائية 3من مواد اجلدول إنتاج مادة املعنية خالل السنة  ر فيهمعمل غري معلن عنه يباَش −

 ؛3-3و 2-3تان االستمارعتبات اإلعالن: دود املناظرة لاحل تزيد عنبكمية 

معلن  معملإنتاجها يف  املعنية خالل السنة جيري الكيميائية 3اجلدول  من موادمادة إضافية  −

 ؛4-3و 3-3تان االستمارعنه: 

يف موقع املعامل  الكيميائية 3 اجلدول)مواد(  مادة تغيُّر الغرض الذي جيري من أجله إنتاج −

 ؛4-3االستمارة املعلن عنه: 

أو  املعاملاسم موقع  عداأي تغيري غري كمي آخر يتصل باإلعالنات عن األنشطة املتوقعة ) −

وينبغي اإلفادة  .ه، وعنواناليت تتوىل تشغيلهالشركة أو املؤسسة اسم ، وه، واسم مالكعملامل

 ؛4-3رة االستما: بهذه التغيريات عند حلول موعد اإلعالن التالي

 3 اجلدولمعامل مواد أي تغيري كمي ميثِّل زيادة تتغري بها صفة معمل معلن عنه من  "1"

 ةاالستمار : (التحققاإلعالن واحلد املناظر لعتبة  ى الكميُةتخطت حبيث) الكيميائية

 ؛3-4

من مواد من مادة قدار ما ُيتوقَّع إنتاجه يف السنة املعنية ن ملاملعَل النطاقأية زيادة يف  "2"

 . 4-3االستمارة : الكيميائية 3اجلدول 
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التاريخ املتوقع أن تبدأ ذكُر جيب عند تقديم إعالن عن أنشطة إضافية مزمعة  :مالحظة

أو يف رسالة إحالة اإلعالن أو يف مالحظات األداة  3-فيه إما يف االستمارة باء

 " لتعديل اإلعالن اإللكرتوني.يسنية "إداإللكرتو

 توقف األنشطة اخلاضعة لإلعالن )د(

يف مواقع معامل أنشطتها اخلاضعة لإلعالن تشجَّع الدول األطراف على القيام طوعيًا، عندما تتوقف 

 8-3االستمارة الـُمعَلن عنها ، بإعالم األمانة بتوقفها، وذلك بواسطة  الكيميائية 3مواد اجلدول 

 (.2008 نيسان/أبريل 18املؤرخة بـ RC-2/4من الوثيقة  62-9نظر الفقرة ا)

 الكيميائية األسلحة ألغراض الكيميائية 3 اجلدول مواد إنتاج سالف عن اإلعالنات 2-4-2

ألغراض األسلحة الكيميائية يف فيها  تُأنتجمعامل  تضماليت  املعاملتعلن كل دولة طرف عن مجيع مواقع 

 .الكيميائية 3اجلدول  من موادمادة  1946كانون الثاني/يناير  1أي وقت منذ 

 . تقديم اإلعالن ُيغين عدم ختطيها عنوجد عتبة تما يتعلق بهذه اإلعالنات أنه ال  ويالحظ يف

 املعلومات التالية: عن عالن اإل جيب، الفئةيندرج يف هذه كل موقع معامل يف ما خيص  )أ(

 ؛5-3املتعلقة مبوقع املعامل: االستمارة  املعلومات "1"

 .6-3املعلومات املتعلقة باملعامل: االستمارة  "2"

ألغراض األسلحة الكيميائية يف ُأنتجت يف املوقع  الكيميائية 3مادة من مواد اجلدول  كلخيص  مافي )ب(

وفيما خيص اإلعالن عن املكان . 7-3االستمارة  ، ُتستخدم1946كانون الثاني/يناير  1أي وقت منذ 

الذي ُأوصلت إليه املادة الكيميائية، إذا كان معروفًا، واملكان الذي ُأنتج فيه املنتج النهائي، إذا كان 

 .1-7-3االستمارة  معروفًا، تستخدم

تستتبعها أنشطة سالفة ُأجريت  1-7-3و 7-3و 6-3و 5-3االستمارات إلعالنـات املقدَّمة بواسطة ا )ج(

يتعلق باألنشطة  6-3االستمارة ألغراض األسلحة الكيميائية. بيد أن بند "األنشطة الرئيسية" يف 

 احلالية يف املعمل. 

 3 اجلدول مواد مرافقو 2 اجلدول مواد مرافق عن اإلعالن يف تواَجه اليت الشائعة املشاكل 2-5

ثّم  نمتماثلة وم 3واجلدول  2اجلدول مواد الشائعة اليت ُتواجه يف اإلعالنات عن مرافق  املشاكلكثري من 

 سُتدرس معا.



 القسم باء

 2013دليل اإلعالنات لعام ل 3الطبعة املعّدلة 

 

 55الصفحة  

 حديثا عنها املعلن املعامل عمواق عن املقدمة غري السابقة اإلعالنات 2-5-1

بعد أن تكون قد زاولت أعماهلا إال وُيعلن عنها يف بعض األحيان  3واجلدول  2اجلدول  موادال ُتحدد املرافق 

حيان ألهذه احلقيقة يف بعض ا ُتستبانإعالن سنوي. وال  بتقديم أحدثُيكتفى  ويف حاالت كثرية، لسنوات عدة.

  إال أثناء التفتيش األولي ملوقع املعامل.

املعامل، فينبغي إجراء تعديالت على مجيع اإلعالنات السنوية السابقة وإذا ُحدِّد هذا النوع من مواقع 

)اإلعالنات عن املرافق واإلعالنات عن البيانات الوطنية اإلمجالية( اليت زاول فيه موقع املعامل أنشطة خاضعة 

 .لإلعالن، بالقدر الذي تتيحه السجالت، إضافة إىل أحدث إعالن سنوي عن األنشطة املتوقع إجراؤها

 اتاإلعالن) اإلعالن عتبة دون ما إىل أنشطتها اخنفضت اليت املعامل مواقع عن املقدمة غري السنوية البيانات 2-5-2

 (عنه ُيعَلن ما مثة ليس أنه مفادها اليت

فوق عتبة اإلعالن يف اإلعالن السابق ولكنها طراف إعالنات عن معامل كانت أنشطتها تدول أعدة ُتقدِّم ال 

 دم فيها إعالن،قأو خفضتها إىل ما دون عتبة اإلعالن لسنة اإلعالن احلالية. ويف احلاالت اليت مل ي هاأوقفت

. اإلعالن مت السهو عن تقديمأو  دون عتبة اإلعالنإىل ما إن كان نشاط موقع املعامل قد اخنفض جتهل األمانة 

 7عنها اقع املعامل اليت ُيتوقع تقديم إعالنى الدول األطراف بشدة بأن تقدم على األقل قائمة مبوولذلك، ُتوَص

)أي  4-3يف االستمارة  B21 < وُتدرج 4-3و 3-3و 2-3 ستماراتولكنها كانت دون عتبة اإلعالن. وُتقدم اال

سبق اإلعالن عنه  3 معامل اجلدولمن مواقع وقع الوضع يف ما يتعلق مبإلفادة األمانة عن دون عتبة اإلعالن( 

 إىل ما دون عتبة اإلعالن لسنة اإلعالن احلالية.الكيميائية  3خنفض فيه إنتاج مادة )مواد( اجلدول او

 هلا خططامل اإلضافية األنشطة عن املتأخرة أو املقدمة غري اإلعالنات 2-5-3

املرفق ذات )ج( من اجلزء الثامن من 4بالتحقق والفقرة )ج( من اجلزء السابع من املرفق املتعلق 4تقضي الفقرة 

بعد تقديم  تبيَّن وجودها إضافية مزمعة أنشطةعن أي يف موعد ال يتجاوز مخسة أيام قبل بدء النشاط بأن ُيعَلن 

اإلعالنات عن األنشطة  هناك عديد منمارسة الفعلية، . ويف املالسنوي عن األنشطة اإلضافية املزمعة اإلعالن

 

، ُيتوقع تقديم إعالن عنها إذا كانت أنشطتها تفوق عتبة اإلعالن يف أي من 2فيما خيص مواقع املعامل املدرجة يف اجلدول  7

يف السنة التقوميية املقبلة. وفيما خيص مواقع املعامل املدرجة يف  كذلكالسنوات التقوميية الثالث السابقة أو ُيتوقع أن تكون 

الن عنها إذا كانت أنشطتها تفوق عتبة اإلعالن يف السنة التقوميية السابقة أو ُيتوقع أن تكون ، ُيتوقع تقديم إع3اجلدول 

 كذلك يف السنة التقوميية املقبلة. 
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، فينبغي اإلعالن بالفعل بدأت لدولة الطرف أنشطة إضافية مزمعةتبّينت ليف موعدها. وإذا ال تقدَّم اإلضافية 

 .تأخريعنها دون 

 األخرى"(" )"مرافق اإلنتاج املرافق األخرى إلنتاج املواد الكيميائية"اإلعالنات عن  -3

  األخرى مرافق اإلنتاج عن اإلعالن متطلبات 3-1

م معلومات عن أن تقدِّ على كل دولة طرف جيب املرفق املتعلق بالتحققمن اجلزء التاسع من  1وفقًا للفقرة 

 اليت:مجيع مواقع املعامل 

كيميائية الواد املطن من  200طريق التخليق خالل السنة التقوميية السابقة أكثر من  عنفيها نتج ُأ )أ(

 ؛ املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةزة غري ميَّاملعضوية ال

عن طريق التخليق خالل السنة التقوميية فيها نتج ُأمن واحد من املعامل اليت أو أكثر  واحدًا تضمأو  )ب(

 أو كربيت أو فلور. فوسفورعلى  احملتويةزة ميَّاملعضوية الكيميائية ال املواد من نًاط 30السابقة أكثر من 
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 متييز مادة كيميائية عضوية مميزة وفقا لالتفاقية ية : كيف1الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املركَّبات سوى املتفجرات أو  ُينتج فيهامن متطلبات اإلعالن املذكورة أعاله مواقع املعامل اليت مل  وُيستثنى

أن املتفجرات  جتدر مالحظة لكن. (املتعلق بالتحققاملرفق من اجلزء التاسع من  2الفقرة  انظرية )اهلدركربون

إذا انطبق عليها تعريف "املادة العضوية املميزة"  واملركبات اهلدركربونية تظل تعترب مواد كيميائية عضوية مميزة

مواد كيميائية عضوية أي طريق التخليق املعين  موقع املعامل ُأنتجتإذا (، ف1-2-3نظر القسم ااملبيَّن أسفله )

يستثنى  فال، أو املتفجرات يةاهلدركربوناملركَّبات باإلضافة إىل إنتاج االتفاقية جداول يف زة غري مدرجة مميَّ

الـُمنتجة فيه عند  أو املتفجرات يةاهلدركربونموقع املعامل من اإلعالن، وينبغي احتساب كميات املركَّبات 

 احلدود املناظرة لعتبَتي اإلعالن املبيَّنني أعاله.  مت ختطيما إذا  النظر يف

ط تفاقية من أي استثناء للخالئ، ختلو االالكيميائية 3واجلدول  2واد اجلدول األمر يف ما يتعلق مب خالفعلى و

 .برتكيز منخفض مميزةاحملتوية على مواد كيميائية عضوية 

 ال

 نعم

املرفق غري خاضع 

لإلعالن باعتباره 

مرافق مرفقا من 

  األخرىنتاج اإل

من اجلزء األول من  4ائية على الكربون؟ )الفقرة هل حتتوي املادة الكيمي

 مرفق االتفاقية املتعلق بالتحقق

 

 نعم

 ال

 نعم

هل املادة الكيميائية من املتماثرات القليلة احلدود أو من املتماثرات الكثرية 

 احلدود؟

 C-I/DEC.39) )أ( من القرار1)الفقرة 

 ال

 ال

جداول املواد الكيميائية )أي أنها هل املادة الكيميائية غري املدرجة يف 

الكيميائية( املنتجة عن طريق  3أو  2أو  1ليست مادة من مواد اجلداول 

 التخليق )التكوين من خالل تفاعل كيميائي( يف املرفق؟

 من اجلزء التاسع من مرفق االتفاقية املتعلق بالتحقق( 1)الفقرة 

املادة الكيميائية  هي 

مادة كيميائية 

 عضوية مميَّزة 

املادة الكيميائية 

ليست مادة كيميائية 

الكربون، أو  همن أكاسيد الكربون، أو كربيتيداتمؤلفة هل املادة الكيميائية  عضوية مميَّزة 

 ؟الفلزوكربونات الفلزات، أم مادة كيميائية فحسب حتتوي على الكربون 

من  2)ب( و1، اجلزء األول من املرفق املتعلق بالتحقق؛ الفقرتان 4)الفقرة 

 (C-I/DEC.39القرار 

 نعم
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  األخرى إلنتاجا مرافق بشأن وإيضاحات تعاريف 3-2

 األخرى اإلنتاج مرافق عن اإلعالنات بشأن تعاريف 3-2-1

 :األخرى اإلنتاج مرافقإن التعاريف التالية الواردة يف االتفاقية ختص، على وجه التحديد، اإلعالنات عن 

يف فئة املركبات الكيميائية اليت  تندرجأي مادة كيميائية  8زة"ميَّاملعضوية الكيميائية الادة امل"قصد مبصطلح ُي

بات الكربون عدا أكاسيده وكربيتيداته وكربونات الفلزات، مما ميكن متييزه باالسم مجيع مركَّتتألف من 

إن وجد الكيميائي والصيغة البنائية، إذا كانت معروفة، ورقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية 

كيميائية عضوية مميزة لتمييز مادة  1ُيرجع إىل الشكل  .(املتعلق بالتحققاملرفق من اجلزء األول من  4 الفقرة)

 وفقا لالتفاقية.

زة " أي مادة كيميائية عضوية مميَّأو كربيت أو فلور فوسفورعلى  احملتويةكيميائية الادة امل"قصد مبصطلح ُيو

الفقرة ) كربيت أو عنصر الفلورالأو عنصر  فوسفورالحتتوي على عنصر االتفاقية جداول يف غري مدرجة 

 (.املتعلق بالتحققاملرفق )ب( من اجلزء التاسع من 1 الفرعية

املعمل الذي ُأنتج فيه أو كربيت أو فلور"  فوسفور"معمل املواد الكيميائية احملتوية على وُيقصد مبصطلح 

أو  فوسفورعلى  حمتويةمادة كيميائية طنًا من  30عن طريق التخليق خالل السنة التقوميية السابقة أكثر من 

 (. املتعلق بالتحققاملرفق )ب( من اجلزء التاسع من 1الفقرة الفرعية ) لوركربيت أو ف

 لالطالع على التعاريف واإليضاحات املشرتكة بني معظم إعالنات الصناعة. 5-1إىل القسم  ُيرَجع: مالحظة

 مرافق اإلنتاج األخرى عن اإلعالنات بشأن الطابع حمدَّدة إيضاحات 3-2-2

املدرجة يف جداول املواد زة غري الكيميائية اليت ال يشملها تعريف "املادة الكيميائية العضوية املميَّاملواد  )أ(

 ( 1997أيار/مايو  16املؤرخ بـ I/DEC.39-Cُيرَجع إىل القرار ) "الكيميائية

يف  الوارد" جة يف جداول املواد الكيميائيةاملدرزة غري يَّماملعضوية الكيميائية الادة امل" مصطلُحال يشمل 

كيميائية الادة امل"مصطلُح وال  ،رفق املتعلق بالتحققامل)أ( من اجلزء التاسع من 1الفقرة الفرعية 

 ما يلي: ،)ب( من نفس اجلزء1يف الفقرة الفرعية  الواردأو كربيت أو فلور"  فوسفورعلى احملتوية 

 
على سبيل املثال فعادة غري عضوية لكنها ال ُتستبعد على وجه التحديد من التعريف، ّد أن مركبات الكربون اليت ال ُتع الحظ 8

 عضوية مميزة.كيميائية مواد ّد ع، ُت، مثل صوديوم السيانيدتظل أمالح السيانيد
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، سواء (polymers( واملتماثرات الكثرية احلدود )oligomersاحلدود )املتماثرات القليلة  "1"

 أو كربيت أو فلور أو مل حتتو؛  فوسفوراحتوت على 

 .املواد الكيميائية اليت ال حتتوي إال على الكربون وأحد املعادن "2"

الكثرية احلدود ( واملتماثرات oligomersاستبعاد املتماثرات القليلة احلدود )رغم  :مالحظة

(polymers فإن املصطلح يشمل إنتاج اجلزيئات األحادية شريطة أن يستويف ،)اجُلزيء 

تعريف املادة العضوية املميزة. ولذلك، فقد تكون املعامل  (monomer احلد )األحادّي

يف موقع املعامل  احلد اقع املعامل خاضعة لإلعالن بسبب إنتاج اجلزيئات األحاديةووم

كان املتماثر الكثري احلدود منتجها النهائي. ومل تتفق الدول األطراف على  حتى وإن

اجلزيئات بأن ُتعترب تعريف للمتماثر القليل احلدود يف هذا السياق، ولكن يوصى بوجه عام 

قليلة احلدود ال مواد عضوية متميزة  متكررة أو أكثر متماثراٍت املؤلفة من ثالث وحدات

اجلزيئات احملتوية على ثالث وحدات متكررة اليت ال ميكن  خاضعة لإلعالن. غري أن

عضوية كيميائية  وادبإضافة وحدة جزيئية أخرى ينبغي أن تعترب م سلسلتها أكثر دمتدَّ  أن

 متميزة خاضعة لإلعالن.

من تعريف املواد  (كربونات الفلزات)باإلضافة إىل  أكاسيد الكربون وكربيتات الكربون تستبعدو

الكيميائية العضوية  املوادتعريف  يفالوارد الكربون"  أكاسيد" مبصطلح ارويشالكيميائية العضوية املميزة. 

ي أكسيد الكربون. ثنائأكسيد الكربون و أحاديإىل  املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةزة غري املميَّ

كال ي كبرييتيد الكربون. ويشري ائفس التعريف إىل ثن"كربيتيدات الكربون" الوارد يف نمبصطلح ر اويش

 .(1997أيار/مايو  16املؤرخ بـ I/DEC.39-Cُيرَجع إىل القرار ) ن إىل كبرييتيد الكربونيليالتعبريهذين 

 ( 1997أيار/مايو  16املؤرخ بـ I/DEC.39-Cُيرَجع إىل القرار ) "دروكربونياهل" )ب(

من  اجلزء التاسع الذي ال تسري عليه أحكامنتاج اإل ما خيص يف"اهلدروكربون"،  مصطلحيشمل 

)أي املواد الكيميائية اليت ال حتتوي إال على  يةاهلدروكربوناملركَّبات ، مجيع املرفق املتعلق بالتحقق

 .باهلدروجني(، بغض النظر عن عدد ذرات الكربون يف املركَّالكربون و

املدرجة يف جداول املواد الكمية اإلمجالية التقريبية إلنتاج املواد الكيميائية العضوية املميَّزة غري " )ج(

 (1997أيار/مايو  16املؤرخ بـ I/DEC.39-Cُيرَجع إىل القرار " )الكيميائية
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املدرجة يف جداول زة غري حساب "الكمية اإلمجالية التقريبية إلنتاج املواد الكيميائية العضوية املميَّ عند

املرفق املتعلق اجلزء التاسع من من )أ( 1بالفقرة الفرعية  " يف موقع املعامل عماًلاملواد الكيميائية

 :حبيث تشمل جاإلنتابيانات  ُتْجَمل، بالتحقق

املدرجة يف جداول املواد زة املواد الكيميائية العضوية املميَّمن أو أكثر  اثنتنييف حالة إنتاج  "1"

 ؛ املعنية إمجالي مجيع املواد املعمل:يف نفس  الكيميائية

ج مادة املنَتإذا كان هذا فقط ج النهائي كمية املنَتاملراحل: املتعددة  سريورات املعاملةيف حالة  "2"

ج الوسيط األخري يف ، أو كمية املنَتاالتفاقية جداوليف ة غري مدرجة مميَّزكيميائية عضوية 

زة تعريف املادة الكيميائية العضوية املميَّ عليهينطبق  الذي املراحلعملية التخليق املتعددة 

 ؛ املدرجة يف جداول املواد الكيميائية

زة غري ليت ينطبق عليها تعريف املادة الكيميائية العضوية املميَّجات الوسيطة ايف حالة املنَت "3"

املوقع إلنتاج مادة كيميائية يف آخر  ُتستخدم يف معملواليت  املدرجة يف جداول املواد الكيميائية

ج املصنوع منه ج الوسيط وكمية املنَتكمية املنَت االتفاقية: جداوليف زة غري مدرجة عضوية مميَّ

 .املعين اآلخر املعمليف 

 استخدامها جيب اليت واالستمارات اإلعالنات تقديمل القصوى املواعيد 3-3

أقصاه يف أجل  "األخرى إلنتاج املواد الكيميائية "مرافقهاعن  إعالنًا أوليًايتعيَّن على الدولة الطرف أن تقدِّم 

 (.املرفق املتعلق بالتحققمن اجلزء التاسع من  3)ُيرَجع إىل الفقرة  يومًا بعد بدء نفاذ االتفاقية فيما خيصها 30

املعلومات املقدَّمة يف إعالنها األولي، وذلك يف أجل أقصاه  بتحينيكل سنة  تقومويتعيَّن على الدولة الطرف أن 

 (.املرفق املتعلق بالتحققمن اجلزء التاسع من  3يومًا بعد بداية السنة التقوميية التالية )ُيرَجع إىل الفقرة  90

ة موقع املعامل وأنشطته اخلاضععن املعلومات  تقديمينبغي  ،خاضع لإلعالن كل موقع معامل وفيما خيص

مفصَّلًة حبسب  1-4إرشادات بشأن ملء االستمارة  باء املرفق. وترد يف 1-4االستمارة لإلعالن بواسطة 

 األسئلة. 

مرافق كل سنة عن كامل قائمة مرافقها اخلاضعة لإلعالن من  االستعاضةوتشجِّع األمانة الدول األطراف على 

بقائمة جديدة، مبيِّنًة بوضوح يف رسالة اإلحالة أن هذه القائمة حتّل حمل مجيع القوائم  اإلنتاج األخرى

وسيقلل من كل موقع معامل، عن أحدث املعلومات باألمانة تزويد السابقة. وسُيسهم هذا النهج يف التكفل ب

 2-4-3)ُيرَجع إىل البند توقفت فيها األنشطة املعنية لكن مل يرد حتيني بشأنها معامل احتمال تفتيش مواقع 
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هذا الشأن(. أما الدول األطراف الراغبة يف مواصلة حتيني إعالناتها عن آحاد عن لالستزادة من املعلومات 

مواقع املعامل بداًل من االستعاضة عن كامل قائمة هذه املواقع بقائمة جديدة فإن األمانة سوف تّتبع اإلجراء 

املقدَّمة، إال إذا طلبت الدولة الطرف اليت تقدِّمها  1-4البيانات الواردة يف االستمارات املبيَّن أدناه يف تفسري 

 خالف ذلك:

بشأن موقع معامل مل يسبق وروده يف قائمة مواقع املعامل املعَلنة، فإن موقع  1-4إذا ُقدِّمت االستمارة  )أ(

 املعامل املعين ُيضاف إىل هذه القائمة؛ 

فتعاَمل بشأن موقع معامل سبق أن ورد يف قائمة مواقع املعامل املعَلنة،  1-4ستمارة إذا ُقدِّمت اال )ب(

 من بيانات؛ عنه موقع املعامل املعين باعتبارها حتيينًا حيّل حمل كل ما سبق تقدميه عن املعلومات 

ُيعترب أنه مل يطرأ ، فبشأن موقع معامل وارد يف قائمة مواقع املعامل املعَلنة 1-4إذا مل تقدَّم االستمارة  )ج(

املعلومات اليت سبق تقدميها عن املوقع املعين، ويبقى موقع املعامل يف القائمة ما مل تطلب  تغيري يف

 الدولة الطرف املعنية استبعاده منها على وجه التحديد. 

 مرافقق من وعالوة على التحيني السنوي، تشجَّع الدول األطراف على إعالم األمانة كتابيًا بشأن كل َمرف

فيه الكمية اإلمجالية من إنتاج  أو تنخفض نشطة اخلاضعة لإلعالن خالل السنةتتوقف فيه األ األخرى إلنتاجا

كيميائية ال وادملمبا فيها أي كمية من ا) املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةاملميزة غري العضوية املواد الكيميائية 

اليت سبق  األخرى إلنتاجا مرافقدون عتبة اإلعالن. ويف حالة إىل ما ( أو كربيت أو فلور فوسفورعلى احملتوية 

سنة اإلعالن احلالية، الكمية اإلمجالية من إنتاج املواد الكيميائية يف ما خيص اإلعالن عنها واخنفضت فيها،

اإلعالن )مبا يف ذلك أي كمية من إىل ما دون عتبة  املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةالعضوية املميزة  غري 

 B31>اليت ُيدرج فيها  1-4(، جيوز تقديم االستمارة أو كربيت أو فلور فوسفورعلى احملتوية كيميائية ال وادملا

 )أي دون عتبة اإلعالن(.

ما خيص كل نوع من  أدناه بيان عام لالستمارات ذات الصلة الواجب استخدامها يف 6ويرد يف اجلدول 

 ، ميكن الرجوع إليه سريعًا. األخرى إلنتاجا مبرافق اإلعالنات املتعلقة
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 املرافق األخرى إلنتاج املواد الكيميائية :6اجلدول 

 أَجل تقدميها الواجب استخدامها االستمارات  اإلعالنات

   املعاملمواقع عن اإلعالنات 

 يومًا 30)للدولة الطرف( +  االتفاقيةنفاذ بدء تاريخ  1-4و باء األولية اإلعالنات

السنوي لقائمة مواقع املعامل التحيني 

 إلعالن ل اخلاضعة

 يومًا 90نهاية السنة +   1-4و 1-باء

 :يناملختصرشرح 

 لدولة الطرف.ا بالنسبة إىلتفاقية الا نفاذيومًا بعد بدء  30 أجل أقصاهيف  يومًا: 30للدولة الطرف( + نفاذ االتفاقية )بدء تاريخ 

 يومًا بعد نهاية السنة التقوميية السابقة. 90 أجل أقصاهيف  يومًا: 90نهاية السنة + 

 األخرى مرافق اإلنتاج عن اإلعالن يف تواَجه اليت الشائعة املشاكل 3-4

  لإلعالن اخلاضعة غري املعامل مواقع عن اإلعالن 3-4-1

 مرافقاملعين أو اهليئة الوطنية يف أخطاء يف تفسري متطلبات اإلعالن عن مل ااملعمسؤولو موقع يقع ميكن أن 

 جتعلهم يعلنون عن مرافق ال يتعيَّن اإلعالن عنها. ومن هذه األخطاء ما يلي: األخرى إلنتاجا

املواد الكيميائية العضوية معامل يقتصر النشاط فيها على جتهيز عن أو معامل اإلعالن عن مواقع  )أ(

املرفق من اجلزء التاسع من  1ال خيضع لإلعالن إال اإلنتاج عن طريق التخليق وفقًا للفقرة  -ة زاملميَّ

" منتجا مستمدا ينتجون" همأحد مواقع املعامل أنمسؤولو . فعلى سبيل املثال، قد يرى املتعلق بالتحقق

فقط املكونات الفعالة يبتاعون  مآلفات أو مستحضر صيدالني ولكنها اتمن مادة كيميائية من قبيل مبيد

تركيبها بغرض بيعها. وإذا مل تتضمن العملية تفاعال كيميائيا فال يعترب ذلك إنتاجا مبوجب  ونويتول

 املتعلق بالتحقق. هاتفاقية وال تكون األنشطة خاضعة لإلعالن مبوجب اجلزء التاسع من مرفقالا

قرر املؤمتر  -( ضمن الكمية اإلمجالية لإلنتاج polymersاحتساب مقادير املتماثرات الكثرية احلدود ) )ب(

( واملتماثرات القليلة احلدود polymersيف دورته األوىل أن ال ُتعترب املتماثرات الكثيـرة احلدود )

(oligomers )َُّيرَجع إىل القرار ة )زكيميائية عضوية مميَّ موادI/DEC.39-C أيار/مايو  16املؤرخ بـ

غري أن موقع املعامل الذي ال ُينتج سوى املتماثرات الكثرية احلدود كمنتجات نهائية له قد (؛ 1997

 يف املوقع. ُينَتج بدئية األحادي احلد املستخدم كمادة  يءاجلز كانيكون خاضعا لإلعالن إذا 

من  4 الفقرةة الوارد يف زالكيميائية العضوية املميَّ ةاملادال تفي بتعريف  كيميائيةاحتساب مقادير مواد  )ج(

، مثل املواد الكيميائية غري العضوية، ضمن الكمية اإلمجالية املرفق املتعلق بالتحققاجلزء األول من 
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كربيت العضوية احملتوية على فوسفور أو  املواد الكيميائية غري كثريا ما ُتدرج وبوجه خاص، لإلنتاج؛

واد كيميائية يف عداد امل حامض الكربيتيك، مثال( من باب اخلطأ ) ا خالية من الكربونين ولكنهأو فلور

فهذه املواد الكيميائية قد حتتوي على فوسفور أو كربيت  - توية على فوسفور وكربيت وفلوريناحمل

توية احملكيميائية الواد امل مميزة ومن ثم فال ميكن أن ُتدرج يف فئةأو فلورين ولكنها ليست مواد عضوية 

)امُلعرَّفة بأنها مواد عضوية مميزة غري مدرجة يف جداول االتفاقية  فلورأو كربيت أو على فوسفور 

)ب( من اجلزء التاسع من املرفق 1اصر من الفوسفور أو الكربيت أو الفلورين )الفقرة حتتوي على عن

 املتعلق بالتحقق((.

مواقع  - متفجراتية أو هدركربوناإلعالن عن مواقع معامل يقتصر اإلنتاج فيها على إنتاج مركَّبات  )د(

 املرفق املتعلق بالتحققسع من من اجلزء التا 2املعامل هذه مستثناة على وجه التحديد وفقًا للفقرة 

  أسفله(. 5-4-3نظر البند ا)ولكن 

 املعامل اليتقع اويف بعض احلاالت يتسنى لألمانة، من خالل املعلومات املقدَّمة يف اإلعالنات، أن تتبيَّن أن مو

ات إضافية، لإلعالن، وال سيما إذا كانت الدولة الطرف قد زوَّدتها طوعيًا مبعلوم ةكون خاضعتُيحتمل أن ال 

املعلومات الواجب تقدميها يف أن مبيِّنًة ماهية املواد الكيميائية املنتَجة على سبيل املثال. لكن، بالنظر إىل 

حمدودة جدًا، فإن هذه املسائل ال متيَّز يف معظم احلاالت إال عند تفتيش األخرى  مرافق اإلنتاجاإلعالنات عن 

 مرافق اإلنتاجمن كل عمليات التفتيش غري الضرورية اليت ُأجريت يف  قسط كبرياملعين. وُيعزى  ملااملع موقع

أنشطة اإلنتاج اليت اخلاصة ب. كما إن استخدام رموز جمموعات املنتجات إىل هذه األخطاء يف التفسرياألخرى 

املصنوعة فيه، كما ُدرج عليه  املنتجات النهائية تصف، ال الرموز اليت جتعل موقع املعمل خاضعًا لإلعالن

اليت ال جتري فيها أي أنشطة يتعيَّن اإلعالن  املعامل سابقًا، سيساعد األمانة والدول األطراف على متييز مواقع

 عنها. 

  األخرى مرافق اإلنتاج عن اإلعالنات حتيينات تقديم يف باملواعيد التقيد عدم 3-4-2

، بأهمية املرفق املتعلق بالتحققمن اجلزء التاسع من  3للفقرة  املناسب، وفقالتحيينات يف الوقت يتسم تقديم ا

من  عدد كبري كان ُيعزى يف املاضي. وهاتفتيشاجلائز األخرى مرافق اإلنتاج حامسة الستدامة حداثة قائمة 

الوقت املناسب بتقديم إىل عدم القيام يف األخرى  مرافق اإلنتاجيف  عمليات التفتيش غري الضرورية اليت ُأجريت

لتبيان أنها مل تعد خاضعة لإلعالن. ففي بعض احلاالت كانت اهليئة  العمل قعاحتيينات لإلعالنات عن مو

املعين مل يعد خاضعًا لإلعالن، لكنها ظنت أنها ُتْعِلم األمانَة بذلك املعمل الوطنية املعنية على علم بأن موقع 

يف حتيينها، العتقادها أنها بذلك  املعمل هذا ج أي معلومات بشأن موقععلى النحو الالزم من خالل عدم إدرا
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من اجلزء التاسع  3تستبعد املوقع املعين من قائمة مواقعها املعَلن عنها. بيد أن األمانة ما انفكت تفسِّر الفقرة 

فُيعترب أن األخرى اإلنتاج  مرافقتفسريًا مفاده أنه إذا مل يقدَّم حتيني بشأن مرفق من  املرفق املتعلق بالتحققمن 

املرفق املعين لـّما يزل بنفس مستوى اإلنتاج الذي أعِلن عنه يف اإلعالن األخري. ويف حاالت أخرى مل يقم 

 املعين.  املعمل العاملون يف موقع املعامل املعين بإعالم اهليئة الوطنية بالتغري الذي طرأ على وضع موقع

ت يتمثَّل يف قيام كل من الدول األطراف كل سنة باالستعاضة عن كامل قائمة ملشكلة التحييناهناك حّل جلّي و

قدمت األمانة توصية تفي بهذا الغرض يف عام . وقد بقائمة جديدةمرافق اإلنتاج مرافقها اخلاضعة لإلعالن من 

ما ( اعتمدها معظم الدول. وتبلغ نسبة 2008حزيران/يونيه  71بـ ةاملؤرخ DG-EC/11.53 وثيقة)ال 2008

، عدد عمليات التفتيش 2008، فاخنفض، منذ عام %99حنو  األخرىمرافق اإلنتاج ُيستبدل سنويا اآلن من 

. وعليه فإن األمانة تشجِّع غري الضرورية اجملراة بسبب النقص يف ما ُيقدم من حتيينات يف الوقت املناسب

مرافق اإلنتاج األطراف على االستعاضة كل سنة عن كامل قائمة مرافقها اخلاضعة لإلعالن من الدول  مجيع

 حمل مجيع القوائم السابقة هلا.  ، مبيِّنًة يف رسالة اإلحالة أن القائمة اجلديدة حتّلاألخرى

 ملااملع بتعريف متصلة مسائل 3-4-3

عدد املعامل اليت يتعني  االلتباس الذي يكتنفاألخرى مرافق اإلنتاج شيوعا يف اإلعالن عن  املشاكلمن أكثر 

االلتباس بني املعامل والوحدات. ومع أن االتفاقية تتضمن تعريفات للمعمل  كثريا ما يقعو اإلعالن عنها.

(، فقد 1-5-1أيضا إىل البند والوحدة يف الفقرة السادسة من اجلزء األول من املرفق املتعلق بالتحقق )ُيرجع 

تفاقية متطابقة مع اليتعذر من الوجهة العملية التمييز بني املعمل والوحدة وقد ال تكون التعريفات الواردة يف ا

د بعدة الطريقة اليت ينظر بها موقع معامل بعينه إىل املعامل والوحدات. وبوجه عام، ُيعترب كل مبنى مزّو

أو جتهيزها أو استهالكها معمال يتألف من عدة وحدات وليس  واد الكيميائيةتشكيالت من معدات إنتاج امل

لالطالع على مزيد من التفاصيل،  ف من عدة مباٍن أو هياكل متكاملةعدة معامل منفصلة. غري أن املعمل قد يتأل

 .1-4إىل اإلرشادات بشأن كل حقل من حقول االستمارة ُيرجع 

 املعامل مواقع يف اجملراة الرئيسية األنشطة عن لإلعالن املنتجات جمموعات رموز استخدام 3-4-4

األخرىباختيار واحد أو أكثر من رموز جمموعات املنتجات مرافق اإلنتاج ُيعلن عن األنشطة الرئيسية اجملراة يف 

 (.1-4واإلرشادات بشأن االستمارة  4 التذييلىل إ)ُيرجع 

 األخرى مرافق اإلنتاج عن اإلعالن يف تواَجه اليت الشائعة املشاكل من ذلك غري 3-4-5

 زةممّي رات موادَّ كيميائية عضويةية واملتفّجدركربونيعدم اعتبار املركَّبات اهل )أ(
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مثة بضع حاالت اعتقد فيها بعض العاملني يف اهليئات الوطنية أو يف مواقع املعامل أنه جيب اعتبار 

مميَّزة، ما أفضى إىل غلط يف  كيميائية عضوية موادَّية واملتفجِّرات ليست دركربونياهلأن املركَّبات 

قادير اإلنتاج. وعلى الرغم من اإلعالن عن أعداد املعامل أو يف اإلعالن عن الُنُطق اليت تندرج ضمنها م

ية دركربونياهلاإلنتاج فيها على إنتاج املركَّبات  يقتصرأنه ال يتعيَّن اإلعالن عن مواقع املعامل اليت 

من اجلزء التاسع من الـُمرفق املتعلق بالتحقق، فإن املركَّبات  2واملتفجِّرات، وفقًا للفقرة 

املواد هذه  املميَّزة إذا كانت تفي بتعريف اد الكيميائية العضويةاملوواملتفجِّرات تبقى من  يةدركربونياهل

(. وعالوة على ذلك، ال ينطبق هذا االستثناء من اإلعالن إال على صعيد موقع املعامل 1-2-3نظر ا)

مواد كيميائية ال على آحاد املعامل، فإذا ُوجد يف موقع املعامل أي معمل ُتنتج فيه عن طريق التخليق 

املتفجِّرات  وأية دركربونياهلة غري مدرجة يف جداول االتفاقية باإلضافة إىل إنتاج املركَّبات زيَّعضوية مم

يف موقع املعامل املعين، فال ُيستثنى هذا املعمل من اإلعالن، وجيب احتساب كميات املركَّبات 

 احلدود املناظرة لعتبة اإلعالن ية أو املتفجِّرات املنَتجة املعنية عند النظر فيما إذا كانتدركربونياهل

حتساب املعامل اليت تنتج هذه املركبات اأيضا ويتعني  الواردة أعاله قد ُجوِوزت يف املوقع املعين.

 دركربونية أو املتفجرات يف عداد املعامل عند تقديم اإلعالن.ياهل

أو كربيت أو فلور بالنسبة إىل املواد الكيميائية العضوية  فوسفورصفة املواد الكيميائية احملتوية على  )ب(

 املميَّزة

يف االلتباس  األخرى إلنتاجا مرافق اإلعالن عن اليت تواَجه يف األكثر شيوعا املشاكل إحدىتتمثل  

املواد الكيميائية بالنسبة إىل  أو كربيت أو فلور فوسفوراملواد الكيميائية احملتوية على بشأن صفة 

املواد الكيميائية احملتوية على  ة. ففي حاالت عديدة اعتربت الدولة الطرف املعنيةزالعضوية املميَّ

 مل تأخذ ة، وبالتاليزاملواد الكيميائية العضوية املميَّفئًة منفصلة متامًا عن  أو كربيت أو فلور فوسفور

يف احلسبان عند حساب الكمية اإلمجالية  أو كربيت أو فلور فوسفوراملواد الكيميائية احملتوية على 

 . واحلال أن املادةاملدرجة يف جداول املواد الكيميائيةة غري زاملميَّ املواد الكيميائية العضويةإلنتاج 

)ب( من اجلزء التاسع 1معرَّفة يف الفقرة الفرعية  أو كربيت أو فلور فوسفورالكيميائية احملتوية على 

 علىة غري مدرجة يف اجلداول حتتوي زكيميائية عضوية مميَّبأنها "مادة  املرفق املتعلق بالتحققمن 

أو كربيت  فوسفوراملواد الكيميائية احملتوية على  ". وعليه فإنفلورالكربيت أو الأو  فوسفورال ناصرع

ة، وجيب إدراجها يف حساب الكمية زملواد الكيميائية العضوية املميَّإمنا هي فئة فرعية من ا أو فلور

 اإلمجالية إلنتاج هذه املواد.
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 االتفاقيةاملدرجة يف جداول  وصف املواد الكيميائية -4

، ها، يتعني إعالن مجيع املعلومات املطلوبة عنمدرجة يف أحد جداول االتفاقية علن عن مادة كيميائيةعندما ُي

 هاالبنائية، ورقم تسجيل تهاالدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية، وصيغ االحتاد لدى الدارجالكيميائي  وامسها

. وفيما )إن ُوجد(، ما مل ُينص على خالف ذلك يف استمارات اإلعالنات ائيةيف دائرة املستخلصات الكيمي

م تفاقية بأن تقدِّال، تقضي االكيميائية 3اجلدول و 2 اإلعالنات املتعلقة مبواقع معامل مواد اجلدولخيص 

ملواد الكيميائية عنه من ا ملا يعَلناالسم الشائع واالسم التجاري إضافة إىل املعلومات امُلبيَّنة أعاله( ) الدولة الطرف

 .ق ما مل ُينص على خالف ذلك يف استمارات اإلعالناتاملرف ة يفستخدمامل

 املدرجة يف جداول املواد رفق االتفاقية املتعلق باملواد الكيميائية قائمة املواد الكيميائية وترد يف ُم

 ، الكيميائيةاجلداول . وملساعدة الدول األطراف يف إعداد إعالنات الصناعة املتعلقة مبواد الكيميائية

لدى  الدارجةالكيميائية املواد  أمساُء (]الوارد باالنكليزية فقط[ 2 التذييلملواد الكيميائية )ا كتيِّبيف  أدرجت

على ذلك وعالوة  .ائرة املستخلصات الكيميائيةوأرقاُم تسجيلها يف داالحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية 

  املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةقاعدة بيانات أكثر مشوال عن املواد الكيميائية  تتوجد على االنرتن

الكيميائية اليت ُخصِّص هلا رقم يف سجل اجلداول الكيميائية( تضم مجيع مواد اجلداول )قاعدة بيانات مواد 

اإلطالع  وميكناملواد الكيميائية.  ملواد الكيميائية املدرجة يف كتيباملستخلصات الكيميائية إضافة إىل ادائرة 

 موقع املنظمةالكيميائية على اجلداول ملواد اقاعدة بيانات كتّيب املواد الكيميائية وعلى 

(chemicals-https://www.opcw.org/resources/declarations/handbook). 

اإلعالن يف  يتضمنن أن يتعيَّ املواد الكيميائية،دليل مادة كيميائية غري واردة يف  كل خيصفيما  :مالحظة

 .ها البنائيةضميمة له صيغَت

 الرموز مدلوالت -5

 على خالف ذلك: نّص، ما مل ُيالتالي 7 اجلدول نة يفمن كل دولة طرف أن تستخدم الرموز املبيَّ ُيطلب

https://www.opcw.org/resources/declarations/handbook-chemicals
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 الرموزمدلوالت   :7اجلدول 

 حمتوياته  التذييل بيان الرموز
االستمارات اليت جيب 

 استخدام رموزه فيها

الصادرة  Rev.1/347رموز البلدان الواردة يف النشرة  1 رموز البلدان

صطلحات: اسم البلد" امل"عن األمم املتحدة بعنوان 

)رموز البلدان ذات األحرف الثالثة كما وردت يف 

لمنظمة الدولية لتوحيد ل 2006 :1-3166الدليل 

 ISO 3166-1:2006 :املقاييس

املندرجة يف مجيع االستمارات 

 القسمإطار هذا 

الكيميائية مسرودًة حبسب ورودها يف اجلداول مواد  2 املواد الكيميائية دليل

حبسب يائية مالكياجلداول مواد و ؛هذه اجلداول

 ؛أرقامها يف دائرة تسجيل املستخلصات الكيميائية

حبسب أمسائها الشائعة الكيميائية اجلداول مواد و

 ومرادفاتها

اليت تتضمَّن مجيع االستمارات 

 املواد الكيميائيةعن إعالنات 

إلعالن عن األنشطة الرئيسية ل الرموز املستخدمة 3 األنشطة الرئيسيةرموز 

ومعامل  الكيميائية 2معامل مواد اجلدول اجملراة يف 

  3مواد اجلدول 

  7-2و 1-3-2ات االستمار

 6-3و 1-7-2و

إىل  املنظمة ند يف وضع رموز جمموعات منتجاتاسُت 4 املنتجاتجمموعات رموز 

 اتذ ةالدولي ةلتجاريف اد التصنيف املوحَّنظام رموز 

أما الرموز اليت ال جيب استخدامها فيما  .الثالثة أرقام

 فقد مت تظليلها.  األخرى اإلنتاج رافقيتعلق مب

  5-2و 4-2و 3-2االستمارات 

 1-4و 6-3و 3-3و 7-2و

 لمعامأغراض اإلنتاج يف 

 3إنتاج مواد اجلدول 

 الكيميائية

فيما إلعالن عن أغراض اإلنتاج املستخدمة لرموز ال 5

 3مواد اجلدول  خيص كاًل من املواد املعنية من

 الكيميائية

 4-3االستمارة 

مواد إنتاج  ُنُطقرموز 

 الكيميائية 3اجلدول 

مواقع  إنتاجالُنُطق اليت تندرج ضمنها مقادير رموز  6

 الكيميائية 3مواد اجلدول  املعامل اليت تنتج

 4-3االستمارة 

اإلنتاج يف مواقع  ُنُطقرموز 

املعامل اليت تنتج مواد 

زة غري كيميائية عضوية مميَّ

 االتفاقية جداوليف مدرجة 

يف نتاج الُنُطق اليت تندرج ضمنها مقادير اإلرموز  7

زة املعامل اليت تنتج مواد كيميائية عضوية مميَّ مواقع

 االتفاقية جداوليف غري مدرجة 

 1-4االستمارة 

بإيراد االسم الكامل للدولة وذلك  1-االستمارة ألف" يف بند البيانات األول يف اسم البلد" أن يبيَّنوجيب 

 .املعِلنةالطرف 
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 عمل"" و"رمز املاملعاملرمز موقع "

وتوصي األمانة شديَد التوصية . أمساء املعاملأمساء مواقع املعامل أو  أن تعلناملعِلنة ن على الدولة الطرف يتعيَّ

فيما خيص كل  حبسب االقتضاء،للمعمل و ،عاملاملوقع مل فريدا رمزا املعِلنة أيضاالدولة الطرف  بأن ختصِّص

اإلعالنات. استمارات الرمز يف بنود البيانات ذات الصلة يف ذا وبأن تستخدم ه، املعَلن عنها مرفق من املرافق

، اسم معملويف مجيع حاالت اإلعالن ألول مرة عن موقع معامل أو عن  ،األولي أن يبيَّن يف اإلعالنن يتعيَّو

إلعالنات أما يف ا. اليت تتوىل تشغيله، وعنوانه، ومكانه، ورمزه اجلهة املالكة أوواسم  ،أو موقع املعامل املعمل

الالحقة فيمكن االكتفاء بتبيان الرمز املخصَّص ملوقع املعامل أو للمعمل، وُيفضَّل إدراجه مقرتنًا بذكر اسم موقع 

 املعامل لتمييز املرفق املعين دون إيراد املعلومات األخرى اآلنفة الذكر ما مل ُينص على خالف ذلك يف استمارات

 .املعلومات األخرى حتيني أي منوجب اإلعالنات، إال إذا 

 - مواقع املعامل املختلطة) بالتحقق املتعلقرفق املجزء من  ويف حالة املواقع اخلاضعة لإلعالن مبوجب أكثر من

رمز املعامل املستخدم ملوقع املعامل  (، ُيوصى بشدة بأن ُيستخدم يف مجيع اإلعالنات ذاُت2-5-1نظر القسم ا

ملواقع  ما إذا اسُتخِدمت نظم رموز شتىلتفتيش.ألتخطيط الخمتلط ألغراض  موقع معامٍلكمتييزه  لتيسرياملعين 

التحقق، فيوصى إما بإدراج جدول ضمن رسالة إحالة املتعلق ب لف أجزاء املرفقاملعامل املعلن عنها مبوجب خمت

مة جبميع مواقع املعامل املختلطة وُتبيِّن فيه بوضوح الرموز املستخدمة يف اإلعالنات املقدمة اإلعالن ترد فيه قائ

يف  تعليق ، إىل إدراجيسإد بنظامأو ُيعمد، عند تقديم اإلعالن  املرفق املتعلق بالتحققمبوجب خمتلف أجزاء 

 كل إعالن عن موقع املعامل املختلط ُتذكر فيه هذه املعلومات.

األمانة من  حتى تتمكنستخدم هذه الرموز على حنو متسق يف اإلعالنات الالحقة ُية مبكان أن تومن األهم

اليت تتوىل  اجلهة/اجلهة املالكة اسم وأ ،أمساؤها ترإذا تغّياليت سبق اإلعالن عنها  متييز مواقع املعامل

ويوصى بعدم تغيري رمز موقع املعامل ب إجراء عمليات تفتيش غري ضرورية. تجّنفتتشغيلها، و/أو عنوانها، 

ف املعِلنة إىل الرمز السابق . أما إذا ُغيِّر رمز موقع املعامل فيوصى بأن تشري الدولة الطرت اجلهة املالكةإذا تغري

 .اأو انفصاهلشركاٍت لرموز اليت تعزى إىل اندماج لتغيريات أي كتابيًا. وينبغي تعليل  عّلل ذلكتو

 السريةرجة من حيث د تصنيفال -6

عالن يف اإلطار الوارد إزاءه يف العمود املعنون "عالمة اإلدرجة تصنيف حقل من حقول استمارة ينبغي أن ُتدَرج 

 : السريةدرجات من  السرية". ويشتمل نظام التصنيف املعرتف به يف املنظمة على ثالٍث
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 (،Pلتصنيف املنظمة ) طبقا (ة)ــّ(، وحمميRلتصنيف املنظمة ) التداول طبقا (ة)دمقّي

 (.Hلتصنيف املنظمة ) طبقااحلماية  (ة)وشديد

من  سرية )غري مصنفة ُتعّدال  اليت علوماتاملإلدراج  (U) إىل ذلك، جرت العادة على استخدام الدرجة وإضافة

معيَّن يف إحدى استمارات اإلعالن فُيفرتض أن البيانات  حلقلوإذا مل تبيَّن أي درجة تصنيف .(حيث السرية

 املعنية غري مصنَّفة من حيث السرية إال إذا أشري إىل خالف ذلك يف رسالة اإلحالة أو يف ُعالوة االستمارة املعنية

 . أو ُسفالتها

 ية )القسم ميم(.وللمزيد من اإلرشادات يف هذا الشأن، ُيرجع إىل تكملة دليل اإلعالنات املتعلقة بالِسر
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 اإلعالنات استمارات تسلسل خمططات

 .اخلاصة بشتى أنواع اإلعالنات اتالعالقة بني خمتلف استمارات اإلعالن الواردة فيما يلي تبيِّن املخططات

 االستمارات ألف

املؤسسة الوطنية /باهليئةالبيانات املرجعية العامة املتعلقة  إلدراجمع كل إعالن  هاتقدمي يينبغ :1-ألف االستمارة

 الوطنية. اهليئة ن ميكن االتصال بهم يفّموإعطاء معلومات ع

 .ياإلعالن األولمضمون  ماهية لتحديد هاتقدمي يينبغ :2-ألف االستمارة

 االستمارات باء

 إطار القسم باء من دليل اإلعالنات( م يفتقدَّ عالنات الصناعة اليتإاالبتدائي ألنواع  التحديد)

أنواع فيها ن األطراف أن تبيِّ وميكن للدولإعالن الصناعة األولي.  معهذه باء  االستمارةقدم ت :باء االستمارة

 الكيميائية 2)مثل اإلعالنات املتعلقة مبواد اجلدول  ياإلعالن األول مة يفإعالنات الصناعة املقدَّ

؛ بهاواملرافق املتصلة  الكيميائية 3مبواد اجلدول  واإلعالنات املتعلقة؛ بهاواملرافق املتصلة 

 الكيميائيةزة/املواد العضوية املميَّاملواد الكيميائية /األخرى إلنتاجا مبرافقت املتعلقة واإلعالنا

 أو كربيت أو فلور(.  فوسفوراحملتوية على 

األطراف أن تبني  وميكن للدولعن األنشطة السالفة.  يإعالن سنو كلهذه مع  1-باء تقدَّم االستمارة :1-باء االستمارة

 3اجلدول ومواد  2اجلدول  وادمة )مثل اإلعالنات املتعلقة مبإعالنات الصناعة املقدَّأنواع فيها 

)املواد الكيميائية العضوية املميَّزة/املواد  األخرى إلنتاجا رافق، أو مببهاواملرافق املتصلة  الكيميائية

 .أو كربيت أو فلور(( فوسفورالكيميائية احملتوية على 

مواقع ومَبلئها يبيَّن ما إذا كانت تقدَّم معلومات عن عن األنشطة املتوقعة.  يإعالن سنو م مع كلقدَّت :2-باء االستمارة

 الكيميائية 3أو مبواد اجلدول  بهارافق املتصلة وامل الكيميائية 2مواد اجلدول  فيما خيصاملعامل 

 .بهاواملرافق املتصلة 

أيام قبل بدء النشاط اخلاضع  5 أقصاه)يف موعد  عةاألنشطة اإلضافية املزَم عنعالن اإل م معقدَُّت :3-باء االستمارة

عن األنشطة املزمعة قد ُقدِّم(. وإذا  ناإلعال ضافة بعد أن يكونعلى سبيل اإللإلعالن املزمع إجراؤه 

ينبغي أن ُتقدَّم استمارة ف، يف عدة مواقع معامل اضعة لإلعالناخلضافية اإلنشطة األإجراء  كان ُيزمع

. وإذا مل ُتستخدم هالنشاط األول في لبدءُيبيَّن فيها أول تاريخ وأن لكل موقع معامل على حدة  3-باء
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 2013 لعام اإلعالنات دليلل 3 املعّدلة الطبعة
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بدأ فيه النشاط األول يف كل موقع معامل يف تعليق ُيدرج  تاريخأول  ينبغي إدراجف ،3-االستمارة باء

 .أو يف رسالة إحالة اإلعالنات جل تعديل اإلعالن اإللكرتونيمن أ يسإدنظام يف 

 استمارات اإلعالناتسائر 

 مرافقاملواد، و هذهواملرافق املتصلة ب، الكيميائيةاجلداول ألنشطة، وأنواع املواد ا حبسباستمارات اإلعالنات سائر  تعبَّأ

 ي.الواردة فيما يل هاتسلسلخمططات  مجيع هذه االستمارات يفويظهر أنواع اإلعالنات. وحبسب ، األخرى إلنتاجا
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 املرفق باء بالقسم باء جدول حمتويات

 93 .......................................................... اإلعالنات ألنواع االبتدائي التمييز استمارات

 93 ............ التحديد االبتدائي ألنواع اإلعالنات املندرجة يف إطار القسم باء: اإلعالن األولي االستمارة باء

 التحديد االبتدائي ألنواع اإلعالنات املندرجة يف إطار القسم باء: اإلعالن السنوي  1-االستمارة باء

 94 .............................................................................. عن األنشطة السالفة

 التحديد االبتدائي ألنواع اإلعالنات املندرجة يف إطار القسم باء: اإلعالن السنوي  2-االستمارة باء

 95 ............................................................................. عن األنشطة املتوقَّعة

 التحديد االبتدائي ألنواع اإلعالنات املندرجة يف إطار القسم باء: اإلعالنات عن   3-االستمارة باء

 96 ........................................................................ األنشطة اإلضافية املزَمعة

 98 ................................... مبثل تلك املواد الكيميائيةاملرافق املتصلة الكيميائية و 2مواد اجلدول 

 97 ...................... الكيميائية 2البيانات الوطنية اإلمجالية: اإلعالن عن مواد اجلدول  1-2االستمارة 

  2اردات والصادرات من مواد اجلدول البيانات الوطنية اإلمجالية: حتديد الو  1-1-2االستمارة 

 100 ....................................................................... الكيميائية حبسب البلد

 102 .................................... الكيميائية 2اإلعالن عن مواقع معامل مواد اجلدول   2-2االستمارة 

 105 ........................................... الكيميائية 2اإلعالن عن معامل مواد اجلدول   3-2االستمارة 

 108 ........................ الكيميائية املعلن عنها 2واد اجلدول أنشطة املعامل املتصلة مب 1-3-2االستمارة 

  2الطاقة اإلنتاجية للمعمل يف ما خيص كل مادة معلن عنها من مواد اجلدول   2-3-2االستمارة 

 110 ..................................................................................... الكيميائية

 الكيميائية موجودة يف موقع املعامل  2معلومات عن كل مادة من مواد اجلدول   4-2االستمارة 

 113 .................................................. بكميات تزيد عن احلد املناظر لعتبة اإلعالن

 الكيميائية موجودة يف موقع  2معلومات عن كل مادة كيميائية من مواد اجلدول  )تابع( 4-2االستمارة 

 114 .......................................... املعامل بكميات تزيد عن احلد املناظر لعتبة اإلعالن

 الكيميائية يف موقع املعامل بكميات  2األنشطة املتوقعة املتصلة مبواد اجلدول   5-2االستمارة 

 120 ........................................................... تزيد عن احلد املناظر لعتبة اإلعالن
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 88الصفحة 

 الكيميائية يف موقع املعامل  2األنشطة املتوقعة املتصلة مبواد مدرجة يف اجلدول  )تابع( 5-2االستمارة 

 121 .................................................. بكميات تزيد عن احلد املناظر لعتبة اإلعالن

 الكيميائية ألغراض  2اإلعالن عن مواقع املعامل اليت سبق أن ُأنتجت فيها مواد اجلدول   6-2االستمارة 

 125 ............................................................................ األسلحة الكيميائية

 الكيميائية ألغراض األسلحة  2يت ُأنتجت فيها مواد اجلدول اإلعالن عن املعامل ال  7-2االستمارة 

 126 ..................................................................................... الكيميائية

 الكيميائية اجملراة حاليًا يف ِمرفق سبق أن  2أنشطة معامل مواد اجلدول   1-7-2االستمارة 

 127 ................................... اسُتخدم إلنتاج مثل هذه املواد ألغراض األسلحة الكيميائية

 الكيميائية،  2الطاقة اإلنتاجية احلالية، فيما خيص كل مادة من مواد اجلدول   2-7-2االستمارة 

 128 ............ ق أن اسُتخدم إلنتاج مثل هذه املواد ألغراض األسلحة الكيميائيةللمعمل الذي سب

 الكيميائية ألغراض األسلحة  2اإلعالن عن سالف إنتاج مواد اجلدول   8-2االستمارة 

 129 ..................................................................................... الكيميائية

 الكيميائية املنتجة يف موقع املعامل  2األماكن اليت ُسّلمت إليها مواد اجلدول   1-8-2االستمارة 

 130 .................................................................. ألغراض األسلحة الكيميائية

  2اإلخطار بتوقف األنشطة اخلاضعة لإلعالن يف مواقع معامل مواد اجلدول   9-2االستمارة 

 131 ..................................................................................... الكيميائية

  2اإلخطار بتوقف األنشطة اخلاضعة لإلعالن يف مواقع معامل مواد اجلدول  )تابع(  9-2االستمارة 

 132 ..................................................................................... الكيميائية

 136 .................................. املرافق املتصلة مبثل تلك املواد الكيميائيةالكيميائية و 3اجلدول  مواد

 133 ................... الكيميائية 3البيانات الوطنية اإلمجالية: اإلعالن عن مواد اجلدول   1-3 االستمارة

  3البيانات الوطنية اإلمجالية: حتديد الواردات والصادرات من مواد اجلدول  1-1-3االستمارة 

 136 ....................................................................... يميائية حبسب البلدالك

 138 .................................... الكيميائية 3اإلعالن عن مواقع معامل مواد اجلدول   2-3االستمارة 

 141 ........................................... الكيميائية 3اإلعالن عن معامل مواد اجلدول   3-3االستمارة 
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 الكيميائية موجودة يف موقع املعامل  3املعلومات عن كل مادة من مواد اجلدول   4-3االستمارة 

 144 .................................................. بكميات تزيد عن احلد املناظر لعتبة اإلعالن

 الكيميائية ألغراض  3 إعالن عن مواقع معامل سبق أن ُأنتجت فيها مواد اجلدول  5-3االستمارة 

 147 ............................................................................ األسلحة الكيميائية

 الكيميائية ألغراض األسلحة  3ن عن املعامل اليت ُأنتجت فيها مواد اجلدول اإلعال  6-3االستمارة 

 148 ..................................................................................... الكيميائية

 الكيميائية ألغراض األسلحة  3اإلعالن عن سالف إنتاج مواد اجلدول   7-3االستمارة 

 149 ..................................................................................... الكيميائية

 الكيميائية املنتجة يف موقع املعامل  3األماكن اليت ُسّلمت إليها مواد اجلدول   1-7-3االستمارة 

 150 .................................................................. ألغراض األسلحة الكيميائية

  3اقع معامل مواد اجلدول اإلخطار بتوقف األنشطة اخلاضعة لإلعالن يف مو  8-3االستمارة 

 151 ..................................................................................... الكيميائية

  3)تابع( اإلخطار بتوقف األنشطة اخلاضعة لإلعالن يف مواقع معامل مواد اجلدول  8-3االستمارة 

 152 ..................................................................................... الكيميائية

 156 ................................................................ املرافق األخرى إلنتاج املواد الكيميائية
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 91الصفحة 

 ُعالوات االستمارات ودرجات التصنيف من حيث السرية يف مجيع االستماراتبشأن تعبئة إرشادات 

 .االستمارات الواردة يف هذا املرفق وال ُيعاد ذكرها يف اإلرشادات املتعلقة بآحاد االستماراترشادات التالية على مجيع اإلتنطبق 

 ُعالوات االستمارات

 رمز البلد

 .1 التذييلُتميِّز الدولة الطرف اليت تقدم اإلعالن بإدراج رمز البلد الصحيح املؤلف من ثالثة حروف الذي ُيؤخذ من 

 القسم

. الكيميائية 3واجلدول  2ُيدرج احلرف "باء" يف مجيع اإلعالنات املتصلة بالصناعة، أي اإلعالنات املتعلقة مبواد ومرافق اجلدول 

 .وما تالها من االستمارات 2008احلرف "باء" سلفا يف منوذج صيغة عام  ُأدرجوقد 

 رقم الصفحة من بني أرقام الصفحات

صفحة. ويف حالة اإلعالنات الكبرية احلجم، فقد تؤثر  50من  8حات اإلعالن، مثال صفحة ُترقَّم كل صفحة وُيدرج عدد صف

الدولة الطرف ترقيم آحاد أجزاء اإلعالن كال على حدة )على سبيل املثال، مجيع إعالنات مواقع معامل املواد املدرجة يف 

ل اإلعالن إىل آخره. بيد أن الدول األطراف ينبغي ( عوضا عن الرتقيم املتسلسل جلميع الصفحات من أوالكيميائية 2اجلدول 

 إذا كانت عدة صفحات حتمل إذ تتعذر عندئذ اإلحالة إىل صفحة معينةأن تتجنب ترقيم كل استمارة أو موقع معامل على حدة 

 .ذاته الرقم

 (اليوم-الشهر-السنةالتاريخ )

 .2009شباط/فرباير  21ـل 21-02-2009، مثال اليوم-الشهر-السنةُيدرج تاريخ إمتام اإلعالن باستخدام النموذج 

 درجات التصنيف من حيث السرية

ن درجة تصنيف حقل من حقول استمارة من استمارات اإلعالن ينبغي أن تدرج يف اإلطار الوارد إزاءه يف العمود املعنون إ

   ". ويشتمل نظام التصنيف املعرتف به يف املنظمة على ثالث درجات من حيث السرية هي: السرية"عالمة 

 ،(Rلتصنيف املنظمة ) التداول طبقًا (ة)مقيد -

 (،Pلتصنيف املنظمة )طبقًا  (ةـ)ـحممي -

 .(Hلتصنيف املنظمة )طبقًا احلماية  (ة)شديد -
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 2013لدليل اإلعالنات لعام  3الطبعة املعّدلة 

 

 92الصفحة 

ليدل على املعلومات اليت تعترب غري مصنفة. وينبغي أن ُيدرج أحد احلروف   Uاحلرفُيستخدم وإضافة إىل ذلك، 

ما مل ُيذكر خالف ذلك  ،البيانات غري مصنفةتكون حقل. وإذا ُتِرك احلقل فارغا،  يف كل Hأو  P أو Rأو  Uالفردية 

 أو ُسفالتها. االستمارةيف رسالة إحالة أو يف ُعالوة 

 الشأن، ُيرجع إىل تكملة دليل اإلعالنات املتعلقة بالِسرية )القسم ميم(.وللمزيد من اإلرشادات يف هذا 
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 2013 لعام اإلعالنات لدليل 3 املعّدلة الطبعة
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 استمارات التحديد االبتدائي لإلعالنات

 

 باءاالستمارة 

القسم املندرجة يف إطار عالنات اإل التحديد االبتدائي ألنواع

 يباء: اإلعالن األول

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 
 السرية عالمة

 
  

       
   اليت ختصها البيانات املقدَّمة السنةُاذكر    
   البنود املعلن عنها مما يلي: ُاذكر   
      
   واملرافق املتصلة بها: الكيميائية 2مواد اجلدول    
      
         ❑ال  ❑نعم  إمجاليةبيانات وطنية    
         ❑ال  ❑نعم  إعالنات عن مواقع معامل   
  ❑ال  ❑نعم  الكيميائية 2إنتاج مواد اجلدول  ن سالفإعالنات ع   
          كيميائية ألغراض األسلحة الكيميائيةال   
          واملرافق املتصلة بها: الكيميائية 3مواد اجلدول    
         ❑ال  ❑نعم  بيانات وطنية إمجالية   
         ❑ال  ❑نعم  إعالنات عن مواقع معامل   
  ❑ال  ❑نعم  ألغراض األسلحة  الكيميائية 3إنتاج مواد اجلدول  عن سالفإعالنات    
          الكيميائية   
خرى إلنتاج املواد الكيميائية )املواد الكيميائية العضوية املميَّزة/املواد الكيميائية األرافق امل   

 أو كربيت أو فلور(: فوسفوراحملتوية على 
  

       
         ❑ال  ❑نعم  إعالنات عن مواقع معامل   
          :الرتكيز حدود   
         ❑ال  ❑نعم  ؟مواقع املعاملحدود الرتكيز على اإلعالنات عن  تطبَّقهل    
   اجلدول أدناهامأل  ،(نعمعن هذا السؤال باإلجياب ) ُأجيبإذا    
 

 االسترياد: % التصدير: % االستهالك: % التجهيز: % اإلنتاج: % 

      الكيميائية ألف 2مواد اجلدول 

      الكيميائيةألف  2مواد اجلدول 

      الكيميائيةباء  2مواد اجلدول 

      الكيميائية 3مواد اجلدول 
 
        ➢ ❑ال  ❑نعم  ؟البيانات الوطنية اإلمجاليةحدود الرتكيز على اإلعالنات عن  تطبَّقهل    
    أدناهاجلدول  امأل، (نعمعن هذا السؤال باإلجياب ) ُأجيبإذا    
 
 االسترياد: % التصدير: % االستهالك: % التجهيز: % اإلنتاج: % 

      الكيميائية ألف 2مواد اجلدول 

      الكيميائيةألف  2مواد اجلدول 

      الكيميائيةباء  2مواد اجلدول 

      الكيميائية 3مواد اجلدول 
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 1-باءاالستمارة 

القسم املندرجة يف إطار عالنات اإل ألنواعالتحديد االبتدائي 

 السنوي عن األنشطة السالفةباء: اإلعالن 

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 
 السرية عالمة

 
  

       
          اليت ختصها البيانات املقدَّمة السنةُاذكر    
   املعلن عنها مما يلي:البنود ُاذكر    
      
   واملرافق املتصلة بها: الكيميائية 2مواد اجلدول    
      
         ❑ال  ❑نعم  بيانات وطنية إمجالية   
         ❑ال  ❑نعم  مواقع معامل   
          واملرافق املتصلة بها: الكيميائية 3مواد اجلدول    
         ❑ال  ❑نعم  إمجاليةبيانات وطنية    
  ❑ال  ❑نعم  مواقع معامل   
       
خرى إلنتاج املواد الكيميائية )املواد الكيميائية العضوية املميَّزة/املواد الكيميائية األرافق امل   

 أو كربيت أو فلور(: فوسفوراحملتوية على 
  

       
         ❑ال  ❑نعم  واقع معاملمب قائمة حميَّنة   
          :الرتكبز حدود   
         ❑ال  ❑نعم  ؟مواقع املعاملحدود الرتكيز على اإلعالنات عن  تطبَّقهل    
   اجلدول أدناهامأل ، (نعمعن هذا السؤال باإلجياب ) ُأجيبإذا    
 

 االسترياد: % التصدير: % االستهالك: % التجهيز: % اإلنتاج: % 

      الكيميائيةألف*  2مواد اجلدول 

      الكيميائيةألف  2مواد اجلدول 

      الكيميائيةباء  2مواد اجلدول 

      الكيميائية 3مواد اجلدول 
 
          ؟البيانات الوطنية اإلمجالية حدود الرتكيز على اإلعالنات عن  تطبَّقهل    
 اجلدول أدناهامأل ، (نعمعن هذا السؤال باإلجياب ) ُأجيبإذا    

 
 ➢ ❑ال  ❑نعم 

 
 االسترياد: % التصدير: % االستهالك: % التجهيز: % اإلنتاج: % 

      الكيميائيةألف*  2مواد اجلدول 

      الكيميائيةألف  2مواد اجلدول 
      الكيميائيةباء  2مواد اجلدول 

      الكيميائية 3مواد اجلدول 
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 2-باءاالستمارة 

القسم املندرجة يف إطار عالنات اإل ألنواعالتحديد االبتدائي 

 عةاملتوقَّالسنوي عن األنشطة باء: اإلعالن 

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 
 السرية عالمة

 
  

       
   اليت ختصها البيانات املقدَّمة السنةُاذكر    
    

 عنها مما يلي:البنود املعلن ُاذكر 
  

       
   واملرافق املتصلة بها: الكيميائية 2مواد اجلدول    
       
         ❑ال  ❑نعم  مواقع معامل   
          واملرافق املتصلة بها: الكيميائية 3مواد اجلدول    
  ❑ال  ❑نعم  مواقع معامل   
      
          :الرتكبز حدود   
         ❑ال  ❑نعم  ؟مواقع املعاملحدود الرتكيز على اإلعالنات عن  تطبَّقهل    
   اجلدول أدناهامأل ، (نعمعن هذا السؤال باإلجياب ) ُأجيبإذا    
 
 االسترياد: % التصدير: % االستهالك: % التجهيز: % اإلنتاج: % 

      الكيميائيةألف*  2مواد اجلدول 

      الكيميائيةألف  2مواد اجلدول 

      الكيميائيةباء  2مواد اجلدول 

      الكيميائية 3مواد اجلدول 
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 3-باءاالستمارة 

القسم املندرجة يف إطار عالنات اإل التحديد االبتدائي ألنواع

 ةعاألنشطة اإلضافية املزَم عنباء: اإلعالنات 

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 
 السرية عالمة

 
  

       
   اليت ختصها البيانات املقدَّمة السنةُاذكر    
    

 البنود املعلن عنها مما يلي:ُاذكر 
  

       
          واملرافق املتصلة بها: الكيميائية 2مواد اجلدول    
  ❑ال  ❑نعم  مواقع معامل   
       
          واملرافق املتصلة بها: الكيميائية 3مواد اجلدول    
  ❑ال  ❑نعم  مواقع معامل   
       
    .اليوم( -الشهر  -)السنة  اإلضافية املزمعةالتاريخ الذي يتعني أن تبدأ فيه األنشطة    
    )ُيدرج أول تاريخ  للنشاط األول املراد إجراؤه يف موقع املعامل إذا كان يتعني اإلعالن عن عدة    
    (خمطط هلاأنشطة إضافية    
       
       
          :الرتكبز حدود   
         ❑ال  ❑نعم  ؟مواقع املعاملحدود الرتكيز على اإلعالنات عن  تطبَّقهل    
   اجلدول أدناهامأل ، (نعمعن هذا السؤال باإلجياب ) ُأجيبإذا    
      
 

  االسترياد: % التصدير: % االستهالك: % التجهيز: % اإلنتاج: % 

       الكيميائية *ألف 2مواد اجلدول 

       الكيميائيةألف  2مواد اجلدول 

       الكيميائيةباء  2مواد اجلدول 

       الكيميائية 3مواد اجلدول 
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 املواد الكيميائيةاملرافق املتصلة مبثل تلك الكيميائية و 2مواد اجلدول 

 

 1-2االستمارة 

 2عالن عن مواد اجلدول اإلالبيانات الوطنية اإلمجالية: 

 الكيميائية

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 
 عالمة
 السرية

  الكيميائية 2استمارة لكل مادة كيميائية مدرجة يف اجلدول  ملء تأكد من
 

       
   االسم الكيميائي الدارج يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية   
 إذا مل تكن الصيغة املعنية  ،بني متييز الضميمة اخلاصة بالصيغة البنائية   

 واردة يف دليل املواد الكيميائية
  

       
   رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية   
       
  ❑ كلغ ❑طن  وحدة الوزن:   
       
   السنة التقوميية السابقة ما خيصالكمية اإلمجالية في   
   الكمية املنتجة:   
       
   الكمية اجملهزة:   
       
   الكمية املستهلكة:   
       
   الكمية املستوردة:   
       
   الكمية املصدرة:   
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 1-2إرشادات بشأن االستمارة 

 االسم الكيميائي الدارج يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية

املدرجة ومبا أن املادة الكيميائية الكيميائية.  بأمسائها املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةينبغي أن ُتميَّز املواد الكيميائية 

، يفضل إدراج االسم العديد من األمساء الكيميائية الدارجة وغري الدارجةقد تكون هلا  يف جداول املواد الكيميائية

الوارد يف  ذلك إدراج االسم الكيميائيعن  عوضاالكيميائي الدارج يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية. وجيوز 

 تالبياناعن عالن اإل مساء الشائعة أو التجارية عندجتنب استخدام األتوخى وُي املواد الكيميائية.ب االتفاقية املتعلق فقمر

 .ةاإلمجاليالوطنية 

 رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية

 رقم تسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية، فينبغي إدراجه أيضا. للمادة إذا ُخصِّص

ترد يف كتيب  ،املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةوملساعدة الدول يف إعداد إعالنات الصناعة املتصلة باملواد الكيميائية 

وأرقام تسجيلها يف دائرة املستخلصات املواد الكيميائية األمساء الكيميائية للمواد الكيميائية اليت سبق أن ُأعلن عنها 

إن ُعيِّنت(. أما املواد الكيميائية اليت مل  ترد يف كتيب املواد الكيميائية، فيتعني أن ُتدرج يف اإلعالن ضميمة ) الكيميائية

 ُتبيِّن صيغتها البنائية تساعد األمانة يف متييزها.

 وحدة الوزن

اإلمجالية لألنشطة اجملراة يف السنة السابقة وحدة الوزن بوضع عالمة يف اإلطار "طن" أو ينبغي أن ُتضمَّن يف الكمية 

 "كلغم"، حسب مقتضى احلال. وينبغي أن ُتستخدم وحدة الوزن نفسها جلميع الكميات املعلن عنها يف كل استمارة.

 للسنة التقوميية السابقة ةالكمية اإلمجالي

بة الكمية اإلمجالية ملا أنتجته الدولة الطرف أو جهزته أو استوردته أو صدَّرته من مواد ينبغي أن ُتدرج يف احلقول املناس

خالل السنة التقوميية السابقة.ولإلطالع على مزيد من املعلومات عن اإلعالن عن الكميات وقواعد تقريب األعداد اليت 

 من القسم باء. 2-5-1الفرعي  رجع إىل البندإ تطبيقها، يتعني

املدرجة يف جداول املواد من املادة %100ُتدرج يف بيانات الكمية اإلمجالية اخلالئط اليت حتتوي على أقل من وعندما 

عن عتبة الرتكيز  املدرجة يف جداول املواد الكيميائية، ال ُتدرج أوال إال اخلالئط اليت يزيد ما حتتويه من املادة الكيميائية
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للمواد الكيميائية املدرجة  %1باء ويف أغلب احلاالت  2الكيميائية املدرجة يف اجلدول للمواد  %30) املنخفض املنطبقة

* ألف 2ألف و 2اجلدول  يف
 (. وينبغي إمجال ما حيتويه اخلليط من املاد الكيميائية ال كمية اخلليط.9

اإلنتاج أو ) يف أٍي من األنشطة ميائيةالكي 2درجة يف اجلدول املددة احملكيميائية الادة املت الكمية اإلمجالية من وإذا قلَّ

 *ألف 2واحد للمواد املدرجة يف اجلدول  كلغ) عتبة اإلعالن املناظرةعن  التصدير(هيز أو االستهالك أو االسترياد والتج

 كباء(، فُيرتك احلقل اخلاص بذل 2أو طن واحد للمواد املدرجة يف اجلدول  2للمواد املدرجة يف اجلدول  كلغ 100و

 (.2002تشرين األول/أكتوبر  10ـاملؤرخ ب DEC.14-C/7القرار ُيرجع إىل النشاط خاليا )

 

 

 املنخفض.من الرتكيز  *ألف 2واجلدول  2لإلطالع على كامل التفاصيل بشأن إعفاء مواد اجلدول  1-1-2انظر القسم  9
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 100الصفحة 

 

 

 1-1-2االستمارة 

الواردات والصادرات من  حتديدالبيانات الوطنية اإلمجالية: 

 حبسب البلد الكيميائية 2اجلدول مواد 

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 
 السرية عالمة

 
  الكيميائية 2استمارة لكل مادة كيميائية مدرجة يف اجلدول  ملء تأكد من

       
          :االسم الكيميائي الدارج يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية   
          :رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية   
  ❑ كلغ ❑طن  وحدة الوزن:   
       
لإلعالن عن مجيع الكميات  ما يلزم من املرات البيانات التالية بقدر بنودجمموعة  كّرر   

من هذه املادة الكيميائية يف السنة التقوميية السابقة فيما خيص  املصدرةوالكميات  املستوردة
 مجيع البلدان املعنية باألمر.

  

              
          (:1 التذييل انظررمز البلد )   
          :(اليت تستوردها الدولة الطرف املعلنةالكمية املستوردة )   
          :(تصدرها الدولة الطرف املعلنةاليت الكمية املصدرة )   
       
          (:1 التذييل انظررمز البلد )   
          :(اليت تستوردها الدولة الطرف املعلنةالكمية املستوردة )   
          :(اليت تصدرها الدولة الطرف املعلنةالكمية املصدرة )   
       
          (:1 التذييل انظررمز البلد )   
          :(اليت تستوردها الدولة الطرف املعلنةالكمية املستوردة )   
          :(اليت تصدرها الدولة الطرف املعلنةالكمية املصدرة )   
       
          (:1 التذييل انظررمز البلد )   
          :(الطرف املعلنةاليت تستوردها الدولة الكمية املستوردة )   
          :(اليت تصدرها الدولة الطرف املعلنةالكمية املصدرة )   
       
          (:1 التذييل انظررمز البلد )   
          :(اليت تستوردها الدولة الطرف املعلنةالكمية املستوردة )   
          :(الطرف املعلنةاليت تصدرها الدولة الكمية املصدرة )   
       
          (:1 التذييل انظررمز البلد )   
          :(اليت تستوردها الدولة الطرف املعلنةالكمية املستوردة )   
   :(اليت تصدرها الدولة الطرف املعلنةالكمية املصدرة )   
 
 



 املرفق باء بالقسم باء

 2013دليل اإلعالنات لعام ل 3الطبعة املعّدلة 

 

 101الصفحة 

 1-1-2إرشادات بشأن االستمارات 

 وللمزيد من املعلومات بشأن اإلعالن عن الكميات وقواعد تقريب األرقام الواجب تطبيقها، ُيرجع إىل البند الفرعي 

 من القسم باء.  1-5-2

االسم الكيميائي الواردة أعاله لالطالع على اإلرشادات بشأن ملء حقل " 1-2وُيرجع إىل اإلرشادات املتعلقة باالستمارة 

 "التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية رقموحقل " "،الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية الحتادالدارج لدى ا

 .وحقل "وحدة الوزن"

الكيميائية،  2وفيما خيص كل بلد اخنرط مع الدولة الطرف املعِلنة يف جتارة باملادة املعَلن عن امسها من مواد اجلدول 

 ينبغي ملء احلقول الثالثة التالية:

 لبلدرمز ا

 . 1 التذييليبيَّن البلد اآلخر املشارك يف نقل املادة املعنية بإدراج رمزه املؤلف من ثالثة حروف الوارد يف 

 الكمية املستوردة

 ُتدَرج الكمية املستوردة إىل الدولة الطرف املعِلنة من البلد املعَلن عنه يف حقل "رمز البلد". 

 الكمية املصدَّرة

 ُتدَرج الكمية املصدَّرة من الدولة الطرف املعِلنة إىل البلد املعَلن عنه يف حقل "رمز البلد". 

إذا كانت الكمية اليت استوردتها الدولة الطرف املعِلنة أو صدَّرتها أدنى من احلد املناظر لعتبة اإلعالن السارية على 

(، فينبغي إدراج 2002تشرين األول/أكتوبر  10املؤرخ بـ DEC.14-C/7ُيرَجع إىل القرار املادة الكيميائية املعنية )

 البيانات التالية:

جدول االتفاقية الذي يتضمن املادة 

 الكيميائية املراد اإلعالن عنها

  10البيان الواجب إدراجه عتبة اإلعالن

 1 < واحد كلغ *ألف 2اجلدول 

 100 < كلغ 100 ألف 2اجلدول 

 1 < طن واحد باء 2اجلدول 

 حتى وإن كانت دون عتبة اإلعالن.عن األرقام على وجه الدقة أن تعلن  جيوز للدول األطراف ،ذلكمن وبدال 

 

 وحداته اليت تبيَّن بها عتبة اإلعالن.مطابقة لتأكد من أن وحدات الوزن الواردة يف االستمارة  01
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 2-2االستمارة 

 الكيميائية 2عالن عن مواقع معامل مواد اجلدول اإل
 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 

 السرية عالمة

 

  ملء استمارة لكل موقع معامل تأكد من

       

 ➢  رمز موقع املعامل   

       
 ➢  اسم موقع املعامل:   
       
 ➢  :تتوىل تشغيلهأو الشركة أو املؤسسة اليت  هاسم مالك   

       

 ➢  العنوان:   
       
 ➢  املدينة/الناحية:   
       
 ➢  املنطقة/الوالية/غري ذلك:   
       
 ➢  خط العرض وخط الطول/املكان على وجه الدقة:   
       
   متاحة(:اخلاصة باملعلومات اإلضافية املتعلقة مبوقع املعامل )إذا كانت  بيان متييز الضميمة   

      

       

 ➢  املعلن عنها يف موقع املعامل: 3عدد معامل مواد اجلدول    

       

       

       

       

 .بالتحقق من اجلزء السابع من املرفق املتعلق 11تشري إىل البيانات اليت سُتقدم إىل الدول األطراف األخرى وفق الفقرة  - ➢
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 2-2 إرشادات بشأن االستمارة

 رمز موقع املعامل

ز ملعامل فيما خيص كل مرفق، واستخدام هذه الرموُيطلب من الدولة الطرف املعِلنة أن ختصِّص رمزًا واحدًا ملوقع ا

. وينبغي استخدام الرموز املعنية على حنو متسق يف اإلعالنات الالحقة لضمان اإلعالنات الالحقةألغراض التمييز يف 

 اليت سبق أن ُأعلن عنها، وبالتالي جتنب عمليات التفتيش غري الضرورية. املعامل متّكن األمانة من متييز مواقع

نظر ا - مواقع املعامل املختلطة) املرفق املتعلق بالتحققويف حالة املواقع اخلاضعة لإلعالن مبوجب أكثر من جزء من 

املعامل املستخدم ملوقع املعامل املعين موقع (، ُيوصى بشدة بأن ُيستخدم يف مجيع اإلعالنات ذات رمز 2-5-1القسم 

ختطيط التفتيش.أما إذا اسُتخِدمت و اختيار مواقع املعامل تلط ألغراضابتغاًء لليسر يف متييزه بصفته موقع معامل خم

نظم رموز شتى ملواقع املعامل املعلن عنها مبوجب خمتلف أجزاء مرفق  االتفاقية اخلاص بالتحقق، فيوصى إما بإدراج 

بوضوح الرموز املستخدمة يف  جدول ضمن رسالة إحالة اإلعالن ترد فيه قائمة جبميع مواقع املعامل املختلطة وُتبيِّن فيه

، إىل إدراج إديسنظام أو ُيعمد، عند تقديم اإلعالن ب املرفق املتعلق بالتحققاإلعالنات املقدمة مبوجب خمتلف أجزاء 

 تعليق يف كل إعالن عن موقع املعامل املختلط ُتذكر فيه هذه املعلومات.

