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تدابري التنفيذ الوطنية لـ

إتفاقيــة حظــر اســتحداث وانتــاج وتخزين األســلحة الكيميائيــة وتدمري 

تلك األسلحة للعام 1993

معلومات حول االتفاقية

 29 يف  النفاذ  حّيز  ودخلت   1993 يناير   13 يف  عليها  للتوقيع  الكيميائية  األسلحة  حظر  إتفاقية  عرضت 

أبريل 1997. 

تضّم االتفاقية 191 دولة طرف و 1 بلد موّقعة وذلك حّتى 19 آب 2013 . يعد 

سكرتري عام األمم املتحدة مبثابة الجهة املودعة لالتفاقية. تختص منظمة حظر 

األسلحة الكيميائية ومقرها الرئييس الهاي بتنفيذ االتفاقية و تتكون املنظمة من 

مؤمتر عام يضم جميع الدول األطراف ومجلس تنفيذي وسكرتارية فنية.

الكيميائية  األسلحة  تعريف  يتم  االتفاقية،  من  الثانية  املادة  من  األوىل  الفقرة  مبوجب 

وفق الغرض منها )معيار الغرض العام( وذلك عىل النحو التايل:

ألغراض  منها  املعدة  املواد  عدا  فيام  وسالئفها،  السامة  الكيميائية  املواد  )أ(  

هذه  مع  متفقة  والكميات  األنواع  دامت  ما  االتفاقية  هذه  مبوجب  محظورة  غري 

األغراض؛

عن  األرضار  من  غريها  أو  الوفاة  إلحداث  خصيصا  املصممة  والنبائط  الذخائر  )ب(  

السامة  الخواص  من  والنبائط  الذخائر  هذه  مثل  استخدام  نتيجة  ينبعث  ما  طريق 

للمواد الكيميائية السامة املحددة يف الفقرة الفرعية )أ(؛

هذه  مثل  باستخدام  مبارشة  يتعلق  الستعامل  خصيصا  مصممة  معدات  أي  )ج(  

الذخائر والنبائط املحددة يف الفقرة الفرعية )ب(.

هــل الدولة التي أنتمي اليها ملزمة بتطبيق إتفاقية 

الكيميائية؟ األســلحة 

ما إن تصادق أي دولة عىل االتفاقية أو تنضّم إليها حّتى تصبح ملزمة مبحتوى االتفاقية 

ومجربة عىل الوفاء بااللتزامات الواردة بها.

وبصورة خاصة، تلزم املادة السادسة من االتفاقية الدول األطراف باتخاذ التدابري 

الرضورية لضامن أال يتم استحداث أو إنتاج أو اقتناء أو االحتفاظ بـ أو نقل املواد 

الكيميائية السامة أو املركبات السليفة لها عىل أراضيها أو يف أي مكان يخضع لسلطتها 

أو سيطرتها إال لألغراض السلمية وهو مام يستدعي قيام الدول األطراف بتنظيم 

واالرشاف عىل األنشطة التي تتضمن مواد كيميائية تم النص عليها يف الجدول األول 

والثاين والثالث يف ملحق االتفاقية الخاص بتصنيف املواد الكيميائية.

كام تطالب املادة السابعة الدول األطراف باتخاذ التدابري االزمة للوفاء بااللتزامات 

الواردة باالتفاقية خاصة فيام يتعلق باعتامد ترشيعات جزائية مناسبة. كام يجب اخطار 

منظمة حظر األسلحة الكيميائية بتلك التدابري.  
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Building trust through verification

ما هي الترشيعات املختلفة التي يفرتض أن تأخذها 

دولتي باالعتبار؟
بغية االمتثال إلتفاقية حظر األسلحة الكيميائية، يفرتض أن تعتمد   •

الدول األطراف تدابري جزائية تجرم استحداث وانتاج وتصنيع وتخزين 

واقتناء واالحتفاظ بـ وترحيل واستخدام األسلحة الكيميائية وكذلك 

استخدام عنارص مكافحة الشغب يف املعارك الحربية. كام يجب أن 

تعاقب كل التدابري التحضريية التي تستهدف القيام بتلك النشاطات مبا 

يف ذلك املساعدة والتشجيع أو االقناع.  كام يجب أن تجرم وتعاقب 

بعض األنشطة التي تتضمن كيامويات مدرجة يف الجدول األول 

والثاين والثالث عىل أن تتضمن األنشطة املحظورة النقل للدول غري 

األطراف يف االتفاقية.

يتم تنفيذ حظر األنشطة املنصوص عليها يف االتفاقية عىل أرايض   •
الدول األطراف و يف أي مكان يخضع لسلطتها أو سيطرتها كام ميتد 

خارج نطاق الدولة ليشمل مواطنيها أينام كانوا.

