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  ملحوظة قانونية

ليس القصد من احكام الواردة في ھذه الوثيقة أن تكون أحكاما نموذجية تدرج في 
الكيفية التي يمكن بھا  ھا تقديم مثال علىات الوطنية، وإنما القصد منمشاريع التشريع

Dتفاقية اسلحة  المتطلبات اولية @ليات القانونية على المستوى الوطني أن تنفذل
  .("اDتفاقية") الكيميائية

وتذكر امانة الفنية المستخدمين أن نص اDتفاقية والقرارات التي اعتمدتھا ھيئتا 
حكام االحجية. وD تشكل  اتذ ةالوحيد ةجع القانونياالمر يالمنظمة بشأنھا ھتوجيه 

المنظمة أي مسؤولية عن  تتحملھذه الوثيقة مشورة قانونية. وD الواردة في 
  محتويات ھذه الوثيقة.
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  الفصل ا�ول

  التعاريف

  1المادة 

  " ما يلي، مجتمعا أو منفردا:ةالكيميائي ةحسلا�يقصد بمصطلح "



ة منھا غراض غير عدا المواد المعدّ المواد الكيميائية السامة وس\ئفھا، فيما   (أ)
محظورة بموجب ھذه اDتفاقية ما دامت انواع والكميات متفقة مع ھذه 

  اغراض؛

الذخائر والنبائط المصممة خصيصا aحداث الوفاة أو غيرھا من اضرار   (ب)
عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل ھذه الذخائر والنبائط من الخواص 

 ؛د الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية (أ)السامة للموا

أي معدات مصممة خصيصا Dستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل ھذه   (ج)
  . الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة الفرعية (ب)

  2المادة 

" أي مادة كيميائية يمكن من خ\ل مفعولھا المادة الكيميائية السامةيقصد بمصطلح "
ائي في العمليات الحيـوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة الكيمي

  .لjنسان أو الحيوان

جميع المواد الكيميائية التي ھي من ھذا القبيل  1ويشمل التعريف الوارد في الفقرة 
بغض النظـر عن منشئھا أو طريقة إنتاجھا، وبغض النظر عما إذا كانت تنتج في 

  .ي مكان آخرمرافق أو ذخائر أو أ

ھذا ب[الملحق باDتفاقية/ جداول المرفق المتعلق بالمواد الكيميائيةأدرجت في وقد 
لكي التي تم تمييزھا الكيميائية السامة  الموادُ  ، الخ]بامرالنظام الداخلي، بالقانون، 

   .تدابير التحققعليھا  تطبق المنظمة

  3المادة 

مفاعلة تدخل في أي مرحلة في إنتاج  " أي مادة كيميائيةالسليفةيقصد بمصطلح "
مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت. ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي 

  .ثنائي أو متعدد المكونات

[الملحق  أدرجت في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائيةوقد 
لكي تطبق المعينة  الس\ئف ، الخ]بامرالنظام الداخلي، بھذا القانون، بباDتفاقية/
  .تدابير التحققعليھا  المنظمة

  4المادة 

  : "أغراض غير محظورة بموجب ا7تفاقيةيقصد بمصطلح "

اغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدDنية أو   (أ)
 اغراض السلمية اخرى؛

اشرة بالوقاية من المواد اغراض الوقائية، أي اغراض المتصلة مب  ب)
 الكيميائية السامة والوقاية من اسلحة الكيميائية؛

 اغراض العسكرية التي D تتصل باستعمال اسلحة الكيميائية وD تعتمد  (ج)

  على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب؛



  .لمحليإنفاذ القانون، بما في ذلك غراض مكافحة الشغب ا  (د)

  5المادة 

 1 الجداولي أي مادة كيميائية غير مدرجة ف "عامل مكافحة الشغبيقصد بمصطلح "

يمكنھا أن تحدث بسرعة في البشر تھيجا حسيا أو تسبب عجزا بدنيا و، 3أو  2أو 
   .وتختفي تأثيراتھا بعد وقت قصير من انتھاء التعرض لھا

  6المادة 

" المواد الكيميائية المدرجة في الكيميائية 3و 2و 1مواد الجداول " يقصد بمصطلح
لنظام في مرفق المواد الكيميائية بـ[ھذا القانون، ا 3والجدول  2والجدول  1الجدول 