 اسم موقع املعامل

املعين يف  املعامل موقعاالسم عادة االسَم الشائع استخدامه لإلشارة إىل  ويكون هذاينبغي إدراج اسم موقع املعامل. 

الوثائق الرمسية )تراخيص التجارة أو األعمال والرتاخيص البيئية ووثائق اجلودة وخالفها( اليت ميكن أن تكون متاحة 

الوثائق هو اسم الشركة وكانت الشركة تتوىل تشغيل مواقع معامل عدة يف الدولة  وإذا كان االسم الوارد يف أثناء التفتيش.

مثال الشركة الفالنية ) الطرف، فيوصى بإدراج اسم الشركة متبوعا مبكان موقع املعامل ليكون مبثابة اسم موقع املعامل

 نفسه. باالسم عديدة معاملحتى ال ُيعلن عن مواقع  الفالني(موقع املعامل  - احملدودة

 اسم مالك موقع املعامل أو الشركة أو املؤسسة اليت تتوىل تشغيله

ينبغي إدراج اسم مالك موقع املعامل، أو اسم الشركة أو املؤسسة اليت تتوىل تشغيله إذا مل يكن مالكه هو الذي يتواله. 

وزارة أو الوكالة احلكومية املكلَّفة إلدارة الدولة فيجب إدراج اسم اهليئة احلكومية أو الخيضع  املعامل وإذا كان موقع

 بتشغيله. 

 العنوان، املدينة/الناحية، املنطقة/الوالية/غري ذلك

ينبغي إدراج عنوان موقع املعامل مبلء هذه احلقول الثالثة. وجتدر مالحظة أن كلمة "والية" تشري يف هذا السياق إىل 

 الواليات املتحدة األمريكية( ال إىل البلد نفسه. وعنوان موقع جزء من أراضي البلد املعين )مثاًل: والية كاليفورنيا يف
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عنوان املقر الرئيسي ملالكه أو للجهة اليت تتوىل تشغيله. وإذا مل ال  املعامل الذي ينبغي إدراجه هو عنوان مكان وجوده

ما يوجب تقديم تفاصيل  يكن ملوقع املعامل عنوان حمدَّد، فال ميكن حتديد مكانه بدقة انطالقًا من العنوان وحده،

 إضافية يف حقل "خط العرض وخط الطول/املكان على وجه الدقة". 

 خط العرض وخط الطول/املكان على وجه الدقة

ينبغي استخدام هذا احلقل لتقديم مزيد من التفاصيل بشأن مكان وجود موقع املعامل على وجه الدقة. فذلك مهم أهمية 

حتديد مكان موقع املعامل بدقة انطالقًا من العنوان وحده، كما عليه احلال عندما ال يكون خاصة إذا كان من املتعذر 

ملوقع املعامل عنوان حمدَّد. وميكن أن تتخذ هذه املعلومات شكل اإلحداثيات اجلغرافية )اليت ُيحصل عليها بواسطة 

وصف مكان موقع املعامل، كالقول على سبل  ( أو بواسطة خريطة، مثاًل( أو شكلGPS) نظام العاملي لتحديد املواقعال

 ". باءإىل بلدة ألف على امتداد الطريق الرئيسية من بلدة  اتيلومرتاملثال "على بعد كذا ك

 (ن وجدتموقع املعامل )إعن بيان متييز الضميمة اخلاصة باملعلومات اإلضافية 

. طوعًا تقدميهافيها معلومات إضافية قد ترغب يف ميكن للدول األطراف استخدام هذا احلقل لتمييز كل ضميمة تقدَّم 

وتستخدم بعض الدول األطراف هذا احلقل أيضًا إلعالم األمانة مبسائل أخرى متعلقة مبوقع املعامل املعين، مثل إعالمها 

 بإغالقه. 

 10أو جهَّز أو استهلك ما يزيد عن عتبة اإلعالن املناظرة ) إذا أنتج موقع معامل يتألف من معملني أو أكثر :مالحظة

أطنان للمواد  10ألف و 2وطنا واحدا للمواد املدرجة يف اجلدول  *ألف 2للمواد الدرجة يف اجلدول  كلغ

ال يتضمن أي معمل مفرد تزيد أنشطته عن عتبة التحقق، فينبغي لفت انتباه ولكنه باء(  2املدرجة يف اجلدول 

 ة إىل ذلك يف رسالة إحالة اإلعالن أو يف تعليق.األمان

 .الكيميائية 3ما ُأعلن عنه يف موقع املعامل من معامل مواد اجلدول عدد 

من إىل معمل  إضافة الكيميائية 3مواد اجلدول من معامل عن معامل فيها  يف حالة مواقع املعامل املختلطة اليت أعلن

إذا ُيدرج الرقم "صفر" هذه. و 3 اجلدولفينبغي إدراج عدد معامل  ُمعلن عنه حاليا، الكيميائية 2مواد اجلدول معامل 

املعلن عنها هي وحدها اليت  3أن معامل املواد املدرجة يف اجلدول الحظ خال موقع املعامل من معامل من هذا القبيل. 

 .3مدرجة يف اجلدول مواد  اليت تنتج ال ُتحتسب املعامل غري اخلاضعة لإلعالنحتسب بينما ُت
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 3-2االستمارة 

 الكيميائية 2مل مواد اجلدول اعالن عن معاإل

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 

 عالمة

 السرية

  ملء استمارة لكل معمل تأكد من

       

 ➢  رمز املعمل   

       
 ➢  رمز موقع املعامل:   

       
      ➢  اسم املعمل:   
       
 ➢  :تتوىل تشغيلهأو الشركة أو املؤسسة اليت  هاسم مالك   
       
   :على وجه الدقة موقع املعامل ضمنملعمل ا مكان   
       
   ، إن وجد:على وجه التحديد يكلاهلرقم    
       
   ، إن وجد:على وجه التحديد املبنىرقم    
       
   اخلاصة باملعلومات اإلضافية املقدمة بصفة طوعية  بيان متييز الضمائم   

    :إذا كانت ُمتاحة( عن املعمل)   
       
    :الكيميائية 2مل مواد اجلدول ااألنشطة الرئيسية ملع   

       
 ➢  بيان األنشطة ت( ل4املنتجات )انظر التذييل تستخدم رموز جمموعات    

    سب جمموعة )جمموعات( املنتجات:حبالرئيسية للمعمل    
       
       

 

 بالتحقق. املتعلقمن اجلزء السابع من املرفق  11تشري إىل البيانات اليت سُتقدم إىل الدول األطراف األخرى وفق الفقرة  - ➢
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 3-2إرشادات بشأن االستمارة 

، وإذا كان املعمل ُينتج 1-3-2مشفوعة باالستمارة  3-2لكل موقع معامل يتعني اإلعالن عنه، ينبغي تقديم االستمارة 

 .2-3-2،باالستمارة الكيميائية 2مواد كيميائية مدرجة يف اجلدول 

 املعملرمز 

خدام هذه الرموز ألغراض التمييز يف ُيطلب من الدولة الطرف املعِلنة أن ختصِّص رمزًا فريدا لكل معمل ُيعلن عنه، واست

 .اإلعالنات الالحقة

 رمز موقع املعامل

 .2-2يف االستمارة رمز موقع املعامل نفسه كما ُأعِلن عنه ينبغي إدراج 

 اسم املعمل

أو . ويكون هذا االسم عادة االسَم الشائع استخدامه لإلشارة إىل املوقع املعين يف الوثائق الرمسية ينبغي إدراج اسم املعمل

 يف ما ميكن إتاحته من الرسوم التخطيطية ملوقع املعامل أثناء التفتيش.

 اسم مالك موقع املعامل أو الشركة أو املؤسسة اليت تتوىل تشغيله

 أو اسم الشركة أو املؤسسة اليت تتوىل تشغيله إذا مل يكن مالكه هو الذي يتواله. ينبغي إدراج اسم مالك موقع املعامل،

امُلعلن عنه يف االستمارة ) وبوجه عام، ينبغي أن يطابق ذلك اسم املالك أو الشركة أو املؤسسة اليت تتوىل تشغيل املعمل

، ُيدرج تفسري ُيوضح األسباب اليت املعامل وإذا اختلفت اجلهة اليت تتوىل تشغيل املعمل وتلك اليت تدير موقع (.2-2

 بشكل منفصل كجزء من موقع معامل منفصل. إىل عدم اإلعالن عن هذا املعمل أدت

  موقع املعمل احملدد بدقة يف موقع املعامل

ُيدرج توضيح ملكان ُيدرج رقم البنية أو املبنى احملدد الذي يتيح متييز موقع املعمل يف الرسم التخطيطي ملوقع املعامل أو 

 املعمل يف موقع املعامل إذا مل ُتخصص أرقام من هذا القبيل.

 (ن وجدت)إ اليت ُتقّدم طوعًا بيان متييز الضميمة اخلاصة باملعلومات اإلضافية املتعلقة مبوقع املعامل

. طوعًاتقدميها رغب يف ميكن للدول األطراف استخدام هذا احلقل لتمييز كل ضميمة تقدَّم فيها معلومات إضافية قد ت

وتستخدم بعض الدول األطراف هذا احلقل أيضًا إلعالم األمانة مبسائل أخرى متعلقة باملوقع املعين، مثل إعالمها 

 بإغالقه. 
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( لبيان أنشطة املعمل الرئيسية من حيث جمموعة 4 التذييلُيرجع إىل ) استخدام رموز جمموعات املنتجات

 )جمموعات( املنتجات

عند اختيار لبيان أنشطة املعمل الرئيسية. و 4 التذييلُتدرج رموز جمموعة أو أكثر من جمموعات املنتجات املأخوذة من 

خاضعا لإلعالن وال على أنشطة املعمل يف حد ذاته اليت جتعله ينبغي أن ينصب الرتكيز نتجات، املرمز جمموعة 

. فعلى سبيل املثال، إذا كان معمل املواد املدرجة يف الكيميائية 2واد اجلدول ينحصر لزاما يف أنشطته اخلاصة مب

و/أو املواد الكيميائية العضوية  الكيميائية 3مواد اجلدول معمال خمتلطا ُأعلن عنه أيضا يف ما خيص  الكيميائية 2 اجلدول

 ميع هذه النظم الكيميائية الثالثة يف رموز جمموعات املنتجات.تتجلى األنشطة املتصلة جباملميزة، فينبغي أن 
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 1-3-2االستمارة 

 علن عنهاامل الكيميائية 2مبواد اجلدول املتصلة مل اعاملأنشطة 
 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-)السنةالتاريخ 

 

 السرية عالمة

 

 2مواد اجلدول من معامل من االستمارات العدد الالزم إلعالن أنشطة كل معمل  من ملء دتأك

 موقع املعامليف  ةوجودامل الكيميائية

 

       
 ➢  :رمز املعمل   

       
 ➢  رمز موقع املعامل:   

       
معلن  كيميائية مادة )مواد(إنتاج أو جتهيز أو استهالك املعمل جيري يف ما إذا كان  أدناه ُاذكر   

 :الكيميائية 2اجلدول من مواد عنها 

  

       
 ➢ ❑ال  ❑نعم  إنتاج:   

       
 ➢ ❑ال  ❑نعم  جتهيز:   

       
 ➢ ❑ال  ❑نعم  استهالك:   

       
  ❑       :متخصص األنشطة أم هو معمل متعدد األغراض؟ هلذههل هذا املعمل خمصص    

  ❑: متعدد األغراض    

    معلن كيميائية األنشطة األخرى املتصلة مبادة )مواد( ما قد ُيجرى يف املعمل من حدد    

الرموز بني ستخدم الرموز املناسبة من ُت) ، إن ُوجدت:الكيميائية 2اجلدول  من موادعنها    

B04  إىلB06  األنشطة املعنية(د أو حتدَّ 3التذييل الواردة يف 

   

     ➢ 

       

       

       

       

       

       

       

فيما الطاقة اإلنتاجية هلذا املعمل  عن ،ةالتالي 2-3-2االستمارة  بواسطة ،عالناإلمن  تأكد   

 الكيميائية 2مواد اجلدول معلن عنها من كل مادة  خيص

   

 

 بالتحقق. املتعلقمن اجلزء السابع من املرفق  11تشري إىل البيانات اليت سُتقدم إىل الدول األطراف األخرى وفق الفقرة  - ➢
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 1-3-2إرشادات بشأن االستمارة 

 رمز املعمل

 .3-2يف االستمارة  هُيدرج رمز املعمل نفسه كما ُأعِلن عن

 رمز موقع املعمل

 .2-2ُيدرج رمز موقع املعمل نفسه كما ُأعِلن عن يف االستمارة 

 :الكيميائية 2 اجلدولأسفله ما إذا كان املعمل ُينتج أو ُيجهَّز أو يستهلك املادة )املواد( الكيميائية املدرجة يف ُاذكر 

ال لبيان ما إذا كان املعمل املعلن عنه  ، أجب بنعم أو(اإلنتاج أو التجهيز أو االستهالك) من أنواع األنشطةلكل نوع 

 جيري هذه األنشطة أم ال. 

 هل هذا املعمل مكَّرس هلذه األنشطة أم هو متعدد األغراض؟

 2 اجلدولمعمل املواد املدرجة يف  أشِّر على اإلطار املناسب لبيان إن كان املعمل خمصصا أو متعدد األغراض. ويكون

 الكيميائية لألنشطة املعلن عنها بشأن املادة )املواد( ةخمصص التجهيزية عملياتهأنساق  تكان إذا صصاخم الكيميائية

 متعدد 2 اجلدول)اإلنتاج/التجهيز/االستهالك(. ويكون معمل املواد املدرجة يف  الكيميائية 2 اجلدول املدرجة يف

 . 2 اجلدولاملدرجة يف  الكيميائية عندما ُتجرى فيه أنشطة غري تلك اخلاصة مبا ُأعلن عنه من املادة )املواد(األغراض 

، إن ُوِجدت، )ُتستخدم الكيميائية 2حدِّد األنشطة األخرى املتصلة باملادة )املواد( الكيميائية املدرجة يف اجلدول 

 أو حدِّد( 3 التذييلاملناسبة الواردة يف  6-وباء 4-رموز املنتجات باء

اجملراة يف الوقع املعلن عنه أو التجهيز أو االستهالك(  جإدراج أية أنشطة أخرى )مثال األنشطة غري اإلنتاتأكد من 

 )التخزين(،  4-باء: 3 التذييلباختيار واحد أو أكثر من الرموز التالية من  2واملتصلة باملواد املدرجة يف اجلدول 

 )البحث والتطوير(.  6-باء)إعادة التغليف، التوزيع( أو  5-باء

لإلجابة عن هذا   )االستهالك( 3-وباءالتجهيز( ) 2-باء)اإلنتاج(،  1-باءالرموز ينبغي أن ال ُتستخدم  :مالحظة

السؤال. وجيوز للدول األطراف أن ختتار حتديد األنشطة األخرى بدال عن استخدام هذه الرموز، إذا كانت 

 ال تصف األنشطة على النحو املالئم.

 2  يكون فيها ختزين املادة املدرجة يف اجلدول(  على احلاالت اليت4-باءإعالن التخزين )ينبغي أن يقتصر  :2 مالحظة

وينبغي أن ال يعترب التخزين املؤقت يف املعمل، مثل املستودع أو صهريج التخزين(. ) دائما يف املعمل نفسه

 مثل حيز اإليداع،أو التخزين يف موقع آخر من موقع املعامل ختزينا ألغراض اإلجابة عن هذا السؤال.
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 2-3-2االستمارة 

من مواد كل مادة معلن عنها  ما خيص يفلمعمل لالطاقة اإلنتاجية 

 الكيميائية 2 اجلدول

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 
من املرات لإلعالن عن  بقدر ما يلزمالبيانات التالية بنود تكرار جمموعة تأكد من  السرية عالمة

 2من مواد اجلدول  عنها كل مادة معلن فيما خيصالطاقة اإلنتاجية للمعمل 

 مت إنتاجها أو جتهيزها أو استهالكها يف املعمل الكيميائية

 

       
   رمز املعمل:   

       
   :رمز موقع املعامل   

       
  كلغ ❑ طن ❑ الوزن:وحدة    

       
   االسم الكيميائي الدارج يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية:   
       
   رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية:   
       
   الطاقة اإلنتاجية:   
       
   ❑التصميم طاقة  ❑لوحة اهلوية طاقة :طريقة احلساب   
       
   االسم الكيميائي الدارج يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية:   
       
   رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية:   
       
   الطاقة اإلنتاجية:   
       
  ❑ التصميمطاقة  ❑ لوحة اهلوية طاقة :طريقة احلساب   
       
   الكيميائي الدارج يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية:االسم    
       
   رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية:   
       
   الطاقة اإلنتاجية:   
       
  ❑ التصميم طاقة ❑ لوحة اهلوية طاقة :طريقة احلساب   
       
   االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية:االسم الكيميائي الدارج يف    
       
   رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية:   
       
   الطاقة اإلنتاجية:   
       
  ❑ طاقة التصميم ❑ لوحة اهلويةطاقة  :طريقة احلساب   
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 2-3-2إرشادات بشأن االستمارة 

ه إذا تقرر تقديم هذه أو يستهلكها فقط. بيد أن الكيميائية هذه االستمارة إذا كان املعمل ُيجهِّز املادةملء ال ُيطلب 

القدرة اإلنتاجية على أنها معدومة أو  إدراج، فيتعني معمل تقتصر أنشطته على التجهيز أو االستهالكاالستمارة عن 

 االستهالكية بدال منها.أو  يةالتجهيز املعمل إدراج قدرة عدمويتعني  - غري منطبقة

 رمز املعمل

 .3-2ُأعِلن عنه يف االستمارة  كماُيدرج رمز املعمل نفسه 

 ملارمز موقع املع

 .2-2يف االستمارة ُيدرج رمز موقع املعمل نفسه كما ُأعِلن عنه 

 وحدة الوزن

" حسب مقتضى احلال. وُتستخدم ذات وحدة الوزن جلميع كلغُتدرج وحدة الوزن بوضع إشارة يف اإلطار "طن" أو "

 يف هذه االستمارة. املعلنةالكميات 

 نِتجت يف املعمل:ُأ 2من املواد املدرجة يف اجلدول كيميائية وُتدرج املعلومات التالي بيانها عن كل مادة 

  الدارج يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية الكيميائياالسم 

املدرجة بأمسائها الكيميائية. ومبا أن املادة الكيميائية  املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةغي أن ُتميَّز املواد الكيميائية ينب

 الذي وضعه التسمية النسقيةدارجة وغري دارجة، ُيفضَّل نظام دة أمساء قد تكون هلا ع يف جداول املواد الكيميائية

 .البحتة والتطبيقيةاالسم الكيميائي الدارج يف االحتاد الدولي للكيمياء  - االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية

. املتعلق باتفاقية األسلحة الكيميائيةالوارد يف مرفق املواد الكيميائية  عن ذلك إدراج االسم الكيميائي وجيوز عوضا

 عند ملء هذه االستمارة. وُيتوخى جتنب استخدام األمساء الشائعة أو التجارية

 يف دائرة املستخلصات الكيميائية التسجيلرقم 

ُخصِّص للمادة رقم تسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية، فينبغي إدراجه أيضا. وترد أرقام التسجيل يف دائرة وإذا 

الكيميائية املعلن عنها بصورة شائعة يف كتيب املواد الكيميائية أو يف قاعدة بيانات املواد  داملستخلصات الكيميائية للموا

 .لكيميائيةاملدرجة يف جداول املواد االكيميائية 
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 وطريقة احلساب اإلنتاجية الطاقة

القدرة الكمية السنوية على إنتاج مادة كيميائية معينة بناء على العملية التكنولوجية اإلنتاجية"  مبصطلح "الطاقةُيقصد 

مها يف املستخدمة فعال يف املرفق ذي الصلة أو، إذا كانت العملية مل تدخل بعد طور التشغيل، القدرة املخطط الستخدا

املرفق. وتعترب معادلة للطاقة املبينة على لوحة اهلوية فإذا مل تكن طاقة لوحة اهلـوية متاحة، فإنها تعد معادلة لطاقة 

التصميم. وطاقة لوحة اهلوية هي كمية الناتج يف ظل ظروف مهيأة على أفضل حنو لتحقيق الكمية القصوى ملرفق 

دورات التشغيل االختباري. أما طاقة التصميم فهي كمية الناتج املقابلة احملسوبة اإلنتاج، كما يتضح من دورة أو أكثر من 

 من املادة الثانية من اتفاقية األسلحة الكيميائية(. 10)الفقرة  نظريا

 الكيميائية 2مواد اجلدول قدرة املعمل املتعدد األغراض الذي ينتج 

 الكيميائية 2الذي ينتج مادة من املواد املدرجة يف اجلدول  املتعدد األغراض ُتحسب قدرة املعمل )أ(

 بافرتاض أن املعمل لن ُيستخدم إالَّ إلنتاج تلك املادة خالل فرتة طوهلا سنة واحدة.

باستخدام  الكيميائية 2مواد اجلدول يف حالة املعمل املتعدد األغراض الذي ينتج أكثر من مادة من  )ب(

اج منفصلة، تفرتض القدرة احملسوبة لكل مادة كيميائية أن املعمل لن ُيستخدم إالَّ إلنتاج خطوط إنت

 تلك املادة خالل فرتة طوهلا سنة واحدة.

لطاقة املبينة على ا ن كانت القدرة قد ُحِسبت استنادا إىلإ ، بوضع إشارة يف اإلطار املناسب،ُتدرج قدرة اإلنتاج وُيبيَّن

( يف أعلى كلغمن إدراج وحدة الوزن بوضع إشارة يف اإلطار املناسب )طن أو  تأكدة التصميم. أو طاق لوحة اهلوية

 االستمارة أو بإدراج وحدة الوزن بعد الرقم.
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 4-2االستمارة 

يف موجودة  الكيميائية 2اجلدول  من موادمعلومات عن كل مادة 

 عتبة اإلعالناحلد املناظر ل نتزيد عبكميات عامل املموقع 

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 

عن كل من السنوات التقوميية تقديم هذه املعلومات  تأكد من، ةاألولي اتإلعالنا يف حالة السرية عالمة
 السابقةالثالث 

 

       
 2 مواد اجلدولمن معامل االستمارات العدد الالزم إلعالن أنشطة كل معمل  تأكد من ملء   

 موقع املعامليف  ةوجودامل الكيميائية

   

 ➢  :رمز موقع املعامل   

       
 ➢  :املقدَّمة البيانات ختصهااليت  السنة   

       
 ➢  البحتة والتطبيقية:االسم الكيميائي الدارج يف االحتاد الدولي للكيمياء    
       
 ➢  التجاري املستخدم يف املرفق: هااالسم الشائع للمادة الكيميائية أو امس   
       
    دليل يف بيان متييز الضميمة اخلاصة بالصيغة البنائية، إذا مل تكن الصيغة املعنية واردة    

    املواد الكيميائية:   
      
 ➢  رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية:   
       
موقع املعامل إنتاجها أو  مت يفاليت  الكيميائية 2الكميات اإلمجالية ملادة اجلدول    

 جتهيزها أو استهالكها أو استريادها أو تصديرها

   

  ❑كلغ ❑طن :وحدة الوزن   
       
   الكمية املنتجة:   
       
   الكمية اجملهزة:   
       
   الكمية املستهلكة:   
       
   الكمية املستوردة:   
       
   املصدرة:الكمية    
       
       
       

 

 )تابع على الصفحة التالية(
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 )تابع( 4-2االستمارة 

 الكيميائية 2اجلدول  من موادمعلومات عن كل مادة كيميائية 

عتبة احلد املناظر ل نبكميات تزيد ععامل املموقع يف موجودة 

 اإلعالن

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 

   الغرض من إنتاج أو جتهيز أو استهالك املادة الكيميائية   

       
   ؛ جد نوع املنَتيف املوقع؛ حيدَّ الكيميائية 2جتهيز واستهالك مادة اجلدول  "1"   

   (:4ستخدم رموز جمموعات املنتجات املبيَّنة يف التذييل )ُت    
       
  ❑ال  ❑نعم  موقع املعامل؟ انطالقا منباشر املتصدير ال "2"   
       
    ستخدم رموز الدول املعنية باألمر )ُت فبنبغي حتديد، (نعمباإلجياب ) ُأجيبإذا    

   (:1البلدان املبيَّنة يف التذييل    
      
نقل داخل أراضي الدولة الطرف أو إىل أي مكان آخر خاضع لواليتها أو البيع أو ال "3"   

 الوجهة أدناه(: بيِّنسيطرتها ) 

 

  

  ❑ ال ❑ نعم صناعة أخرى:   
       
  ❑ ال ❑ نعم تاجر:   
       
  ❑ال  ❑نعم  وجهة أخرى:   
       
    عة/املنقولة، إذا أمكن يمن املواد الكيميائية املب ةاملشتق ةالنهائي اتنوع )أنواع( املنتج   

   (:4 التذييلستخدم رموز جمموعات املنتجات املبيَّنة يف )ُتتبيانه )تبيانها(     
       
    د( مت من أجله إنتاج أو جتهيز أو استهالك املادة الكيميائية أي غرض آخر )حيدَّ "4"   

   :2املدرجة يف اجلدول     

       

       

       

 بالتحقق. املتعلقمن اجلزء السابع من املرفق  11تشري إىل البيانات اليت سُتقدم إىل الدول األطراف األخرى وفق الفقرة  - ➢
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 السنوي عن األنشطة السالفة(اإلعالن إلعالن األولي ول) 4-2إرشادات بشأن االستمارة 

الدول األطراف اليت تقدم إعالناتها السنوية عن املواد املدرجة يف مواقع معامل املواد يتعني على : اإلعالنات األولية

يوما على نفاذ االتفاقية يف ما خيص ذلك الطرف( استخدام هذه االستمارة  30املطلوبة بعد انقضاء ) 2املدرجة يف اجلدول 

لكل سنة من السنوات  11ميائية املدرجة يف اجلدوللإلعالن عن األنشطة اخلاصة بكل مادة خاضعة لإلعالن من املواد الكي

عن كل مادة خاضعة لإلعالن  4-2أي ُتقدم استمارة منفصلة من النوع  - التقوميية الثالثة السابقة لتقديم اإلعالن األولي

 وعن كل سنة من السنوات التقوميية الثالثة السابقة قبل تقديم اإلعالن األولي.

ُتستخدم هذه االستمارة  لإلعالن عن األنشطة اجملراة بكل مادة خاضعة لإلعالن  :األنشطة السالفةاإلعالن السنوي عن 

جل اإلعالن السنوي عن األنشطة السالفة. ويتعني يف السنة التقوميية السابقة من أ 12 2من املواد املدرجة يف اجلدول 

 اضعة لإلعالن.منفصلة عن كل مادة كيميائية من املواد اخل 4-2تقديم استمارة 

بعد اإلعالن األولي للدولة الطرف( من أي ) عما ُأعلن عنه يف سنوات الحقةالثالث ال ُيطلب تقديم بيانات السنوات 

تعديالت على كل إعالن سنوي عن  ميزة حديثا. غري أنه يتعني إجراءامل 2مواقع معامل املواد املدرجة يف اجلدول 

 ،بقدر ما تسمح به السجالت املتاحة ،يف السنوات السابقةا موقع املعامل عتبة اإلعالن وز فيهانشطة السالفة اليت جتاأل

األحدث كما ُتجرى تعديالت على اإلعالن السنوي  ،على أن يغطي ذلك عل األقل السنوات التقوميية الثالثة السابقة

 املزمعة.عن األنشطة 

 رمز موقع املعمل

 .2-2يف االستمارة ُيدرج رمز موقع املعمل نفسه كما ُأعِلن عنه 

 السنة اليت حتيل إليها البيانات

ولذلك أهمية خاصة عند اإلعالن عن بيانات ألكثر من سنة كجزٍء من اإلعالن  -ُتدرج السنة اليت حتيل إليها البيانات

 يالت تشمل أكثر من سنة.األولي لدولة طرف أو عند إدخال تعد

 

املادة الكيميائية خاضعة لإلعالن إذا ُأنِتجت أو ُجهِّزت أو اسُتهِلكت يف معمل أو أكثر يف موقع املعامل مبا يزيد عن  ّدتع 11

 املعنية:عتبات اإلعالن يف السنة 

 *ألف 2للمواد الكيميائية املدرجة يف اجلدول  كلغ 1 •

 ألف 2للمواد الكيميائية املدرجة يف اجلدول  كلغ 100 •

 باء 2طن للمواد الكيميائية املدرجة يف اجلدول  1 •
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 االسم الكيميائي الدارج يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية

املدرجة بأمسائها الكيميائية. ومبا أن املادة الكيميائية  املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةينبغي أن ُتميَّز املواد الكيميائية 

الذي  ةيفضل األخذ بنظام التسمية النسقي، دارجةوغري  دارجةقد تكون هلا عدة أمساء  يف جداول املواد الكيميائية

االسم الكيميائي الدارج يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية.  - وضعه االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية

استخدام وينبغي عدم املواد الكيميائية. ب فاقية املتعلقاالتالوارد يف مرفق  ذلك إدراج االسم الكيميائيوجيوز عوضا عن 

 معلومة إضافية يف احلقل التالي.ك ينبغي إدراجهبل  ،يف هذه احلالة رئيسيباعتباره امُلميِّز الاالسم التجاري 

 االسم الشائع أو االسم التجاري الذي يستخدمه املرفق

 يف املرفق باسم جتاري أو باسم شائع آخر، يتعني إدراج هذا االسم يف هذا احلقل.  فت املادة الكيميائية عادةإذا ُعِر

 رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية

إذا ُخصِّص للمادة رقم تسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية، فينبغي إدراجه أيضا. وترد أرقام التسجيل يف دائرة 

الكيميائية املعلن عنها بصورة شائعة يف كتيب املواد الكيميائية أو يف قاعدة بيانات املواد  داملستخلصات الكيميائية للموا

 .املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةالكيميائية 

  الكيميائية 2مواد اجلدول جمموع ما ُأنتج أو ُجهِّز أو اسُتهِلك أو اسُتوِرد أو ُصدِّر يف موقع املعامل من 

"، حسب مقتضى احلال. وينبغي أن ُتستخدم وحدة الوزن كلغالوزن بوضع عالمة يف اإلطار "طن" أو "ُتدرج وحدة 

نفسها جلميع الكميات املعلن عنها يف هذه االستمارة. ويف ما خيص سلسلة احلقول اخلاصة بالكمية الواردة يف إطار هذا 

وردة أو امُلصدَّرة(، ُتدرج وحدة الوزن للمادة الكيميائية الداخلة يف البند )الكمية امُلنتجة أو امُلجهَّزة أو امُلستهلكة أو املست

عن أي خالئط حتتوي على املادة الكيميائية املدرجة يف اجلدول  نذلك النشاط أثناء السنة التقوميية. وعند اإلعال

أن ُيعلن عن مجيع بغي يف اخلليط ال وزن اخلليط. وين 2،يتعني إدراج وزن املادة الكيميائية املدرجة يف اجلدول 2

 ثالثة أرقام وفق قواعد تقريب األعداد اليت أقرها اجمللس التنفيذييث يكون الرقم الدال عليها مؤلفا من الكميات حب

 (.2000نيسان/أبريل  7ـب ةاملؤرخ DEC.5/XIX-ECالوثيقة ُيرجع إىل )

اسُتهِلك أو اسُتوِرد أو ُصدِّر من املادة الكيميائية عن عتبة اإلعالن املناظرة خالل زاد ما ُأنتج أو ُجهِّز أو إذا  :مالحظة

اإلنتاج والتجهيز ) مبا يف ذلك الصفر( جلميع األنشطة اخلمسة) السنة التقوميية، فُتدرج الكميات الفعلية

واالستهالك واالسترياد والتصدير( اجملراة يف موقع املعامل ككل، ال للمعمل املعلن عنه فحسب؛ وينبغي 

"أقل من صيغ الاإلعالن عن  الكميات اليت تقل عن عتبة اإلعالن كأرقام  وال ُتستخدم يف هذه احلاالت 

 طن واحد"، أو أشباهها."أقل من عتبة اإلعالن" أو 
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، خالل أي من السنوات فقطقد استورد و/أو صدَّر  املوقع ال يتعني اإلعالن عن موقع املعامل إذا كان هذا :2حظة مال

يف السنة التقوميية التالية مادة من مواد  فقطالتقوميية الثالثة السابقة، أو يتوقع أن يستورد و/أو ُيصدِّر 

 .2اجلدول 

من موقع  امُلصدَّرة، يتعني اإلعالن فقط عن الكميات املستوردة أو امُلصدَّرة مباشرًةة أو دوعند اإلعالن عن الكميات املستور

على سبيل املثال، ال ُتحتسب الكميات املشرتاة حمليا من تاجر حصل على املادة الكيميائية من اخلارج ثم  - املعامل

 باعها إىل موقع املعامل املعلن عنه.

 مثال

. وُتشرتى هذه املادة الكيميائيةباء  الكيميائية 2مواد اجلدول حد ُيجهز عادة مادة من أعلن موقع املعامل عن معمل وا

من املادة الكيميائية املدرجة يف  %50باء خالصة فعال وُتجهَّز إلنتاج خليط حيتوي  2الكيميائية املدرجة يف اجلدول 

أطنان من  5,24عالن عنها، جهَّز موقع املعامل باء ُيباع بعدئذ جتاريا. وخالل السنة التقوميية املراد اإل 2اجلدول 

 139باء يف املعمل املعلن عنه، وجّهز، إضافة إىل ذلك يف إطار برنامج تطوير،  2 اجلدولاملادة الكيميائية املدرجة يف 

أطنان من املادة الكيميائية املدرجة  10وخالل السنة التقوميية، اشرتى موقع املعامل  يف معمل جترييب منفصل. كلغ

باء من تاجر حملي استورد املادة الكيميائية ثم باعها موقع املعامل. وفوق ذلك، باع موقع املعامل معظم  2يف اجلدول 

 ارج.طن من اخلليط مباشرة إىل عمالء يف اخل 1,902اخلليط حمليا ولكنه صدَّر 

ويتعني يف هذه احلالة على موقع املعامل أن ُيعلن كل الكمية من املادة الكيميائية اليت جهزها املعمل املعلن عنه 

أطنان بعد تطبيق قواعد تقريب األرقام(. وال  5,38أطنان أو  5,379=  0,139+  5,24واملعمل التجرييب كالهما )

شرتاها موقع املعامل حبسبانها مادة مستوردة إذ أنها ابتيعت من تاجر يقيم يتعني اإلعالن عن املادة الكيميائية اليت ا

منه  %50، غري أنه يتعني اإلعالن عن الكمية املصدرة من اخلليط الذي تشكل املادة الكيميائية يف الدولة الطرف

 طن. 1,902( ومقدارها 2من املادة الكيميائية املدرجة يف اجلدول  كلغ 951)تعادل 

   كلغ    طن وزن:الوحدة 

 صفر املنتجة:الكمية 

 5,38 :الكمية اجملهزة

 صفر الكمية املستهلكة:

 صفر :الكمية املستوردة

 0,951 :الكمية امُلصدَّرة
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 هلا األغراض اليت ُأنِتجت املادة الكيميائية أو ُجهِّزت أو اسُتهِلكت

 االستمارة.بمباشرة األرقام املتاحة يف هذا اجلزء  ترتبط

 واستهالكها يف املوقع الكيميائية 2مواد اجلدول جتهيز  "1"

من هذه األنشطة  ااملنتجات املتحصل عليهُاذكر  إذا ُجهِّزت املادة الكيميائية أو اسُتهِلكت يف املوقع،

 .4 التذييل باستخدام رموز جمموعات املنتجات الواردة يف

 مباشرة من موقع املعامل الكيميائية 2مواد اجلدول تصدير  "2"

، ومبا يشمل اخلالئط احملتوية املادة الكيميائية 2الكيميائية املدرجة يف اجلدول  املادةإذا ُصدِّرت 

للمواد  %1)املقدار الفعلي  عتبة الرتكيز اليت تستوجب اإلعالن نعمبقدار يزيد  2 اجلدولاملدرجة يف 

باء( مباشرة إىل  2للمواد الكيميائية املدرجة يف اجلدول  %30و *ألف 2ألف/ 2 اجلدولاملدرجة يف 

 اخلارج )أي ُصدِّرت مباشرة من موقع املعامل وليس عرب تاجر( بعد إنتاجها أو جتهيزها، فينبغي

لتحديد البلدان   األول( التذييلرموز البلدان املؤلفة من ثالثة أرقام )الواردة يف إدراج اإلجابة بنعم و

وال يتعني اإلعالن عن صادرات املنتجات الناشئة عن جتهيز أو استهالك  اليت ُصدِّرت املادة إليها.

موجودة يف هذه املنتجات   2جلدول تكون املادة الكيميائية املدرجة يف احني  الكيميائية 2مواد اجلدول 

 برتكيز يقِّل عن عتبة الرتكيز املنخفض. 

يف أراضي الدولة الطرف أو إىل أي مكان آخر خيضع لواليتها  الكيميائية 2مواد اجلدول بيع أو نقل  "3"

 أو سيطرتها

، ومبا يشمل اخلالئط احملتوية املادة الكيميائية 2املادة الكيميائية املدرجة يف اجلدول إذا بيعت 

للمواد  %1)املقدار الفعلي  اإلعالنيزيد عن عتبة الرتكيز اليت تستوجب  مبقدار 2املدرجة يف اجلدول 

اء( أو ُنِقلت ب 2للمواد الكيميائية املدرجة يف اجلدول  %30أو  *ألف 2وألف/ 2 اجلدولاملدرجة يف 

إن كانت املادة ُاذكر إىل أي مكان يقع داخل الدولة الطرف أو أي مكان خيضع لواليتها أو سيطرتها، 

الكيميائية قد ُنِقلت إىل مرفق صناعي/شركة صناعية )صناعة أخرى( أو إىل تاجر أو إىل أي وجهة 

إلعالن عن بيع أو نقل املنتجات وال يتعني ا أخرى، على سبيل املثال إىل مرفق نفايات للتخلص منها.

حني تكون املادة  2 الناشئة عن إنتاج أو جتهيز أو استهالك املادة الكيميائية املدرجة يف اجلدول

 موجودة يف هذه املنتجات برتكيز يقِّل عن عتبة الرتكيز املنخفض. 2الكيميائية املدرجة يف اجلدول 
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إذا بيعت املادة : املواد الكيميائية، إذا أمكن ذلك أنواع املنتجات النهائية املستمدة من بيع/نقل

أنواع املنتجات النهائية اليت ستستمد من هذه املواد الكيميائية، إذا أمكن ُاذكر أو ُنِقلت،  الكيميائية

  .4 التذييليف  الواردةجمموعات املنتجات  رموزذلك، باستخدام 

ُجهِّزت أو اسُتهِلكت و أ 2املادة الكيميائية املدرجة يف اجلدول ُتحدد األغراض( ُأنتجت ) أخرى أغراض "4"

 هلا

أو ُجهِّزت أو اسُتهِلكت ألي غرض آخر مل يشمله  2إذا ُأنِتجت املادة الكيميائية املدرجة يف اجلدول 

عادة ما ُتنتج املادة الكيميائية بري فلورو على سبيل املثال، فذلك الغرض.  دحدِّما سبق من هذا الفرع، 

وجرت العادة على  متماثر الفلور ة ثانوي غري ُمراد ملاد كمنتج ألف 2إيزو بوتيلني املدرجة يف اجلدول 

 ذلك يف هذا احلقل. ميكن أن ُيدرج - تدمريه يف املوقع بعد فصله عن املنتج املراد
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 5-2االستمارة 

موقع  يف الكيميائية 2مبواد اجلدول  املتصلةاألنشطة املتوقعة 

  عتبة اإلعالناحلد املناظر ل نبكميات تزيد ععامل امل

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 

مجيع جمموعة بنود البيانات التالية بقدر ما يلزم من املرات لإلعالن عن  تكرار تأكد من السرية عالمة

 يف موقع املعاملاجملراة األنشطة 

 

       
 ➢  رمز موقع املعامل:   

       
 2اجلدول مبواد األنشطة املتصلة من  يف موقع املعاملما جيري مجيع  اإلعالن عن   

 لكل من املواد املعنية هذه االستمارة ، وذلك مبلءالكيميائية

  

 ➢  االسم الكيميائي الدارج يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية:   

       
 ➢  رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية:   

  ❑ كلغ ❑ طن وحدة الوزن:   
       
  ❑ ال ❑ نعم اإلنتاج:   

       
   الكمية اإلمجالية املتوقع إنتاجها خالل السنة التقوميية القادمة:   
       
   الفرتة )الفرتات(:   

  ❑ال  ❑نعم  التجهيز:   

       
   الكمية اإلمجالية املتوقع جتهيزها خالل السنة التقوميية القادمة:   
       
   الفرتة )الفرتات(:   
       
       
  ❑ال  ❑نعم  :االستهالك   

       
   الكمية اإلمجالية املتوقع استهالكها خالل السنة التقوميية القادمة:   
       
   الفرتة )الفرتات(:   
       

 

 )تابع على الصفحة التالية(
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 )تابع( 5-2االستمارة 

يف  الكيميائية 2مبواد مدرجة يف اجلدول  املتصلةاألنشطة املتوقعة 

  عتبة اإلعالناحلد املناظر ل نبكميات تزيد ععامل املموقع 

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 

   إنتاج أو جتهيز أو استهالك املادة الكيميائيةأجلها من اليت سيجري األغراض    

       
   جد نوع املنَتيف املوقع؛ حيدَّ 2اجلدول  الكيميائية املدرجة يف ادةاملجتهيز واستهالك  "1"   

   (:4ستخدم رموز جمموعات املنتجات املبيَّنة يف التذييل ا)   
       
  ❑ال  ❑نعم  موقع املعامل؟ انطالقا من 2للمادة الكيميائية املدرجة يف اجلدول باشر املتصدير ال "2"   

    ستخدم رموز البلدان االدول املعنية باألمر ) دحدِّ، (نعم) باإلجياب ُأجيبإذا    

   :(1املبيَّنة يف التذييل    

داخل أراضي الدولة الطرف أو إىل  2املادة الكيميائية املدرجة يف اجلدول بيع أو نقل  "3"   

 الوجهة أدناه(:ُاذكر سيطرتها )أي مكان آخر خاضع لواليتها أو 

   

       
  ❑ال  ❑نعم  صناعة أخرى:   
       
  ❑ال  ❑نعم  تاجر:   
       
  ❑ال  ❑نعم  وجهة أخرى:   
       
    2اجلدول  املادة الكيميائية املدرجة يفمن  ةاملشتق ةالنهائي اتنوع )أنواع( املنتج   

    إذا أمكنعة/املنقولة،ااملب   

    (:4ستخدم رموز جمموعات املنتجات املبيَّنة يف التذييل ا)تبيانه )تبيانها(    

   سيتم من أجله إنتاج املادة الكيميائية املدرجة يف )حدد الغرض( أي غرض آخر  "4"   

   جتهيزها أو استهالكها:أو  2اجلدول    

       

       

       

       

       

 

  بالتحقق املتعلقمن اجلزء السابع من املرفق  11تشري إىل البيانات اليت سُتقدم إىل الدول األطراف األخرى وفق الفقرة  - ➢
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 (األنشطة املتوقعة)لإلعالن السنوي عن  5-2إرشادات بشأن االستمارة 

 212 اجلدولإجراؤها بكل مادة خاضعة لإلعالن من املواد املدرجة يف  توقعُتستخدم هذه االستمارة لإلعالن عن األنشطة امل

 .لإلعالنمنفصلة عن كل مادة كيميائية من املواد اخلاضعة  5-2يف السنة التقوميية التالية. ويتعني تقديم استمارة 

 رمز موقع املعامل

 .2-2االستمارة ُيدرج رمز موقع املعامل نفسه كما ُأعِلن عنه يف 

 سم الكيميائي الدارج يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقيةاال

املدرجة بأمسائها الكيميائية. ومبا أن املادة الكيميائية  املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةينبغي أن ُتميَّز املواد الكيميائية 

الذي  ةاألخذ بنظام التسمية النسقيقد تكون هلا عدة أمساء دارجة وغري دارجة، يفضل  يف جداول املواد الكيميائية

االسم الكيميائي الدارج يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية.  - وضعه االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية

اد الكيميائية التابع للمنظمة. وُيتوخى جتنب استخدام وجيوز عوضا عن ذلك إدراج االسم الكيميائي الوارد يف مرفق املو

 يف هذه احلالة بل ينبغي إدراجه مبثابة معلومة إضافية يف احلقل التالي. االسم التجاري كُمميِّز أساسي

 االسم الشائع أو االسم التجاري الذي يستخدمه املرفق

 باسم شائع آخر، يتعني إدراج هذا االسم يف هذا احلقل. يف املرفق باسم جتاري أو  فت املادة الكيميائية عادةإذا ُعِر

 رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية

إذا ُخصِّص للمادة رقم تسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية، فينبغي إدراجه أيضا. وترد أرقام التسجيل يف دائرة 

صورة شائعة يف كتيب املواد الكيميائية أو يف قاعدة بيانات املواد الكيميائية املعلن عنها ب داملستخلصات الكيميائية للموا

 .املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةالكيميائية 

 وحدة الوزن

"، حسب مقتضى احلال. وينبغي أن ُتستخدم وحدة الوزن كلغدرج وحدة الوزن بوضع عالمة يف اإلطار "طن" أو "ُت

 هذه االستمارة.نفسها جلميع الكميات املعلن عنها يف 

 

يزيد عن عتبات اإلعالن تعترب املادة الكيميائية خاضعة لإلعالن إذا كانت سُتنتج أو سُتجهز أو ُتستهلك يف موقع املعمل مبا  21

 يف السنة املعنية:

 *ألف 2للمواد الكيميائية املدرجة يف اجلدول  كلغ 1 •

 ألف 2للمواد الكيميائية املدرجة يف اجلدول  كلغ 100 •

 باء 2طن للمواد الكيميائية املدرجة يف اجلدول  1 •
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 اإلنتاج والتجهيز واالستهالك

 ن. وعند اإلعالاملقبلة السنة التقومييةواملزمع استخدامها يف  2الوزن للمادة الكيميائية املدرجة يف اجلدول  ُتدرج وحدة

،يتعني إدراج وزن املادة الكيميائية املدرجة يف 2عن أي خالئط حتتوي على املادة الكيميائية املدرجة يف اجلدول 

يف اخلليط ال وزن اخلليط. وينبغي أن ُيعلن عن مجيع الكميات حبيث يكون الرقم الدال عليها مؤلفا من ثالثة  2 اجلدول

نيسان/أبريل  7ـب ةاملؤرخ DEC.5/XIX-ECالوثيقة اجمللس التنفيذي )أرقام وفق قواعد تقريب األعداد اليت أقرها 

2000.) 

خالل السنة   13يستهِلك من املادة الكيميائية عن عتبة اإلعالن املناظرةنتج أو جُيهِّز أو إذا زاد ما سُي :مالحظة

يف موقع املعامل ككل، ال للمعمل  الصفر( لكل نشاط  ُيجرىمبا يف ذلك ) لفعليةالتقوميية، فُتدرج الكميات ا

املعلن عنه فحسب؛ وينبغي اإلعالن عن  الكميات اليت تقل عن عتبة اإلعالن كأرقام  وال ُتستخدم يف هذه 

 طن واحد"، أو أشباهها."أقل عتبة اإلعالن" أو "أقل من احلاالت الصيغ 

ة اليت جترى فيها األنشطة املزمعة. ويتوخى أن تكون هذه املعلومات دقيقة ما ُتبيَّن لكل نشاط الفرتة )الفرتات( الزمني

 أمكن وينبغي أن ُتبّين، عل األقل فصول السنة اليت سُتجرى فيها األنشطة.

 ُتستهلكجهز أو ُتاملادة الكيميائية من أجلها أو  ُتنتجساألغراض اليت 

 االستمارةترتبط األرقام املتاحة يف هذا اجلزء مباشرة مع 

 واستهالكها يف املوقع الكيميائية 2مواد اجلدول جتهيز  "1"

من هذه  ااملنتجات املتحصل عليهأذكر  إذا كانت املادة الكيميائية سُتجهَّز أو ُتستهِلك يف املوقع،

 .4 التذييلاألنشطة باستخدام رموز جمموعات املنتجات الواردة يف 

 مباشرة من موقع املعامل الكيميائية 2مواد اجلدول تصدير  "2"

، ومبا يشمل اخلالئط احملتوية املادة الكيميائية 2إذا كانت املادة الكيميائية املدرجة يف اجلدول 

للمواد  %1)املقدار الفعلي  مبقدار يزيد عن عتبة الرتكيز اليت تستوجب اإلعالن 2املدرجة يف اجلدول 

باء( سُتصدَّر  2للمواد الكيميائية املدرجة يف اجلدول  %30أو  *ألف 2وألف/ 2 اجلدولاملدرجة يف 

أي أنها سُتصدَّر مباشرة من موقع املعامل وليس عرب تاجر( بعد إنتاجها أو ) مباشرة إىل اخلارج

(  1 التذييلالواردة يف ) جتهيزها، فينبغي اإلجابة بنعم وإدراج رموز البلدان املؤلفة من ثالثة أرقام

وال يتعني اإلعالن عن صادرات املنتجات الناشئة  ُيتوقَّع أن ُتصدِّر املادة إليها. لتحديد البلدان اليت



 املرفق باء بالقسم باء

 2013نات لعام عاللدليل اإل 3لة الطبعة املعّد

 

 124الصفحة 

حني تكون املادة الكيميائية املدرجة يف  2عن جتهيز أو استهالك املادة الكيميائية املدرجة يف اجلدول 

 عالن.موجودة يف هذه املنتجات برتكيز يقِّل عن عتبة الرتكيز املنخفض املوجبة لإل 2اجلدول 

يف أراضي الدولة الطرف أو إىل أي مكان آخر خيضع لواليتها أو نقلها  الكيميائية 2مواد اجلدول بيع  "3"

 أو سيطرتها

، ومبا يشمل اخلالئط احملتوية املادة الكيميائية 2املادة الكيميائية املدرجة يف اجلدول إذا كانت 

للمواد  %1)املقدار الفعلي  الرتكيز اليت تستوجب اإلعالنمبقدار يزيد عن عتبة  2املدرجة يف اجلدول 

باء( ستباع أو  2للمواد الكيميائية املدرجة يف اجلدول  %30أو  *ألف 2ألف/ 2 املدرجة يف اجلدول

إن كانت  أذكرُتنقل إىل أي مكان يقع داخل الدولة الطرف أو أي مكان خيضع لواليتها أو سيطرتها، 

شركة صناعية )صناعة أخرى( أو إىل تاجر أو إىل أي /آخر إىل مرفق صناعي قلسُتناملادة الكيميائية 

وجهة أخرى، على سبيل املثال إىل مرفق نفايات للتخلص منها. وال يتعني اإلعالن عن بيع أو نقل 

حني تكون  2 املنتجات الناشئة عن إنتاج أو جتهيز أو استهالك املادة الكيميائية املدرجة يف اجلدول

 موجودة يف هذه املنتجات برتكيز يقل عن عتبة الرتكيز املنخفض. 2الكيميائية املدرجة يف اجلدول  املادة

 أنواع املنتجات النهائية املستمدة من بيع/نقل املواد الكيميائية، إذا أمكن ذلك

النهائية اليت ستستمد من هذه املواد  املنتجاتأنواع أذكراملادة الكيميائية  ستباع أو ُتنقل،  كانتإذا 

 .4 التذييلالواردة يف  املنتجاتالكيميائية، إذا أمكن ذلك، باستخدام رموز جمموعات 

 ُتستهلكز أو هَّجُتأو  2املادة الكيميائية املدرجة يف اجلدول سُتنتج ُتحدد األغراض( ) أغراض أخرى "4"

 هلا

سُتنتج أو ُتجهَّز أو ُتستهلك ألي غرض آخر مل يشمله  2املادة الكيميائية املدرجة يف اجلدول  كانتإذا 

بري فلورو ذلك الغرض. على سبيل املثال، عادة ما ُتنتج املادة الكيميائية  حددما سبق من هذا الفرع، 

وجرت العادة على   الفلورمتماثر كمنتج ثانوي غري ُمراد ملادة  ألف 2إيزو بوتيلني املدرجة يف اجلدول 

 ميكن أن ُيدرج ذلك يف هذا احلقل. -بعد فصله عن املنتج املراد املوقعتدمريه يف 
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 6-2االستمارة 

 2مواد اجلدول  مواقع املعامل اليت سبق أن ُأنتجت فيهان عالن عاإل

 ةألغراض األسلحة الكيميائي الكيميائية

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 

كانون  1، يف أي وقت منذ مت فيهاملء استمارة لكل موقع معامل يشتمل على معامل  يتعني السرية عالمة

ألغراض األسلحة الكيميائية.  2، إنتاج مواد كيميائية مدرجة يف اجلدول 1946الثاني/يناير 

 لكل موقع معامل( 7-2االستمارة  ملء)

 

       

 ➢  رمز موقع املعامل:   
       
 ➢  اسم موقع املعامل:   
       
 ➢  :تتوىل تشغيلهأو الشركة أو املؤسسة اليت  هاسم مالك   
       
 ➢  العنوان املدني:   
       
 ➢  املدينة/الناحية:   
       
 ➢  املنطقة/الوالية/غري ذلك:   
       
 ➢  خط العرض وخط الطول/املكان على وجه الدقة:   
       
       
       
    اخلاصة باملعلومات اإلضافية املقدمة بصفة طوعية عن موقع  بيان متييز الضميمة   

   :املعامل )إذا كانت متاحة(   

       

       

       

       

       

       

       

       

 

  بالتحقق من اجلزء السابع من املرفق املتعلق 11تشري إىل البيانات اليت سُتقدم إىل الدول األطراف األخرى وفق الفقرة  - ➢
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 7-2االستمارة 

 الكيميائية 2مواد اجلدول فيها نتجت ُأاليت عامل املعالن عن اإل

 ألغراض األسلحة الكيميائية

 :رمز البلد

 القسم: باء

 من ..:الصفحة .. 

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 

ألغراض األسلحة  مت فيه،لكل معمل  ،2-7-2و 1-7-2 نيتاالستماروهذه االستمارة،  أكمل السرية عالمة

، إنتاج مادة كيميائية مدرجة يف 1946كانون الثاني/يناير  1الكيميائية، يف أي وقت منذ 

 الكيميائية 2اجلدول 

 

       

 ➢  رمز املعمل:   

       
 ➢  رمز موقع املعامل:   

       
 ➢  اسم املعمل:   
       
 ➢  تتوىل تشغيله:اسم مالكه أو الشركة أو املؤسسة اليت    
       
 ➢  :على وجه الدقةمل املعاموقع مكان املعمل ضمن    
       
 ➢  الرقم احملدد للهيكل، إن وجد:   
       
 ➢  الرقم احملدد للمبنى، إن وجد:   
       
    ذا كانت )إ اخلاصة باملعلومات األساسية املقدمة عن املعمل بصفة طوعية بيان متييز الضمائم   

 متاحة(:   

 

  

    )األنشطة احلالية( الكيميائية 2مل مواد اجلدول ايف مع الرئيسية اجملراةاألنشطة    
       
 ➢   املعمل:اجملراة يف بيان األنشطة الرئيسية ت( ل3 التذييل انظرستخدم رموز األنشطة الرئيسية )ُت   
      
    ( لبيان األنشطة الرئيسية للمعمل 4 التذييل انظرستخدم رموز جمموعات املنتجات )ُت   

 ➢  سب جمموعة )جمموعات( املنتجات:حب   

       

       

       

       

       

       

 

 من اجلزء السابع من املرفق املتعلق بالتحقق 11تشري إىل البيانات اليت سُتقدم إىل الدول األطراف األخرى وفق الفقرة  - ➢

  



 املرفق باء بالقسم باء

 2013دليل اإلعالنات لعام ل 3لة الطبعة املعّد

 127الصفحة 

 

 1-7-2االستمارة 

يف  اجملراة حاليًا الكيميائية 2مواد اجلدول معامل أنشطة 

ألغراض األسلحة  مثل هذه املوادخدم إلنتاج اسُتسبق أن رفق ِم

 الكيميائية

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 

كل معمل ملواد يف  احالياجملراة األنشطة  لإلعالن عنمن االستمارات العدد الالزم  امأل السرية عالمة

 موقع املعامليف موجود  الكيميائية 2اجلدول 

 

       
 ➢  املعمل:رمز    

       
 ➢  رمز موقع املعامل:   

       
مادة )مواد( معلن عنها  استهالكأو  جتهيزأو  إنتاجاملعمل جيري يف ما إذا كان  أدناه أذكر   

 :الكيميائية 2مواد اجلدول من 

  

       
       
 ➢ ❑ ال ❑ نعم إنتاج:   
       
 ➢ ❑ال  ❑نعم  جتهيز:   
       
 ➢ ❑ال  ❑نعم  استهالك:   

       

 ➢ ❑        خمصص األنشطة أم هو معمل متعدد األغراض؟ هلذهص هل هذا املعمل خمصَّ   

 ➢ ❑ متعدد األغراض    

    ة مبادة )مواد( صلاألنشطة األخرى املتجرى يف املعمل من كل ما قد ُي ديدحت تأكد من   

 4 باءالرموز بني ستخدم الرمز املناسب من ا) ، إن وجدت:املعلن عنها الكيميائية 2 اجلدول   

 (األنشطةد أو حتدَّ 3التذييل يف الواردة  6 باءإىل 

   

      

➢ 

       
       
       
    

معلن كل مادة  فيما خيصالطاقة اإلنتاجية هلذا املعمل  2-7-2 ةالتالياالستمارة  يف أعلن

 الكيميائية 2من مواد اجلدول عنها 

   

       

 

  من اجلزء السابع من املرفق اخلاص بالتحقق 11تشري إىل البيانات اليت سُتقدم إىل الدول األطراف األخرى وفق الفقرة  - ➢

  



 املرفق باء بالقسم باء

 2013نات لعام عاللدليل اإل 3لة الطبعة املعّد

 

 128الصفحة 

 

 2-7-2االستمارة 

 2اجلدول من مواد كل مادة  فيما خيصالطاقة اإلنتاجية احلالية، 

واد مثل هذه املخدم إلنتاج اسُتالذي سبق أن لمعمل ل، الكيميائية

 ألغراض األسلحة الكيميائية

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 

الطاقة إلعالن تكرار جمموعة بنود البيانات التالية بقدر ما يلزم من املرات  يتعني السرية عالمة

 الكيميائية 2اجلدول معلن عنها من مواد كل مادة  فيما خيصاإلنتاجية للمعمل 

 جيري حاليا إنتاجها أو جتهيزها أو استهالكها يف املعمل

 

    
 

   

 ➢  رمز املعمل:   

       
 ➢  رمز موقع املعامل:   

  ❑ كلغ    ❑طن  :وحدة الوزن   

       
 ➢  البحتة والتطبيقية:االسم الكيميائي الدارج يف االحتاد الدولي للكيمياء    
       
 ➢  رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية:   
       
 ➢  الطاقة اإلنتاجية:   
       
  ❑التصميم ❑ لوحة اهلوية طريقة احلساب:   
      ➢ 
       

 ➢  والتطبيقية:االسم الكيميائي الدارج يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة    
       
 ➢  رقم التسجيل  يف دائرة املستخلصات الكيميائية:   
       
 ➢  الطاقة اإلنتاجية:   
       
  ❑التصميم ❑ لوحة اهلوية طريقة احلساب:   

      ➢ 

 ➢  االسم الكيميائي الدارج يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية:   
       
 ➢  رقم التسجيل  يف دائرة املستخلصات الكيميائية:   
       
 ➢  الطاقة اإلنتاجية:   
       
  ❑ التصميم ❑ لوحة اهلوية طريقة احلساب:   

      ➢ 
       
       

 

 بالتحقق. املتعلقمن اجلزء السابع من املرفق  11تشري إىل البيانات اليت سُتقدم إىل الدول األطراف األخرى وفق الفقرة  - ➢



 املرفق باء بالقسم باء

 2013دليل اإلعالنات لعام ل 3لة الطبعة املعّد

 129الصفحة 

 

 8-2االستمارة 

ألغراض  الكيميائية 2مواد اجلدول  ن سالف إنتاجعالن عاإل

 ةاألسلحة الكيميائي

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 

مت إنتاجها يف  الكيميائية 2ملء استمارة لكل مادة كيميائية مدرجة يف اجلدول  تأكد من السرية عالمة

 موقع املعامل

 

       
 ➢  السنة اليت ختصها البيانات املقدَّمة بيِّن   
       
 ➢  رمز موقع املعامل:   

       
 ➢  الكيميائي الدارج يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية:االسم    
       
 ➢  موقع املعامل: يف ستخدمامل ياالسم الشائع أو االسم التجار   
       
بيان متييز الضميمة اخلاصة بالصيغة البنائية، إذا مل تكن الصيغة املعنية واردة يف دليل    

 الكيميائية:املواد 

 ➢ 

       
 ➢  رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية:   
       
 ➢ ❑ كلغ ❑ طن وحدة الوزن:   
       
جمموعة بنود البيانات التالية بقدر ما يلزم من املرات إلعالن مجيع التواريخ اليت مت  كرر   

 يف موقع املعامل الكيميائية 2فيها إنتاج مادة اجلدول 

   

       
 ➢  الفرتات التقريبية:   
       
 ➢  الكمية املنتجة:   
       
 ➢  الفرتات التقريبية:   
       
 ➢  الكمية املنتجة:   
       
 ➢  الفرتات التقريبية:   
       
 ➢  الكمية املنتجة:   
       
 ➢  الفرتات التقريبية:   
       
 ➢  الكمية املنتجة:   
       
 ➢  الفرتات التقريبية:   
       
 ➢  الكمية املنتجة:   
       
       
       
  من اجلزء السابع من املرفق اخلاص بالتحقق. 11تشري إىل البيانات اليت سُتقدم إىل الدول األطراف األخرى وفق الفقرة  - ➢



 املرفق باء بالقسم باء

 2013لدليل اإلعالنات لعام  3الطبعة املعّدلة 

 

 130الصفحة 

 

 1-8-2االستمارة 

يف  املنتجة الكيميائية 2إليها مواد اجلدول  ُسّلمتاليت  األماكن

  األسلحة الكيميائيةعامل ألغراض املموقع 

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 

األماكن اليت مجيع  لإلعالن عنجمموعة بنود البيانات التالية بقدر ما يلزم من املرات  كرِّر السرية عالمة

موقع املعامل ألغراض املنتجة يف  الكيميائية 2اجلدول من مواد كل مادة ُأوصلت إليها 

 معروفةهذه األماكن األسلحة الكيميائية، إذا كانت 

 

       
 ➢  رمز موقع املعامل:   
       
 ➢  االسم الكيميائي الدارج يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية:   
       
 ➢  الكيميائية:رقم التسجيل  يف دائرة املستخلصات    
       
 ➢  :املكان   
       
 ➢  املدينة/الناحية:   
       
 ➢  املنطقة/الوالية/غري ذلك:   
       
 ➢  (:1 التذييل انظررموز البلدان )   
       
 ➢  )إذا كان معروفا(: ياملنتج النهائ   
       
 ➢  :املكان   
       
 ➢  املدينة/الناحية:   
       
 ➢  املنطقة/الوالية/غري ذلك:   
       
 ➢  (:1 التذييل انظررموز البلدان )   
       
 ➢  )إذا كان معروفا(: ياملنتج النهائ   
      
 ➢  :املكان   
       
 ➢  املدينة/الناحية:   
       
 ➢  املنطقة/الوالية/غري ذلك:   
       
 ➢  (:1 التذييل انظررموز البلدان )   
       
 ➢  )إذا كان معروفا(: ياملنتج النهائ   
       
 ➢   :املكان   
       
 ➢   املدينة/الناحية:   
       
 ➢   املنطقة/الوالية/غري ذلك:   
       
 ➢   (:1التذييل رموز البلدان )انظر    
       
 ➢   )إذا كان معروفا(: ياملنتج النهائ   
 

من اجلزء السابع من املرفق اخلاص بالتحقق. 11تشري إىل البيانات اليت سُتقدم إىل الدول األطراف األخرى وفق الفقرة  - ➢



 املرفق باء بالقسم باء

 2013دليل اإلعالنات لعام ل 3لة الطبعة املعّد

 131الصفحة 

 

 

 9-2االستمارة 

خطار بتوقف األنشطة اخلاضعة لإلعالن يف مواقع معامل مواد اإل

 الكيميائية 2اجلدول 

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 

 السرية عالمة

 

  الكيميائية 2توقفت فيه األنشطة املتعلقة مبواد اجلدول  وقع معامللكل م استمارة ملء تأكد من

       
   :رمز موقع املعامل   

       
   اسم موقع املعامل:   
       
   :تتوىل تشغيلهأو الشركة أو املؤسسة اليت  هاسم مالك   
       
   ه املدني:عنوان   
       
   املدينة/الناحية:   
       
   الوالية/غري ذلك:/املنطقة   
       
   خط الطول/املكان على وجه الدقة:و خط العرض   
       
   ❑ال     ❑نعم    ؟2األنشطة اخلاضعة لإلعالن املتعلقة مبواد اجلدول هل توقفت يف موقع املعامل نهائيًا كافة    

       

    السنة اليت توقفت فيها األنشطة اخلاضعة لإلعالن   

    سبب توقف األنشطة املعنية )ضع عالمة يف مجيع اخلانات املناسبة(   

  ❑ إغالق موقع املعامل   
       
  ❑ املعاملتفكيك موقع    
       
  ❑ املعَلن عنه )عنها( 2إغالق معمل )معامل( مواد اجلدول    
      
  ❑ املعَلن عنه )عنها( 2تفكيك معمل )معامل( مواد اجلدول    
       
  ❑ أو جتهيزها أو استهالكها( يف املعمل )املعامل(  2الكف عن األنشطة املعنية )إنتاج مواد اجلدول    

   )عنها( وذلك على الرغم من استمرار عمل هذا املعمل )هذه املعامل(املعَلن عنه    

       

       

    )تابع على الصفحة التالية(   

 

  



 املرفق باء بالقسم باء

 2013نات لعام عاللدليل اإل 3لة الطبعة املعّد

 

 132الصفحة 

 

 )تابع( 9-2االستمارة 

خطار بتوقف األنشطة اخلاضعة لإلعالن يف مواقع معامل مواد اإل

 الكيميائية 2اجلدول 

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 

       

    هتوقفأجريت يف موقع املعامل قبل األنشطة اليت    

       
    هل جرى يف موقع املعامل املعين، يف السنة التقوميية اليت توقفت فيه خالهلا األنشطة    

، إنتاُج مادة من هذه املواد أو جتهيُزها أو استهالُكها 2مبواد اجلدول اخلاضعة لإلعالن املتعلقة    

 بكميات تزيد على احلد املناظر لعتبة اإلعالن ذات الصلة؟

 

 ❑نعم  

 

 ❑ال  

 

    

مثل ويلزم تقديم  . "( فإن هذه االستمارة ُتعتَبر إعالنًا عن أنه ليس هناك ما يعَلن عنهالعن السؤال الوارد أعاله بالنفي )" ُأجيبإذا    

من اجلزء السابع من  3تقضي به الفقرة  وفق ما) مل يعد خيضع لإلعالن أنه املرفق اعتبارقبل  نيأخري نيت متتالينيسنت هذا اإلعالن

 .االتفاقية(

 

فيتعيَّن تقديم إعالن سنوي عن األنشطة السالفة فيما خص السنة التقوميية اليت توقفت  باإلجياب )"نعم"(عن هذا السؤال  ُأجيبوإذا    

يومًا من نهاية  90خالهلا يف موقع املعامل هذا األنشطة اخلاضعة لإلعالن. وميكن تقديم هذا اإلعالن إما مع اإلخطار احلالي أو بعد 

 السنة التقوميية املعنية.

 



 املرفق باء بالقسم باء

 2013دليل اإلعالنات لعام ل 3الطبعة املعّدلة 

 

 133الصفحة 

 املرافق املتصلة مبثل تلك املواد الكيميائيةالكيميائية و 3اجلدول  مواد

 

 1-3االستمارة 

 3عالن عن مواد اجلدول اإلالبيانات الوطنية اإلمجالية: 

 الكيميائية

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 

 السرية عالمة

 

  الكيميائية 3استمارة لكل مادة كيميائية مدرجة يف اجلدول  ملء تأكد من

       

   :االسم الكيميائي الدارج يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية   

       
      
       

   :رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية   

       
 وحدة الوزن:   

 
  ❑ كلغ ❑طن  ❑كيلوطن

    :السنة التقوميية السابقة ما خيصالكمية اإلمجالية في   

   الكمية املنتجة:   
       
   الكمية املستوردة:   
       
   الكمية املصدرة:   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 



 املرفق باء بالقسم باء

 2013نات لعام عاللدليل اإل 3لة الطبعة املعّد

 

 134الصفحة 

 1-3إرشادات بشأن االستمارة 

 الحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقيةاالسم الكيميائي الدارج لدى ا

بأمسائها الكيميائية. وبالنظر إىل أنه ميكن أن  املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةينبغي حتديد املواد الكيميائية 

يكون للمادة الكيميائية املدرجة يف أحد هذه اجلداول الكثري من األمساء الكيميائية النسقية وغري النسقية، ُيفضَّل 

)االسم الكيميائي الدارج لدى  الحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقيةيف ا اّتباع نظام التسمية النسقي املعمول به

(. وميكن أن يقدَّم بداًل من اسم املادة الكيميائية هذا امسها الكيميائي الحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقيةا

جتنُب  البيانات الوطنية اإلمجالية عنالوارد يف ُمرفق االتفاقية املتعلق باملواد الكيميائية. وجيب عند اإلعالن 

 استخدام األمساء الشائعة أو التجارية. 

 رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية

 ، إن ُوجد. يف دائرة املستخلصات الكيميائية املادة الكيميائيةرقم تسجيل ينبغي أيضًا تقديم 

املدرجة يف جداول املواد وبغية مساعدة الدول األطراف يف إعداد إعالنات الصناعة املتعلقة باملواد الكيميائية 

التسجيل يف دائرة املستخلصات  ( األمساَء الكيميائية وأرقاَم2 التذييل، ُضمِّن دليُل املواد الكيميائية )الكيميائية

 الن عنه من املواد الكيميائية املدرجة يف هذه اجلداول. )إن ُوجدت( اخلاصة مبا سبق اإلع الكيميائية

 وحدة الوزن

ينبغي أن يتضمَّن بيان الكمية اإلمجالية املشمولة بالنشاط املعين الذي شهدته السنة السابقة وحدة الوزن. فعلى 

حبسب االقتضاء.  "كلغ"طن" أو "أو  ،كيلوطن الدولة الطرف املعِلنة أن تبيِّن وحدة الوزن بوضع عالمة يف خانة

 وجيب استخدام وحدة الوزن ذاتها فيما خيص مجيع الكميات املعَلنة يف كل استمارة. 

 الكمية اإلمجالية للسنة التقوميية السابقة 

جيب أن ُتدَرج يف احلقول املناسبة الكميات اإلمجالية ملا قامت الدولة الطرف خالل السنة التقوميية السابقة 

بإنتاجه، وجتهيزه، واستهالكه، واسترياده، وتصديره. وللمزيد من املعلومات بشأن اإلعالن عن الكميات وقواعد 

 من القسم باء.  2-5-1تقريب األرقام الواجب تطبيقها، ُيرجع إىل البند الفرعي 
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املدرجة يف من املادة الكيميائية  %100وبوجه خاص، ينبغي، أوال، عند إدراج املخاليط اليت حتوي أدني من 

يف البيانات اإلمجالية، إدراج تلك املخاليط اليت حتوي مواد كيميائية تتجاوز عتبة الرتكيز  جداول املواد الكيميائية

املدرجة الكيميائية( فقط، وينبغي إدراج كمية املادة الكيميائية  3خيص مواد اجلدول يف ما  %30املنخفض السارية )

 اليت حيويها املخلوط وليس كمية املخلوط.  يف جداول املواد الكيميائية

الكيميائية قد مشل  3 التصدير( يف ما خيص مادة من مواد اجلدولواالسترياد، ووإذا كان النشاط املعين )اإلنتاج، 

، فينبغي ترك احلقل اخلاص طنا 30، وهو منها هي أدنى من احلد املناظر لعتبة اإلعالن السارية عليهاكمية 

 (. 2002تشرين األول/أكتوبر  10املؤرخ بـ DEC.14-C/7لقرار  اىلُيرجع إبهذا النشاط فارغًا )
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 1-1-3االستمارة 

الواردات والصادرات من  حتديدالبيانات الوطنية اإلمجالية: 

 حبسب البلد الكيميائية 3اجلدول مواد 

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 
 السرية عالمة

 
  الكيميائية 3استمارة لكل مادة كيميائية مدرجة يف اجلدول  ملء تأكد من

       
   ة:االسم الكيميائي الدارج يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقي   
       
   :رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية   
       
 وحدة الوزن:   

 
  ❑ كلغ ❑طن  ❑كيلوطن

لإلعالن عن مجيع  ما يلزم من املرات البيانات التالية بقدر بنودجمموعة  كرر   
من هذه املادة الكيميائية يف السنة التقوميية  املصدرةوالكميات  املستوردةالكميات 

 السابقة فيما خيص مجيع البلدان املعنية باألمر

   

       
   (:1 التذييلرمز البلد )انظر    
       
   :(اليت تستوردها الدولة الطرف املعلنةالكمية املستوردة )   
       
   :(الطرف املعلنةاليت تصدرها الدولة الكمية املصدرة )   
       
       
   (:1 التذييلرمز البلد )انظر    
       
   :(اليت تستوردها الدولة الطرف املعلنةالكمية املستوردة )   
       
   :(اليت تصدرها الدولة الطرف املعلنةالكمية املصدرة )   
       
       
   (:1 التذييلرمز البلد )انظر    
       
   :(اليت تستوردها الدولة الطرف املعلنةالكمية املستوردة )   
       
   :(اليت تصدرها الدولة الطرف املعلنةالكمية املصدرة )   
       
       
   (:1 التذييلرمز البلد )انظر    
       
   :(اليت تستوردها الدولة الطرف املعلنةالكمية املستوردة )   
       
   :(اليت تصدرها الدولة الطرف املعلنةالكمية املصدرة )   
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 1-1-3إرشادات بشأن االستمارة 

 الفرعي  القسمللمزيد من املعلومات بشأن اإلعالن عن الكميات وقواعد تقريب األرقام الواجب تطبيقها، ُيرجع إىل 

 من القسم باء. 1-5-2

 "،الحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقيةاالسم الكيميائي الدارج لدى اللحصول على إرشادات بشأن ملء حقل "

، انظر اإلرشادات اخلاصة باالستمارة "وحدة الوزن" وحقل دائرة املستخلصات الكيميائيةالتسجيل يف  رقموحقل "

 أعاله. 3-1

الكيميائية،  3 وفيما خيص كل بلد اخنرط مع الدولة الطرف املعِلنة يف جتارة باملادة املعَلن عن امسها من مواد اجلدول

 .ينبغي ملء احلقول الثالثة التالية

 رمز البلد

 . 1 التذييليبيَّن البلد اآلخر املشارك يف نقل املادة املعنية بإدراج رمزه املؤلف من ثالثة حروف الوارد يف 

 الكمية املستوردة

 ُتدَرج الكمية املستوردة إىل الدولة الطرف املعِلنة من البلد املعَلن عنه يف حقل "رمز البلد". 

 الكمية املصدَّرة

 ُتدَرج الكمية املصدَّرة من الدولة الطرف املعِلنة إىل البلد املعَلن عنه يف حقل "رمز البلد". 

إذا كانت الكمية اليت استوردتها الدولة الطرف املعِلنة أو صدَّرتها أدنى من احلد املناظر لعتبة اإلعالن السارية على 

" 30<" (، فينبغي إدراج2002تشرين األول/أكتوبر  10املؤرخ بـ DEC.14-C/7املادة الكيميائية املعنية )ُيرَجع إىل القرار 

: وقد تود الدول األطراف، بدال عن 13طنا 30لتبيان أن كمية املاد الكيميائية أدنى من عتبة اإلعالن البالغ مقدارها 

  ذلك، أن تعلن عن األرقام بالتحديد وإن كانت دون عتبة اإلعالن.

 

31
 وحداته اليت تبيَّن بها عتبة اإلعالن.التأكد من أن وحدات الوزن الواردة يف االستمارة تتطابق مع   
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 2-3االستمارة 

 الكيميائية 3عالن عن مواقع معامل مواد اجلدول اإل
 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-)السنةالتاريخ 

 

 السرية عالمة

 

  ملء استمارة لكل موقع معامل تأكد من

       

 ➢  :رمز موقع املعامل   

       
 ➢  اسم موقع املعامل:   
       
 ➢  :تتوىل تشغيلهأو الشركة أو املؤسسة اليت  هاسم مالك   

       

 ➢  العنوان املدني:   
       
 ➢  املدينة/الناحية:   
       
 ➢  املنطقة/الوالية/غري ذلك:   
       
 ➢  خط العرض وخط الطول/املكان على وجه الدقة:   
       
 ➢  متاحة(:اخلاصة باملعلومات اإلضافية املتعلقة مبوقع املعامل )إذا كانت  بيان متييز الضميمة   
      
       
 ➢  املعلن عنها يف موقع املعامل: 2عدد معامل مواد اجلدول    

       

       

       

       

       

       

       

 

 . املرفق املتعلق بالتحققمن اجلزء الثامن من  11يبيِّن املعلومات اليت ستزود بها الدول األطراف األخرى وفقا للفقرة  - ➢
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 2-3إرشادات بشأن االستمارة 

 املعاملرمز موقع 

ُيطلب من الدولة الطرف املعِلنة أن ختصِّص رمزًا واحدًا ملوقع املعامل فيما خيص كل مرفق، وميكنها استخدام هذا الرمز 

يف بنود البيانات ذات الصلة يف استمارات اإلعالن. وينبغي استخدام الرموز املعنية على حنو متسق يف اإلعالنات الالحقة 

 ييز املواقع اليت سبق أن ُأعلن عنها، وبالتالي جتنب عمليات التفتيش غري الضرورية. لضمان متّكن األمانة من مت

)مواقع املعامل  املرفق املتعلق بالتحققويف ما خيص مواقع املعامل اليت يتعني اإلعالن عنها مبوجب أكثر من جزء من 

مبوقع املعامل يف ما خيص موقع املعامل (، ُيوصى بشدة أن يستخدم نفس الرمز اخلاص 2-5-1انظر القسم  -املختلطة 

املعين يف مجيع اإلعالنات لتيسري متييزه باعتباره موقع معامل خمتلط بقصد انتقاء مواقع املعامل والتخطيط لعمليات 

التفتيش. بيد أنه، إذا ُاستخدمت نظم ترميز خمتلفة يف ما خيص مواقع املعامل اليت يتعني اإلعالن عنها مبوجب أجزاء 

، يوصى بإتاحة جدول مبثابة جزء من الرسالة اليت حيال بها اإلعالن، ترد قائمة به املرفق املتعلق بالتحققلفة من خمت

ملواقع املعامل املختلطة وُيشار فيه بوضوح إىل الرموز املستخدمة يف اإلعالنات مبوجب األجزاء املختلفة من املرفق املتعلق 

، تدرج ملحوظة بهذه املعلومة يف كل إعالن خاص يسإد نظامونيا باالستعانة ببالتحقق، أو، يف حالة اإلعالن إلكرت

  مبوقع املعامل املختلط.

 اسم موقع املعامل

ينبغي إدراج اسم موقع املعامل. ويكون  هذا االسم عادة االسَم الشائع استخدامه لإلشارة إىل املوقع املعين يف الوثائق 

األعمال، أو التصريح البيئي، أو وثائق اجلودة، إخل.( اليت ميكن إتاحتها خالل الرمسية )الرخصة التجارية أو رخصة 

عملية التفتيش. ويف احلاالت اليت يذكر فيها اسم الشركة يف هذه الوثائق وتكون هذه الشركة تشغل عدة مواقع معامل 

كان موقع املعامل )مثال شركة يف الدولة الطرف ذاتها، يوصى بأن يكون اسم موقع املعامل هو اسم الشركة متبوعا مب

 موقع معمل )ص((، وذلك للحيلولة دون اإلعالن عن عدة مواقع معامل بنفس االسم.  -)س( احملدودة 

 اسم مالك موقع املعامل أو الشركة أو املؤسسة اليت تتوىل تشغيله

ينبغي إدراج اسم مالك موقع املعامل، أو اسم الشركة أو املؤسسة اليت تتوىل تشغيله إذا مل يكن مالكه هو الذي يتواله. 

