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  قــرار

  تمديد األجل النهائي الدولة الطرف الحائزة األخرىطلب 
  ١كيميائية من الفئة  التهاأسلحآافة تدمير ل

  ،ألطرافمؤتمر الدول اإن 

  ابعة واألربعينفي دورته الر ")المجلس("  عن المجلس التنفيذيالقرار الصادرنظر في إذ 

)EC-44/DEC.8 الدولة الطرف الحائزة األخرى تمديد طلب أن شب) ٢٠٠٦ مارس/ آذار١٥ بتاريخ

  ؛١مخزوناتها من األسلحة الكيميائية من الفئة فة آاتدمير الذي يجب عليها أن تنجز فيه األجل النهائي 

  

 تدمير آافة مخزوناتها أن تنجز فيه عليها جب لألجل الذي ي المعنية تمديدًاطرفالدولة اليمنح   -١

 : ، وذلك وفَق الشروط التالية١الكيميائية من الفئة  من األسلحة

 ٣١ في أجل أقصاه ١ة من الفئة الدولة الطرف المعنية تدمير أسلحتها الكيميائي تنجز أن  )أ(

 ؛ ٢٠٠٨ديسمبر /آانون األول

 ٩٠ تقريرًا عن نشاطها على صعيد التدمير بحلول نهاية آل المجلسم أيضًا إلى أن تقدِّ  )ب(

 يومًا من الفترة الممدَّدة على أبعد تقدير؛

، تقديم ما يلي إلى األمانة ١تدمير آافة أسلحتها الكيميائية من الفئة أن تواصل، حتى   )ج(

 :الفنية

من ) ألف( من الجزء الرابع ٢٩مفصَّلة وفقًا للفقرة السنوية  التدميرالخطط   ‘١’

 رفق المتعلق بالتحقق؛الُم
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 من ٣٦ وفقًا للفقرة ١سنوية عن تدمير أسلحتها الكيميائية من الفئة التقارير ال  ‘٢’

 رفق المتعلق بالتحقق؛ت الجزء من الُمذا

الدولة الطرف  تحرزه تقارير عن التقدم الذي  إلى المجلس دوريًايقدِّم أنالمدير العام  من يطلبو  -٢

   الكيميائية؛تهاأسلح تدميرالمعنية على صعيد إنجاز 

) ا(ـممارستهنطاق ، في دوريًا) مقدِّت(م قدِّأن يالمجلس ) ـة(سـرئيمن  يطلب أيضًاو  -٣

  وبالتعاون مع المدير العام، تقارير إلى المجلس بشأن هذه المسائل؛) ا(ـاختصاصاته

من المجلس أن يستعرض التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف المعنية على صعيد  آذلك ويطلب  -٤

دم،  هذا التقلالستيثاق منخذ التدابير الالزمة ـَّ، وأن يت١تدمير آافة أسلحتها الكيميائية من الفئة 

م إلى الدول األطراف عند الطلب آافة المعلومات المتصلة بأنشطة التدمير التي تجريها وأن يقدِّ

 .الدولة الطرف المعنية خالل الفترة الممدَّدة
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