 وأ نقيةض النظر عما إذا كانت المادة الكيميائية المعنية ، الخ] بغامرالداخلي، 
  في خليط. محتواةً 

  7المادة 

مدت عتُ التي اُ  والقرارات، بما في ذلك مرفقاتھا التعاريف على ضوء اDتفاقية فسَّرت
   .ويمكن بيان تفسير ھذه التعاريف في اللوائح التنظيمية.بموجبھا

، امر، الداخلي النظاميكون للمصطلحات والتعابير التي تستخدم في ھذا [القانون، و
في  وردت في اDتفاقية، نفس المعنى المقصودولكنھا ، فيهالخ] ولم ترد تعاريفھا 

  السياق خ\ف ذلك. اDتفاقية، ما لم يقتضِ 

 



  الفصل الثاني

  الھيئة الوطنية

  8المادة 

بتعيين أو إنشاء ھيئة  من خ\ل اللوائح التنظيمية [السلطة المختصة]تقوم  )1(
وطنية تعمل كمركز وطني لتأمين اDتصال الفعال بالمنظمة والدول اطراف 

ذ على الصعيد الوطني لتنفيذ ولتنسيق كل اaجراءات التي تتخ اخرى
 ًDتفاقية تنفيذاً تاماً وفعاDا .  

للھيئة الوطنية  تخصص[السلطة المختصة] أو  تحددفي ھذه اللوائح التنظيمية  )2(
ه لوائحوھذا القانون ولتنسيق تنفيذ اDتفاقية  الص\حيات والميزانيةما يلزم من 

 .التنفيذية

ھيئات فرعية تسند إليھا واجبات  تنشئالمختصة] أن تعيّن أو  للسلطةيجوز [ )3(
 .ه التنفيذيةلوائحتنفيذ اDتفاقية وھذا القانون ومحددة فيما يتعلق ب

  

  الفصل الثالث

  المحظورات العامة

  9المادة 

  يُحظر ما يلي: )1(

أو احتيازه بطريقة أخرى، أو  هأو إنتاج س\ح كيمائياستحـداث   ) أ(
  تخزينه أو اDحتفاظ به؛

 باشرة أو غير مباشرة إلى أي كان؛بصورة م س\ح كيمائينقل   ) ب(

 ؛س\ح كيمائي استعمال  ) ج(

 كيميائي؛ س\حالقيام بأي استعدادات عسكرية Dستعمال   ) د(

على القيام كانت دة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة مساع  (ھـ)
 ؛بأنشطة محظورة على الدول اطراف بموجب ھذه اDتفاقية

 ؛لحرباستعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة ل  (و)

 القيام بأي نشاط آخر تحظر اDتفاقية على الدول اطراف القيام به.  (ز)

  10المادة 

ُعثر على أي س\ح كيمائي، أو س\ح كيمائي قديم أو مخلف في أي مكان  إن )1(
  [دولة طرف]، فإّن ذلك الس\ح ــ يخضع لوDية

  يُصادر لصالح الدولة؛  ) أ(



 الدولة أن يحتجزه؛يجوز ي [موظف مختص] في   ) ب(

 السلطةأن يُخزن ريثما يُتخلص منه بالطريقة التي تحددھا [ يجب  ) ج(

 المختصة] وفقاً ل\تفاقية.

أي س\ح بوفقاً ل\تفاقية المنظمة طرف] الدولة ال[ في ]تبلغ [السلطة المختصة )2(
 .ھاكيمائي يُكتشف في أراضي

س\ح استحداث لدولة أن تحتجز أي مادة كيمائية يجري استخدامھا في يجوز ل )3(
 أو إنتاجه. كيمائي

  

  الفصل الرابع

  المدرجة بالجداول ميزةالمواد الكيميائية العضوية المنظام الرقابة في ما يخص 

  الكيميائية 1: مواد الجدول 1القسم 

  11المادة 

أو نقلھا أو اDحتفاظ بھا  1الجدول المواد الكيمائية المدرجة في  احتيازيُحظر  )1(
ما لم تكن ھذه المواد  أو استخدامھاھا أو تصديرھا أو استيراد داخل البلد نفسه

�غراض البحثية أو الطبية أو الصيدDنية أو لحصراً الكيميائية تستخدم 
مقتصرة تماما على  ھاوما لم تكن أنواع ھذه المواد الكيميائية وكميات، الوقائية