 وإذا كان املوقع خيضع إلدارة الدولة فيجب إدراج اسم اهليئة احلكومية أو الوزارة أو الوكالة احلكومية املكلَّفة بتشغيله. 
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 ، املنطقة/الوالية/غري ذلكحيةالناالعنوان املدني، املدينة/

عنوان موقع املعامل مبلء هذه احلقول الثالثة. وجتدر مالحظة أن كلمة "والية" تشري يف هذا السياق إىل جزء من  َأدِخْل

ذي أراضي البلد املعين )مثاًل: والية كاليفورنيا يف الواليات املتحدة األمريكية( ال إىل البلد نفسه. وعنوان موقع املعامل ال

عنوان املقر الرئيسي ملالكه أو للجهة اليت تتوىل تشغيله. وإذا مل يكن ملوقع  الينبغي إدراجه هو عنوان مكان وجوده 

املعامل عنوان مدني حمدَّد، فال ميكن حتديد مكانه بدقة انطالقًا من العنوان وحده، ما يوجب تقديم تفاصيل إضافية 

 وجه الدقة".  يف حقل "خط العرض وخط الطول/املكان على

 خط العرض وخط الطول/املكان على وجه الدقة

ينبغي استخدام هذا احلقل لتقديم مزيد من التفاصيل بشأن مكان وجود موقع املعامل على وجه الدقة. فذلك مهم أهمية 

دما ال يكون خاصة إذا كان من املتعذر حتديد مكان موقع املعامل بدقة انطالقًا من العنوان وحده، كما عليه احلال عن

بواسطة ملوقع املعامل عنوان حمدَّد. وميكن أن تتخذ هذه املعلومات شكل اإلحداثيات اجلغرافية )اليت ُيحصل عليها 

( أو شكل وصف مكان موقع املعامل، كالقول على سبل مثاًل ( أو بواسطة خريطة،GPS) نظام العاملي لتحديد املواقعال

 ". باءإىل بلدة  ألفعلى امتداد الطريق الرئيسية من بلدة  اتيلومرتاملثال "على بعد كذا ك

 بيان متييز الضميمة اخلاصة باملعلومات اإلضافية املتعلقة مبوقع املعامل )إذا كانت متاحة(

ميكن للدول األطراف استخدام هذا احلقل لتمييز كل ضميمة تقدَّم فيها معلومات إضافية قد ترغب يف التزويد بها طوعًا. 

دم بعض الدول األطراف هذا احلقل أيضًا إلعالم األمانة مبسائل أخرى متعلقة باملوقع املعين، مثل إعالمها وتستخ

 بإغالقه. 

 الكيميائية املعلن عنها يف موقع املعامل 2عدد معامل مواد اجلدول 

فضال عن مواقع معامل الكيميائية  2يف ما خيص مواقع املعامل املختلطة اليت أعلنت عن مواقع معامل مواد اجلدول 

الكيميائية. وإذا  2الكيميائية اليت جيري اإلعالن عنها، ينبغي إدراج عدد مواقع معامل مواد اجلدول  3مواد اجلدول 

 2 اجلدولمل يكن ملوقع املعامل مثل هذه املواقع، ينبغي إدراج "ال شيء". وجيب مالحظة ضرورة احتساب معامل مواد 

الكيميائية أو جتهزها أو تستهلكها غري أنه ال  2احتساب املعامل اليت تنتج مواد اجلدول  الكيميائية فقط؛ فال جيب

 يتعني اإلعالن عنها. 
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 3-3االستمارة 

 الكيميائية 3مل مواد اجلدول اعالن عن معاإل

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-)السنةالتاريخ 

 

  ملء استمارة لكل معمل تأكد من السرية عالمة

       

 ➢  رمز املعمل   

       
 ➢  رمز موقع املعامل:   

       
     ➢  اسم املعمل:   
       
 ➢  :تتوىل تشغيلهأو الشركة أو املؤسسة اليت  هاسم مالك   
       
   :على وجه الدقة موقع املعامل ضمنملعمل ا مكان   
       
   ، إن وجد:على وجه التحديد يكلاهلرقم    
       
   ، إن وجد:على وجه التحديد رقم املبنى   
       
   اخلاصة باملعلومات اإلضافية املقدمة بصفة طوعية عن املعمل  بيان متييز الضمائم   

    :)إذا كانت ُمتاحة(   
       
    :الكيميائية 3األنشطة الرئيسية ملعمل مواد اجلدول    

       
 ➢  بيان األنشطة الرئيسية للمعمل ت( ل4 التذييلانظر تستخدم رموز جمموعات املنتجات )   

    سب جمموعة )جمموعات( املنتجات:حب   

       
       

       

       

 

 املرفق املتعلق بالتحققمن اجلزء الثامن من  11تشري العالمة إىل املعلومات اليت ستوفرها دول أطراف أخرى وفقا للفقرة  - ➢
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 3-3إرشادات بشأن االستمارة 

 لكل معمل على حدة.  3-3يف ما خيص كل معمل يتعني اإلعالن عنه ينبغي تقديم االستمارة 

 رمز املعمل

ُيطلب من الدولة الطرف املعِلنة أن ختصِّص رمزًا واحدًا ملوقع املعامل فيما خيص كل معمل يتعني اإلعالن عنه يف موقع 

 ذا الرمز بغرض متييزها يف اإلعالنات الالحقة.املعامل، وميكنها استخدام ه

 رمز موقع املعامل

 . 2-3ينبغي إدراج ذات رمز موقع املعامل كما ُأعلن عنه يف االستمارة 

 اسم موقع املعامل

ية ينبغي إدراج اسم موقع املعامل. ويكون  هذا االسم االسَم الشائع استخدامه لإلشارة إىل املوقع املعين يف الوثائق الرمس

 أو وثائق الشركة أو املخططات اخلاصة مبوقع املعامل اليت ميكن إتاحتها خالل عملية التفتيش. 

 اسم مالك موقع املعامل أو الشركة أو املؤسسة اليت تتوىل تشغيله

وعموما، أدخل اسم مالك موقع املعامل، أو اسم الشركة أو املؤسسة اليت تتوىل تشغيله إذا مل يكن مالكه هو الذي يتواله. 

يكون هذا االسم هو ذات اسم املالك، أو الشركة، أو املؤسسة اليت تتولي تشغيل موقع املعامل )الذي ُأعلن عنه يف 

(، وإذا كان من يتوىل تشغيل املعمل خيتلف عن من يتوىل تشغيل موقع املعامل، ينبغي شرح السبب وراء 2-3االستمارة 

 موقع معامل منفصل.  جزء من  ابةعدم اإلعالن عن هذا املعمل على حدة مبث

 املعامل على وجه الدقة موقعموقع املعمل داخل 

أدخل رقم حمدد للهيكل أو املبنى يتيح حتديد مكان املعمل على خمطط موقع املعامل، أو إتاحة وصف ملكان املعمل 

 داخل موقع املعامل إذا مل خيصص له رقم. 

 بيان متييز الضميمة اخلاصة باملعلومات اإلضافية املتعلقة مبوقع املعامل )إذا كانت متاحة(

ذا احلقل لتمييز كل ضميمة تقدَّم فيها معلومات إضافية قد ترغب يف التزويد بها طوعًا. ميكن للدول األطراف استخدام ه

وتستخدم بعض الدول األطراف هذا احلقل أيضًا إلعالم األمانة مبسائل أخرى متعلقة باملوقع املعين، مثل إعالمها 

 بإغالقه. 
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( لتبيان األنشطة الرئيسية للمعمل حبسب جمموعة 4 التذييلرموز جمموعات املنتجات )انظر  ْماستخِد

 )جمموعات( املنتجات

لتبيان األنشطة الرئيسية للمعمل. وعند اختيار  4 التذييلأو أكثر من رمز جملموعات املنتجات من  اواحد ارمز ْلدِخَأ

رمز جملموعات املنتجات، ينبغي الرتكيز على األنشطة الرئيسية للمعمل نفسه، وليس بالضرورة أن يقتصر على أنشطته 

هو معمل  3، اليت جتعل منه معمال واجب اإلعالن عنه. مثال، إذا كان معمل مواد اجلدول 3املتعلقة مبواد اجلدول 

الكيميائية واملواد الكيميائية العضوية غري املميزة، ينبغي  2خمتلط يتعني اإلعالن عنه أيضا يف ما خيص مواد اجلدول 

 أن جتسد رموز جمموعات املنتجات األنشطة ذات الصلة جبميع أنظمة املواد الكيميائية الثالثة. 
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 4-3االستمارة 

يف موجودة  الكيميائية 3اجلدول  من موادعلومات عن كل مادة امل

 عتبة اإلعالناحلد املناظر ل نبكميات تزيد ععامل املموقع 

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-)السنةالتاريخ 

 

ملء استمارة واحدة أو أكثر لكل موقع معامل حبسب عدد املواد الكيميائية اليت  تأكد من السرية عالمة

 يتعني اإلعالن عنها

 

       

 ➢  :رمز موقع املعامل   

       
مواد من  مادةكل  عنإلعالن ل جمموعة بنود البيانات التالية بقدر ما يلزم من املرات كرر   

 موقع املعامليف  ةوجودامل الكيميائية 3اجلدول 

   

       
 ➢  االسم الكيميائي الدارج يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية:   
       
 ➢  :موقع املعاملالتجاري املستخدم يف  هاالكيميائية أو امساالسم الشائع للمادة    
       
     ➢ 
       
    رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية:   
       
   )تستخدم رموز ُنُطق اإلنتاج  الكيميائية 3نطاق اإلنتاج فيما خيص مادة اجلدول    

    (:6املبّينة يف التذييل    
       
   املبّينة يف  B13أو  B12أو  B11الغرض من اإلنتاج )ُتستخدم رموز أغراض اإلنتاج    

    :أو حتدَّد األغراض املعنية( 5التذييل    
       
 ➢  االسم الكيميائي الدارج يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية:   
       
 ➢  :موقع املعاملالتجاري املستخدم يف  هاالكيميائية أو امساالسم الشائع للمادة    
       
     ➢ 

   رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية:   
       
   )تستخدم رموز ُنُطق اإلنتاج  الكيميائية 3نطاق اإلنتاج فيما خيص مادة اجلدول    

    (:6املبّينة يف التذييل    

   املبّينة يف  B13أو  B12أو  B11الغرض من اإلنتاج )ُتستخدم رموز أغراض اإلنتاج    

    :أو حتدَّد األغراض املعنية( 5التذييل    
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 4-3إرشادات بشأن االستمارة 

املنتجة يف  3، إما استمارة واحدة أو أكثر، حبسب عدد مواد اجلدول 4-3ينبغي للدول األطراف أن متأل االستمارة 

 موقع املعامل. 

 رمز موقع املعامل

 . 2-3ينبغي إدراج ذات رمز موقع املعامل كما ُأعلن عنه يف االستمارة 

 عني اإلعالن عنها.ينبغي ملء احلقول التالية يف ما خيص كل مادة كيميائية يت

 الحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقيةاالسم الكيميائي الدارج لدى ا

بأمسائها الكيميائية. وبالنظر إىل أنه ميكن أن يكون  املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةينبغي حتديد املواد الكيميائية 

للمادة الكيميائية املدرجة يف أحد هذه اجلداول الكثري من األمساء الكيميائية النسقية وغري النسقية، ُيفضَّل اّتباع نظام 

الحتاد الدولي لدارج لدى ا)االسم الكيميائي ا الحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقيةالتسمية النسقي املعمول به يف ا

(. وميكن أن يقدَّم بداًل من اسم املادة الكيميائية هذا امسها الكيميائي الوارد يف ُمرفق االتفاقية للكيمياء البحتة والتطبيقية

ثابة املتعلق باملواد الكيميائية. وينبغي جتنب استخدام االسم التجاري مبثابة االسم املميز الرئيسي، بل ينبغي إتاحته مب

 معلومة إضافية يف احلقل التالي. 

 موقع املعاملالتجاري املستخدم يف  هااالسم الشائع للمادة الكيميائية أو امس

 هذا االسم ضمن هذا البند.  أأدِخلإذا كانت املادة الكيميائية تعرف باالسم التجاري أو باسم شائع آخر يف املرفق، 

 ائيةرقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيمي

، إن ُوجد. وميكن احلصول على أرقام يف دائرة املستخلصات الكيميائية املادة الكيميائيةرقم تسجيل ينبغي أيضًا تقديم 

التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية يف ما خيص املواد الكيميائية الشائع اإلعالن عنها يف دليل املواد الكيميائية 

 . املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةأو يف قاعدة بيانات املواد الكيميائية 

  الكيميائية 3نطاق اإلنتاج فيما خيص مادة اجلدول 

املنتجة يف موقع املعامل باختيار إحدى الرموز الواردة أدناه )والواردة  3مقدار املادة الكيميائية من مواد اجلدول  أذكر

 (. 6 التذييلأيضا يف 
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 نطاق اإلنتاج الرمز

B21 30  P  200 طن 

B22 200 P  000 1 طن 

B23 000 1  P  000 10 طن 

B24 000 10  P  000 100 طن 

B25 P  000 100 طن 

 املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةكمية اإلنتاج السنوي من املواد العضوية املميزة  Pمتثل : مالحظة

 الغرض من اإلنتاج

باستخدام رمز أو أكثر من الرموز الواردة أدناه )والواردة أيضا  3الغرض من إنتاج املادة الكيميائية من مواد اجلدول أذكر 

 مجيع الرموز اليت تنطبق على املادة املعنية.  أدخل(. 5 التذييليف 

 الغرض من اإلنتاج الرمز

B11 )الستهالكها مباشرة عند إنتاجها )استعماهلا كمادة حبيسة 

B12 لتخزينها كوسيط خملق واستخدامها يف املوقع 

B13 لتحويلها إىل صناعة أخرى 

الكيميائية اليت تنتج وتستخدم مباشرة  3يف ما خيص مواد اجلدول  B11من الضروري استخدام الرمز  :مالحظة

من دون أن تعزل أو ختزن، إما داخل املعمل ذاته أو يف معمل متاخم تنقل إليه عرب أنابيب املادة 

استخدام "صهريج التغذية" الستدامة التدفق املستمر للمادة الكيميائية إن . 3الكيميائية من مواد اجلدول 

يف ما خيص مواد  B12 الرمزجيب أاّل يعّد عزال أو ختزينا. وينبغي استخدام  3اجلدول  من مواد

الكيميائية اليت تنتج أو تعزل مبثابة مادة وسيطة ختزن بعد ذلك يف املوقع قبل استخدامها  3 اجلدول

 مرفق الكيميائية اليت تعزل ثم تنقل إىل 3يف ما خيص مواد اجلدول  B13فيه، بينما يستخدم الرمز 

 صناعي آخر )مبا فيه املرفق الذي تتولي تشغيله الشركة ذاتها( أو إىل اجلهة اليت تتاجر فيها. 
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 5-3االستمارة 

 3 مواد اجلدول فيها نتجتمواقع معامل سبق أن ُأ نإعالن ع

 ةألغراض األسلحة الكيميائي الكيميائية

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 

 1، يف أي وقت منذ مت فيهاملء استمارة لكل موقع معامل يشتمل على معامل  تأكد من السرية عالمة

ألغراض  الكيميائية 3، إنتاج مواد كيميائية مدرجة يف اجلدول 1946كانون الثاني/يناير 

 لكل موقع( 6-3االستمارة  امألاألسلحة الكيميائية )

 

       

 ➢  رمز موقع املعامل:   

       
 ➢  اسم موقع املعامل:   
       
 ➢  :تتوىل تشغيلهأو الشركة أو املؤسسة اليت  هاسم مالك   
       
 ➢  العنوان املدني:   
       
 ➢  املدينة/الناحية:   
       
 ➢  املنطقة/الوالية/غري ذلك:   
       
 ➢  خط العرض وخط الطول/املكان على وجه الدقة:   

       

       

       

   :اخلاصة باملعلومات اإلضافية عن موقع املعامل )إذا كانت متاحة( بيان متييز الضميمة   
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 6-3االستمارة 

 الكيميائية 3 مواد اجلدولفيها نتجت ُأاليت مل اعاملعالن عن اإل

 ألغراض األسلحة الكيميائية

 :رمز البلد

 القسم: باء

 من ..:الصفحة .. 

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 

ألغراض األسلحة الكيميائية، يف أي وقت  مت فيه،ملء هذه االستمارة لكل معمل  تأكد من السرية عالمة

 الكيميائية 3، إنتاج مادة كيميائية مدرجة يف اجلدول 1946كانون الثاني/يناير  1منذ 

 

       

 ➢  رمز املعمل:   

       
 ➢  رمز موقع املعامل:   

       

 ➢  اسم املعمل:   
       
 ➢  تتوىل تشغيله:اسم مالكه أو الشركة أو املؤسسة اليت    

       
 ➢  :على وجه الدقةمل املعاموقع مكان املعمل ضمن    
       
 ➢  الرقم احملدد للهيكل، إن وجد:   

       
 ➢  وجد:الرقم احملدد للمبنى، إن    

       
 ➢  ذا كانت )إ اخلاصة باملعلومات األساسية املقدمة عن املعمل بصفة طوعية بيان متييز الضمائم   

    متاحة(:   

    )األنشطة احلالية( الكيميائية 3مل مواد اجلدول ايف مع الرئيسية اجملراةاألنشطة    

       
 ➢  اجملراة يف بيان األنشطة الرئيسية ت( ل3 التذييلستخدم رموز األنشطة الرئيسية )انظر ُت   

    املعمل:   

 ➢  ( لبيان األنشطة الرئيسية للمعمل 4 التذييلستخدم رموز جمموعات املنتجات )انظر ُت   

    سب جمموعة )جمموعات( املنتجات:حب   
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 7-3االستمارة 

ألغراض  الكيميائية 3اجلدول  إنتاج مواد سالف نعالن عاإل

 األسلحة الكيميائية

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 

مت إنتاجها يف  الكيميائية 3ملء استمارة لكل مادة كيميائية مدرجة يف اجلدول  تأكد من السرية عالمة

 موقع املعامل

 

       
 ➢  رمز موقع املعامل:   

       
 ➢  االسم الكيميائي الدارج يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية:   
       
 ➢  موقع املعامل: يف ستخدمامل يالتجاراالسم الشائع أو االسم    
       
     ➢ 

 ➢  رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية:   
       
 ➢ ❑ كلغ ❑طن  وحدة الوزن:   
       
جمموعة بنود البيانات التالية بقدر ما يلزم من املرات إلعالن مجيع التواريخ اليت مت  كرر   

 .يف موقع املعامل الكيميائية 3فيها إنتاج مادة اجلدول 

   

       
 ➢  الفرتات التقريبية:   
       
 ➢  الكمية املنتجة:   
       
 ➢  الفرتات التقريبية:   
       
 ➢  الكمية املنتجة:   
       
 ➢  الفرتات التقريبية:   
       
 ➢  الكمية املنتجة:   
       
 ➢  الفرتات التقريبية:   
       
 ➢  الكمية املنتجة:   
       
 ➢  الفرتات التقريبية:   
       
 ➢  الكمية املنتجة:   

    الفرتات التقريبية:   

    املنتجة:الكمية    

    الفرتات التقريبية:   

    الكمية املنتجة:   
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 1-7-3االستمارة 

يف  املنتجة الكيميائية 3إليها مواد اجلدول  ُسّلمتاليت  األماكن

 عامل ألغراض األسلحة الكيميائيةاملموقع 

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 
األماكن اليت مجيع  لإلعالن عنجمموعة بنود البيانات التالية بقدر ما يلزم من املرات  كرر عالمة السرية

موقع املعامل ألغراض املنتجة يف الكيميائية  3اجلدول من مواد كل مادة ُأوصلت إليها 

 معروفةهذه األماكن األسلحة الكيميائية، إذا كانت 

 

 ➢  رمز موقع املعامل:   
       
 ➢  االسم الكيميائي الدارج يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية:   
       
 ➢  رقم التسجيل  يف دائرة املستخلصات الكيميائية:   
       
 ➢  :املكان   
       
 ➢  املدينة/الناحية:   
       
 ➢  املنطقة/الوالية/غري ذلك:   
       
 ➢  (:1 التذييل)انظر  البلدرموز    
       
 ➢  )إذا كان معروفا(: ياملنتج النهائ   
       
 ➢  :املكان   
       
 ➢  املدينة/الناحية:   
       
 ➢  املنطقة/الوالية/غري ذلك:   
       
 ➢  (:1 التذييل)انظر  البلدرموز    
       
 ➢  )إذا كان معروفا(: ياملنتج النهائ   
       
 ➢  :املكان   
       
 ➢  املدينة/الناحية:   
       
 ➢  املنطقة/الوالية/غري ذلك:   
       
 ➢  (:1 التذييل)انظر  البلدرموز    
       
 ➢  )إذا كان معروفا(: ياملنتج النهائ   

       

       

       

       

املرفق املتعلق بالتحققمن اجلزء الثامن من  11تشري العالمة إىل املعلومات اليت ستوفرها دول أطراف أخرى وفقا للفقرة  - ➢
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 8-3االستمارة 

خطار بتوقف األنشطة اخلاضعة لإلعالن يف مواقع معامل مواد اإل

 الكيميائية 3اجلدول 

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 

 السرية عالمة

 

  الكيميائية 3توقفت فيه األنشطة املتعلقة مبواد اجلدول  وقع معامللكل م استمارة ملء يتعني

       

   :رمز موقع املعامل   

       
   اسم موقع املعامل:   
       
   :تتوىل تشغيلهأو الشركة أو املؤسسة اليت  هاسم مالك   
       
   ه املدني:عنوان   
       
   املدينة/الناحية:   
       
   الوالية/غري ذلك:/املنطقة   
       
   خط الطول/املكان على وجه الدقة:و خط العرض   
       
   ❑ال   ❑نعم   من  3هل توقفت يف موقع املعامل نهائيًا كافة األنشطة اخلاضعة لإلعالن املتعلقة مبواد اجلدول    

    جداول االتفاقية؟   

    السنة اليت توقفت فيها األنشطة اخلاضعة لإلعالن   

    (ضع عالمة يف مجيع اخلانات املناسبةسبب توقف األنشطة املعنية )   

  ❑ إغالق موقع املعامل   
       
  ❑ تفكيك موقع املعامل   
       
  ❑ املعَلن عنه )عنها( 3إغالق معمل )معامل( مواد اجلدول    
      
  ❑ املعَلن عنه )عنها( 3تفكيك معمل )معامل( مواد اجلدول    
       
   ( يف املعمل )املعامل( املعَلن الكيميائية 3الكف عن األنشطة املعنية )إنتاج مواد اجلدول    

  ❑ )عنها( وذلك على الرغم من استمرار عمل هذا املعمل )هذه املعامل(عنه    

      

   )تابع على الصفحة التالية(   
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 )تابع( 8-3االستمارة 

خطار بتوقف األنشطة اخلاضعة لإلعالن يف مواقع معامل مواد اإل

 الكيميائية 3اجلدول 

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 

 

 
       
    ماهية األنشطة اليت توقفت يف موقع املعامل   

       
    هل جرى يف موقع املعامل املعين، يف السنة التقوميية اليت توقفت فيه خالهلا األنشطة    

، إنتاُج مادة من هذه املواد بكميات تزيد الكيميائية 3مبواد اجلدول اخلاضعة لإلعالن املتعلقة    

 احلد املناظر لعتبة اإلعالن ذات الصلة؟ نع

 

 ❑نعم  

 

 ❑ال  

 

       
فإن هذه االستمارة ُتعتَبر إعالنًا عن أنه ليس هناك ما يعَلن عنه فيما خص موقع  بالنفي )"ال"(عن السؤال الوارد أعاله  ُأجيبإذا    

 املعين، وال يتعيَّن تقديم أي إعالن آخر بشأنه. 3معامل مواد اجلدول 

 

فيتعيَّن تقديم إعالن سنوي عن األنشطة السالفة فيما خص السنة التقوميية اليت  باإلجياب )"نعم"(عن هذا السؤال  ُأجيبوإذا    

يومًا  90توقفت خالهلا يف موقع املعامل هذا األنشطة اخلاضعة لإلعالن. وميكن تقديم هذا اإلعالن إما مع اإلخطار احلالي أو بعد 

 من نهاية السنة التقوميية املعنية.
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 1-4االستمارة 

   نتاج املواد الكيميائيةاألخرى إلرافق املعن عالن اإل

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 

 السرية عالمة

 

  الكيميائيةنتاج املواد األخرى إلرافق امللكل مرفق من  استمارة ملء تأكد من

       
 ➢  :رمز موقع املعامل   
       
 ➢  اسم موقع املعامل:   
       
 ➢  :تتوىل تشغيلهأو الشركة أو املؤسسة اليت  موقع املعامل اسم مالك   
       
 ➢  :املدنيعنوان ال   
       
 ➢  املدينة/الناحية:   
       
 ➢  الوالية/غري ذلك:/املنطقة   
       
 ➢  خط الطول/املكان على وجه الدقة:و خط العرض   

       
 ➢   اخلاصة باملعلومات اإلضافية املتعلقة مبوقع املعامل )إذا كانت متاحة(: بيان متييز الضميمة   

       

 ➢   اجملراة يف موقع بيان األنشطة الرئيسية ت( ل4 التذييلستخدم رموز جمموعات املنتجات )انظر ُت   

    حبسب جمموعة )جمموعات( املنتجات:خاضعًا لإلعالن اليت جتعله مل ااملع   
       
   املدرجة يف جداول املواد املواد الكيميائية العضوية املميَّزة غري  إلنتاجالكمية اإلمجالية    

ستخدم )ُتالكيميائية احملتوية على فوسفور أو كربيت أو فلور ومبا فيها املواد ، الكيميائية   

 (:7 التذييل املبيَّنة يفاإلنتاج  ُنُطقرموز 

  

➢ 

 ➢    (فلورالكربيت أو الفوسفور أو ال معاملمبا يف ذلك )لمعامل لالعدد التقرييب    

   :االتفاقية جداوليف مدرجة زة غري وية مميَّـج مواد كيميائية عضاليت تنِت   

       

    )تابع على الصفحة التالية(   
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 )تابع( 1-4االستمارة 

   اإلعالن عن املرافق األخرى إلنتاج املواد الكيميائية

 :رمز البلد

 القسم: باء

 الصفحة .. من ..:

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 

 

       

       

فيها ج نَتمن واحد من املعامل اليت يأو أكثر  واحدمواقع املعامل اليت تشتمل على  فيما خيص   

 على فوسفور أو كربيت أو فلور حمتويةكيميائية  مادة من طنًا 30أكثر من 

   

      
 ➢  معامل املواد احملتوية على فوسفور أو  كربيت أو فلور:من يف موقع املعامل ما عدد    
       
  ❑ال   ❑نعم   املواد طن من  200مل خالل السنة التقوميية السابقة إنتاج أكثر من ااملع موقع مت يفهل    

    على فوسفور أو كربيت أو فلور؟ الكيميائية احملتوية   
       

يف املنَتجة لمواد الكيميائية احملتوية على فوسفور أو كربيت أو فلور لالكمية اإلمجالية    

 هاإنتاجمن معامل كل معمل 

   

       

    من املواد الكيميائية احملتوية على فوسفور  طن 200 إىل طنا 30فيها ج نَتيعدد املعامل اليت    

    :أو كربيت أو فلور   
       

    من املواد الكيميائية احملتوية على فوسفور  طن 1 000إىل  200فيها ج نَتيعدد املعامل اليت    

    :أو كربيت أو فلور   
       

    ن من املواد الكيميائية احملتوية على ط 10 000إىل  1 000فيها ج نَتيعدد املعامل اليت    

    فوسفور أو كربيت أو فلور   
       

    من املواد الكيميائية احملتوية على فوسفور  طن 10 000أكثر من فيها ج نَتيعدد املعامل اليت    

    :أو كربيت أو فلور   

       

       

 املرفق املتعلق بالتحققمن اجلزء الثامن من  11تشري العالمة إىل املعلومات اليت ستوفرها دول أطراف أخرى وفقا للفقرة  - ➢
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 1-4إرشادات بشأن االستمارة 

 رمز موقع املعامل

ُيطلب من الدولة الطرف املعِلنة أن ختصِّص رمزًا واحدًا ملوقع املعامل فيما خيص كل مرفق، وميكنها استخدام هذا الرمز 

يف بنود البيانات ذات الصلة يف استمارات اإلعالن. وينبغي استخدام الرموز املعنية على حنو متسق يف اإلعالنات الالحقة 

 واقع اليت سبق أن ُأعلن عنها، وبالتالي جتنب عمليات التفتيش غري الضرورية. لضمان متّكن األمانة من متييز امل

)مواقع املعامل  املرفق املتعلق بالتحققويف ما خيص مواقع املعامل اليت يتعني اإلعالن عنها مبوجب أكثر من جزء من 

عامل يف ما خيص موقع املعامل (، ُيوصى بشدة أن يستخدم نفس الرمز اخلاص مبوقع امل2-5-1انظر القسم  -املختلطة 

املعين يف مجيع اإلعالنات لتيسري متييزه باعتباره موقع معامل خمتلط بقصد انتقاء مواقع املعامل والتخطيط لعمليات 

التفتيش. بيد أنه، إذا ُاستخدمت نظم ترميز خمتلفة يف ما خيص مواقع املعامل اليت يتعني اإلعالن عنها مبوجب أجزاء 

، يوصى بإتاحة جدول مبثابة جزء من الرسالة اليت حيال بها اإلعالن، ترد قائمة به ملرفق املتعلق بالتحققاخمتلفة من 

جلميع مواقع املعامل املختلطة وُيشار فيه بوضوح إىل الرموز املستخدمة يف اإلعالنات مبوجب األجزاء املختلفة من املرفق 

، تدرج ملحوظة بهذه املعلومة يف كل إعالن بنظام إديسا باالستعانة املتعلق بالتحقق، أو، يف حالة اإلعالن إلكرتوني

 خاص مبوقع املعامل املختلط. 

 اسم موقع املعامل

ينبغي إدراج اسم موقع املعامل. ويكون  هذا االسم عادة االسَم الشائع استخدامه لإلشارة إىل املوقع املعين يف الوثائق 

عمال، أو التصريح البيئي، أو وثائق اجلودة، إخل.( اليت ميكن إتاحتها خالل الرمسية )الرخصة التجارية أو رخصة األ

عملية التفتيش. ويف احلاالت اليت يذكر فيها اسم الشركة يف هذه الوثائق وتكون هذه الشركة تشغل عدة مواقع معامل 

ن موقع املعامل )مثال شركة يف الدولة الطرف ذاتها، يوصى بأن يكون اسم موقع املعامل هو اسم الشركة متبوعا مبكا

 موقع معمل )ص((، وذلك للحيلولة دون اإلعالن عن عدة مواقع معامل بنفس االسم.  -)س( احملدودة 

 اسم مالك موقع املعامل أو الشركة أو املؤسسة اليت تتوىل تشغيله

ا مل يكن مالكه هو الذي يتواله. ينبغي إدراج اسم مالك موقع املعامل، أو اسم الشركة أو املؤسسة اليت تتوىل تشغيله إذ

 وإذا كان املوقع خيضع إلدارة الدولة فيجب إدراج اسم اهليئة احلكومية أو الوزارة أو الوكالة احلكومية املكلَّفة بتشغيله. 
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 الوالية/غري ذلك/املنطقةالعنوان املدني، املدينة/الناحية، 

عنوان موقع املعامل مبلء هذه احلقول الثالثة، حسب االقتضاء. وجتدر مالحظة أن كلمة "والية" تشري يف هذا  َأدِخْل

السياق إىل جزء من أراضي البلد املعين )مثاًل: والية كاليفورنيا يف الواليات املتحدة األمريكية( ال إىل البلد نفسه. وعنوان 

عنوان املقر الرئيسي ملالكه أو للجهة اليت تتوىل تشغيله.  الان مكان وجوده موقع املعامل الذي ينبغي إدراجه هو عنو

وإذا مل يكن ملوقع املعامل عنوان مدني حمدَّد، فال ميكن حتديد مكانه بدقة انطالقًا من العنوان وحده، ما يوجب تقديم 

 تفاصيل إضافية يف حقل "خط العرض وخط الطول/املكان على وجه الدقة". 

 على وجه الدقة املكانوخط الطول/ خط العرض

استخدم هذا احلقل لتقديم مزيد من التفاصيل بشأن مكان وجود موقع املعامل على وجه الدقة. فذلك مهم أهمية خاصة 

إذا كان من املتعذر حتديد مكان موقع املعامل بدقة انطالقًا من العنوان وحده، كما عليه احلال عندما ال يكون ملوقع 

نظام بواسطة الان حمدَّد. وميكن أن تتخذ هذه املعلومات شكل اإلحداثيات اجلغرافية )اليت ُيحصل عليها املعامل عنو

( أو شكل وصف مكان موقع املعامل، كالقول على سبيل املثال مثاًل ( أو بواسطة خريطة،GPS) العاملي لتحديد املواقع

 ". باءإىل بلدة  ألفعلى امتداد الطريق الرئيسية من بلدة  اتيلومرت"على بعد كذا ك

 موقع املعامل )إذا كانت متاحة(عن بيان متييز الضميمة اخلاصة باملعلومات اإلضافية 

ميكن للدول األطراف استخدام هذا احلقل لتمييز كل ضميمة تقدَّم فيها معلومات إضافية قد ترغب يف التزويد بها طوعًا. 

الدول األطراف هذا احلقل أيضًا إلعالم األمانة مبسائل أخرى متعلقة باملوقع املعين، مثل إعالمها وتستخدم بعض 

 بإغالقه.

( لتبيان األنشطة الرئيسية اليت جتعل املعمل خاضعا لإلعالن 4 التذييلرموز جمموعات املنتجات )انظر  ْماستخِد

 حبسب جمموعة )جمموعات( املنتجات

 .وأمثلتها جمموعات املنتجاتبعض رموز  مدلوالتُحدثت 

لتبيان األنشطة الرئيسية ملوقع املعامل. وعند  4 التذييلأو أكثر من رمز جملموعات املنتجات من  اواحد ارمز ْلدِخَأ

جتعل موقع اختيار رموز جمموعات املنتجات، يوصى باختيار رموز جمموعات املنتجات اليت تبيِّن أنشطة اإلنتاج اليت 

واملنتجات اليت جتعل  ال اليت تبيِّن املنتجات النهائية املصنوعة فيه، كما ُدرج عليه سابقًا. امل خاضعًا لإلعالناملع

للتفاهمات ة مبوجب االتفاقية ووفقا زتوافق تعريف مادة كيميائية عضوية مميَّقع خاضعا لإلعالن هي تلك اليت املو

 .1997أيار/مايو  16، املؤرخ بـC-I/DEC.39املذكورة يف القرار 
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عادة لإلعالن مبوجب اجلزء التاسع من حدثت رموز جمموعات املنتجات اليت تصف أنشطة اإلنتاج اليت ال ختضع 

، 522 القائمة التالية: يف استخدامها قد يشري إىل موقع معامل غري خاضع لإلعالن(املرفق املتعلق بالتحقق )وبالتالي فإن 

وال  .599و، 598و، 592و، 562و، 583و، 582و، 581و، 575و ،579و ،574و، 573و، 572و، 571و، 525و

، وقد أدرجت باللون الرمادي  األخرى إلنتاجا مرافقعن الستخدامها لإلعالنات تنطبق رموز جمموعات املنتجات هذه 

 .4يف اجلدول املضمن يف التذييل 

 ومتييز ركز جمموعة املنتجات لكل موقع معامل:ويتعني أخذ ما يلي يف االعتبار خالل تقييم 

وهلذا الغرض، جمموعة منتجات واحد لكل مادة كيميائية أو جمموعة مواد كيميائية.  ال خيصص سوى رمز (أ)

 برمز جمموعة منتجات واحد. فئة من املواد الكيميائية اليت ميكن تعريفها  |يقصد مبجموعة مواد كيميائية

، يتعني باإلمكان حتديد جمموعة من املواد الكيميائية ضمن أكثر من رمز جمموعة منتجات واحدعندما يكون  (ب)

 استخدام رمز واحد فقط.

، ثم اخرت وجه، باألنشطة الرئيسية ملوقع املعامل أفضل، على ترتبط اليت ،من القوائم التالية 14إخرت واحدة (ج)

 بالرتتيب املبني أسفله: على النحو األفضلاألنشطة ، الذي يصف ، عند االقتضاءوالتاليالرمز األول 

 قائمة الختيار رمز جمموعة املنتجات بناء على ما هو مطبق يف السوق:

 .593، و594و، 554، و553، و551، و533، و532، و531، و542، و541، و591

 :كيمياء املنتجاتقائمة الختيار رمز جمموعة املنتجات بناء على 

 .516، و524، و511، و512، و513، و523، و514، و515، و519

 املنطبقة  رموز جمموعات املنتجات يقتضي احلذر اإلعالن عن مجيععدة، س خمتلفة رئيسية إذا كان ملوقع املعامل أنشطة

نشاطا ميكن اعتبار إنتاج مادة كيميائية عضوية مميَّزة يف معمل ما على هذا النحو، خاضعا لإلعالن. واليت جتعل املرفق 

طنا من املواد الكيميائية العضوية  200جمموعة املواد الكيميائية تقل عن رئيسيا وإن كانت كميات املادة الكيميائية أو 

بشرط أن يتجاوز إمجالي مجيع املواد  احملتوية على فوسفور أو كربيت أو فلور،املواد الكيميائية طنا من  30أو  املميَّزة

من املواد الكيميائية  طنيا 30طنا أو أن يتجاوز  200عتبة اإلعالن احملددة يف الكيميائية العضوية املميَّزة يف موقع املعامل 

 احملتوية على فسفور أو كربيت أو فلور.

 

 
إمكانية ختصيص ، مما يعين مرافق اإلنتاج األخرىقد تنطبق فيها القائمتان معا على موقع معامل  حاالت هناك تكون قد  14

 رموز جمموعات منتجات من القائمتني معا. 
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قد ُأدرجت للتوضيح فقط وأنها ال  4 التذييليف  دالالت الرموزراعى أن املواد الكيميائية النموذجية الواردة يف بعض ُيو

 متثل قائمة مكتملة جلميع املواد الكيميائية يف نطاق جمموعة املواد وال توحي بأن هذه املواد الكيميائية قد ُأعلن عنها.

ُتشجَّع على ، فإن اهليئات الوطنية الرموز السالفة غري مستصوب رغم أنها ال تزال مقبولةاستخدام لئن كان  :مالحظة

لتجنب رموز جمموعات املنتجات صيغة دليل اإلعالنات اليت أخذت منها إشارة إىل  1-4تضمني االستمارة 

  ا إذا كانت الصيغة اجلديدة قد ُطبِّقت أم ال.ملبس بشأن أي 

يف ذلك أي ، ومبا املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةالعضوية املميزة غي  الكيميائيةج املواد الكمية اإلمجالية إلنتا

 (:7 التذييلاملواد الكيميائية احملتوية على فوسفور أو كربيت أو فلور )ُتستخدم رموز ُنُطق اإلنتاج، انظر من مقدار 

الكمية اإلمجالية من مجيع املواد الكيميائية املميزة امُلنتجة يف موقع املعامل باختيار أحد الرموز الواردة يف القائمة  َأدِخْل

 (7 التذييلأدناه )املدرجة أيضا يف 

 ُنُطق اإلنتاج الرمز

B31  200 طن   <  R < 000 1   

B32  000 1 طن ≤  R ≤  000 10    

B33  طن R > 000 10    

 .املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةكمية اإلنتاج السنوي من املواد العضوية املميزة غري إمجالي  Rمتثل  :مالحظة

ينبغي أن ُتدرج كل كمية  اإلمجالية التقديرية من إنتاج املواد العضوية املميزة يف موقع املعامل، الكميةوعند حساب 

فوسفور أو كربيت أو فلور وهي نوع من املواد العضوية املميزة وليست فئة منتجة من املواد الكيميائية احملتوية على 

 منفصلة من املواد الكيميائية.

تعني عند حساب "املقدار اإلمجالي التقرييب إلنتاج ي ،1997أيار/مايو  16املؤرخ بـ I/DEC.39-Cوفق قرار املؤمتر و

)أ( من اجلزء التاسع 1 الفرعية عمال بالفقرة عاملاملواد الكيميائية العضوية املميزة غري املدرجة باجلداول" يف موقع امل

 ع بيانات اإلنتاج بطريقة تشمل:من املرفق املتعلق بالتحقق، مج

املقدار اإلمجالي لكل هذه املواد الكيميائية العضوية املميزة غري املدرجة باجلداول، يف حالة إنتاج  "1"

 مادتني أو أكثر منها يف املعمل ذاته؛

يزة يف حالة العمليات متعددة اخلطوات، كمية املنتج النهائي فقط إذا كان مادة كيميائية عضوية مم "2"

غري مدرجة باجلداول، أو كمية املنتج الوسيط األخري لعملية ختليق متعددة اخلطوات والذي يطابق 

 ؛تعريف املواد الكيميائية العضوية املميزة غري املدرجة باجلداول
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يف حالة املنتجات الوسيطة اليت تطابق تعريف املادة الكيميائية العضوية املميزة غري املدرجة باجلداول  "3"

واليت يستعملها مصنع آخر يف املوقع إلنتاج مادة كيميائية عضوية مميزة غري مدرجة باجلداول، مقدار 

 املنتج الوسيط واملنتج الناتج عنه يف ذلك املصنع اآلخر.

ج مواد كيميائية ملعامل اليت تنِتمن ا )مبا فيها معامل الفسفور والكربيت والفلور( موقع املعاململا يف العدد التقرييب 

 االتفاقية: جداوليف زة غري مدرجة وية مميَّـعض

اليت تنتج مواد كيميائية عضوية مميَّزة يف موقع املعامل  )مبا فيها معامل الفسفور والكربيت والفلور(ُيدرج عدد املعامل 

 .لكيميائية احملتوية على فوسفور أو كربيت أو فلور()مبا فيها املواد ا

وعند حساب عدد املعامل اليت يتعني اإلعالن عنها، ينبغي أن ُتحسب مجيع املعامل اليت أنتجت مواد كيميائية 

عضوية مميَّزة يف أي وقت من السنة التقوميية السابقة. وينبغي أن ُتحسب املعامل اليت ُأغلقت أو حتى مت تفكيكها، 

 بنهاية السنة التقوميية، إذا كانت قد أنتجت مواد كيميائية عضوية مميَّزة يف تلك السنة التقوميية.

 مرفقمن اجلزء األول من  6ويف حاالت كثري، يتعذر التمييز بوضوح بني ما هو معمل وما هو وحدة. وتتضمن الفقرة 

 تعريفا للمعمل والوحدة. املتعلق بالتحقق االتفاقية

ها نسبيا أو هيكل أو مبنى بهذه تمنطقة مستقلة بذا( اإلنتاج، ورشة العمل " )مرفقاملعمل"مصطلح ـقصد بُي )ب(

 :الصفة يشتمل على وحدة أو أكثر مع بنية أساسية ملحقة أو مرتبطة بها من قبيل ما يلي

 ؛وحدة إدارية صغرية "1"

 ؛مناطق لتخزين/مناولة مدخالت اإلنتاج واملنتجات "2"

 ؛ة مناولة/معاجلة الصبيب/النفاياتمنطق "3"

 ؛خمترب حتليلي/اجلودة خمترب ملراقبة "4"

 ؛وحدة طبية متصلة بها/أولي إسعافخدمة  "5"

سجالت تتصل حبركة املواد الكيميائية املعلنة ومدخالت إنتاجها أو املنتجات من املواد الكيميائية  "6"

 االقتضاء.حسب املكّونة منها، الداخلة إىل املوقع واملوجودة حوله واخلارجة منه، 

ة وتركيبة وحدة" )وحدة اإلنتاج، وحدة العمليات( جمموعة املعدات اليت تشمل األوعيال"طلح صُيقصد مب )ج(

 األوعية، الالزمة إلنتاج مادة كيميائية أو جتهيزها أو استهالكها.
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وبوجه عام، ال يعترب املبنى أو اهليكل الذي حيتوي على تركيبات متعددة من املعدات إلنتاج املواد الكيميائية أو 

بيد أن املعمل ميكن أن يتألف  جتهيزها أو استهالكها جمموعة من املعامل املنفصلة بل معمال يتألف من عدة وحدات.

 من عدة مباٍن أو هياكل متكاملة. 

واحد أو عدة معامل يزيد إنتاجها من مادة كيميائية واحدة حمتوية  معملاملعامل اليت تتألف من مواقع ما خيص  يف

 اطن 30على فوسفور أو كربيت أو فلور عن 

من مادة  اطن 30ال ُيجاب عن األسئلة الثالثة الواردة يف هذا القسم إال إذا ُوِجد على األقل معمل واحد ُيزيد إنتاجه عن 

الكمية اإلمجالية جلميع املواد الكيميائية احملتوية  ليسأو فلور )أي كيميائية واحدة حمتوية على فوسفور أو كربيت 

 على فوسفور أو كربيت أو فلور(.

 عدد معامل املواد الكيميائية احملتوية على فوسفور أو كربيت أو فلور يف موقع املعامل

املعمل ال يعترب معمال للمواد الكيميائية احملتوية على فوسفور أو كربيت أو فلور إال إذا زاد إنتاجه  خالل  أنالحظ 

من مادة كيميائية واحدة حمتوية على فوسفور أو كربيت أو فلور )أي ليس الكمية  اطن 30السنة التقوميية السابقة عن 

كربيت أو فلور املنتجة يف موقع املعامل(. وال تعترب املعامل اليت مل  اإلمجالية جلميع املواد احملتوية على فوسفور أو 

 30تنتج إاّل كميات أقل من املواد الكيميائية احملتوية على فوسفور أو كربيت أو فلور )أي مل ُينتج فيها ما يزيد عن 

يميائية احملتوية على فوسفور أو من مادة كيميائية واحدة حمتوية على فوسفور أو كربيت أو فلور( معامل للمواد الك اطن

كربيت أو فلور، حتى وإن إذا زاد جمموع مجيع املواد الكيميائية احملتوية على فوسفور أو كربيت أو فلور املنتجة فيها 

 . اطن 30عن 

 طن من مادة كيميائية واحدة حمتوية على فوسفور أو كربيت أو فلور يف 200ما يزيد عن  موقع املعامل هذاهل أنتج 

 السنة التقوميية السابقة؟

طن من مادة كيميائية واحدة حمتوية على فوسفور أو  200أجب بـ"نعم" أذا كان موقع املعامل قد أنتج ما يزيد عن 

 ع املواد الكيميائية احملتوية على فوسفور أو كربيت أو فلور(.جلمي الكمية اإلمجالية كربيت أو فلور )أي ليس

ملواد الكيميائية احملتوية على فوسفور أو كربيت أو فلور اليت ينتجها كل معمل من معامل الكمية اإلمجالية إلنتاج ا

 املواد الكيميائية احملتوية على فوسفور أو كربيت أو فلور 
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 ُيدرج عدد املعامل املنتجة للمواد الكيميائية احملتوية على فوسفور أو كربيت أو فلور يف كل من الُنطق التالية:

 طن 200إىل طنا  30 -

 طن 1 000إىل  200 -

 طن 10 000إىل  1 000 -

 طن 10 000أكثر من  -
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 شهادة االستعمال النهائي

 الكيميائية إىل دول غري أطراف يف االتفاقية( 3)فيما خيص عمليات نقل مواد اجلدول  T30 االستمارة
 

 النقلرقم عملية  السنة رمز البلد بيانات املصدِّر

              املميِّزة لعملية النقل
 

 املادة الكيميائية املراد نقلها:  -ألف

 النوع:

اسم املادة الكيميائية الدارج يف االحتاد الدولي 

 للكيمياء البحتة والتطبيقية

 

  رقم تسجيلها يف دائرة املستخلصات الكيميائية 

  )بالكيلوغرامات(:الكمية اإلمجالية 

 وجه )أوجه( االستعمال النهائي للمادة الكيميائية:  -باء

1-  

2-  

3-  

 املستعمل النهائي )املستعملون النهائيون(  -جيم

أقوم )نقوم( بتصدير أي مقدار منها وال نشهد( بأني )بأننا( املستعمل النهائي )املستعملون النهائيون( للمادة الكيميائية املشار إليها يف البند ألف أعاله. وإني )إننا( لن  )إنناأشهد  إني

( وال ألي 2نهائي )املستعملون النهائيون( املذكور )املذكورون( يف القائمة أدناه، )( خارج الدولة املتلقية اليت يقيم على أراضيها املستعمل ال1بإعادة بيعه أو التصرف به بصورة أخرى )

، وبأنه ال علم لي )لنا( بأي حقائق من معرفة واعتقاد )لدينا(بأفضل ما لدى شخص آخر طبيعي أو اعتباري. وأشهد )نشهد( أيضا بأن البيانات الواردة يف هذه الشهادة صحيحة 

 ه الشهادة. أخرى ال تتوافق مع هذ

 (:كلغالكمية ) االسم:

  الوظيفة:

  املؤسسة:

 العنوان:

 التاريخ: التوقيع:

 (:كلغالكمية ) االسم:

  الوظيفة:

  املؤسسة:

 العنوان:

 التاريخ: التوقيع:

 (:كلغالكمية ) االسم:

  الوظيفة:

  املؤسسة:

 العنوان:

 التاريخ التوقيع:

 تأكيد باسم الدولة املتلقية   -دال

استحداث وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة  ُيؤكَّد مبوجب هذه الوثيقة أن املادة الكيميائية املنقولة املشار إليها أعاله لن تستعمل إال ألغراض غري حمظورة مبقتضى اتفاقية حظر

 الكيميائية وتدمري تلك األسلحة، وأنه لن يعاد نقلها.

  االسم:

  الوظيفة:

  املؤسسة:

 العنوان:

 التاريخ التوقيع:
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 باء القسم من  جيم املرفق حمتويات جدول

 

 165 ........................................ حّل التباينات يف البيانات عن عمليات نقل املواد الكيميائية

 173 .................................................................. أمثلة للمؤشرات احملتملة - 1الضميمة 

 178 ....................... قائمة مرجعية للتباينات يف عمليات النقل ألغراض اهليئات الوطنية - 2الضميمة 

 185 .....................ةالقائمة املرجعية إلعالن الواردات/الصادرات ألغراض الصناعة والتجار -3الضميمة 
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 الكيميائية نقل املوادالبيانات عن عمليات التباينات يف  حّل

 العام النهج

إىل أسباب كثرية. ومثة عوامل عديدة حتدد أفضل نهج  الكيميائية نقل املوادالبيانات عن عمليات تعزى التباينات يف 

 كل التباينات: بديدباعه لتّتايتعني 

سلطات سلطات اجلمارك، ما هو ما صدر البيانات التجارية فيما خيص الدولة الطرف، على سبيل املثال،  •

 إصدار تراخيص االسترياد/التصدير، التقارير املباشرة الصادرة عن الصناعة؟

 الدولة الطرف اليت أعلنت البيانات اليت يستند إليها التباين؟ما هي  •

o  وحدها )أي أن الدولة الطرف األخرى مل تعلن عن أية جتارة يف هذه املادة الكيميائية  الطرفدولتكم

 مع دولتكم الطرف(

o  الدولة الطرف األخرى فقط )أي مل تعلن دولتكم الطرف عن أي جتارة يف هذه املادة الكيميائية مع

 الدولة الطرف األخرى(

o  ال تتطابق.أعلنت كلتا الدولتني الطرف عن جتارة ولكن أرقامهما 

 هل تتاجر دولتكم الطرف عادة يف املادة الكيميائية موضوع التباين؟ •

 أن تكون مبثابة نهج أساسي:ينبغي غري أن النقاط التالية 

إلبالغ عن التباينات يف نقل يف رسالة ادولتكم الطرف  بشأنمراجعة البيانات املعروضة  -1اخلطوة 

 .املواد مبضاهاتها بإعالنكم

عن إلبالغ الرسائل السابقة املتعلقة باليل رسالة اإلبالغ عن التباينات ومقارنتها بحت -2اخلطوة 

 .، حبثا عن مؤشرات حمتملة تدل على منشأ التباينالتباينات

لبيانات اجملمعة لإلعالن، تقصيًا لألخطاء أو اإلغفاالت أو ايف إجراء عمليات تدقيق أولية  -3اخلطوة 

  .العد املزدوج

إذا مثل سلطات اجلمارك/الرتخيص،  ،التحقق من البيانات مبضاهاتها مبصادر أخرى -4اخلطوة 

 .مل تعلن عنهدولتكم الطرف رمبا  شيءالتباين ذو عالقة بأن إذا بدا أمكن ذلك، وال سيما 

جمددا مراجعة بياناتهم إىل وتهم لدع املعنينيأو التجار ذي الصلة الصناعة الرجوع إىل قطاع  -5اخلطوة 

 .حبثا عن األخطاء أو اإلغفاالت
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 االطالع على ملعرفة ما إذا كان بإمكانكم استشارة ممثلي الدولة الطرف األخرى املعنيني  -6اخلطوة 

 تداركه. تؤدي إىل قد أي بيانات عن التباين 

ة إذا بدا بالغ األمانة بذلك والنظر يف إجراء مزيد من االتصاالت بالصناعإإذا تعذر احلل،  -7اخلطوة 

 مل تعلن عنه.دولتكم الطرف شيء رمبا أن التباين يتعلق ب

إجراء أية  ، مع، عند االقتضاء( بنتائج العمليةىاألمانة )والدولة الطرف األخربإبالغ  قم -8اخلطوة 

 تعديالت الزمة.

اإلجراءات واللوائح املعمول بها فيها. ومن اجللي أن هذه اخلطوات ال تنطبق مجيعها على كل الدول األطراف، حسب 

 ويف بعض احلاالت، جيوز إتباع هذه اخلطوات بطريقة خمتلفة، ففي كثري من األحيان، ميكن إغفال خطوة أو أكثر؛

فعلى سبيل املثال، إذا كان التباين يعزى إىل أن دولة طرف أخرى أعلنت أنها صدَّرت إىل دولتكم الطرف مادة كيميائية 

عنها ومل يسبق لكم املتاجرة  فيها على اإلطالق، فقد يكون االتصال املباشر بالدولة الطرف املعنية جمديا  مل تعلنوا

 (.6)اخلطوة 

 ويرد أدناه مزيد من التفاصيل عن كل خطوة.

عريف يف رسائل التباينات مفتاح تاألمانة  توفر، تسوية التبايناتولتقديم املزيد من املساعدة للدول األطراف من أجل 

فريد )"مفتاح التباين"( لكل حالة تباين، وهو ما يسمح مبزيد من اتصاالت الدول األطراف فيما بينها ومع األمانة لتسوية 

، S/1525/2017/Rev.1وعالوة على ذلك، ووفقا ملذكرة األمانة  .معلومات مصنفة من حيث السرية إفشاءالتباينات دون 

تبادل املعلومات املأمون لتبادل املعلومات السرية بني الدول األطراف ُأتيح نظام ، 2017أيلول/سبتمرب  19املؤرخة بـ

 املعنية عن طريق األمانة اليت ستكون مبتابة مركز لتلقي الرسائل وحتويلها. 

 : مضاهاة رسالة اإلبالغ عن التباينات بإعالناتكم1اخلطوة 

رسالة اإلبالغ عن التباينات اليت تقدمها األمانة. وُتعرض البيانات  لخال أوال، حتديد املواد الكيميائية والبلدان املعنية من

جدول )انظر املثال الوارد أدناه الذي اسُتخِدمت فيه رموز بلدان وهمية( حيدد املادة الكيميائية املعنية برقمها يف شكل يف 

ف املستوردة واملصدرة احملددة برمز البلد دائرة املستخلصات الكيميائية وُيبيِّن الكميات اليت أعلنت عنها الدول األطرا

لإلطالع على قائمة رموز البلدان(. ويقتصر العرض على عمليات نقل املواد املتصلة  1 التذييلاملكون من ثالثة أرقام )انظر 

يتعلق  بدولتكم الطرف اليت أسفرت عن تباين. وإذا ُترك حقل كميات فارغا، فمعنى ذلك أن الدولة الطرف مل تقدم إعالنا

 بنقل للمواد أعلنت عنه الدولة الطرف األخرى.
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 الكمية املصدَّرة

 )أطنان(
 الدولة الطرف املصدرة

 املادة الكيميائية 

 )رقم دائرة املستخلصات الكيميائية(

الدولة الطرف 

 املستوردة

الكمية املستوردة 

 )أطنان(

 100,0 ص 6-71-102 س 20,0

  ص 6-71-102 ض 40,0

املثال مقتطفا من تقرير لإلبالغ عن تباينات يف نقل املواد صادر عن الدولة الطرف ص )مجيع الرموز وهمية( يعرض هذا 

من مادة كيميائية رقمها يف  اطن 20، أعلنت الدولة الطرف س عن تصدير لويتعلق بنوعني من التباين. ففي التباين األو

( إىل الدولة الطرف ص، بينما أعلنت 17-باء 3ول أمني، اجلدول )ثالثي إيثان 6-71-102دائرة املستخلصات الكيميائية 

من املادة الكيميائية نفسها  اطن 40طن. ويف التباين الثاني، أعلنت الدولة ض عن تصدير  100الدولة ص عن استرياد 

 إىل الدولة ص ولكن الدولة ص مل تعلن عن استرياد هذه املادة الكيميائية من الدولة الطرف ض.

إالَّ التباينات املتعلقة بها، وتبعا لذلك، سيتضمن تقرير الدولة الطرف ص كال  هى كل دولة طرف تقريرا ال ترد فيوتتلق

التباينني الواردين يف املثال أعاله، غري أن التقريرين اللذين تتلقاهما الدولة س والدولة ض لن يوردا إال التباين الوحيد 

 إىل أية تباينات ختصهما مع دول أطراف أخرى.املتعلق بهما مع الدولة ص،باإلضافة 

ُتعقد مقارنة بني املعلومات الواردة يف التقارير وسجالت اهليئة الوطنية إلعالناتكم للتحقق من أن رسالة اإلبالغ عن و

قدون األمانة مل تتلق تعديال تعتوحيتمل أيضا أن تكون  .التباينات تعرب عن إعالنات دولتكم الطرف على الوجه الصحيح

 أنكم سبق وقدمتموه

 .من ذلكحقق للتاالتصال باألمانة احرصوا على وإذا كان مثة تضارب، 

 التباينات السابقةالتباينات ومقارنتها ب رسالة اإلبالغ عن: حتليل 2اخلطوة 

حمتملة قد تساعد بعد التأكد من أن بياناتكم ُعِرضت على الوجه الصحيح، يتعني حتليل التباينات حبثا عن مؤشرات 

 التباين. تدارك لتسريع عملية واحد معني تركيز جهودكم على جمالبذلك فيتسنى لكم  ،يف استبانة منشأ التباين

السعي لتدارك التباينات يف نقل املواد، من املهم أخذ مجيع التباينات يف احلسبان وجتنب الرتكيز على تباين عند و

 يساعد أحد التباينات يف تفسري تباين آخر. فعلى سبيل املثال:فقد ، وحيد فقط مبعزل عن البقية

إذا أسفرت واردات دولتكم الطرف من مادة كيميائية واحدة عن تباينني يعزى أحدهما إلعالنكم عن  استرياد  •

مادة من بلد مل يعلن عنها، ويتعلق ثانيهما بكمية مماثلة أعلن بصددها بلد آخر عن تصدير مادة إىل دولتكم 

طرف ولكنكم مل تعلنوا عنها، فينبغي عندئذ التساؤل عمَّا إذا كان كال التباينني يتعلقان بالتجارة نفسها، مع ال

 حدوث تضارب فيما خيص البلدان املشاركة يف هذه التجارة.
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أعلن  -قد يشري تباينان يتعلقان بنفس الكمية من الواردات من البلد نفسه ولكن من مادة كيميائية خمتلفة  •

على  ع خطا يف حتديد املادة الكيميائيةوإىل حالة وق - دهما بلدكم وحده وأعلن ثانيهما البلد اآلخر وحدهأح

 . النحو الصحيح

 رمبا يكون الرجوع إىل التباينات املتعلقة بسنوات سابقة جمديا:فوباإلضافة إىل اإلطالع على أحدث التباينات يف السنة، 

اضي؟ وإذا كان األمر كذلك، فقد يكون مصدر التباين واحدا. وإذا متكنت هل لوحظ وجود تباين مماثل يف امل •

. معاجلة التباين يف هذه السنة علىدولتكم الطرف من تسوية سجالت التباينات السابقة، فقد يعينها ذلك 

 ملا أُتِخذ من خطوات ملعاجلة التباين للرجوع إليها يف املستقبل. ةدقيقاالحتفاظ بسجالت أهمية ذلك يربز و

جتارة منتظمة مل وجود يشري ذلك إىل فيمكن أن هل مثة منط لنفس النوع من التباين يتكرر سنة بعد أخرى؟  •

 .لت غِفأال إىل شحنة وحيدة ُتكتشف 

البلد امُلصدِّر هلا يف سنة ت رغادحيث تكون شحنة قد  - أخرى سنة هل حدثت جتارة عند نهاية سنة وبداية •

ن الدولة الطرف املصدرة والدولة أالبلد املستورد هلا يف السنة التالية؟ ويعين ذلك إىل وصلت معينة لكنها 

 السنتني.هاتني تباينات يف  ، وهو ما يفضى إىليف سنتني خمتلفتنياملعنية الطرف املستوردة ستبلغان عن التجارة 

بعض التباينات مؤشرات  ه لن تكون إال يفعلى أنالتشديد مثلة هلذا النوع من املؤشرات. وينبغي أ 1وترد يف الضميمة 

 واضحة ميكن االستعانة بها يف حتديد منشأ التباين.

 عة لإلعالنالبيانات اجملّم إجراء عمليات تدقيق أولية يف: 3اخلطوة 

سجالت اهليئة الوطنية )أو سجالت سلطات اجلمارك/الرتخيص، حسب االقتضاء( للتأّكد من عدم التدقيق يف جيب 

وقوع خطأ يف إدخال البيانات املستقاة من اإلعالنات املقدمة من قطاع الصناعة واملتاجرين، يف قاعدة بيانات/سجالت 

 اهليئة الوطنية، أو وقوع خطأ يف جتميع البيانات من أجل اإلعالن. 

إىل أو معينة شحنات حدوث سجالت اهليئة الوطنية أيضا يف حتديد مؤشرات إضافية قد تشري إىل  التدقيق يفاعد سيو

 .مبزيد من الدراسةمن شركات بعينها واردة إعالنات احتمال وجود حاجة إىل تناول 

 هذه العملية.إجراء يف  تساعدقائمة مرجعية  2وترد يف الضميمة 

 مبضاهاتها مبصادر أخرى  بيانات: التحقق من ال4خلطوة ا

يف املقام األول،  البيانات إلعالنات البيانات الوطنية اإلمجالية من الصناعة مباشرة،حتى يف احلاالت اليت ٌتقدم فيها، 

فمن اجملدي التحقق من هذه البيانات مبضاهاتها مبصادر أخرى، مثل طلبات تراخيص التصدير/االسترياد أو بيانات 
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اجلمارك، إن ُوِجدت. فعلى سبيل املثال، قد تساعد مضاهاة أمساء الشركات اليت قدمت طلبات للحصول على رخصة 

ت الوطنية اإلمجالية يف حتديد جتار إضافيني أو حتى بعض استرياد/تصدير بأمساء الشركات اليت قدمت إعالنا بالبيانا

حاالت اإلعالن املزدوج )مثال، حني يعلن التاجر واملستعمل النهائي معا عن عملية التصدير نفسها(. وُيحبَّذ إجراء 

ادر قد ُتعني عمليات التحقق هذه قبل تقديم اإلعالن إلتاحة الفرصة لتوضيح أية تناقضات قبل تقدميه. غري أن هذه املص

أيضا على تدارك التباينات يف نقل املواد، فتساعد على وجه اخلصوص يف حتديد جتارة مل ُتبلغ اهليئة الوطنية بها. 

من حتديد  أو سلطات الرتخيص ومبعرفة املادة الكيميائية وكميتها والبلد املتاجر بها املعين بالتباين، قد تتمكن اجلمارك

 .مغزىلة اليت قد تكون ذات الواردات/الصادرات احملتم

 نياملعنّي التجار/ذي الصلة الصناعةقطاع : الرجوع إىل 5اخلطوة 

ُتمكِّن املؤشرات املستخلصة من مراجعة رساالت اإلبالغ عن التباينات ومن عمليات التحقق من البيانات اليت حبوزة 

لتباين الذي يتعني التأكد منه الحقا مع تمل لاحملصدر املاهليئة الوطنية هذه اهليئة من أن حتدد، يف بعض احلاالت، 

 الشركة املعنية، قبل إجراء أية تعديالت الزمة. 

وحني يكون مصدر التباين أقل وضوحا، فقد يكون من اجملدي أن ُيطلب من مجيع الشركات املشاركة يف املتاجرة 

ليت مل تقدم إعالنا عن السنة املعنية االشركات ذلك شمل ي. ومن جديد بياناتهاالتدقيق يف باملادة/املواد الكيميائية املعنية 

سببا يف أنها مل تقدم  طأاملعنية يف املاضي القريب ورمبا كان السهو أو اخل ولكنها شاركت يف جتارة املادة الكيميائية

 .15إعالنها

قائمة مرجعية لتستعني بها الصناعة. وينبغي أن ُتكيف كل دولة من الدول األطراف هذه القائمة مبا  3وترد يف الضميمة 

يناسب متطلباتها/لوائحها قبل استخدامها. وجيوز للصناعة أن تستخدم هذا النوع من القوائم املرجعية أيضا قبل تقديم 

 إعالناتها.

 : استشارة الدول األطراف األخرى6اخلطوة 

من بيانات دولتكم الطرف )سجالت اهليئة الوطنية، سجالت اجلمارك/الرتخيص، عمليات التحقق  قكم املزدوجقبعد حت

مع الصناعة، عند االقتضاء(، ُيحبِّذ االتصال مبمثلي الدولة الطرف األخرى املعنية ملناقشة األمر معهم ومقارنة البيانات، 

نقل املواد حتديد جتارة إضافية جتهل أمرها دولة عمليات يف  يناتعن التبا تقاسم البياناتفقد يتيح  .ما أمكن ذلك

 

البيانات من الصناعة مباشرة التفكري بانتظام يف أن ُترسل إضافة إىل ذلك، يتعني على اهليئات الوطنية اليت تتوىل جتميع  15

فيها إىل ضرورة  اتنبههعن واردات/صادرات  اليت سبق أن أعلنت ةمذكرة إىل مجيع اجلهات املعنية يف قطاع الصناعة/التجار

 عند بدء عملية جتميع البيانات. اإعالناتهتقديم 
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قيامهما بل  الطرفني إحدى الدولتني قيام إىل  فيؤدي ذلك ،طرف، أو ُيظِهر شحنات فردية تستدعي مزيدا من البحث

ت تكون فيها تعديالت. ومن جانب آخر، قد يتيح تقاسم البيانات على هذا النحو الفرصة لتحديد حاالبإجراء كلتاهما 

نهاية  إىل جتارة متت ُقبيل ، على سبيل املثال،صحيحة ولكن حدث فيها تباين يعزى نيإعالنات كلتا الدولتني الطرف

 .سنة وعند بداية أخرى

للسرية عن نقل املواد إىل هيئات وطنية أخرى محاية  معلوماتوتضع بعض الدول األطراف قيودا قانونية على تقديم 

تقاسم البيانات. غري أن من اجملدي إثارة املسألة حتى يف هذه احلاالت، فقد يكون يف هذه احلاالت فيتعذر  ،التجارية

اليت كانت ستصل فيها بوسع الدولة الطرف املعنية تقديم بعض املعلومات املفيدة )على سبيل املثال، التواريخ التقريبية 

وسيلة النقل( حتى وإن تعذر عليها تقديم تفاصيل كاملة عن كل شحنة.  الشحنة إىل بلدكم، أو ميناء الدخول، أو

وأشارت بعض الدول األطراف اليت تضع قيودا قانونية أيضا إىل أنها، وإن كانت ال تستطيع تقديم أية معلومات، 

يئة الوطنية لتلك ستطلب من معلنيها االتصال بشركائهم التجاريني يف الدولة الطرف األخرى ليطلبوا منهم االتصال باهل

 الدولة الطرف.

us/member-https://www.opcw.org/about-)يف موقع منظمة حظر األسلحة الكيميائية على اإلنرتنت ُتتاح و

states نية وذلك لتيسري املناقشات بني اهليئات اهليئات الوطيف االتصال عن جهات معلومات تفاصيل ( قائمة ترد فيها

الوطنية يف مسائل من بينها مسائل التباين يف نقل املواد. وُيلفت نظر اهليئات الوطنية إىل أن كثريا من الدول األطراف 

تعترب مسائل نقل املواد سرية، فينبغي احلرص عندئذ على جتنب الكشف عن معلومات الدولة الطرف األخرى السرية 

ناقشة هذه املسائل عرب الربيد اإللكرتوني أو اهلاتف أو الفاكس. وبوسع اهليئات الوطنية أن تغتنم أيضا الفرص عند م

اليت تتيحها خمتلف اجتماعات اهليئات الوطنية، مثل اجتماع اهليئات الوطنية السنوي يف الهاي واالجتماعات 

 ائها من الدول األطراف األخرى.اإلقليمية ذات الصلة، ملناقشة هذه املسائل مباشرة مع نظر

 اخلارجي : التواصل7اخلطوة 

إذا مل ُتسفر اخلطوات السابقة عن حل للتباين وبدا أنه يشري إىل أن دولتكم الطرف أجرت جتارة إضافية مل ُيعلن عنها، 

هذه )مثال، عقد حلقات اخلارجي مع الصناعة. وألن أنشطة التواصل  اخلارجي التواصلإجراء مزيد من يف النظر فُيحبِّذ 

يف قطاعات  ناشطةلتحديد شركات إضافية  التجاريةغرف الة ويروابط الصناعالتدارس إعالمية للتجار أو االتصال ب

جراء مزيد منها، ُيوصى، قبل إفستغرق وقتا طويال، ميكن أن يتستخدم املادة الكيميائية املعنية( رمبا صناعية حمددة  

 معاجلة التباينات. الرامية إىل عن األنشطة  ةألمانا إىل بتقديم تقرير مرحلي

https://www.opcw.org/about-us/member-states
https://www.opcw.org/about-us/member-states


 بالقسم باء جيماملرفق 

 2013لدليل اإلعالنات لعام  3املعّدلة الطبعة 

 

 171الصفحة 

 نتائج العمليةعن بالغ اإل: 8اخلطوة 

كن. وقت مم أسرعيف إعالنكم يف  ضرورية إذا أمكن حل التباين كله أو جزء منه، فيتعني إبالغ األمانة عن أية تعديالت

اليت على حتسني اإلرشادات لتمكينها من املثابرة معلومات عن سبب هذه التباينات  أيعلى تقديم  حث األمانُةوُت

من  تعديلأي لدول األطراف يف هذا الصدد. وميكن أن ُتدرج هذه املعلومات يف رسالة اإلحالة املرفقة بتقدمها إىل ا

 .التعديالت

املعنية التباين، فُيحّبذ أن تبلغوا الدولة الطرف األخرى ارك لتدوإضافة إىل ذلك، إذا أجرت دولتكم الطرف أي تعديل 

 بذلك.

يف احلاالت اليت يتعذر فيها التباين حتى يف إطار حماولة تدارك من خطوات  متاختذن تبلغوا األمانة مبا وصى بأوُي

 العثور على حل للتباين املعين. 

بني إعالنات االتساق حتدد فيها أوجه عدم  عمليات نقل املواد الكيميائيةحاالت التباين يف سائل وتعد األمانة كل سنة ر

املعلن  املقاديرالتجارية، عندما يتجاوز الفرق بني  تصدرها الدول األطرافليت اول الكيميائية اتصدير واسترياد مواد اجلد

طراف الرد على تلك الرسائل لتوضيح وُيطلب من الدول األ عنها لكل مادة كيميائية عتبة اإلعالن اخلاصة بتلك املادة.

ب، عند االقتضاء، يف اإلعالنات صوَّوُت مقادير مواد اجلداول الكيميائية املستوردة أو املصدرة حتى ُتوضَّح أي تباينات

 ي تتوافق املقادير.املعدلة لك

اليت تتوصل بها األمانة يف على تصنيف أولي للمعلومات وفقا ألُتصنف رسائل التباينات يف نقل املواد الكيميائية 

عن البيانات الوطنية اإلمجالية. وتشري األمانة إىل أنه حيث أن اإلعالنات عن اإلعالنات اليت تقدمها الدول األطراف 

تصنف سنويا حبسب ت نقل مواد اجلداول الكيميائية بني الدول األطراف البيانات الوطنية اإلمجالية املتعلقة بعمليا

املادة الكيميائية، فإن هذه اإلعالنات ال تفشي بالضرورة أي معلومات جتارية سرية. وتود األمانة أن تسلط الضوء على 

الوطنية اإلمجالية املتعلقة  الفوائد املتأتية من ختصيص الدول األطراف مستويات تصنيف مناسبة إلعالناتها عن البيانات

املواد  يف جتارة تسوية التبايناتمن أجل  فيما بينهالمعلومات ل الالزم تبادلاللتسهيل  بعمليات نقل املواد الكيميائية

 ترتتب عنها" من حيث السرية مستوى تصنيف "شديد احلمايةا خصص هلُي. وتالحظ األمانة أن أي بيانات الكيميائية

مما يقيد بشدة املعاجلة اإللكرتونية هلذه املعلومات ويعيق تبادل البيانات مع  ، بعض الدول األطرافآثار قانونية يف

مصنفة من حيث قنوات اتصال غري  عربيف بعض األحيان ، ترسل الدول األطراف ردودها والدول األطراف األخرى. 

معلومات صنفتها الدولة الطرف األخرى املعنية.  تكشف عن غري قصد عنف، دسرية، مثل الربيد اإللكرتوني أو الربي

 ملرفق االتفاقية املتعلق بالسرية.قد يشكل هذا خرًقا وفًقا و
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 جتنب أيالتباينات يف نقل املواد الكيميائية ويف نفس الوقت عملية الرد على رسائل  وإلضفاء مزيد من الكفاءة على

يف البيانات عن التباينات الرد على  استمارةالدول األطراف  تخدمبأن تس فشاء معلومات سرية، توصي األمانةإل احتمال

استمارة الرد واملساعدة  ملءكيفية  تبنيإرشادية نقل املواد الكيميائية املعدَّة حديثا بصيغة إكسيل. وتتوفر كذلك وثيقة 

 البيانات عن نقل املواد الكيميائية.يف حتديد أسباب التباينات يف 

 

عرب الرابط:  ”Catalyst“خالل اخلادوم اخلارجي للمنظمة اإلرشادية من  وثيقة التوجيهرة الرد والاستما حتميلميكن و

]https://www.opcw.org/resources/catalyst/register[ وميكن إرسال استمارة الرد بعد ملئها مباشرة إىل عنوان .

 .deb@opcw.orgالربيد اإللكرتوني: 

 

 

 

https://www.opcw.org/resources/catalyst/register
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 أمثلة للمؤشرات احملتملة - 1الضميمة 

وال تظهر  فيها إال الصفوف املناسبة من  -ُبسِّطت احلاالت املعروضة أدناه إلبراز املؤشرات بقدر أكرب من الوضوح 

من ذلك ة كما ُتبيِّن كل حالة على حدة. ويف واقع األمر، قد يكون حتديد املؤشرات أصعب رسالة التباين النموذجي

 :، وهيبكثري ألسباب شتى

 ؛ وبالتالي،استبانة التباينات املعنية من صعوبة قد حتتوي الرسالة على تباينات أخرى كثرية تزيد •

 الصلة بهما. قد تفصل بني تباينني مرتبطني ببعضهما تباينات عديدة أخرى عدمية

 رمبا يعزى تباين مفرد إىل عدة أسباب فتصعب رؤية أي مؤشر جلي. •

إذا تألفت التجارة يف مادة كيميائية مفردة بني دولتني من الدول األطراف من عدة شحنات أو شاركت  •

فيها عدة شركات، فقد يقتصر تأثري املشكلة على إحدى هذه الشحنات أو الشركات فتزداد صعوبة 

 ؤشر.حتديد امل

 16املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةاملؤشرات املتعلقة مباهية املواد الكيميائية 

ُيعد حتديد املادة الكيميائية حتديدا خاطئا مصدرا مألوفا للتباينات، فقد يؤدي اإلعالن بطريقة خاطئة عن مادة كيميائية 

أن مثة صلة بينهما )انظر  ذُيظن عندئ دتباينني منفصلني قمدرجة يف جداول االتفاقية بدال عن مادة أخرى إىل تسجيل 

 أسفله(. 3إىل  1األمثلة من 

 : تباين حمتمل سببه خطأ يف اسم املادة الكيميائية1املثال 

 الدول الطرف املصدرة الكمية املصدرة )أطنان(
 املادة الكيميائية

 )رقم دائرة املستخلصات الكيميائية(

الدولة الطرف 

 املستوردة

لكمية املستوردة ا

 )أطنان(

 9-85-868 س س س 

 17(ثيلمفوسفيت ثنائي )
 40,0 ص ص ص

 9-04-762 س س س 40,0

 (ثيلإفوسفيت ثنائي )
  ص ص ص

 

، املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةتستديم األمانة عددا من قواعد البيانات والكتيبات ملساعدة الدول األطراف يف حتديد املواد  16

تداوال يف التجارة. وهذه املواد متاحة  املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةمن بينها دليل املواد الكيميائية وأكثر املواد الكيميائية 

 ع املنظمة على اإلنرتنت:يف موق

chemicals-https://www.opcw.org/resources/declarations/handbook 
املواد. وترد يف هذه الضميمة أمساء املواد تيسريا للعرض، ال ُتضمَّن أمساء املواد الكيميائية عادة يف رساالت التباين يف نقل  17

 املائلة يف األمثلة املعنية توخيا للوضوح فحسب. فالكيميائية باألحر

 

https://www.opcw.org/resources/declarations/handbook-chemicals
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يرد تباينان يف هذا املثال، غري أن مثة تشابه كبري يف امسي هاتني املادتني، ومبا أن التفاصيل األخرى متطابقة، فقد 

 بتجارة يف مادة كيميائية واحدة أخطأت فيها دولة طرف يف متييز املادة الكيميائية انطالقا من امسها.يتعلق األمر 

 : تباين حمتمل سببه خطا يف رقم دائرة املستخلصات الكيميائية2املثال 

 الدول الطرف املصدرة الكمية املصدرة )أطنان(
 املادة الكيميائية 

 الكيميائية()رقم دائرة املستخلصات 

الدولة الطرف 

 املستوردة

الكمية املستوردة 

 )أطنان(

 10025-87-3 س س س 

  (أكسي كلوريد الفوسفور)
 40,0 ص ص ص

 10025-67-9 س س س 40,0

 (أول كلوريد الكربيت)
  ص ص ص

اخلمسة األوىل من رقمي دائرة املستخلصات الكيميائية تتطابق. ومبا أن  ميف هذا املثال أيضا تباينان، غري أن األرقا يرد

 نيمجيع التفاصيل األخرى متطابقة، فقد يتعلق األمر بتجارة يف مادة كيميائية واحدة أخطأت فيها إحدى الدولتني الطرف

 يف رقم دائرة املستخلصات الكيميائية. خطأ طباعي يف متييز املادة الكيميائية بسبب

 املدرجة يف جداول املواد الكيميائية: تباين حمتمل بسبب خطأ يف حتديد خالئط املواد 3ثال امل

 الدول الطرف املصدرة الكمية املصدرة )أطنان(
 املادة الكيميائية

 )رقم دائرة املستخلصات الكيميائية(

الدولة الطرف 

 املستوردة

الكمية املستوردة 

 )أطنان(

 أ + ب~ ص ص ص 7-68-170836 س س س 

  ص ص ص 0-81-41203 س س س أ

  ص ص ص 9-45-42595 س س س ب

 2ُأعطي ملعوق احرتاق يشيع تداوله يف التجارة ويتألف من خليط من مادتني كيميائيتني من املواد املدرجة يف اجلدول 

( أيضا رقمه يف دائرة املستخلصات الكيميائية 9-45-42595و 0-81-41203باء )رقما دائرة املستخلصات الكيميائية 

(. ويؤدي ذلك بانتظام إىل أن ُتعلن بعض الدول األطراف إما عن العنصرين أو تكتفي باإلعالن عن 170836-68-7)

ما يكون العنصر الثاني املدرج  غالباو -يف كثري من احلاالت (، فقط 0-81-41203) 2العنصر الرئيسي املدرج يف اجلدول 

الرتكيز الالزم لإلعالن، بينما تعلن أطراف أخرى )األطراف املستوردة يف غالب  عتبةدون  [9-45-42595] 2يف اجلدول 

ملذكور أية أرقام مل ُتدرج يف املثال اووعن وزن ذلك اخلليط. للخليط األحيان( عن رقم دائرة املستخلصات الكيميائية 

 حتاشيا للكشف عن معلومات جتارية سرية عن تركيبة هذا اخلليط.
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 نظام الرموز املنسق: تباين حمتمل بسبب 4املثال 

 الدول الطرف املصدرة الكمية املصدرة )أطنان(
 املادة الكيميائية

 )رقم دائرة املستخلصات الكيميائية(

الدولة الطرف 

 املستوردة

املستوردة الكمية 

 )أطنان(

 40,00 ص ص ص 7-87-139 ض ض ض 

  ص ص ص 9-59-105 ض ض ض 40,00

ُخصِّصت هلا  مدرجة يف جداول االتفاقيةمواد كيميائية بني احلاالت اليت حيدث فيها التباس على سبيل املثال،يف  

رقم التسجيل  ،(15باء ) 3)ثيل ثنائي إيثانول أمني إلرمز النظام الدولي املنسق نفسه  ُيستخَدم  ،نفس رموز النظام املنسق

رقم التسجيل يف دائرة (، 16باء ) 3وميثيل ثنائي إيثانول األمني ) (139-87-7 يف دائرة املستخلصات الكيميائية

أخرى، مثال إذا مل حتدد  حمتملة أسباببيد أن مثل هذا التباين قد يعزى إىل   (.105-59-9الكيميائية  املستخلصات

مبقدار  املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةدولة طرف التجارة أو أعلنت بطريقة خاطئة عن خليط حيتوي على املادة 

 *ألف 2ألف/ 2للمواد املدرجة يف اجلدول  %1يقل عن عتبات الرتكيز املنخفض ذات الصلة اليت أقرها مؤمتر األطراف )

 .(3باء واجلدول  2 واد املدرجة يف اجلدولللم %30و

 مؤشرات التباين احملتمل يف البلدان املتاجرة

 5املثال 

 الدول الطرف املصدرة الكمية املصدرة )أطنان(
 املادة الكيميائية

 )رقم دائرة املستخلصات الكيميائية(

الدولة الطرف 

 املستوردة

الكمية املستوردة 

 )أطنان(

 60,0 ص ص ص 6-71-102 س س س 

  ص ص ص 6-71-102 ض ض ض 60,0

املدرجة يف قد تكون احلاالت اليت يبدو فيها وجود تباينني يتعلقان بالكمية نفسها على وجه التقريب من نفس املادة 

، ذات صلة بالتجارة نفسها أعاله 5ولكنها ختص بلدانا خمتلفة، على النحو امُلبيَّن يف املثال  جداول املواد الكيميائية

ورمبا يعزى ذلك لوقوع خطأ بسيط يف تسجيل  -امُلعَلن عنه  املتاجر يف حقيقة األمر. بيد أن التضارب قد يقع بشأن البلد

توردة عن بلد املنشأ أو البلد الذي أعد الفاتورة، بدال عن البلد و يف اختيار رمز البلد، أو إعالن الدولة الطرف املسالبلد أ

 .2008كانون األول/ديسمرب  3املؤرخ بـ DEC.4-C/13القرار الذي أرسل املواد كما أوصى به 
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 6املثال 

 الدول الطرف املصدرة الكمية املصدرة )أطنان(
 املادة الكيميائية 

 )رقم دائرة املستخلصات الكيميائية(

الدولة الطرف 

 املستوردة

الكمية املستوردة 

 )أطنان(

  ص ص ص 6-71-102 س س س 60,0

 60,0 ض ض ض 6-71-102 ص ص ص 

الكيميائية نفسها خيصان قد تشري احلاالت اليت يوجد فيها تباينان يتعلقان بنفس الكمية على وجه التقريب من املادة 

إىل  ،دولتكم الطرف )مرة بصفتها الدولة املستوردة ومرة ثانية باعتباره الدولة املستوردة( ومل تعلن دولتكم عن أي منهما

أن تاجرا يف بلدكم قد نقل عربه مادة كيميائية مدرجة يف جداول االتفاقية من خالل ميناء أو منطقة حرة تقع فيه. ورمبا 

كانون  3املؤرخ بـ DEC.4-C/13يف بلدكم. وتوصي املبادئ التوجيهية الواردة يف القرار  كملادة الكيميائية اجلمارمل تعرب ا

بغض النظر  املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةبوجوب اإلعالن عن هذه التحركات املادية للمواد  2008األول/ديسمرب 

 رك.عن إجراءات اجلما

 العشرية واآلالف موقوع خطأ يف وحدة الوزن أو حدوث التباس يف استخدام فواصل األرقا

 7املثال 

 الدول الطرف املصدرة الكمية املصدرة )أطنان(
 املادة الكيميائية

 )رقم دائرة املستخلصات الكيميائية(

الدولة الطرف 

 املستوردة

الكمية املستوردة 

 )أطنان(

 60 000,0 ص ص ص 6-71-102 س س س 

  ص ص ص 6-71-102 ض ض ض 60,0

تؤدي التباينات الناشئة عن وقوع خطأ يف اإلعالن عن وحدة الوزن أو عن التباس يف استخدام الفواصل والنقاط لفصل قد 

. ويتضح 7إىل حدوث تباينات تتباعد فيها الكميات املعلنة مبقدار كبري، كما يتضح من املثال  18العشرية واآلالف ماألرقا

 من ذلك بكثري (. غري أن األمر قد يكون أقل وضوحا7ذلك جبالء عندما يشمل اخلطأ الكمية املعلنة كلها )انظر املثال 

 إذا تعلق اخلطأ بشحنة واحدة من بني عدة شحنات.

