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ُمقدِّمة
 

وتهدف االتفاقية إلى القضاء على فئ//ة كامل//ة من./  1997 نيسان/أبريل 29دخلت اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية حّيز التنفيذ في 
أس//لحة ال//دمار الش//امل عن طري//ق حظ//ر اس//تحداث األس//لحة الكيميائي//ة وإنتاجه//ا وحيازته//ا وتخزينه//ا واالحتف//اظ به//ا ونقله//ا أو

استخدامها من ِقبل الدول األطراف.

إّن اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية غير قابلة للتنفيذ في ذاتها، وبناًء عليه، يتعّين على الدول األطراف أن تعتمد تشريعًا تنفي//ذيًا من
( من االتفاقي/ة، "تعتم/د ك/ل دول/ة ط/رف، وفق/ًا إلجراءاته/ا الدس/تورية، الت/دابير1)7أج/ل تفعي/ل أحك/ام االتفاقي/ة. وطبق/ًا للم/ادة 

الضرورية لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه لالتفاقية". وعلى وجه التحديد، تكون كل دولة ط//رف ُملزم//ة باعتم//اد تش//ريعات جزائي//ة
ُتخضع للعقوبة أي أشخاص طبيعيين واعتباريين يقومون بأي نشاط محظور في أي دولة طرف بم//وجب االتفاقي//ة على أراض//يها

أو في أي مكان آخر يقع ضمن واليتها القضائية.      

وأقسامه    ونطاقه الدليل أهداف

 من اتفاقي//ة حظ//ر األس//لحة7يه//دف ه//ذا ال//دليل إلى تعزي//ز فهم ال//دول األط//راف اللتزاماته//ا التش//ريعية واإلداري//ة طبق//ًا للم//ادة 
الكيميائية. وتتكّون أهداف الدليل من ثالثة جوانب:

 إلى األمانة الفّنية؛7إرشاد الدول األطراف في توفير معلومات محّدثة دقيقة عن حالة تنفيذها للمادة  -1
تيسير صياغة األحكام الخاصة بالتشريعات التنفيذية الجديدة، أو تعديالت القوانين أو اللوائح القائمة؛ -2
أن يكون مرجعًا في عملية استعراض التشريعات/ أو اللوائح القائمة. -3

يناقش الدليل التدابير األولية المطلوب إدراجها في التشريعات التنفيذي/ة بش/أن اتفاقي/ة حظ/ر األس/لحة الكيميائي/ة كي ُتع/ّد االتفاقي/ة
شاملة. ويشتمل على تعليق حول األساس المنطقي للتدابير، واللغة النموذجية من ُعّدة تنفيذ التش//ريعات الوطني//ة، إلى ج//انب أمثل//ة
توضيحية من القوانين واللوائح النافذة حاليًا في الدول األطراف. كما يشتمل الدليل على أسئلة للتق//ييم ال//ذاتي يج/وز االس//تعانة به//ا

في مراجعة القوانين أو اللوائح القائمة بهدف تحديد ومعالجة أي ثغرات ممكنة. 

األولية  التدابير

، وافقت الدول األطراف على مجموعة جديدة من المعايير الُم/راد أن تس/تعين به/ا األمان/ة الفّني/ة لتق/ييم حال/ة تنفي/ذ2013في عام 
االتفاقية. وُتشّكل هذه المعايير، التي ُتعرف ب/ "التدابير األولية"، المجموعة األدنى من التدابير التشريعية التي ُتعد ضرورية لدولة

طرف غير حائزة على األسلحة وال يوجد في أراضيها مرفق إنتاج كيميائي غير معلن عنه.

تتعلق هذه التدابير بما يلي:
التعريفات بموجب هذه االتفاقية؛(1
نظام رقابة شامل للمواد الكيميائية السامة الُمدرجة في الجداول واإلبالغ عن عملي//ات نق//ل )اس//تيراد وتص//دير( الم//واد(2

الكيميائية الُمدرجة؛
اإلجراءات واألنشطة المحظورة؛(5
الجزاءات المفروضة على انتهاك القانون؛(8

تطبيق تشريع جزائي خارج نطاق الوالية القضائية؛(26
أساس قانوني لوضع لوائح تنفيذية؛(27
تأسيس هيئة وطنية.(11

تهدف هذه المعايير إلى إتاحة استعراٍض أكثر شمولية وموضوعية لتنفيذ الدول األط//راف لالتفاقي//ة، ولمس//اعدة األمان//ة الفّني//ة في
، دأبت األمان/ة الفّني/ة على دع/وة2013تخطيط وتقديم مساعدة فّنية قانونية مخصصة للدول األطراف. وفي ك/ل ع/ام، ب/دءًا بع/ام 

الدول األطراف إلى ملء مصفوفة تتوافق مع التدابير األولية. وتشّكل المعلومات التي ُتجمع جزءًا من التقارير الس//نوية المتزامن//ة
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 وُتعد دّقة وت/واتر التق//ارير الص//ادرة عن ال//دول األط/راف بالغ//ة األهمي/ة في7.1الصادرة عن المدير العام حول حالة تنفيذ المادة 
تمّكن األمانة الفّنية من تقديم مساعدٍة فّنية مالئمة وفّعالة. 