يجب عىل الدول األطراف اعتامد اجراءات للرتخيص لتنظيم األنشطة   •
التي تتضمن مواد كيميائية مدرجة بالجداول امللحقة باالتفاقية 

مبا يتضمن عمليات النقل. كام يجب أن تتمكن حكومتك من تجميع 

املعلومات من القطاع الصناعي بدولتك العداد االعالنات السنوية 

ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية.

يتوجب عىل الدول األطراف استضافة عمليات التفتيش الدولية   •
ملنشآتها الصناعية للتأكد من امتثال تلك املنشآت لبنود االتفاقية.

هل من تدابري إضافية يفرتض أن تّتخذها دولتي؟
يجب أن تقوم دولتك بتخصيص أو انشاء هيئة وطنية )موضحة أدناة(   •

لضامن االتصال الفعال مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية والدول 

األطراف األخرى.

يجب أن تقدم دولتك اعالن مبديئ يتضمن أي أنشطة متعلقة باملواد   •
الكميائية الواردة بالجداول امللحقة باالتفاقية وكذلك أي مخزون من 

األسلحة الكيميائية أو أي منشآت النتاج األسلحة الكيميائية. كام يجب 

أن تقوم دولتك بتقديم اعالنات سنوية تتضمن أي أنشطة مستقبلية أو 

سابقة متعلقة بالكيامويات املدرجة بجداول االتفاقية.

تطالب اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية الدول األطراف بحامية رسية   •
املعلومات املرَسلة أو الواردة ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية 

وكذلك بالتعاون وتوفري املساعدة القانونية للدول األطراف األخرى يف 

تنفيذ االتفاقية.

تطالب االتفاقية الدول األطراف مبراجعة لوائحهم الوطنية يف مجال   •
تجارة املواد الكيميائية لضامن توافقها مع نص وأهداف االتفاقية.

عىل بعض الدول األطراف اعتامد تدابري لضامن تدمري أي مخزون من   •
األسلحة الكيميائية أو أي منشآت النتاج تلك األسلحة عىل أراضيها أو 

يف اي مكان يقع تحت سلطتها أو سيطرتها. كام يتوجب عىل بعض 

الدول تدمري أي اسلحة كيميائية خلفتها يف أراض دولة طرف أخرى.

ما هي الهيئة الوطنية وما هو دورها؟
 تقوم كل دولة طرف من أجل تنفيذ التزاماتها مبوجب هذه االتفاقية بتعيني أو 

إنشاء هيئة وطنية تعمل كمركز وطني لتأمني االتصال الفعال  مبنظمة حظر 

االسلحة الكيميائية وكذلك الدول األطراف األخرى.

تحدد مهام الهيئة الوطنية عىل طبيعة وحجم املسئوليات امللقاة عىل عاتق 

الدول االطراف وفقا لالتفاقية. وبشكل عام تقوم الهيئات الوطنية املنشأة مبوجب 

االتفاقية مبا ييل:

•  العمل كنقطة اتصال سواء مبنظمة حظر االسلحة الكيميائية أو 

بالدول األطراف األخرى،

•  تحضري وتقديم االعالنات املتعلقة باألسلحة الكيميائية ملنظمة 

حظر األسلحة الكيميائية،

•  انفاذ الترشيعات املطبقة لالتفاقية عىل املستوى الوطني،

•  حامية املعلومات الرسية،

•  تسهيل مهام التفتيش التي تقوم بها منظمة حظر األسلحة 

الكيميائية.

أين ميكن للمرشعني يف دولتي أن يجدوا املساعدة؟ 
يقدم كال من مكتب دعم التنفيذ مبنظمة حظر األسلحة الكيميائية ومكتب 

املستشار القانوين بذات املنظمة املساعدة للدول االطراف يف تأسيس هيئاتها 

الوطنية و تنفيذ االتفاقية عن طريق اعتامد الترشيعات و اللوائح الرضورية لذلك.

يف تعاون وثيق مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية، Vertic تقوم باملساعدة 

يف الصياغة الترشيعية إللتزامات اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية دون أي تكلفة. 

Vertic تقرتح املنهجية من أجل التنفيذ الكامل التفاقية األسلحة الكيميائية مبا 

يف ذلك إدخال تعديالت عىل الترشيعات القامئة، والقوانني اآلحادية أو قوانني 

تدمج جميع االلتزامات املنصوص عليها املتعلقة مبعاهدات األسلحة الكيميائية 

والنووية والبيولوجية.

يقوم برنامج مساعدة تنفيذ اتفاقية حظر االسلحة الكيميائية والذي يقوم عليه 

كال من رومانيا والواليات املتحدة مبساعدة الدول االطراف يف تأسيس هيئاتها 

الوطنية واعتامد ترشيعات وتدابري ادارية لتنفيذ ما تطلبه االتفاقية من اعالنات و 

متطلبات خاصة باالسترياد والتصدير. 

كيف ميكن االتصال مبوّفري املساعدة لتنفيذ االتفاقية؟
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