 

النقيض من  العشرية غري أن بلدانا أخرى تستخدمهما على ميف بعض البلدان ُتستخدم فاصلة لفصل اآلالف ونقطة لفصل األرقا 18

طن أكثر من مخسة آالف طن بقليل بينما يعترب أكثر قليال  5 001سبيل املثال، يعترب الرقم ذلك، مما قد يثري االلتباس. فعلى 

  من مخسة أطنان يف بلد آخر.
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 177الصفحة 

 الشحنات يف نهاية سنة وبداية أخرى )املواد الكيميائية يف عرض البحر(

 8املثال 

 (2020)لعام 

 الكمية املصدرة )أطنان(

 
 الدول الطرف املصدرة

 املادة الكيميائية

 )رقم دائرة املستخلصات الكيميائية(

الدولة الطرف 

 املستوردة

الكمية املستوردة 

 )أطنان(

 60,0 ص ص ص 6-71-102 س س س 

 

 (2019)لعام 

 الدول الطرف املصدرة الكمية املصدرة )أطنان(
 املادة الكيميائية

 )رقم دائرة املستخلصات الكيميائية(

الدولة الطرف 

 املستوردة

الكمية املستوردة 

 )أطنان(

  ص ص ص 6-71-102 س س س 60,0

تكمن أفضل طريقة الستبانة التباينات الناشئة عن جتارة ُأجريت يف نهاية سنة وبداية أخرى )حيث ُتصدَّر املادة 

الكيميائية ُقبيل نهاية سنة وتظل يف مرحلة العبور عند نهايتها ثم ُتستورد يف السنة الالحقة( يف الرجوع إىل التباينات 

ين ذي صلة بذلك. ومن الواضح أن هذه املؤشرات ال تغدو ظاهرة إال بعد اليت تعود إىل السنة السابقة حبثا عن تبا

 سنتني من التباينات.
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ضميمة 

ال
2 

- 
ت الوطنية

هليئا
ض ا

ت النقل ألغرا
يف عمليا

ت 
جعية للتباينا

قائمة مر
 

يت ينبغي النظر فيها
املسائل ال

 
ت

األمثلة/التعليقا
 

ت 
املؤشرا

حملتملة
ا
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ختاذها
ب ا

ج
ت الوا

خلطوا
وا

 

هل ُأعِلن عن ماهية املادة الكيميائية 
جداول املواد الكيميائية

جة يف 
املدر

 
حيح

ص
جه ال

ت الكيميائية( على الو
صا

خل
)اسم املادة الكيميائية/رقم دائرة املست

 

  
هل ُأعلن 

اسم
 

حيح؟
ص

املادة الكيميائية ال
 

• 
خللط بينها بسهولة، 

ميكن ا
مساء املواد الكيميائية تشابها شديدا و

ري من أ
تتشابه كث

مثال ُيدرج 
ت ثنائي إثيل

فوسفي
 

ضا عن 
عو

ت ثنائي إثيل
فوسفي

 
)وكالهما من 

مواد 

جلدول
ا

 3
 

الكيميائية
 

باء(
 

• 
ني 

انظر املثال
1 

2و
 

ضميمة 
يف ال

1.
 

• 
ت الكيميائية يف 

صا
خل

جع االسم وأرقام دائرة املست
را

حتقق منها 
صدرية و

ت امل
البيانا

ضاهاة عن طريق 
بامل

خدام دليل املواد الكيميائية للتأكد من تطابقها. 
واست

ضاء
ني، عند االقت

ت مع امُلعلن
جع البيانا

را
. 

  
 

 
حيح؟

ص
ت الكيميائية ال

صا
خل

هل ُأعِلن رقم دائرة املست
 

• 
ميكن 

ت الكيميائية و
صا

خل
ري من املواد الكيميائية أرقام متشابهة يف دائرة املست

لكث

خللط بينها بسهولة، مثال ُيعلن عن
ا

 
أكسيكلوريد الفوس

فور
 

ت 
صا

خل
)رقم دائرة املست

الكيميائية 
1

0
0
2

5
-8

7
-3

ت )رقم دائرة 
ربي

ي كلوريد الك
حاد

ضا عن أ
( عو

ت الكيميائية 
صا

خل
املست

1
0
0

2
5
-6

7
-9

.)
 

 
حتديد املادة الكيميائية قد استند يف املقام األول إىل 

إذا كان 

ي 
حيتو

مت التأكد من أن املنتج امُلعلن عنه 
ي، فهل 

جار
االسم الت

فعال على املادة الكيميائية 
جداول املواد الكيميائية

جة يف 
املدر

 

و
املعلن
 

عنها
؟

 

• 
 

جداو
جة يف 

حملتوية على مواد كيميائية مدر
ت ا

جا
ري من املنت

لكث
مساء 

ل االتفاقية أ

جتارية مشابهة
 

ري
حد كب

إىل 
 

صلة 
ت 

ت ذا
جا

مساء منت
أل

وثيقة 
جها 

مبواد تنت

ي على أية مواد كيميائية 
حتتو

ت مرتبطة بها ولكنها ال 
الشركة نفسها لتطبيقا

ي 
حيتو

جداول االتفاقية، مثال 
جة يف 

مدر
A

m
g

ard
 

1045
 

حلقي 
ت 

فوسفونا

جلدول 
جة يف ا

على مواد كيميائية مدر
2

 ،
ت

جا
ض منت

ري أن بع
غ

 
A

m
g

ard
 

ى مثل 
خر

األ
A

m
g

ard
 

ي عل
حتتو

ت ثالثي أكتيل ال 
فوسفا

 ى
ك املواد.

تل
 

• 
يت ال 

رية من املواد الكيميائية ال
ت كب

اإلعالن عن كميا

جر فيها
جر فيها البلد مطلقا أو قلما يتا

يتا
. 

 

• 
ى املعنية

خر
ف األ

جد إعالن من الدولة الطر
ال يو

. 

• 
حتواء 

ى امُلعلن من ا
تأكد لد

هذا املنتج فعال على املادة 

الكيميائية 
جداول املواد الكيميائية

جة يف 
املدر

 
وامُلعلن 

عنها
.

 

 
خليط من املواد الكيميائية 

ف من 
ت املادة الكيميائية تتأل

إذا كان

جداول املواد الكيميائية
جة يف 

املدر
حد البلدين قد 

، فهل يكون أ

صر منفردة؟
خر كعنا

خليط بينما أعلن عنها البلد اآل
أعلن عنها ك

 

• 
ح

ف معوق لال
يتأل

جارة )
رتاق شائع تداوله يف الت

1
7

0
8
3

6
-6

8
-7

خليط من 
( من 

جلدول باء 
ني يف ا

جت
ني مدر

مادت
2 

ت الكيميائية 
صا

خل
حيمالن رقمي دائرة املست

(

4
1

2
0
3

-8
1

-0
و 

4
2

5
9
5

-4
5

-9
 
)

-
 

 البلدان 
صة

خا
 )و

 البلدان
ض

 بع
وُتعلن

املستوردة
خلليط بينما ُيعلن

ت الكيميائية ووزن ا
صا

خل
(  عن رقم دائرة املست

 
ضها 

بع

عن
 

ى
فراد

 
جلدول 

مواد ا
2 

الكيميائية
 

باء 
كال منها
 

حدة.
على 

 

• 
انظر املثال 

4 
ضميمة 

يف ال
1.

 

• 
ت معقولة

ى امُلعِلن من أن الكميا
تأكد لد

. 

• 
ى واتفق معها، إذا أمكن 

خر
ف األ

صل بالدولة الطر
ات

ك، على نهج منتظم ُيتبَّع يف طريقة اإلعالن عن مثل 
ذل

خلالئط يف 
هذه ا

املستقبل.
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ب املمكنة للتباي
ض األسبا

ت الوطنية أنها مفيدة يف املساعدة على إظهار بع
هليئا

ى ا
ب قد تر

حس
ت ف

حملتملة عالما
ت ا

ني اعتبار املؤشرا
يتع

جتدر دراسته
ت و

نا
صيل. ويف 

مبزيد من التف
ا 

ك، 
ضال عن ذل

ت متشابهة. وف
حنا

حدة من عدة ش
حنة وا

خمفية، إذ قد ال يكون التباين عائدا إال إىل ش
ت 

ت، تكون هذه املؤشرا
حلاال

ري من ا
كث

ك 
جود مؤشر من هذا القبيل أن ذل

ال يؤكد و

ضميمة 
حة يف ال

ضَّ
ت امُلو

ب التباين. وال ُتكرر املؤشرا
هو سب

1
، بل يذكر 

ضافية.
ت إ

حظ أية مؤشرا
جع وُتال

ين كمر
املثال املع
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يت ينبغي النظر فيها
املسائل ال

 
ت

األمثلة/التعليقا
 

ت 
املؤشرا

حملتملة
ا

19
 

ختاذها
ب ا

ج
ت الوا

خلطوا
وا

 

 
ك، 

جلمار
ت ا

إذا استند اإلعالن عن املادة الكيميائية إىل بيانا

ب ترميزها يف النظام املنسق، 
حتديد املادة بسب

خطأ يف 
هل وقع 

س الرمز يف النظام املنسق نفسه
يشملها نف

؟
 

 

• 
- 

ني )
إثيل ثنائي إيثانول أم

3 
باء )

15
ني )

(( وميثيل ثنائي إيثانول األم
3 

باء 

(
16

) 
مادتان 

ص
صِّ

ُخ
 

هلما
 

س الرمز 
نف

2
9

2
2

-1
7

 
الوارد 

يف النظام الدولي املنسق.
 

• 
انظر املثال 

4 
ضميمة 

يف ال
1.

 

• 
جارة 

ري الشائعة يف الت
اإلعالن عن املواد الكيميائية غ

جة يف 
)مثال، املواد املدر

جلدول
ا

 
2 

ف/
أل

2 
ف

أل
*

 
أو 

 
جلدول

 ا
مواد

3
 

الكيميائية
 

 باستثناء 
ف،

أل

الكلوروبكرين
20

. 

• 
جر 

رية من مواد كيميائية ال يتا
ت كب

اإلعالن عن كميا

جر فيها
فيها البلد مطلقا أو قلَّما يتا

.
 

• 
حقق من ماهية املادة الكيميائية 

ك الت
جلمار

أطلبوا من ا

مباشرة مع 
صدر

املستورد/امل
.

 

حيح )رمز البلد(
ص

جارة مع البلد ال
ت الت

هل ُأعلن
؟

 

 
ب 

خلاطئ بسب
ري البلد ا

خت
حيح؟ هل ا

ص
ري اسم البلد ال

خت
هل ا

مسه؟ 
س يف ا

التبا
 

 

• 
مجهورية كوريا الشعبية

مجهورية كوريا و
ني 

خللط بب
ا

 
ميقراطية

الد
.

 

• 
مجهورية الكونغو 

مجهورية الكونغو و
ني 

خللط ب
ا

ميقراطية
الد

.
 

 
حيح؟

ص
ري رمز البلد ال

خت
هل ا

 
• 

  
خطأ باملخ

جارة مع سويسرا 
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ُأعلن
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C

H
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 .
 

 
ي 
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• 
ت فيه 

ي ُأِعد
جيوز أن يكون قد ُأعلن عن بلد املنشأ أو بلد العبور أو البلد الذ

الفاتورة بدال عن 
ي أرسل املواد

البلد الذ
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ملواد الكيميائية
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http://www.opcw.org/resources/declarations/most-traded-scheduled-chemicals-2017
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• 
جيوز أن يكون قد ُأعِلن عن بلد عبور أو عن 

ب بدال عن 
ي ُقدِّم فيه الطل

البلد الذ

صد
بلد املق

.
 

• 
انظر املثال 
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ضميمة 

يف ال
1.

 

• 
اإلعال

 ن
ف 

ري املألو
جتارة مع بلد من غ

عن 
جرة 

املتا

معه.
 

• 
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ت امل
ضاهاتها بالبيانا
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حتقق من رموز البلدان 
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ني واطل
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اإلعالن عن 
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ضا عن 
طن عو
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.

 

• 
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ُأعلن عن 

ري معقولة
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. 

• 
رب أو 

يت أعلن عنها بلدكم شديدة الك
ت ال

تبدو الكميا

ت الفروق يف 
جا

ت السابقة )در
صغر مقارنة باإلعالنا

ال

املقادير(
. 

• 
ت 

مبقارنتها بالبيانا
ت الواردة يف اإلعالن 

حدا
جع الو

را

صدرية
امل

.
 

 
ص 

خي
حنة وفيما 

حة لكل ش
حي

ص
حدة الوزن ال

ت و
جِّل

هل ُس

اإلعالن عن كل شركة للهيئة الوطنية
؟

 

• 
اإلعالن عن 

000
 

15
 

طن بدال عن 
000
 

15
 

كلغ
.

 
• 

رية 
ت كب

ى الشركا
حد

ت عنها إ
يت أعلن

ت ال
تبدو الكميا

جدا مقارنة باإل
رية 

صغ
أو 

ت 
جا

ت السابقة )در
عالنا

الفروق يف املقادير(
.

 

• 
ري معقولة

جة غ
رية بدر

ت كب
ُأعلن عن كميا

. 

• 
حة قد 

حي
ص

ت ال
حدا

ني من أن الو
ى امُلعلن

تأكد لد

ت
ُأعِلن

.
 

 
21

 
جار

جمموع الت
ب 

يقار
ة السنوية يف العامل 

000
 5

 
جلدول 

جة يف ا
جلميع املواد الكيميائية املدر

طن 
2 

و
000
 

300
 

جلدول 
جة يف ا

جلميع املواد الكيميائية املدر
طن 

3
جر على اإلطالق 

. وال ُيتا

جلدول 
جة يف ا

ري من املواد الكيميائية املدر
بكث

2 
جر فيها بكميا

أو يتا
رية نسبيا 

صغ
ت 

- 
حلاشية 

انظر ا
20

.
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يت ينبغي النظر فيها
املسائل ال

 
ت

األمثلة/التعليقا
 

ت 
املؤشرا

حملتملة
ا

19
 

ختاذها
ب ا

ج
ت الوا

خلطوا
وا

 

مسائل متعلقة بالكمية
- 

جيل املزدوج
التس

 

 
ني؟

صدير مرت
جل توريد أو ت

هل ُس
  

 
• 

ي استورد املادة الكيميائية فعال ثم 
جر الذ

أعلن كل من املستعمل النهائي والتا

رياد مادة.
باعها للمستعمل النهائي للهيئة الوطنية عن است

 

• 
جر أو وسيط لت

جوء إىل تا
ت الل

حاال
يف 

ت( نيابة عن 
صادرا

ت )أو ال
ري الواردا

دب

ت. 
جر/الوسيط والشركة إعالنا

الشركة، قدم كال التا
 

• 
رياد املادة الكيميائية نفسها من 

تلقي تقريرين عن است

مبا عن الكمية نفسها(
صديرها إليه )ر

البلد ذاته وعن ت
. 

• 
ت من هذا 

حاال
حبثا عن 

صدرية 
ت امل

جع البيانا
را

ضح امُلعلن
القبيل ثم استو

ت من أنهم مل يعلنوا 
ني للتثب

صديرها
ريادها/ت

ني قانونا عن است
جارة املسؤول

إال الت
.

 

صلة بالكمية
مسائل مت

- 
خلالئط

ا
 

 
جتار باملادة الكيميائية 

ى اال
جر

إذا 
جداول املواد 

جة يف 
املدر

الكيميائية
 

خليطا، هل ُأعلن عن وزن املادة الكيمائية 
صفتها 

ب

جداول املواد الكيميائية
جة يف 

املدر
 

صية(؟
ب التو

حس
خلليط )

يف ا
 

• 
خلليط قد ُأعِلن بدال عن وزن املادة الكيميائية 

جيوز أن يكون وزن ا
جة يف 

املدر

جداول املواد الكيميائية
 

خلليط.
يف ا

 

• 
خلليط.

ب وزن املادة الكيميائية يف ا
حسا

خطا يف 
مبا وقع 

ى، ر
خر

جهة أ
من 

 

• 
حد البلدين 

يت أعلن عنها أ
ب فيه الكمية ال

تباين ُتقار

ضروبة يف تركيز 
خر م

يت أعلن عنها البلد اآل
الكمية ال

املادة 
جداول املواد الكيميائية

جة يف 
املدر

 
خلليط.

يف ا
 

• 
ني من أن الوزن امُلعلن عنه هو وزن 

ى امُلعلن
تأكد لد

املادة الكيميائية 
جداول املواد الكيميائية

جة يف 
املدر

 

خلليط.
س وزن ا

ولي
 

 
جارة يف املادة الكيميائية 

ت الت
جري

إذا ُأ
جداول 

جة يف 
املدر

املواد الكيميائية
 

رتكيز عتبة اإلعالن )
جتاوز ال

خليط، فهل 
ك

30
% 

 
جلدول

 ا
 يف

جة
 املدر

 الكيميائية
للمواد

2
 

باء/
3

و 
1%

 
للمواد 

جلدول 
جة يف ا

الكيميائية املدر
2 

ف/
أل

2 
ف

أل
*

(؟
 

• 
ُت

رتكيز ولكنها ال 
ى ال

خالئط دون مستو
ت عن 

ف بيانا
ض الدول األطرا

جمِّع بع

ني اإلعالن عنها
يتع

  
ت الوطنية 

ت البيانا
خلالئط يف إعالنا

ي إدراج هذه ا
وسيؤد

ت
ث تباينا

حدو
مجالية إىل 

اإل
..

 

• 
 

خر إىل 
خليط مل ُيعلن عنه البلد اآل

جارة يف 
ري الت

قد تش

رتكيز.
أنه أقل من عتبة ال

 

• 
ني من 

ى امُلعلن
تأكد لد

ال
نسبة 

املئوية ل
لمادة الكيميائية 

جداول املواد الكيميائية
جة يف 

املدر
 

ين.
خلليط املع

يف ا
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يت ينبغي النظر فيها

املسائل ال
 

ت
األمثلة/التعليقا

 
ت 

املؤشرا
حملتملة

ا
19

 
ختاذها

ب ا
ج

ت الوا
خلطوا

وا
 

ى متعلقة بالكمية
خر

مسائل أ
 

 
صل األرقا

صل/النقاط لف
خدام الفوا

س يف است
هل أسفر االلتبا

 م

خطاء يف اإلعالن؟
ف عن أ

العشرية واآلال
 

• 
صل األرقام 

خدم النقاط لف
ف وُتست

صل اآلال
صل لف

خدم الفوا
ض البلدان، ُتست

يف بع

العشرية بينما تفعل بلدان 
ى

خر
أ

 
ك.

ض ذل
نقي

 

 

• 
انظر املثال 

7 
ضميمة 

يف ال
1.

 

• 
رب أو 

يت أعلن عنها بلدكم شديدة الك
ت ال

تبدو الكميا

ت الفروق يف 
جا

ت السابقة )در
صغر مقارنة باإلعالنا

ال

املقادير(
. 

• 
ري معقولة

جة غ
رية بدر

ت كب
ُأعلن عن كميا

. 

• 
صدرية و

ت امل
مبقارنتها بالبيانا

ت 
جع البيانا

را
ا

جع 
ر

ضاء
ضاح، عند االقت

ني لالستي
إىل امُلعلن

.
 

 
صدير 

رياد/الت
 االست

ص
خي

 ترا
 إىل

ت
 الكميا

ت
 استند

إذا

 
 إذا

مما
 

ت
 للتثب

ت
 تدقيقا

ت
جري

 ُأ
 هل

حة،
املمنو

كان 

ي 
جر

ص قد ُأ
خي

رتا
ت الكاملة الواردة يف ال

صدير الكميا
رياد/ت

است

فعال؟
 

 

• 
خ

ت ر
ب الشركا

ص، قد تطل
خي

رت
ب ال

عند طل
جتها املتوقعة 

حا
صة لكمية تفوق 

خطأ يف 
ش لل

حة هام
إلتا

ختطيطها
. و

من ثم
 

ت الكمية 
صدِّر( الشركا

ال تستورد )ال ُت

الكاملة
.

 

• 
حمددة الطابع

ت 
جد مؤشرا

ال تو
.

 

• 
ت 

ص من أن البيانا
خي

رتا
صدرة لل

هليئة امل
حتقق مع ا

ت 
ت الفعلية ال إىل طلبا

صادرا
ت/ال

تستند إىل الواردا

ص
خي

رت
ال

.
 

 
ك( على 

جلمار
جارة )من ِقبل شركة أو ا

ت أرقام الت
هل ُقِدم

ي 
ميية املطلوبة )أ

س السنة املالية بدال من السنة التقو
أسا

1 
كانون 

الثاني/يناير إىل 
31
 

رب(؟
كانون األول/ديسم

 

• 
ري من البلدان 

يف كث
ال توافق السنة 

املالية
 

ت 
ت الشركا

ج
مبا در

ميية ور
السنة التقو

س السنة املالية
حلكومية على أسا

ت ا
على تقديم بياناتها عن أنشطتها إىل الوكاال

.
 

• 
حمددة الطابع

ت 
جد مؤشرا

ال تو
. 

• 
 

ت على 
ت ُقِدم

ني من أن البيانا
ى امُلعلن

تأكد لد

س السنة 
أسا

ميية
التقو

.
 

 
هل 

رياد؟
صدير مكان است

خطا عن ت
ميكن أن يكون فد ُأعلن 

 
• 

ت من ِقبل الشركة، 
خال البيانا

خطأ طباعي بسيط يف إد
ب 

ك بسب
ث ذل

حد
مبا 

ر

ى
خر

هليئة الوطنية أو وكالة أ
أو ا

.
 

• 
تباين أعلن فيه البلدان املعنيان إما 

عن 
ري

است
اد املادة 

الكيميائية أ
 و

صديرها
ت

. 

• 
خطأ يف التدوين 

حبثا عن 
صدرية 

ت امل
جع البيانا

را

ضاء
ني، عند االقت

ى امُلعلن
حتقق لد

و
.

 

 
جم املادة الكيميائية ال 

ح
ص السوائل، هل ُأعلن عن 

خي
فيما 

عن وزنها؟
 

• 
ني أن ُيعلن عن وزن املادة الكيميائية

يتع
.

 
• 

حمددة الطابع
ت 

جد مؤشرا
ال تو

.
 

• 
ت على 

ت ُقِدم
ني من أن البيانا

ى امُلعلن
حتقق لد

س الوزن
أسا

.
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يت ينبغي النظر فيها
املسائل ال

 
ت

األمثلة/التعليقا
 

ت 
املؤشرا

حملتملة
ا

19
 

ختاذها
ب ا

ج
ت الوا

خلطوا
وا

 

  
ت يف 

ت هذه البيانا
ِخل

جملاميع وُأد
ت ا

ُحِسب
هل 

حة؟
حي

ص
ت بطريقة 

االستمارا
 

• 
خطاء الطباعية البسيطة

ب أو األ
حلسا

خطاء ا
ي أ

قد تؤد
 

ت من 
أو إغفال البيانا

خاطئة
ت 

حيدة إىل إعالن بيانا
حنة و

صلة بش
ت 

حيدة أو ذا
شركة و

.
 

• 
حمددة الطابع

ت 
جد مؤشرا

ال تو
.

 

• 
ت 

مبقارنتها مع اإلعالنا
صدرية 

ت امل
حتقق من البيانا

او
حقق من بياناتهم

ب منهم الت
ني واطل

جع إىل امُلعلن
ر

 

جديد
من 

.
 

ى
خر

ني نهاية سنة وبداية أ
جملراة  ب

ت ا
حنا

الش
 

 
خر يف السنة السابقة 

صدَّر البلد اآل
هل 

مادة مستوردة
 

مت 

تلقيه
 ا

يف السنة املعنية
؟ 

 

• 
جح أن 

ُير
ت

كون 
مادة مستوردة 

مت تلقيه
 ا

يف كانون الث
رب من موقع بعيد 

اني/ديسم

ُص
قد 

ردِّ
 ت

يف السنة السابقة فُأعلن 
عنها 

ك السنة.
لتل

 

• 
انظر املثال 

8 
ضميمة 

يف ال
1.

 

• 
مت تلقي 

مادة مستوردة
 

ت باكر من السنة املعنية 
يف وق

من موقع بعيد
. 

• 
مت تلقيها يف 

ت 
حنا

حبثا عن ش
ني 

جع مع امُلعلن
را

يت 
ت مبكر من السنة وعن التواريخ التقريبية ال

وق

صدِّ
حنة البلد امُل

ت فيها الش
غادر

ت 
ر، إذا كان

ت
البيانا

 
حة

متا
.

 

 
هل استُوِرد

 ت
يف السنة التالية 

صدرة
مادة م

 
ُأرسل

 ت
يف السنة 

املعنية؟
 

• 
جَّح أن 

ُير
ت

كون 
صدرة

مادة م
 

رب 
يف كانون األول/ديسم

إىل
 

موقع بعيد قد اسُتوِرد
 ت

يف السنة التالية فُأعِلن عن
 ها

ل
ك السنة.

تل
 

• 
ت 

صديرها  الواردا
يت أعلن بلدكم عن ت

تفوق الكمية ال

يت أعلنوا عنها
ال

. 

• 
خر السنة املعنية إىل موقع بعيد

صدير يف أوا
ي الت

جر
ُأ

. 

• 
خر 

ت يف أوا
ُصدِّر

ت 
حنا

حبثا عن ش
ني 

دقق مع امُلعلن

السنة وعن 
صل فيها 

التواريخ التقريبية املتوقع أن ت

ت 
ت البيانا

حنة إىل البلد املستورد، إذا كان
الش

ح
متا

.ة
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يت ينبغي النظر فيها

املسائل ال
 

ت
األمثلة/التعليقا

 
ت 

املؤشرا
حملتملة

ا
19

 
ختاذها

ب ا
ج

ت الوا
خلطوا

وا
 

ري املقدمة
ت غ

اإلعالنا
 

 
حد امل

هل مل ُيقدِّم أ
س

حدِّد 
صدرين إعالنا أو مل ُت

حنة؟توردين/امل
ك ش

جلمار
ت ا

سلطا
 

• 
ت على علم ب

ض الشركا
قد ال تكون بع

حة الكيميائية 
اتفاقية األسل

ومن ثم ال ُتقدم 

جرة باملواد الكيميائية 
إعالنا عند شروعها يف املتا

جداول املواد 
جة يف 

املدر

الكيميائية
يت سبق 

ت ال
حتى الشركا

. و
أن 

جتارة قد ال ُتقدم إعالنا 
ت عن 

أعلن

ني.
ري يف املوظف

ب تغ
بسب

 

 • 
صدر أساسي، فمن املمكن دائما 

ك كم
جلمار

ت ا
ت مقدمة من سلطا

ت البيانا
أإذا كان

حنة 
ن ُتغفل ش

- 
حنة يف 

ف الش
صني

خطأ وقع يف ت
على سبيل املثال، قد يكون 

النظام امُلنسَّق أو قد تكون املادة الكيميائية 
جداول املواد الكيميائية

جة يف 
املدر

 
جزًء 

خليط.
من 

 

• 
حده )مثال، املثال 

ين و
خر املع

 4جتارة أعلن عنها البلد اآل
ضميمة 

يف ال
1

رب أعلن عنها
ت أك

(، أو كميا
 

البلد 

جياد 
خر وال يتيح النظر يف املسائل املذكورة أعاله إ

اآل

هلا
حل 

. 

• 
استفسر 

من 
ص ملعرفة 

خي
رتا

ك/منح ال
جلمار

ت ا
سلطا

ما 

إ
 ذا

ك البلد
ضافية من ذل

حنة إ
حتديد ش

مبقدورها 
كان 

. 

• 
جرة 

ت من قبل يف املتا
يت شارك

ت ال
ى الشركا

حتقق لد

بهذه املادة الكيميائية ولكنها مل ُتعلن عنها يف
 هذه 

السنة
. 

• 
ى، 

خر
جهة أ

من 
انظر

 
ف 

صال بالدولة الطر
يف االت

ى 
خر

األ
أوال ملعرفة 

إذا 
ت 

كان بوسعها تقديم معلوما

ى
خر

أ
.
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ضميمة 
ال

3 
- 

ت أل
صادرا

ت/ ال
الن الواردا

جعية إلع
القائمة املر

ض ا
غرا

جار
صناعة والت

ل
 

 

 
هل ُأعِلن عن ماهية املادة الكيميائية 

جداول املواد الكيميائية
جة يف 

املدر
 

حيح
ص

جه ال
ت الكيميائية( على الو

صا
خل

جيل يف دائرة املست
)اسم املادة الكيميائية/رقم التس

 

 
حقق منها

يت ينبغي الت
 النقاط ال

ت
 التعليقا

ختاذها
ب ا

ج
ت الوا

خلطوا
 ا

 
حيح؟

ص
هل ُأعِلن عن اسم املادة الكيميائية ال

 
خللط بينها بسهولة 

ميكن ا
مساء الكيميائية تشابها شديدا و

ري من األ
تتشابه كث

ت 
ت ثنائي مثيل بدال عن فوسفا

ت، مثال اإلعالن عن فوسفا
خلطأ يف اإلعالنا

فيقع ا

ثنائي مثيل )و
جلدول 

جة يف ا
كلتاهما من املواد املدر

3 
باء(
.

 

• 
ت الكيميائية 

صا
خل

حتقق من اسم املادة الكيميائية ورقم دائرة املست

خطاء
حبثا عن األ

. 

• 
ت 

صا
خل

ضاهاته برقم دائرة املست
مب

حتقق من اسم املادة الكيميائية 

ت من تطابقهما
الكيميائية للتثب

22
. 

• 
 

حملتمل 
جارية لتمييز املواد الكيميائية ا

مساء الت
ت األ

خدم
إذا اسُت

حتواء هذا املنتج 
ك باملواد من ا

ممن يزود
ضوعها لإلعالن، تأكد 

خ

على املادة الكيميائية 
جداول املواد الكيميائية

جة يف 
املدر

. وإذا 

حتدثوا مع السلطة الوطنية
ك، 

ساوركم الش
. 

• 
هليئة الوطنية فورا  

أبلغوا ا
ف بعد إعداد اإلعالن

خطاء ُتكتش
بأية أ

.
 

 
هل ُأعِلن عن 

الرقم
 

حيح 
ص

ال
املدرج 

ت 
صا

خل
يف دائرة املست

الكيميائية؟
 

ت الكيميائية 
صا

خل
ري من املواد الكيميائية أرقام شديدة التشابه يف دائرة املست

لكث

ت
خلطأ يف اإلعالنا

س بشأنها بسهولة فيقع ا
ث االلتبا

حيد
ميكن أن 

، مثالن 

اإلعالن عن 
أكسي كلوريد الفوسفور

 
ت الكيميائية 

صا
خل

جيل يف دائرة املست
)رقم التس

1
0

0
2
5

-8
7

-3
) 

بدال عن 
أول كلوريد 

ت
ربي

الك
 

ت 
صا

خل
جيل يف دائرة املست

)رقم التس

الكيميائية 
1

0
0
2

5
-6

7
-9

).
 

 
حتديد مادة 

ي يف 
جار

إذا اسُتنشد يف املقام األول إىل االسم الت

 املادة 
 على

 فعال
ي

حيتو
 

 املنتج
 أن

 تأكد
 هل

كيميائية،

الكيميائية امُلعلن عنها؟
 

مساء 
جداول االتفاقية أ

جة يف 
حملتوية على مواد كيميائية مدر

ت ا
جا

ري من املنت
لكث

جها الشركة نفسها 
صلة وثيقة بها تنت

ت 
ت ذا

جا
مساء منت

جتارية مشابهة أل

جداول 
جة يف 

ي على أية مواد كيميائية مدر
حتتو

صلة ولكنها ال 
ت 

ت ذا
لتطبيقا

ي 
حيتو

االتفاقية، مثال 
A

m
g

ard
 

1045
  

حلقي على مواد كيميائية 
ت 

فوسفونا

جلدول 
جة يف ا

مدر
2

ى مثل 
خر

ت األ
جا

ض املنت
ري أن بع

، غ
A

m
g

ard
 

ت 
فوسفا

ك املواد
ي على تل

حتتو
ثالثي أكتيل ال 

.
 

 
 

  
22

 
مي

جمديت
ت وسيلتان 

رتن
جداول املواد الكيميائية على شبكة االن

جة يف 
ت املواد الكيميائية املدر

ثل دليل املواد الكيميائية وقاعدة بيانا
ميكن 

حتقق من هذا القبيل. و
ت 

جراء عمليا
ان يف إ

ت: 
رتن

اإلطالع عليهما يف موقع املنظمة على اإلن
]

ch
em

ica
ls

-
h

ttp
s://w

w
w

.o
p

cw
.o

rg
/reso

u
rces/d

ecla
ra

tio
n

s/h
a

n
d

b
o

o
k

 

https://www.opcw.org/resources/declarations/handbook-chemicals
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حيح؟
ص

جارة مع البلد ال
هل ُأعلن عن الت

 

 
يت ينبغي النظر فيها

 النقاط ال
ت

 التعليقا
ختاذها

ب ا
ج

ت الوا
خلطوا

 ا

 
حيح؟

ص
ري اسم البلد ال

خت
هل ا

 
تأكد من 

عدم اإلعالن عن اسم
 

مساء البلدان. ومن 
س يف أ

ب التبا
خلاطئ بس

البلد ا

خطاء الشائعة ما يلي:
األ

 

• 
مجهورية كوريا الشعبية

مجهورية كوريا و
ني 

خللط بب
ا

 
ميقراطية

الد
.

 

• 
خللط 

ا
ميقراطية

مجهورية الكونغو الد
مجهورية الكونغو و

ني 
ب

.
 

• 
حتقق 

جديد 
من 

ص إذا مل يكن بلدا 
صو

خل
جه ا

جرون معه عادةمن اسم البلد وعلى و
تتا

.
 

 
ري رمز البلد 

خت
إذا ُأعِلن عن رموز البلدان، هل ا

حيح؟
ص

ال
 

صلة باسم البلد الشائع، فمن السهل عندئذ 
ري من رموز البلدان ال تبدو وثيقة ال

كث

خلاطئ، 
ختيار الرمز ا

ا
مثل 

جتارة مع سويسرا )الرمز 
خطا عن 

اإلعالن 
C

H
E

 )

ص بسوازيالند )
خلا

خدام الرمز ا
باست

S
W

Z
).

 

• 
حتقق 

جديد 
من 

ضاهاته باسم البلد )انظر التذييل 
مب

من كل رمز 

ت(
األول بدليل اإلعالنا

.
 

 
ت املادة الكيميائية 

ت، هل ُأعِلن
ص الواردا

خي
فيما 

كمادة مستوردة من البلد امُلرسلة منه؟
 

صفتها مادة مستوردة من البلد امُلرسلة إليكم 
ني اإلعالن عن املادة الكيميائية ب

يتع

منه 
فعليا 

ب. و
عندما تقدمتم بالطل

ينبغي
 

أاّل
 

ت فيه 
ج
ي ُأنِت

تعلنوا عن البلد الذ

ربتها املادة الكيميائية أو البلد 
يت ع

املادة الكيميائية، أو البلدان ال
الكائن فيه
 

مقر 

يت قدمتم 
الشركة ال

يلإ
ي أرسلها

ري البلد الذ
ب، إذا كان غ

ها الطل
.

 

• 
صادرة عن ُمورِِّدكم للتأكد من 

ت الورقية ال
ص املستندا

ح
أف

اإلعالن 

ت منها املادة الكيميائية إليكم فعل
يت ُأرسل

عن الشركة ال
.اي

 

• 
حقق

مُبورِِّدكم للت
صلوا 

ك، ات
إذا ساورتكم الشكو

.
 

 
ت، هل ُأعلن عن املادة الكيميائية 

صادرا
ص ال

خي
فيما 

صد النهائي؟
صدَّرة إىل بلد املق

صفتها مادة ُم
ب

 

 
ي 

صدَّرة إىل البلد الذ
صفتها مادة ُم

ني اإلعالن عن املادة الكيميائية ب
يتع

كان 

معروفا أنه
 

صده
مق

 ا
النهائي 

حنها. وينبغي أ
عند ش

اّل 
يت 

تعلنوا عن البلدان ال

ربها املادة الكيميائية أو عن البلد 
تع

الكائن
 

يت 
فيه مقر الشركة ال

ت
قدم

 
ب، 

الطل

صد النهائي.
ري بلد املق

إذا كان غ
 

• 
ي 

صد النهائي الذ
ت من اإلعالن عن املق

جالتكم للتثب
جعوا س

را

ت املادة الكيميائية إليه
ِحن

ُش
.
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ني؟

حت
حي

ص
حدة الوزن ال

هل ُأعِلن عن الكمية وو
 

 
يت ينبغي النظر فيها

 النقاط ال
ت

 التعليقا
ختاذها

ب ا
ج

ت الوا
خلطوا

 ا

 
 ال 

 امُلعلنة
ت

صادرا
ت/ال

 الواردا
مجيع

 
 شركتكم

ت
جر

 أ
هل

صدير نيابة عنكم؟
رياد/الت

ب االست
جر أو وسيط رتِّ

بواسطة تا
 

ري 
جر أو وسيط يتوىل تدب

رتيها تا
يت يش

ينبغي عادة أال ُتعلن املواد الكيميائية ال

صدير نيابة عنكم 
رياد أو الت

االست
– 

ني أن يقوم باإلعالن 
ك، يتع

وبدال عن ذل

صدير
رياد/الت

جر أو الوسيط املسؤول قانونا عن االست
التا

.
 

جر/الوسيط أو املستع
فعلى سبيل املثال، إذا أعلن كال التا

س املادة 
مل النهائي نف

ت يف نقل املادة
ب يسفر عن تباينا

حسا
ك إىل 

ي ذل
املستوردة، فسيؤد

.
 

• 
ت من 

تثب
عدم اإلعالن إال عن

 
ت 

الواردا
ت 

صادرا
أو ال

يت تكونون 
ال

ني عنها قانونا
مسؤول

. 

• 
يت ينبغي 

جلهة ال
ك بشأن ا

مثة ش
إذا كان 

هلا 
ك أوال 

أن ُتعِلن، ناقشوا ذل

مع 
هليئة الوطنية

جر/الوسيط ثم مع ا
التا

.
 

 
حة؟

حي
ص

حدة الوزن ال
ت و

هل ُأعِلن
 

ت 
ُأعِلن

000
 

15
 

طن بدال عن 
000
 

15
 

كلغ
.

 
• 

حتقق
 

جديد
من 

 
مجالية امُلعلن عنها 

ص الكمية اإل
خي

حدة الوزن فيما 
من و

حنة
وكل ش

.
 

 
صل األرقام العشرية 

ت لف
صل/النقاط كعالما

ت الفوا
خِدم

هل اسُت

هليئة الوطنية؟
ت ا

ف وفق إرشادا
واآلال

 

خدم 
ُتست

ص
ف والنقاط لف

صل اآلال
ض البلدان لف

صل يف بع
الفوا

 ل
األرقام العشرية 

ك
ض من ذل

ى على النقي
خر

خدم يف بلدان أ
بينما ُتست

. 

 

• 
جع 

را
ال

ت 
جيها

تو
صادرة عن 

ال
ك، 

هليئة الوطنية. وإذا ساورتكم الشكو
ا

هليئة الوطنية
صلوا با

ات
.

 

 
جارة يف املادة الكيميائية 

ت الت
جري

إذا ُأ
جداول املواد 

جة يف 
املدر

الكيميائية
 

رتكيز عتبة اإلعالن )
جتاوز ال

خليط، فهل 
ك

30
% 

جلدول 
جة يف ا

للمواد الكيميائية املدر
2 

باء/
3 

1و
% 

للمواد 

جلدول 
جة يف ا

الكيميائية املدر
2 

ف/
أل

2 
ف

أل
*

(؟
23

 

خالئط دون 
ت عن 

ف بيانا
ض الدول األطرا

جمِّع بع
ُت

ت
عتبا

 
رتكيز ولكنها ال 

ال

ني اإلعالن عنها
يتع

. 
 

خل
ي إدراج هذه ا

وسيؤد
ت الوطنية 

ت البيانا
الئط يف إعالنا

ت
ث تباينا

حدو
مجالية إىل 

اإل
.

 

• 
حتقق من النسبة املئوية للمادة الكيميائية 

جداول املواد 
جة يف 

املدر

الكيميائية
 

خليط
ضمنة يف كل 

امل
. 

• 
مُبورِّدكم أو ناقشوا هذه املسألة 

صلوا 
حبوزتكم، ات

إذا مل تكن هذه املعلومة 

هليئة الوطنية
مع ا

.
 

 
جتار باملادة الكيميائية 

ى اال
جر

إذا 
جداول املواد 

جة يف 
املدر

الكيميائية
 

خليطا، هل ُأعلن عن وزن املادة الكيمائية 
صفتها 

ب

جداول املواد الكيميائية
جة يف 

املدر
 

صية(؟
ب التو

حس
خلليط )

يف ا
 

ني أن ُيعلن وزن املادة الكيميائية 
يتع

جداول املواد الكيميائية
جة يف 

املدر
 

يف 

خلليط.
خلليط ال وزن ا

ا
 

• 
حتقق من أن الوزن امُلعلن هو وزن املادة الكيمائية 

جداول املواد 
جة يف 

املدر

الكيميائية
 

خلليط
س وزن ا

ولي
. 

• 
ب قد ُأ

حلسا
ت ا

حتقق من أن كل عمليا
جه السليم

ت على الو
جري

.
 

 
جم املادة الكيميائية 

ح
ص السوائل، هل ُأعلن عن 

خي
فيما 

س عن وزنها؟
ولي

 

ني إعالن وزن املادة الكيميائية
يتع

.
 

• 
جام

ح
س األ

ت ولي
حتقق من أن األوزان ُأعِلن

.
 

 
32

 
ني عليكم تعديل هذه العتب

رتكيز، فيتع
جارة تقل عن عتبة ال

ت عن الت
ف بيانا

ت دولتكم الطر
مجَّع

ت الوطنية: إذا 
هليئا

جهة إىل ا
حظة مو

مال
ت تبعا 

ا
ضا إدراج 

ني عليكم أي
ك. وقد يتع

لذل

ب اإلعال
ج

ت نقل املواد الوا
متييز عمليا

حقق من كيفية 
ضافية للت

أسئلة إ
 ن

ى املنظمة.
عنها لد
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ني؟
حت

حي
ص

حدة الوزن ال
هل ُأعِلن عن الكمية وو

 

 
يت ينبغي النظر فيها

 النقاط ال
ت

 التعليقا
ختاذها

ب ا
ج

ت الوا
خلطوا

 ا

 
ت يف 

جري
يت ُأ

جارة ال
جارة استنادا إىل الت

ت أرقام الت
هل ُأعِلن

ميية السابقة؟
السنة التقو

 

ي 
ميية )أ

ت التقو
ت إىل السنوا

تستند اإلعالنا
1 

رب إىل 
كانون األول/ديسم

31
 

كانون الثاني/يناير(
، 

ت املالية
ال إىل السنوا

.
 

• 
ت يف السنة 

حدث
يت 

جارة ال
س الت

ت على أسا
حتقق من أن األرقام ُأعِلن

ميية السابقة
التقو

.
 

 
ت 

ت يف االستمارا
ت هذه البيانا

ِخل
جملاميع وُأد

ت ا
ُحِسب

هل 

جه السليم؟
على الو

 

ضافة إىل املسائل 
إ

ب البسيطة، 
حلسا

خطاء الطباعة أو ا
ي أ

الواردة أعاله، قد تؤد

خاطئة
ت 

حيدة، إىل إعالن بيانا
حنة و

بل وإغفال ش
.

 

• 
ت املادة الكيمائية 

حنا
مجيع ش

حتقق من إدراج 
جداول املواد 

جة يف 
املدر

الكيميائية
. 

• 
حيح

ص
جه ال

ي على الو
جر

جملاميع قد ُأ
ب ا

حسا
حتقق من أن 

. 

• 
ت املست

حتقق من أن الكميا
خلطأ 

ت عن طريق ا
صادرا

وردة مل ُتدرج ك

حنة 
ص اإلعالن برمته أو يف ما يتعلق بش

خي
حيح )إما يف ما 

ص
س 

والعك

حدة(
وا

. 

• 
خطاء الطباعية

حتقق من انعدام األ
.
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ى

خر
مسائل أ

- 
جملراة قبيل نهاية سنة وعند بداية

حنة ا
الش

 
سنة

 
ى

خر
أ

 

 
يت ينبغي النظر فيها

 النقاط ال
ت

 التعليقا
ختاذها

ب ا
ج

ت الوا
خلطوا

 ا

 
صدها 

ت إىل مق
صل

ت أعلنتم عنها و
صادرا

هل لديكم علم بأية 

النهائي يف السنة التالية؟
 

عادة ما 
جملراة قبيل نهاية سنة وعند بداية 

ت ا
حنا

ُتسفر الش
سنة 

ى، 
خر

أ

ني تغادر املادة الكيم
ح

ي
ائية 

جداول 
جة يف 

املدر
املواد الكيميائية

 
صدِّر 

البلد امُل

صل البلد املستورد يف مطلع السنة التالية
خر سنة وت

يف أوا
 -

 
ث 

حدو
عن 

ت ألن 
تباينا

الدول 
ف 

األطرا
صدرة والدول 

امل
ف 

األطرا
املستوردة

 
ستعلن عن 

ت يف سنت
حنا

الش
ني

خمتلفت
ني 

. 

ك هذه التبا
هليئة الوطنية على تدار

ت ا
حلاال

سيساعد اإلملام بهذه ا
ت

ينا
.

 

• 
هليئة الوطنية بها

ت فابلغوا ا
حنا

مبثل هذه الش
إذا كنتم على علم 

.
 

 
ت 

هل لديكم علم بأية واردا
أعلنتم 

صدِّر يف 
ت البلد امُل

وغادر

السنة السابقة؟
 

 
هل تعلمون 
ب

ت تلقيتموها بعد نهاية السنة يتعلق 
أية واردا

صدِّر يف 
ت البلد امُل

بها اإلعالن ولكنها غادر
ال

سنة 
املشمولة 

ب
اإلعالن؟

 

عادة ما 
جملراة قبيل نهاية سنة وعند بداية

ت ا
حنا

ُتسفر الش
 

سنة
 

ى، 
خر

أ

ني تغادر املادة الكيمائية 
ح

جداول املواد الكيميائية
جة يف 

املدر
 

صدِّر يف 
البلد امُل

صل البلد املستورد يف مطلع السنة التالية
خر سنة وت

أوا
 -

 
ت 

ث تباينا
حدو

عن 

ألن 
ف

الدول األطرا
 

صدرة 
امل

ف
والدول األطرا

 
ت 

حنا
املستوردة ستعلن عن الش

ني
خمتلفت

ني 
يف سنت

. 

سيساعد اإلمل
ت

ك هذه التباينا
هليئة الوطنية على  تدار

ت ا
حلاال

ام بهذه ا
.

 

• 
هليئة الوطنية بها

ت فابلغوا ا
حنا

مبثل هذه الش
إذا كنتم على علم 

. 

• 
ت يف اإلعالن املقبل ال يف اإلعالن 

حنا
ني اإلعالن عن هذه الش

ري أنه يتع
غ

حلالي
ا

.
 

 



 بالقسم باء جيماملرفق 

 لدليل اإلعالنات لعام 3الطبعة املعّدلة 

 

 190الصفحة  

  



 املرفق دال بالقسم باء

 2013لدليل اإلعالنات لعام  3الطبعة املعّدلة 

 

 191الصفحة 

 

 

 

 املرفق دال بالقسم باء

 

 

 والتقارير ذات الصلة باألجزاء السادسالقرارات 

 إىل التاسع من املرفق املتعلق بالتحقق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 

 

 2022كانون الثاني/يناير  1: 3 املعّدلةطبعة ال



 املرفق دال بالقسم باء

 2013لدليل اإلعالنات لعام  3الطبعة املعّدلة 

 

 192الصفحة 



 املرفق دال بالقسم باء

 2013لدليل اإلعالنات لعام  3الطبعة املعّدلة 

 

 193الصفحة 

 املرفق دال بالقسم باء جدول حمتويات

 196 ...... املختلطة املصانع مواقع من التحقق -( 1997أيار/مايو  16)املؤرخة بـ C-I/DEC.34الوثيقة  -1

  جداول يف" ألكيل" مصطلح نطاق -( 1997أيار/مايو  16)املؤرخة بـ C-I/DEC.35الوثيقة  -2

 199 .................................................................................... الكيميائية املواد

 200 ................. والتعبئة الفرعي التوزيع -( 1997أيار/مايو  16)املؤرخة بـ C-I/DEC.36الوثيقة  -3

 201 ................... النفايات من التخلص -( 1997أيار/مايو  16)املؤرخة بـ C-I/DEC.37الوثيقة  -4

 202 ......... السنوية اإلعالنات يف التغيريات -( 1997أيار/مايو  16ؤرخة بـ)امل C-I/DEC.38الوثيقة  -5

  املرفق من التاسع باجلزء تتعلق تفاهم نقاط -( 1997أيار/مايو  16)املؤرخة بـ C-I/DEC.39الوثيقة  -6

 205 ..................................................................................... بالتحقق املتعلق

 208 ........................ املختلطة املصانع -( 1997أيار/مايو  16)املؤرخة بـ C-I/DEC.40الوثيقة  -7

 211 دورانها امُلعاد الكيميائية 2 اجلدول مواد -( 1997أيار/مايو  16)املؤرخة بـ C-I/DEC.42الوثيقة  -8

  مواد إنتاج مرافق سياق يف" اإلنتاج" معنى -( 1997أيار/مايو  16)املؤرخة بـ C-I/DEC.43الوثيقة  -9

 213 .................................................................. السادسة املادة مبقتضى 1 اجلدول

  حمدد هو كما" إنتاج" مصطلح معنى -( 1997كانون األول/ديسمرب  5)املؤرخة بـ C-II/DEC.6الوثيقة  -10

 215 ............................................... االتفاقية من الثانية املادة من( أ)12 الفرعية الفقرة يف

  السابع اجلزء من 32 الفقرة -( 1998تشرين الثاني/نوفمرب  17)املؤرخة بـ C-III/DEC.6الوثيقة  -11

 216 ..................................... بالتحقق املتعلق االتفاقية مرفق من الثامن اجلزء من 26 والفقرة

  النهائي االستعمال شهادات -( 1998تشرين الثاني/نوفمرب  17)املؤرخة بـ C-III/DEC.7الوثيقة  -12

  32 الفقرة مبوجب االتفاقية يف أطراف غري دول إىل الكيميائية 3و 2 اجلدولني مواد نقل بعمليات املتصلة

 217 ............................ بالتحقق املتعلق املرفق من الثامن اجلزء من 26 والفقرة السابع اجلزء من

  خيص فيما األعداد تقريب قاعدة -( 2000نيسان/أبريل  7)املؤرخة بـ EC-XIX/DEC.5الوثيقة  -13

 218 ................................................. اجلداول يف املدرجة الكيميائية املواد عن اإلعالنات

  2 اجلدول مواد نقل على قيود تطبيق -( 2000أيار/مايو  17)املؤرخة بـ C-V/DEC.16الوثيقة  -14

 222 .................................. ومنها االتفاقية يف أطراف غري دول إىل الكيميائية 3 اجلدول ومواد

 224 ................. الريسني بإنتاج اإلفادة -( 2000أيار/مايو  18)املؤرخة بـ C-V/DEC.17الوثيقة  -15

  الرتكيز حدود بشأن توجيهية مبادئ -( 2000أيار/مايو  19)املؤرخة بـ C-V/DEC.19الوثيقة  -16

 226 ............... الكيميائية 3 اجلدول ومواد 2 اجلدول مبواد املتعلقة اإلعالنات خيص فيما املنخفض



 املرفق دال بالقسم باء

 2013لدليل اإلعالنات لعام  3الطبعة املعّدلة 

 

 194الصفحة 

  3 اجلدول مواد بنقل اخلاصة األحكام -( 2001 أيار/مايو 17)املؤرخة بـ C-VI/DEC.10الوثيقة  -17

 228 ......................................................... االتفاقية يف أطراف غري دول إىل الكيميائية

  اإلعالنات بشأن توجيهية مبادئ -( 2002تشرين األول/أكتوبر  10)املؤرخة بـ C-7/DEC.14الوثيقة  -18

  واستهالكها وجتهيزها الكيميائية 2 اجلدول مواد بإنتاج املتعلقة اإلمجالية الوطنية البيانات عن

 231 ............................. وتصديرها الكيميائية 3 اجلدول مواد وباسترياد وتصديرها، واستريادها

  اإلعالنات خيص فيما التفاهم أوجه -( 2003تشرين األول/أكتوبر  23)املؤرخة بـ C-8/DEC.7الوثيقة  -19

  مرفقها من والثامن السابع واجلزءين الكيميائية األسلحة اتفاقية من السادسة املادة مبوجب ملقدَّمةا

 234 ..................................................................................... بالتحقق املتعلق

 238 ................... اإلعالنات توضيح -( 2004آذار/مارس  26)املؤرخة بـ EC-36/DEC.7الوثيقة  -20

  استعمال" معنـى بشأن تفاهم -( 2004تشرين الثاني/نوفمرب  30ة بـ)املؤرخ C-9/DEC.6الوثيقة  -21

  السابع اجلزءين مبوجب الكيميائية املواد واستهالك إنتاج عن باإلعالنات يتصل فيما" احلبائس

 240 ........................................ بالتحقق املتعلق الكيميائية األسلحة اتفاقية مرفق من والثامن

  استعمال" معنى بشأن تفاهم -( 2005تشرين الثاني/نوفمرب  10)املؤرخة بـ C-10/DEC.12الوثيقة  -22

  من  السادس اجلزء مبوجب واستهالكها الكيميائية املواد إنتاج عن  باإلعالنات يتصل فيما" احلبائس

 243 ................................................... بالتحقق املتعلق الكيميائية األسلحة اتفاقية ُمرفق

  إعالناتها األطراف الدول تقديم -( 2007تشرين الثاني/نوفمرب  27)املؤرخة بـ EC-51/DEC.1الوثيقة  -23

 247 ............................ احملدَّد الوقت يف الكيميائية األسلحة اتفاقية من السادسة املادة مبوجب

  الدول ملؤمتر الثانية االستثنائية الدورة تقرير -( 2008نيسان/أبريل  18)املؤرخة بـ RC-2/4الوثيقة  -24

  18 - 7"( الثاني االستعراض مؤمتر)" الكيميائية األسلحة باتفاقية العمل سري الستعراض األطراف

 251 ................................................................................ 2008 أبريل/نيسان

  اإلعالن بشأن توجيهية مبادئ -( 2008كانون األول/ديسمرب  3)املؤرخة بـ C-13/DEC.4الوثيقة  -25

  3 واجلدول 2 اجلدول يف الـُمْدَرجة الكيميائية املواد من والصادرات بالواردات املتعلقة البيانات عن

 252 .............................................................. الكيميائية األسلحة اتفاقية جداول من

 للمجلس عشرة الرابعة الدورة تقرير -( 2009تشرين الثاني/نوفمرب  11)املؤرخة بـ SAB-14/1الوثيقة  -26

 256 .................................................................................. العلمي االستشاري



 املرفق دال بالقسم باء

 2013لدليل اإلعالنات لعام  3الطبعة املعّدلة 

 

 195الصفحة 

  حدود بشأن توجيهية مبادئ -( 2009كانون األول/ديسمرب  2)املؤرخة بـ C-14/DEC.4الوثيقة  -27

  ألف-2و ألف-2 اجلدول يف املدرجة الكيميائية باملواد املتعلقة اإلعالنات خيص فيما املنخفض الرتكيز

 257 .............................................................. الكيميائية األسلحة اتفاقية جداول من

 



 املرفق دال بالقسم باء

 2013لدليل اإلعالنات لعام  3الطبعة املعّدلة 

 

 196الصفحة 

 التحقق من مواقع املصانع املختلطة -( 1997أيار/مايو  16)املؤرخة بـ C-I/DEC.34الوثيقة  -1

 

 مؤمتر الدول األطراف منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 الدورة األوىل

 1-47بند جدول األعمال رقم 

C-I/DEC.34 

16 May 1997 

ARABIC 

Original: ENGLISH 

 

 قرار

 

 املصانع املختلطةالتحقق من مواقع 

 

 ،إن املؤمتر

، نقاط التفاهم بشأن مواقع PC-VI/22)أ( من الوثيقة 2-6بأن اللجنة التحضريية اعتمدت، يف الفقرة الفرعية  إذ يذكر

 املصانع املختلطة،

من تقريرها النهائي، باعتماد التفاهم السالف  4-50أن اللجنة التحضريية أوصت املؤمتر، يف الفقرة  إذ يضع يف االعتبار

 الذكر،

 

 نقاط التفاهم بشأن التحقق من مواقع املصانع املختلطة، الواردة رفقه. يعتمد -1

 

 مرفق
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C-I/DEC.34 

 

 املرفق

التحقق من مواقع املصانع "املختلطة"

1

 

 املختلطة" هي مواقع املصانع اليت حتتوي على:"مواقع املصانع  -1

أكثر من جزء من أجزاء املرفق املتعلق بالتحقق فيما يتصل باملادة جزء أو  مصنع أو أكثر تدخل يف إطار  )أ(

 السادسة )"املصانع املختلطة"(؛ أو

 املادة السادسة.مصانع خمتلفة تدخل يف إطار أجزاء خمتلفة من املرفق املتعلق بالتحقق فيما يتصل ب )ب(

واملفهوم، كمبدأ عام حيكم عمليات التفتيش يف مواقع املصانع املختلطة، هو أن عملية التفتيش تعترب داخلة يف  -2

إطار جزء املرفق املتعلق بالتحقق الذي بدأت مبوجبه وال تنطبق عليها إال أحكام ذلك اجلزء. وإذا ما تعني 

أو أكثر( من أجزاء املرفق املتعلق بالتحقق فإن تلك املهمة تعترب عمليتني القيام مبهمة تفتيشية يف إطار جزأين )

أو أكثر من عمليات التفتيش املتتابعة أو اليت جترى يف وقت واحد وتنطبق عليها أحكام األجزاء ذات الصلة 

 مبا فيها األحكام املتعلقة مبواعيد اإلخطار.

 يف مواقع املصانع املختلطة:وتنطبق األحكام التالية خالل عملية التفتيش  -3

حتكم القواعد التالية الوصول إىل املصانع اخلاضعة للتفتيش مبقتضى جزء آخر من أجزاء املرفق املتعلق  )أ(

 بالتحقق فيما يتصل باملادة السادسة:

اجلزء الثاني من  51بالنسبة لعملية تفتيش تتم وفقا للجزء السادس من املرفق املتعلق بالتحقق: الفقرة  "1"

 وأية أحكام إضافية ترد يف اتفاق املرفق؛

 من اجلزء السابع؛ 25بالنسبة لعملية تفتيش تتم وفقا للجزء السابع من املرفق املتعلق بالتحقق: الفقرة  "2"

 من اجلزء الثامن؛ 20للجزء الثامن من املرفق املتعلق بالتحقق: الفقرة  بالنسبة لعملية تفتيش تتم وفقا "3"

 

 . VI/B/WP.2-PCمن ورقة الرئيس املرفقة بالوثيقة  24إىل  21على النحو الوارد يف الفقرات الفرعية من  1
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C-I/DEC.34 

 

 من اجلزء التاسع؛ 17بالنسبة لعملية تفتيش تتم وفقا للجزء التاسع من املرفق املتعلق بالتحقق: الفقرة  "4"

ال يعترب الوصول إىل أجزاء اهليكل املشرتك يف موقع املصانع اليت تتقامسها مصانع تدخل يف إطار  )ب(

 لك املصنع اآلخر؛أجزاء خمتلفة من املرفق املتعلق بالتحقق وصوال إىل ذ

يتعني أن يتاح الوصول إىل السجالت املشرتكة وفقا لنفس قاعدة الوصول املادي للمفتشني كما وردت  )ج(

 يف الفقرة الفرعية )ب( أعاله؛

يكون العدد األقصى لعمليات التفتيش يف موقع مصانع خمتلطة هو جمموع العدد األقصى لعمليات  )د(

 زاء املختلفة فيما يتصل باملادة السادسة؛التفتيش املمكنة مبقتضى األج

أية عملية تفتيش تتم وفقا جلزء واحد من املرفق املتعلق بالتحقق ومينح فريق التفتيش خالهلا، على  )هـ(

أساس طوعي، حق الوصول إىل مصنع حيكمه جزء آخر فيما يتصل باملادة السادسة حتسب كعملية 

قتضاه. وال يعترب املرور عرب موقع املصانع إىل مصنع ميثل تفتيش واحدة يف إطار اجلزء الذي بدأت مب

 جمال الرتكيز يف التفتيش وصوال إىل مصنع آخر ينظمه جزء آخر فيما يتصل باملادة السادسة؛

يتعني التفاوض على اتفاقات مرافق منفصلة لعمليات التفتيش اليت جترى مبقتضى أجزاء خمتلفة من  )و(

 يما يتصل باملادة السادسة.املرفق املتعلق بالتحقق ف

 

- - - o - - - 
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 نطاق مصطلح "ألكيل" يف جداول  -( 1997أيار/مايو  16)املؤرخة بـ C-I/DEC.35الوثيقة  -2

 املواد الكيميائية

 

 مؤمتر الدول األطراف منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 الدورة األوىل

 47جدول األعمال رقم بند 

C-I/DEC.35 

16 May 1997 

ARABIC 

Original: ENGLISH 
 

 قرار

 نطاق مصطلح "ألكيل" يف جداول املواد الكيميائية

 

 ،إن املؤمتر

، تفاهما بشأن نطاق مصطلح "ألكيل" PC-VII/8من الوثيقة  6-6بأن اللجنة التحضريية اعتمدت، يف الفقرة  إذ يذكر

 (،PC-VII/B/WP.7من الوثيقة  1-3يف جداول املواد الكيميائية )الفقرة الفرعية 

من تقريرها النهائي، باعتماد التفاهم السالف  4-50أن اللجنة التحضريية أوصت املؤمتر، يف الفقرة  إذ يضع يف االعتبار

 الذكر،

 

 التفاهم التالي: يعتمد

 ,'alkyl'لق مبجموعات املواد الكيميائية )"عائالت"( الواردة يف جداول املواد الكيميائية، تفهم مصطلحات فيما يتع

'cycloalkyl', 'alkylated'  أو'Me' (methyl), 'Et' (ethyl), 'n-Pr' (n-propyl)  أو 

'i-Pr' (isopropyl) حرفيا أي أنها ال تشمل أي بديل لـalkyl وmethyl وethyl .إخل 

 

- - - o - - - 
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 التوزيع الفرعي والتعبئة -( 1997أيار/مايو  16)املؤرخة بـ C-I/DEC.36الوثيقة  -3

 

 مؤمتر الدول األطراف منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 الدورة األوىل

 47بند جدول األعمال رقم 

C-I/DEC.36 

16 May 1997 

ARABIC 

Original: ENGLISH 
 

 قرار

 

 التوزيع الفرعي والتعبئة

 

 ،إن املؤمتر

، تفاهما بشأن التوزيع الفرعي والتعبئة PC-VII/8من الوثيقة  6-6بأن اللجنة التحضريية اعتمدت، يف الفقرة  إذ يذكر

 (،PC-VII/B/WP.7من الوثيقة  2-3فيما يتعلق بتجهيز املواد الكيميائية املدرجة يف جداول )الفقرة 

من تقريرها النهائي، باعتماد التفاهم السالف  4-50أن اللجنة التحضريية أوصت املؤمتر، يف الفقرة  إذ يضع يف االعتبار

 الذكر،

 

 لتفاهم التالي:ا يعتمد

 من املفهوم أن أنشطة التوزيع الفرعي والتعبئة ال تعترب جتهيزا للمواد املدرجة يف اجلداول وبالتالي ال ختضع لإلعالن.

 

- - - o - - - 
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 التخلص من النفايات -( 1997أيار/مايو  16)املؤرخة بـ C-I/DEC.37الوثيقة  -4

 

 مؤمتر الدول األطراف منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 الدورة األوىل

 47بند جدول األعمال رقم 

C-I/DEC.37 

16 May 1997 

ARABIC 

Original: ENGLISH 

 قرار

 التخلص من النفايات

 

 ،إن املؤمتر

، تفاهما بشأن التخلص من النفايات PC-VII/8من الوثيقة  6-6بأن اللجنة التحضريية اعتمدت، يف الفقرة  إذ يذكر

 (،PC-VII/B/WP.7من الوثيقة  3-3فيما يتعلق باملواد الكيميائية املدرجة يف جداول )الفقرة الفرعية 

من تقريرها النهائي، باعتماد التفاهم السالف  4-50أن اللجنة التحضريية أوصت املؤمتر، يف الفقرة  إذ يضع يف االعتبار

 الذكر،

 

 التفاهم التالي:يعتمد 

يف نظام  2من املفهوم أنه يتعني على موقع املصنع الذي حيتوي على مصنع يستهلك مادة كيميائية مدرجة يف اجلدول 

ئية أن يعلن عن هذا االستهالك إلدارة النفايات والتخلص منها بكميات تتجاوز عتبة اإلعالن عن هذه املادة الكيميا

 من اجلزء السابع. 8مبوجب الفقرة 

 

- - - o - - - 

 التغيريات يف اإلعالنات السنوية -( 1997أيار/مايو  16)املؤرخة بـ C-I/DEC.38لوثيقة ا -5



 املرفق دال بالقسم باء

 2013لدليل اإلعالنات لعام  3الطبعة املعّدلة 

 

 202الصفحة 

 

 مؤمتر الدول األطراف منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 الدورة األوىل

 47بند جدول األعمال رقم 

C-I/DEC.38 

16 May 1997 

ARABIC 

Original: ENGLISH 

 

 قرار

 اإلعالنات السنويةالتغيريات يف 

 

 ،إن املؤمتر

، تفاهما بشأن التغيريات يف PC-VII/8من الوثيقة  6-6بأن اللجنة التحضريية اعتمدت، يف الفقرة  إذ يذكر

 اإلعالنات السنوية املتصلة بإعالنات الصناعة،

من تقريرها النهائي، باعتماد التفاهم  4-50أن اللجنة التحضريية أوصت املؤمتر، يف الفقرة  إذ يضع يف االعتبار

 السالف الذكر،

 

 التفاهم بشأن التغيريات يف اإلعالنات السنوية. يعتمد -1

 

 مرفق



 ق دال بالقسم باءاملرف

 2013دليل اإلعالنات لعام ل 3املعّدلة  الطبعة

 

 203الصفحة 

C-I/DEC.38 

 

 املرفق

1التغيريات يف اإلعالنات السنوية

 

املفهوم أنه يتعني إخطار األمانة الفنية بأي تغيريات يف أجزاء اإلعالن السنوي اليت ال يتوقع تغريها من  -1

 عادة من سنة إىل أخرى، كاالسم والعنوان واملوقع، عندما حيني موعد اإلعالن التالي.

وإن مل يطرأ أي تغيري  ومن املفهوم أيضا أنه يتعني توفري املعلومات اليت طلبت يف اإلعالن السابق بكاملها -2

 على جوهر اإلعالن باملقارنة باإلعالن السابق.

)ج( من اجلزء السابع واجلزء الثامن، مت التوصل 4فيما يتعلق باإلعالن عن أي نشاط إضايف، مبوجب الفقرة  -3

 إىل املفهوم التالي املتصل بالتغيريات اليت يتعني اإلعالن عنها:

 ضمن:أي تغيريات خالل السنة تت )أ(

 ؛3أو ملواد اجلدول  2مصنعا إضافيا ملواد اجلدول  "1"

 ؛3أو يف اجلدول  2مادة كيميائية إضافية مدرجة يف اجلدول  "2"

)اإلنتاج أو التجهيز أو االستهالك  2نوعا إضافيا من األنشطة املتعلقة مبادة كيميائية مدرجة يف اجلدول  "3"

 أو التصدير املباشر أو البيع أو النقل(؛

أي تغيريات أخرى غري كمية تتعلق باإلعالنات التوقعية، باستثناء التغيريات اليت تنطبق عليها  "4"

 ؛PC-V/B/WP.15من الوثيقة  9الفقرة 

 أي تغيري كمي حنو األعلى يغري وضع مصنع )جتاوز عتبة اإلعالن أو التحقق(؛ )ب(

 يف اإلعالن التوقعي؛يزيد إنتاجه عن النطاق احملدد  3أي مصنع ملواد اجلدول  )ج(

 ؛2 أي فرتة زمنية إضافية حيدث فيها نشاط خاضع لإلعالن متعلق مبادة كيميائية مدرجة باجلدول )د(

 

 . VII/B/WP.7-PCثيقة من الو 4-3على النحو الوارد يف الفقرة  1

 



 املرفق دال بالقسم باء

 2013لدليل اإلعالنات لعام  3الطبعة املعّدلة 

 

 204الصفحة 

C-I/DEC.38 

 

أي زيادة يف األرقام السنوية املتوقعة املتعلقة بإنتاج/جتهيز/استهالك مادة كيميائية مدرجة  )هـ(

 .226 باجلدول

)د( أعاله، من املفهوم أنه يتعني أن تكون الفرتات الزمنية اليت يتوقع أن 3بالفقرة الفرعية فيما يتعلق  -4

حتدث خالهلا األنشطة اخلاضعة لإلعالن دقيقة التحديد قدر اإلمكان، على أن تكون دقتها يف أي حال 

ية هذه أنه يتعني داخل فرتة ثالثة أشهر. وال تعين بالضرورة متطلبات اإلعالن املتصلة بالفرتات الزمن

اإلعالن عن محالت اإلنتاج )التجهيز، االستهالك( الفردية املخطط هلا. ومت اعتبار أن هذا املفهوم قد 

يعطي إطارا مرنا لإلعالنات الصناعية وخيفض من تواتر اإلعالنات عن األنشطة اإلضافية فيما يتعلق باملدد 

 أو جتهيزها أو استهالكها. 2دول الزمنية إلنتاج املواد الكيميائية املدرجة يف اجل

من املفهوم أيضا أنه قد يكون من املفيد أن تقوم الدول األطراف، على أساس طوعي، بإخطار األمانة  -5

 3أو  2حباالت توقف مصنع أو موقع مصنع عن القيام بأنشطة تتصل مبواد كيميائية مدرجة باجلدول 

 بعد أن مت اإلعالن عن قيامه بذلك.

 

- - - o - - - 

 

 من احملتمل أن تبدي مواقع املصانع، وبالتالي الدول األطراف، ميال إىل إدراج هامش معني يف إعالناتها التوقعية. 1

 



 ق دال بالقسم باءاملرف

 2013دليل اإلعالنات لعام ل 3املعّدلة  الطبعة

 

 205الصفحة 

  نقاط تفاهم تتعلق باجلزء التاسع من املرفق -( 1997أيار/مايو  16)املؤرخة بـ C-I/DEC.39الوثيقة  -6

 املتعلق بالتحقق

 

 مؤمتر الدول األطراف منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 الدورة األوىل

 47بند جدول األعمال رقم 

C-I/DEC.39 

16 May 1997 

ARABIC 

Original: ENGLISH 
 

 رارـق

 نقاط تفاهم تتعلق باجلزء التاسع

 من املرفق املتعلق بالتحقق

 

 ،إن املؤمتر

، نقاط التفاهم املتصلة باجلزء التاسع PC-VII/8من الوثيقة  6-6بأن اللجنة التحضريية اعتمدت، يف الفقرة  إذ يذكر

 املتعلق بالتحقق،من املرفق 

من تقريرها النهائي، باعتماد التفاهم السالف  4-50أن اللجنة التحضريية أوصت املؤمتر، يف الفقرة  إذ يضع يف االعتبار

 الذكر،

 

 التفاهم املتعلق باجلزء التاسع من املرفق املتعلق بالتحقق. يعتمد

 

 مرفق

 



 املرفق دال بالقسم باء

 2013دليل اإلعالنات لعام ل 3الصيغة املعّدلة 

 

 206الصفحة 

C-I/DEC.39 

 

 املرفق

1املتعلق بالتحققنقاط التفاهم املتعلقة باجلزء التاسع من املرفق 

 

)أ( من 1ال يشمل مصطلح "املواد الكيميائية العضوية املميزة غري املدرجة باجلداول" املشار إليه يف الفقرة  -1

)ب( 1فوكب فل" امُلشار إليه يف الفقرة  -اجلزء التاسع من املرفق املتعلق بالتحقق ومصطلح "مادة كيميائية 

 من اجلزء نفسه:

 ؛28اجلزيئات املتعددة  سواء كانت حتتوي أم ال على الفوسفور أو الكربيت أو الفلوراألوليجومرات و )أ(

 املواد الكيميائية اليت حتتوي فقط على الكربون والفلز. )ب(

يشري مصطلح "أكاسيد الكربون" يف تعريف املواد الكيميائية العضوية املميزة غري املدرجة باجلداول إىل  -2

وكسيد الكربون. ويشري مصطلح "كربيتيدات الكربون" يف التعريف نفسه إىل ثنائي أوكسيد الكربون وثاني أ

 كربيتيدات الكربون. ويشري املصطلحان إىل كربيت الكربون.

يتعني عند حساب "املقدار اإلمجالي التقرييب إلنتاج املواد الكيميائية العضوية املميزة غري املدرجة باجلداول"  -3

)أ( من اجلزء التاسع من املرفق املتعلق بالتحقق، مجع بيانات اإلنتاج بطريقة 1الفقرة يف موقع املصنع عمال ب

 تشمل:

املقدار اإلمجالي لكل هذه املواد الكيميائية العضوية املميزة غري املدرجة باجلداول، يف حالة إنتاج  )أ(

 مادتني أو أكثر منها يف املعمل ذاته؛

ت، كمية املنتج النهائي فقط إذا كان مادة كيميائية عضوية مميزة يف حالة العمليات متعددة اخلطوا )ب(

غري مدرجة باجلداول، أو كمية املنتج الوسيط األخري لعملية ختليق متعددة اخلطوات والذي يطابق 

 تعريف املواد الكيميائية العضوية املميزة غري املدرجة باجلداول.

 
 . VII/B/WP.7-PCمن الوثيقة  5-3على النحو الوارد يف الفقرة   1
العضوية املميزة  األحادي يطابق تعريف املواد يءلكن املصطلح يشمل إنتاج اجلزيئات األحادية شريطة أن يكون اجلز 1

 بطريقة أخرى.

 



 ق دال بالقسم باءاملرف

 2013دليل اإلعالنات لعام ل 3املعّدلة  الطبعة

 

 207الصفحة 

C-I/DEC.39 

 

الوسيطة اليت تطابق تعريف املادة الكيميائية العضوية املميزة غري املدرجة باجلداول يف حالة املنتجات  )ج(

واليت يستعملها مصنع آخر يف املوقع إلنتاج مادة كيميائية عضوية مميزة غري مدرجة باجلداول، مقدار 

 املنتج الوسيط واملنتج الناتج عنه يف ذلك املصنع اآلخر.

لذي يشري إىل اإلنتاج الذي ال يشمله نطاق اجلزء التاسع، كل املواد يشمل مصطلح "هيدروكربون"، ا -4

اهليدروكربونية )أي املواد الكيميائية اليت حتتوي فقط على الكربون واهليدروجني(، بغض النظر عن عدد 

 ذرات الكربون املوجودة يف املركب.

 

- - - o - - - 



 املرفق دال بالقسم باء

 2013دليل اإلعالنات لعام ل 3الصيغة املعّدلة 
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 املصانع املختلطة -( 1997أيار/مايو  16)املؤرخة بـ C-I/DEC.40الوثيقة  -7

 

 مؤمتر الدول األطراف منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 الدورة األوىل

 47بند جدول األعمال رقم 

C-I/DEC.40 

16 May 1997 

ARABIC 

Original: ENGLISH 

 

 قرار

 املصانع املختلطة

 

 ،املؤمترإن 

 ، تفاهما بشأن املصانع املختلطة،PC-VII/8من الوثيقة  6-6بأن اللجنة التحضريية اعتمدت، يف الفقرة  إذ يذكر

من تقريرها النهائي، باعتماد التفاهم  4-50أن اللجنة التحضريية أوصت املؤمتر، يف الفقرة  إذ يضع يف االعتبار

 السالف الذكر،

 

 التفاهم بشأن املصانع املختلطة. يعتمد -1

 

 مرفق

 

  



 ق دال بالقسم باءاملرف

 2013دليل اإلعالنات لعام ل 3املعّدلة  الطبعة

 

 209الصفحة 

C-I/DEC.40 

 

 املرفق

1املصانع املختلطة

"املصانع املختلطة" هي املصانع اليت يشملها فرديا أكثر من جزء واحد من املرفق املتعلق بالتحقق وفقا  -1

للمادة السادسة. يشمل املصطلح مثال مصنعا متعدد األغراض ينتج، خالل نفس العملية لكن يف أوقات 

)أو/و مواد  3باجلدول و 2خمتلفة أو بصورة متوازية يف عدة عمليات، مواد كيميائية مدرجة باجلدول 

كيميائية عضوية مميزة(. غري أن املصطلح ال يتصل ال باحلالة اليت ينتج فيها مصنع مادة كيميائية مدرجة 

يف تفاعل متعدد اخلطوات ينطوي على إنتاج مادة كيميائية عضوية مميزة يف اخلطوات األوىل  3باجلدول 

، تركيز منخفض 3ل إنتاج مادة كيميائية مدرجة باجلدول وال باحلالة اليت ينتج فيها بصورة متوازية، خال

حسب القواعد املطبقة  3أو اجلدول  2)يصنف املصنع كمصنع اجلدول  2 باجلدولملادة كيميائية مدرجة 

 على الرتكيزات املنخفضة(.

وفقا للمادة يتم اإلعالن عن "املصانع املختلطة" وفقا لكل األجزاء املناسبة من املرفق املتعلق بالتحقق  -2

 السادسة.

ختضع "املصانع املختلطة" للتفتيش وفقا للجزء اخلاص من املرفق املتعلق بالتحقق الذي خيول إجراء  -3

 التفتيش ويقتصر على أحكام هذا اجلزء من املرفق املتعلق بالتحقق. وباخلصوص:

تلط وفقا لألحكام املطبقة يتعني حتديد موعد اإلخطار بتفتيش موقع املصنع الذي يوجد فيه مصنع خم )أ(

 الواردة يف اجلزء الذي يتم التفتيش مبقتضاه؛

خيضع الوصول داخل "املصنع املختلط" موضوع التفتيش ألحكام التفتيش الواردة يف اجلزء الذي يتم  )ب(

من اجلزء السابع أو الفقرات  29إىل  23التفتيش مبقتضاه )الفرع هاء من اجلزء السادس أو الفقرات من 

 من اجلزء التاسع(؛ 20إىل  15من اجلزء الثامن أو الفقرات من  24إىل  18ن م

تعد عمليات تفتيش "مصنع خمتلط" كل على حدة بالنسبة ملختلف أجزاء املرفق املتعلق بالتحقق.  )ج(

 وتبعا لذلك تعد كل عملية تفتيش حتت اجلزء الذي متت مبقتضاه.

 

 . VII/B/WP.7-PCمن الوثيقة  6-3على النحو الوارد يف الفقرة  1

 



 املرفق دال بالقسم باء

 2013دليل اإلعالنات لعام ل 3الصيغة املعّدلة 

 

 210الصفحة 

C-I/DEC.40 

 

باإلمكان تصميم خمتلف أجزاء مصنع بصورة تتيح تفتيشها جزءا جزءا مبقتضى  من املفهوم أنه إذا كان -4

اإلجراءات املختلفة دون تداخل، فإن هذه األجزاء تعترب مصانع منفصلة ويعلن عنها بهذه الصفة. وال 

 ينطبق بالتالي، يف هذه احلاالت، مفهوم "املصانع املختلطة".