وتخضع ھذه انشطة لشروط اaع\نات  .ما يمكن تبريره لھذه اغراض
، امروائح الموضوعة بموجب ھذا [القانون، النظام الداخلي، سبقة وفقاً للّ الم

  .الخ]

 التزاماتأظھر اaع\ن السابق أن النشاط المبلغ عنه سيتعارض مع  إن )2(

تحظر ذلك النشاط فإن [السلطة المختصة] [الدولة الطرف] بموجب اDتفاقية، 
 منه. أو تحدّ 

  12المادة 

ل�غراض البحثية أو الطبية  إD 1الجدول ائية المدرجة في ميُحظر إنتاج المواد الكي
Dوائح ه [السلطة المختصة] وفقاً للّ نية أو الوقائية وفي مرفق رخصت بأو الصيد

  ، الخ].امر[القانون، النظام الداخلي،  ھذا الموضوعة بموجب

  13المادة 

غير طرف إلى دولة  1الجدول الكيمائية المدرجة في مواد التصدير يُحظر 
  ھذه الدولة.النقل عبر  ويشمل ذلكاستيرادھا منھا، و

  3و 2 ينة في الجدولج: المواد الكيمائية المدر2القسم 



  14المادة 

د الكيمائية السامة الموا استحداثحظر بمضمون القسم أع\ه، يُ  بدون اaخ\ل
ديرھا، ، واستيرادھا، وتصواDحتفاظ بھا ونقلھا داخل البلدھا وإنتاجھا واحتياز

غراض غير محظورة بموجب اDتفاقية. إDواستخدامھا،   

  15المادة 

إلى أراضي دولة غير طرف  2الجدول تصدير المواد الكيمائية المدرجة في يحظر 
 إعفاءٍ  إD في حالةعبر ھذه الدولة،  ھانقلاستيرادھا منھا، بما في ذلك و في اDتفاقية

، يخضع التصدير نافذ إعفاءٍ وجود  ةمنصوص عليه في اللوائح؛ وفي حالنافذ 
، امرواDستيراد لjع\ن وفقاً للنظام الُمنشأ بموجب ھذا [القانون، النظام الداخلي، 

  .الخ]

  16المادة 

حظر تصدير المواد الكيمائية ، يُ التنظيمية ما عدا في حاDت اaعفاء بموجب اللوائح
لم ترخص بذلك [سلطة  إلى أراضي دولة غير طرف، ما 3 الجدولالمدرجة في 

، الخ]. وD امروائح المنشأة بموجب ھذا [القانون، النظام الداخلي، مختصة] وفقاً للّ 
 Dبعد التأكد من أن المواد الكيمائية المنقولة لن تستخدم إ Dيجوز منح الترخيص إ

غراض غير محظورة بموجب اDتفاقية.  ًDبعد أن تُستلم أو Dيُمنح الترخيص إ Dو 

  .النھائي ستخدامDالسلطات المختصة في الدولة المتلقية شھادة ا

  17المادة 

إلى أراضي دولة  3و 2عن تصدير المواد الكيمائية المدرجة في الجدولين  يُعلَن
الصادرة بموجب ھذا التنظيمية منھا وفقاً للنظام المنشأ في اللوائح واستيرادھا طرف 

  الخ].، امر[القانون، النظام الداخلي، 

  

  الفصل الخامس

  س اللوائح التنفيذيةاأس

  18المادة 

يوماً على بد نفاذ القانون الحالي،  180 انقضاءبعد بدء نفاذ القانون الحالي/بعد 
[السلطة تصدر دماً في إنفاذ أحكامه وأحكام اDتفاقية، قُ غراض المضي و

لطات] اخرى بالتعاون مع [الس ،/يخول لـ[السلطة المختصة] أن تصدرالمختصة]
  بشأن: تنظيمية لوائح بحسب اDقتضاء، المعنية،

حكام المادة التاسعة من اDتفاقية والجزئين  عمليات التفتيش بالتحدي وفقا  ) أ(
  الثاني والعاشر من مرفقھا المتعلق بالتنفيذ والتحقق؛

حماية المعلومات السرية وفقاً حكام مرفق اDتفاقية المتعلق بحماية   ) ب(
  السرية.المعلومات 



