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  مذآرة من األمانة الفنية

  حال تقديم اإلعالنات السنوية عن األنشطة المعتزم إجراؤها
  ٢٠٠٨واإلنتاج المتوقع أن يتم خالل عام 

  الكيميائية١في مرافق مواد الجدول 

تصدر آل دولة طرف "بأن األسلحة الكيميائية   من المادة السادسة من اتفاقية٨تقضي الفقرة  -١

األسلحة  اتفاقيةوفقًا لُمرفق " إعالنات سنوية عن المواد الكيميائية والمرافق ذات الصلة

  ").الُمرفق المتعلق بالتحقق("المتعلق بالتحقق الكيميائية 

 الكيميائية ١ويشمل الجزء السادس من الُمرفق المتعلق بالتحقق النظام الخاص بمواد الجدول  -٢

 من هذا الجزء المتطلبات في مجال ٢٠ و١٦وتـُبيَّن في الفقرتين . والمرافق ذات الصلة بها

فقرة وتقضي ال. اإلعالن عن األنشطة المعتزم إجراؤها واإلنتاج المتوقع أن يتم في هذه المرافق

 في مرفق وحيد ١تصدر آل دولة طرف تنتج مواد آيميائية مدرجة في الجدول " منه بأن ١٦

صغير الحجم إعالنا سنويا مفصَّال يتعلق باألنشطة المعتزمة واإلنتاج المتوقع في المرفق في 

سعين وهي تقضي أيضًا بأن ُيقدَّم اإلعالن قبل بداية تلك السنة بما ال يقل عن ت". السنة التالية

 .يومًا

 من الجزء السادس ذاته بقيام آل دولة طرف بتقديم إعالن مماثل عن آل ٢٠وتقضي الفقرة  -٣

 بمقادير ال تزيد على عشرة آيلوغرامات ١ج فيه مواد آيميائية مدرجة في الجدول ِمرفق تـُنتـَ

 غرام في السنة ألغراض طبية أو ١٠٠في السنة ألغراض وقائية، أو بمقادير تزيد على 

 .صيدالنية أو بحثية

  في  قد َحلّـَّت ٢٠٠٨وعليه فإن نهاية األجل المحدَّد لتقديم اإلعالنات المعنية فيما يخص عام  -٤

وترد في الصفحة التالية قائمة بالدول األطراف التي تقيَّدت بهذا . ٢٠٠٧أآتوبر / تشرين األول٢

 .األجل
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الدول األطراف التي تقّيدت باألجل المحدَّد لتقديم إعالناتها السنوية عن األنشطة 

 في مرافق مواد ٢٠٠٨المعتزم إجراؤها واإلنتاج المتوقع أن يتم خالل عام 
  لكيميائية ا١الجدول 

 الدولة الطرف 
  إسبانيا -١
  أستراليا  -٢
  ) اإلسالمية–جمهورية (إيران  -٣
  بلجيكا -٤
  سنغـَفورة -٥
  سويسرا -٦
  *صربيا -٧
  الصين -٨
  فرنسا -٩
  فنلندا -١٠
  آندا -١١
  *آوبا -١٢
  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية -١٣
  *نيبال -١٤
  الهند -١٥
  هولندا -١٦
  ريكيةالواليات المتحدة األم -١٧
  اليابان -١٨
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  .ن عنهِلْعتـُنت فيه أنه ليس لديها ما  اسم هذه الدولة الطرف إلى أنها قدَّمت إعالنًا بيَّيمة الواردة إزاَءَجـُُيشار بالن  *