 

- - - o - - - 



 ق دال بالقسم باءاملرف

 2013دليل اإلعالنات لعام ل 3املعّدلة  الطبعة
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 الكيميائية امُلعاد دورانها 2مواد اجلدول  -( 1997أيار/مايو  16)املؤرخة بـ C-I/DEC.42الوثيقة  -8

 

 مؤمتر الدول األطراف منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 الدورة األوىل

 47بند جدول األعمال رقم 

C-I/DEC.42 

16 May 1997 

ARABIC 

Original: ENGLISH 
 

 قرار

 الكيميائية امُلعاد دورانها 2مواد اجلدول 

 

 ،إن املؤمتر

 2، تفاهما بشأن مواد اجلدول PC-IX/11من الوثيقة  2-7بأن اللجنة التحضريية اعتمدت، يف الفقرة  إذ يذكر

 الكيميائية املعاد دورانها،

من تقريرها النهائي، باعتماد التفاهم  4-50أن اللجنة التحضريية أوصت املؤمتر، يف الفقرة  إذ يضع يف االعتبار

 السالف الذكر،

 

 الكيميائية املعاد دورانها. 2التفاهم بشأن مواد اجلدول  يعتمد -1

 

 مرفق

 

C-I/DEC.42 

 



 املرفق دال بالقسم باء

 2013دليل اإلعالنات لعام ل 3املعّدلة  الطبعة

 

 212الصفحة 

 املرفق

1املعاد دورانها 2املواد الكيميائية املدرجة باجلدول 

 

مادة كيميائية مت حتويلها أو استهالكها جزئيا امُلعاد دورانها" هي  2"املادة الكيميائية املدرجة باجلدول  -1

يف عملية ومتت استعادتها بعد ذلك وإعادة إدخاهلا يف العملية من بدايتها يف إطار دورة جديدة من التحويل 

يف  2أو االستهالك اليت تليها االستعادة. يتم التعويض عن أي خسارة للمادة الكيميائية املدرجة باجلدول 

 خالل استعادة غري كاملة بالكميات املعوضة )صايف اخلسارة(. دورة العملية من

من اجلزء السابع، أن يشمل اإلعالن موقع املصنع الذي يوجد فيه مصنع ختضع  8من املفهوم، وفقا للفقرة  -2

( يتجاوز X+Yلدورة استهالك وإعادة تشكيل إذا كان جمموع ) 2فيه مادة كيميائية مدرجة باجلدول 

 حيث إن: عتبة اإلعالن،

 X:املعرب عنه بنفس وحدة عتبة اإلعالن، يساوي ، 

املعبأة  2 بالنسبة لعمليات اإلنتاج على دفعات، الكمية اإلمجالية للمادة الكيميائية املدرجة باجلدول )أ(

)اليت مت بعد ذلك استهالكها وإعادة تشكيلها ومتت استعادتها الحقا يف خطوة منفصلة للعملية 

 الصناعية(؛

 بالنسبة للعمليات املستمرة، إمجالي الكمية املوجودة يف أوعية التفاعل ويف مسارات العملية؛أو  )ب(

 Y املعرب عنه بنفس وحدات عتبة اإلعالن، يساوي التعويض السنوي اإلمجالي لصايف خسارة تلك املادة ،

 الكيميائية.

لتشكيل كإنتاج ملادة كيميائية مدرجة ومن املفهوم أيضا أنه ليس من الضروري اإلعالن عن عملية إعادة ا 

 يف الدورة. 2 باجلدول
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 معنى "اإلنتاج" يف سياق مرافق إنتاج مواد  -( 1997أيار/مايو  16)املؤرخة بـ C-I/DEC.43الوثيقة  -9

 مبقتضى املادة السادسة 1اجلدول 

 

 مؤمتر الدول األطراف منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 الدورة األوىل

 47بند جدول األعمال رقم 

C-I/DEC.43 

16 May 1997 

ARABIC 

Original: ENGLISH 
 

 قرار

 معنى "اإلنتاج" يف سياق مرافق إنتاج

 مبقتضى املادة السادسة 1مواد اجلدول 

 

 ،إن املؤمتر

، تفاهما بشأن معنى "اإلنتاج" يف PC-IX/11من الوثيقة  2-7بأن اللجنة التحضريية اعتمدت، يف الفقرة  إذ يذكر

 املادة السادسة،مبقتضى  1سياق مرافق إنتاج مواد اجلدول 

من تقريرها النهائي، باعتماد التفاهم  4-50أن اللجنة التحضريية أوصت املؤمتر، يف الفقرة  إذ يضع يف االعتبار

 السالف الذكر،

 

 مبقتضى املادة السادسة. 1التفاهم بشأن معنى "اإلنتاج" يف سياق مرافق إنتاج مواد اجلدول  يعتمد -1

 

 مرفق
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C-I/DEC.43 

 

 املرفق

 إنتاجمعنى "اإلنتاج" يف سياق مرافق 

1مبقتضى املادة السادسة 1مواد اجلدول 

 

 من املفهوم أن:

من اجلزء  2و 1، كما هو ُمشار إليه يف الفقرتني 1"احتياز" املواد الكيميائية املدرجة يف اجلدول  )أ(

 السادس من املرفق املتعلق بالتحقق، يشمل استخالصها من مصادر طبيعية؛

املواد  إىلاملعلنة بالنسبة  1يتمان فقط يف مرافق اجلدول  1الن االستخالص والعزل فوق عتبة اإلع )ب(

اليت ال يتم إنتاجها عادة يف مفهوم االتفاقية بل يتم عزهلا عن طريق  1الكيميائية املدرجة يف اجلدول 

 التجهيز )كالتوكسينات مثال(؛

فوق عتبة اإلعالن عن  1ل من الضروري بالنسبة ألي مرفق ينتج املواد الكيميائية املدرجة يف اجلدو )ج(

طريق التخليق الكيميائي أو االستخالص/العزل اإلعالن عنه والتحقق منه مبقتضى اجلزء السادس من 

 املرفق املتعلق بالتحقق.

 

- - - o - - - 
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معنى مصطلح "إنتاج" كما هو  -( 1997كانون األول/ديسمرب  5)املؤرخة بـ C-II/DEC.6الوثيقة  -10

 )أ( من املادة الثانية من االتفاقية12حمدد يف الفقرة الفرعية 

 

 

 منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 

 مؤمتر الدول األطراف

 الدورة الثانية

 1997كانون األول/ديسمرب  5 - 1

 

C-II/DEC.6 

5 December 1997 

ARABIC 

Original: ENGLISH 

 قرار

 )أ(12معنى مصطلح "إنتاج" كما هو حمدد يف الفقرة الفرعية 

 من املادة الثانية من االتفاقية

 

 إن املؤمتر

 االتفاقية؛)أ( من املادة الثانية من 12يف مسألة معنى مصطلح "إنتاج" كما هو مستخدم يف الفقرة الفرعية إذ نظر 

 بعمل اللجنة التحضريية بشأن هذه املسألة؛ وإذ حييط علما

 

)أ( من املادة الثانية ينبغي أن ُيفهم على أنه يشمل 12أن مصطلح "إنتاج" كما هو مستخدم يف الفقرة الفرعية  يقـّرر

الكيميائية( اليت يتّم إنتاجها من خالل  3أو اجلدول  2أو اجلدول  1املادة الكيميائية )أي مادة من مواد اجلدول 

 املباشر. التفاعل الكيميائي احليوي أو التفاعل اإلحيائي غري

 

- - - o - - - 
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 من اجلزء السابع  32الفقرة  -( 1998تشرين الثاني/نوفمرب  17)املؤرخة بـ C-III/DEC.6الوثيقة  -11

 من اجلزء الثامن من مرفق االتفاقية املتعلق بالتحقق 26والفقرة 

 

 

 منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 

 مؤمتر الدول األطراف

 الدورة الثالثة

 1998الثاني/نوفمرب تشرين  20 - 16

C-III/DEC.6 

17 November 1998 

ARABIC 

Original: ENGLISH 

 قرار

 26من اجلزء السابع والفقرة  32الفقرة 

 من اجلزء الثامن من مرفق االتفاقية املتعلق بالتحقق

 إن املؤمتر،

يف موضوع املعلومات اليت يتعني إدراجها يف شهادات االستعمال النهائي املتصلة بعمليات نقل مواد  وقد نظر

 إىل جتار/مؤسسات جتارية يف دول ليست أطرافا يف اتفاقية األسلحة الكيميائية؛ 3واجلدول  2 اجلدول

عمال النهائي املتصلة بعمليات نقل القرار الذي اعتمده اجمللس التنفيذي بشأن  شهادات االست وإذ يضع يف اعتباره

من  26من اجلزء السابع والفقرة  32إىل دول ليست أطرافا يف االتفاقية مبوجب الفقرة  3واجلدول  2مواد اجلدول 

 (؛1998كانون الثاني/يناير  30املؤرخ بـ EC-VIII/DEC.3اجلزء الثامن من مرفق االتفاقية املتعلق بالتحقق )القرار 

، 1998نيسان/أبريل  24، املؤرخ بـEC-IX/DEC.11أن اجمللس التنفيذي أوصى، يف قراره  تبارهوإذ يضع يف اع

 بأن يعتمد املؤمتر االتفاق بشأن املوضوع املذكور أعاله؛

أن ُيفهم من عبارات ")د( بيان استخدامها النهائي؛ )هـ( واسم )أمساء( وعنوان )عناوين( املستعمل النهائي  يقـّرر

النهائيني(" يف حال نقلها إىل مستوردين يف دول ليست أطرافا يف هذه االتفاقية وليسوا املستعملني )املستعملني 

النهائيني الفعليني )كاملؤسسات التجارية على سبيل املثال( أنها تعين أن ُيطلب من املستورد يف هذه احلاالت وقبل 

من اجلزء الثامن من مرفق  26لسابع والفقرة من اجلزء ا 32الرتخيص بالنقل، تقديم بيان يتماشى مع الفقرة 

االتفاقية املتعلق بالتحقق ومع التشريعات واملمارسات الوطنية، يتعني على املستورد أن يذكر فيه اسم )أمساء( 

 وعنوان )عناوين( املستعمل النهائي )املستعملني النهائيني(.

- - - o - - - 
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 شهادات االستعمال النهائي  -( 1998تشرين الثاني/نوفمرب  17)املؤرخة بـ C-III/DEC.7الوثيقة  -12

الكيميائية إىل دول غري أطراف يف االتفاقية مبوجب الفقرة  3و 2املتصلة بعمليات نقل مواد اجلدولني 

 من اجلزء الثامن من املرفق املتعلق بالتحقق 26من اجلزء السابع والفقرة  32

 

 

 منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 

 مؤمتر الدول األطراف

 الدورة الثالثة

 1998تشرين الثاني/نوفمرب  20 - 16

C-III/DEC.7 

17 November 1998 

ARABIC 

Original: ENGLISH 

 قرار

الكيميائية إىل دول غري  3و 2اجلدولني  شهادات االستعمال النهائي املتصلة بعمليات نقل مواد

 من اجلزء الثامن 26من اجلزء السابع والفقرة  32مبوجب الفقرة  أطراف يف االتفاقية

 من املرفق املتعلق بالتحقق

 إن املؤمتر،

من  32مسألة املعنى املقصود من عبارة " أن تقتضي من الدولة املتلقية ... شهادة" كما وردت يف الفقرة  وقد نظر يف

 من اجلزء الثامن من املرفق املتعلق بالتحقق؛  26اجلزء السابع والفقرة 

تشرين  14، بتاريخ EC-VII/TS.1برأي املستشار القانوني بشأن شهادات االستعمال النهائي ) وإذ يأخذ علما

 ( فيما يتعلق بهذا املوضوع؛1997الثاني/نوفمرب 

كانون الثاني/يناير  30، املؤرخ بـEC-VIII/DEC.3أن اجمللس التنفيذي أوصى، يف قراره  وإذ يضع يف اعتباره

 ، بأن يعتمد املؤمتر املعنى املشار إليه أعاله؛ 1998

من اجلزء السابع والفقرة  32شهادة" كما وردت يف الفقرة أن يفهم من عبارة "أن تقتضي من الدولة املتلقية ...  يقرر

من اجلزء الثامن من املرفق املتعلق بالتحقق، أنها تعين "شهادات االستعمال النهائي اليت تصدرها السلطة  26

احلكومية املختصة يف الدول غري األطراف يف االتفاقية"، وأنها تشتمل على كل الشروط الضرورية احملددة يف 

 قرات الفرعية )أ( إىل )هـ( من الفقرتني املشار إليهما أعاله.الف

- - - o - - - 
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 قاعدة تقريب األعداد فيما خيص  -( 2000نيسان/أبريل  7)املؤرخة بـ EC-XIX/DEC.5الوثيقة  -13

 املدرجة يف اجلداول اإلعالنات عن املواد الكيميائية

 

 

 منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 

 اجمللس التنفيذي

 الدورة التاسعة عشرة

 2000نيسان/أبريل  7 -3

 من جدول األعمال 12البند 

EC-XIX/DEC.5 

7 April 2000 

ARABIC 

Original: ENGLISH 

 

 قــرار

 الكيميائيةقاعدة تقريب األعداد فيما خيص اإلعالنات عن املواد 

 املدرجة يف اجلداول

 

 ،إن اجمللس التنفيذي

بالقلق الذي أبدته بعض الدول األطراف بشأن ما عوين من افتقار لالتساق يف تطبيق قواعد تقريب  إذ يأخذ علما

 األعداد على اإلعالنات عن املواد الكيميائية املدرجة يف اجلداول؛

تقريب األعداد ال يشكل استباقا ألي قرار ُيتخذ يف املستقبل بشأن  بأن أي قرار بشأن قواعد وإذ يأخذ علما أيضا

 طرائق مجع البيانات الوطنية اإلمجالية واإلعالن عنها؛

الكيميائية ُتقدَّم بتبيان نطاقات الكميات على  3بأن اإلعالنات عن مواقع معامل مواد اجلدول  وإذ يأخذ علما كذلك

 النحو احملدد يف االتفاقية؛

أن هذه القاعدة لتقريب األعداد ال تسري على اإلخطارات بعمليات نقل املواد الكيميائية يف اعتباره  وإذ يضع

 واإلعالنات السنوية املفصلة عن هذه العمليات؛ 1املدرجة يف اجلدول 
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املواد الكيميائية املدرجة يف اجلداول، حبسب اعتماد القاعدة التالية لتقريب األعداد فيما خيص اإلعالن عن يقـّرر 

 االقتضاء:

 ُيعَلن عن الكميات حبيث يكون العدد الدال عليها مؤلفا من ثالثة أرقام:

 إذا تألف العدد الدال على الكمية من أكثر من ثالثة أرقام فإنه يقرَّب إىل عدد من ثالثة أرقام؛ •

أقل من ثالثة أرقام فإنه ُيحوَّل إىل عدد من ثالثة أرقام بإضافة إذا كان العدد الدال على الكمية يتألف من  •

 أصفار إليه؛

ال تؤخذ باحلسبان، عند حتديد عدد أرقام العدد الدال على الكمية، األصفار اليت تسبق أول رقم فيه ]من  •

 اليسار[ ال يساوي الصفر.

 الوحدات املستخدمة يف حتديد الكميات:

 ملعلن عنها إال بإحدى الوحدات التالية:ال جيوز قياس الكميات ا )أ(

 غ 12-10 بغ بيكوغرام

 غ 9-10 نغ نانوغرام

 غ 6-10 مرغ مكروغرام

 غ 3-10 ملغ مليغرام

 غ غ غرام

 غ 3 10 كلغ كيلوغرام

 غ 6 10 ط طن

 غ 9 10 كط كيلوطن

البيانات اخلاصة مبرافق/مواقع معامل املواد الكيميائية املدرجة يف  عنينبغي اإلعالن  )ب(

بالوحدات املعبَّر بها عن احلدود املناظرة للعتبات اليت يتعني عندها  3/اجلدول 2 /اجلدول1 اجلدول

ن عنها اإلعالن، الواردة يف اجلزء املعين من املرفق املتعلق بالتحقق فيما خيص املادة الكيميائية املراد اإلعال

 من بني املواد املدرجة يف اجلداول، أي:
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 اجلدول

 

 الوحدة

 كلغغ/ 1

 نط/كلغ *ألف-2

 نط/كلغ ألف-2

 نط/كط باء-2

 )يعلن عن نطاقات الكميات املعنية( نط 3

 

اإلمجالية إذا كانت الدولة الطرف ال جيوز استخدام هذه الوحدات ذاتها فيما خيص البيانات الوطنية  )ج(

تدرج يف إعالناتها عن البيانات الوطنية اإلمجالية إال الكميات اليت تتجاوز احلدود املناظرة للعتبات اليت 

 يتعني عندها اإلعالن.

جيوز استخدام وحدات أصغر حبسب االقتضاء، فيما خيص البيانات الوطنية اإلمجالية، إذا كانت الدولة  )د(

رف تدرج أيضا يف إعالناتها عن البيانات الوطنية اإلمجالية الكميات اليت تكون أدنى من العتبات الط

 املناظرة للحدود اليت يتعني عندها اإلعالن.

ينبغي استخدام الوحدة ط/كط إذا كانت الدولة الطرف تعلن يف بياناتها الوطنية اإلمجالية الكميات الفعلية  )هـ(

 .3املواد الكيميائية املدرجة يف اجلدول  املشمولة بعمليات نقل

 ترد يف اجلدول التالي أمثلة على تطبيق هذه القاعدة لتقريب األعداد. )و(
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 أمثلة على تطبيق قاعدة تقريب األعداد

 العدد املقدم إىل

 اهليئة الوطنية

 اخليارات الرئيسية املتأتية

 عن قاعدة تقريب األعداد

 مرغ 4.00/ملغ 4000.00 ملغ 0,004

 مرغ 300/ملغ ,3000 ملغ 0,3

 مرغ 839/ملغ ,8390 ملغ 0,8388

 ملغ 1.67 ملغ 1,674

 ملغ 1.68 ملغ 1,677

 ملغ 5.00 ملغ 5

 ملغ 2.00غ/ 2000,00 غ 0,002

 كلغ ,1010غ/ 101 غ 100,5

 غ 68.0/كلغ 6800,0 كلغ 0,068

 نط ,2670/كلغ 267 كلغ 266,6

 نط 1.66 نط 1,66

 نكط ,1040/نط 104 نط 104,4

 نكط 1.00 نط 1004,5

 نكط 10.5 نط 10539

 

- - - o - - - 
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ومواد  2تطبيق قيود على نقل مواد اجلدول  -( 2000أيار/مايو  17)املؤرخة بـ C-V/DEC.16الوثيقة  -14

 إىل دول غري أطراف يف االتفاقية ومنها الكيميائية 3اجلدول 

 

 

 منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 

 مؤمتر الدول األطراف

 الدورة اخلامسة

 2000أيار/مايو  19 - 15

C-V/DEC.16 

17 May 2000 

ARABIC 

Original: ENGLISH 

 قـرار

 

 الكيميائية 3ومواد اجلدول  2تطبيق قيود على نقل مواد اجلدول 

 إىل دول غري أطراف يف االتفاقية ومنها

 

 ،إن املؤمتر

بقـرار مؤمتر الدول األطراف يف دورته الرابعة بشأن املبادئ التوجيهية املتعلقة باألحكام اخلاصة مبواد  إذ يذكِّر

من اجلزء  5من اجلزء السابع والفقرة  5اجلداول الكيميائية املنخفضة الرتكيز، مبا يف ذلك اخلالئط، وفقا للفقرة 

 (؛1999متوز/يوليه  1خ بتاري C-IV/DEC.16الثامن من املرفق املتعلق بالتحقق )

 3 اجلدولأو مواد  2املسؤولية اخلاصة املنوطة بالدول األطراف فيما يتعلق بنقل مواد اجلدول  وإذ يضع يف اعتباره

من اجلزء  31 الفقرةيف هذا الصدد بااللتزام املنصوص عليه يف  ويذكِّرالكيميائية إىل دول ليست أطرافا يف االتفاقية، 

، القاضي بأن ال تنقل مواد اجلدول 2000نيسان/أبريل  29املتعلق بالتحقق، الذي بدأ نفاذه يف السابع من املرفق 

 الكيميائية إال إىل الدول األطراف وأنه ال جيوز تلقيها إال من هذه الدول؛ 2

ء مخس الكيميائية، يتعني أن ينظر املؤمتر، بعد انقضا 3بأنه، فيما يتعلق بنقل مواد اجلدول  وإذ يذكِّر كذلك

 (، يف ضرورة وضع تدابري أخرى؛2002نيسان/أبريل  29سنوات على بدء نفاذ االتفاقية )

الكيميائية ال الشوائب  3أو مواد اجلدول  2ضرورة ضمان أن ال تشمل أحكام النقل املتعلقة مبواد اجلدول  وإذ يدرك

 وال البضائع االستهالكية؛
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يات نقل املنتجات املنظور يف أمرها يف هذا القرار ال ُتجرى إال ألغراض غري حمظورة مبوجب بأن عملوإذ يأخذ علما 

رغبة الدول األطراف، فيما خيص هذا القرار، بأن تبقي قيد النظر ما لعمليات نقل املنتجات  يدركاالتفاقية، وإذ 

جوانب تقنية وما قد يكون هلا من جوانب )أ( و)ب( من منطوق القرار أدناه من 1احملدَّدة يف الفقرتني الفرعيتني 

 أمنية؛

 أيضا بالتوصية املقدمة إىل املؤمتر اليت اعتمدها اجمللس التنفيذي يف دورته التاسعة عشرة وإذ يأخذ علما 

(EC-XIX/DEC.11  ؛2000أيار/مايو  2بتاريخ) 

 

ئية إىل دول ليست أطرافا يف الكيميا 2، فيما يتعلق بتطبيق األحكام اخلاصة بنقل مواد اجلدول يقـّرر -1

 من اجلزء السابع من املرفق املتعلق بالتحقق ال تسري على ما يلي: 31االتفاقية ومنها، أن الفقرة 

 2ألف أو  2من املواد الكيميائية املدرجة يف اجلدول  %1املنتجات اليت حتتوي على ما ال يزيد عن  )أ(

 ؛* ألف

 باء؛ 2 من املواد الكيميائية املدرجة يف اجلدول%10املنتجات اليت حتتوي على ما ال يزيد عن  )ب(

املنتجات احملدَّد أنها بضائع استهالكية مهيأة للبيع بالتجزئة من أجل االستعمال الشخصي أو مهيأة  )ج(

 لفردي؛لالستعمال ا

الكيميائية،  3 اجمللس التنفيذي، فيما يتعلق بتطبيق األحكام اخلاصة بنقل مواد اجلدول ويطلب أيضا من -2

 إعداد توصية لكي ينظر فيها املؤمتر يف دورته السادسة.

 

- - - o - - - 
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 اإلفادة بإنتاج الريسني -( 2000أيار/مايو  18)املؤرخة بـ C-V/DEC.17الوثيقة  -15

 

 

 منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 

 مؤمتر الدول األطراف

 الدورة اخلامسة

 2000أيار/مايو  19 - 15

C-V/DEC.17 

18 May 2000 

ARABIC 

Original: ENGLISH 

 قـرار

 اإلفادة بإنتاج الريسني

 

 ،مؤمتر الدول األطرافإن 

 يف مسألة اإلفادة بإنتاج الريسني؛وقد نظر 

 عمل اللجنة التحضريية بشأن هذه املسألة؛ وإذ يأخذ باحلسبان

 C-II/DEC.5بأن مسألة اإلفادة بإنتاج الريسني قد أحيلت إىل اجمللس االستشاري العلمي )قرار املؤمتر وإذ يذكِّر 

 SAB-II/1(، وأن اجمللس االستشاري العلمي قدم مشورة يف هذا الصدد )1997كانون األول/ديسمرب  5املؤرخ بـ

 (؛1999نيسان/أبريل  29بتاريخ 

بأن املؤمتر دعا املدير العام إىل متابعة دراسة هذه املسألة، وعقد اجتماع خرباء لتدارس مجيع  وإذ يذكِّر أيضا

 (؛1999متوز/يوليه  2املؤرخ بـ C-IV/DEC.20جوانبها، وإبالغ نتائج ذلك إىل اجمللس التنفيذي )قرار املؤمتر 

بغية إعداد توصية بشأنها تقدَّم إىل املؤمتر  بأنه ُطلب من اجمللس التنفيذي النظر يف هذه املسألةوإذ يذكِّر كذلك 

 (؛1999متوز/يوليه  2املؤرخ بـ C-IV/DEC.20لكي ينظر فيها ويعتمدها يف دورته اخلامسة )قرار املؤمتر 

بأن اجتماع خرباء نظر يف هذه املسألة، وأن املدير العام عرض نتائج هذا االجتماع على اجمللس  وإذ يأخذ علما

 (؛2000آذار/مارس  14بتاريخ  EC-XIX/DG.4ظر فيها خالل دورته التاسعة عشرة )التنفيذي لكي ين
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أن اجمللس التنفيذي أخذ علما بأن امللحق باملذكرة اآلنفة الذكر اليت قدمها املدير العام إىل اجمللس  وإذ يعلم

التنفيذي يف دورته التاسعة عشرة، الذي يتضمن تقرير رئيس اجتماع اخلرباء، اعُترب منطويا على جوهر حمتوى 

املؤرخة  EC-XIX/6من الوثيقة  1-13قرة الفرعية التقرير الذي يتعّين تقدميه إىل املؤمتر يف دورته اخلامسة )الف

 (؛2000أيار/مايو  3بـ

 

أنه ال ينبغي إخضاع معامل جتهيز زيت اخلروع إلجراءات اإلفادة اليت تقضي بها االتفاقية يف يقــّرر  -1

 ؛1إطار اجلدول 

على حذف مسألة اإلفادة بإنتاج الريسني، من حيث صلته مبعامل جتهيز زيت اخلروع، من  ويوافق -2

 قائمة املسائل الغري احملسومة.

 

- - - o - - - 
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مبادئ توجيهية بشأن حدود الرتكيز  -( 2000أيار/مايو  19)املؤرخة بـ C-V/DEC.19الوثيقة  -16

 الكيميائية 3ومواد اجلدول  2نات املتعلقة مبواد اجلدول اإلعال املنخفض فيما خيص

 

 

 منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 

 مؤمتر الدول األطراف

 الدورة اخلامسة

 2000أيار/مايو  19 - 15

C-V/DEC.19 

19 May 2000 

ARABIC 

Original: ENGLISH 

 قـرار

 الرتكيز املنخفض فيما خيصمبادئ توجيهية بشأن حدود 

 الكيميائية 3ومواد اجلدول  2اإلعالنات املتعلقة مبواد اجلدول 

 إن مؤمتر الدول األطراف،

بالقرار الذي اختذه يف دورته الرابعة بشأن املبادئ التوجيهية املتعلقة باألحكام اخلاصة مبواد اجلداول  إذ يذكِّـر

من اجلزء الثامن من  5من اجلزء السابع والفقرة  5ك اخلالئط، وفقا للفقرة الكيميائية املنخفضة الرتكيز، مبا يف ذل

 (؛1999متوز/يوليه  1بتاريخ  C-IV/DEC.16املرفق املتعلق بالتحقق )

الكيميائية  3 ومواد اجلدول 2على السعي إىل حتقيق االتساق بني األحكام املتعلقة مبواد اجلدول  وإذ حيدوه العزم

 على حنو يتماشى مع تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة وغري متييزية؛ املنخفضة الرتكيز،

 اآلثار االقتصادية واإلدارية اليت ترتتب على تنفيذ هذه املبادئ بالنسبة للدول األطراف؛ وإذ يدرك

ا بقرار اجمللس التنفيذي يف اجتماعه العاشر الذي يوصى فيه بأن ينظر مؤمتر الدول األطراف يف هذوإذ يأخذ علما 

 القرار وأن يعتمده يف دورته اخلامسة؛

ما يلي بشأن حدود الرتكيز املعمول بها فيما خيص اإلعالنات املقدمة مبوجب اجلزءين السابع  يقـّرر -1

 والثامن من املرفق املتعلق بالتحقق:
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من املواد %30ما ال يزيد عن ال ُيطلب تقديم إعالنات بشأن اخلالئط الكيميائية اليت حتتوي على  "1"

 ؛3باء أو اجلدول  2الكيميائية املدرجة يف اجلدول 

من املادة السابعة لتنفيذ هذه املبادئ التوجيهية  1ُيطلب إىل الدول األطراف أن تتخذ تدابري وفقا للفقرة  "2"

 ؛2002كانون الثاني/يناير  1حبلول 

املدير العام تكليف اجمللس االستشاري العلمي بأن يدرس مجيع اجلوانب املتصلة حبدود  من ويطلب -2

 ألف أو 2الرتكيز املعمول بها فيما خيص خالئط املواد الكيميائية  احملتوية على مواد مدرجة يف اجلدول 

الدول األطراف  وأن يبلغ نتائج دراسته إىل اجمللس لكي ينظر فيها بغية اختاذ قرار ُيعرض على * ألف 2

 لكي تنظر فيه خالل الدورة السادسة ملؤمترها.

 

- - - o - - - 
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 3األحكام اخلاصة بنقل مواد اجلدول  -( 2001أيار/مايو  17)املؤرخة بـ C-VI/DEC.10الوثيقة  -17

 إىل دول غري أطراف يف االتفاقية الكيميائية

 

 

 منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 

 مؤمتر الدول األطراف

 الدورة السادسة

 2001أيار/مايو  19 - 14

 من جدول األعمال 11البند 

C-VI/DEC.10 
17 May 2001 

ARABIC 

Original: ENGLISH 

 قـرار

 الكيميائية 3األحكام اخلاصة بنقل مواد اجلدول 

 إىل دول غري أطراف يف االتفاقية

 ،الدول األطراف إن مؤمتر

ساام "املؤمتر"( بقرار مؤمتر الدول األطراف إذ يذكِّر شااار إليه فيما يلي با سااة  )امل شااأنيف دورته اخلام تطبيق قيود  ب

قال مواد اجلادول  هاا 3ومواد اجلادول  2على ن ياة ومن فااق ياة إىل دول غري أطراف يف االت ياائ  C-V/DEC.16) الكيم

 ؛(2000أيار/مايو  17بتاريخ 

 C-V/DEC.20تدابيـر التنفيذ علـى الصعيـد الوطنـي )بقـرار املؤمتر يف دورتـه اخلامسة بشأن  يذكِّر أيضاوإذ 

 ؛(2000أيار/مايو  19بتاريخ 

بالقرار الذي اّتخذه اجمللس التنفيذي )املشار إليه فيما يلي باسم "اجمللس"( يف اجتماعه  وإذ يذّكر على األخص

 3م اخلاصة بنقل مواد اجلدول الثاني عشر بأن حييل إىل املؤمتر يف دورته السادسة توصيته باملوافقة على األحكا

 (؛2001أيار/مايو  4بتاريخ  EC-M-XII/DEC.1الكيميائية إىل دول غري أطـراف يف االتفاقية )

الكيميائية إىل دول  3املسؤولية اخلاصة املنوطة بالدول األطراف فيما يتعلق بنقل مواد اجلدول وإذ يضع يف اعتباره 

من املرفق  الثامنمن اجلزء  26الفقرة  هذا الصدد بااللتزام املنصوص عليه يف يف ويذكِّرليست أطرافا يف االتفاقية، 

 املتعلق 
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ألغراض غري حمظورة إال  املنقولة الكيميائيةباختاذ التدابري الضرورية الكفيلة بأن ال ُتستعمل املواد بالتحقق، القاضي 

 ؛مبوجب االتفاقية

من اجلزء الثامن من املرفق املتعلق بالتحقق، ينظر، بعد مخس سنوات  27املؤمتر، وفقا للفقرة بأن  يذكِّر كذلكوإذ 

، فيما إذا كان يتّعني وضع تدابري أخرى فيما يتعلق 2002نيسان/أبريل  29من بدء نفاذ االتفاقية، أي حبلول 

 الكيميائية إىل دول غري أطراف يف االتفاقية؛ 3بعمليات نقل مواد اجلدول 

ويف تعزيز عاملية االتفاقية األسلحة الكيميائية اإلسهام الفعلي ملثل هذه التدابري يف منع انتشار  يأخذ باالعتباروإذ 

 من حيث االنضمام إليها؛

إىل  3الدول األطراف إىل التزامها بأن تطلب، عند نقلها مواد كيميائية مدرجة يف اجلدول يوجِّه عناية  -1

دول غري أطراف يف االتفاقية، من الدولة املتلقية تقديم شهادة تبيِّن وجه االستعمال النهائي وفقا للفقرة 

املؤرخني  C-III/DEC.7و C-III/DEC.6من اجلزء الثامن من املرفق املتعلق بالتحقق ولقراري املؤمتر  26

 ؛1998تشرين الثاني/نوفمرب  17بـ

، فيما يتعلق بتطبيق االلتزام بطلب تقديم شهادة تبيِّن االستعمال النهائي فيما خيص عمليات نقل ويقـّرر -2

الكيميائية إىل دول غري أطراف يف االتفاقية، دون املساس حبق أي دولة طرف يف اعتماد  3مواد اجلدول 

 فيما خيص: االستعمال النهائيتبيِّن وجه نهج أكثر تقييدا، أنه ال يتعني تقديم شهادات 

 ؛3 من املواد الكيميائية املدرجة يف اجلدول%30املنتجات اليت حتتوي على ما ال يزيد عن  "1"

املنتجات احملدَّد أنها بضائُع استهالكية مهيأة للبيع باملفرَّق من أجل االستعمال الشخصي أو مهيأة  "2"

 لالستعمال الفردي؛

يعية وإدارية وطنية، حبسب االقتضاء، لتطبيق األحكام اعتماد تدابري تشر علىالدول األطراف  وحيّث -3

الكيميائية إىل دول غري أطراف يف االتفاقية، وإعالم املنظمة وفقا  3اخلاصة بعمليات نقل مواد اجلدول 

 من املادة السابعة من االتفاقية بالتدابري املتخذة؛ 5للفقرة 
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تدرج يف تقاريرها الدورية عن تنفيذ االتفاقية املعلومات اليت تقدمها الدول من األمانة الفنية أن ويطلب  -4

من اجلزء الثامن من املرفق املتعلق بالتحقق بشأن عمليات نقل مواد  26األطراف بشأن تطبيق الفقرة 

 الكيميائية إىل دول غري أطراف يف االتفاقية؛ 3اجلدول 

 3أخرى فيما يتعلق بعمليات نقل مواد اجلدول  من اجمللس أن يدرس ضرورة وضع تدابري ويطلب -5

من اجلزء الثامن من املرفق املتعلق بالتحقق، وأن يقدِّم تقريرا عن نتائج  27الكيميائية مبوجب الفقرة 

 دراسته هلا إىل املؤمتر يف دورته السابعة؛

ناء على توصية بأن يكون من اجلائز، بعد مخس سنوات من تطبيق هذا القرار، إعادة النظر، ب ويوصي -6

 أعاله من منطوق هذا القرار. 2من اجمللس، يف حدود الرتكيز املبيَّنة يف الفقرة 

 

- - - o - - - 
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الكيميائية وجتهيزها  2اإلعالنات عن البيانات الوطنية اإلمجالية املتعلقة بإنتاج مواد اجلدول 

 الكيميائية وتصديرها 3واستهالكها واستريادها وتصديرها، وباسترياد مواد اجلدول 

 

 

 منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 

 مؤمتر الدول األطراف

 السابعةالدورة 

 2002 تشرين األول/أكتوبر 11 - 7

C-7/DEC.14 
10 October 2002 

ARABIC 

Original: ENGLISH 

(Unofficial electronic version) 

 قــرار

 2املتعلقة بإنتاج مواد اجلدول مبادئ توجيهية بشأن اإلعالنات عن البيانات الوطنية اإلمجالية 

الكيميائية  3الكيميائية وجتهيزها واستهالكها واستريادها وتصديرها، وباسترياد مواد اجلدول 

 وتصديرها

 ،إن مؤمتر الدول األطراف

طراف األسلحة الكيميائية )املشار إليها فيما يلي باسم "االتفاقية"( تقضي بأن تقدم الدول األ اتفاقيةبأن  إذ يذكِّـر

الكيميائية مبوجب أحكام  3ومواد اجلدول  2إعالنات عن البيانات الوطنية اإلمجالية املتعلقة مبواد اجلدول 

من اجلزء الثامن من مرفق االتفاقية املتعلق بالتحقق )املشار إليه فيما يلي باسم  1من اجلزء السابع والفقرة  1 الفقرة

 "املرفق املتعلق بالتحقق"(؛

الدول األطراف )املشار إليه فيما يلي باسم "املؤمتر"( يف دورته الثانية، يف قراره  مؤمتربأن  يضاوإذ يذكِّر أ

C-II/DEC.8 واجمللس التنفيذي )املشار إليه فيما يلي باسم "اجمللس"(، 1997 كانون األول/ديسمرب 5املؤرخ بـ ،

 24املؤرخ بـ *EC-IX/DEC.10وقراره  1998كانون الثاني/يناير  30املؤرخ بـ EC-VIII/DEC.2يف قراره 

ن ، طلبا أيضا من الدول األطراف أن تبيِّن األساس الذي جيب أن يتم باالستناد إليه اإلعالن ع1998نيسان/أبريل 

بتقارير األمانة الفنية )املشار إليها فيما يلي باسم  وإذ يذكِّر أيضاالكيميائية؛  3ومواد اجلدول  2مواد اجلدول 

 "األمانة"( بشأن املعلومات اليت تقدمها الدول األطراف يف هذا اخلصوص؛
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 2 فيما خيص اإلعالنات املتعلقة مبواد اجلدول باملبادئ التوجيهية بشأن حدود الرتكيز املنخفض وإذ يذكِّر كذلك

 (؛2000أيار/مايو  19بتاريخ  C-V/DEC.19الكيميائية، اليت اعتمدها املؤمتر يف دورته اخلامسة ) 3ومواد اجلدول 

أن تطبيق نهج قياسي يف جمال االلتزامات املتعلقة باإلعالن ضروري لكي تتسنى للهيئات الوطنية اإلفادة  وإذ ارتأى

ى حنو موحَّد ومنسَّق بالبيانات الوطنية اإلمجالية وببيانات واردات وصادرات مواقع املعامل ذات الصلة، وبتقديم عل

معلومات أجدى وأكثر قابلية للمقارنة لكي تستخدمها املنظمة يف تبيان األمناط املعتادة للتجارة ويف حتديد كل ما 

 االتفاقية والغرض منها؛ هنالك من اجتاهات ذات أهمية بالنسبة إىل موضوع

التبعاتِ املاليةَ واإلداريةَ اليت ترتتب على تطبيق الدول األطراف ملثل هذه املبادئ التوجيهية، واستحساَن  وإذ يدرك

 األخذ بنهج بسيط وعملي؛

( الذي يوصى 2002أيلول/سبتمرب  13بتاريخ  EC-30/DEC.14بقرار اجمللس يف دورته الثالثني )وإذ يأخذ علما 

 احلالي ويعتمَده يف دورته السابعة؛ فيه بأن ينظَر املؤمتر يف القرار 

 يقـّرر ما يلي:

أن تشمل البياناُت اإلمجالية اخلاصة بالواردات والصادرات، اليت تقدمها الدولة الطرف وفاًء بالتزاماتها  -1

من اجلزء الثامن من املرفق املتعلق  1من اجلزء السابع والفقرة  1املتعلقة باإلعالنات مبوجب الفقرة 

يقوم به األشخاص الطبيعيون واألشخاص االعتباريون من نشاط لنقل مادة كيميائية خاضعة بالتحقق، ما 

 لإلعالن بني أراضي الدولة الطرف املعِلنة وأراضي دول أخرى، على النحو املبيَّن أدناه؛

ق من اجلزء السابع من املرفق املتعل 1وأن تشمل اإلعالناُت اليت تقدمها الدول األطراف مبوجب الفقرة  -2

بالتحقق، مطبِّقة حدود الرتكيز املنخفض ذات الصلة، إنتاَج وجتهيز واستهالك واسترياد وتصدير مواد 

الكيميائية إذا كان جمموع كميات املادة الكيميائية املعنية املشمولة بالنشاط املعين خالل السنة  2اجلدول 

)أ( أو 3الكيميائية املعنية يف الفقرات الفرعية  يزيد عن احلد املناظر لعتبة اإلعالن املبيَّنة فيما خيص املادة

 )ج( من اجلزء السابع من املرفق املتعلق بالتحقق؛3)ب( أو 3
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من اجلزء الثامن من املرفق املتعلق  1وأن تشمل اإلعالناُت اليت تقدمها الدول األطراف مبوجب الفقرة  -3

الكيميائية إذا كان  3املنخفض ذات الصلة، استرياَد وتصدير مواد اجلدول بالتحقق، مطبِّقة حدود الرتكيز 

جمموع كميات املادة الكيميائية املعنية املشمولة بالنشاط املعين خالل السنة يزيد عن احلد املناظر لعتبة 

 فق املتعلق بالتحقق؛من اجلزء الثامن من املر 3اإلعالن املبيَّنة فيما خيص املادة الكيميائية املعنية يف الفقرة 

من اجلزء  1وأنه، باإلضافة إىل ذلك، إذا وردت يف اإلعالنات اليت تقدمها الدول األطراف مبوجب الفقرة  -4

من اجلزء الثامن من املرفق املتعلق بالتحقق إفادة باسترياد أو تصدير مادة كيميائية مدرجة  1السابع والفقرة 

من منطوق القرار احلالي، فتقدَّم أيضا إعالنات  3أو الفقرة  2ة وفقا للفقر 3أو يف اجلدول  2يف اجلدول 

منفصلة تشمل، بتطبيق حدود الرتكيز املنخفض ذات الصلة، فيما خيص كل دولة معيَّنة مرسلة أو متلقية، 

ها. وإذا الكمياِت اإلمجاليَة لكل مادة كيميائية من املواد املستوردة منها أو املصدَّرة إليها، اليت يتعيَّن تبيان

كانت الكمية املفاد بها يف اإلعالن املنفصل أقل من احلد املناظر للعتبة املبيَّنة فيما خيص املادة الكيميائية 

من اجلزء الثامن من املرفق املتعلق بالتحقق، فينبغي  3من اجلزء السابع أو الفقرة  3املعنية يف الفقرة 

 ؛32لعتبة ذات الصلة(")احلد املناظر ل <التعبري عن الكمية بالشكل "

من اجلزء السابع من االتفاقية لتنفيذ  1وأن ُيطلب من الدول األطراف اختاذ التدابري الالزمة وفقا للفقرة  -5

 ؛2004كانون الثاني/يناير  1هذه املبادئ التوجيهية بأسرع ما ميكن قبل 

لبيانات وال األساس الذي تستند وأن تقوم الدول األطراف، وإن كان هذا القرار ال ميلي عليها كيفية مجع ا -6

إليه يف ذلك، بل كيفية إبالغها البيانات اجملموعة إىل األمانة، بالنظر يف ذلك، ويف تنفيذ هذه املبادئ 

التوجيهية بوجه عام، على أساس حتليل األمانة للبيانات الوطنية اإلمجالية املفاد بها خالل السنوات 

 ادة املوحَّد؛الثالث األوىل من العمل مبنوال اإلف

وأن ُيكلَّف اجمللس مبتابعة العمل من أجل توحيد شكل اإلفادة بالبيانات الوطنية اإلمجالية اخلاصة  -7

 الكيميائية. 3بإنتاج مواد اجلدول 

- - - o - - - 

 

 .3و 2ُيفرتض أن تكون الكمية الدقيقة قد ُأضيفت ضمن اجملاميع املفاد بها على حدة يف إطار الفقرتني  1
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اإلعالنات املقدَّمة مبوجب املادة السادسة من اتفاقية األسلحة الكيميائية واجلزءين السابع والثامن من 

 مرفقها املتعلق بالتحقق

 

 

 منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 

األطرافمؤمتر الدول   

 الثامنةالدورة 

 2003 تشرين األول/أكتوبر 24 - 20

C-8/DEC.7 
23 October 2003 
ARABIC 

Original: ENGLISH 

 قـرار

 أوجه التفاهم فيما خيص اإلعالنات املقدَّمة مبوجب

 املادة السادسة من اتفاقية األسلحة الكيميائية

 بالتحققواجلزءين السابع والثامن من مرفقها املتعلق 

 ،إن مؤمتر الدول األطراف

)ج( من املادة الثانية من اتفاقية األسلحة الكيميائية )املشار إليها 12)ب( و12)أ( و12بأن الفقرات الفرعية  إذ يذكِّر

فيما يلي باسم "االتفاقية"(، على الرتتيب، تنص، ألغراض املادة السادسة، على أن "إنتاج" املادة الكيميائية يعين 

ها من خالل تفاعل كيميائي؛ وأن "جتهيز" املادة الكيميائية يعين عملية فيزيائية، مثل الرتكيب واالستخالص تكوين

والتنقية، ال تتحول فيها املادة الكيميائية إىل مادة كيميائية أخرى؛ وأن "استهالك" املادة الكيميائية يعين حتويلها 

 عن طريق تفاعل كيميائي إىل مادة كيميائية أخرى؛

مرفق االتفاقية املتعلق بالتحقق )املشار إليه فيما يلي )أ( من اجلزء األول من 6بأن الفقرة الفرعية  كذلك وإذ يذكِّر

تنص على أن "موقع املعامل" )املشاغل، املصانع( يعين جممَّعا حمليا متكامال يضم باسم "املرفق املتعلق بالتحقق"( 

ارية وسيطة، وخيضع إلدارة تشغيل واحدة، ويشتمل على بنية أساسية معمال واحدا أو أكثر، مع أي مستويات إد

 (؛"8"إىل  "1")أ( )من 6مشرتكة من قبيل العناصر املسرودة يف الفقرة الفرعية 
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)ب( من اجلزء األول من املرفق املتعلق بالتحقق تنص على أن "املعمل" )مرفق 6بأن الفقرة الفرعية  كذلك وإذ يذكِّر

اإلنتاج، ورشة العمل( يعين حيزا أو هيكال أو مبنى مستقال بذاته نسبيا يشتمل على وحدة أو أكثر مع بنية أساسية 

 (؛"6"إىل  "1")ب( )من 6ية ملحقة أو مرتبطة به من قبيل العناصر املسرودة يف الفقرة الفرع

)ج( من اجلزء األول من املرفق املتعلق بالتحقق تنص على أن "الوحدة" )وحدة 6بأن الفقرة الفرعية  كذلك وإذ يذكِّر

اإلنتاج، وحدة العمليات التجهيزية( تعين جمموعة املعدات، اليت تشمل األوعية وتركيبة األوعية، الالزمة إلنتاج 

 هيزها أو استهالكها؛مادة كيميائية أو جت

من اجلزء السابع من املرفق املتعلق بالتحقق تنص على أنه يتعيَّن تقديم إعالنات عن  3بأن الفقرة  كذلك وإذ يذكِّر

مجيع مواقع املعامل اليت تضم معمال واحدا أو أكثر مت فيها خالل أي من السنوات التقوميية الثالث السابقة أو 

واحد من مادة كيميائية  كلغهيُز أو استهالُك أكثَر من ُيتوقع أن يتم فيها خالل السنة التقوميية التالية إنتاُج أو جت

من أية مادة كيميائية أخرى مدرجة  كلغ 100؛ أو أكثَر من 2" يف اجلزء ألف من اجلدول *وردت إزاءها العالمة "

 ؛2؛ أو أكثَر من طن واحد من مادة كيميائية مدرجة يف اجلزء باء من اجلدول 2يف اجلزء ألف من اجلدول 

من اجلزء الثامن من املرفق املتعلق بالتحقق تنص على أنه يتعيَّن تقديم إعالنات عن  3بأن الفقرة  كذلك روإذ يذكِّ

مجيع مواقع املعامل اليت تضم معمال واحدا أو أكثر مت فيها خالل السنة التقوميية السابقة أو ُيتوقع أن يتم فيها 

 ؛3طنا من مادة كيميائية مدرجة يف اجلدول  30خالل السنة التقوميية التالية إنتاُج أكثَر من 

بالنص الوارد يف القرار ذي الصلة الصادر عن مؤمتر الدول األطراف )املشار إليه فيما يلي باسم  كذلك وإذ يذكِّر

يضم الذي  املعامل موقُعيقدِّم  أن(، القاضي ب1997أيار/مايو  16بتاريخ  C-I/DEC.37"املؤمتر"( يف دورته األوىل )

تزيد على بكميات  ،التخلص منها وأالنفايات  لتدّبريف نظام الكيميائية  2اجلدول  فيه مادة من مواد ستهلكُت معمال

من اجلزء  8 مبوجب الفقرة هاعن استهالك املعنية، إعالنا املادة الكيميائية فيما خيصعتبة اإلعالن ل احلد املناظر

 من املرفق املتعلق بالتحقق؛  السابع

باء -2باملبادئ التوجيهية بشأن حدود الرتكيز املنخفض فيما خيص اإلعالن عن مواد اجلدول  كذلك وإذ يذكِّر

 C-V/DEC.19الكيميائية، الواردة يف القرار ذي الصلة الصادر عن املؤمتر يف دورته اخلامسة ) 3ومواد اجلدول 

 (؛2000أيار/مايو  19بتاريخ 
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بقواعد تقريب األعداد فيما يتعلق باإلعالن عن املواد الكيميائية املدرجة يف اجلداول، الواردة يف  كذلك يذكِّروإذ 

 (؛2000نيسان/أبريل  7بتاريخ  EC-XIX/DEC.5القرار ذي الصلة الصادر عن اجمللس التنفيذي )

الكيميائية  3اجلدول و 2بأن بعض العمليات الكيميائية قد تؤدي إىل إنتاج مادة من مواد اجلدول  وإذ يعرتف

(، وُتعاَمل C-V/DEC.19بدرجة تركيز تقل عن احلدود املناظرة للعتبة اليت حدَّدها املؤمتر يف دورته اخلامسة )

بعد ذلك ضمن املعمل نفسه لتزيد درجة تركيزها على حدود الرتكيز املعمول بها؛ وبأن من شأن مثل هذا الوضع 

 و متفاوت، وأنه قد ال يتماشى مع موضوع االتفاقية والغرض منها؛أن يؤدي إىل تطبيق االتفاقية على حن

 2 أن أي توضيح لتعريف اإلنتاج الوارد يف املادة الثانية من االتفاقية ينطبق على اإلعالن عن مواد اجلدول وإذ يالحظ

 الكيميائية؛ 3ومواد اجلدول 

جهيز أو االستهالك، حبسب مقتضى احلال، أن تطبيق نهج موحَّد على اإلعالنات عن اإلنتاج أو الت وقد رأى

ضروري ملساعدة الدول األطراف على الوفاء بالتزاماتها يف جمال اإلعالن بصورة متسقة ولتوفري معلومات أفضل 

 تستخدمها منظمة حظر األسلحة الكيميائية؛

 هية بالنسبة للدول األطراف؛اآلثار االقتصادية واإلدارية اليت ترتتب على تنفيذ مثل هذه املبادئ التوجي وإذ يدرك

بضرورة مواصلة العمل حلّل هذه املسألة، وال سيما فيما يتعلق باستعمال احلبائس وآلية حتديد درجات وإذ يقـر 

 الرتكيز املنخفض؛

التوصيات اليت اعتمدها اجمللس التنفيذي بهذا الشأن يف دورته احلادية والثالثني  وإذ يضع يف اعتباره

(EC-31/DEC.7  ؛2002 تشرين الثاني/نوفمرب 11بتاريخ) 

 يقـرر ما يلي:

، ألغراض اإلعالن، باعتباره يشمل 3أو يف اجلدول  2أن ُيفهم إنتاج املادة الكيميائية املدرجة يف اجلدول  -1

كافة اخلطوات اليت ينطوي عليها إنتاج املادة الكيميائية يف شتى الوحدات ضمن نفس املعمل عن طريق 

ل أو االستخالص أو التقطري أو تفاعل كيميائي، مبا فيها أي عملية مرتبطة بذلك )مثل التنقية أو الفص

التكرير( ال حتوَّل خالهلا املادة الكيميائية إىل مادة كيميائية أخرى. وال يتعيَّن اإلعالن بدّقة عن ماهية أي 

 عملية مرتبطة بذلك )مثل التنقية، إخل(؛ 
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عمال واحدا أو أكثر يتم فيها إنتاج أو وأنه يتعيَّن تقديم إعالنات فيما خيص كل مواقع املعامل اليت تضم م -2

مبقادير تزيد على الكمية املناظرة لعتبة اإلعالن  2جتهيز أو استهالك مادة كيميائية مدرجة يف اجلدول 

ذات الصلة وبرتكيز يزيد على حد الرتكيز املنخفض املعمول به. وال ُيعلن عن خطوات التجهيز اليت 

 ا عملية جتهيز بصورة منفصلة؛ينطوي عليها اإلنتاج املعَلن بوصفه

وأنه يتعيَّن تقديم إعالنات عن مجيع مواقع املعامل اليت تضم معمال واحدا أو أكثر من املعامل اليت ُتنَتج  -3

بكمية تزيد على احلد املناظر لعتبة اإلعالن وبدرجة تركيز تزيد  3فيها مادة كيميائية مدرجة يف اجلدول 

 به؛ على حد الرتكيز املنخفض املعمول

 2 وأنه جيوز، ألغراض اإلعالن، أن ُيقاس تركيز ما خيضع لإلعالن من املواد الكيميائية املدرجة يف اجلدول -4

قياسا مباشرا أو غري مباشر )مبا يف ذلك املقاسات املستخلصة من املعاملة الكيميائية أو من  3أو اجلدول 

 موازنة املواد أو من سائر البيانات املتاحة يف املعمل(؛

وأن ُيفهم مصطلح "املنتجات الوسيطة العابرة" باعتباره يعين املواد الكيميائية اليت ُتنَتج يف سياق املعاملة  -5

الكيميائية ولكنها، لكونها يف مرحلة انتقالية من حيث الدينامية احلرارية واحلركية، ال تدوم إال لوقت 

يُكه أو مت تغيرُي ظروِف تشغيِل املعاملة قصري جدا، وال ميكن عزهلا حتى لو مت تعديُل املعمل أو تفك

التجهيزية أو وقُف العملية بأكملها؛ وبأن متطلبات اإلعالن ال تسري بالتالي على "املنتجات الوسيطة 

 العابرة"؛

من املادة السابعة، التدابري الالزمة لتنفيذ هذه  1وأن يطلب إىل الدول األطراف أن تتخذ، وفقا للفقرة  -6

 .2005كانون الثاني/يناير  1ما ميكن، وعلى أية حال يف أجل أقصاه  املقتضيات بأسرع

 

- - - o - - - 
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 منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 

 اجمللس التنفيذي

 السادسة والثالثونالدورة 

 2004 آذار/مارس 26 - 23

EC-36/DEC.7 

26 March 2004 
ARABIC 

Original: ENGLISH 

 

 قـــرار

 

 توضيح اإلعالنات

 ، إن اجمللس التنفيذي

أن طلبات توضيح اإلعالنات تساعد األمانة الفنية )املشار إليها فيما يلي باسم "األمانة"( على  إذ يضع يف اعتباره

 االضطالع بفعالية باملهام املنوطة بها مبوجب اتفاقية األسلحة الكيميائية )املشار إليها فيما يلي باسم "االتفاقية"(؛

التوضيح املعنية يف الوقت احملدَّد يعزز تنفيذ نظام أن رد الدول األطراف على طلبات  وإذ يضع يف اعتباره أيضا

 التحقق مبقتضى االتفاقية على حنو فعال وناجع؛

ضرورة عمل الدول األطراف على حتسني التنفيذ من خالل التعهد بالرد على طلبات التوضيح املعنية على  وإذ يؤكِّد

 أكمل وجه ممكن وبأسرع وقت ممكن؛

 أنه ليس يف هذا القرار ما خيل بااللتزامات اليت تقضي بها االتفاقية أو ما يستحدث مزيدا من االلتزامات؛ وإذ يبيِّن

 من املادة الثامنة من االتفاقية؛ 40اليت تقضي بها الفقرة  باملتطلبات وإذ يذكِّر

ضرورة مواصلة العمل بشأن هذا األمر، وال سيما مسألة توضيح التباينات يف البيانات املتعلقة بعمليات  وإذ يدرك

السرية مع النقل، وضرورة مواصلة األمانة استطالع السبل اليت ميكنها بها أم تتبادل على أفضِل وجٍه املعلوماِت 

 الدول األطراف وفقا إلجراءات السرية املنصوص عليها يف االتفاقية؛
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 مجيع الدول األطراف على تسريع إرسال ردودها على طلبات توضيح إعالناتها، اليت ال تشمل دوال أطرافا حيث

لنحو التالي: القيام، يف غضون تسعني يوما أخرى )كما يف حاالت التباينات املتعلقة بعمليات النقل(، وذلك على ا

بعد إحالة طلب األمانة إليها رمسيا، بإرسال رد أولي ُيلبى به الطلب على حنو كامل أو تبيَّن فيه اخلطوات 

 اجلاري اختاذها إلعداد رد كامل عليه وموافاة األمانة به؛

قوع أخطاء أو نقص يف املعلومات الواردة يف عندما تصِدر طلَب توضيح يتعلق بإمكان و ،بأن تقوم األمانة ويوصي

إعالن مقدَّم حيوالن دون حتديدها ما إذا كان املرفق املعين خاضعا للتفتيش فال تتلقى ردا على طلبها من الدولة 

الطرف املعنية يف غضون تسعني يوما بعد إحالتها إياه إليها رمسيا، بإحاطة اجمللس علما بالطلب املعين على وجه 

د قبل انعقاد دورته العادية التالية. وسرتِسل األمانة، عند انقضاء ستني يوما بعد إصدار طلب التوضيح هذا، التحدي

 إىل الدولة الطرف املعنية تذكريا به. 

 

- - - o - - - 
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تفاهم بشأن معنـى "استعمال  -( 2004تشرين الثاني/نوفمرب  30)املؤرخة بـ C-9/DEC.6الوثيقة  -21

احلبائس" فيما يتصل باإلعالنات عن إنتاج واستهالك املواد الكيميائية مبوجب اجلزءين السابع 

 والثامن من مرفق اتفاقية األسلحة الكيميائية املتعلق بالتحقق

 

 

األسلحة الكيميائيةمنظمة حظر   

 

 مؤمتر الدول األطراف

 التاسعةالدورة 

 2004كانون األول/ديسمرب  2 –تشرين الثاني/نوفمرب  29

C-9/DEC.6 

30 November 2004 
ARABIC 

Original: ENGLISH 

 قــرار

 تفاهم بشأن معنـى "استعمال احلبائس" فيما يتصل

 باإلعالنات عن إنتاج واستهالك املواد الكيميائية مبوجب اجلزءين السابع والثامن 

 من مرفق اتفاقية األسلحة الكيميائية املتعلق بالتحقق

 إن مؤمتر الدول األطراف،

بشأن أوجه ( 2003تشرين األول/أكتوبر  23بتاريخ  C-8/DEC.7بالقرار الذي اختذه يف دورته الثامنة ) إذ يذكِّـر

التفاهم فيما خيص اإلعالنات املقدَّمة مبوجب املادة السادسة من اتفاقية األسلحة الكيميائية )املشار إليها فيما يلي 

اسم "املرفق باسم "االتفاقية"( واجلزءين السابع والثامن من مرفق االتفاقية املتعلق بالتحقق )املشار إليه فيما يلي ب

 ؛املتعلق بالتحقق"( 

من اجلزء السابع من املرفق املتعلق بالتحقق تنص على أنه "يلزم تقديم إعالنات ]...[  3بأن الفقرة  أيضا يذكِّـروإذ 

خالل أي من السنوات عن مجيع مواقع املعامل اليت تتألف من معمل واحد أو أكثر أنتجت أو جهزت أو استهلكت 

 السابقة أو ُيتوقع أن تنتج أو جتهز أو تستهلك يف السنة التقوميية التالية أكثر من: التقوميية الثالث

 ، اجلزء ألف؛2" يف اجلدول *]كيلوغرام واحد[ من مادة كيميائية واردة أمامها العالمة " )أ(

 الكيميائية، اجلزء ألف؛ 2كيلوغرام من أية مادة كيميائية أخرى من مواد اجلدول  100 )ب(

 ، اجلزء باء"؛2]طن واحد[ من مادة كيميائية من مواد اجلدول  )ج(
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من اجلزء الثامن من املرفق املتعلق بالتحقق تنص على أنه "يلزم تقديم إعالنات ]...[  3بأن الفقرة  كذلك وإذ يذكِّـر

ة التقوميية السابقة أو ُيتوقع أن عن مجيع مواقع املعامل اليت تتألف من معمل أو أكثر واليت أنتجت خالل السن

 "؛3طنا من مادة كيميائية من مواد اجلدول  30تنتج يف السنة التقوميية التالية أكثر من 

( الذي اعتـَمد 1997أيار/مايو  16بتاريخ  C-I/DEC.37القرار الذي اختذه يف دورته األوىل )وإذ يضع يف اعتباره 

اجلدول من مواد مادة فيه ستهلك يضم معمال تـُالذي  املعامل،موقع به التفاهم على أنه يتعيَّن أن يقدَّم من جانب 

 املعنية، جاوز عتبة اإلعالن عن املادة الكيميائيةـُالتخلص منها بكميات ت وأالنفايات  لتدبركيميائية يف نظام ال 2

 من املرفق املتعلق بالتحقق؛ من اجلزء السابع 8لفقرة ل وفقاعن هذا االستهالك  إعالٌن

 C-V/DEC.19املبادئ التوجيهية الواردة يف القرار الذي اختذه يف دورته اخلامسة )وإذ يضع يف اعتباره أيضا 

باء ومواد  2علقة مبواد اجلدول ( بشأن حدود الرتكيز املنخفض فيما خيص اإلعالنات املت2000أيار/مايو  19بتاريخ 

 الكيميائية؛ 3اجلدول 

أو  2بأن بعض عمليات التجهيز الكيميائي قد تؤدي إىل إنتاج مواد كيميائية مدرجة يف اجلدول  وإذ يعرتف

، وبأن من شأن مثل هذا الوضع أن يؤدي إىل تفاوت يف تطبيق املعنيةتـُستهلك يف سياق عمليات التجهيز  3 اجلدول

 قية وأنه قد ال يتماشى مع موضوع االتفاقية والغرض منها؛االتفا

أن أي توضيح لتعريف اإلنتاج الوارد يف املادة الثانية من االتفاقية ينطبق على اإلعالنات عن مواد  وإذ يالحظ

 الكيميائية؛ 3ومواد اجلدول  2اجلدول 

لتجهيز أو االستهالك، حبسب مقتضى احلال، أن اتِـّباع نهج قياسي يف جمال اإلعالنات عن اإلنتاج أو ا وإذ رأى

ضروري ملساعدة الدول األطراف على الوفاء بالتزاماتها يف جمال اإلعالن بصورة موحَّدة ولتزويد منظمة حظر األسلحة 

 الكيميائية مبعلومات أفضل؛

 اآلثار االقتصادية واإلدارية اليت ترتتب على تطبيق هذه املبادئ التوجيهية بالنسبة إىل الدول األطراف؛ وإذ يدرك

 وإذ يقــّر بضرورة مواصلة العمل حلّل هذه املسألة، وال سيما فيما يتعلق بآلية حتديد درجات الرتكيز املنخفض؛
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 ما يلي:يقرر 

، ألغراض اإلعالن، باعتباره يشمل 3أو يف اجلدول  2إنتاج املادة الكيميائية املدرجة يف اجلدول أن ُيفهم  )أ(

كافة النواتج الوسيطة أو النواتج الثانوية أو النواتج اليت متثل نفايات، اليت جيري إنتاجها واستهالكها 

سم هذه النواتج الوسيطة أو يف سياق جمموعة معيَّنة من عمليات الصنع الكيميائية املتسلسلة، حيث تت

النواتج الثانوية أو النواتج اليت متثل نفايات بالثبات الكيميائي فتوجد بالتالي لوقت كاف إلتاحة عزهلا 

 عن دفيق املواد اجلاري صنعها، ولكن ال جيري عزهلا يف ظروف التشغيل العادية أو املهيأ هلا؛

من املادة  1ري الالزمة لتنفيذ التزاماتها مبوجب أحكام الفقرة وأن يطلب من الدول األطراف أن تتخذ التداب )ب(

فيما  2005كانون الثاني/يناير  1السابعة من االتفاقية بأسرع ما ميكن، وعلى أية حال يف أجل أقصاه 

 الكيميائية. 3فيما خيص مواد اجلدول  2006كانون الثاني/يناير  1الكيميائية و 2خيص مواد اجلدول 

 

- - - o - - - 
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احلبائس" فيما يتصل باإلعالنات  عن إنتاج املواد الكيميائية واستهالكها مبوجب اجلزء السادس  من 

 ُمرفق اتفاقية األسلحة الكيميائية املتعلق بالتحقق

 

 

الكيميائيةمنظمة حظر األسلحة   

 

 مؤمتر الدول األطراف

 الدورة العاشرة

 2005 تشرين الثاني/نوفمرب 11 - 7

C-10/DEC.12 

10 November 2005 
ARABIC 

Original: ENGLISH 

 قرار

 تفاهم بشأن معنى "استعمال احلبائس" فيما يتصل باإلعالنات 

عن إنتاج املواد الكيميائية واستهالكها

1

 مبوجب اجلزء السادس  

 من ُمرفق اتفاقية األسلحة الكيميائية املتعلق بالتحقق

 إن مؤمتر الدول األطراف،

من املادة السادسة من اتفاقية األسلحة الكيميائية )"االتفاقية"( تنص على أن "تـُخِضَع  3بأن الفقرة  إذ يذكِـّر

ألحكام حظر اإلنتاج واالحتياز واالحتفاظ والنقل واالستعمال  1الدولة الطرف املواد الكيميائية املدرجة يف اجلدول 

؛ وأن تـُخِضَع املواد الكيميائية املدرجة يف ية املتعلق بالتحققعلى النحو احملدَّد يف اجلزء السادس من ُمرفق االتفاق

واملرافق احملدَّدة يف اجلزء السادس من املرفق املتعلق بالتحقق للتحقق املنتظم عن طريق التفتيش املوقعي  1اجلدول 

 والرصد باألجهزة املوقعية وفقًا لذلك اجلزء من املرفق املتعلق بالتحقق"؛ 

 

 مع العلم بأن االستهالك حبد ذاته ليس نشاطًا خاضعًا لإلعالن. 1
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من املادة السادسة من االتفاقية تنص على أن تـُطبَّـق أحكام هذه املادة على حنو  11بأن الفقرة  ًاوإذ يذكِّر أيض

 تـُـتفادى به عرقلة التنمية االقتصادية والتكنولوجية للدول األطراف؛ 
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يقضي بتقديم  )"امُلرفق املتعلق بالتحقق"(ُمرفق االتفاقية املتعلق بالتحقق بأن اجلزء السادس من وإذ يذكِّر كذلك 

لألغراض البحثية أو الطبية الكيميائية"(  1)"مواد اجلدول  1إعالنات عن إنتاج املواد الكيميائية املدرجة يف اجلدول 

الكيميائية مبقادير إمجالية ال  1أو الصيدالنية أو الوقائية يف مرفق وحيد صغري احلجم؛ وعن إنتاج مواد اجلدول 

يف السنة ألغراض وقائية يف ِمرفق واحد قائم خارج امِلرفق الوحيد الصغري احلجم؛ وعن إنتاج  كلغ 10زيد على ت

غ يف السنة لألغراض البحثية أو الطبية أو الصيدالنية خارج  100الكيميائية مبقادير تزيد على  1مواد اجلدول 

 يف السنة لكل ِمرفق؛  كلغ 10ى امِلرفق الوحيد الصغري احلجم بكميات إمجالية ال تزيد عل

بالقرار الذي اختذه يف دورته التاسعة فيما خيص التفاهم بشأن معنى "استعمال احلبائس" فيما  وإذ يذكِّر كذلك

يتصل باإلعالنات عن إنتاج واستهالك املواد الكيميائية مبوجب اجلزءين السابع والثامن من امُلرفق املتعلق بالتحقق 

(C-9/DEC.6 ؛2004تشرين الثاني/نوفمرب  30خ بتاري) 

باملشورة الصادرة عن اجمللس االستشاري العلمي اليت مفادها أنه ال علم له بأي أمثلة حالية عن  وإذ يأخذ علمًا

 (؛2005تشرين الثاني/نوفمرب  1بتاريخ  S/528/2005الكيميائية ) 1استعمال حبائس مواد اجلدول 

لتجهيز الكيميائية قد تؤدي يف املستقبل إىل إنتاج مواد كيميائية مدرجة مع ذلك بأن بعض عمليات اوإذ يعرتف 

تـُستهلك يف سياق عمليات التجهيز املعنية دون أن جيري عزهلا، وبأن من شأن مثل هذا الوضع أن  1يف اجلدول 

 يؤدي إىل تفاوت يف تطبيق االتفاقية وأنه قد ال يتماشى مع موضوع االتفاقية والغرض منها؛

بأن حدود اإلنتاج املنصوص عليها يف اجلزء السادس من امُلرفق املتعلق بالتحقق قد يكون هلا يف  يعرتف أيضًاوإذ 

الكيميائية اليت تـُنتـَُج أو تـُستـَهلـَُك دون أن جيري عزهلا، أثر سليب  1املستقبل، عند تطبيقها على مواد اجلدول 

البحثية أو الطبية أو الصيدالنية أو الوقائية يتمثل يف احلد من املقادير على إنتاج مثل هذه املواد الكيميائية لألغراض 

 اليت جيوز إنتاجها واالحتفاظ بها لألغراض غري احملظورة مبوجب االتفاقية؛

بأنه كانت يف عداد املواد اليت أحاهلا مؤمتر نزع السالح إىل اللجنة التحضريية ملنظمة حظر األسلحة  وإذ يذكِّر كذلك

 23بتاريخ  A/47/27الكيميائية ) 1ائية )"املنظمة"( وثيقة تتناول مسألة استعمال حبائس مواد اجلدول الكيمي

 (؛1992أيلول/سبتمرب 
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وأن إنتاج  1أن تدمري األسلحة الكيميائية قد يفضي إىل إنتاج مواد كيميائية مدرجة يف اجلدول  وإذ يضع يف اعتباره

 مثل هذه املواد وتدمريها خيضعان بالفعل للتحقق مبوجب اجلزء الرابع )ألف( من املرفق املتعلق بالتحقق؛

ة الدول األطراف على الوفاء بالتزاماتها أن اتـّباع نهج قياسي يف جمال اإلعالنات عن اإلنتاج ضروري ملساعد وإذ رأى

 يف جمال اإلعالن بصورة موحَّـدة، ولتزويد املنظمة مبعلومات أفضل؛

 اآلثار االقتصادية واإلدارية اليت ترتتب على تطبيق هذه املبادئ التوجيهية بالنسبة إىل الدول األطراف؛ وإذ يدرك

يذي )"اجمللس"( يف هذا الشأن خالل اجتماعه اخلامس والعشرين بالتوصية الصادرة عن اجمللس التنفوإذ يأخذ علماً 

(EC-M-25/DEC.4  ؛2005تشرين الثاني/نوفمرب  9بتاريخ) 

 :ما يلي يقرِّر

، ألغراض اإلعالن، باعتباره يشمل النواتج الوسيطة 1أن ُيفهم إنتاج املادة الكيميائية املدرجة يف اجلدول  )أ(

النواتج اليت متثل نفايات، اليت جيري إنتاجها واستهالكها يف سياق جمموعة معيَّنة أو النواتج الثانوية أو 

من عمليات الصنع الكيميائية املتسلسلة، حيث تتسم هذه النواتج الوسيطة أو النواتج الثانوية أو النواتج 

ملواد اجلاري اليت متثل نفايات بالثبات الكيميائي فتوجد بالتالي لوقت كاف إلتاحة عزهلا عن دفيق ا

 صنعها، ولكن ال جيري عزهلا يف ظروف التشغيل العادية أو املهيأ هلا؛

من املادة  1أن يطلب من الدول األطراف أن تتخذ التدابري الالزمة لتنفيذ التزاماتها مبوجب أحكام الفقرة  )ب(

 السابعة من االتفاقية فيما يتعلق بهذا القرار بأسرع ما ميكن؛

جمللس القيام، عندما يتلقى طلبًا لتعديل حدود اإلنتاج امُلبيَّـنة يف اجلزء السادس من امُلرفق أن يطلب من ا )ج(

الكيميائية، يف  1املتعلق بالتحقق قد ُيقدَّم يف املستقبل فيما يتعلق بإنتاج مادة حمدًّدة من مواد اجلدول 

ألغراض غري حمظورة مبوجب االتفاقية، سياق استعماهلا حبيسةً  على النحو احملدَّد يف الفقرة )أ( أعاله، 

بدراسة الطلب واختاذ تدابري بشأنه خالل ثاني دورة من دوراته العادية تـُعقد بعد تلقي الطلب على أبعد 

 تقدير.

 

- - - o - - - 
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 إعالناتها مبوجب املادة السادسة من اتفاقية األسلحة الكيميائية يف الوقت احملدَّد

 

 

 منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 

 اجمللس التنفيذي

 ادية واخلمسوناحلالدورة 

 2007الثاني/نوفمرب تشرين  28 - 27

EC-51/DEC.1 

27 November 2007 
ARABIC 

Original: ENGLISH 

 قــرار

 تقديم الدول األطراف إعالناتها مبوجب املادة السادسة

 من اتفاقية األسلحة الكيميائية يف الوقت احملدَّد

 

 إن اجمللس التنفيذي،

 6من املادة السادسة من اتفاقية األسلحة الكيميائية )"االتفاقية"(، والفقرات  8و 7أن الفقرتني  إذ يضع يف اعتباره

من  4و 2و 1من اجلزء السابع والفقرات  4و 2و 1من اجلزء السادس والفقرات  20و 19و 17و 16و 15و 13و

قق )"امُلرفق املتعلق بالتحقق"(، تقضي بأن من اجلزء التاسع من ُمرفق االتفاقية املتعلق بالتح 3اجلزء الثامن والفقرة 

 تقدم الدولة الطرف ما يلي:

 إعالنها األولي عن املواد الكيميائية واملرافق ذات الصلة؛ (أ)

 واملرافق ذات الصلة؛ املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةإعالناتها السنوية عن املواد الكيميائية  (ب)

إنتاج املواد الكيميائية األخرى ضمن اآلجال ذات الصلة  كل ما قد يلزم من حتيينات قوائمها مبرافق (ج)

 احملدَّدة يف االتفاقية؛

تشرين  20بتاريخ  C-III/4يف تقرير دورته الثالثة )أعرب أن مؤمتر الدول األطراف )"املؤمتر"(  وإذ يالحظ

م إعالناتها األولية أو قدِّذا شأن من الدول األطراف اليت مل ت بالغ قلقه ألن مثة عددًا"عن  (1998الثاني/نوفمرب 

 "، وأهاب بالدول األطراف اليت مل تقدِّم إعالناتها األولية يف الوقت احملدَّد أن مت إعالنات أولية جزئية فقطقدَّ
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جزئية، وال سيما يف تقدِّمها دون مزيد من التأخري، و"أهاب أيضًا بالدول األطراف ]...[ اليت مل تقدِّم إال إعالنات 

من املادة السادسة ]من االتفاقية[، أن تقدِّم دون مزيد من التأخري األجزاء اإلضافية الالزمة من  7إطار ]...[ الفقرة 

 اإلعالنات أو البيانات اليت يستلزمها استكمال إعالناتها األولية"؛

ة"( واملؤمتر بعد دورته الثالثة آتت تقدمًا ذا شأن أن اجلهود اليت تبذهلا األمانة الفنية )"األمان وإذ يالحظ أيضًا

 يتحقق على صعيد تقديم اإلعالنات األولية، مع توخي أن يؤدي هذا القرار إىل جناح مماثل؛

بأن الدول األطراف أكَّدت من جديد، يف الدورة االستثنائية األوىل ملؤمتر الدول األطراف الستعراض سري  وإذ يذكِـّر

األسلحة الكيميائية، "عزمها على التقّيد جبميع التزاماتها مبوجب كافة أحكام االتفاقية، وعزمها  العمل باتفاقية

غري متييزي ويتحقق به املزيد من تعزيز الثقة فيما بني الدول  على تنفيذها التام بصورة فعالة وعلى حنو يكون

 أيار/مايو 9بتاريخ  RC-1/3الكيميائية" )األطراف وبني الدول األطراف واألمانة الفنية ملنظمة حظر األسلحة 

 (؛2003

تشرين  15بتاريخ  EC-38/2أن اجمللس التنفيذي )"اجمللس"(  يف دورته الثامنة والثالثني )وإذ ينوِّه إىل 

( حثّ كافة الدول 2004كانون األول/ديسمرب  14بتاريخ  EC-39/2( ودورته التاسعة والثالثني )2004األول/أكتوبر 

 لى الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتقديم اإلعالنات السنوية يف الوقت احملدَّد؛األطراف ع

أن اجمللس يف دورته الرابعة واألربعني شدَّد من جديد على أن تقديم الدول األعضاء هلذه  وإذ ينوِّه أيضًا إىل

لتمييزية لكافة الدول األطراف، اإلعالنات مهم فيما خيص موضوع االتفاقية والغرض منها وفيما خيص املعاملة غري ا

وأكَّد على ضرورة مواصلة املشاورات بهذا الشأن يف إطار جمموعة املسائل ذات الصلة خالل فرتة ما بني الدورتني 

 (؛2006آذار/مارس  17املؤرخة بـ EC-44/2من الوثيقة  21-5)الفقرة 

مة يف الوقت املناسب يف متكني األمانة من القيام بأنشطتها أهمية الدور الذي تؤديه اإلعالنات الدقيقة واملقدَّوإذ يقدِّر 

 التحققية بصورة ناجعة وعلى حنو فعال؛

 يطلب:

كافة الدول األطراف اليت مل تعتمد التدابري الضرورية لضمان تقديم إعالناتها ضمن اآلجال احملدَّدة املنصوص  من -1

 عليها يف االتفاقية أن تقوم بذلك؛
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 الدول األطراف أن تعتمد التدابري الضرورية لتنفيذ التزاماتها التالية البيان، وعلى وجه التحديد:من  -2

من املادة السادسة من  7أن تقوم كل دولة طرف مّلا تقدم إعالنها األولي وفقًا ملقتضيات الفقرة  )أ(

إعالنها األولي أو باستكماله دون مزيد من االتفاقية، أو قدمت إعالنًا أوليًا جزئيًا فقط، بتقديم 

 التأخري؛

أن تقوم كل دولة طرف أشارت يف إعالنها األولي إىل أنه ليس لديها أنشطة خاضعة لإلعالن  )ب(

مبوجب املادة السادسة من االتفاقية، لكنها جتد اآلن أن مثة أنشطة خاضعة لإلعالن جتري على 

وتقدميها  2008آذار/مارس  30ات الصلة يف أجل أقصاه أراضيها، بتقديم إعالناتها السنوية ذ

 يف السنوات التالية ضمن اآلجال املناسبة؛

أن تقوم كل دولة طرف أشارت يف إعالنها األولي إىل أن هلا أنشطة خاضعة لإلعالن مبوجب  )ج(

دِّم اإلعالنات اجلزء السادس أو السابع أو الثامن أو التاسع من امُلرفق املتعلق بالتحقق، لكنها مل تق

، وتقدميها يف 2008آذار/مارس  30السنوية ذات الصلة، بتقديم هذه اإلعالنات يف أجل أقصاه 

 السنوات التالية ضمن اآلجال املناسبة؛

بالظروف  2008 آذار/مارس 30من هذا القرار أن تعلم األمانة حبلول  2الدول األطراف املشمولة بالفقرة  من -3

تزاماتها املعنية ومبا إذا كانت ترحِّب مبساعدة األمانة هلا بغية وفائها بهذه االلتزامات اليت جعلتها ال تفي بال

 دون مزيد من التأخري؛

الدول األطراف اليت تتوقع أن تواجه مصاعب فيما يتعلق مبحيانية تقدميها إعالناتها ضمن اآلجال احملدَّدة  من -4

بظروف هذه املصاعب ومبا إذا كانت ترحِّب مبساعدة األمانة  يف االتفاقية أن تعلم األمانة يف أقرب تاريخ ممكن

 هلا بغية وفائها بالتزاماتها يف الوقت احملدَّد؛

 األمانة: من -5

أن تعلم كافة الدول األطراف بهذا القرار وأن تعمِّم مقتضياته يف االجتماعات اإلقليمية ويف أية  )أ(

 حمافل أخرى ترى األمانة أن تعميمها فيها فعال؛

)ب( 2)أ( و2أن تسرتعي بصورة خاصة عناية الدول األطراف اليت ختصها الفقرات الفرعية  ب()

 )ج( أعاله إىل هذا القرار؛2و
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األمانة أن تعد تقارير مرحلية تقدَّم إىل اجمللس بشأن تنفيذ هذا القرار، وال سيما تقديم اإلعالنات األولية  من -6

وجب املادة السادسة من االتفاقية واجلهود املستمرة املبذولة ملساعدة الدول األطراف يف واإلعالنات السنوية مب

 4و 3عملها للوفاء بالتزاماتها مبوجب هذا القرار، واملصاعب اليت تواجهها الدول األطراف يف تطبيق الفقرتني 

ورة إلعداد اإلعالنات أعاله، بغية تسهيل التعاضد على حنو أفضل بني الدول األطراف بشأن إرساء سري

 وسريورة لتقدميها؛

اجمللس أن يبقي قيد دراسته تنفيذ هذا القرار وأن يتخذ، عند االقتضاء، كل التدابري املناسبة لضمان تقديم  من -7

 اإلعالنات يف الوقت احملدَّد.