  19المادة 

aنشاء نظام إع\ن لكل تنظيمية ، لوائح عند اDقتضاء[السلطة المختصة]،  صدرتُ 
اaع\نات التي ستصدر بموجب اDتفاقية ومرفقاتھا، وaنشاء نظام ترخيص لكل 

  الحصر، بما يلي:D  ما يتعلق، على سبيل الذكر منح وفقاً لذلك، فيالرخص التي ستُ 

في  aجرائهجري، أو يخطط جري، أو أُ ما يَ وي على انشطة التي تنط  ) أ(
أو  3و 2و 1إنتاج مواد كيمائية مدرجة في الجداول المستقبل، من عمليات 

  ھا أو استھ\كھا؛تجھيز

مواد كيمائية فيھا ج نتَ خاصة التي تُ اخرى aنتاج المواد الكيمائية، ومرافق ال  ) ب(
 ة غير مدرجة في الجداول.ميّزعضوية م

  20المادة 

ترخيص المنشئة لنظام ال وائُح التنظيميةاللذلك، تكفل  19المادة دما تقتضي عن
aمن القيام بما يلي:[السلطة المختصة]  تمكينَ ع\ن وا 

 منع انشطة المحظورة واDمتثال لمتطلبات اDتفاقية؛   (أ)

 جمع كل المعلومات المطلوبة بموجب المادة السادسة من اDتفاقية؛   (ب)

لمنظمة بموجب المادة السادسة من اDتفاقية بصورة لجميع اaع\نات  تقديم  (ج)
  ؛في الموعد المحددوشاملة 

عمليات التفتيش الدولية في أي مكان يخضع لوDية  إجراء التكفل بإتاحة  (د)
 اDتفاقية؛  قضي بهطرف] عندما تالدولة ال[

شخص آخر أو يحصل ي تي تُقدم كل المعلومات والوثائق المعاملة التكفل ب  )ـ(ھ
معلومات  بمثابة التنفيذية لوائحهعليھا عم\ً باDتفاقية أو ھذا القانون أو 

  .مومللعھذه المعلومات أو الوثائق متاحة  إD إذا كانتسرية، 

  الفصل السادس

  ا�حكام الجزائية

  : ا�سلحة الكيمائية1القسم 

  21المادة 

بغرامة يتراوح مبلغھا بين [المبلغ  /أوولمدة D تقل عن [المدة] بالسجن يعاقب 
أي فعل على ارتكابه شخص [مستوى القصد] يدان  أيوالعملة] و[المبلغ والعملة] 

 :من افعال التالية

احتيازه بطريقة أخرى، أو س\ح كيمائي، أو إنتاجه، أو تصنيعه، أو  استحداث  )(أ
  ؛به ، أو تخزينه، أو اDحتفاظامت\كه

 أخرى، أو تحويله، أو من سفينة إلى أو نقله نق\ً عابرا، س\ح كيمائي نقل  )(ب

  ؛إلى آي شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة



  استخدام س\ح كيميائي؛  )(ج

  ؛ح كيميائيالقيام بأي استعدادات عسكرية Dستخدام س\  )(د

  ؛حربوسيلة استخدام عوامل مكافحة الشغب ك  )(ھـ

بناء أي مرفق جديد أو ج اسلحة الكيمائية، مرفق aنتا احتيازامت\ك أو   )(و
بغرض تحويله إلى مرفق  أي مرفق قائم تعديلaنتاج اسلحة الكيمائية، أو 

 .aنتاج اسلحة الكيمائية

  المدرجة في جداول ا7تفاقيةالمواد الكيمائية : 2القسم 

  22المادة 

بلغھا بين [المبلغ بغرامة يتراوح مو/أو لمدة] ا[لمدة D تقل عن يعاقب بالسجن 
أي فعل على ارتكابه شخص [مستوى القصد] يدان  أيوالعملة] و[المبلغ والعملة] 

 :من افعال التالية

 اأو احتيازھمن جداول اDتفاقية  1الجدول  موادمن  ةائييكيممادة إنتاج   )(أ
أراضي دولة  داخل اأو نقلھ ا، أو استخدامھاأو اDحتفاظ بھ ،بطريقة أخرى

 ف في اDتفاقية؛غير طر

بصورة غير من جداول اDتفاقية  1الجدول  موادمن  ةائييكيممادة إنتاج   )(ب
 اأو نقلھ ،اأو استخدامھ ،ابطريقة أخرى، أو اDحتفاظ بھ اھاحتيازقانونية، أو 
  ؛ داخل البلد