 

- - - o - - - 
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تقرير الدورة االستثنائية الثانية ملؤمتر الدول  -( 2008نيسان/أبريل  18)املؤرخة بـ RC-2/4الوثيقة  -24

 18 - 7األطراف الستعراض سري العمل باتفاقية األسلحة الكيميائية )"مؤمتر االستعراض الثاني"( 

 2008نيسان/أبريل 

 

 

 منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 

 مؤمتر الدول األطراف 

 مؤمتر االستعراض الثاني

 2008نيسان/أبريل  18 - 7

RC-2/4 

18 April 2008 

ARABIC 

Original: ENGLISH 

 

 تقرير الدورة االستثنائية الثانية ملؤمتر الدول األطراف

 الستعراض سري العمل باتفاقية األسلحة الكيميائية

 ("مؤمتر االستعراض الثاني")

 2008نيسان/أبريل  18 - 7

 

وذكَّر مؤمتر االستعراض الثاني بقرار مؤمتر الدول األطراف يف دورته األوىل الذي طلب فيه من الدول  9-62

األطراف أن تنفذ، على أساس طوعي، التوصية الصادرة عن مؤمتر الدول األطراف يف دورته األوىل 

(C-I/DEC.38  القاضية بإعالم األمانة الفنية باحلاالت اليت تكون فيها 1997 أيار/مايو 16بتاريخ )

 3 أو اجلدول 2 املعامل أو مواقع املعامل املعلن عن قيامها بأنشطة تتصل مبواد كيميائية مدرجة يف اجلدول

من جداول االتفاقية قد توقفت عن ذلك. وذكَّر أيضًا بأن مؤمتر االستعراض األول طلب من اجمللس 

التنفيذي أن ينظر فيما إذا كان يتعيَّن التماس مثل هذه اإلعالنات من الدول األطراف، وأخذ علمًا بأن 

اجمللس التنفيذي مّلا يعكف على النظر يف هذه املسألة. وطلب مؤمتر االستعراض الثاني يف هذا الصدد من 

 قديم هذه اإلخطارات.األمانة الفنية أن تدرج يف دليل اإلعالنات استمارة موحَّدة خاصة بت
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 3واجلدول  2عن البيانات املتعلقة بالواردات والصادرات من املواد الكيميائية الـُمْدَرجة يف اجلدول 

 الكيميائية من جداول اتفاقية األسلحة

 

 

 مؤمتر الدول األطراف منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 الثالثة عشرةالدورة 

 2008كانون األول/ديسمرب  5 - 2

C-13/DEC.4 

3 December 2008 
ARABIC 

Original: ENGLISH 

 

 قرار

 بالواردات والصادراتمبادئ توجيهية بشأن اإلعالن عن البيانات املتعلقة 

 من جداول اتفاقية األسلحة الكيميائية 3واجلدول  2من املواد الكيميائية الـُمْدَرجة يف اجلدول 

 ،إن مؤمتر الدول األطراف

من املادة السادسة منها، بأن تعتمد كل  2بأن اتفاقية األسلحة الكيميائية )"االتفاقية"( تقضي، وفقًا للفقرة  إذ يذكِّر

دولة طرف التدابري الضرورية اليت تكفل أن املواد الكيميائية السامة وسالئفها ال ُتستحدث وال ُتنَتج وال ُتحتاز بطريقة 

خدم داخل أراضيها أو يف أي مكان آخر خاضع لواليتها أو سيطرتها إال أخرى وال ُيحتفظ بها وال ُتنقل وال ُتست

 ألغراض غري حمظورة مبوجب االتفاقية؛

بأن االتفاقية تقضي أيضًا بأن ُتدِرج الدول األطراف يف إعالناتها السنوية البيانات الوطنية اإلمجالية  كذلك وإذ يذكِّر

من جداول االتفاقية )"مواد  2ملواد الكيميائية الـُمْدَرجة يف اجلدول عن كميات الواردات والصادرات من كل مادة من ا

"( مبوجب أحكام 3من جداول االتفاقية )"مواد اجلدول  3"( واملواد الكيميائية الـُمْدَرجة يف اجلدول 2اجلدول 

 )"الـُمرفق املتعلق بالتحقق"(؛ من اجلزء الثامن من ُمرفق االتفاقية املتعلق بالتحّقق 1من اجلزء السابع والفقرة  1 الفقرة
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، بأن 2بأن االتفاقية تقضي أيضًا، فيما خيّص املواقع الـُمعَلن عنها من مواقع معامل مواد اجلدول  كذلك وإذ يذكِّر

ُتقدِّم الدول األطراف بيانات عن كميات الواردات والصادرات من كل مادة منها جيري يف موقع املعامل الـُمعَلن عنه 

)ج( من 8)ب( و8عالن مبوجب أحكام الفقرتني الفرعيتني إنتاُجها أو جتهيزها أو استهالكها مبقادير تفوق عتبة اإل

 اجلزء السابع من الـُمرفق املتعلق بالتحّقق؛

بأن املبادئ التوجيهية بشأن اإلعالنات عن البيانات الوطنية اإلمجالية املتعلقة بإنتاج مواد اجلدول  كذلك وإذ يذكِّر

وتصديرها، اليت اعتمدها مؤمتر الدول  3مواد اجلدول وجتهيزها واستهالكها واستريادها وتصديرها وباسترياد  2

( تقضي بأن تشمل البيانات 2002تشرين األول/أكتوبر  10املؤرخ بـ C-7/DEC.14األطراف يف دورته السابعة )القرار 

وجب اإلمجالية اخلاصة بالواردات والصادرات، اليت تقّدمها الدولة الطرف وفاًء بالتزاماتها املتعلقة باإلعالنات مب

من اجلزء الثامن من الـُمرفق املتعلق بالتحقق، ما يقوم به األشخاص الطبيعيون  1من اجلزء السابع والفقرة  1الفقرة 

واألشخاص االعتباريون من نشاط لنقل مواد كيميائية خاضعة لإلعالن بني أراضي الدولة الطرف الـُمعِلنة وأراضي 

 دول أخرى؛

البيانات الوطنية اإلمجالية وبالبيانات ذات الصلة املتعلقة بواردات وصادرات مواقع بأن اإلفادة ب وإذ يذكِّر كذلك

 املعامل يف شكل موحَّد سيساعد على تقليص حاالت التباين يف اإلفادات املعنية؛

كان الفرق  بأن املعيار الذي تطبِّقه األمانة الفنية )"األمانة"( لتمييز حاالت التباين يتمثل فيما إذا وإذ يذكِّر كذلك

بني املقادير اليت تعلن عنها الدولة الطرف الـُمستوِردة واملقادير اليت تعلن عنها الدولة الطرف املصدِّرة يتخّطى العتبة 

من اجلزء الثامن  3من اجلزء السابع أو الفقرة  3ذات الصلة احملدَّدة فيما خيص املادة الكيميائية املعنية يف الفقرة 

 ق بالتحقق؛من الـُمرفق املتعل

من املادة الثانية  12أنه، يف حني يرد تعريف "اإلنتاج" و"التجهيز" و"االستهالك" يف الفقرة  وإذ وضع يف اعتباره

من االتفاقية ألغراض املادة السادسة منها، ليست هناك أية أوجه تفاهم ُمتَّفق عليها بشأن معنى "االسترياد" 

 و"التصدير"؛

واإلدارية اليت ترتتب على تطبيق الدول األطراف ملثل هذه املبادئ التوجيهية، واستحسان التبعات املالية  وإذ يدرك

 األخذ بنهج بسيط وعملي يف هذا اجملال؛
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أن العمل بهذه املبادئ التوجيهية طوعي، فهي بالتالي ال تفرض ُسُبَل وأساَس قيام الدول األطراف جبمع  وإذ يالحظ

البيانات املعنية، لكنها باألحرى تساعد على توضيح ماهية البيانات اليت ينبغي اإلفادة بها من أجل إعداد 

 اإلعالنات؛

 على أي إخالل بأحكام االتفاقية ذات الصلة؛أن هذه املبادئ التوجيهية ال تنطوي  وإذ يالحظ كذلك

 يقرِّر ما يلي:

)ج( 8)ب( و8والفقرتني الفرعيتني  1أن املقصود بـ"االسترياد"، ألغراض تقديم اإلعالنات مبوجب الفقرة  -1

من اجلزء الثامن من الـُمرفق املتعلق بالتحّقق دون غريها من األغراض، هو النقل  1من اجلزء السابع والفقرة 

إىل أراضي دولة طرف أو أي مكان آخر خيضع  املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةادي للمواد الكيميائية امل

لواليتها أو سيطرتها من أراضي دولة أخرى أو أي مكان آخر خيضع لواليتها أو سيطرتها، باستثناء 

املدرجة يف جداول املواد ة عمليات العبور؛ وأن املقصود بـ"التصدير" هو النقل املادي للمواد الكيميائي

من أراضي دولة طرف أو أي مكان آخر خيضع لواليتها أو سيطرتها إىل أراضي دولة أخرى أو  الكيميائية

 أي مكان آخر خيضع لواليتها أو سيطرتها، باستثناء عمليات العبور؛

لذي ُتمرَّر به املواد الكيميائية أعاله تعين عمليات النقل املادي ا 1أن عمليات العبور الـُمشار إليها يف الفقرة  -2

عرب أراضي دولٍة ما يف طريقها إىل دولة الوجهة املنشودة؛ وأن عمليات  املدرجة يف جداول املواد الكيميائية

 العبور تشمل عمليات تغيري وسائط النقل، ومبا يف ذلك اخلزن املؤّقت هلذا الغرض دون غريه من األغراض؛

والفقرتني الفرعيتني  1، ألغراض اإلعالن عن الواردات مبوجب الفقرة الطرُف الـُمعِلنُةأن حتدِّد الدولُة  -3

اليت تكون  من اجلزء الثامن من الـُمرفق املتعلق بالتحّقق، الدولَة 1)ج( من اجلزء السابع والفقرة 8)ب( و8

ثناء الدول اليت تكون هذه املواد قد أرِسلت منها، باست املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةاملواد الكيميائية 

 الكيميائية قد عربت أراضيها وبصرف النظر عن الدولة اليت تكون املواد الكيميائية املعنية قد أنِتجت فيها؛

والفقرتني الفرعيتني  1الطرُف الـُمعِلنة، ألغراض اإلعالن عن الصادرات مبوجب الفقرة  أن حتدِّد الدولُة -4

الوجهة  من اجلزء الثامن من الـُمرفق املتعلق بالتحّقق، دولَة 1بع والفقرة )ج( من اجلزء السا8)ب( و8

 قد عربت أراضيها؛ املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةاملنشودة، باستثناء الدول اليت تكون املواد الكيميائية 
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ألحكام االتفاقية ذات الصلة، التِّباع هذه املبادئ أن يوصي الدوَل األطراف باعتماد التدابري الالزمة، وفقًا  -5

 التوجيهية يف أقرب وقت ممكن عمليًا؛

أن يطلب من األمانة أن تقدِّم يف غضون ثالث سنوات تقريرًا عن التقدم احملَرز من خالل تطبيق هذا القرار  -6

 لكي ينظر فيه اجمللس التنفيذي.

 

- - - o - - - 
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تقرير الدورة الرابعة عشرة  -( 2009تشرين الثاني/نوفمرب  11)املؤرخة بـ SAB-14/1الوثيقة  -26

 للمجلس االستشاري العلمي

 

 

 اجمللس االستشاري العلمي منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 الدورة الرابعة عشرة

 2009تشرين الثاني/نوفمرب  11 - 9

SAB-14/1 

11 November 2009 

ARABIC 

Original: ENGLISH 

 

 تقرير الدورة الرابعة عشرة للمجلس االستشاري العلمي

 
وقد اقرتح اجمللس االستشاري العلمي التعريف املعدَّل التالي ملاهية الريسني، الذي ُتستبعد به املواد املتضمنة  9-5

 باإلضافة إىل آصرة ثنائي الكربيتيد: Bو Aلرابطة ثانية بني السلسلتني 

ن (، ومبا فيها كل ما ميكن أricinus communis"إن كافة أشكال الريسني الناشئة عن اخلروع )

أو عن التعديالت اليت جيريها ينشأ عن تباينات البنية اجلزيئية املتأتية عن السريورات الطبيعية 

، جيب أن ُتعترب ريسينًا طاملا كانت تتطابق البشر املراد بها احلفاظ على درجة السمية أو زيادتها

مه خبصيصة تسميم اليت يستلزمها اتسا -الفطرية-مع بنية الريسني اجلزيئية الثنائية األساسية 

(. B-S-S-A) اللتني ال تربط بينهما إال آصرة ثنائي الكربيتيد Bو Aالسلسلتني أي الثدييات، 

أو تغيَّرت طبيعة الربوتني فإن الشكل املعين من الريسني  S-Sومتى انفصمت يف هذه الرابطةِ اآلصرةُ 

 ال يعود ريسينًا."
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ألف -2الرتكيز املنخفض فيما خيص اإلعالنات املتعلقة باملواد الكيميائية املدرجة يف اجلدول  حدود

 من جداول اتفاقية األسلحة الكيميائية ألف-2و

 

 

الدول األطرافمؤمتر  منظمة حظر األسلحة الكيميائية  

 الرابعة عشرةالدورة 

 2009كانون األول/ديسمرب  4 -تشرين الثاني/نوفمرب  30

C-14/DEC.4 

2 December 2009 
ARABIC 

Original: ENGLISH 

 

 قــرار

 مبادئ توجيهية بشأن حدود الرتكيز املنخفض فيما خيص اإلعالنات املتعلقة

 ألف-2ألف و-2اجلدول باملواد الكيميائية املدرجة يف 

 من جداول اتفاقية األسلحة الكيميائية

 إن مؤمتر الدول األطراف،

من اجلزء السابع من ُمرفق اتفاقية األسلحة الكيميائية املتعلق بالتحقق تنص على أنه يتعيَّن  5بأن الفقرة  إذ يذكِّر

من جداول اتفاقية األسلحة  2تقديم إعالنات عن املخاليط احملتوية برتكيٍز منخفٍض موادَّ كيميائية مدرجة يف اجلدول 

هية ذات الصلة، يف احلاالت اليت ُيعترب فيها أن سهولة استعادة املادة الكيميائية )"االتفاقية"( وفقًا للمبادئ التوجي

من جداول االتفاقية من املخلوط املعين ووزنها اإلمجالي ميثِّالن خطرًا على موضوع  2الكيميائية املدرجة يف اجلدول 

 االتفاقية والغرض منها؛

 حتسني للشفافية فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية؛ ما سيؤتيه تقديم مثل هذه املعلومات منوإذ يأخذ يف احلسبان 

بأن من شأن هذه املبادئ التوجيهية أن متكِّن من تنفيذ االتفاقية على حنو موحَّد فيما خيص اإلعالنات وإذ يقّر 

 وعمليات تفتيش املرافق؛



 املرفق دال بالقسم باء

 2013لدليل اإلعالنات لعام  3املعدلة الطبعة 

 

 258الصفحة 

C-14/DEC.4 

Page 2 

 

جيهية بشأن حدود الرتكيز املنخفض، يكون استحسان اعتماد نهج مشرتك فيما يتعلق باملبادئ التو على وإذ يشدِّد

 متسقًا مع تنفيذ االتفاقية غري التمييزي والفعال؛

من اجلزء الثامن من ُمرفق  5من اجلزء السابع والفقرة  5بأن تقديم اإلعالنات عن مواقع املعامل وفقًا للفقرة  وإذ يذكِّر

من جداول االتفاقية املوجودة يف  3أو اجلدول  2دول االتفاقية املتعلق بالتحقق يتوجَّب عند بلوغ كمية مادة اجل

 1املؤرخ بـ C-IV/DEC.16املخلوط املعين مقدارًا معيَّنًا وعند بلوغ تركيزها يف هذا املخلوط حدًا معيَّنًا )القرار 

 (؛1999متوز/يوليه 

عالنات املتعلقة مبواد بقراره خبصوص املبادئ التوجيهية بشأن حدود الرتكيز املنخفض فيما خيص اإل وإذ يذكِّر

(، وإذ يضع يف 2000أيار/مايو  19املؤرخ بـ C-V/DEC.19من جداول االتفاقية )القرار  3باء واجلدول -2اجلدول 

ألف -2 اعتباره ما ُيحيق مبوضوع االتفاقية والغرض منها من أخطار متأتية عن املواد الكيميائية املدرجة يف اجلدول

 من جداول االتفاقية؛ *ألف-2و

( بشأن تقرير الدورة الرابعة 2001آذار/مارس  9املؤرخة بـ EC-XXIV/DG.2مذكرة املدير العام )الوثيقة  وإذ نظر يف

(، ويف اعتبارات هذا اجمللس 2001شباط/فرباير  6املؤرخة بـ SAB-IV/1للمجلس االستشاري العلمي )الوثيقة 

دود الرتكيز السارية على خماليط املواد الكيميائية احملتوية على مواد كيميائية التقنية بشأن اجلوانب ذات الصلة حل

 من جداول االتفاقية؛ *ألف-2ألف و-2مدرجة يف اجلدول 

واستهالك املواد  إنتاجالتفاهم بشأن معنى "استعمال احلبائس" فيما يتصل باإلعالنات عن  وإذ يأخذ يف احلسبان

 30املؤرخ بـ C-9/DEC.6الكيميائية مبوجب اجلزءين السابع والثامن من ُمرفق االتفاقية املتعلق بالتحقق )القرار 

 (؛2004 تشرين الثاني/نوفمرب

دورة االستثنائية الثانية ملؤمتر الدول األطراف الستعراض سري العمل بأن مؤمتر االستعراض الثاني )ال وإذ يذكِّر

 الكيميائيةباتفاقية األسلحة الكيميائية( "أخذ ]...[ بقلق علمًا بأن مسألة حدود الرتكيز املنخفض فيما يتعلق باملواد 

لتنفيذي "على أن يستأنف من جداول االتفاقية لـّما ُتحسم"، وحّث اجمللَس ا *ألف-2ألف و-2املدرجة يف اجلدول 

 63-9العمل بشأنها دون إبطاء، بدعم من األمانة الفنية، من أجل التوصل إىل حلها يف أقرب وقت ممكن" )الفقرة 

 (؛2008نيسان/أبريل  18املؤرخة بـ RC-2/4من الوثيقة 

 التوجيهية؛ ملبادَئاالتبعات االقتصادية واإلدارية اليت ترتتَّب على تطبيق الدول األطراف هذه وإذ يدرك 
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 ما يلي: يقرِّر

 أنه ال يتعيَّن تقديم إعالنات عما يلي مبوجب اجلزء السابع من ُمرفق االتفاقية املتعلق بالتحقق: -1

من  *ألف-2ألف أو -2خماليط املواد الكيميائية احملتوية على مادة كيميائية مدرجة يف اجلدول  )أ(

 (؛%1) ائةجداول االتفاقية بنسبة ال تزيد على احد يف امل

من  *ألف-2ألف أو -2خماليط املواد الكيميائية احملتوية على مادة كيميائية مدرجة يف اجلدول  )ب(

(، %10) ائة( لكنها ال تزيد على عشرة يف امل%1) ائةجداول االتفاقية بنسبة تزيد على واحد يف امل

دار املادة املعنية اإلمجالي السنوي املنَتج أو اجملهَّز أو املستهَلك أقل من احلد شريطة أن يكون مق

من اجلزء السابع من ُمرفق االتفاقية املتعلق  12املناظر لعتبة التحقق ذات الصلة املبيَّن يف الفقرة 

 بالتحقق؛

 إلجراءاتها الدستورية؛ أن تطبِّق الدول األطراف هذه املبادئ التوجيهية يف أقرب وقت ممكن وفقًا -2

أن تقدِّم األمانُة الفنية إىل اجمللس التنفيذي كلَّ سنة، ضمن التقرير اخلاص بتنفيذ أنشطة التحقق، إفادة  -3

تفصيلية عن التقدُّم الذي تكون الدول األطراف قد حققته يف تنفيذ هذا القرار، بدءًا من األول من كانون 

 ر؛على أبعد تقدي 2012الثاني/يناير 

الستعراض سري العمل  األطرافأن يتدارس مؤمتر االستعراض الثالث )الدورة االستثنائية الثالثة ملؤمتر الدول  -4

 باتفاقية األسلحة الكيميائية( التقّدم احملَرز يف تطبيق هذا القرار، بغية التكفل بتنفيذه على حنو فعال.

 

- - - o - - - 

 

  



 جيم القسم

 2013دليل اإلعالنات لعام ل 3الطبعة املعّدلة 

 

 260الصفحة 

 

 

 

 

 

 القسم جيم

 

 

 الكيميائية 1مواد اجلدول عن اإلعالنات 

 واملرافق املتصلة بها الكيميائية

 

 اجلزء السادس وجبالواجب تقدميها مب)اإلعالنات 

 من املرفق املتعلق بالتحقق(

 

 

 

 

 

 

 منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 

 

 2022كانون الثاني/يناير  1: 3ة املعّدلطبعة ال

  



 جيم القسم

 2013دليل اإلعالنات لعام ل 3الطبعة املعّدلة 

 

 261الصفحة 

 



 جيم القسم

 2013 لعام اإلعالنات لدليل 3 املعّدلة الطبعة

 

 262الصفحة 

 القسم جيم حمتوياتجدول 

 264 ......................................................... القسم هذا إطار يف املندرجة اإلعالنات -1

  القصوى واملواعيد الكيميائية 1 اجلدول مواد خيص ما يف املطلوبة واإلخطارات اإلعالنات -2

 264 ....................................................................................... لتقدميها

 264 ................................................................................. عامة حملة 2-1

 266 ................................................... اإلعالن جمال يف للمتطلبات وجيز عرض 2-2

 266 .................................................اإلعالنات ألنواع االبتدائي التمييز 2-2-1

 267 ................................ احلجم الصغري الوحيد املرفق عن اإلعالن متطلبات 2-2-2

 269 ..................... 1 اجلدول مبواد املتصلة األخرى املرافق عن اإلعالن متطلبات 2-2-3

  الطرف الدولة من 1 اجلدول مواد توريد عن واإلعالن اإلخطار متطلبات 2-2-4

 272 ............................................................... املواد هذه تلقيها أو

 273 ................................................... اإلعالن متطلبات بشأن وإيضاحات تعاريف -3

 273 .................................................................................... تعاريف 3-1

 274 ................................................................... الطابع حمدَّدة إيضاحات 3-2

 277 ............................................................ السرية درجة حيث من التصنيفات -4

 278 .............................................. 1 اجلدول مواد عن اإلعالنات يف الشائعة املشاكل -5

 278 ...................................... 1 اجلدول مواد مرافق عن اإلعالن يف الشائعة املشاكل 5-1

 278 ...................................................... السنوية اإلعالنات تعديالت 5-1-1

 278 ...................................... األولية اإلعالنات يف تؤثر بتغيريات اإلخطار 5-1-2

 279 ................. بها واإلخطار 1 اجلدول مواد نقل عمليات عن اإلعالن يف الشائعة املشاكل 5-2
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 يف إطار هذا القسم املندرجةاإلعالنات  -1

 "(،1)"مواد اجلدول  الكيميائية 1واد اجلدول اخلاصة مباإلعالنات على هذا القسم من الدليل ينطبق 

دولة الإىل  الكيميائية 1مواد اجلدول عمليات نقل  يشملاملواد، كما  بهذهاملتعلقة باألنشطة واملرافق املتصلة 

 ها.طرف أو منال

 واملواعيد القصوى لتقدميهاالكيميائية  1جلدول ا يف ما خيص مواداإلعالنات واإلخطارات املطلوبة  -2

 عامة حملة 2-1

اإلعالنات واإلخطارات املتعلقة  جمال اللتزامات الدول األطراف يف وجيز عرضأدناه  1اجلدول  يرد يف

  .1اجلدول  مبواد املواد
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 واإلخطارات املطلوبة واملواعيد القصوى لتقدميهااإلعالنات  :1اجلدول 

 تقديم اإلعالنات/اإلخطارات املطلوبة آجال النوع

 املرفق الوحيد اإلعالن واإلخطارمتطلبات 

 الصغري احلجم

واد إلنتاج مرافق األخرى امل

 لألغراض الوقائية 1اجلدول 

 واد إلنتاج ماألخرى  رافَقامل

البحثية لألغراض  1اجلدول 

 أو الطبية أو الصيدالنية

االتفاقية )للدولة  نفاذبدء  اإلعالن األولي عن املرافق القائمة

 يومًا 30الطرف( + 

بدء نفاذ االتفاقية )للدولة 

 يومًا 30الطرف( + 

بدء نفاذ االتفاقية )للدولة 

 يومًا 30الطرف( + 

 يومًا 180 -بدء التشغيل  يومًا 180 -بدء التشغيل  يومًا 180 -بدء التشغيل  اإلعالن األولي عن املرافق اجلديدة

 يومًا 180 -التعديل  يومًا 180 -التعديل  يومًا 180 -التعديل  اإلعالن األولي إدخاله علىع زَمي بتعديلاإلخطار املسبق 

ة مبواد صلاإلعالن السنوي عن األنشطة واملرافق املت

 السابقةخالل السنة  1اجلدول 

 يومًا 90نهاية السنة +  يومًا 90نهاية السنة +  يومًا 90نهاية السنة + 

اإلعالن السنوي عن األنشطة املعتزمة واإلنتاج املتوقع يف 

  ةعلنامل 1مرافق مواد اجلدول 

 يومًا 90 -بداية السنة  يومًا 90 -بداية السنة  يومًا 90-بداية السنة 

 الدولة الطرف إىل 1مواد اجلدول اإلخطار بعمليات نقل 

 أو منها

 *يومًا 30 -التلقي/التوريد 

إىل  1نقل مواد اجلدول عمليات اإلعالن السنوي عن 

 خالل السنة السابقةأو منها الدولة الطرف 

 90نهاية السنة + 

القيام يتعيًَّن من السكسيُتكسني لألغراض الطبية/التشخيصية. ففي هذه احلاالت  ملغ 5باستثناء عمليات نقل ما ال يزيد عن  *

 باإلخطار وقت عملية النقل.

 

 :املختصرات

ما خيص  يفاتفاقية األسلحة الكيميائية يوماً بعد بدء نفاذ  30يف أجل أقصاه  يومًا: 30بدء النفاذ )للدولة الطرف( + 

 .الدولة الطرف

 .يومًا بعد نهاية السنة التقوميية السابقة 90يف أجل أقصاه  يومًا: 90نهاية السنة + 

 .يومًا بداية السنة التقوميية التالية 90يف موعد يسبق مبا ال يقل عن  يومًا: 90 -بداية السنة 

 .يومًا 180يف موعد يسبق بدء التشغيل مبا ال يقل عن  يومًا: 180-بدء التشغيل 

 .يومًا 180التعديل مبا ال يقل عن  إجراءد يسبق يف موع يومًا: 180 -التعديل 

نقل إىل الدولة عملية  ةأي إجراءيومًا  30يف موعد يسبق مبا ال يقل عن  يومًا: 30 -التلقي/التوريد 

 .الطرف أو منها
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 إلعالنيف جمال ا وجيز للمتطلباتعرض  2-2

 االبتدائي ألنواع اإلعالنات مييزالت 2-2-1

  3-وجيم 2-وجيم 1-االستمارات جيم أن تبيِّن على وجه التحديد، بواسطةمن كل دولة طرف  ُيطلب

ميكن و. 1اجلدول مبواد أنواع اإلعالنات واإلخطارات املتعلقة ، 2-وجيم إخطار 1-وجيم إخطار 4-وجيم

احلجم،  ةالصغري ةفق الوحيدا، وهي املر1مواد اجلدول يف االستمارات جيم ثالثة أنواع من مرافق  أن متيَّز

صة لألغراض البحثية األخرى املخصَّ 1ألغراض الوقائية، ومرافق مواد اجلدول ل األخرى املستخَدمةفق اواملر

 .والطبية والصيدالنية

 ويتعني استخدام االستمارات جيم على النحو التالي:

يومًا بعد  30القائمة )يف أجل أقصاه  1اجلدول مرافق لإلعالنات األولية عن  :1-االستمارة جيم

 ما خيص الدولة الطرف( بدء نفاذ االتفاقية يف

اجلديدة )قبل بدء العمليات يف املرفق  1اجلدول لإلعالنات األولية عن مرافق  :2-االستمارة جيم

 يومًا( 180اجلديد مبا ال يقل عن 

الكيميائية واألنشطة اليت ُأجريت يف  1مواد اجلدول  عن السنويةلإلعالنات  :3-االستمارة جيم

عمليات النقل إىل الدولة الطرف  وعنخالل السنة السابقة  1مرافق اجلدول 

 يومًا بعد نهاية السنة التقوميية السابقة( 90 أقصاه أجل)يف أو منها 

)يف موعد يسبق مبا لإلعالنات السنوية عن األنشطة املعتزمة واإلنتاج املتوقع  :4-االستمارة جيم

 يومًا بداية السنة التقوميية التالية( 90ال يقل عن 

الكيميائية واملرافق املتعلقة بها:  1لإلخطار االبتدائي مبواد اجلدول  :1-إخطار-االستمارة جيم

عن املرافق اإلعالن األولي  على إدخاهلاغريات املعتزم إلخطارات املسبقة بالتا

 يومًا( 180لتعديالت مبا ال يقل عن ا إجراء)قبل املعلن عنها 

مادة كيميائية من مواد نقل  املفصل من جانب الدولة الطرف بعملية لإلخطار :2-إخطار-االستمارة جيم

عملية النقل  إجراء)قبل إليها أو منها إجراؤها  ُيعتزم الكيميائية 1اجلدول 

 يومًا( 30إىل الدولة الطرف أو منها مبا ال يقل عن 
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أو  1-االستمارة جيممن االستمارات جيم ) ُةاملناسب االستمارُة تسبقاحلاالت املذكورة أعاله، يتعني أن  من كل ويف

استمارات  ( مجيَع2-إخطار-أو جيم 1-إخطار-جيمواالستمارة ، 4-، واالستمارة جيم3-أو جيم 2-جيم

 .الصفحة األوىل ام باعتبارهرقَّتمة يف إطار هذا القسم وأن دَّاإلعالنات املق

 صغري احلجمالوحيد الملرفق اعن اإلعالن متطلبات  2-2-2

 اإلعالن األولي (أ)

يتعني على كل دولة طرف تقوم بتشغيل مرفق وحيد صغري احلجم أو تزمع تشغيل مرفق من  "1"

املرافق هذا النوع يف املستقبل أن تقدم إىل األمانة إعالنا أوليا عن مرفق قائم أو مرفق جديد من 

 الوحيدة الصغرية احلجم. واملواعيد القصوى لتقديم اإلعالن األولي هي:

 بالنسبةيومًا بعد بدء نفاذ االتفاقية  30 أقصاه أجليف  :املرفق الوحيد الصغري احلجم القائم حالة يف 

 لدولة الطرف؛ل

 يومًا. 180قبل بدء العمليات مبا ال يقل عن  :الوحيد الصغري احلجم اجلديد املرفق حالة يف 

ما  يف جيمالستمارات إىل ا 1والضميمة  1-االستمارة جيم بواسطة األولي إلعالنا يقدَّم "2"

 إىل 1 الضميمةو 2-االستمارة جيم ، وبواسطةاحلجم القائم الصغريخيص املرفق الوحيد 

 .اجلديد خيص املرفق الوحيد الصغري احلجمما  يف جيمالستمارات ا

 اإلعالن السنوي عن أنشطة املرفق الوحيد الصغري احلجم خالل السنة السابقة (ب)

 ة املشمولة باإلعالن.يومًا بعد نهاية السن 90 أجل أقصاههذا اإلعالن إىل األمانة يف  يقدَّم "1"

إىل  1الضميمة  استخدام)مع  3-االستمارة جيم بواسطةهذا اإلعالن  أن يقدَّمينبغي  "2"

  1-1واالستمارات  (اإلعالن عن أي تعديل تعيَّنإذا  جيمالستمارات ا

 .2-1-1و 1-1-1و

 اإلعالن السنوي عن األنشطة املعتزمة واإلنتاج املتوقع خالل السنة القادمة (ج)

 املشمولة باإلعالن.داية السنة بعلى األقل قبل يومًا  90هذا اإلعالن إىل األمانة  يقدَّم "1"

إىل  1الضميمة استخدام )مع  4-االستمارة جيم بواسطةهذا اإلعالن أن يقدَّم ينبغي  "2"

 .3-1واالستمارة ( اإلعالن عن أي تعديل تعيَّنإذا  جيمالستمارات ا
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 اإلعالن األولي إدخاهلا على اإلخطار املسبق بالتعديالت املزمع (د)

مبا ال يقل عن  إجرائهااإلعالن األولي قبل على  إدخاهلا زمعيأية تعديالت باألمانة  تفاد "1"

 يومًا. 180

الستمارات إىل ا 1الضميمة و 1-إخطار-االستمارة جيم بواسطةهذا اإلخطار املسبق يقدَّم  "2"

 .جيم

 املرفق الوحيد الصغري احلجم يف  1اجلدول مواد عن عالنات اإلقائمة استمارات  (هـ)

ما خيص  يف جيب استخدامهاىل االستمارات ذات الصلة اليت إأدناه نظرة عامة  2اجلدول يهيئ  

 .دلياًل إىل هذه االستمارات ميكن الرجوع إليه سريعًا ، ويشكِّلرفق الوحيد الصغري احلجمَمـال
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 املرفق الوحيد الصغري احلجم :2اجلدول 

 هاتقدمي أجل لتقدميها الواجب استخدامهااالستمارات  اإلعالنات املطلوبة

)للدولة االتفاقية بدء نفاذ  الستمارات جيمإىل ا 1والضميمة  1-جيم اإلعالن األولي عن املرافق القائمة

 يومًا 30الطرف( + 

 يومًا 180 -بدء التشغيل  الستمارات جيمإىل ا 1والضميمة  2-جيم اإلعالن األولي عن املرافق اجلديدة

السنة  ما خيصاإلعالن السنوي ع

 السابقة

الستمارات جيم إىل ا 1الضميمة  استخدام)مع  3-جيم

  1-1-1و 1-1( واإلعالن عن أي تعديل تعيَّنإذا 

 2-1-1و

 يومًا 90نهاية السنة + 

اإلعالن السنوي عن األنشطة املعتزمة 

 املتوقعواإلنتاج 

الستمارات جيم إىل ا 1الضميمة  استخدام)مع  4-جيم

 3-1و( اإلعالن عن أي تعديل تعيَّنإذا 

 يومًا 90 -بداية السنة 

خطط اإلخطار املسبق بالتعديالت امل

 اإلعالن األولي إدخاهلا على

 يومًا 180 -التعديل  الستمارات جيمإىل ا 1والضميمة  1-إخطار-جيم

 
 :املختصرات

ما  يومًا بعد بدء نفاذ اتفاقية األسلحة الكيميائية يف 30يف أجل أقصاه  :يومًا 30بدء النفاذ )للدولة الطرف( + 

 .خيص الدولة الطرف

 .يومًا بعد نهاية السنة التقوميية السابقة 90يف أجل أقصاه  :يومًا 90نهاية السنة + 

 .يومًا بداية السنة التقوميية التالية 90مبا ال يقل عن يف موعد يسبق  :يومًا 90 -بداية السنة 

 .يومًا 180يف موعد يسبق بدء التشغيل مبا ال يقل عن  :يومًا 180-بدء التشغيل 

 .يومًا 180التعديل مبا ال يقل عن  إجراءيف موعد يسبق  :يومًا 180 -التعديل 

1 اجلدول مبوادتصلة املخرى األرافق املعن اإلعالن متطلبات  2-2-3

 

لألغراض  الصيدالنية، الطبية أو البحثية أو الألغراض ل 1اجلدول  من موادتخليق مواد كيميائية بختربات امليف القيام جيوز  1

 غرام يف السنة لكل مرفق. وال ختضع هذه املرافق ألية متطلبات تتعلق باإلعالن. 100الوقائية، بكميات يقل جمموعها عن 
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 اإلعالن األولي (أ)

 1 اجلدولمواد  من مرافقمرفق آخر  القيام بتشغيلأو تعتزم  تقومعلى كل دولة طرف يتعني  "1"

 اأولي اإعالن أن تقدَّمألغراض وقائية، أو مرافق أخرى ألغراض حبثية أو طبية أو صيدالنية، 

املعين )املعنية( القائم أو اجلديد )القائمة أو  1اجلدول مواد  مرفق )مرافق( عنإىل األمانة 

 . واملواعيد القصوى لتقديم هذا اإلعالن األولي هي:اجلديدة(

 بالنسبةيومًا بعد بدء نفاذ االتفاقية  30 أقصاه ضمن أجل :املرافق القائمة حالة يف •

 لدولة الطرف؛ل

 يومًا. 180بدء التشغيل مبا ال يقل عن قبل  :املرافق اجلديدة حالة يف •

o  يتعني أن توافق الدول الطرف على أي مرفق جديد يتوقع أن ُيجرى فيه إنتاج أي

غرام( خارج نطاق املرافق الوحيدة  ألغراض وقائية )أكثر من صفر 1كمية من مواد اجلدول 

  .الصغرية احلجم

o  ويتعني على الدولة الطرف أن توافق على أي خمترب يتوقع إن ينتج بواسطة التخليق

ألغراض حبثية، أو طبية، أو صيدالنية، بكمية إمجالية يبلغ مقدارها  1مواد اجلدول 

 غرام أو أكثر.  100

إىل  2والضميمة  1-االستمارة جيم بواسطةالقائمة  األولي عن املرافق اإلعالن يقدَّم "2"

 2-االستمارة جيم بواسطةاإلعالن األولي عن املرافق اجلديدة  ويقدَّمالستمارات جيم، ا

 الستمارات جيم.إىل ا 2الضميمة و

 خالل السنة السابقة 1اجلدول  صلة مبواداإلعالنات السنوية عن أنشطة املرافق األخرى املت (ب)

 .املشمولة باإلعالن يومًا بعد نهاية السنة 90 أجل أقصاههذا اإلعالن إىل األمانة يف  يقدَّم "1"

 الستمارات جيمإىل ا 2الضميمة  )مع استخدام 3-االستمارة جيم بواسطة هذا اإلعالن يقدَّم "2"

 .3-1-1و 1-1-1و 1-1االستمارات وعند اللزوم( 

 اإلعالنات السنوية عن األنشطة املعتزمة واإلنتاج املتوقع يف السنة التالية (ج)

 .املشمولة باإلعالنبداية السنة  يومًا على األقل قبل 90هذا اإلعالن إىل األمانة  يقدَّم "1"
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 الستمارات جيمإىل ا 2الضميمة  )مع استخدام 4-االستمارة جيم بواسطةهذا اإلعالن  يقدَّم "2"

 .4-1االستمارة و وم(عند اللز

 اإلعالن األوليعلى  إدخاهلا خططاملتعديالت الاإلخطار املسبق ب (د)

مبا ال يقل عن قبل إجرائها اإلعالن األولي إدخاهلا على زمع يأية تعديالت باألمانة  تفاد "1"

 يومًا. 180

الستمارات إىل ا 2الضميمة و 1-إخطار-جيماالستمارة  بواسطة هذا اإلخطار املسبق يقدَّم "2"

 جيم.

 هلذه املوادما خيص املرافق األخرى  يف 1اجلدول مواد عن عالنات اإلقائمة استمارات  (هـ)

كال ما خيص  يف جيب استخدامهاىل االستمارات ذات الصلة اليت إأدناه نظرة عامة  3اجلدول  يهيئ 

 .1من املرافق األخرى ملواد اجلدول 

 1اجلدول ملواد املرافق األخرى  :3اجلدول 

  هاتقدمي أجل لتقدميها الواجب استخدامهااالستمارات  اإلعالنات املطلوبة

)للدولة االتفاقية بدء نفاذ  الستمارات جيمإىل ا 2والضميمة  1-جيم اإلعالن األولي عن املرافق القائمة

 يومًا 30الطرف( + 

 يومًا 180 -بدء التشغيل  الستمارات جيمإىل ا والضميمة الثانية 2-جيم اإلعالن األولي عن املرافق اجلديدة

الستمارات إىل ا 2الضميمة  )مع استخدام 3-جيم السنة السابقة عما خيصاإلعالن السنوي 

  1-1-1و 1-1و عند اللزوم( جيم

 3-1-1و

 يومًا 90نهاية السنة + 

 

اإلعالن السنوي عن األنشطة املعتزمة 

 واإلنتاج املتوقع

الستمارات إىل ا 2الضميمة  )مع استخدام 4-جيم

 4-1و عند اللزوم( جيم

 يومًا 90 -بداية السنة 

خطط اإلخطار املسبق بالتعديالت امل

 اإلعالن األولي إدخاهلا على

 يومًا 180 -التعديل  الستمارات جيمإىل ا 2والضميمة  1-إخطار-جيم

 :املختصرات

 يفاتفاقية األسلحة الكيميائية يومًا بعد بدء نفاذ  30يف أجل أقصاه  :يومًا 30)للدولة الطرف( + االتفاقية نفاذ  بدء

 .ما خيص الدولة الطرف

 .يومًا بعد نهاية السنة التقوميية السابقة 90 أجل أقصاهيف  :يومًا 90نهاية السنة + 
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 .يومًا بداية السنة التقوميية التالية 90يف موعد يسبق مبا ال يقل عن  :يومًا 90 -بداية السنة 

 .يومًا 180بدء التشغيل مبا ال يقل عن  قبل :يومًا 180 -بدء التشغيل 

 .يومًا 180التعديل مبا ال يقل عن قبل إجراء  :يومًا 180 -التعديل 

 واد املهذه  هاطرف أو تلقيالدولة ال من 1توريد مواد اجلدول عن اإلخطار واإلعالن متطلبات  2-2-4

 املتطلبات العامة (أ)

إىل دول أطراف أخرى أو  1يتعني اإلخطار بنقل أي كمية )مهما كان تركيزها( من مواد اجلدول  

إىل دول غري أطراف يف  1منها، واإلعالن عنها على النحو املبني أدناه. وال جيوز نقل مواد اجلدول 

(، ومبا أنه ال جيوز ألي دولة طرف تعلق بالتحققاملرفق املمن اجلزء السادس من  3االتفاقية )الفقرة 

املرفق املتعلق من اجلزء السادس من  1خارج أراضي الدول األطراف )الفقرة  1أن حتتاز مواد اجلدول 

 من دولة غري طرف يف االتفاقية.  1(، فال جيوز تلقي مواد اجلدول بالتحقق

 اإلخطار املسبق بكل عملية نقل على حدة )ب(

 :كل عملية نقل على حدةبسبق املخطار اإل يتعني "1"

إىل دولة طرف  1اجلدول  من موادالطرف توريد مادة كيميائية  الدولة تعتزم عندما •

 يومًا؛ 30مبا ال يقل عن  إجرائهاإخطار األمانة بعملية النقل قبل عليها يتعني إذ أخرى، 

يتعني عليها إذ ، 1 اجلدول من موادطرف تلقي مادة كيميائية الدولة ال تعتزم عندما •

 ؛يومًا 30مبا ال يقل عن  إجرائهاقبل  ةالتلقي املتوقععملية إخطار األمانة ب

من السكسُتكسني لألغراض  ملغ 5عمليات نقل ما ال يزيد عن  ختضعال  •

، املشار إليه يومًا 30مبا ال يقل عن  إجرائهاقبل  الطبية/التشخيصية ملتطلب اإلخطار بها

من اجلزء  مكررا5أعاله. ففي هذه احلاالت ميكن القيام باإلخطار وقت عملية النقل )الفقرة 

 (.املرفق املتعلق بالتحققالسادس من 

 .2-إخطار-االستمارة جيم بواسطة هذهبعمليات النقل  إلخطارا يقدَّم "2"

 خالل السنة السابقة اجملراةعمليات النقل عن السنوي  عالناإل )ج(

 املشمولة باإلعالن. يومًا بعد نهاية السنة 90 أجل أقصاههذا اإلعالن إىل األمانة يف يقدَّم  "1"

 .1-2-1و 2-1ني تواالستمار 3-االستمارة جيم بواسطةهذا اإلعالن يقدَّم  أنينبغي  "2"
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 املوادهذه عمليات نقل يف ما خيص  1اجلدول مواد عن عالنات اإلقائمة استمارات  )د(

لإلعالن أو  جيب استخدامهاىل االستمارات ذات الصلة اليت إأدناه نظرة عامة  4اجلدول يهيئ  

 .1اإلخطار عن كل من عمليات نقل مواد اجلدول 

 الكيميائية 1عمليات نقل مواد اجلدول  :4اجلدول 

 هااملوعد األقصى لتقدمي لتقدميها استخدامهاالواجب االستمارات  اإلعالنات واإلخطارات

من عمليات اإلعالن السنوي عن كل عملية 

 خالل السنة السابقة 1نقل مواد اجلدول 

 يومًا 90نهاية السنة +  1-2-1و 2-1و 3-جيم

عمليات نقل كل عملية من اإلخطار املسبق ب

  1مواد اجلدول 

 *يومًا 30 -التلقي/التوريد   2-إخطار-جيم

من السكسيُتكسني لألغراض الطبية/التشخيصية. ففي هذه  ملغ 5باستثناء عمليات نقل ما ال يزيد على  *

 القيام باإلخطار وقت عملية النقل. يتعيَّناحلاالت 

 :املختصرات

 .يومًا بعد نهاية السنة التقوميية السابقة 90 أجل أقصاه يف :يومًا 90نهاية السنة + 

 .يومًا 30 قبل إجراء العملية مبا ال يقل عن :يومًا 30 -التلقي/التوريد 

 اإلعالنمتطلبات بشأن إيضاحات وتعاريف  -3

 تعاريف 3-1

 تفاقية:اال املقتبسة منالتعاريف التالية مراعاة  1اجلدول املتصلة مبواد عالنات من املهم عند تقديم اإل

( من املادة الثانية أ)12)الفقرة  كيميائية تكوينها عن طريق تفاعل كيميائيالادة امل" إنتاجيقصد مبصطلح "

تفاقية(، ومبا يف ذلك إنتاج مادة من املواد الكيميائية املدرجة يف اجلداول )أي مادة كيميائية من مواد االمن 

( عن طريق تفاعل كيميائي حيوي أو مستعان فيه بوسائط الكيميائية 3أو اجلدول  2اجلدول أو  1اجلدول 

 .(1997ديسمرب كانون األول/ 5املؤرخة بـ C-II/DEC.6بيولوجية )انظر الوثيقة 

 .كيميائية حتويلها عن طريق تفاعل كيميائي إىل مادة كيميائية أخرىالادة امل" استهالكيقصد مبصطلح "و

 تفاقية (. اال)ج( من املادة الثانية من 12 )الفقرة
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" أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل يف أي مرحلة يف إنتاج مادة كيميائية سامة بأي سليفةاليقصد مبصطلح "و

من املادة  3)الفقرة  .طريقة كانت. ويشمل ذلك أي مكون رئيسي يف نظام كيميائي ثنائي أو متعدد املكونات

 تفاقية(. االالثانية من 

" األغراض املتصلة مباشرة بالوقاية من املواد الكيميائية السامة والوقاية وقائيةالغراض األيقصد مبصطلح "و

 .من األسلحة الكيميائية

س من من اجلزء الساد 9و 8" تعريفه الوارد يف الفقرتني صغري احلجمالوحيد الرفق امليقصد مبصطلح "و

 .املرفق املتعلق بالتحقق

صغري احلجم، اعتمدته الوحيد الرفق املغري  ،" مرفقلألغراض الوقائيةاملستخدم رفق امليقصد مبصطلح "و

 يتجاوزلألغراض الوقائية بكميات ال  1الدولة الطرف وميكن فيه إنتاج مواد كيميائية مدرجة يف اجلدول 

 .(املرفق املتعلق بالتحققمن اجلزء السادس من  10الفقرة ) كيلوغرامات يف السنة 10الكلي جمموعها 

الكيميائية لألغراض البحثية أو الطبية أو  1اجلدول  املتصلة مبوادخرى األرافق امليقصد مبصطلح "و

اعتمدتها الدولة الطرف وميكن فيها إنتاج مواد  ،صغري احلجمالوحيد الرفق املغري  ،" مرافقالصيدالنية

 100لألغراض البحثية أو الطبية أو الصيدالنية بكميات يزيد جمموعها عن  1كيميائية مدرجة يف اجلدول 

من اجلزء السادس  11)الفقرة  كيلوغرامات يف السنة لكل مرفق 10تجاوز يال  جمموعها الكلي غرام ولكن

 .(قاملرفق املتعلق بالتحقمن 

 حمدَّدة الطابعإيضاحات  3-2

 الكمية (أ)

، أي وزنها الصايف بدون احتساب وزن حاوياتها أو الفعلي للمادة الكيميائية املقدارالكمية يقصد ب

ويف احلاالت اليت حتتوي ها. ويعلن عن مجيع الكميات بأوزانها وليس بأحجامها. مواد تغليف

ج من حيتوي عليه املنَت ُيعلن عن كمية مالكيميائية، من املادة ا%100فيها املنتجات على أقل من 

 املادة الكيميائية.

حبيث يكون العدد الدال عليها مؤلفا من ثالثة أرقام )انظر الوثيقة  علن عن الكميةُييتعني أن و

XIX/DEC.5-EC 2000نيسان/أبريل  7املؤرخة بـ):  

 ثالثة أرقام فإنه يقّرب إىل عدد من ثالثة أرقام؛إذا تألف العدد الدال على الكمية من أكثر من  "1"
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إذا كان العدد الدال على الكمية يتألف من أقل من ثالثة أرقام فإنه حيوَّل إىل عدد من ثالثة  "2"

 أرقام بإضافة أصفار؛

 ال تؤخذ باحلسبان األصفار اليت تسبق أول رقم فيه ]من اليسار[ ال يساوي الصفر. "3"

على  2000نيسان/أبريل  7املؤرخة بـ XIX/DEC.5-ECقواعد التقريب الواردة يف الوثيقة ال تنطبق 

 واإلعالن عنها.  1اإلخطار بعمليات نقل مواد اجلدول 

 رموز املرافق"" (ب)

بأمسائها املعروفة بها يف الدولة الطرف املعِلنة.  1يتعني اإلعالن عن املرافق املتصلة مبواد اجلدول 

بقصد متييزها يف املرافق، هذه من فريدا لكل  رمز مرفقاملعِلنة الدولة الطرف ختّصص  وُيحبَّذ أن

ألول  مرفقويف مجيع حاالت اإلعالن عن  ،األولي أن يبيَّن يف اإلعالنن يتعيَّاإلعالنات الالحقة. و

أما يف اإلعالنات . الشركة/املؤسسة اليت تتوىل تشغيله، وعنوانه، ومكانه، ورمزهواسم  املرفقمرة، اسم 

الالحقة، فيمكن االقتصار على الرمز املخّصص للمرفق من أجل حتديد املرفق املعين دون إيراد 

املعلومات األخرى اآلنفة الذكر، إال إذا تعيَّن حتديثها. ويتعني أن تستخدم على حنو متسق الرموز 

 ذاتها يف اإلعالنات الالحقة.

 اليت تشملها املادة السادسة 1اجلدول  مبوادة صلاملرافق املت" يف سياق نتاجاإل" مصطلحنطاق  (ج)

 ما يلي:من املفهوم 

من اجلزء  2و 1يف الفقرتني  يرد، كما 1تعبري "احتياز" مواد كيميائية مدرجة يف اجلدول أن  "1"

)انظر  هذه املواد من مصادر طبيعية الصالسادس من املرفق املتعلق بالتحقق، يشمل استخ

 ؛(1997أيار/مايو  16املؤرخة بـ I/DEC.43-Cالوثيقة 

يتم عزهلا  بلالوارد يف االتفاقية  باملعنىج عادة اليت ال تنَت 1ما خيص مواد اجلدول  يفأنه،  "2"

وال ُتعزل  الكيميائية 1مواد اجلدول  ال ُتستخلص)مثل التكسينات(،  يةالتجهيز باملعاملة

 1 واد اجلدولمبة صلعتبة اإلعالن إال يف مرافق معلنة من املرافق املتاحلد املناظر لبكمية تتجاوز 

 ؛(1997أيار/مايو  16املؤرخة بـ I/DEC.43-C انظر الوثيقة)

بكمية تتجاوز  1مواد كيميائية مدرجة يف اجلدول فيه ج نَتتيتعني اإلعالن عن أي مرفق أنه  "3"

ألغراض حبثية أو طبية أو صيدالنية، غرام يف السنة  100)البالغ عتبة اإلعالن احلد املناظر ل

التحقق و ،العزل/الصعن طريق التخليق الكيميائي أو االستخأو بأي كمية ألغراض وقائية( 
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 43I/DEC.-C )انظر الوثيقة تعلق بالتحققاملرفق املمنه، وذلك مبقتضى اجلزء السادس من 

 .(1997أيار/مايو  16املؤرخة بـ

، ألغراض اإلعالن، الكيميائية 1ُيفهم أيضًا إنتاج املادة الكيميائية املدرجة يف اجلدول  "4"

ايات، اليت جيري باعتباره يشمل النواتج الوسيطة أو النواتج الثانوية أو النواتج اليت متثل نف

إنتاجها واستهالكها يف سياق جمموعة معيَّنة من عمليات الصنع الكيميائية املتسلسلة، حيث 

تتسم هذه النواتج الوسيطة أو النواتج الثانوية أو النواتج اليت متثل نفايات بالثبات الكيميائي 

ولكن ال جيري فتوجد بالتالي لوقت كاف إلتاحة عزهلا عن دفيق املواد اجلاري صنعها، 

 10بـ ةاملؤرخ DEC.12-C/10عزهلا يف ظروف التشغيل العادية أو املهيأ هلا )انظر الوثيقة 

 (.2005تشرين الثاني/نوفمرب 

 الوثيقةجمموعات )عائالت( املواد الكيميائية األلكيلية ومدى مشوهلا يف جداول املواد الكيميائية )انظر  )د(

I/DEC.35-C 1997أيار/مايو  16املؤرخة بـ) 

أو  "بروبيل -ع "و "،إثيل"و "،مثيل" وأ ي"ألكيل"و "،ألكيل حلقي"و "،ألكيل" املصطلحاتإن  

ال تشمل أي بديل لأللكيل أو املثيل أو  باعتبارهافهم فهما حرفيا، أي ُتأن يتعني  "،روبيلأيسوب"

 اإلثيل، إخل. 

 (2000أيار/مايو  18املؤرخة بـ V/DEC.17-Cبإنتاج الريسني )انظر الوثيقة  اإلفادة )هـ(

ال ختضع معامل معاجلة زيت اخلروع إلجراءات اإلفادة اليت تقضي بها االتفاقية يف ما خيص مواد  

 ، ألن الريسني يدمَّر وال ُيعَزل.الكيميائية 1اجلدول 

 توصية بشأن تعريف ما هو املقصود بالريسني ألغراض التحقق )و(

ة كيميائية متجانسة. وعليه، فقد اقرتح إن الريسني باعتباره بروتينا ينشأ بصورة طبيعية ال ميثل بني 

 اجمللس االستشاري العلمي التعريف التالي ملاهية الريسني، لغرضي اإلعالن والتحقق:

(، ومبا فيها كل ما ميكن أن ricinus communis"إن كافة أشكال الريسني الناشئة عن اخلروع ) 

لطبيعية أو عن التعديالت اليت جيريها ينشأ عن تباينات البنية اجلزيئية املتأتية عن السريورات ا

البشر املراد بها احلفاظ على درجة السمية أو زيادتها، جيب أن ُتعترب ريسينًا طاملا كانت تتطابق مع 

اليت يستلزمها اتسامه خبصيصة تسميم  -الفطرية-بنية الريسني اجلزيئية الثنائية األساسية 

(. ومتى A-S-S-Bاللتني ال تربط بينهما إال آصرة ثنائي الكربيتيد ) Bو Aالثدييات، أي السلسلتني 
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أو تغيَّرت طبيعة الربوتني فإن الشكل املعين من الريسني ال يعود  S-Sانفصمت يف هذه الرابطِة اآلصرُة 

 ريسينًا."

 (2009ثاني/نوفمرب تشرين ال 11املؤرخة بـ SAB-14/1من الوثيقة  5-9انظر الفقرة ) 

وُيوصى بأن تطبق الدول األطراف هذا التعريف عندما تعتزم اإلعالن عن أي شكل من أشكال الريسني.  

اللتني مل تعد بينهما رابطة بسبب انفصام رابطة ثنائي  Bو Aوبوجه خاص، ال ُيعلن عن السلسلتني 

 . 1الكربيتيد باعتبارهما من مواد اجلدول 

اليت مل ُتذكر صراحة يف مرفق االتفاقية املتعلق باملواد الكيميائية  1ح مواد اجلدول عن أمال اإلعالن )ز(

 WP.1-EC/67، والوثيقة 2012آذار/مارس  27املؤرخة بـ EC-67/3من الوثيقة  4-4)انظر الفقرة 

 (2012شباط/فرباير  8املؤرخة بـ

2تعد يف الوقت احلالي ال 
3الكيميائية 1أمالح مواد اجلدول  2

اليت مل ُيشر إليها صراحة يف مرفق  3

، وعليه ال ختضع لإلخطارات الكيميائية 1االتفاقية املتعلق باملواد الكيميائية من مواد اجلدول 

 . 1 اجلدولواإلعالنات املطلوبة يف ما يتصل مبواد 

 السريةمن حيث درجة تصنيفات ال -4

حقول استمارة اإلعالن ينبغي أن تبّين يف العمود املعنون "عالمة السرية". ويف ما أي حقل من  سريةإن درجة 

حممي طبقا لتصنيف  -Pلتداول طبقًا لتصنيف املنظمة، مقّيد ا -Rيلي نظام التصنيف املعرتف به يف املنظمة: 

إلدراج  Uطبقا لتصنيف املنظمة. وعالوة على ذلك، تستخدم عادًة العالمة  شديد احلماية -Hاملنظمة، 

 املعلومات اليت ال ُتعد معلومات سرية )غري مصنفة من حيث درجة السرية(. 

درجة سرية حقل من حقول استمارة اإلعالن فسُتعترب البيانات املعنية غري مصنَّفة ما مل ُيَشر إىل  تبيَّنوإذا مل 

 أو يف ُعالوة أو ُسفالة االستمارة املعنية. رسالة اإلحالةخالف ذلك يف 

 

2
 -مبرفق االتفاقية املتعلق باملواد الكيميائية حتديدا إىل أمالح املركبات األصلية  1يف اجلدول  1B10و 1A03يشري البندان  

 الكيميائية.  1وبالتالي، ُتعد األمالح من هذا القبيل جزءًا من البندين املعنيني وتعامل على أنها من مواد اجلدول 
3

زم مزيدا من االستعراض، أن يعود إىل مسألة أمالح املواد جيوز للمجلس التنفيذي، يف حالة إتاحة معلومات جديدة تستل 

آذار/مارس  27املؤرخة بـ EC-67/3من الوثيقة  4-4، يف كل حالة على حدة )انظر الفقرة املدرجة يف جداول املواد الكيميائية

2012 .) 
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 التكملة املتعلقة بالسرِّية لدليل اإلعالنات )القسم ميم منه(. ، انظرستزادة من اإلرشادات يف هذا الصددولال

 1مواد اجلدول عن الشائعة يف اإلعالنات  املشاكل -5

  1الشائعة يف اإلعالن عن مرافق مواد اجلدول  املشاكل 5-1

 تعديالت اإلعالنات السنوية 5-1-1

بطبيعتها تقديرات لألنشطة اليت هي إن اإلعالنات السنوية يف ما خيص األنشطة املعتزمة واإلنتاج املتوقع 

 ةهيد أنه، من الصعب التنبؤ بدقة مبايف السنة التالية. بي 1يعتزم إجراؤها يف مرفق من مرافق مواد اجلدول 

 مياتها.  اليت سيلزم إنتاجها خالل السنة وبكالكيميائية  1مواد اجلدول 

، ال تشمل االتفاقية أي أحكام 3واجلدول  2وعلى خالف املتطلبات يف ما خيص مواقع معامل مواد اجلدول 

الكيميائية يعتزم إجراؤها بعد تقديم  1معينة تستلزم اإلعالن عن أي أنشطة إضافية متصلة مبواد اجلدول 

ل األطراف بإدخال تعديالت على إعالناتها عن اإلعالن السنوي عن األنشطة املعتزمة. وبينما تقوم بعض الدو

األنشطة املعتزمة لتدرج فيها األنشطة اإلضافية املعتزم إجراؤها خالل السنة، فإن العديد منها ال يفعل ذلك. 

من مواد  إضافية كتشف، خالل عمليات التفتيش، عملية إنتاج مادةوإذا مل ُتدخل التعديالت املعنية، قد ُت

اإلعالن السنوي  مل ُتدرج يف اإلعالن السنوي عن األنشطة املتوقعة ومل ُيتح يف شأنها َبْعُدائية الكيمي 1اجلدول 

عن األنشطة السالفة ذو الصلة. وُتسجل مثل هذه احلاالت يف تقرير التفتيش مبثابة "مواد غري معلن عنها من 

املعنية إما من خالل الكيميائية )املواد(  الكيميائية" وُيطلب من الدول الطرف أن تعلن عن املادة 1مواد اجلدول 

تقديم تعديل على اإلعالن أو من خالل تقديم اإلعالن السنوي عن األنشطة السالفة ذي الصلة. ولتفادي مثل 

هذه احلاالت، ُتوصى الدول األطراف بشدة بتعديل إعالناتها عن األنشطة املتوقعة يف أبكر وقت ممكن بعد 

 ة إضافية. التخطيط إلجراء أي أنشط

 اإلخطار بتغيريات تؤثر يف اإلعالنات األولية 5-1-2

)يف ما خيص املرافق األخرى املتصلة  18)يف ما خيص املرافق الوحيدة الصغرية احلجم( والفقرة  14وفقا للفقرة 

ات توثر ، يتعني إخطار األمانة الفنية بأي تغيرياملرفق املتعلق بالتحقق( من اجلزء السادس من 1مبواد اجلدول 

يوما. ويف بعض احلاالت، ُتجرى مثل هذه  180جرائها مبا ال يقل عن املوعد احملدد إليف اإلعالن األولي قبل 

من دون  من املعدات،على موجودات  ، فيما خيص املرفق الوحيد الصغري احلجم،التغيريات على املرفق، أو

التغيري. وقد حتدث  املوعد احملدد إلجراءيوما من  180من بكثري أن ُيقدَّم اإلخطار املعين أو أنه ُيقدَّم يف أقل 

يوما استبدال قطعة من معدات املختربات،  180حاالت يكون فيها من غري العملي التنبؤ بأنه سيلزم بعد 
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يوما كاملة الستبدال القطعة  180العملي انتظار فرتة  بسبب كسر أو عطل على سبيل املثال، كما أن من غري

يف ما خيص أنواع التغيريات كاملة يوما  180فرتة وصى بتقديم إخطار مسبق مبا ال يقل عن املعنية، بيد أنه ُي

 التالية:

اعتزام إغالق مرفق أو إيقاف أنشطة يتعني اإلعالن عنها ُتجرى مبرفق مل تعد الدولة الطرف راغبة يف  •

)وستظل مجيع األحكام املتعلقة باإلعالنات وبالتحقق الواردة يف  1تباره مرفقا من مرافق مواد اجلدول اع

 يوما( 180سارية إىل ما بعد استالم اإلخطار املعين بـ املرفق املتعلق بالتحققاجلزء السادس من 

 تغيري اجلهة اليت تتوىل تشغيل املرفق •

املرفق املعلن عنه، أو إضافتهم إليه )وسيظل من املتعني السماح  إزالة حيز، أو مبنى، أو غرفة من حميط •

 يوما بعد تلقي اإلخطار املعين( 180دة ملمتت إزالته  عناصربالوصول إىل أي 

األشغال اهليكلية )مثل إقامة جدران أو إزالتها، أو إضافة أغمة األخبرة الثابتة أو إزالتها( اليت ستغري  •

 قية ُقدِّمت يف اإلعالن األولي أف خمططاتأي رسوم ختطيطية/

لرتات.  5سيما أي أوعية تفاعل تزيد سعتها عن  إضافة بنود معدات رئيسية إىل قائمة املوجودات، وال •

يوما باستبدال بنود من هذا القبيل مبا يشبهها  180وما من حاجة إىل اإلخطار املسبق مبا ال يقل عن 

 تعني ذكر ذلك يف اإلعالن السنوي ذي الصلة بسبب كسر أو عطل فيها، أو بإزالتها، لكن ي

 املرفق القائمة يف مرافق معاجلة اهلواء أو النفايات  االرتقاء مبستوى •

 التغيريات أيضا يف اتفاق املرفق املطبق يف ما خيص املرفق املعلن عنه. قد تؤثر هذه 

 واإلخطار بها 1الشائعة يف اإلعالن عن عمليات نقل مواد اجلدول  املشاكل 5-2

 إلغاء إخطار بنقل مواد كيميائية أو تأجيله إىل السنة املقبلة 5-2-1

إىل السنة التالية بعد إخطار ُتؤجَّل حيدث يف بعض احلاالت أن ُتلغى كليا عملية نقل املواد الكيميائية أو 

يتعني على األمانة، عند عدم اإلعالن عن عملية النقل يف مانة بهذا التغيري. لذا، ُتبلَّغ األاألمانة بها، بينما ال 

اإلعالن السنوي عن األنشطة السالفة، أن تنشد توضيح ما إذا كانت عملية النقل قد ُأجريت أم مل ُتجر. ويف 

عملية النقل األمانَة، إما ضمن اإلعالن حاالت من هذا القبيل، ُيوصى بأن تبلِّغ الدولتان الطرفان املشاركتان يف 

 املعنية السنوي عن األنشطة السالفة ذي الصلة أو يف رسالة على حدة، بعدم إجراء عملية النقل خالل السنة

 وأن تقدما تارخيا جديدا سُتجرى فيه يف حالة تأجيلها وعدم إلغائها.
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 املرفق ألف بالقسم جيم جدول حمتويات
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 1 اجلدولعن مواد استمارات اإلعالن 

 

 

 

 

 

 

 منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 

 

 2022كانون الثاني/يناير  1: 3 املعّدلةطبعة ال
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 املرفق باء بالقسم جيم جدول حمتويات

 295 .. الكيميائية واملرافق املتصلة بها )اجلزء السادس( 1التمييز االبتدائي ألنواع اإلعالنات عن مواد اجلدول 

 297 .................................. القائمة 1 اجلدول مواد مرافق عن األولي اإلعالن :1-جيم الستمارةا

 298 ................................ اجلديدة 1 اجلدول مواد مرافق عن األولي اإلعالن :2-جيم االستمارة

  مرافق يف ُأجريت اليت واألنشطة الكيميائية 1 اجلدول مواد عن السنوي اإلعالن :3-جيم االستمارة

 299 .............................................. السابقة السنة خالل 1 اجلدول مواد

 300 ............................. املتوقع واإلنتاج املعتزمة األنشطة عن السنوي اإلعالن  :4-جيم االستمارة

 307 ..........................................................................  جيم االستمارات إىل 1 الضميمة

 301 ..................................................................... احلجم الصغري الوحيد املرفق عن اإلعالن

 311 ..........................................................................  جيم االستمارات إىل 2 الضميمة

 305 ................................................................... األخرى 1 اجلدول مواد مرافق عن اإلعالن

 314 ................................................ 1اإلخطار بالتغيريات املخطط إجراؤها يف مرافق اجلدول 

 : بها املتصلة واملرافق الكيميائية 1 اجلدول مبواد املتعلق االبتدائي اإلخطار: 1-إخطار-جيم االستمارة

  املرافق عن األولي اإلعالن على إدخاهلا املخطط بالتغيريات املسبق اإلخطار

 309 ....................................................................... عنها املعلن

 308 ....................................................... 1استمارات اإلعالنات السنوية عن مرافق اجلدول 

 يف السابقة السنة خالل موجودة كانت اليت الكيميائية 1 اجلدول مواد عن السنوي اإلعالن 1-1 االستمارة

 310 ................. األخرى 1 اجلدول مرافق يف وكذلك احلجم الصغري الوحيد املرفق

 احلجم الصغري الوحيد املرفق يف املوجودة الكيميائية 1 اجلدول مواد عن السنوي اإلعالن 1-1-1 االستمارة

 أو 1 اجلدول يف املدرجة السالئف وكميات أمساء: األخرى 1 اجلدول مواد مرافق ويف

 315 ..................... 1 اجلدول مواد إنتاج يف واملستخدمة 3 اجلدول أو 2 اجلدول

 : احلجم الصغري الوحيد املرفق يف الكيميائية 1 اجلدول مواد عن السنوي اإلعالن  2-1-1 االستمارة

 الطرف، الدولة داخل املوجودة األخرى املرافق إىل الكيميائية 1 اجلدول مواد من مادة نقل

 318 ................................................................. املرافق هذه من أو

  توريد: األخرى الكيميائية 1 اجلدول مواد إنتاج مرافق عن السنوي اإلعالن  3-1-1 االستمارة

 321 ....... الطرف الدولة داخل األخرى املرافق إىل الكيميائية 1 اجلدول مواد من مادة
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  الكيميائية 1 اجلدول مواد من املتوقع واإلنتاج املعتزمة األنشطة عن اإلعالن  3-1 االستمارة

 324 ................................................... احلجم الصغري الوحيد املرفق يف

  الكيميائية 1 اجلدول مواد من املتوقع واإلنتاج املعتزمة األنشطة عن اإلعالن  4-1 االستمارة

 327 ................................................. األخرى 1 اجلدول مواد مرافق يف

 337 .. الكيميائية من الدولة الطرف أو إليها 1استمارات اإلخطارات واإلعالنات عن عمليات نقل مواد اجلدول 

  إجراؤها خمطٍط الكيميائية 1 اجلدول مواد من مادة نقل بعملية املفصل اإلخطار 2-إخطار-جيم االستمارة

 330 ...................................... منها أو اإلخطار تقدم اليت الطرف الدولة إىل

  املعِلنة الطرف الدولة إىل اجملراة النقل عمليات عن املفصل السنوي اإلعالن  2-1 االستمارة

 334 ...................................................... السابقة السنة خالل منها أو

 337 ............. الكيميائية 1 اجلدول ملواد نقل عملية كل عن املفصل السنوي اإلعالن  1-2-1 االستمارة
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 وعالمات تصنيف السرية يف مجيع االستمارات اتُعاللة االستمار ملءإرشادات عن 

يف هذا املرفق ولن يتكرر ذكرها يف اإلرشادات اخلاصة بكل  الواردةُتطبق هذه اإلرشادات على مجيع أشكال االستمارات 

 استمارة على حدة.

 الُعاللة

 رمز البلد

 ، ويتألف الرمز من ثالثة أحرف. 1 التذييلالدولة الطرف اليت تقدم اإلعالن بإدخال الرمز اخلاص بها املضّمن يف  حدِّد

 القسم

ومرافقها الكيميائية  1يتعني إدراج احلرف "جيم" يف البند املعين، يف ما خيص مجيع اإلعالنات عن مواد اجلدول 

 وبالصيغ الالحقة.  2008ذات الصلة. وقد مّت مسبقا تعبئة هذا البند يف االستمارات النموذجية اخلاصة بصيغة عام 

 الصفحة )...( من )...( صفحات

ترقيم كامل اإلعالن ويتعني صفحة.  50من  8وإدخال عدد صفحات اإلعالن، مثال صفحة يتعني ترقيم كل صفحة 

الذي جيري تقدميه ترقيما متسلسال، بدال عن البدء من جديد يف ترقيم الصفحات يف ما خيص كل مرفق أو قسم 

 باإلعالن، وذلك لتسهيل اإلطالع عليه. 

 اليوم(-الشهر-التاريخ )السنة

يف  21-فرباير-2009اليوم(، مثال -الشهر-خ الذي اكتملت فيه االستمارة باستخدام الشكل )السنةينبغي إدراج التاري

 .2009فرباير  21ما خيص التاريخ 

 عالمات السرية

يتعني تعبئة التصنيف اخلاص حبقل من حقول استمارة اإلعالن يف العمود بعنوان "عالمة السرية". ويف ما يلي نظام 

 املنظمة:التصنيف املتبع يف 

R-  ،مقّيد التداول طبقًا لتصنيف املنظمة 

P- ،حممي طبقا لتصنيف املنظمة 

H- طبقا لتصنيف املنظمة.  شديد احلماية 
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غري مصنفة من حيث درجة أي سرية ) غريلإلشارة إىل املعلومات اليت ال ُتعد  Uوعالوة على ذلك، تستخدم العالمة 

يف كل حقل. وإذا ُترك احلقل خاليا،  H وأ، P وأ، R وأ، U رمز واحد من رموز احلروفالسرية(. ويتعني إدخال 

فيه غري مصنفة من حيث درجة السرية ما مل يذكر غري ذلك يف رسالة إحالة أو يف ُعاللة أو ُسفالة  الواردة تعد البياناتف

 االستمارة املعنية. 

 تعلقة بالسرية لدليل اإلعالنات )انظر القسم ميم(املتكملة الملزيد من اإلرشادات، انظر و
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 الكيميائية واملرافق املتصلة بها 1ت عن مواد اجلدول التمييز االبتدائي ألنواع اإلعالنا

 )اجلزء السادس(

 

 1-جيماالستمارة 

 قائمةال 1اجلدول مواد ولي عن مرافق األعالن اإل

 :رمز البلد

 القسم: جيم

 الصفحة ... من ... صفحة

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 
  :هذا اإلعالن الذي خيصه 1اجلدول مواد مرفق نوع بيان ت تأكد من عالمة السرية

      
       
  ❑ال  ❑نعم  مرفق وحيد صغري احلجم:   
       
  ❑ال  ❑نعم  :ألغراض وقائيةُيستخدم مرفق آخر    
       
  ❑ال  ❑نعم  :ألغراض حبثية أو طبية أو صيدالنيةُتستخدم مرافق أخرى    

       

       
 2 والضميمةصغري احلجم ال وحيدالرفق امللإلعالن عن  إىل االستمارات جيم 1الضميمة  املئ   

 خرى األ 1اجلدول  مواد لإلعالن عن مرافق إىل االستمارات جيم
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 2-جيماالستمارة 

  ديدةاجل 1اجلدول مواد ولي عن مرافق األعالن اإل

 :رمز البلد

 القسم: جيم

 الصفحة ... من ... صفحة

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 
  :هذا اإلعالن الذي خيصه ،1اجلدول مواد مرفق نوع بيان ت تأكد من عالمة السرية

      
       
  ❑ال  ❑نعم  صغري احلجم:مرفق وحيد    
       
  ❑ال  ❑نعم  :ألغراض وقائيةُيستخدم مرفق آخر    
       
  ❑ال  ❑نعم  :ألغراض حبثية أو طبية أو صيدالنيةُتستخدم مرافق أخرى    
       
       

 2 والضميمةصغري احلجم ال وحيدالرفق امللإلعالن عن  إىل االستمارات جيم 1الضميمة  املئ   

 خرى األ 1اجلدول  مواد لإلعالن عن مرافق إىل االستمارات جيم
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 3-جيماالستمارة 

يت النشطة األوالكيميائية  1اإلعالن السنوي عن مواد اجلدول 

 خالل السنة السابقة 1اجلدول مواد يف مرافق ُأجريت 

 :رمز البلد

 القسم: جيم

 الصفحة ... من ... صفحة

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 
  :هذا اإلعالن اليت خيصها 1اجلدول نوع األنشطة أو املرافق املدرجة يف بيان ت تأكد من عالمة السرية

      
       
  ❑ال  ❑نعم  :1اجلدول  مدرجة يفمادة كيميائية نقل    
       
  ❑ال  ❑نعم  مرفق وحيد صغري احلجم:   
       
  ❑ال  ❑نعم  :ألغراض وقائيةُيستخدم مرفق آخر    
       
  ❑ال  ❑نعم  :ألغراض حبثية أو طبية أو صيدالنيةُتستخدم مرافق أخرى    
       
       

 2 والضميمةصغري احلجم ال وحيدالرفق امللإلعالن عن  إىل االستمارات جيم 1الضميمة  املئ   

 خرىاأل 1اجلدول  مواد لإلعالن عن مرافق إىل االستمارات جيم
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 4-جيماالستمارة 

 اإلعالن السنوي عن األنشطة املعتزمة واإلنتاج املتوقع

 :رمز البلد

 القسم: جيم

 الصفحة ... من ... صفحة

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 
  :هذا اإلعالن اليت خيصها 1اجلدول مواد مرفق نوع بيان ت منتأكد  عالمة السرية

      
       
  ❑ال  ❑نعم  مرفق وحيد صغري احلجم:   
       
  ❑ال  ❑نعم  :ألغراض وقائيةُيستخدم مرفق آخر    
       
  ❑ال  ❑نعم  :ألغراض حبثية أو طبية أو صيدالنيةُتستخدم مرافق أخرى    

       
       
 وحيدال أي تغيريات ُيتوقع إجراؤها يف املرفقلإلعالن عن  إىل االستمارات جيم 1الضميمة  املئ   

 أي تغيريات ُيتوقع إجراؤها يفلإلعالن عن  إىل االستمارات جيم 2الضميمة وصغري احلجم ال

 خرى األ 1اجلدول  مواد مرافق
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 إىل االستمارات جيم 1الضميمة 

 صغري احلجمالوحيد الرفق املعالن عن اإل

 :رمز البلد

 القسم: جيم

 الصفحة ... من ... صفحة

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 
   السرية عالمة

       
   الصغري احلجم:رمز املرفق الوحيد    

       
   اسم املرفق:   
       
   املرفق: الشركة/املؤسسة اليت تتوىل تشغيلاسم    
       
   رقم املبنى أو اهليكل، إن وجد:   
       
   لمرفق:ل املدنيعنوان ال   
       
   خط العرض، خط الطول/املكان على وجه الدقة:   
       
       
       
   :ضافية عن هذا املرفقاإلعلومات باملاخلاصة  بيان متييز الضمائم   
       
       
الواردة املعلومات  وأن تبيَّن ،مفصاًل تقنيًا وصف املرفق وصفًامن أجل ضمائم ما يلي مبثابة  قدِّم   

 يف هذه الضمائم 

  

       
       
       
   يسردوصف  –1–   
       
   مفصلة ختطيطيةرسوم  –2–   
       
   جرد باملعدات –3–   
       
   تباللرتاحجم أكرب وعاء تفاعل  –4–   
       
 5حجم كل منها عن  جلميع أوعية التفاعل اليت يزيد تباللرتا اإلمجالياحلجم  –5–   

 لرتات
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 إىل االستمارات جيم )املرافق الوحيدة الصغرية احلجم( 1إرشادات بشأن الضميمة 

 رمز املرفق الوحيد الصغري احلجم

للمرفق الوحيد الصغري احلجم، وأن تستخدم ذلك الرمز يف  عِلنة أن ختّصص رمزا واحداُيطلب من الدولة الطرف امل

اإلعالنات الالحقة قصد متييزه. ويتعني ذكر اسم املرفق، واجلهة اليت تتولي تشغيله، وعنوانه، وموقعه، ورمزه يف 

عني وحده، وليس اإلعالن األولي وعند اإلعالن عن املرفق للمرة األوىل. ويتم متييز املرفق، يف أي إعالن الحق، بالرمز امل

باملعلومات األخرى، ما مل يتعني حتديث أي معلومة من املعلومات. ويتعني استخدام هذه الرموز على حنو متسق يف 

 اإلعالنات الالحقة. 

 اسم املرفق

الرمسية  ينبغي إدراج اسم املرفق. ويكون هذا االسم عادة هو االسم الشائع استخدامه لإلشارة إىل املوقع املعين يف الوثائق

 ويكون هو ذات االسم الوارد يف مشروع اتفاق املرفق.  األولي اليت ميكن إتاحتها خالل عملية التفتيش

 اسم اجلهة اليت تتوىل تشغيل املرفق

ينبغي إدراج اسم اجلهة اليت تتوىل تشغيله. وإذا كان املرفق خيضع إلدارة الدولة فيجب إدراج اسم اهليئة احلكومية 

و الوكالة احلكومية املكلَّفة بتشغيله. وإذا كان خيضع إلدارة شركة جتارية، فيجب إدراج اسم الشركة. وال أو الوزارة أ

 جيب ذكر اسم الشخص الذي يدير املرفق أو يعمل فيه. 

 أو اهليكل، إن ُوجد املبينرقم 

 ينبغي إدراج رقم املبنى أو اهليكل الذي ميكِّن من حتديد موقع املرفق على املخطط اخلاص به. 

 العنوان املدني للمرفق

 ينبغي إدراج العنوان املدني للمرفق. وينبغي أن يتطابق العنوان املدني مع املوقع املادي للمرفق. 

 خط العرض وخط الطول/املكان على وجه الدقة

ينبغي استخدام هذا احلقل لتقديم مزيد من التفاصيل بشأن مكان وجود املرفق على وجه الدقة. فذلك مهم أهمية خاصة 

إذا كان من املتعذر حتديد مكان موقع املعامل بدقة انطالقًا من العنوان وحده، كما عليه احلال عندما ال يكون للمرفق 

نظام العاملي بواسطة الشكل اإلحداثيات اجلغرافية )اليت ُيحصل عليها  عنوان حمدَّد. وميكن أن تتخذ هذه املعلومات

 xx( أو شكل وصف مكان املرفق، كالقول على سبل املثال "على بعد مثاًل ( أو بواسطة خريطة،GPS) لتحديد املواقع

 ". باءبلدة الإىل ألف بلدة العلى امتداد الطريق الرئيسية من  اكيلومرت
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 اخلاصة باملعلومات اإلضافية املتعلقة بهذا املرفق بيان متييز الضمائم 

 .ارتباطا مباشرا الرتقيم املقدم يف هذا اجلزء يرتبط باالستمارة

 يسردوصف  "1"

لتلك الضميمة ضمن هذا البند.  امرجعي ارقم َأدِخْل - ينبغي تقديم وصف سردي للمرفق مبثابة ضميمة منفصلة

 وُيوصى بأن يضّمن هذا الوصف السردي على األقل املعلومات التالية:

 وصف موجز للجهة اليت تتوىل تشغيل املرفق.  •

 وصف عام موجز لألنشطة الرئيسية باملرفق والغرض منها.  •

 نشطة اجملراة فيه بصورة عامة. إذا كان املرفق يشكل جزءا من موقع أكرب، يتاح وصف موجز للموقع األكرب واأل •

 وصف واضح ملكوناته )احلّيز، املباني، الغرف( اليت تشكل املرفق املعلن عنه والغرض من كل مكّون. •

 رسوم ختطيطية مفّصلة "2"

هذا البند. يف هلذه الضميمة  امرجعي ارقم َأدِخْل - ينبغي إتاحة رسوم ختطيطية مفصلة يف ضميمة منفصلة

كونات )األحياز، واملباني، املوُيوصى بأن تشمل هذه الرسوم رسوما ختطيطية/خمططات أفقية تبيِّن بوضوح 

املرفق املعلن عنه، كما تبيِّن خمطط كل من هذه املكونات. وينبغي أن يبيَّن الغرض ُتعترب داخل والغرف( اليت 

ة األخبرة، ومعدات يسية مثل املفاعالت الثابتة، وأغممن كل حيز أو غرفة، وموقع املعدات الثابتة الرئي

معاجلة اهلواء والنفايات. وإذا كان املرفق جزءا من موقع أكرب، فيتعني إتاحة خريطة مقاييس تبني مكان املرفق 

 بالنسبة إىل بقية املوقع. 

 جرد باملعدات "3"

 امرجعي ارقم َأدِخْل -ينبغي إتاحة قائمة جرد باملعدات املستخدمة أو املخزنة باملرفق ضمن ضميمة منفصلة 

هلذه الضميمة. ويوصى بأن ُيركَّز يف هذه القائمة على بنود املعدات الرئيسية، وال سيما أوعية التفاعل اليت 

ت املختربات العادية قد تكون موجودة يف لرتات، بدال عن إدراج كل قطعة من قطع معدا 5تتجاوز سعتها 

 املرفق. وينبغي أن تكون املعلومات املتاحة مفصلة بالقدر الكايف لتمكن من متييز البند خالل التفتيش املادي. 

 باللرتات حجم أكرب وعاء تفاعل  "4"

 املرفق املتعلق بالتحققمن اجلزء السادس من  9لفقرة اتقضي واملرفق )باللرتات(.  أكرب وعاء تفاعل يفسعة ذكر ا

 . لرت 100اوز هذه السعة اإلمجالية تتج بأال
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 لرتات 5السعة اإلمجالية جلميع أوعية التفاعل اليت هلا سعة تتجاوز الـ "5"

من  9لفقرة اوتقضي لرتات.  5باملرفق اليت تتجاوز سعتها جلميع أوعية التفاعل  ةاإلمجاليالسعة جمموع ذكر ا

 . لرت 500اوز هذه السعة اإلمجالية ال تتجبأ املرفق املتعلق بالتحققاجلزء السادس من 
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 إىل االستمارات جيم 2الضميمة 

 خرىاأل 1اجلدول مواد عالن عن مرافق اإل

 :رمز البلد

 القسم: جيم

 الصفحة ... من ... صفحة

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 
  ملء استمارة لكل مرفق يعلن عنه تأكد من عالمة السرية

      
       
  ❑ال  ❑نعم  :لألغراض الوقائيةُيستخدم مرفق آخر    
       
  ❑ال  ❑نعم  :ألغراض حبثية أو طبية أو صيدالنيةُتستخدم مرافق أخرى    
       
   رمز املرفق:   

   :اسم املرفق   
       
   املرفق: الشركة/املؤسسة اليت تتوىل تشغيلاسم    
       
   رقم املبنى أو اهليكل، إن وجد:   
       
   لمرفق:ل املدنيعنوان ال   
       
   خط العرض، خط الطول/املكان على وجه الدقة:   
       
       
       
   :ضافية عن هذا املرفقاإلعلومات باملاخلاصة  الضمائم بيِّن   
       
       
الواردة املعلومات  وأن تبيَّن ،مفصاًل تقنيًا وصف املرفق وصفًا لمن أجضمائم ما يلي مبثابة  َقدِّم   

 يف هذه الضمائم 

  

       
       
       
   يسردوصف  –1–   
       
   مفصلة ختطيطيةرسوم  –2–   
       
   جرد باملعدات –3–   
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 (األخرى 1اجلدول  موادإىل االستمارات جيم )مرافق  2إرشادات بشأن الضميمة 

 1اجلدول مواد كل مرفق يتعني اإلعالن عنه من مرافق إىل االستمارات جيم يف ما خيص  2يمة الضم ملء تأكد من

 األخرى.

 رمز املرفق 

، وأن تستخدم األخرى 1اجلدول مواد لكل مرفق من مرافق  املعِلنة أن ختّصص رمزا واحدا ُيطلب من الدولة الطرف

هذا الرمز يف اإلعالنات الالحقة قصد متييزه. ويتعني ذكر اسم املرفق، واجلهة اليت تتولي تشغيله، وعنوانه، وموقعه، 

ورمزه يف اإلعالن األولي وعند اإلعالن عن املرفق للمرة األوىل. ويتم متييز املرفق، يف أي إعالن الحق، بالرمز املعني 

األخرى، ما مل يتعني حتديث أي معلومة من املعلومات. ويتعني استخدام هذه الرموز على وحده، وليس باملعلومات 

 حنو متسق يف اإلعالنات الالحقة. 

 اسم املرفق

اسم املرفق. ويكون هذا االسم عادة هو االسم الشائع استخدامه لإلشارة إىل املوقع املعين يف الوثائق الرمسية اليت  َأدِخْل

 ويكون هو ذات االسم الوارد يف مشروع اتفاق املرفق. األولي عملية التفتيش  ميكن إتاحتها خالل

 اسم اجلهة اليت تتوىل تشغيل املرفق

اسم اجلهة اليت تتوىل تشغيله. وإذا كان املرفق خيضع إلدارة الدولة فيجب إدراج اسم اهليئة احلكومية أو الوزارة  َأدِخْل

ه. وإذا كان خيضع إلدارة شركة جتارية، فيجب إدراج اسم الشركة. وال جيب ذكر أو الوكالة احلكومية املكلَّفة بتشغيل

 اسم الشخص الذي يدير املرفق أو يعمل فيه. 

 أو اهليكل، إن ُوجد املبينرقم 

 رقم املبنى أو اهليكل الذي ميكِّن من حتديد موقع املرفق على املخطط اخلاص به.  َأدِخْل

 املدني للمرفق العنوان

 العنوان املدني للمرفق. وينبغي أن يتطابق العنوان املدني مع املوقع املادي للمرفق.  َأدِخْل

 خط العرض وخط الطول/املكان على وجه الدقة

من التفاصيل بشأن مكان وجود املرفق على وجه الدقة. فذلك مهم أهمية خاصة إذا  هذا احلقل لتقديم مزيد استخدم

كان من املتعذر حتديد مكان موقع املعامل بدقة انطالقًا من العنوان وحده، كما عليه احلال عندما ال يكون ملوقع املعامل 

نظام العاملي بواسطة الليت ُيحصل عليها عنوان حمدَّد. وميكن أن تتخذ هذه املعلومات شكل اإلحداثيات اجلغرافية )ا
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 xx( أو شكل وصف مكان املرفق، كالقول على سبل املثال "على بعد مثاًل ( أو بواسطة خريطة،GPS) لتحديد املواقع

 ". اءبالبلدة إىل ألف بلدة العلى امتداد الطريق الرئيسية من  اكيلومرت

 بيان متييز الضمائم اخلاصة باملعلومات اإلضافية املتعلقة بهذا املرفق 

 .ارتباطا مباشرا الرتقيم املقدم يف هذا اجلزء يرتبط باالستمارة

 ّيسردوصف  "1"

لتلك الضميمة ضمن هذا البند.  امرجعي ارقم َأدِخْل-ضميمة منفصلة يف ينبغي تقديم وصف سردي للمرفق 

 وُيوصى بأن يضّمن هذا الوصف السردي على األقل املعلومات التالية:

 وصف موجز للجهة اليت تتوىل تشغيل املرفق.  •

 وصف عام موجز لألنشطة الرئيسية باملرفق والغرض منها.  •

يتاح وصف موجز للموقع األكرب  ما هو احلال بصورة عامة، إذا كان املرفق يشكل جزءا من موقع أكرب، •

 واألنشطة اجملراة فيه بصورة عامة. 

 ن.نات )احلّيز، املباني، الغرف( اليت تشكل املرفق املعلن عنه والغرض من كل مكّووصف واضح للمكّو •

 رسوم ختطيطية مفصلة "2"

االتفاقية ال  فق يف ضميمة منفصلة، رغم أنمفصلة للمرقد تود الدولة الطرف أن تقدم طوعا رسوم ختطيطية 

ألي ضميمة من هذا القبيل ضمن  امرجعي ارقم َأدِخْل -األخرى  1اجلدول  مواد فيما يتعلق مبرافق تقضي بذلك

هذا البند. وُيوصى بأن يشمل ذلك رسوما ختطيطية/خمططات أفقية تبيِّن بوضوح مكونات املرفق )األحياز، 

 ويوصى أيضاواملباني، والغرف( اليت توجد داخل املرفق املعلن عنه، كما تبيِّن خمطط كل من هذه املكونات. 

ة، وموقع املعدات الثابتة الرئيسية مثل املفاعالت الثابتة، وأغمة األخبرة، أن يبيَّن الغرض من كل حيز أو غرفب

ومعدات معاجلة اهلواء والنفايات. وإذا كان املرفق يشكل جزءا من موقع أكرب، فيمكن أن تقدم على أساس 

 طوعي خريطة مقاييس تبني مكان املرفق بالنسبة إىل بقية املوقع. 

 جرد باملعدات "3"

، ضميمة منفصلة يفأن تقدم طوعا قائمة جرد باملعدات املستخدمة أو املخزنة باملرفق يف ول الطرف الد رغبقد ت

ألي ضميمة  امرجعي ارقم َأدِخْل - األخرى 1اجلدول مواد االتفاقية ال تقضي بذلك فيما يتعلق مبرافق أن رغم 

سيما أوعية التفاعل اليت  من هذا القبيل. ويوصى بأن ُيركَّز يف هذه القائمة على بنود املعدات الرئيسية، وال
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لرتات، بدال عن إدراج كل قطعة من قطع معدات املختربات العادية قد تكون موجودة يف  5تتجاوز سعتها 

 لقدر الكايف لتمكن من متييز البند خالل التفتيش املادي. املرفق. وينبغي أن تكون املعلومات املتاحة مفصلة با
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 1إلخطار بالتغيريات املخطط إجراؤها يف مرافق اجلدول ا

 

 1-إخطار-االستمارة جيم

واملرافق الكيميائية  1اإلخطار االبتدائي املتعلق مبواد اجلدول 

 إدخاهلا على خططملا غيرياتبالتسبق امل خطاراملتصلة بها: اإل

 عنها علناملرافق املعالن األولي عن اإل

 :رمز البلد

 القسم: جيم

 الصفحة ... من ... صفحة

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 
  :هذا اإلعالن اليت خيصها 1اجلدول  مواد فقامرنوع  بيِّن عالمة السرية

      
       
       
  ❑ال  ❑نعم  احلجم:مرفق وحيد صغري    
       
  ❑ال  ❑نعم  ألغراض وقائية:ُيستخدم مرفق آخر    
       
  ❑ال  ❑نعم  ألغراض حبثية أو طبية أو صيدالنية:ُتستخدم مرافق أخرى    
       
       
       
 اليوم(.-الشهر-)السنة خطط هلاالتاريخ الذي سُتجرى فيه التغيريات امل   

 

  

       
    )إذا كانت هنالك عدة تغيريات يتعني اإلعالن عنها، ينبغي إدراج التاريخ الذي سُيجرى فيه    

    أول تغيري.(   
       
       
       
       
إدخاهلا على اإلعالن لتبيان التغيريات املعتزم  إىل االستمارات جيم 2أو   1الضميمة  املئ   

 األولي

   

       
       
       
  ❑ال  ❑نعم  هل من املتوقع أن تؤثر التغيريات املعتزمة يف اتفاق املرفق املطبق يف ما خيص املرفق املعلن عنه؟   

       

    تفصيل األثر املتوقع على اتفاق املرفق أدناهقدم بالإذا كانت اإلجابة بنعم،    
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 1استمارات اإلعالنات السنوية عن مرافق اجلدول 

 

 1-1االستمارة 

موجودة كانت  اليتالكيميائية  1اإلعالن السنوي عن مواد اجلدول 

يف وكذلك صغري احلجم الوحيد الرفق يف املخالل السنة السابقة 

  خرىاأل 1اجلدول مرافق 

 :رمز البلد

 القسم: جيم

 الصفحة ... من ... صفحة

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 
مت إنتاجها أو استهالكها أو ختزينها يف  1استمارة لكل مادة كيميائية مدرجة يف اجلدول  املئ السرية عالمة

 خرىاأل 1اجلدول  مواد كذلك يف مرافقمرفق وحيد صغري احلجم و

 

       
             
 رمز املرفق:   

 

  

       
          يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية: الدارجاالسم الكيميائي    
   ة اخلاصة بالصيغة البنائية إذا مل تكن الصيغة املعنية واردة يف دليل يمبيان متييز الضم   
          املواد الكيميائية:   
          رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية:   
    

يف اليت مت إنتاجها أو استهالكها أو ختزينها الكيميائية  1الكميات اإلمجالية ملادة اجلدول 
 املرفق

  

       
           وحدة الوزن:   
         ❑غ  ❑ كلغ الكمية املنتجة:   
          طرائق اإلنتاج املّتبعة:   
املستخدم خر اآلرفق املصغري احلجم أو "الوحيد الملرفق ا يف ما خيص إال امطلوب)بيان ليس    

 "(ألغراض وقائية
  

       
          الكمية املستهلكة:   
   أو  8 التذييلالواردة يف  C06إىل  C01أغراض االستهالك )ُتستخدم رموز من الرموز    
          (:حتدَّد األغراض   
   يف ما  إال امطلوببيان ليس مرافق أخرى يف الدولة الطرف )الكمية اإلمجالية املتلقاة من    
          (:صغري احلجمالوحيد الرفق خيص امل   
          املورَّدة إىل مرافق أخرى يف الدولة الطرف: الكيميائية 1الكمية اإلمجالية ملادة اجلدول    
          املخزونة يف أي وقت خالل السنة السابقة:الكيميائية  1ملادة اجلدول  العظمىالكمية    
          املخزونة يف نهاية السنة السابقة:الكيميائية  1كمية مادة اجلدول    
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 1-1إرشادات بشأن االستمارة 

يف  ُخّزنتأو  كيميائية مت ُأنتجت أو استهلكتال 1على حدة لكل مادة من مواد اجلدول  1-1يتعني تقديم االستمارة 

الكيميائية اليت مت  1يف أي وقت خالل السنة السابقة. ويقتصر ذلك على مواد اجلدول الكيميائية  1مرفق مواد اجلدول 

الكيميائية، مبا يف ذلك احلاالت اليت  1اد أخرى من مواد اجلدول إنتاجها واستهالكها مبثابة سالئف يف إنتاج مو

 10املؤرخة بـ DEC.12-C/10الكيميائية قد ُاستعملت استعماال حبيسا وفقا للقرار  1تكون فيها مادة من مواد اجلدول 

 (. 2-3بشأن استعمال احلبائس )انظر القسم  2005 تشرين الثاني/نوفمرب

 رمز املرفق

 رمز املرفق الذي خصصته الدولة الطرف له. َأدِخْل

 الحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقيةاالسم الكيميائي الدارج لدى ا

بأمسائها الكيميائية. وبالنظر إىل أنه ميكن أن يكون  املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةينبغي حتديد املواد الكيميائية 

للمادة الكيميائية املدرجة يف أحد هذه اجلداول الكثري من األمساء الكيميائية النسقية وغري النسقية، ُيفضَّل اّتباع نظام 

الحتاد الدولي لدارج لدى ا)االسم الكيميائي ا الحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقيةالتسمية النسقي املعمول به يف ا

(. وميكن أن يقدَّم بداًل من اسم املادة الكيميائية هذا امسها الكيميائي الوارد يف ُمرفق االتفاقية للكيمياء البحتة والتطبيقية

 املتعلق باملواد الكيميائية. 

 املواد الكيميائية  يلة اخلاصة بالصيغة البنائية إذا مل تكن الصيغة املعنية واردة يف دليمبيان متييز الضم

، ولذا فاملادة غري مضّمنة يف دليل 1من مواد اجلدول الكيميائية إذا مل تكن أي دولة طرف قد أعلنت من قبل عن املادة 

املواد الكيميائية، فينبغي ذكر الصيغة البنائية للمادة املعنية. بيد أنه، إذا كان قد ُخصص هلا رقم تسجيل يف دائرة 

، د الكيميائيةاملدرجة يف جداول املوااملستخلصات الكيميائية، وإذا كانت مضّمنة يف قاعدة بيانات املواد الكيميائية 

فيكفي حينئذ ذكر رقم التسجيل املخصص هلا يف دائرة املستخلصات الكيميائية. وينبغي أن ُتدرج يف ضميمة منفصلة أي 

صيغة بنائية يتم إتاحتها، ويتعني اإلشارة إىل تلك الضميمة يف هذا احلقل. ويتعني تسمية كل صيغية بنائية بوضوح يف 

بتخصيص رقم مرجعي لكل  ، على سبيل املثال،ث أي التباس. وميكن فعل ذلكهذه الضميمة لتجنب احتمال حدو

 يف الضميمة. هنا وصيغة بنائية على حدة وإدراج هذا الرقم 
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 رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية

احلصول على أرقام  ، إن ُوجد. وميكنيف دائرة املستخلصات الكيميائية املادة الكيميائيةرقم تسجيل ينبغي أيضًا تقديم 

التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية يف ما خيص املواد الكيميائية اليت سبق اإلعالن عنها يف دليل املواد الكيميائية 

 الكيميائية. اجلداول أو يف قاعدة بيانات مواد 

 يف املرفقالكيميائية  1اجلدول  مادةأو ختزينه من  لكميات اإلمجالية ملا سبق إنتاجه أو استهالكها

حبيث يكون العدد الدال عليها مؤلفا من ثالثة أرقام وفقا لقواعد التقريب اليت  اتكميمجيع العن من الضروري اإلعالن 

 (. 2000نيسان/أبريل  7املؤرخة بـ XIX/DEC.5-ECمن الوثيقة  2-3أقرها اجمللس )انظر القسم 

 دة الوزنوح

" )كيلوغرام( أو "غ" )غرام(. وجيب استخدام وحدة الوزن كلغإىل وحدة الوزن بوضع عالمة يف اخلانة املناسبة "َأِشر 

 ذاتها يف ما خيص مجيع الكميات املعَلنة يف كل استمارة. 

 الكمية اليت مّت إنتاجها 

اليت مّت إنتاجها باملرفق خالل السنة السابقة. وينطوي إنتاج الكيميائية  1ينبغي إدراج كمية املادة من مواد اجلدول 

مبثابة سالئف، فيتعني  3أو  2أو  1على استعمال مواد أخرى مدرجة يف اجلدول الكيميائية  1معظم مواد اجلدول 

)من مواد الكيميائيني أن مادتي الريسني والسكُستكسني والحظ . 1-1-1إتاحة تفاصيل عن هذه السالئف يف االستمارة 

( تستخلصان يف العادة من مصادر طبيعية، ولذا ال ينطوي األمر، يف حاالت من هذا القبيل، على سالئف 1اجلدول 

 . 1-1-1مواد مدرجة يف جداول االتفاقية، وعليه ال ُيطلب تقديم االستمارة 

 متطرائق اإلنتاج اليت ُاستخد

ُيمأل هذا احلقل فقط يف حالة املرفق الوحيد الصغري احلجم ومرفق آخر مستخدم ألغراض وقائية. وينبغي اإلشارة إىل 

الطريقة اليت ُاتبعت يف إنتاج املادة الكيميائية. ويتم ذلك إما بإعطاء وصف وجيز للطريقة اليت ُاتبعت )مثال خمطط 

ستخدمة( أو اإلشارة إىل ضميمة منفصلة يتاح فيها مزيد من التفاصيل. وفضال التفاعل مبيَّنا فيه يف بوضوح السالئف امل

 عن ذلك، ميكن اإلشارة إىل طريقة إنتاج مفصلة تتاح خالل عملية التفتيش.   

 الكمية اليت ُاستهلكت

أن ما ينبغي إدراجه  الحظخالل السنة املاضية. و يف املرفق اليت مّت استهالكهاالكيميائية  1كمية مادة اجلدول  َأدِخْل

ُنقلت اليت  1اليت مّت استهالكها داخل املرفق املعلن عنه. أما مواد اجلدول  1من مواد اجلدول الكيميائية  هو فقط املادة

 من املرفق وُاستهلكت يف مكان آخر، فينبغي إدراجها مبثابة مادة مّت توريدها. 



 بالقسم جيم باءاملرفق 

 2013لدليل اإلعالنات لعام  3الطبعة املعّدلة 

 

 313الصفحة 

 الغرض من االستهالك

( لتوضيح الغرض من استهالك املادة 8 التذييلأو أكثر من الرموز الواردة أدناه )والواردة أيضا يف قائمة ب ارمز رتِاخ

. وقد تفضِّل الدول األطراف بدال عن ذلك إتاحة وصف وجيز إذا كانت هذه الرموز ال 1من مواد اجلدول الكيميائية 

 تصف بصورة كافية الغرض من االستهالك. 

 األغراض الرمز

C01 حبثية 

C02 طبية 

C03 صيدالنية 

C04 وقائية 

C05 التخلص من النفايات 

C06  الكيميائية 1إنتاج مواد أخرى من مواد اجلدول 

 الكمية اإلمجالية املستلمة من مرافق أخرى يف الدولة الطرف

هذا احلقل يف ما خيص املرفق الوحيد الصغري احلجم. جيب إدراج الكمية اإلمجالية املستلمة من املرافق  ملءينبغي 

األخرى )ما إذا كانت مرافق معلن عنها أم غري معلن عنها( يف الدولة الطرف. وينبغي اإلعالن عن مجيع عمليات نقل 

( الكميات 1-1 ُتدرج يف هذه االستمارة )االستمارة أالبغي . وين2-1-1املواد الكيميائية من هذا القبيل يف االستمارة 

؛ ولكن ُيحبذ 1-2-2/1-1املستلمة من خارج الدولة الطرف، بل ينبغي اإلعالن عنها بصورة منفصلة يف االستمارتني 

ملتبقية من إدراج مالحظة بصورة منفصلة يف االستمارة ُيشار فيها إىل عمليات النقل الدولية اليت ستؤثر على الكمية ا

 املادة. 

 اليت مّت توريدها إىل مرافق أخرى يف الدولة الطرفالكيميائية  1الكمية اإلمجالية من املادة من مواد اجلدول 

الكمية اليت مّت توريدها إىل املرافق األخرى )ما إذا كانت مرافق معلن عنها أم غري معلن عنها( يف الدولة الطرف.  َأدِخْل

ُتدرج الكميات  أال. وجيب 2-1-1مجيع عمليات نقل املواد الكيميائية من هذا القبيل يف االستمارة وينبغي اإلعالن عن 

(. بل ينبغي اإلعالن عنها بصورة منفصلة يف 1-1اليت ُنقلت إىل خارج الدولة الطرف يف هذه االستمارة )االستمارة 

يف االستمارة ُيشار فيها إىل عمليات النقل الدولية ؛ ولكن ُيحبذ إدراج مالحظة بصورة منفصلة 1-2-2/1-1االستمارتني 

 اليت ستؤثر على الكمية املتبقية من املادة. 

 اليت مّت ختزينها يف أي وقت خالل السنة السابقة 1الكمية القصوى من املادة من مواد اجلدول 

 يف أي وقت خالل السنة السابقة.اليت مّت ختزينها الكيميائية  1الكمية القصوى من املادة من مواد اجلدول  َأدِخْل
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 اليت كانت خمزونة يف نهاية السنة السابقةالكيميائية  1مادة اجلدول من كمية ال

 اليت كانت خمزونة يف نهاية السنة السابقة. الكيميائية 1كمية املادة من مواد اجلدول  َأدِخْل

 نهاية السنة يف اإلعالن السنوي السابق عن األنشطة باستخدام األرقام أعاله، باإلضافة إىل الكمية اليت كانت خمزونة يف

 السالفة، ميكن، بكل بساطة، معرفة الكمية املتبقية من املادة باستخدام املعادلة التالية:

 (5+س4)س-( 3+س2+س1)س س =

 حيث إن:

 اليت كانت خمزونة يف نهاية السنة السابقةالكيميائية  1اجلدول  من مادةكمية الهي  س:

اليت كانت خمزونة يف بداية السنة السابقة )وهي الكيميائية  1اجلدول الكمية من مادة هي  :1س

ذات الكمية اليت كانت خمزونة يف نهاية السنة يف اإلعالن السنوي السابق عن األنشطة 

 السالفة(

 هي الكمية اليت مّت إنتاجها :2س

 هي الكمية اليت مّت استالمها :3س

 استهالكها هي الكمية اليت مّت :4س

 هي الكمية اليت مّت توريدها :5س

اليت كانت خمزونة يف الكيميائية  1وينتج عن هذه العملية احلسابية البسيطة رقم يساوي "كمية املادة من مواد اجلدول 

نهاية السنة السابقة"، غري أنه قد ُتالحظ اختالفات طفيفة جدا نتيجة تطبيق قواعد التقريب. وتساعد هذه العملية من 

أو اهليئات الوطنية يف التأكد من الكميات واكتشاف أي فروقات  1ُيِعدون اإلعالنات يف ما خيص مرافق مواد اجلدول 

أي اختالفات ال ميكن ردها إىل التقريب، فيوصى بأن تقدم الدولة الطرف مالحظة تعلل فيها فيها. فإذا كانت هنالك 

 فعلى سبيل املثال قد يعزى الفرق إىل عمليات نقل املواد الكيميائية الدولية.  -هذا الفرق 
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 1-1-1االستمارة 

رفق يف املوجودة املالكيميائية  1اجلدول مواد عن  اإلعالن السنوي

مساء أ :خرىاأل 1اجلدول مواد مرافق يف صغري احلجم والوحيد ال

 3 اجلدول أو 2اجلدول  أو 1اجلدول املدرجة يف سالئف الوكميات 

  1يف إنتاج مواد اجلدول  واملستخدمة

 :رمز البلد

 القسم: جيم

 الصفحة ... من ... صفحة

 اليوم(:-الشهر-)السنةالتاريخ 

 
 املدرجة يف اجلداول الكيميائية، سالئفالمجيع عن إلعالن لاالستمارة  ههذ استخدام تأكد من السرية عالمة

 يف املرفقالكيميائية جيري إنتاجها  1اجلدول من مواد مادة  ما خيص كل يف

 

       
             
          رمز املرفق:   
       
   يف االحتاد  الدارجة حبسب التسميةاملنتجة  الكيميائية 1االسم الكيميائي ملادة اجلدول    
          الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية:   
   املنتجة يف دائرة املستخلصات الكيميائية: الكيميائية 1رقم تسجيل مادة اجلدول    
       
  ❑غ  ❑ كلغ وحدة الوزن:   
              
املدرجة يف  سالئفالمجيع عن إلعالن لجمموعة بنود البيانات التالية بقدر ما يلزم من املرات  كرِّر   

 يف املرفق الكيميائية 1اجلدول من مواد مادة  إنتاج كل يف واملستخدمة اجلداول الكيميائية

 

  

       
   يف  الدارجة حبسب التسميةاجلداول  يف لسليفة املدرجةالمادة الكيميائية لاالسم الكيميائي    
          االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية:   
          رقم تسجيل سليفة املادة الكيميائية املدرجة يف اجلداول يف دائرة املستخلصات الكيميائية:   
          :املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةالكمية املستخدمة من سليفة املادة الكيميائية    
   حبسب التسمية  املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةاالسم الكيميائي لسليفة املادة الكيميائية    
          يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية: الدارجة   
          يف دائرة املستخلصات  املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةرقم تسجيل سليفة املادة الكيميائية    
                        الكيميائية:   
           :املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةالكمية املستخدمة من املادة الكيميائية السليفة    
              
   حبسب التسمية  املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةاالسم الكيميائي لسليفة املادة الكيميائية    
          يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية: الدارجة   
          يف دائرة املستخلصات  املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةرقم تسجيل سليفة املادة الكيميائية    
                        الكيميائية:   
           :املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةالكمية املستخدمة من املادة الكيميائية السليفة    
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 1-1-1إرشادات بشأن االستمارة 

يف املرفق خالل السنة، إال  ُأنتجتالكيميائية  1على حدة لكل مادة من مواد اجلدول  1-1-1يتعني تقديم االستمارة 

 )مثال عزل الريسني بواسطة االستخالص(. الكيميائيةداول اجلمواد مبثابة سالئف أيٌّ من إذا مل تستخدم 

 رمز املرفق

 رمز املرفق الذي خصصته الدولة الطرف له. َأدِخْل

الحتاد الدولي للكيمياء البحتة املنتجة حبسب التسمية الدارجة لدى االكيميائية  1االسم الكيميائي ملادة اجلدول 

 والتطبيقية

املنتجة. وجيب أن يكون هذا االسم هو ذات االسم املعلن عنه يف االستمارة األصلية  1اسم املادة من مواد اجلدول  َأدِخْل

 لتجنب حدوث أي التباس.  1-1

 يف دائرة املستخلصات الكيميائية 1املادة من مواد اجلدول رقم تسجيل 

، على النحو الذي ُأدرج به يف االستمارة األصلية يميائيةيف دائرة املستخلصات الك املادة الكيميائيةرقم تسجيل  َأدِخْل

1-1 . 

 وحدة الوزن

" )كيلوغرام( أو "غ" )غرام(. وجيب استخدام وحدة الوزن كلغإىل وحدة الوزن بوضع عالمة يف اخلانة املناسبة " أِشر

 ذاتها يف ما خيص مجيع الكميات املعَلن عنها يف هذه االستمارة. 

 1 مّت استخدامها يف إنتاج املادة من مواد اجلدولالكيميائية  3أو  2أو  1من مواد اجلدول يف ما خيص كل مادة 

 احلقول التالية املئ ، الكيميائية

اليت مّت استهالكها خالل السنة السابقة.  املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةما ينبغي إدراجه هو فقط املواد الكيميائية 

أما املواد اليت متّ استهالكها يف السنوات السابقة لتلك السنة إلنتاج مواد وسيطة )سواء أكانت مدرجة يف جداول االتفاقية 

 ُتدرج.  الكيميائية يف السنوات الالحقة، فينبغي أال 1أم مل تكن( مّت ختزينها أو حتويلها إىل مادة من مواد اجلدول 

الحتاد الدولي االسم الكيميائي ملادة كيميائية سليفة مدرجة يف جداول االتفاقية حبسب التسمية الدارجة لدى ا

 للكيمياء البحتة والتطبيقية

املستخدمة مبثابة سليفة. وميكن بدال عن ذلك، إدراج االسم الكيميائية  3أو  2أو  1اسم املادة من مواد اجلدول  َأدِخْل

 الكيميائي كما هو مبيَّن يف مرفق االتفاقية املتعلق باملواد الكيميائية. وينبغي أال يستخدم االسم التجاري. 
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 ائيةيف دائرة املستخلصات الكيمي املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةاملادة الكيميائية السليفة رقم تسجيل 

، إذا ُخصص هلا رقم. وميكن احلصول على أرقام يف دائرة املستخلصات الكيميائية املادة السليفةرقم تسجيل  َأدِخْل

الكيميائية  التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية يف ما خيص املواد الكيميائية الشائع اإلعالن عنها من دليل املواد

 الكيميائية. اجلداول مواد أو من قاعدة بيانات 

  املواد الكيميائيةالكمية اليت مّت استخدامها من املادة الكيميائية السليفة املدرجة يف جداول 

ا من اليت مّت استخدامها يف إنتاج مادة معلن عنه املواد الكيميائيةينبغي إدراج كمية املادة السليفة املدرجة يف جداول 

" أو "غ"( أعلى االستمارة كلغذكر وحدة الوزن بوضع عالمة يف اخلانة املناسبة )" تأكد منوالكيميائية.  1مواد اجلدول 

 أو بإدراج وحدة الوزن أمام الكمية. 
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 2-1-1االستمارة 

وحيد الرفق يف املالكيميائية  1اجلدول مواد عن  اإلعالن السنوي

رافق املكيميائية إىل ال 1اجلدول  مادة من موادصغري احلجم: نقل ال

 ، أو من هذه املرافقداخل الدولة الطرف املوجودةخرى األ

 :رمز البلد

 القسم: جيم

 الصفحة ... من ... صفحة

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 
   السرية عالمة

       
          رمز املرفق:   
          يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية: الدارجاالسم الكيميائي    
          رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية:   
  ❑غ  ❑ كلغ وحدة الوزن:   
       
 مادةمجيع عمليات نقل عن إلعالن ل جمموعة بنود البيانات التالية بقدر ما يلزم من املرات كرِّر   

، أو من داخل الدولة الطرف يهصغري احلجم أو إلالوحيد الرفق املمن  هذه الكيميائية 1اجلدول 
 هذا املرفق

 

  

       
  ❑توريد  ❑استالم  من املرفق الوحيد الصغري  استالمعملية  1مادة اجلدول عملية نقل ما إذا كانت  حدِّد   
          :احلجم أم عملية توريد منه   
          :املنقولةالكمية    
          :املعين باألمراسم املرفق اآلخر    
          :املدنيعنوان ال   
   د أو حتدَّ 8 التذييلالواردة يف  C06 إىل C01 الرموز ُتستخدم رموز منأغراض النقل )   
          األغراض(:   
              
         ❑توريد  ❑استالم  عملية استالم أم الكيميائية  1مادة اجلدول عملية نقل ما إذا كانت حدِّد   
    :عملية توريد   
      
          :املنقولةالكمية    
          :املعين باألمراسم املرفق اآلخر    
          :املدنيعنوان ال   
   د أو حتدَّ 8 التذييلالواردة يف  C06 إىل C01 الرموز ُتستخدم رموز منأغراض النقل )   
          األغراض(:   
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 2-1-1االستمارة إرشادات بشأن 

مت نقلها بني مرفق وحيد صغري الكيميائية  1على حدة لكل مادة من مواد اجلدول  2-1-1يتعني تقديم االستمارة 

يتعني اإلعالن يف هذه االستمارة عن  الاحلجم ومرافق أخرى )سواء أكان قد ُأعلن عنها أم ال( داخل الدولة الطرف. و

 .  1-2-2/1-1ها على حدة يف االستمارتني فيتعني اإلعالن عن -عمليات النقل الدولية إىل دول أطراف أخرى أو منها

 رمز املرفق

 رمز املرفق الذي خصصته الدولة الطرف له. َأدِخْل

 كيمياء البحتة والتطبيقيةالحتاد الدولي للاالسم الكيميائي حبسب التسمية الدارجة لدى ا

الكيميائية اليت مّت نقلها. وجيب أن يكون هذا االسم هو ذات االسم املعلن عنه يف  1اسم املادة من مواد اجلدول  َأدِخْل

 لتجنب حدوث أي التباس.  1-1االستمارة األصلية 

  تسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائيةالرقم 

اليت مّت نقلها، على الكيميائية  1دة من مواد اجلدول اخلاص باملا تسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائيةالرقم  َأدِخْل

 . 1-1النحو الذي ُأدرج به يف االستمارة األصلية 

 وحدة الوزن

" )كيلوغرام( أو "غ" )غرام(. وجيب استخدام وحدة الوزن كلغإىل وحدة الوزن بوضع عالمة يف اخلانة املناسبة " أِشر

 يف هذه االستمارة.  ذاتها يف ما خيص مجيع الكميات املعَلن عنها

 احلقول التالية املئ يف ما خيص كل عملية نقل، 

خالل العام أن  منهاملرفق أو الكيميائية إىل  1من الضروري يف حالة تعدد عمليات نقل املادة ذاتها من مواد اجلدول 

 علن عن هذه العمليات كل على حدة، فال جيب جتميعها. ُي

 هي عملية استالم أم توريدالكيميائية  1ما إذا كانت عملية نقل املادة من مواد اجلدول  حدِّد

هي عملية الكيميائية  1عالمة على الصندوق املناسب لإلشارة إىل ما إذا كانت عملية نقل املادة من مواد اجلدول  ضع

 ه. مناستالم من مرفق وحيد صغري احلجم أم توريد 

 الكمية املنقولة

" أو "غ"( أعلى االستمارة كلغذكر وحدة الوزن بوضع عالمة يف اخلانة املناسبة )" واحِرص علىإىل الكمية املنقولة.  أَشر

 أو بإدراج وحدة الوزن جبانب الكمية. 
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 اسم املرفق اآلخر املنقول منه أو إليه وعنوانه املدني

 اسم املرفق اآلخر املنقول منه أو إليه وعنوانه املدني يف احلقل املخصص له.  َأدِخْل

  الغرض من عملية النقل حدِّد

املادة من مواد  نقل( لتوضيح الغرض من 8 التذييلأو أكثر من الرموز الواردة أدناه )والواردة أيضا يف قائمة ب ارمزإخرت 

. وقد تفضِّل الدول األطراف بدال عن ذلك إتاحة وصف وجيز إذا كانت هذه الرموز ال تصف بصورة الكيميائية 1اجلدول 

 . عملية النقلكافية الغرض من 

 األغراض الرمز

C01 حبثية 

C02 طبية 

C03 صيدالنية 

C04 وقائية 

C05 التخلص من النفايات 

C06  الكيميائية 1إنتاج مواد أخرى من مواد اجلدول 

(، إضافة الكيميائية 1إنتاج مواد أخرى من مواد اجلدول ) C06من الضروري يف حالة اختيار الرمز  :مالحظة

)مثال ألغراض  الكيميائية 1املواد األخرى من مواد اجلدول ملحوظة تبيِّن الغرض من استخدام هذه 

 حبثية، أو وقائية، إخل(. 
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 3-1-1االستمارة 

الكيميائية  1اجلدول إنتاج مواد اإلعالن السنوي عن مرافق 

 إىل املرافق الكيميائية 1اجلدول مواد مادة من : توريد األخرى

 الدولة الطرفداخل  خرىاأل

 :رمز البلد

 القسم: جيم

 الصفحة ... من ... صفحة

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 
   السرية عالمة

       
          رمز املرفق:   
          يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية:الدارج االسم الكيميائي    
          املستخلصات الكيميائية:رقم التسجيل يف دائرة    
  ❑غ  ❑ كلغ وحدة الوزن:   
      
مجيع عمليات نقل مواد عن إلعالن لجمموعة بنود البيانات التالية بقدر ما يلزم من املرات  كرِّر   

 خرىاألرافق املإىل كيميائية -ال 1 اجلدول
  

      
          الكمية املنقولة:   
          األمر:ب املعيناسم املرفق اآلخر    
          :املدنيعنوان ال   
   أو حتدَّد  8 التذييليف الواردة  C06 إىل  C01 لتوريد )ُتستخدم رموز من الرموزاأغراض    
          األغراض(:   
             
          الكمية املنقولة:   
          األمر:ب املعيناسم املرفق اآلخر    
          :املدنيعنوان ال   
   أو حتدَّد  8 التذييليف الواردة  C06 إىل C01 لتوريد )ُتستخدم رموز من الرموزاأغراض    
   األغراض(:   
                    
          الكمية املنقولة:   
          األمر:ب املعيناسم املرفق اآلخر    
          :املدنيعنوان ال   
   أو حتدَّد  8 التذييليف الواردة  C06 إىل C01 لتوريد )ُتستخدم رموز من الرموزاأغراض    
   األغراض(:   
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 3-1-1إرشادات بشأن االستمارة 

مت توريدها إىل مرافق أخرى )سواء الكيميائية  1على حدة لكل مادة من مواد اجلدول  3-1-1يتعني تقديم االستمارة 

يتعني اإلعالن يف هذه االستمارة عن عمليات النقل الدولية إىل  الأكان قد ُأعلن عنها أم مل يعلن( داخل الدولة الطرف. و

 .1-2-1و 2-1فيتعني اإلعالن عنها على حدة يف االستمارتني  -دول أطراف أخرى 

 رمز املرفق

 رمز املرفق الذي خصصته الدولة الطرف له. َأدِخْل

 لبحتة والتطبيقيةالحتاد الدولي للكيمياء ااالسم الكيميائي حبسب التسمية الدارجة لدى ا

. وجيب أن يكون هذا االسم هو ذات االسم املعلن عنه الكيميائية اليت مت توريدها 1اسم املادة من مواد اجلدول  َأدِخْل

 لتجنب حدوث أي التباس.  1-1يف االستمارة األصلية 

 تسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائيةالرقم 

، الكيميائية اليت مت توريدها 1اخلاص باملادة من مواد اجلدول  املستخلصات الكيميائيةتسجيل يف دائرة الرقم  َأدِخْل

 . 1-1على النحو الذي ُأدرج به يف االستمارة األصلية 

 وحدة الوزن

" )كيلوغرام( أو "غ" )غرام(. وجيب استخدام وحدة الوزن كلغإىل وحدة الوزن بوضع عالمة يف اخلانة املناسبة " أِشر

  ما خيص مجيع الكميات املعَلن عنها يف هذه االستمارة. ذاتها يف

 احلقول التالية ِاملئ يف ما خيص كل عملية نقل، 

علن ذات املرفق خالل العام أن ُي إىلالكيميائية  1من الضروري يف حالة تعدد عمليات نقل ذات املادة من مواد اجلدول 

 عن هذه العمليات كل على حدة، فال جيب مجعها. 

 الكمية املنقولة

" أو "غ"( أعلى االستمارة أو كلغعلى ذكر وحدة الوزن بوضع عالمة يف اخلانة املناسبة )"واحِرص الكمية املنقولة.  اذكر

 بإدراج وحدة الوزن جبانب الكمية. 

 دنياسم املرفق اآلخر املنقول منه أو إليه وعنوانه امل

 اسم املرفق اآلخر املنقول منه أو إليه وعنوانه املدني يف احلقل املخصص له. َأدِخْل
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 الغرض من عملية النقل حدِّد

( لتوضيح الغرض من نقل املادة من مواد 8 التذييلأو أكثر من الرموز الواردة أدناه )والواردة أيضا يف قائمة ب ارمز ِاخرت

. وقد تفضِّل الدول األطراف بدال عن ذلك إتاحة وصف وجيز إذا كانت هذه الرموز ال تصف بصورة الكيميائية 1اجلدول 

 . عملية النقلكافية الغرض من 

 األغراض الرمز

C01 حبثية 

C02 طبية 

C03 صيدالنية 

C04 وقائية 

C05  النفاياتالتخلص من 

C06  الكيميائية 1إنتاج مواد أخرى من مواد اجلدول 

 إضافة( الكيميائية 1إنتاج مواد أخرى من مواد اجلدول ) C06يف حالة اختيار الرمز من الضروري  :مالحظة

 1تبيِّن الغرض من استخدام هذه املواد األخرى من مواد اجلدول  ، على أساس طوعي،ملحوظة

 )مثال ألغراض حبثية، أو وقائية، إخل(. الكيميائية 
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 3-1االستمارة 

 1 عالن عن األنشطة املعتزمة واإلنتاج املتوقع من مواد اجلدولاإل

 احلجمصغري الوحيد الرفق امليف الكيميائية 

 :رمز البلد

 القسم: جيم

 الصفحة ... من ... صفحة

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 
الكيميائية  1مجيع مواد اجلدول عن إلعالن ليلزم من املرات  بقدرالبيانات التالية بنود  كرِّر السرية عالمة

 الصغري احلجمتوقع إنتاجها أو استهالكها أو ختزينها يف املرفق الوحيد اليت ُي

 

       
      
   رمز املرفق:   
       
  ❑غ  ❑ كلغ وحدة الوزن:   
      
          يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية: الدارجاالسم الكيميائي    
   بيان متييز الضميمة اخلاصة بالصيغة البنائية إذا مل تكن الصيغة املعنية واردة يف دليل    
          املواد الكيميائية:   
          رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية:   
          :أن توقعهذه ُيالكيميائية  1مادة اجلدول    
         ❑ال  ❑نعم  :جنَتُت   
         ❑ال  ❑نعم  :كستهَلُت   
         ❑ال  ❑نعم  :نخزَُّت   
          :هاكمية املتوقع إنتاجال   
   أو  8 التذييلالواردة يف  C06إىل  C01أغراض اإلنتاج املتوقع )ُتستخدم رموز من رموز    
   حتدَّد  األغراض(:   
       
          يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية: الدارجاالسم الكيميائي    
   بيان متييز الضميمة اخلاصة بالصيغة البنائية إذا مل تكن الصيغة املعنية واردة يف دليل    
          املواد الكيميائية:   
          الكيميائية:رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات    
          :أن توقعهذه ُيالكيميائية  1مادة اجلدول    
         ❑ال  ❑نعم  :ُتنَتج   
         ❑ال  ❑نعم  :ُتستهلك   
         ❑ال  ❑نعم  :نختزَّ   
          :هاكمية املتوقع إنتاجال   
    8 التذييلالواردة يف  C06إىل  C01أغراض اإلنتاج املتوقع )ُتستخدم رموز من الرموز    
          أو حتدَّد األغراض(:   
 



 بالقسم جيم باءاملرفق 

 2013لدليل اإلعالنات لعام  3الطبعة املعّدلة 

 

 325الصفحة 

 3-1إرشادات بشأن االستمارة 

يتوقع إنتاجها، أو استهالكها، أو ختزينها،  1كل مادة من مواد اجلدول لى حدة عن لإلعالن ع 3-1تستخدم االستمارة 

 خالل السنة املقبلة. يف مرفق وحيد صغري احلجم يف أي وقت 

 يف ما خيص التعديالت املتعلقة باألنشطة اإلضافية املعتزمة.  1-1-5القسم  راِجع

 رمز املرفق

 رمز املرفق الذي خصصته الدولة الطرف له. َأدِخْل

 وحدة الوزن

" )كيلوغرام( أو "غ" )غرام(. وجيب استخدام وحدة الوزن كلغإىل وحدة الوزن بوضع عالمة يف اخلانة املناسبة " أِشر

 ذاتها يف ما خيص مجيع الكميات املعَلنة يف كل استمارة.

  احلقول التالية: املِئ ، 1يف ما خيص كل مادة من مواد اجلدول 

 الحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقيةاالسم الكيميائي الدارج لدى ا

بأمسائها الكيميائية. وبالنظر إىل أنه ميكن أن يكون  املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةينبغي حتديد املواد الكيميائية 

يائية املدرجة يف أحد هذه اجلداول الكثري من األمساء الكيميائية النسقية وغري النسقية، ُيفضَّل اّتباع نظام للمادة الكيم

الحتاد الدولي )االسم الكيميائي الدارج لدى ا الحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقيةالتسمية النسقي املعمول به يف ا

(. وميكن أن يقدَّم بداًل عن اسم املادة الكيميائية هذا امسها الكيميائي الوارد يف ُمرفق االتفاقية للكيمياء البحتة والتطبيقية

 املتعلق باملواد الكيميائية. 

 املواد الكيميائية  ة اخلاصة بالصيغة البنائية إذا مل تكن الصيغة املعنية واردة يف دليليمبيان متييز الضم

، ولذا فاملادة غري مضّمنة يف دليل املواد الكيميائية 1ل عن املادة من مواد اجلدول دولة طرف من قبعلن أي إذا مل ت

ئرة املستخلصات الكيميائية، رقم تسجيل يف دالكن إذا كان هلا الكيميائية، فينبغي ذكر الصيغة البنائية للمادة املعنية. 

ئذ ذكر رقم تسجيلها يف دائرة املستخلصات ، فيكفي حيناجلداول الكيميائيةكانت مضّمنة يف قاعدة بيانات مواد و

هذا  الكيميائية. وينبغي أن تدرج يف ضميمة منفصلة أي صيغة بنائية يتم إتاحتها، ويتعني اإلشارة إىل تلك الضميمة يف

بتخصيص  ،مثال، ة بنائية بوضوح يف هذه الضميمة لتجنب أي التباس. وميكن فعل ذلكاحلقل. ويتعني تسمية كل صيغ

 عي لكل صيغة بنائية على حدة وإدراج هذا الرقم يف الضميمة. رقم مرج
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 رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية

، إن ُوجد. وميكن احلصول على أرقام يف دائرة املستخلصات الكيميائية املادة الكيميائيةرقم تسجيل ينبغي أيضًا تقديم 

ص املواد الكيميائية اليت سبق اإلعالن عنها يف دليل املواد الكيميائية التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية يف ما خي

 . املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةأو يف قاعدة بيانات املواد الكيميائية 

 أو ختزَّن الكيميائية هذه ُيتوقع أن: ُتنَتج أو ُتستهَلك 1دول مادة اجل

يف سُتنَتج أو جتهَّز أو ُتستهَلك الكيميائية املعنية ضع عالمة يف اخلانة املناسبة "نعم" أو "ال" لتبيان ما إذا كانت املادة 

السنة املقبلة. فإذا مل يكن يتوقع أن ُيجرى أي من هذه األنشطة، فيجب وضع عالمة يف اخلانة "ال" بدال عن تركها 

أي مادة من مواد أيضا اإلعالن عن املؤقت حتى ولو لفرتة قصرية، وعليه يتعني  التخزيَنالتخريُن يشمل وخالية. 

"، ما مل يكن من املتوقع إنتاج املادة ثم خزَّن"ُتمبثابة مادة يتوقع أن  أن ُتنَتج أو ُتستهلك،يتوقع الكيميائية  1 اجلدول

يف خانيت املادة املتوقع أن وضع عالمة فقط استهالكها يف ذات العملية دون عزهلا )استعمال حبيس(، ويف هذا احلالة ت

 ".  و"ُتستهَلك" "ُتنَتج

 الكمية اليت يتوقع إنتاجها 

ذكر وحدة الوزن بوضع عالمة يف  تأكد منواليت يتوقع إنتاجها. الكيميائية  1كمية املادة من مواد اجلدول  أِشر إىل

مجيع عن من الضروري اإلعالن و" أو "غ"( أعلى االستمارة أو بإدراج وحدة الوزن أمام الكمية. كلغاخلانة املناسبة )"

حبيث يكون العدد الدال عليها مؤلفا من ثالثة أرقام وفقا لقواعد التقريب اليت أقرها اجمللس التنفيذي )انظر  اتالكمي

 (. 2000 نيسان/أبريل 7املؤرخة بـ XIX/DEC.5-ECمن الوثيقة  2-3القسم 

 من اإلنتاج  الغرض

( لتوضيح الغرض من املادة من مواد 8 التذييلأو أكثر من الرموز الواردة أدناه )والواردة أيضا يف قائمة ب ارمز ِاخرت

اليت يتوقع إنتاجها. وقد تفضِّل الدول األطراف بدال عن ذلك إتاحة وصف وجيز إذا كانت هذه الرموز ال  1 اجلدول

 تصف بصورة كافية الغرض من اإلنتاج. 

 األغراض الرمز

C01 حبثية 

C02 طبية 

C03 صيدالنية 

C04 وقائية 

C05  النفاياتالتخلص من 

C06  الكيميائية 1إنتاج مواد أخرى من مواد اجلدول 
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 4-1االستمارة 

 1 عالن عن األنشطة املعتزمة واإلنتاج املتوقع من مواد اجلدولاإل

 خرىاأل 1اجلدول مواد يف مرافق الكيميائية 

 :رمز البلد

 القسم: جيم

 الصفحة ... من ... صفحة

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 
الكيميائية  1مجيع مواد اجلدول عن إلعالن لاملرات من يلزم ما  بقدرالبيانات التالية بنود  كرِّر السرية عالمة

 خرى األ 1اجلدول مرافق  اليت يتوقع إنتاجها يف

 

       
      
          رمز املرفق:   
      
  ❑غ  ❑ كلغ وحدة الوزن:   
      
          يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية: الدارجاالسم الكيميائي    
   بيان متييز الضميمة اخلاصة بالصيغة البنائية إذا مل تكن الصيغة املعنية واردة يف دليل    
          املواد الكيميائية:   
          رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية:   
          :هاكمية املتوقع إنتاجال   
          فرتات اإلنتاج املتوقعة:   
   أو  8 التذييلالواردة يف  C06إىل  C01أغراض اإلنتاج املتوقع )ُتستخدم رموز من الرموز    
          حتدَّد األغراض(   
          يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية: الدارجاالسم الكيميائي    
   بيان متييز الضميمة اخلاصة بالصيغة البنائية إذا مل تكن الصيغة املعنية واردة يف دليل    
          املواد الكيميائية:   
          رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية:   
          :هاكمية املتوقع إنتاجال   
          فرتات اإلنتاج املتوقعة:   
   أو  8 التذييليف  الواردة C06 إىل C01 الرموزأغراض اإلنتاج املتوقع )ُتستخدم رموز من    
          حتدَّد األغراض(:   
          يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية: الدارجاالسم الكيميائي    
   بيان متييز الضميمة اخلاصة بالصيغة البنائية إذا مل تكن الصيغة املعنية واردة يف دليل    
          املواد الكيميائية:   
          رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية:   
          :هاكمية املتوقع إنتاجال   
          فرتات اإلنتاج املتوقعة:   
   أو  8 التذييليف  الواردة C06 إىل C01 الرموزأغراض اإلنتاج املتوقع )ُتستخدم رموز من    
                 حتدَّد األغراض(:   
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 4-1إرشادات بشأن االستمارة 

السنة املقبلة يف مرافق يف يتوقع إنتاجها الكيميائية  1لإلعالن عن كل مادة من مواد اجلدول  4-1تستخدم االستمارة 

اليت يتوقع أن جيري فقط ختزينها أو استهالكها الكيميائية  1ال يتعني اإلعالن عن مواد اجلدول وخرى. األ 1اجلدول 

 يف املرفق يف السنة املقبلة. 

 رمز املرفق

 رمز املرفق الذي خصصته الدولة الطرف له. َأدِخْل

 وحدة الوزن

" )كيلوغرام( أو "غ" )غرام(. وجيب استخدام وحدة الوزن كلغإىل وحدة الوزن بوضع عالمة يف اخلانة املناسبة " أِشر

 ما خيص مجيع الكميات املعَلنة يف هذه االستمارة. ذاتها يف

  احلقول التالية: املئ ، اليت سيتم إنتاجها الكيميائية 1يف ما خيص كل مادة من مواد اجلدول 

 الحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقيةاالسم الكيميائي الدارج لدى ا

بأمسائها الكيميائية. وبالنظر إىل أنه ميكن أن يكون  املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةينبغي حتديد املواد الكيميائية 

للمادة الكيميائية املدرجة يف أحد هذه اجلداول الكثري من األمساء الكيميائية النسقية وغري النسقية، ُيفضَّل اّتباع نظام 

الحتاد الدولي )االسم الكيميائي الدارج لدى ا الحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقيةيف ا التسمية النسقي املعمول به

ن اسم املادة الكيميائية هذا امسها الكيميائي الوارد يف ُمرفق االتفاقية ع(. وميكن أن يقدَّم بداًل للكيمياء البحتة والتطبيقية

 املتعلق باملواد الكيميائية. 

 املواد الكيميائية  ة اخلاصة بالصيغة البنائية إذا مل تكن الصيغة املعنية واردة يف دليليمالضمبيان متييز 

، ولذا فاملادة غري مضّمنة يف دليل الكيميائية 1إذا مل تكن أي دولة طرف قد أعلنت من قبل عن املادة من مواد اجلدول 

عنية. بيد أنه، إذا كان قد ُخصص هلا رقم تسجيل يف دائرة املواد الكيميائية، فينبغي ذكر الصيغة البنائية للمادة امل

، املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةاملستخلصات الكيميائية، وإذا كانت مضّمنة يف قاعدة بيانات املواد الكيميائية 

يمة منفصلة أي فيكفي حينئذ ذكر رقم التسجيل املخصص هلا يف دائرة املستخلصات الكيميائية. وينبغي أن تدرج يف ضم

صيغة بنائية يتم إتاحتها، ويتعني اإلشارة إىل تلك الضميمة يف هذا احلقل. ويتعني تسمية كل صيغية بنائية بوضوح يف 

بتخصيص رقم مرجعي لكل  ، على سبيل املثال،هذه الضميمة لتجنب احتمال حدوث أي التباس. وميكن فعل ذلك

 الضميمة. صيغة بنائية على حدة وإدراج هذا الرقم يف 
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 رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية

، إن ُوجد. وميكن احلصول على أرقام يف دائرة املستخلصات الكيميائية املادة الكيميائيةرقم تسجيل ينبغي أيضًا تقديم 

ليل املواد الكيميائية التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية يف ما خيص املواد الكيميائية اليت سبق اإلعالن عنها يف د

 . املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةأو يف قاعدة بيانات املواد الكيميائية 

 الكمية اليت يتوقع إنتاجها 

ذكر وحدة الوزن بوضع عالمة  تأكد منواليت يتوقع إنتاجها. الكيميائية  1ينبغي إدراج كمية املادة من مواد اجلدول 

عن من الضروري اإلعالن وغ" أو "غ"( أعلى االستمارة أو بإدراج وحدة الوزن جبانب الكمية. ليف اخلانة املناسبة )"ك

حبيث يكون العدد الدال عليها مؤلفا من ثالثة أرقام وفقا لقواعد التقريب اليت أقرها اجمللس التنفيذي )انظر  الكمية

 (. 2000 نيسان/أبريل 7املؤرخة بـ XIX/DEC.5-ECالوثيقة من  2-3القسم 

 فرتات اإلنتاج املتوقعة

ني، اإلمكان يف هذه املعلومة ويتع قدَريت يتوقع خالهلا إنتاج املادة. وُتتوخى الدقة إىل الفرتة )الفرتات( الزمنية ال أِشر

 جيري خالله اإلنتاج. السنة الذي يتوقَّع أن ربع يف أقل تقدير، اإلشارة إىل 

 اإلنتاج الغرض من 

( لتوضيح الغرض من املادة من مواد 8 التذييلأو أكثر من الرموز الواردة أدناه )والواردة أيضا يف قائمة ب ارمزِاخرت 

الدول األطراف بدال عن ذلك إتاحة وصف وجيز إذا كانت هذه اليت يتوقع إنتاجها. وقد تفضِّل  الكيميائية 1 اجلدول

 الرموز ال تصف بصورة كافية الغرض من اإلنتاج. 

 األغراض الرمز

C01 حبثية 

C02 طبية 

C03 صيدالنية 

C04 وقائية 

C05 التخلص من النفايات 

C06  الكيميائية 1إنتاج مواد أخرى من مواد اجلدول 
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 الكيميائية 1عمليات نقل مواد اجلدول عن اإلخطارات واإلعالنات 

 أو منهاالدولة الطرف إىل 

 

 2-إخطار-االستمارة جيم

 الكيميائية 1اجلدول  املفصل بعملية نقل مادة من مواد اإلخطار

 أو منهاإىل الدولة الطرف اليت تقدم اإلخطار إجراؤها  خمطٍط

 :رمز البلد

 القسم: جيم

 الصفحة ... من ... صفحة

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 

 
    املعلومات التالية عن كل عملية نقل معتزمة مبفردها.قدِّم  عالمة السرية

      
      
   1 اجلدولمن مواد ما إذا كان هذا اإلخطار إخطارا بتوريد مادة بيِّن   

  ❑تلق  ❑توريد  (:احلالتنييشار إىل واحدة فقط من ) هاأو بتلقيالكيميائية   
      
      
      
   يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية: الدارجاالسم الكيميائي   
      
   بيان متييز الضميمة اخلاصة بالصيغة البنائية إذا مل تكن الصيغة املعنية واردة   

   يف دليل املواد الكيميائية:  
      
   رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية:  
      
   املنقولة:الكمية   

    التاريخ املتوقع أن جيري النقل فيه:  

   8يف التذييل  الواردة C06 إىل C01 الرموزستخدم رمز من ي) النقل الغرض من  

    أو حتدَّد األغراض(  

     

   الكيميائية 1مصدر املادة من مواد اجلدول حدِّد   

   بلد املنشأ:  
      
    االسم:  
      
    :املدنيعنوان ال  
      
      

    الكيميائية 1ُيرجي حتديد البلد الذي يتلقى املادة من مواد اجلدول   

    البلد املتلّقي:  

    االسم:  

    : العنوان املدني  
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 2-إخطار-إرشادات بشأن االستمارة جيم

يتعني اإلخطار الكيميائية  1على حدة لكل عملية من عمليات نقل مواد اجلدول  2-إخطار-تقديم االستمارة جيم تأكد من

 عنها. 

 هاأو بتلقيالكيميائية  1 اجلدول من مواد ما إذا كان هذا اإلخطار إخطارا بتوريد مادة بيِّن

الكيميائية  1 بتوريد مادة اجلدول اع عالمة يف اخلانة املناسبة لتبيان ما إذا كانت الدولة الطرف املعِلنة تقدم إخطارَض

 املنقولة أو بتلقيها.

 الحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقيةاالسم الكيميائي الدارج لدى ا

جة يف أحد يكون للمادة الكيميائية املدر قدكيميائية بأمسائها الكيميائية. وبالنظر إىل أنه ينبغي حتديد مواد اجلداول ال

الحتاد الدولي ُيفضَّل اّتباع نظام التسمية النسقي املعمول به يف افاء كيميائية نسقية وغري نسقية، أمسهذه اجلداول عدة 

الوارد يف املادة الكيميائية  اسُم ذلك . وميكن أن يقدَّم بداًل من)االسم الكيميائي الدارج فيه( للكيمياء البحتة والتطبيقية

  رفق االتفاقية املتعلق باملواد الكيميائية.م

 املواد الكيميائية  ة اخلاصة بالصيغة البنائية إذا مل تكن الصيغة املعنية واردة يف دليليمبيان متييز الضم

يف دليل املواد الكيميائية، فينبغي  وال ترد إذًا، الكيميائية املعنية 1دولة طرف من قبل عن مادة اجلدول علن أي إذا مل ت

ذكر الصيغة البنائية للمادة املعنية. بيد أنه، إذا كان قد ُخصص هلا رقم تسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية، وإذا 

نئذ ذكر رقم تسجيلها يف دائرة املستخلصات اجلداول الكيميائية، فيكفي آنكانت مضّمنة يف قاعدة بيانات مواد 

هذا  ُتدرج يف ضميمة منفصلة أي صيغة بنائية يتم إتاحتها، ويتعني اإلشارة إىل تلك الضميمة يفأن ية. وينبغي الكيميائ

بتخصيص  ،مثال ،أي التباس. وميكن فعل ذلك فادية بنائية بوضوح يف هذه الضميمة لتاحلقل. ويتعني تسمية كل صيغ

  الضميمة. رقم مرجعي لكل صيغة بنائية على حدة وإدراج هذا الرقم يف

 رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية

، إن ُوجد. وميكن احلصول على أرقام يف دائرة املستخلصات الكيميائية املادة الكيميائيةرقم تسجيل ينبغي أيضًا تقديم 

دليل املواد الكيميائية  التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية يف ما خيص املواد الكيميائية اليت سبق اإلعالن عنها يف

 . املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةأو يف قاعدة بيانات املواد الكيميائية 
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 الكمية املنقولة ووحدة الوزن 

وعلى الرغم من أن وحدَتي الوزن الشائع استعماهلا وهما ينبغي إدراج كمية املادة املنقولة ووحدة الوزن أمام الكمية. 

، مناسبة يف معظم احلاالت، فقد يكون من املناسب عندما تنطوي عمليات نقل مواد )غ( والغرام)كلغ( الكيلوغرام 

 . (كلغ)م أو امليكروغرام )ملغ( الكيميائية على كميات ضئيلة جدا، استعمال وحدات من قبيل املليغرام 1اجلدول 

 النقل فيه أن جيرى خططالتاريخ امل

اليوم(. وجيب أن يكون هذا التاريخ هو التاريخ -الشهر-التاريخ الذي خيطط نقل املادة فيه وفقا للشكل )السنة َأدِخْل

من الدولة الطرف املوردة إىل الدولة الكيميائية  1مادة اجلدول  ة علىاملاديالسيطرة الذي يعتزم أن جيري فيه نقل 

(، 2013، أو الربع الثاني من عام 2013يف حالة أن مل يقدم تاريخ حمدد بدقة من قبيل )أيار/مايو واملتلقية. الطرف 

يف الفرتة املعلن عنها ألغراض اإلبالغ وفاًء بشرط  ممكن ستعترب األمانة أن من املخطط أن جيري النقل يف أبكر تاريخ

 يوما من التاريخ املقرر إجراء النقل فيه.  30إخطار األمانة قبل 

 النقلالغرض من 

( لتوضيح الغرض من نقل املادة من مواد 8 التذييلأو أكثر من الرموز الواردة أدناه )والواردة أيضا يف قائمة ب ارمز ِاخرت

ضِّل الدول األطراف بدال عن ذلك إتاحة وصف وجيز إذا كانت هذه الرموز ال تصف بصورة كافية . وقد تف1اجلدول 

 الغرض من النقل. 

 األغراض الرمز

C01 حبثية 

C02 طبية 

C03 صيدالنية 

C04 وقائية 

C05 التخلص من النفايات 

C06  الكيميائية 1إنتاج مواد أخرى من مواد اجلدول 

 3سوى هلذه األغراض )الفقرة الكيميائية  1إذ ال جيوز نقل مواد اجلدول C04 إىل  C01وجيب عموما اختيار الرموز 

ستستخدم يف إنتاج مواد أخرى الكيميائية  1(. وإذا كانت مادة اجلدول املرفق املتعلق بالتحققمن اجلزء السادس من 

إىل  C01درج الرمز )الرموز( الذي يبني الغرض من استخدام املواد املعنية )الرموز من ، فُيالكيميائية 1من مواد اجلدول 

C04 بدال عن إدراج الرمز )C06 وإذا ُأدرج الرمز .C05 ( أو الرمز )التخلص من النفايات(C06 إنتاج مواد أخرى( )

  الرمز. يف هذه احلالة ملحوظة تبيِّن السبب يف اختيار هذافأِضف (، 1من مواد اجلدول 
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 بلد املنشأ

، ويتألف الرمز من ثالثة 1 التذييلبإدراج الرمز اخلاص بها املضّمن يف الكيميائية  1البلد املورِّد مادة اجلدول حدِّد

أحرف. ومن الواضح أن هذا الرمز سيكون هو ذات الرمز اخلاص بالدولة الطرف املعِلنة إذا كانت هي اليت ستورِّد مادة 

 . الكيميائية 1اجلدول 

 اسم املصدر وعنوانه املدني

  وعنوانه املدني يف احلقل املناسب.الكيميائية  1اسم مصدر مادة اجلدول  َأدِخْل

 البلد املتلقي

، ويتألف الرمز من 1 التذييلبإدراج الرمز اخلاص بها املضّمن يف الكيميائية  1البلد الذي يتلقى مادة اجلدول  حدِّد

ثالثة أحرف. ومن الواضح أن هذا الرمز سيكون هو ذات الرمز اخلاص بالدولة الطرف املعِلنة إذا كانت هي اليت ستتلقى 

 .ةالكيميائي 1مادة اجلدول 

 اسم املتلقي وعنوانه املدني

 وعنوانه املدني يف احلقل املناسب. الكيميائية  1مادة اجلدول اسم متلقي  َأدِخْل
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 2-1االستمارة 

الدولة إىل اجملراة نقل الاإلعالن السنوي املفصل عن عمليات 

 خالل السنة السابقة هاأو من املعِلنة الطرف

 :رمز البلد

 القسم: جيم

 الصفحة ... من ... صفحة

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 
   السرية عالمة

       
       
   يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية:الدارج االسم الكيميائي    
       
    واردة يف دليل  الصيغة املعنية اخلاصة بالصيغة البنائية إذا مل تكن بيان متييز الضمائم   

   املواد الكيميائية:   
       
   رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية:   
       
  ❑غ  ❑ كلغ وحدة الوزن:   
       
   الكيميائية 1واد اجلدول نقل مالبيانات التالية لإلعالن عن مجيع عمليات بنود جمموعة  كرِّر   
       
   (:1 التذييلرموز البلدان )انظر    
       
   الكمية اإلمجالية املتلقاة:   
       
   الكمية اإلمجالية املورَّدة:   
       
       
   (:1 التذييلرموز البلدان )انظر    
       
   الكمية اإلمجالية املتلقاة:   
       
   الكمية اإلمجالية املورَّدة:   
       
       
   (:1 التذييلرموز البلدان )انظر    
       
   الكمية اإلمجالية املتلقاة:   
       
   املورَّدة:الكمية اإلمجالية    
      
   (:1 التذييلرموز البلدان )انظر    
       
   الكمية اإلمجالية املتلقاة:   
       
   الكمية اإلمجالية املورَّدة:   
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 2-1إرشادات بشأن االستمارة 

ويبني يتم نقلها )إما متلقاة أو مورَّدة( الكيميائية  1على حدة لكل مادة من مواد اجلدول  2-1تقديم االستمارة  تأكد من

 إىل كل دولة طرف يف ما خيص تلك املادة جلميع عمليات النقل اليت جترىفيها جمموع الكميات )الكمية اإلمجالية( 

، فتستخدم لإلعالن عن كل عملية نقل على حدة يف 1-2-1ستمارة خالل السنة التقوميية السابقة. أما اال الكيميائية

 ما خيص هذه املادة. 

 الحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقيةاالسم الكيميائي الدارج لدى ا

يكون  بأمسائها الكيميائية. وبالنظر إىل أنه ميكن أن املدرجة يف جداول املواد الكيميائيةينبغي حتديد املواد الكيميائية 

للمادة الكيميائية املدرجة يف أحد هذه اجلداول الكثري من األمساء الكيميائية النسقية وغري النسقية، ُيفضَّل اّتباع نظام 

الحتاد الدولي )االسم الكيميائي الدارج لدى ا البحتة والتطبيقية الحتاد الدولي للكيمياءالتسمية النسقي املعمول به يف ا

(. وميكن أن يقدَّم بداًل من اسم املادة الكيميائية هذا امسها الكيميائي الوارد يف ُمرفق االتفاقية البحتة والتطبيقيةللكيمياء 

 املتعلق باملواد الكيميائية. 

 املواد الكيميائية  ة اخلاصة بالصيغة البنائية إذا مل تكن الصيغة املعنية واردة يف دليليمبيان متييز الضم

الكيميائية، ولذا فاملادة غري مضّمنة يف دليل املواد  1ي دولة طرف قد أعلنت من قبل عن مادة اجلدول إذا مل تكن أ

الكيميائية، فينبغي ذكر الصيغة البنائية للمادة املعنية. بيد أنه، إذا كان قد ُخصص هلا رقم تسجيل يف دائرة 

، فيكفي حينئذ ذكر رقم التسجيل اجلداول الكيميائيةاد املستخلصات الكيميائية، وإذا كانت مضّمنة يف قاعدة بيانات مو

املخصص هلا يف دائرة املستخلصات الكيميائية. وينبغي إدراج أي صيغة بنائية يتم إتاحتها يف ضميمة منفصلة، ويتعني 

ال حدوث اإلشارة إىل تلك الضميمة يف هذا احلقل. ويتعني تسمية كل صيغية بنائية بوضوح يف هذه الضميمة لتجنب احتم

بتخصيص رقم مرجعي لكل صيغة بنائية على حدة وإدراج هذا الرقم  ،على سبيل املثال ،أي التباس. وميكن فعل ذلك

 يف الضميمة. 

 رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية

ن احلصول على أرقام ، إن ُوجد. وميكيف دائرة املستخلصات الكيميائية املادة الكيميائيةرقم تسجيل ينبغي أيضًا تقديم 

التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية يف ما خيص املواد الكيميائية اليت سبق اإلعالن عنها يف دليل املواد الكيميائية 

 الكيميائية. اجلداول أو يف قاعدة بيانات مواد 
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 وحدة الوزن 

" )كيلوغرام( أو "غ" )غرام(. وجيب استخدام وحدة الوزن كلغإىل وحدة الوزن بوضع عالمة يف اخلانة املناسبة " َأِشر 

الكيميائية تنطوي يف  1ذاتها يف ما خيص مجيع الكميات املعَلنة يف كل استمارة. وحيث إن عمليات نقل مواد اجلدول 

 - ستعمال وحدات من قبيل املليغراماحلاالت ا تلكناسب يف على كميات ضئيلة جدا، فقد يكون من امل االتبعض احل

 احلاالت وحدة الوزن أمام الكمية.  ههذيف  َأدِخْل

، الكيميائية 1يف ما خيص كل بلد شارك مع الدولة الطرف املعِلنة يف عملية نقل املادة املذكورة من مواد اجلدول 

 قول التالية:احلثالثة ِاملئ 

 رمز البلد

 ، ويتألف الرمز من ثالثة أحرف.1 التذييلالرمز اخلاص به املضّمن يف البلد اآلخر املشارك يف عملية النقل بإدراج  حدِّد

 قاةتلالكمية اإلمجالية امل

 ها الدولة الطرف املعِلنة من البلد املعلن عنه يف احلقل "رمز البلد". تلّقتالكمية اإلمجالية اليت  َأدِخْل

 الكمية اإلمجالية املورَّدة

 الكمية اإلمجالية اليت وردتها الدولة الطرف املعِلنة إىل البلد املعلن عنه يف احلقل "رمز البلد".  َأدِخْل
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 1-2-1االستمارة 

 1السنوي املفصل عن كل عملية نقل ملواد اجلدول اإلعالن 

 الكيميائية

 :رمز البلد

 القسم: جيم

 الصفحة ... من ... صفحة

 اليوم(:-الشهر-التاريخ )السنة

 
 مت توريدها أو تلقيهاالكيميائية  1استمارة لكل عملية نقل ملواد اجلدول  ِاملئ السرية عالمة

 

 

       
      

إىل واحدة فقط من  َأِشر) ؟ورَّدتها مأالكيميائية  1 مادة اجلدول املعِلنة الدولة الطرفهل تلقت    

 (احلالتني

  ❑ورَّدتها  ❑تلقتها 

       
       
   يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية: الدارجاالسم الكيميائي    
       
   املستخلصات الكيميائية:رقم التسجيل يف دائرة    
       
   (:1 التذييل)تستخدم رموز البلدان، انظر  1املنشأبلد    
       
   در:ْصَمـلااسم    
       
   :املدنيعنوان ال   
      
   (:1 التذييلالبلد املتلقي )تستخدم رموز البلدان، انظر    
      
   اسم املتلّقي:   
      
   العنوان املدني:   
       
   أو حتدَّد  8 التذييلالواردة يف  C04إىل  C01النقل )ُتستخدم رموز من الرموز  الغرض من   

    األغراض(:   

   :ووحدة الوزن الكمية املنقولة   
       
   النقل:عملية تاريخ    
       
       
       
       

 

 
1

تلّقية للمواد املنقولة، لكنها ال تقضي اجلهة املعن  بأن ُيعلن املرفق املتعلق بالتحققمن اجلزء السادس من  6تقضي الفقرة  

 باإلعالن عن منشأ هذه املواد. بيد أن العديد من الدول األطراف تقدم طوعًا معلومات عن منشأ املواد املنقولة.
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 1-2-1إرشادات بشأن االستمارة 

ُأجريت الكيميائية  1مواد اجلدول  فرادىنقل من عمليات على حدة لكل عملية  1-2-1 تقديم االستمارة تأكد من

االستمارة مع املعلومات يف من الضروري أن تنطبق املعلومات املفصلة اليت تقدم يف هذه وخالل السنة التقوميية السابقة. 

فقدِّم املعلومات قد تغريت تغريا كبريا،  أي من يوما من إجراء عملية النقل، أما إذا كانت 30اإلخطار الذي ُقدم قبل 

 هلذه التغيريات.  تعليال

 أم وّردتها؟الكيميائية  1هل تلقت الدولة الطرف املعِلنة مادة اجلدول 

 أم وّردتها بوضع عالمة يف اخلانة املناسبة. الكيميائية  1تلقت مادة اجلدول ف املعِلنة ا كانت الدولة الطرما إذوضِّح 

 الحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقيةاالسم الكيميائي الدارج لدى ا

 . 2-1ذات االسم املدرج يف االستمارة  َأدِخْل

 رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية

 . 2-1ذات االسم املدرج يف االستمارة  َأدِخْل

  36بلد املنشأ

، ويتألف الرمز من 1 التذييلبإدراج الرمز اخلاص بها املضّمن يف  1البلد املورِّد للمادة الكيميائية من مواد اجلدول  حدِّد

ت دثالثة أحرف. ومن الواضح أن هذا الرمز سيكون هو ذات الرمز اخلاص بالدولة الطرف املعِلنة إذا كانت هي اليت ورَّ

 . الكيميائية 1مادة اجلدول 

 اسم املصدر وعنوانه املدني

 وعنوانه املدني يف احلقل املناسب. الكيميائية  1مادة اجلدول اسم مصدر  َأدِخْل

 البلد املتلقي

، ويتألف الرمز من ثالثة 1 التذييلبإدراج الرمز اخلاص به املضّمن يف الكيميائية  1مادة اجلدول البلد الذي تلقى حدِّد 

مادة  تأحرف. ومن الواضح أن هذا الرمز سيكون هو ذات الرمز اخلاص بالدولة الطرف املعِلنة إذا كانت هي اليت تلّق

 .الكيميائية 1اجلدول 

 
تلّقية للمواد املنقولة، لكنها ال تقضي اجلهة املعن  نبأن ُيعَل املرفق املتعلق بالتحققمن اجلزء السادس من  6تقضي الفقرة  1

 باإلعالن عن منشأ هذه املواد. بيد أن العديد من الدول األطراف تقدم طوعًا معلومات عن منشأ املواد املنقولة.
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 اسم املتلقي وعنوانه املدني

 وعنوانه املدني يف احلقل املناسب.الكيميائية  1مادة اجلدول اسم متلقي  َأدِخْل

 نقلالالغرض من 

 1مادة اجلدول ( لتوضيح الغرض من نقل 8 التذييلأو أكثر من الرموز الواردة أدناه )والواردة أيضا يف قائمة ب ارمز ِاخرت

. وقد تفضِّل الدول األطراف بدال عن ذلك إتاحة وصف وجيز إذا كانت هذه الرموز ال تصف بصورة كافية الكيميائية

 الغرض من النقل. 

 األغراض الرمز

C01 حبثية 

C02 طبية 

C03 صيدالنية 

C04 وقائية 

C05 التخلص من النفايات 

C06  الكيميائية 1إنتاج مواد أخرى من مواد اجلدول 

سوى هلذه األغراض )الفقرة الكيميائية  1إذ ال جيوز نقل مواد اجلدول فقط  C04إىل  C01عموما اختيار الرموز ينبغي 

ستخدم يف إنتاج مواد أخرى سُتالكيميائية  1مادة اجلدول (. وإذا كانت املرفق املتعلق بالتحققمن اجلزء السادس من  3

إىل  C01، فيدرج الرمز )الرموز( الذي يبني الغرض من استخدام املواد املعنية )الرموز من الكيميائية 1من مواد اجلدول 

C04 بدال عن إدراج الرمز )C06 وإذا ُأدرج الرمز .C05 ( أو الرمز )التخلص من النفايات(C06 إنتاج مواد أخرى( )

 بيِّن السبب يف اختيار هذا الرمز.ملحوظة تأِضف (، يف هذه احلالة الكيميائية 1من مواد اجلدول 

 الكمية املنقولة ووحدة الوزن 

وحدَتي الوزن الشائع استعماهلا وهما الكيلوغرام كمية املادة املنقولة ووحدة الوزن أمام الكمية. وعلى الرغم من أن  َأدِخْل

على الكيميائية  1عمليات نقل مواد اجلدول  فقد يكون من املناسب عندما تنطوي، يف معظم احلاالتوالغرام، مناسبة 

 . املليغرام أو امليكروغرامكميات ضئيلة جدا، استعمال وحدات من قبيل 
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 النقل عملية تاريخ 

اليوم(. وجيب أن يكون هذا التاريخ هو التاريخ -الشهر-ُأجريت فيه عملية النقل وفقا للشكل )السنة التاريخ الذي َأدِخْل

ردة إىل الدولة الطرف املتلقية. ومن الدولة الطرف املالكيميائية  1مادة اجلدول ى لع ةاملاديالسيطرة الذي مّت فيه نقل 

عن التاريخ الذي يعتزم إجراء عملية النقل فيه الوارد يف اإلخطار، فُيوصى  اختالفا كبريا وإذا كان هذا التاريخ خمتلف

االستمارة أو يف رسالة يرد يف بأن ُيشار إىل التاريخ األصلي الذي كان يعتزم أن جتري فيه عملية النقل يف شكل تعليق 

  اإلحالة ملساعدة األمانة على مطابقة اإلعالن باإلخطار ذي الصلة.
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 عوامل مكافحة الشغب

 

 )هـ(1الفقرة الفرعية  وجب)اإلعالنات الواجب تقدميها مب

 (من االتفاقية املادة الثالثة من
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 القسم كاف جدول حمتويات

 

 344 ........................................................ القسم هذا إطار يف املندرجة اإلعالنات -1

 344 ............................................... لتقدميها القصوى واملواعيد اإلعالنات متطلبات -2

 345 ......................... اإلعالنات استمارات مللء التقنية التوجيهية واملبادئ البيانات أشكال:ألف املرفق

 349 .......................................... الشغب مكافحة عوامل عن اإلعالن استمارَتي فهرس:باء املرفق
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  هذا القسم ندرجة يف إطاراإلعالنات امل -1

عن عوامل مكافحة الشغب اليت املطلوب تقدميها  اتمن دليل اإلعالنات على اإلعالنكاف هذا ينطبق القسم 

)هـ( من املادة الثالثة من 1 الفرعية حتتفظ بها الدولة الطرف املعِلنة ألغراض مكافحة الشغب، وفقا للفقرة

 . االتفاقية

 إلعالنات واملواعيد القصوى لتقدميهامتطلبات ا -2

عن كل مادة كيميائية، حتتفظ بها ألغراض مكافحة الشغب، اسم هذه األولي حتدد الدولة الطرف يف إعالنها 

( إن وجد. ويقدَّم CASاملادة الكيميائية وصيغتها البنائية ورقم تسجيلها يف دائرة املستخلصات الكيميائية )رقم 

 لدولة الطرف املعنية.بعد بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل ايوما  30يف أجل أقصاه اإلعالن إىل املنظمة 

 بعد أن تصبح أي تعديالت سارية املفعول.يوما  30هذا اإلعالن يف أجل أقصاه  حيَّنوسي

لتعريف )هـ( من املادة الثالثة من االتفاقية مراعاة ا1مبوجب الفقرة الفرعية  عند تقديم اإلعالناتومن املهم 

 :تفاقيةالالتالي الوارد يف ا

 " ما يلي:عامل مكافحة الشغبُيقصد مبصطلح "

دث بسرعة يف البشر تهيجا حسيا أو تسبب ْحأي مادة كيميائية غري مدرجة يف أحد اجلداول، ميكن أن ُت

 .رياتها بعد وقت قصري من انتهاء التعرض هلاعجزا بدنيا وختتفي تأث
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 أشكال البيانات واملبادئ التوجيهية التقنية

 اإلعالناتاستمارات مللء 
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 اصة بأشكال البياناتاخلاإلرشادات 

 وإكمال استمارات اإلعالن

ملنظمة الدولية صادر عن الا 3166 املعيارباستخدام الرمز املناسب حبسب  أمساء البلدانينبغي اإلعالن عن  -1

 .1 التذييل( كما يرد يف ISO 3166للتوحيد القياسي )

 بالشكل التالي: السنة )بأربعة أرقام( فالشهر )برقمني( فاليوم )برقمني(:  التواريخينبغي حتديد  -2

 على سبيل املثال. 1998-03-11

 .األسئلة املراد اإلجابة عنها باإلجياب )نعم( أو بالنفي )ال(جيب يف مجيع احلاالت الرد على  -3

بذكر امسها الكيميائي وفقا للتسمية الدارجة يف االحتاد الدولي للكيمياء البحتة  املواد الكيميائيةحتدَّد  -4

 Chemical Abstractsوالتطبيقية، وصيغتها البنائية، ورقم تسجيلها يف "دائرة املستخلصات الكيميائية" )

Service)، .إن وجد 

 ام مرجعية أو أمساء ملفات فريدة.، إن وجدت، بعالمات أو أرقالضمائمجيب أن متّيز  -5

إىل اإلعالن عن عوامل مكافحة الشغب اليت حتتفظ بها  عوامل مكافحة الشغبب تان اخلاصتانستمارالاتشري  -6

 .)هـ( من املادة الثالثة من االتفاقية1 الفرعية طرف، وفقا للفقرةالدولة ال

إذا كانت  0-1استمارة اإلعالن عن عوامل مكافحة الشغب يف  التغيرياتوصف مبلئ اجلزء املعنون  يوصى -7

 إعالنها األولي أو التحديث األخري إلعالنها األولي.دولة طرف بصدد حتيني 

 عدد املرات الذي تدعو إليه الضرورة. 0-2 عن عوامل مكافحة الشغب اإلعالناستمارة  ِاملئ -8
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 استمارَتي اإلعالن

 عن عوامل مكافحة الشغب
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 اإلعالن عن عوامل مكافحة الشغب : حتديد نوع0-1 عن عوامل مكافحة الشغب اإلعالنة استمار

 --------------------------هل هذه استمارة اإلعالن األولي: )نعم/ال(: 

 -----------------هال هذا حتيني لإلعالن األولي أو إلعالن سابق؟ )نعم/ال(: 

 للتغيريات اليت ُأدخلت على اإلعالن السابق.إذا كانت اإلجابة بنعم، ينبغي تقديم وصف قصري 

 وصف التغيريات املدخلة:

 

 

 

 ------------املعلومات الواردة يف اإلعالن باعتبارها معلومات سرية؟ )نعم/ال(:  كلهل جيب أن تعامل 

 -------(: HPأو  Pأو  Rجيب عن هذا السؤال باإلجياب، فينبغي حتديد درجة تصنيف املعلومات )ُإذا أ

(R  مقيدة التداول؛ =P  حممية؛ =H )شديدة احلماية = 

هل يسري وجوب املعاملة كمعلومات سرية على أجزاء معينة من املعلومات الواردة يف اإلعالن دون أجزائها األخرى؟ 

 ----------------------------------------------------------)نعم/ال(:

 السؤال إذا اعُتِبر اإلعالن كله ِسرِّيا( 1جتاوز هذ)

 ______________________________________________________الدولة الطرف املعِلنة: 

 ______________________________________________________تاريخ إرسال اإلعالن: 

 ____________________________________ عوامل ملكافحة الشغب )نعم/ال(؟ مهل حتوز دولتك

 "0-2اإلعالن عن عوامل مكافحة الشغب استمارة "ِاملئ  ("نعم"أجيب عن هذا السؤال باإلجياب )إذا 

، ومل تعترب سرية سوى أجزاء من هذا اإلعالن "0-2 اإلعالن عن عوامل مكافحة الشغباستمارة "إذا واصلت ملء 

استمارة ، يف "اليت تسبقها" C" ، قبل العالمةالصفوف و/أو األعمدة املعنية (HP أو Pأو  R)تصنيف  مستوىبيِّن 

فيها عالمة غري مصنفة من وسُيعترب احلقل أو احلقول اليت مل توضع  ."0-2اإلعالن عن عوامل مكافحة الشغب 

 حيث السرية.
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 املعلومات املتعلقة بالربنامج الوطين اخلاص باحلماية

 من األسلحة الكيميائية واملواد الكيميائية السامة

 املقدِّمة

إىل األمانة  من كل دولة طرف أن تقّدم سنويا املادة العاشرة من اتفاقية األسلحة الكيميائية ُيطلبمن  4عماًل بالفقرة 

 لزيادة شفافية الربامج املعنية. اية من األسلحة الكيميائية، توخًيااجمها الوطين اخلاص باحلمنالفنية معلومات عن بر

قرتحة لإلفادة السنوية النموذجية املستمارة ال( الذي يتضمن اC-9/DEC/CRP.10ؤمتر )امل قراُرويرفق بهذا القسم 

باملعلومات املتعلقة بالربامج الوطنية اخلاصة باألغراض الوقائية. ومتكن هذه االستمارة الدول األطراف من توفري أكرب 

برامج احلماية الوطنية بالسنة عن ت املعلومانية اخلاصة باحلماية. وتتعلق براجمها الوطمن املعلومات عن ممكن قدر 

وعالوة على ذلك جيوز  يوما من نهاية السنة التقوميية السابقة. 90التقوميية السابقة ويتعني تقدميها يف أجل أقصاه 

 يف هذا الصدد.من معلومات إضافية للدول األطراف أن ختتار إدراج ما قد تستنسبه 

 نظرة عامة

عن كل برنامج وطين للحماية من األسلحة الكيميائية بغية املساعدة على متييز عناصره ُيستحسن أن ُتقدَّم نظرة عامة 

الرئيسية. وقد يتسم بعض عناصر برامج احلماية الوطنية بأهمية خاصة، فيكون من املربَّر طلب تقديم املزيد من املعلومات 

ج البحث والتطوير، والتدريب، والشراء، ووحدات املفصَّلة بشأنها. وقد تتكون الربامج الوطنية من عدة عناصر مثل برام

 احلماية املتخصصة اليت تستعني بها الدول األطراف. 
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 املعلومات املندرجة يف إطار هذا القسم -1

األطراف أن تقدِّمه سنويًا إىل األمانة من املعلومات عن براجمها جيب على الدول يندرج يف إطار هذا القسم ما 

 االتفاقية.من املادة العاشرة من  4الوطنية اخلاصة باحلماية، مبوجب الفقرة 

 شرح املصطلحات املستخدمة يف ما يتصل مبتطلبات تقديم املعلومات -2

 التالية: اإلملام بالشروحمن املهم عند تقديم املعلومات 

" هي األغراض املتصلة باحلماية من املواد الكيميائية السامة واحلماية من األسلحة أغراض احلماية" (أ)

 .الكيميائية

املعدات املصمَّمة لوقاية البشر من التماّس باملواد الكيميائية السامة أو املواد " هي معدات احلماية" (ب)

 .املعرَّفة بأنها أسلحة كيميائية

 ." هي احلماية من األسلحة الكيميائيةاحلماية الكيميائية" (ج)

ؤها، " هي الوحدات العسكرية أو املدنية القائمة أو املزمع إنشاوحدات احلماية الكيميائية املتخصِّصة" (د)

اليت تتصل إحدى مهاّمها الرئيسية باحلماية من املواد الكيميائية السامة أو املواد الكيميائية املعرَّفة 

 بأنها أسلحة كيميائية.