سبق أن من جداول اDتفاقية  1الجدول  موادمن  ةائييكيممادة تصدير   )(ج
  ؛ثالثةولة طرف] إلى دولة إلى [د تدورِ استُ 

من جداول اDتفاقية  3أو  2أو  1الجدول  موادمن  ةائييكيممادة تصدير   )(د
  منھا؛ اإلى دولة غير طرف في اDتفاقية أو استيرادھبصورة غير قانونية 

  التنفيذية لھذا القانونللّوائح : عدم ا7متثال 3القسم 

  23المادة 

بغرامة تتراوح بين [المبلغ والعملة] مدة] و/أو لمدة D تقل عن [البالسجن  يعاقب
أي فعل من افعال شخص [مستوى القصد] يدان على ارتكابه أي و[المبلغ والعملة] 

 :التالية

 لوائحهوالقانون ھذا إعاقة تدابير التحقق أو اaنفاذ بموجب اDتفاقية [و/أو]   )(أ

 ؛التنفيذية

متطلب آخر يقتضي تقديم ن أو أي عدم اDمتثال لنظام الترخيص أو اaع\  )(ب
  ؛التنفيذية لوائحهومعلومات بموجب ھذا القانون 

حماية التي تقضي بالتنفيذية  وائحهلھذا القانون و حكامعدم اDمتثال   )(ج
  المعلومات السرية.



على إجراء  تهموافق عطِ لم يُ الذي شخص الD تنطبق الفقرة الفرعية (أ) أع\ه على 
  مذكرة تفتيش.بذلك  إD إْن صدرت ،دوليالتفتيش ال

  الشراكة في الجرم، والتواطؤ والمحاولة: 4القسم 

  24المادة 

 

  أي شخص:

على اقتراف جريمة بموجب ھذا [القانون،  أيّا كان يساعد[مستوى القصد]   )أ (
   بذلك أو يوعز إليهعلى اقترافھا  ه، أو يحرض، الخ] النظام الداخلي، امر

،  ھذا [القانون، النظام الداخلي، امربموجب ريمة أو يتآمر على ارتكاب ج  )ب (
 الخ]؛

 ، الخ] امر ،ھذا [القانون، النظام الداخلي بموجبأو يحاول ارتكاب جريمة   )ج (

  الجريمة. ھذهارتكب  أنهعتبر يُ 

  

  الفصل السابع

  الدولة حدودالقانون خارج  نفاذ

  25المادة 

ولة العضو، فع\ أو تقصيرا ة الدوDييقع خارج أي شخص طبيعي يرتكب، في مكان 
في مكان  الو ارتُكب، الخ]  ان جريمةً بموجب ھذا [القانون، النظام الداخلي، امردّ عَ يُ 
في مكان  أنه ارتكب ذلك الفعل أو التقصيرعتبر وDية الدولة العضو، يُ خضع لي
  :، إذاوDية [الدولة الطرف]خضع لي

  ؛]الدولة الطرف[ من مواطني كان الشخص مواطنا  ) أ(

 .سيطرة [الدولة الطرف]ل خخاضعاً أو كان المكان   ) ب(

  الفصل الثامن

  أحكام أخيرة

  26المادة 

انون، النظام اساسي، أي تعارض بين أي قانون آخر وھذا [الق في حالة وجود
لخ] ا، امرانون، النظام اساسي، ھذا [القالحجية لتكون لخ] أو اDتفاقية، ا، امر

 . ةتفاقيل\و



 27المادة 

تتخذ  ] أن[السلطة المختصةيجوز لـاaخ\ل باحكام الواردة في ھذا القانون،  دون
لتنفيذ أحكام ھذا القانون واDتفاقية، D ة ضروري اتعتبرھالتي ضافية اaخطوات ال

 . التنظيمية اعتماد اللوائح من خ\لسيما 

 28المادة 

المرفق المتعلق  يُعدَّل الكيميائيةالمتعلق بالمواد  مرفق اDتفاقية علىتعديل  إذا أُدخل
لھذا الغرض  يكونو، إلخ] امربالمواد الكيميائية لھذا [القانون، النظام اساسي، 

 .] التنظيمية من خ\ل اللوائحللتعديل  قاب\

 
* * * 

  