 من املادة العاشرة من اتفاقية 4مبوجب الفقرة  اإلفاداتاالستمارات اإللكرتونية لتقديم  -3

 األسلحة الكيميائية

)أنظر القرار يف الصفحة  2004تشرين الثاني/نوفمرب  16، املؤرخ بـC-9/DEC/CRP.10القرار  يبيَّن يف )أ(

 .من االتفاقيةمن املادة العاشرة  4صيغة اإلفادة السنوي الالزم تقدميها مبوجب االفقرة املوالية( 

أضيفت وسيلة إلكرتونية لتقديم هذه اإلفادة السنوية، بالشكل ، على هذا النحوولدعم الدول األطراف  )ب(

الي حتتفظ به األمانة وفقا  احملدَّث ماية واملساعدةاخلاص باحلبيانات الاملنصوص عليه،إىل مصرف 

  ”Catalyst“  اخلادوم اخلارجي للمنظمةيف مصرف البيانات  وميكن إجياد من املادة العاشرة. 5للفقرة 

وإذا واجهت الدول .  ]rhttps://www.opcw.org/resources/catalyst/registe[  من خالل الرابط

للوصول إىل مصرف البيانات، ميكنها أن تبعث رسالة بالربيد اإللكرتوني إىل األطراف أي صعوبات 

  .contact@opcw.org-PADالعنوان:

https://www.opcw.org/resources/catalyst/register
mailto:PAD-contact@opcw.org
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املؤرخة  EC-97/S/2)الوثيقة  2021وأطلعت األمانة اجمللس التنفيذي، يف مذكرة ُوّزعت يف عام  )ج(

( على املستجدات عن حال مصرف بيانات احلماية واملساعدة ووظائفه 2021حزيران/يونيه  15بـ

احملسَّنة. واخُترب مصرف بيانات احلماية واملساعدة وواجهُة املستخدمني البينّية، اللَذين مّتت 

يانات وواجهُته ، بدعم من الدول األطراف املهتمة، وغدا مصرف الب2020ترقيتهما، بنجاح يف عام 

 البينية متاَحني اآلن للجميع.

لتمكينها من اإلحاطة ، دليل مستخدم 2021الدول األطراف، يف أوائل عام مجيع وّزعت األمانة على و )د(

اخلادوم بطريقة استخدام املنصة وتقديم اإلفادات. وُحمَّل دليل املستخدم أيضا على بشكل أفضل 

االتصال . وتظل األمانة على استعداد ملساعدة أي دولة طرف على ”Catalyst“اخلارجي للمنظمة 

 املختلفة واالنتقال بينها. خبصائص مصرف البيانات 

كل البيانات املتاحة يف مصرف البيانات غري سرية وميكن جلميع املستخدمني رؤيتها. وحتى يتسنى  )هـ(

من املادة العاشرة  4قديم إفاداتها مبوجب الفقرة للدول األطراف استخدام الوسائل األخرى املتاحة لت

لُيظهر أن اإلفادة الوطنية قد ُقدِّمت لسنة ما ويشري يف شكل حممّي، ستحّدث األمانة مصرف البيانات 

 يتصل باألغراض الوقائية.فقط إىل ما إذا أعلنت تلك الدولة الطرف عن وجود برنامج وطين 

من املادة العاشرة بالربيد  4تقديم إفاداتها السنوية وفقا للفقرة  ستحتفظ الدول األطراف بإمكانية )و(

  .ُرغب يف ذلكإن  اإللكرتوني
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 منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 

 مؤمتر الدول األطراف

 التاسعةالدورة 

 2004كانون األول/ديسمرب  3 - تشرين الثاني/نوفمرب 29

C-9/DEC/CRP.10 

26 November 2004 
ARABIC 

Original: ENGLISH 

 

 مشروع قرار

 اإلفادة باملعلومات املتعلقة بالربامج الوطنية املتصلة باألغراض الوقائية،

 من املادة العاشرة من اتفاقية األسلحة الكيميائية 4عمال بالفقرة 

 إن مؤمتر الدول األطراف،

األسلحة الكيميائية )املشار إليها يف ما يلي باسم "االتفاقية"( تقضي  من املادة العاشرة من اتفاقية 4أن الفقرة  إذ يالحظ

األمانة الفنية )املشار إليها يف ما يلي باسم "األمانة"(، مبعلومات عن براجمها بأن تقوم كل دولة طرف سنويا بإفادة 

 الدول األطراف )املشار إليه يف ما يلي باسم "املؤمتر"( مؤمترالوطنية املتصلة باألغراض الوقائية، وفقا إلجراءات يقوم 

 ، وذلك بغية زيادة شفافية هذه الربامج؛)ط( من املادة الثامنة من االتفاقية21بدراستها وإقرارها عمال بالفقرة 

بأن مؤمتر الدول األطراف يف دورته االستثنائية األوىل الستعراض سري العمل باتفاقية األسلحة الكيميائية  وإذ يذكِـّر

ية، )املشار إليها يف ما يلي باسم "مؤمتر االستعراض األول"( أكَّد جمدَّدا على أن أحكام املادة العاشرة من االتفاق

يف ما يتعلق باملساعدة  ة حظر األسلحة الكيميائية )املشار إليها يف ما يلي باسم "املنظمة"(منظمواألنشطة اليت تضطلع بها 

واحلماية من األسلحة الكيميائية، تبقى مالئمة وهامة؛ وأن هذه األحكام واألنشطة قد اكتسبت املزيد من األهمية يف 

 (؛2003أيار/مايو  9املؤرخة بـ RC-1/5من الوثيقة  92-7السياق األمين الراهن )الفقرة 
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بأن مؤمتر االستعراض األول أعلن أنه سُيستفاد، يف تنفيذ املتطلب القاضي بتقديم اإلفادات السنوية وإذ يذكِـّر أيضا 

 اتفاق بشأن اإلجراءات اخلاصة بهذه من املادة العاشرة من االتفاقية، من التوصل يف وقت قريب إىل 4عمال بالفقرة 

اإلفادات، وطلب كذلك من اجمللس التنفيذي )املشار إليه يف ما يلي باسم "اجمللس"( القيام على وجه السرعة بإعداد 

 (؛RC-1/5من الوثيقة  94-7اإلجراءات املطلوبة بهذا الشأن مبوجب االتفاقية وتقدميها من أجل اعتمادها )الفقرة 

من املادة العاشرة منها، ما يفسَّر باعتباره يعرقل حق أي دولة طرف  2أنه ليس يف االتفاقية، عمال بالفقرة  يالحظوإذ 

يف إجراء حبوث يف جمال وسائل احلماية من األسلحة الكيميائية، أو يف استحداث هذه الوسائل أو إنتاجها أو احتيازها 

 مبوجب االتفاقية؛أو نقلها أو استعماهلا، ألغراض غري حمظورة 

بوجوب أن تواصل املنظمة تعزيز جهودها الرامية إىل ضمان التنفيذ الكامل ألحكام املادة العاشرة من االتفاقية،  وإذ يقـّر

 اخلاصة باملساعدة واحلماية من األسلحة الكيميائية؛

املادة العاشرة من االتفاقية على تعزيز  على وجوب أن تساِعد كافة التدابري اليت تتخذها الدول األطراف لتنفيذ وإذ يشدِّد

قدرة املنظمة على القيام على حنو أفضل بتنسيق املساعدة واحلماية من األسلحة الكيميائية وبإيصال وسائلهما إىل الدول 

 األطراف؛

 4ية، وفقا للفقرة توصية اجمللس بشأن اإلفادة باملعلومات املتصلة بالربامج الوطنية املتعلقة باألغراض الوقائ وإذ نظر يف

 (،2004تشرين الثاني/نوفمرب  24بتاريخ  EC-M-24/DEC.6من املادة العاشرة من االتفاقية )

االستمارة املرفقة بهذا القرار لتستخدمها الدول األطراف يف إفادة األمانة سنويا مبعلومات عن براجمها  يعتمد -1

 ا يلي:الوطنية اخلاصة باألغراض الوقائية، وذلك مع العلم مب

أنه جيب على كل دولة طرف أن تستخدم االستمارة املرفقة بهذا القرار لتقديم املعلومات املتصلة  )أ(

يوما بعد نهاية تلك  120بأنشطتها املعنية يف ما خيص السنة التقوميية السابقة، يف أجل أقصاه 

 السنة؛

علومات اليت يقدمها غريها من الدول أنه جيب على األمانة أن تتيح للدول األطراف، عند الطلب، امل )ب(

األطراف؛ وأن كل املعلومات السرية اليت يتم تقدميها جيب أن تـُعاَمل وفقا مُلرفق االتفاقية املتعلق 

 من الفرع ألف(؛ 2بالسرية )الفقرة 
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علومات احلساسة املتعلقة بالربامج الوطنية أن ال ُيِخلَّ هذا القرار حبق الدول األطراف يف محاية امل يوافق على -2

اخلاصة باألغراض الوقائية، وال حبق الدول األطراف يف أن متيِّز مبثابة معلومات سرية كلَّ املعلومات احلساسة 

 اليت ختتارها لتقدميها إىل املنظمة وفاء منها مبقتضى اإلفادة هذا.

 

باملعلومات املتعلقة بالربامج الوطنية اخلاصة باحلماية من األسلحة الكيميائية، استمارة مقرتحة لإلفادة السنوية  املرفق:

 مبوجب املادة العاشرة من اتفاقية األسلحة الكيميائية
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 املرفق

 استمارة مقرتحة لإلفادة السنوية باملعلومات

 املتعلقة بالربامج الوطنية اخلاصة باحلماية من األسلحة الكيميائية،

 الكيميائيةمبوجب املادة العاشرة من اتفاقية األسلحة 

 

 :اسم الدولة الطرف اليت تقدِّم املعلومات

 الفرتة املشمولة باإلفادة: -1

 تشمل هذه اإلفادة السنة التقوميية: -2

 املعلومات املتعلقة بوجود برامج وطنية متصلة باحلماية من األسلحة الكيميائية

للوقاية من األسلحة هل لدولتكم الطرف برامج وطنية خاصة بإعمال تدابري  -3

 الكيميائية؟

 )"نعم"(، فهل تشمل هذه الربامج: إذا ُاجيَب باإلجياب 

 ❑ال   ❑نعم 

 ❑ال   ❑نعم  وقاية العسكريني من اهلجمات اليت تـُستخدم فيها أسلحة كيميائية؟ )أ( 

 ❑ال   ❑نعم  وقاية املدنيني من اهلجمات اليت تـُستخدم فيها أسلحة كيميائية؟ )ب( 

 ملعلومات العامة املتعلقة بأهم عناصر الربامج الوطنية املتصلة باألغراض الوقائيةا

ية اليت ئُيدرج هنا ملخص عام للربامج الوطنية اخلاصة بإعمال تدابري للوقاية من اهلجمات باألسلحة الكيميا -4

يمية واحمللية يف هذا اجملال تستهدف القوات املسلحة للدولة الطرف وأهاليها املدنيني، و/أو لالختالفات اإلقل

)حبسب مقتضى احلال يف ما خيص الدولة الطرف وعلى أراضيها( )يتاَبع امللخص على ورقة منفصلة عند 

 اللزوم(:



 القسم الم

 2013دليل اإلعالنات لعام ل 3الطبعة املعّدلة 

 

 362الصفحة 

تـُدَرج هنا قائمة بأهم اهليئات الوطنية احلكومية و/أو اإلقليمية واحمللية )حبسب ظروف الدولة الطرف( اليت  -5

 سؤولية الرئيسية عما يلي:تتوىل يف الدولة الطرف امل

 محاية القوات املسلحة: )أ(

محاية العاملني املتخصصني مثل رجال الشرطة، ورجال اإلطفاء، والعاملني يف جمال سيارات اإلسعاف  )ب(

 أو يف اجملال الطيب، واملسؤولني احلكوميني:

 محاية عامة اجلمهور: )ج(

  للمدنيني معدات وقائية فهل هي:إذا كانت تـُوفَـّر للقوات املسلحة أو  -6

 ❑ال   ❑نعم  تصمَّم يف إطار البحث اإلمنائي الذي ترعاه احلكومة؟ )أ( 

 ❑ال   ❑نعم  تـُحتاز يف السوق التجارية؟ )ب( 

 ❑ال   ❑نعم  تـُحتاز من حكومات دول أطراف أخرى؟ )ج( 

املنظمة مبوجب  ن طريقهل تقدمت حكومة الدولة الطرف بعرض لتوفري املساعدة ع -7

 ❑ال   ❑نعم  من املادة العاشرة من اتفاقية األسلحة الكيميائية؟ 7الفقرة 

 املعلومات املتعلقة بأهم عناصر أنشطة البحث اإلمنائي املتصلة باألغراض الوقائية

هل تـُجري حكومة الدولة الطرف حبثا إمنائيا متصال باحلماية من األسلحة  -8

 امليادين التالية:الكيميائية، يف 

 

 ❑ال   ❑نعم  محاية جهاز التنفس 

 ❑ال   ❑نعم  األلبسة الوقائية 

 ❑ال   ❑نعم  احلماية اجلماعية 

 ❑ال   ❑نعم  إزالة تلوث األحياز والعاملني واملوادتقنيات  

 ❑ال   ❑نعم  كشف عوامل األسلحة الكيميائية/حتديد ماهيتها 

 ❑ال   ❑نعم  املختربي لعوامل األسلحة الكيميائية تحليل ال 

 ❑ال   ❑نعم  التدابري املضادة الطبية  
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 ❑ال   ❑نعم  وضع مناذج لألخطار 

 وجود وحدات تتمثل إحدى وظائفها الرئيسية يف احلماية من األسلحة الكيميائية املعلومات عن 

هل هناك وحدات عسكرية تتمثل إحدى وظائفها الرئيسية يف احلماية من األسلحة  -9

 الكيميائية؟

 

 ❑ال   ❑نعم 

)مثل احلماية  جيَب باإلجياب )"نعم"(، فتـُبيَّن هنا بصورة وجيزة أهم مهام الوحدات املعنيةُأإذا  - 10

اجلماعية، وإزالة التلوث، والكشف، والتدابري املضادة الطبية(. يتاَبع العرض على ورقة منفصلة عند 

 اللزوم:

 املعلومات املتعلقة بربنامج التدريب املتصلة باألغراض الوقائية

هل تـُجري الدولة الطرف تدريبا عمليا لقواتها املسلحة بواسطة عوامل كيميائية  - 11

 هلذه العوامل؟ حاكياٍتقيقية أو ُمح

 

 ❑ال   ❑نعم 

  هل تقوم الدولة الطرف بتدريب عسكرييها يف امليادين التالية: - 12

 ❑ال   ❑نعم  استعمال معدات احلماية الشخصية؟ )أ( 

 ❑ال   ❑نعم  إزالة التلوث؟ )ب( 

 ❑ال   ❑نعم  ؟الكشف )ج( 

 ❑ال   ❑نعم  اجلوانب الطبية للحماية؟ )د( 

هل وفرت حكومة الدولة الطرف يف السنة املاضية تدريبا لعسكريني أو مدنيني  - 13

 أجانب على احلماية مما ميكن وقوعه من اهلجمات بواسطة األسلحة الكيميائية؟

 

 ❑ال   ❑نعم 

 املعلومات املتعلقة حبماية األهالي املدنيني

األسلحة الكيميائية دعم لألهالي املدنيني يف هل يهيَّأ يف إطار برنامج احلماية من  - 14

 حالة استخدام أسلحة كيميائية أو التهديد باستخدامها؟

 

 ❑ال   ❑نعم 

جيبَ باإلجياب )"نعم"( فُيشار هنا إىل اجلهة اليت توفِّر الدعم من بني اجلهات إذا ُأ - 15

 التالية:

 

 ❑ال   ❑نعم  دائرة اإلطفاء؟ )أ( 
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 ❑ال   ❑نعم  العاملون يف جمال الطوارئ الطبية؟ )ب( 

 ❑ال   ❑نعم  الشرطة؟ )ج( 

 ❑ال   ❑نعم  الوحدات العسكرية؟ )د( 

 ❑ال   ❑نعم  جهات أخرى متعاقدة )مثل الشركات اخلاصة(؟ )هـ( 

بالنفي )"ال"( فهل ُيرمى إىل قيام عاملني متخصصني  14جيَب عن السؤال إذا ُأ - 16

 ا الدعم يف املستقبل؟بتقديم مثل هذ

 

 ❑ال   ❑نعم 

على التحرك االستجابي يف حالة  مرسالتتـُجرى متارين تدريبية تشتمل على هل  - 17

 هجمات باألسلحة الكيميائية تستهدف األهالي املدنيني؟

 

 ❑ال   ❑نعم 

الكيميائية )عدا اتقاء آثار اهلجمات باألسلحة ر لعامة اجلمهور تدريب على َّهل يوف - 18

 من يشاركون يف التدريب العسكري النظامي كجانب من خدمتهم الوطنية اإللزامية(؟

 

 ❑ال   ❑نعم 

لومات تثقيفية عن اتقاء اهلجمات باألسلحة الكيميائية ر للجمهور العام معَّهل تـُوف - 19

 ، واملواقع على شبكة اإلنرتنيت، إخل(؟نشورات)مثل امل

 ❑ال   ❑نعم 

 املعلومات اإلضافية

تـُدرج هنا قائمة مبا يتيسَّر من املراجع إىل نـُخبة من الورقات العلمية، املتاحة إتاحة عامة، مما ُينشر خالل  - 20

 السنة املشمولة باإلفادة بشأن الربامج الوطنية اخلاصة باحلماية من األسلحة الكيميائية.
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 تكملة متعلقة بالِسرِّية

 لدليل اإلعالنات اخلاص باملنظمة

 مقدِّمة

فيما خيص تصنيَف املعلومات لدولة الطرف اليت تقدِّم معلومات إىل املنظمة الصالحيُة النهائيُة تعود ل هإذ ُيسلَّم بأن

توضيح املفاهيم  درجة الِسرِّية املسندة إليها وطريقة إيصاهلا، فإنه ُيراد بهذه التكملة املتعلقة بالِسرِّيةاملعنية من حيث 

 رِّية" للعاملني يف اهليئات الوطنية.بالِس ةتعلقاملاملنظمة  سياسة"وثيقة املعروضة يف 

 حتديد درجة حساسية املعلومات الِسرِّية -1

تنشأ اليت ُتقدَّم إىل املنظمة أو اليت الِسرِّية املناسب بتناوِل ومحايِة املعلومات  على النحوضمان القيام ل توخيًا 1-1

]...[ " على أن "سياسة املنظمة املتعلقة بالِسرِّية"وثيقة من اجلزء اخلامس من  2-1، ُينصُّ يف الفقرة فيها

 : [هي] املعلومات عنصر مننبغي مراعاتها يف حتديد حساسية توامل األساسية اليت الع

ة طرف، درجة الضرر الضمين الذي قد يسبب فيه الكشف عنه لدولة طرف، أو أي هيئة تابعة لدول )أ(

  ؛مبا يف ذلك أية شركة جتارية أو أي مواطن من رعايا دولة طرف أو لالتفاقية أو للمنظمة

دولة أو أي هيئة أخرى مبا  درجة امليزة اخلاصة أو االنتقائية اليت قد يتيحها الكشف عنها لفرد أو )ب(

 .يف ذلك أية شركة جتارية

 ".املستعملة يف حتديد سرية املعلوماتوتتطابق هذه العوامل مع العوامل 

 إىل  3-1فيما يتعلق بنظام املنظمة اخلاص بتصنيف املعلومات الِسرِّية يف الفقرات  يةالتوجيهتنص املبادئ و 1-2

 :على ما يلي "سياسة املنظمة املتعلقة بالِسرِّيةمن اجلزء اخلامس من " 1-6

ف املعلومات َّأدناه، تصن املعروضة اخلاصةالتصنيف  عوامللى عهذه العوامل التوجيهية و "]...[ بناًء على

 :اآلتية من أقلها حساسية إىل أكثرها حساسيةالفئات حسب الِسرِّية 

 لتصنيف املنظمة طبقا مقيدة •

 لتصنيف املنظمة حممية طبقا •

 لتصنيف املنظمة احلماية طبقا ةشديد •
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. جيب ومسها تبعا لذلكوفة َّاملشار إليها غري مصن فئاتالأية فئة من  حتتاملعلومات اليت ال تندرج وتعترب 

إال إذا مت  املنظمة والدول األطراف حمل محاية مالئمة خالل اإلصدار من قبلغري املصنَّفة ستكون املعلومات و

 .بصورة مستقلةاحملدَّدة اإلفراج وفقًا إلجراءات الرتخيص اخلاص بإصدارها عنها 

جيب على كل و. فتصنيالفئة  وفق ةساسيستوى احليرتبط مستوى محاية املعلومات الِسرِّية مبيتعّين أن[ و]

 مستوى وفقالدول األطراف  نمأو نفسها املنظمة اآلتية سواء من املنظمة  معلوماتأن حتمي املنظمة على دولة و

 ."تصنيفالر عنه بفئة معبَّكما هو حساسيتها 

وإن اإلرشادات املتعلقة مبعيار حتديد درجة التصنيف من حيث الِسرِّية الواجب إسنادها، عند اللزوم، إىل  1-3

سياسة املنظمة اخلامس من وثيقة "من اجلزء  18-1إىل  7-1املعلومات املراد تقدميها إىل األمانة ترد يف الفقرات 

 بهذه التكملة املتعلقة بالِسرِّية. 1 رفق".وقد ُأدرجت يف املاملتعلقة بالِسرِّية

 ولئن كان للدول األطراف احلق يف تصنيف أية معلومات تـُقدِّمها إىل األمانة فإنه ينبغي التشديد على أن األمانة 1-4

بِة ومحايِة املعلومات اليت تتلقاها من الدول األطراف حتى إذا كانت َدَرَجت على القيام على حنو صارم مبراق

تاح للنشر "، ال ُتسياسة املنظمة املتعلقة بالِسرِّية"وثيقة من  السابعمعلوماٍت "غرَي مصنَّفة". ثم إنه، وفقًا للجزء 

 هذه الدولة الطرف ةافقالعمومي أية معلومات ُتستلم من الدولة الطرف، بصرف النظر عن تصنيفها، إال بعد مو

 على ذلك.

وال حيق للدول األطراف أن ُتغيِّر تصنيف معلومات الدول األطراف األخرى. ويتعني مراعاة هذا التصنيف فيما  1-5

 خيص التصنيف الشامل للوثيقة عند إبالغ معلومات الدول األخرى إىل األمانة.

 دى املنظمةلاملخوَّلون ممثلو الدول األطراف  -2

 "بالنسبة للمعلوماتبأنه،  ""سياسة املنظمة املتعلقة بالِسرِّية وثيقةمن اجلزء السادس من  5-3تقضي الفقرة  2-1

اليت تنقلها دولة طرف إىل املنظمة، مبا يف ذلك املعلومات اليت ُتعترب ِسرِّية، يتعيَّن أن يقوم بتقديم هذه 

ؤذن للعاملني يف األمانة بأن حييلوا مواد ال ُي، املقتضى . ووفقًا هلذااملعلومات ممثل رمسي لتلك الدولة الطرف"

 أو أن يتلقوها منهم إال إذا كان هؤالء املمثلون قد ُعيِّنوا باعتبارهم ممثلني رمسيني. األعضاء ِسرِّية إىل ممثلي الدول

ووفقًا ألحكام النظام الداخلي ملؤمتر الدول األطراف والنظام الداخلي للمجلس التنفيذي، واألحكام ذات الصلة  2-2

الواردة يف اتفاق مقر املنظمة، ُيعترب ممثِّلني رمسيني للدول األعضاء ممثلوها الدائمون ومناوبوهم ومستشاروهم 

، ذات العنوان "اعتماد 1999أيار/مايو  6املؤرخة بـ S/112/99املعتَمدون، على النحو املبيَّن يف وثيقة األمانة 
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ال حيق استالم الوثائق واملواد الِسرِّية من األمانة إال  ،املمثلني )الدائمني( واملناوبني واملستشارين". وبوجه عام

 للممثلني الدائمني للدول األطراف ومناوبيهم. 

ومناوبيهم أن يستلموا وثائق ِسرِّية من األمانة بناًء على إذن بذلك من وجيوز ملسؤولني غري املمثِّلني الدائمني  2-3

املمثل الدائم املعين لدى املنظمة. وجيب إصدار هذا اإلذن مقدَّمًا، من خالل رسالة رمسية أو مذكرة شفوية 

 م.ُتبعث إىل الوحدة اإلدارية التابعة لألمانة اليت أصدرت اإلخطار بأن مثة وثيقة جاهزة لالستال

 وسم الوثائق الِسرِّية -3

من الضروري عند تقديم أو استالم وثائق ِسرِّية خاصة باملنظمة أن توسم الوثيقة والغالف اخلارجي الذي قد  3-1

وثيقة تكون مرزومة فيه بالعالمة املناسبة لتصنيفها طبقًا لتصنيف املنظمة، وذلك وفقًا للجزء السادس من 

 ."سياسة املنظمة املتعلقة بالِسرِّية"

بعالمات التصنيف املناسبة، طبقاً لتصنيف املنظمة، الوثائق الِسرِّية املعتَزم توزيُعها خالل أن توسم  أيضا وجيب 3-2

إلحدى هيئيت توجيه املنظمة أو أحد أجهزتها الفرعية، وينبغي أن ُتقدَّم هذه الوثائق إىل فرع  السرية اجللسات

 اإلعالنات قبل موعد عقد اجللسة املراد توزيعها خالهلا بوقت كاٍف.

 الوثائق املتصلة بالتحقق -4

 اإلدارية يف األمانة، املكلَّفة باستالم وتوزيع الوثائق املتصلة بالتحقق. الوحدة إن فرع اإلعالنات هو 4-1

املخوَّل أن  العضو: لتسليم وثيقة ِسرِّية إىل األمانة، ينبغي أواًل ملمثل الدولة تسليم الوثائق املعنية إىل األمانة 4-2

(. ويف موعد اللقاء املرتَّب له 070-4163031 مع فرع اإلعالنات )باالتصال هاتفيًا على الرقم حيدِّد موعدًا

واحد  موظفحبضور  مقر املنظمة مبنى يف يقوم املمثل املعَتَمد للدولة الطرف املعنية بتسليم الوثيقة املعنية ،مقدَّمًا

يف فرع اإلعالنات بالتحقق من التخويل املمنوح للممثل  العامل يف فرع اإلعالنات على األقل. ويقوم املوظف

 املنظمة. بطاقة هويته الصادرة عناملعين بفحص 

الفاكس أما إحالة املواد الِسرِّية إىل األمانة عن طريق الربيد اإللكرتوني أو الربيد العادي أو السعاة اخلاصني أو  4-3

. فوسائل اإلحالة هذه ال تهيئ بوجه "سياسة املنظمة املتعلقة بالِسرِّية"فال تتماشى مع أحكام  أمنياغري املصون 

لمعلومات الِسرِّية اخلاصة باملنظمة. وتقوم األمانة، يف حاالت املطلوب توفريها لماية احلعام الدرجة الالزمة من 

وسائل، بتناوهلا، بدًءا من وقت استالمها أو فتحها، وفَق إجراءاتها استالمها موادَّ ِسرِّية بإحدى هذه ال

الداخلية اخلاصة بتناول ومحاية املعلومات الِسرِّية. بيد أنه ليس بوسع األمانة أن تضمن أن املعلومات املعنية 

دول األعضاء به. ولذا ُيطلب من ال مأذوناملقدَّمة على هذا النحو مل تتعرض قبل وصوهلا إليها إلفشاء غري 



 القسم ميم

 2013دليل اإلعالنات لعام ل 3الطبعة املعّدلة 

 

 370الصفحة 

بعدم إحالة معلومات مصنَّفة إىل األمانة بواسطة الربيد اإللكرتوني أو الربيد العادي أو  ،قاعدة عامةك ،التقيد

 السعاة اخلاصني أو الفاكس.

( اإلشعار باستالم C16املواد الِسرِّية )االستمارة  نقل: جيري بواسطة مذكرة اإلشعار باستالم الوثائق املعنية 4-4

 ئق و/أو املواد الِسرِّية اليت يقوم ممثل الدولة العضو املعنية بتسليمها إىل األمانة بصورة مباشرة.الوثا

املنظمة كتابيا بأن مثة  لدىيقوم فرع اإلعالنات بإخطار املمثل الدائم للدولة العضو  استالم الوثائق الِسرِّية: 4-5

حد تبيان ما إذا كان عنوان الوثيقة املعنية ِسرِّيًا أيضًا(. متاحة لالستالم من األمانة )دون الذهاب إىل  "وثيقة"

ينبغي أن تقوم الدولة العضو املعنية باالتصال بفرع اإلعالنات لتحديد موعد الستالم  ،وردًا على هذا الفاكس

وثيقة إىل ممثل ُتسلَّم ال ،( ويف موعد اللقاء املرتَّب له مسبقًا070-4163031الوثيقة الِسرِّية املعنية )على الرقم 

تسليم وُيجرى حبضور اثنني من العاملني يف فرع اإلعالنات.  B.12الدولة الطرف املعنية املعتَمد يف القاعة 

النافذة املتعلقة بالِسرِّية.  اإلجراءاتاملعنية اليت ُأرسل اإلخطار بشأنها وفقًا لكافة  (الوثائقالوثيقة )واستالم 

فيجب أن تكون األمانة  ،الطرف، غري ممثلها أو مناوبه، أن يستلم الوثيقة وفد الدولةيف وإذا ُطلب من عضو 

(. 3-2)على النحو امُلبيَّن يف الفقرة صادرة عن املمثل املعين قد تلقت أواًل رسالة أو مذكرة شفوية ختوِّله ذلك 

قة هويته الصادرة عن بطاويقوم املوظفان العامالن يف فرع اإلعالنات بالتحقق من ختويل املمثل املعين بفحص 

 .املنظمة

 توزيع الوثائق الِسرِّية املندرجة يف ِعداد وثائق السلسلة الرمسية -5

توزع أمانة هيئيت توجيه املنظمة الوثائق الِسرِّية املندرجة يف ِعداد وثائق السلسلة الرمسية املراد النظر فيها  5-1

 خالل جلسات هاتني اهليئتني.

عن طريق ر هذه الوثائق هيئيت توجيه املنظمة بإخطار الوفود عن طريق الربيد اإللكرتوني بتوفُّوتقوم أمانة  5-2

الوثيقة لقيام الوفود باستالم على األقل خمتلفتني  زمنيتني ا غري مصنَّف، وحتدِّد فرتتنيعنوان استخدامها

 تسهيالً لقيام مجيع املعتَزم أن يستلموا املعنية. وُتختار هاتان الفرتتان حبيث تقعان يف يومني خمتلفني (الوثائق)

املعنية باستالمها. وال تعطى للدولة العضو إال نسخة واحدة من الوثيقة الِسرِّية املعنية، اليت الوثيقة )الوثائق( 

لو األمانة باستنساخ الوثائق الِسرِّية اليت يستلمها ممث ملوظفيجيب أن يستلمها أحد املخوَّلني تسّلمها. وال يؤذن 

 الدول األعضاء املخوَّلون.
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وُتلزم الدول األعضاء حبماية الوثائق السرية اليت تتلقاها من األمانة وفق نظامها الوطين املكافئ لتصنيف  5-3

، بنظام التصنيف هذا هذه األخريةالوثائق. ويتعني على مجيع الدول األعضاء تزويد األمانة ، بناًء على طلب 

 تفاقية(.االمن املرفق املتعلق بالسرية يف  4نظام التصنيف املعمول به يف املنظمة )الفقرة  وإبالغها مبدى توافقه مع

األمانة بأن يسلِّموا الوثائق الِسرِّية املندرجة يف عداد وثائق السلسلة الرمسية إال لألشخاص  وظفيؤذن ملوال ُي 5-4

 .3-2و 2-2ني مبيَّن يف الفقرتوفق ما هو املخوَّلني ذلك على النحو الواجب 

الوثيقة تقوم أمانة هيئيت توجيه املنظمة باالتصال بالوفود اليت مل تستلم نسختها من  ما يقضي األمر،وحسب 5-4

 الستالمها. موعد نهائي الِسرِّية خالل الفرتتني املرتَّب هلما مسبقًا، ُمْعِلمًة إياها بتحديد)الوثائق( 

 ة بالتحقق والوثائق اليت هي ضمن وثائق السلسلة الرمسيةغري الوثائق املتصل الوثائق الِسرِّية -6

ِسرِّية غري متصلة بالتحقق وال تندرج يف ِعداد وثائق السلسلة الرمسية إىل أية وحدة وثيقة )وثائق( إذا لزم تسليم  6-1

بشأنها فُتتبع ، أخرى من وحدات األمانة غري فرع اإلعالنات/أمانة هيئيت توجيه املنظمة أو استالمها منها

 .الذكرنفس إجراءات تناول واستالم الوثائق الِسرِّية اآلنفة 

فيمكن توجيهها إىل مكتب الِسرِّية  ،وإذا كانت هناك أية أسئلة أخرى متعلقة باإلجراءات املبيَّنة يف هذه الوثيقة 6-2

احملددتني التابعتني أي من الوحدتني اإلداريتني إىل ( أو 070-4163366واألمن )باالتصال هاتفيًا على الرقم 

 .لألمانة املذكورتني يف الفقرات أعاله
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 من اجلزء اخلامس من وثيقة "نهج املنظمة فيما يتعلق بالِسرِّية"( بسات: فئات تصنيف املعلومات الِسرِّية )مقت1 رفقامل

 احلماية طبقًا لتصنيف املنظمة ةشديداملعلومات ال املنظمةمية طبقًا لتصنيف املعلومات احمل طبقًا لتصنيف املنظمة التداول قيدةاملعلومات امل

 املعيار:

 قد ُيلـِْحق إفشاؤهاتشمل هذه الفئة املعلومات اليت 

بفعالية االتفاقية ومصداقيتها، ضررًا  بدون ترخيص

أو مبصاحل دولة طرف أو هيئة جتارية أو حكومية 

 .(7-1ها )الفقرة من رعايا شخصدولة طرف أو ل

 املعيار:

 إفشاؤها ُيلـِْحقتشمل هذه الفئة املعلومات اليت قد 

بفعالية االتفاقية  جوهرياًا بدون ترخيص ضرر

مبصاحل دولة طرف أو هيئة جتارية  وأومصداقيتها، 

ها رعايا من شخص دولة طرف أو لأو حكومية 

 .(11-1)الفقرة 

 املعيار:

 قد تشمل هذه الفئة املعلومات الِسرِّية احلساسة اليت

بدون ترخيص ضررًا فادحًا بفعالية  إفشاؤها ُيلـِْحق

االتفاقية ومصداقيتها أو بأهدافها والغرض منها، أو 

األمن القومي أو ِسرِّية من ناحية ضرراً فادحاً  ُيلـِْحق

دولة طرف أو هيئة  التجارية مبصاحلاملعلومات 

من  شخصدولة طرف أو لحكومية أو جتارية 

 .(14-1ها )الفقرة رعايا

 :أمثلة

، اليت األشكال التالية من املعلومات إدراجميكن 

 ،بأية وسيلة من الوسائلحتتازها املنظمة أو تنشئها 

طبقًا لتصنيف التداول دة قّياملاملعلومات فئة  يف

، ما مل ُيقرَّر إدراجها يف فئة أخرى نظرًا إىل املنظمة

اتسام البيانات املعنية بدرجة حساسية أعلى أو 

 :(8-1)الفقرة أدنى 

التقارير واإلعالنات األولية والسنوية اليت  )أ(

الثالثة ملواد مبوجب اتقدمها الدول األطراف 

والرابعة واخلامسة والسادسة من االتفاقية 

ما تعترب تحقق، عندالب ها املتعلقرفقووفقًا مل

الوثائق  اليت تصدر عنها الدول األطراف

من  ه الدرجةهذ علىأنها  املعنية

 ساسية؛احل

نتائج أنشطة التحقق ب املتعلقةالتقارير العامة  )ب(

 ؛وفعاليتها

 

الدول  افةكبها  اليت تزوَّداملعلومات  )ج(

 أحكام االتفاقية.سائر األطراف وفقًا ل

 

 أمثلة:

، اليت األشكال التالية من املعلومات إدراجميكن 

، وسيلة من الوسائلأية ب حتتازها املنظمة أو تنشئها

 ،مية طبقًا لتصنيف املنظمةاحملاملعلومات فئة  يف

ما مل ُيقرَّر إدراجها يف فئة أخرى نظرًا إىل اتسامها 

 :(12-1بدرجة حساسية أعلى أو أدنى )الفقرة 

 

التقارير واإلعالنات األولية والسنوية اليت  )أ(

الثالثة ملواد مبوجب اتقدمها الدول األطراف 

والسادسة من االتفاقية والرابعة واخلامسة 

ما تعترب تحقق، عندالب ها املتعلقرفقووفقًا مل

الوثائق  اليت تصدر عنها الدول األطراف

 من احلساسية؛ ه الدرجةهذ علىأنها  املعنية

 

 املتعلقةنشورة املتكنولوجية غري العلومات امل )ب(

واملعلومات  اإلنتاج ومرافقه،بسريورات 

 الصناعية؛املنتجات ب املتعلقةالفنية 

تصلة املقل حساسية األأو  األعمعلومات امل )ج(

والعناصر املتعلقة بالصفقات التجارية، 

الصناعي بتكاليف سريورات التجهيز 

 واإلنتاج؛

 أمثلة:

، اليت األشكال التالية من املعلومات إدراجميكن 

، بأية وسيلة من الوسائل حتوزها املنظمة أو تنشئها

احلماية طبقًا لتصنيف  ةشديدالاملعلومات  فئة يف

، ما مل ُيقرَّر إدراجها يف فئة أخرى نظرًا إىل املنظمة

 (:15-1اتسامها بدرجة حساسية أدنى )الفقرة 

 

التقارير واإلعالنات األولية والسنوية اليت  )أ(

الثالثة ملواد مبوجب اتقدمها الدول األطراف 

والرابعة واخلامسة والسادسة من االتفاقية 

ما تعترب تحقق، عندالب ها املتعلقرفقمل ووفقًا

الوثائق  اليت تصدر عنها الدول األطراف

 من احلساسية؛ ه الدرجةهذ علىأنها  املعنية

 

اخلاضعة واقع املالعيِّـنات املأخوذة من  )ب(

 املختربات اليت تعيدهالتفتيش والعيِّـنات ل

 ؛نة، ونتائج حتليل العيِّـناتاملعيِّ

اليت احلساسية  البالغةرِّية املعلومات الِس )ج(

 بصورة خاصة؛ دولة طرف تقدمها
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 احلماية طبقًا لتصنيف املنظمة ةشديداملعلومات ال املنظمةمية طبقًا لتصنيف املعلومات احمل طبقًا لتصنيف املنظمة التداول قيدةاملعلومات امل

تناول تـُاملعلومات األخرى اليت تصنف و تشملوقد 

طبقًا  التداول قيدةامل املعلوماتفئة  باعتبارها من

بني  املعتادة َ الِسرِّية املراسالِت لتصنيف املنظمة

ملنظمة اعمل  الدول األطراف واألمانة، ووثائَق

تتسم حبساسية خاصة. وقد تشمل  الداخلية اليت ال

الداخلية  بسريورات العمل املتعلقةَ  علوماِتاملأيضًا 

املعلومات سائر ألمانة، ويف ا لقراراتااختاذ بو

 إعاقةإىل  إفشاؤهايؤدي قد واإلدارية اليت  التدبرية

 .(9-1)الفقرة  فعالةبصورة التفاقية لتنفيذ املنظمة 

 اتعمليب املفصَّلة املتعلقة ةاألولي اإلفادات )د(

املتعلقة مبا  املعلومات هامبا فيو، التفتيش

يعاَين يف املرافق من األمور غري الطبيعية أو 

 احلوادث، وتقارير التفتيش؛ ما يقع فيها من

األمانة  بتخطيطالبيانات واملعلومات املتعلقة  )هـ(

فيما تفتيش ال أهدافبولعمليات التفتيش 

 ؛ةنفق معيَّامرخيص 

 ؛وضمائمهافق ااتفاقات املر )و(

يم املعلومات قيوت باعتماد ةتعلقاملعلومات امل )ز(

واتفاقات املرافق وتقارير  يف اإلعالنات الواردة

 .التفتيش

علومات ذات صلة بالتحقق امل هذه ال ُتعترب وحيثما

طبيعيًا معاملة ، فإنها تعامل لالتفاقية من االمتثال

املعلومات  فئة يف ةندرجممعلومات  مبثابة ةأولي

 ، وذلكاملنظمة الشديدة احلماية طبقًا لتصنيف

إليها، كما تقضي  رمسي تصنيف إسنادقبل حتى 

 . من هذا اجلزء 17-1الفقرة الفرعية  به

 اليت ال ُيطلب عادةِسرِّية العلومات امل )د(

 ًا،ضَرَع أو ًاطوع أو ال تقدَّم ،االطـّالع عليها

 ، مثلفعلي تفتيش موقعي إال يف سياق إجراء

 :ما يلي

 ر العمليات؛اسالرسوم التخطيطية مل -

صور املوقع وتصاميمه ورسومه  -

 التخطيطية؛

تعلقة امل احملدَّدة الطابعانات بيال -

 ؛ومعطياتهامالت التكنولوجية اعبامل

يف نات املأخوذة لعيِّابيانات حتليل  -

 ؛فيهلة َّواحمللاملوقع 

ساسة احل التجارية سوقالمعلومات  -

 لزبائن والكمياتبالة كالقوائم املفصَّ

 م؛املبيعة لكل منه

 وأنية تقلة الاملعلومات املفصَّسائر  -

ذات  باألمن القومي أو املتعلقةالتجارية 

 .الطابع البالغ التحديد

املعلومات ذات صلة بالتحقق  هذهعترب تال  وحيثما

طبيعيًا معاملة ، فإنها تعامل لالتفاقية من االمتثال

املعلومات  فئة يف ةندرجممعلومات  مبثابة ةأولي

 ، وذلكاملنظمة الشديدة احلماية طبقًا لتصنيف

إليها، كما تقضي  رمسي تصنيف إسنادقبل حتى 

 .من هذا اجلزء 17-1الفقرة الفرعية  به

 التفتيش احلاالت املتصوَّرة لعملياتيف معظم  وجيوز  

املعلومات ب لتفتيشل اخلاضعيف املوقع  االحتفاظ

-1 دة يف الفقرة الفرعيةَة احملّديساسشديدة احلال

د ، بصرف النظر عما إذا كانت ق( أعالهد)15

 وطينالتصنيف لل أسندت إليها درجة ِسرِّية وفقا

إال  تتاح هذه املعلوماتوال ، لِسرِّيةاخلاص با

وإذا التفتيش. عملية خالل يف املوقع  لالستعانة بها

مل تؤخذ هذه املعلومات إىل خارج املوقع وكانت 

عليها يف  قطبَّي فال، إمكانية االطـّالع عليها حمدودة

تبعًا  ملنظمةإطار األمانة نظام التصنيف اخلاص با

يولي للمعلومات  فريق التفتيش بيد أن. لذلك

درجة محاية ، املعنية، أثناء إجراء أنشطة التفتيش

هلذه املعلومات ال تقل عن درجة محاية املعلومات 
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. وينبغي احلماية طبقا لتصنيف املنظمة الشديدة

يف اتفاقات املعنية ومات حتديد فئة تصنيف املعل

 .(16-1 )الفقرة قدر اإلمكانب املرافق

صلة ال غري ذات ،املعلومات الِسرِّية احلساسةو

كشف عرضًا ـُتاليت  ،لالتفاقية لتحقق من االمتثالبا

ال جيوز ، فريق التفتيشأعضاء  أحدمعها جيأو 

، وال املزيد من شكل من األشكال أييف تسجيلها 

 هذهاالطـّالع على  تتاح إمكانية. وعندما نشرها

خالل أنشطة التفتيش، جيب احلساسة املعلومات 

 يوليهافريق التفتيش أن  أعضاءمن  عضوعلى كل 

 متاثل على األقل درجة محايةمحاية  درجة

 ةشديدال املعلومات فئة يفملعلومات املصنَـّفة ا

د ِّدمل حت طاملا ،احلماية طبقًا لتصنيف املنظمة

طريقة خاصة لدولة الطرف اخلاضعة للتفتيش ا

. ة معيَّنةحساسي مل تـُسند إليها درجةأو  التناوهل

 اخلاضعةويف مثل هذه احلالة جيوز للدولة الطرف 

-2الفقرة الفرعية  تقضي بهد )كما ِلتفتيش أن حتّدل

املعلومات خالل  هلذهمن هذا اجلزء( تصنيفاً أولياً  5

 أخذاق املرفق. ويف حالة اتف ضمنعملية التفتيش أو 

باالتفاق أو  سهوًاألمانة إىل ااملعلومات احلساسة هذه 

ف َّتصن فإنهاالدولة الطرف اخلاضعة للتفتيش،  مع

احلماية طبقًا لتصنيف  ةديدالش املعلومات فئة يف

د ِ، ما مل حتّدبهذه الصفة، وتتم محايتها املنظمة

 .(17-1)الفقرة  الدولة الطرف خالف ذلك

 :النشر

 يفاملعلومات املصنَـّفة ُتنشر حبسب مقتضى احلال 

طبقًا لتصنيف  التداول دةقّياملاملعلومات  فئة

إىل  بصورة معتادة تقدميها جيباليت  ،املنظمة

)ب( من 2لفقرة الفرعية ا مبوجبلدول األطراف ا

 .(10-1)الفقرة  الِسرِّيةاملتعلق برفق امل

 النشر:

 يفاملعلومات املصنَـّفة حبسب مقتضى احلال تنشر 

 ،مية طبقًا لتصنيف املنظمةاحمل املعلومات فئة

لدول األطراف إىل ا بصورة معتادةتقدميها  جيباليت 

 املتعلق رفقامل)ب( من 2 الفرعية لفقرةا مبوجب

 .(13-1)الفقرة  الِسرِّيةب

 النشر:

 يفة املعلومات املصنَّفحبسب مقتضى احلال نشر ت

احلماية طبقًا لتصنيف  ةديدالش املعلومات فئة

إىل  بصورة معتادةتقدميها  جيباليت ، املنظمة

)ب( 2لفقرة الفرعية ا كما تقضي به ،لدول األطرافا

 .(18-1)الفقرة  الِسرِّيةاملتعلق برفق املمن 
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 1 التذييل

 رموز البلدان

 the Russian Federation Russian Federation االحتاد الروسي االحتاد الروسي

(the) 

RUS 

مجهورية إثيوبيا  إثيوبيا

 الدميقراطية االحتادية

Federal Democratic Republic of 

Ethiopia 

Ethiopia ETH 

 the Republic of Azerbaijan Azerbaijan AZE مجهورية أذربيجان أذربيجان

 the Argentine Republic Argentina ARG مجهورية األرجنتني األرجنتني

 the Hashemite Kingdom of Jordan Jordan JOR اململكة األردنية اهلامشية  األردن

 the Republic of Armenia Armenia ARM مجهورية أرمينيا أرمينيا

 the State of Eritrea Eritrea ERI دولة إريرتيا إريرتيا

 the Kingdom of Spain Spain ESP مملكة إسبانيا إسبانيا

 Australia Australia AUS أسرتاليا أسرتاليا

 the Republic of Estonia Estonia EST مجهورية إستونيا إستونيا

 the State of Israel Israel ISR دولة إسرائيل إسرائيل

 the Kingdom of Eswatini Eswatini SWZ مملكة إسواتيين (-إسواتيين )مملكة 

مجهورية أفغانستان  أفغانستان

 اإلسالمية

the Islamic Republic of 

Afghanistan 

Afghanistan AFG 

 the Republic of Ecuador Ecuador ECU مجهورية إكوادور إكوادور

 the Republic of Albania Albania ALB مجهورية ألبانيا ألبانيا

 the Federal Republic of Germany Germany DEU مجهورية أملانيا االحتادية أملانيا

اإلمارات العربية 

 املتحدة 

 the United Arab Emirates United Arab Emirates اإلمارات العربية املتحدة 

(the) 

ARE 

 Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda ATG أنتيغوا وبربودا أنتيغوا وبربودا

 the Principality of Andorra Andorra AND إمارة أندورا أندورا

 the Republic of Indonesia Indonesia IDN مجهورية إندونيسيا إندونيسيا

 the Republic of Angola Angola AGO مجهورية أنغوال أنغوال

مجهورية أوروغواي  أوروغواي

 الشرقية

the Eastern Republic of Uruguay Uruguay URY 

 the Republic of Uzbekistan Uzbekistan UZB مجهورية أوزبكستان أوزبكستان
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 the Republic of Uganda Uganda UGA مجهورية أوغندا أوغندا

 Ukraine Ukraine UKR أوكرانيا أوكرانيا

 –إيران )مجهورية 

 اإلسالمية(

 the Islamic Republic of Iran Iran (Islamic Republic مجهورية إيران اإلسالمية

of) 

IRN 

 Ireland Ireland IRL آيرلندا آيرلندا

 the Republic of Iceland Iceland ISL مجهورية آيسلندا آيسلندا

 the Italian Republic Italy ITA اجلمهورية اإليطالية  إيطاليا

دولة بابوا غينيا اجلديدة  بابوا غينيا اجلديدة

 املستقلة

Independent State of Papua New 

Guinea 

Papua New Guinea PNG 

 the Republic of Paraguay Paraguay PRY مجهورية باراغواي باراغواي

مجهورية باكستان  باكستان

 اإلسالمية 

the Islamic Republic of Pakistan Pakistan PAK 

 the Republic of Palau Palau PLW مجهورية باالو  باالو 

 the Kingdom of Bahrain Bahrain BHR مملكة البحرين البحرين

مجهورية الربازيل  الربازيل

 االحتادية

the Federative Republic of Brazil Brazil BRA 

 Barbados Barbados BRB بربادوس بربادوس

 the Portuguese Republic Portugal PRT اجلمهورية الربتغالية  الربتغال

 Brunei Darussalam Brunei Darussalam BRN بروني دار السالم  بروني دار السالم 

 the Kingdom of Belgium Belgium BEL مملكة بلجيكا بلجيكا

 the Republic of Bulgaria Bulgaria BGR مجهورية بلغاريا بلغاريا

 Belize Belize BLZ بليز بليز

مجهورية بنغالديش  بنغالديش

 الشعبية 

the People's Republic of 

Bangladesh 

Bangladesh BGD 

 the Republic of Panama Panama PAN مجهورية بنما بنما

 the Republic of Benin Benin BEN مجهورية بنني بنني

 the Kingdom of Bhutan Bhutan BTN مملكة بوتان بوتان

 the Republic of Botswana Botswana BWA بوتسوانامجهورية  بوتسوانا

 Burkina Faso Burkina Faso BFA بوركينا فاسو بوركينا فاسو

 the Republic of Burundi Burundi BDI مجهورية بوروندي بوروندي
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 Bosnia and Herzegovina Bosnia and البوسنة واهِلرسك  البوسنة واهِلرسك 

Herzegovina 

BIH 

 the Republic of Poland Poland POL مجهورية بولندا بولندا

املتعددة  –بوليفيا )دولة  بوليفيا

 القوميات(

the Plurinational State of Bolivia Bolivia (Plurinational 

State of) 

BOL 

 the Republic of Peru Peru PER مجهورية بريو بريو

 the Republic of Belarus Belarus BLR مجهورية بيالروس بيالروس

 the Kingdom of Thailand Thailand THA مملكة تاِيلند تاِيلند

 Turkmenistan Turkmenistan TKM تركمانستان تركمانستان

 the Republic of Turkey Turkey TUR اجلمهورية الرتكية تركيا

 the Republic of Trinidad and مجهورية ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو

Tobago 

Trinidad and Tobago TTO 

 the Republic of Chad Chad TCD مجهورية تشاد تشاد

 the Togolese Republic Togo TGO مجهورية توغو توغو

 Tuvalu Tuvalu TUV توفالو توفالو

 the Republic of Tunisia Tunisia TUN اجلمهورية التونسية  تونس

 the Kingdom of Tonga Tonga TON تونغامملكة  تونغا

 لشيت -تيمورمجهورية  لشيت -تيمور

 قراطيةالدمي

The Democratic Republic of 

Timor-Leste 

Timor-Leste TLS 

 Jamaica Jamaica JAM جامايكا جامايكا

 Montenegro Montenegro MNE اجلبل األسود اجلبل األسود

اجلمهورية اجلزائرية  اجلزائر

 الدميقراطية الشعبية 

the People’s Democratic Republic 

of Algeria 

Algeria DZA 

 the Commonwealth of the كومنولث جزر البهاما جزر البهاما

Bahamas 

Bahamas (the) BHS 

 the Union of the Comoros Comoros (the) COM احتاد جزر القمر  جزر القمر

 Solomon Islands Solomon Islands SLB جزر سليمان جزر سليمان

 the Cook Islands Cook Islands COK جزر كوك جزر كوك

 the Republic of the Marshall مجهورية جزر مارشال جزر مارشال

Islands 

Marshall Islands (the) MHL 

مجهورية أفريقيا 

 الوسطى 

 the Central African Republic Central African مجهورية أفريقيا الوسطى

Republic (the) 

CAF 

 the Czech Republic Czech Republic (the) CZE اجلمهورية التشيكية التشيكيةاجلمهورية 
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اجلمهورية 

 الدومينيكية

 the Dominican Republic Dominican Republic اجلمهورية الدومينيكية

(the) 

DOM 

اجلمهورية العربية 

 السورية

 the Syrian Arab Republic Syrian Arab Republic اجلمهورية العربية السورية

(the) 

SYR 

مجهورية الكونغو 

 الدميقراطية

مجهورية الكونغو 

 الدميقراطية

the Democratic Republic of the 

Congo 

Democratic Republic 

of the Congo (the) 

COD 

مجهورية تنزانيا 

 املتحدة

 the United Republic of Tanzania United Republic of مجهورية تنزانيا املتحدة

Tanzania (the) 

TZA 

 the Republic of Korea Republic of Korea مجهورية كوريا مجهورية كوريا

(the) 

KOR 

مجهورية كوريا 

 الشعبية الدميقراطية

مجهورية كوريا الشعبية 

 الدميقراطية

the Democratic People’s Republic 

of Korea 

Democratic People’s 

Republic of Korea 

(the) 

PRK 

مجهورية الو 

 الدميقراطية الشعبية

مجهورية الو الدميقراطية 

 الشعبية

the Lao People's Democratic 

Republic 

Lao People's 

Democratic Republic 

(the) 

LAO 

 the Republic of Moldova Republic of Moldova مجهورية مولدوفا مجهورية مولدوفا

(the) 

MDA 

 the Republic of South Africa South Africa ZAF مجهورية جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا

 the Republic of South Sudan South Sudan SSD مجهورية جنوب السودان جنوب السودان

 Georgia Georgia GEO جورجيا جورجيا

 the Republic of Djibouti Djibouti DJI مجهورية جيبوتي جيبوتي

 the Kingdom of Denmark Denmark DNK مملكة الدامنرك الدامنرك

 the Commonwealth of Dominica Dominica DMA كومنولث دومينيكا دومينيكا

 the Republic of Cabo Verde Cabo Verde CPV مجهورية الرأس األخضر الرأس األخضر

 the Republic of Rwanda Rwanda RWA ُرواندامجهورية  ُرواندا

 Romania Romania ROU رومانيا رومانيا

 the Republic of Zambia Zambia ZMB مجهورية زامبيا زامبيا

 the Republic of Zimbabwe Zimbabwe ZWE زمبابويمجهورية  زمبابوي

 the Independent State of Samoa Samoa WSM دولة ساموا املستقلة ساموا 

مجهورية سان تومي  سان تومي وبرنسييب

 وبرنسييب الدميقراطية

the Democratic Republic of Sao 

Tome and Principe 

Sao Tome and 

Principe 

STP 

 the Republic of San Marino San Marino SMR مجهورية سان مارينو سان مارينو
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سانت فنسنت وجزر 

 غرينادين

فنسنت وجزر سانت 

 غرينادين

Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent and the 

Grenadines 

VCT 

 Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis KNA سانت كيْتس ونيفس سانت كيْتس ونيفس

 Saint Lucia Saint Lucia LCA سانت لوسيا سانت لوسيا

 سري النكامجهورية  سري النكا

 االشرتاكية الدميقراطية

the Democratic Socialist Republic 

of Sri Lanka 

Sri Lanka LKA 

 the Republic of El Salvador El Salvador SLV مجهورية السلفادور السلفادور

 the Slovak Republic Slovakia SVK اجلمهورية سلوفاكية  سلوفاكيا

 the Republic of Slovenia Slovenia SVN مجهورية سلوفينيا سلوفينيا

 the Republic of Singapore Singapore SGP مجهورية سنغافورة سنغافورة

 the Republic of Senegal Senegal SEN مجهورية السنغال السنغال

 the Republic of the Sudan Sudan (the) SDN مجهورية السودان السودان

 the Republic of Suriname Suriname SUR مجهورية سورينام سورينام

 the Kingdom of Sweden Sweden SWE مملكة السويد السويد

 the Swiss Confederation Switzerland CHE االحتاد السويسري  سويسرا

 the Republic of Sierra Leone Sierra Leone SLE مجهورية سرياليون سرياليون

 the Republic of Seychelles Seychelles SYC مجهورية سيشيل سيشيل

 the Republic of Chile Chile CHL مجهورية شيلي شيلي

 The Republic of Serbia Serbia SRB مجهورية صربيا صربيا

 the Federal Republic of Somalia  Somalia SOM مجهورية الصومال الفدرالية الصومال

 the People's Republic of China China CHN مجهورية الصني الشعبية  الصني

 the Republic of Tajikistan Tajikistan TJK مجهورية طاجيكستان طاجيكستان

 the Republic of Iraq Iraq IRQ مجهورية العراق العراق

 the Sultanate of Oman Oman OMN سلطنة ُعمان ُعمان

 the Gabonese Republic Gabon GAB اجلمهورية الغابونية غابون

 the Republic of the Gambia Gambia (the) GMB مجهورية غامبيا غامبيا

 the Republic of Ghana Ghana GHA مجهورية غانا غانا

 Grenada Grenada GRD غرينادا غرينادا

 the Republic of Guatemala Guatemala GTM مجهورية غواتيماال غواتيماال

 the Republic of Guyana Guyana GUY مجهورية غيانا غيانا
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 the Republic of Guinea Guinea GIN مجهورية غينيا غينيا

 the Republic of Equatorial Guinea Equatorial Guinea GNQ مجهورية غينيا االستوائية غينيا االستوائية

 the Republic of Guinea-Bissau Guinea-Bissau GNB بيساو-مجهورية غينيا بيساو-غينيا

 the Republic of Vanuatu Vanuatu VUT فانواتومجهورية  فانواتو

 the French Republic France FRA اجلمهورية الفرنسية  فرنسا

 the Republic of the Philippines Philippines (the) PHL مجهورية الفلبني الفلبني

 the State of Palestine Palestine (State of) PSE دولة فلسطني فلسطني

مجهورية فنزويال  فنزويال

 البوليفارية

the Republic of Venezuela Venezuela VEN 

 the Republic of Finland Finland FIN مجهورية فنلندا فنلندا

 the Republic of Fiji Fiji FJI مجهورية فيجي فيجي

 فييت ناممجهورية  فييت نام

 االشرتاكية

the Socialist Republic of Viet Nam Viet Nam VNM 

 the Republic of Cyprus Cyprus CYP مجهورية قربص قربص

 the State of Qatar Qatar QAT دولة قطر قطر

 the Kyrgyz Republic Kyrgyzstan KGZ مجهورية قريغيزستان  قريغيزستان

 the Republic of Kazakstan Kazakstan KAZ مجهورية كازاخستان كازاختسان

 the Republic of Cameroon Cameroon CMR مجهورية الكامريون الكامريون

 the Holy See Holy See (the) VAT الكرسي الرسولي الكرسي الرسولي

 the Republic of Croatia Croatia HRV مجهورية كرواتيا كرواتيا

 the Kingdom of Cambodia Cambodia KHM مملكة كمبوديا كمبوديا

 Canada Canada CAN كندا كندا

 the Republic of Cuba Cuba CUB مجهورية كوبا كوبا

 the Republic of Côte d'Ivoire Cote d'Ivoire CIV مجهورية كوت ديفوار  كوت ديفوار 

 the Republic of Costa Rica Costa Rica CRI مجهورية كوستاريكا كوستاريكا

 the Republic of Colombia Colombia COL مجهورية كولومبيا كولومبيا

 the Republic of the Congo Congo (the) COG مجهورية الكونغو الكونغو

 the State of Kuwait Kuwait KWT دولة الكويت الكويت

 Kiribati Kiribati KIR كرييباتي كرييباتي

 the Republic of Kenya Kenya KEN مجهورية كينيا كينيا
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 the Republic of Latvia Latvia LVA مجهورية التفيا التفيا

 the Lebanese Republic Lebanon LBN اجلمهورية اللبنانية  لبنان

 the Grand Duchy of Luxembourg Luxembourg LUX دوقية لكسمربغ الكربى  لكسمربغ

 Libya Libya LBY ليبيا ليبيا

 the Republic of Liberia Liberia LBR مجهورية ليبرييا ليبرييا

 the Republic of Lithuania Lithuania LTU ليتوانيامجهورية  ليتوانيا

 the Principality of Liechtenstein Liechtenstein LIE ليختنشتاينإمارة  ليختنشتاين

 the Kingdom of Lesotho Lesotho LSO مملكة ليسوتو ليسوتو

 the Republic of Malta Malta MLT مجهورية مالطة مالطة

 the Republic of Mali Mali MLI مجهورية مالي مالي

 Malaysia Malaysia MYS ماليزيا ماليزيا

 the Republic of Madagascar Madagascar MDG مجهورية مدغشقر مدغشقر 

 the Arab Republic of Egypt Egypt EGY مجهورية مصر العربية  مصر

 مقدونيا الشمالية

 (-)مجهورية

 the Republic of North Macedonia  North Macedonia مجهورية مقدونيا الشمالية

(Republic of) 

MKD 

 –مكرونيزيا )واليات 

 املوحدة(

 the Federated States of Micronesia Micronesia (Federal واليات مكرونيزيا املوحدة 

States of) 

FSM 

 the United Mexican States Mexico MEX الواليات املكسيكية املتحدة  املكسيك

 the Republic of Malawi Malawi MWI مجهورية مالوي مالوي

 the Republic of Maldives Maldives MDV مجهورية ملديف ملديف

 the Kingdom of Morocco Morocco MAR اململكة املغربية  املغرب

اململكة العربية 

 السعودية 

 the Kingdom of Saudi Arabia Saudi Arabia SAU اململكة العربية السعودية

اململكة املتحدة 

لربيطانيا العظمى 

 وآيرلندا الشمالية

اململكة املتحدة لربيطانيا 

 العظمى وآيرلندا الشمالية

the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland 

United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland (the) 

GBR 

 Mongolia Mongolia MNG منغوليا منغوليا

 the Republic of Mauritius Mauritius MUS مورشيوسمجهورية  مورشيوس

مجهورية موريتانيا  موريتانيا

 اإلسالمية 

the Islamic Republic of Mauritania Mauritania MRT 
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 the Republic of Mozambique Mozambique MOZ مجهورية موزمبيق موزمبيق

 the Principality of Monaco Monaco MCO إمارة موناكو موناكو

 the Republic of the Union of ميامنارمجهورية احتاد  ميامنار

Myanmar 

Myanmar MMR 

 the Republic of Namibia Namibia NAM مجهورية ناميبيا ناميبيا

 the Republic of Nauru Nauru NRU مجهورية ناورو ناورو

 the Kingdom of Norway Norway NOR مملكة النرويج النرويج

 the Republic of Austria Austria AUT مجهورية النمسا النمسا

الدميقراطية مجهورية نيبال  نيبال

 االحتادية

the Federal Democratic Republic 

of Nepal 

Nepal NPL 

 the Republic of the Niger Niger (the) NER مجهورية النيجر النيجر

مجهورية نيجرييا  نيجرييا

 االحتادية

the Federal Republic of Nigeria Nigeria NGA 

 the Republic of Nicaragua Nicaragua NIC مجهورية نيكارغوا نيكارغوا

 New Zealand New Zealand NZL نيوزيلندا نيوزيلندا

 the Republic of Niue Niue NIU مجهورية نيوي نيوي

 the Republic of Haiti Haiti HTI مجهورية هاييت هاييت

 the Republic of India India IND مجهورية اهلند اهلند

 the Republic of Honduras Honduras HND مجهورية هندوراس هندوراس

 Hungary Hungary HUN هنغاريا هنغاريا

 the Kingdom of the Netherlands Netherlands (the) NLD مملكة هولندا هولندا

الواليات املتحدة 

 األمريكية

 the United States of America United States of الواليات املتحدة األمريكية

America (the) 

USA 

 Japan Japan JPN اليابان اليابان

 the Republic of Yemen Yemen YEM اجلمهورية اليمنية اليمن

 the Hellenic Republic Greece GRC اجلمهورية اليونانية اليونان
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 دليل املواد الكيميائية

من خالل الرابط التالي:  موقع املنظمة اإللكرتونيلتنزيله من دليل املواد الكيميائية متاح 

].chemicals-https://www.opcw.org/resources/declarations/handbook[  
 )يرد يف كتيب على حدة ]باإلنكليزية فقط[(

 

https://www.opcw.org/resources/declarations/handbook-chemicals
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 رموز األنشطة الرئيسية

 

 األنشطة الرئيسية الرمز

B01 اإلنتاج 

B02 التجهيز 

B03 االستهالك 

B04 التخزين 

B05  التوزيعم، ْزَالرإعادة 

B06 ث والتطويروالبح 
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 رموز جمموعات املنتجات

 مالحظتان:

  األخرى اإلنتاج رافقاملنتجات باللون الرمادي لإلعالنات املتعلقة مبال يوصى باستخدام رموز جمموعات  -1

من رموز جمموعات املنتجات كمثال للتوضيح فقط فهي رمز ُأدِرجت املواد الكيميائية الواردة يف وصف كل  -2

احملددة  أن أّيًا من هذه األمثلةال متثل قائمة مكتملة جلميع املواد الكيميائية يف جمموعة املواد وال توحي ب

 قد ُأنتجت يف موقع املعامل.

 الوصف الرمز

 املواد الكيميائية وما يتصل بها من منتجات 

 ية واملشتقات منها باملعاجلة باهلالوجني أو بالسلفونات أو بالنرتات أو بالنرتوزاتدروكربوناملركبات اهل 511

تشمل األمثلة على املواد الكيميائية ما يلي: املركبات اهلدروكربونية الدهنية مثل اإليثيلني، والربوبيلني، والبوتولني، 

واهلدوكربونات احلَلقية مثل البنزين والتولوين واإلكسيلني واإليثيليبنزين والكومني وثنائي كلوريد اإليثيلني وكلوريد 

نيترو  -2.4و، وكلور الدوِدكان، ورباعي اإليثيلني الفلوري، والنرتوبنزين، الفينيل وثالثي كلورو اإليثيلني ثنائي 

 وسداسي الفلوروبروبني ، التولُوين

بشتى أنواعها، واملشتقات منها باملعاجلة باهلالوجني أو بالسلفونات أو  ،كحول - فينولال، ولفينوالو ل،كحوال 512

 ( 519امليثانول )انظر الرمز ثانول وياإلبالنرتات أو بالنرتوزات، باستثناء 

والغلوسيتول والربوبانول، والبوتانول،  الغليسريول،والكحول الدهنية، وتشمل األمثلة على املواد الكيميائية: 

 )السوربيتول 

والبريوكسيدات وأمحاض البريوكسيدات؛  األسيل، وهاليدات، أنهدريداتوأسرتاتها، وأمحاض الكربوكسيليك  513

 وأمالحها ومشتقاتها باملعاجلة باهلالوجني أو بالسلفونات أو بالنرتات أو بالنرتوزات

حامض و مض الفورميك وأمالحه وأسرتاته،امض اخلليك وأمالحه، وحاح وتشمل األمثلة على املواد الكيميائية ما يلي:

كلوريد اإليزوفثالويل، وكلوريد الترييفثالويل، و نيك وأمالحها وأسرتاتها،، ومحض الليموالطرطريك حامضو اللكتيك،

ن، ومحض املاليك، ومحض الفيوماريك، وأنهدريد املالئيك، -وخالت امليثيل، وخالت اإلثيل، وخالت البوتيل

 (يل االثنا عشريالفلوروهيبتانو)وأنهدريد الفثاليك، وأنهيدريد اخلل، وبريوكسيد سباعي الفلوروبيرتول، وبروكسيد 

 (519مركبات النيتوجني، باستثناء اليوريا )انظر الرمز  514

وتشمل األمثلة على املواد الكيميائية: ثنائي الفينيالمني املعاجل باألوكتيل، وثنائي الفينيالمني املعاجل بالنونيل، 

، وثنائي الفينيالمني، 1,3-اهلكسان احللقيواإلثيلني ديامني، واهليكسيل أمني احلَلقي، واألنيلني، وثنائي أمني 

وأزودي أميد الكربون، وثنائي اإليزوسيانات، والسيانيد العضوية، واإليزوسيانات القائمة على ثنائي فينيل 

      األكريلونيرتيل، وامليثيلني
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 والسلفوناميدات اإليثرات احللقية( )باستثناءاملركبات احلَلقية غري املتجانسة،  515

   بوتيل بنزين سلفوناميد-ون ،الثيوفني وتشمل األمثلة على املواد الكيميائية:

اإلثري امليثيلي الثالثي ، اإلثري اإليثيلي الثالثي البوتيل -املواد الكيميائية العضوية األخرى، باستثناء الفورمالديهايد  516

 (519)انظر الرمز  ،البوتيل

األمثلة على املواد الكيميائية: اإليثرات، وبريوكسيدات ثنائي األلكيل، وامليثيل إيثيل كيتون، والُفرفورال، وتشمل 

 أكسيد اإلثيلنيويثيل الفوسفات، ثنائي ميثيل ورباعي ألكيل ثاني كربيتيد الثيورام، وثالثي مكاربونات و

  اإلثري امليثيلي الثالثي البوتيل،اإليثيلي الثالثي البوتيل، اإلثري البولة، ألدهيد النمل، اإليثانول، امليثانول،  519

 دهين المض وأمالح احل األمحاض السلفونية وخافضات التوتر السطحي اليت تعتمد على 

 العناصر الكيميائية غري العضوية، واألكاسيد، واألمالح اهلالوجينية  522

 ، واملركبات الفلزية للربائط العضوية وغري العضويةاألمالح واألمالح البريوكسية لألمحاض غري العضوية 523

ات األمونيوم، وثاني تشمل هذه املواد الكيميائية عادة املواد التالية: سيانيد الصوديوم، وسيانيد األمونيوم، وكربون

 ثالثي فينيل الفوسفنيواملركبات الفلزية ل الكربونيل مخاسيكربونات األمونيوم، وحديد 

  الفلزيةالعضوية  املركبات 524

 الفضة، فينيلو ،(II) بالتينوم (دايني-5،1-سيكلو أوكتا) وكلور ثنائي: التالية املواد عادة الكيميائية املواد هذه تشمل

 الليثيومبوتيل و

 

 املواد املشعة واملواد املتصلة بها 525

 مواد التلوين العضوية التخليقية واألصباغ، واملستحضرات انطالقا منها 531

تشمل هذه املواد الكيميائية عادة املواد التالية: أصبغة اآلزو، وأصبغة النفتازارين )ثنائي برومو النفتازارين(، وأصبغة 

املتان، وكينولني، وأنرتاكينون، وبريين، ومحض السلفانيليك، وعوامل ملمعة مفلورة، ومواد فوسفورية ثالثي فنيل 

 متألقة

 الدباغة التخليقية صباغة والدباغة، ومواد الخالصات  532

 واألطلية والربانيق وما يتصل بها من مواداألخضاب  533

يف املدرجة عدا األدوية  املواد املخدرة واملكونات الصيدالنية النشطة،مبا فيها  ،املنتجات العالجية والصيدلية 541

 542اجملموعة 

الكيميائية عادة املواد التالية: سيفالوسبورين، ومشتقات احلمض األميين، والغليكوزيدات التخليقية، تشمل هذه املواد 

أنواع ، والفاموتيدينوفلوتاميد، و ،بوتوكونازول، ولينيمسو، وتينيدازولبسيالت، ونرتيل األلكيليدين، واكيوم راتو

أو مشتقاته، وسائر املضادات احليوية، واألنسولني التخليقي، ومركبات  سرتبتومايسني، واأو مشتقاته البنسلني

 فيُنوثياِزين

 دوية )مبا يف ذلك األدوية البيطرية(األ 542



 4التذييل 

 2013دليل اإلعالنات لعام ل 3الطبعة املعّدلة 

 

 390الصفحة 

 الوصف الرمز

 الطيب، واألفاويهعطرية، والزيوت ال 551

 ن )عدا الصابون بأنواعه(تزيُّالل أو تجمُّالمستحضرات وعطور ال 553

 ،األمحاض الكربيتية القائمة على خافضات التوتر السطحيبون ومستحضرات التنظيف والتلميع؛ باستثناء الصا 554

 (519)انظر الرمز  ةدهنيالض امحوأمالح األ

 األمسدة التخليقية 562

 يف أشكاهلا األوليةمتماثرات اإلثيلني،  571

 ستريين، يف أشكاهلا األوليةمتماثرات اال 572

 ، يف أشكاهلا األوليةاملعاجلة باهلالوجنيوليفينات الفينيل أو متماثرات غريه من األكلوريد متماثرات  573

وغريها من مرّكبات اإلثري املضاعفة اجلزيئات وراتنج اإليبوكسيد بأنواعه، يف ، املضاعفة اجلزيئات سيتالمرّكبات األ 574

أشكاهلا األولية؛ ومركبات الكربونات املضاعفة اجلزيئات، وراتنج األلكيد بأنواعه، واسرتات األليل املضاعفة 

 اجلزيئات وغريه من االسرتات املضاعفة اجلزيئات 

 ولية، يف أشكاهلا األاللدائن األخرى 575

 ُنفايات اللدائن وُقشاراتها وُفضاالتها 579

 األنابيب واملواسري واخلراطيم اللدائنية، والُعدد واللوازم املصنوعة منها  581

 األلواح والصفائح والرقائق والشرائط والِقدد اللدائنية 582

والقطع ذات املقاطع العرضية قضبان واليمرت واحد، يزيد أكرب مقاس ملقطعها العرضي على مّلاليت دة فَرامل األلياف 583

شغل عليها أي شغل آخر؛ املصنوعة ُاخلاصة التشكيل غري املشغول على سطحها أو املشغول على سطحها دون أن ي

 من اللدائن

لشطء النبات ضادة املنتجات املضارة، وال مبيدات الفطور ومبيدات األعشابقوارض ومبيدات الشرات واحلمبيدات  591

 ُرزمة بأشكال أو يف أهياملماثلة، املنتجات املرات وطهِّاملنمو النبات، ول واملنتجات املنظِّمة، غري الطبيعي[ إلنبات]ا

، وأوراق قتل عاجلة بالكربيت)كاألشرطة والفتائل والشموع املمن السلع للبيع بالتجزئة أو كمستحضرات أو أصناف 

 الذباب(

السيربمرتين، الغليفوسات ومشتقاته، األسيفات، امليتاميدوفوس، :املواد التالية كيميائية عادةوتشمل هذه املواد ال

األترتزين، الديورون البريثرويد، ثنائي امليتوات، املاالتيون، ثالثي األزوت )تريانول(، الباراتيون، الُتريفلورالني، 

(DCMU،اإلندوسولفان، مبيدات األعشاب من فصيلة الفينوكسي ،)  ،الربوبانيل، السلفوسلفورون، الفيربونيل

أحادي الكروتوفوس، الديكوات، الرباكوات، األسيفليورفان، التيبوكونازول، ت، الفوكسيم، الِزينب، -كلورامني

 ، والثيوكاربامات، وثنائي الثيوكارباماتاللكتوفان، الكلومازون

 غراءال ؛زالليةالواد امل ؛نيولني ودابوق احلنطةاإلنشاء وال 592

 لنارية االتقنية  املتفجرات واملنتجات ذات 593



 4التذييل 

 2013دليل اإلعالنات لعام ل 3الطبعة املعّدلة 

 

 391الصفحة 

 الوصف الرمز

مستحضرات منع  ؛ضرة للنقل اهلدرولياحملسوائل ال ؛زيوت املعدنية وما شابههااخلاصة بالرة ضَّاحملضافة املواد امل 597

 تشحيمالتزييت والمستحضرات  ؛إلزالة اجلليد احملضَّرةع ئوااملد والتجمُّ

كاربونات -5و 5و 3-، ثنائيكسيلاهليل كاربونات إيث-2-: ثنائياملواد التالية املواد الكيميائية عادةوتشمل هذه 

 ثالثي ميثيل اهلكسيل

 املنتجات الكيميائية املتنوعة 598

 املواد األخرى 599
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 الكيميائية 3مرفق إنتاج مواد اجلدول  يفرموز أغراض اإلنتاج 

 

 أغراض اإلنتاج الرمز

B11  (ائس)استعمال احلباملعاجلة خالل  يف سياق إنتاجهااستهالك املادة 

B12  املوقع يفيستخدم وخزن ُي يوسيط ختليقاحلصول على 

B13 نقل إىل صناعة أخرىال 

 

 

 



 6التذييل 

 2013دليل اإلعالنات لعام ل 3الطبعة املعّدلة 

 

 393الصفحة 

 6 التذييل

  الكيميائية 3مواد اجلدول إنتاج ُنُطق رموز 

 

 (Pالكمية املنتجة )نطاق  الرمز

B21 30  طنا> P > 200 طن 

B22 200  طن> P > 000 1 طن 

B23 000 1  طن> P > 000 10 طن 

B24 000 10  طن> P > 000 100 

B25 P  –000 100 طن 

 

 .الكيميائية 3 اجلدولاملنتجة سنويًا من مواد كمية ال "P"ميثل  :مالحظة
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 تنتج مواد كيميائية مواقع املعامل اليتُنُطق اإلنتاج يف رموز 

 االتفاقية جداوليف زة غري مدرجة عضوية مميَّ

 

 (Rالكمية املنتجة )نطاق  الرمز

B31 200  طن > R > 000 1 طن 

B32 000 1  طن> R >  000 10 طن 

B33 R ˂ 000 10 طن 

 

 .واد الكيميائيةامل جداوليف زة غري املدرجة الكيميائية العضوية املميَّمن املواد املنتجة سنويا الكمية " R"ثل مي :مالحظة
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  الكيميائية 1مواد اجلدول الرموز الواجب استخدامها لإلعالن عن األغراض من إنتاج 

 هاأو نقل أو استهالكها

 

 األغراض الرمز

C01 أغراض حبثية 

C02 أغراض طبية 

C03 أغراض صيدالنية 

C04 أغراض وقائية 

C05 ختلص من نفايات 

C06  الكيميائية 1اجلدول  من موادإنتاج مواد أخرى مدرجة 
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 إلكرتونيًا اإلعالنات تقديم امللفات من أجل تنسيق

متاح للتنزيل من بوابة اخلادوم  ااإلعالنات إلكرتوني من أجل تقديم لفاتاملالذي يتضمن متطلبات تنسيق  9التذييل 
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