، وكونه//ا أداة7ومع ذلك، فإلى جانب أّن التدابير األولية هي معايير ُتقّيم األمانة الفّنية مقابلها حال//ة تنفي//ذ ال//دول األط//راف للم//ادة 
للتقييم الذاتي للدول األطراف، فإنه/ا تمّث/ل دلياًل لل/دول األط/راف يمكن االسترش/اد ب/ه في ص/ياغة النص/وص الخاص/ة ب/القوانين
والتشريعات الجديدة.  تعمل الت//دابير األولي/ة في نفس ال/وقت بمثاب//ة مرج/ع لل//دول األط/راف في مراجع/ة التش/ريعات أو الل/وائح

القائمة للتأكد من أنها تلّبي متطلبات االتفاقية. 

ومن األهمية التشديد على أن هذا ال/دليل يرّك/ز حص/رًا على تنفي//ذ المجموع/ة األدنى من الت/دابير الالزم//ة بم/وجب اتفاقي/ة حظ/ر
األسلحة الكيميائية. ويجب كذلك على الدول الحائزة والدول األطراف، التي لديها مراف//ق إنت//اج كيمي//ائي يتعّين اإلعالن عنه//ا، أن

 من المادة2تنّفذ تدابير إضافية على أساس التوصيف والظروف الخاصة بها بما يتفق مع االتفاقية. وعالوة على ذلك، ُتلزم الفقرة 
 من االتفاقية كل دولة طرف بأن "تتخذ التدابير الضرورية التي تكفل أّن المواد الكيميائية السامة/ وسالئفها ال تس//تحدث أو تنتج،6

أو تحتاز بطريقة أخرى، أو يحتفظ بها أو تنقل أو تستخدم داخل أراضيها أو  في أي مكان آخر خاض//ع لواليته//ا أو س//يطرتها، إال
ألغراض غير محظورة بموجب االتفاقي/ة." ويتعّين على ك/ل دول/ة ط/رف أن تق/رر نط/اق وطبيع/ة الت/دابير الض/رورية في ه/ذا

الخصوص، تبعًا لسياقها الخاص. 

ر مؤتمر الدول األطراف ) 1 "، األمانة الفّنية، من بين غيرها، إلى تجميع7(، "التدابير التنفيذية الوطنية بشأن التزامات المادة C-14/DEC.12دعا مقرَّ
 من االتفاقية وطلَب إلى األمانة الفّنية رفع التقريرين المذكورين إلى المجلس. وقد ُدعي المجلس إلى النظر7تقريرين سنويين متزامنين حول حالة تنفيذ المادة 

في التقريرين المذكورين/ ورفعهما إلى المؤتمر، إلى جانب توصياته، حسب األصول. 
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المناقشة 

تعريفاتأواًل. 

 التعريفات الخاصة بالمصطلحات/ األساسية المستخدمة في االتفاقية. وُتعد ه//ذه المص//طلحات/ بالغ//ة األهمي//ة في فهم2ُتحدد المادة 
وتفسير االتفاقية وااللتزامات التي تفرضها على الدول األطراف. وعلى وجه التحديد، ُتفيد هذه التعريفات في التأك//د من أّن نط//اق

،5 و4 و3، وأنشطة اإلعالن عن األسلحة الكيميائي//ة وت//دميرها المطلوب//ة بم//وجب الم//واد 1األغراض المحظورة بموجب المادة 
 ُتنّفذها الدول األطراف على نحو متسق وموّحد. 6ونظام التحقق الذي تنص عليه المادة 

 
قد يشتمل التشريع الوطني على مسرد شامل بالمصطلحات التي تجدها الدولة الطرف ضرورية ألغ//راض التوض//يح في تنفي//ذها.
غير أن الدول األطراف التي ال تمتلك مراف//ق ص//ناعية مم//ا يتعّين اإلعالن عن//ه بم//وجب االتفاقي//ة ينبغي له//ا في الح//د األدنى أن

 من االتفاقي//ة إلى2ُتدرج تعريفًا بالمصطلح ’أس//لحة كيميائي//ة‘ في تش//ريعها. يش//ير التعري//ف الخ//اص به//ذا المص//طلح في الم//ادة 
مصطلحات أخرى )أي ’مادة كيميائية سامة‘، و’سليفة‘، و’أغراض غ/ير محظ//ورة‘( ال//تي ي/رد به//ا تعري/ف ك//ذلك في االتفاقي/ة
الم/ذكورة. وبن/اًء علي/ه، وحرص//ًا على أن يك/ون تعري/ف ’األس/لحة الكيميائي//ة‘ ش//اماًل، س//يكون من الض/روري إدراج تعريف//ات

بمصطلحات أخرى في التشريع الوطني أيضًا.

 من االتفاقي//ة، إذ خض//عت للتف/اوض بين ال/دول2وينبغي أن تتوافق التعريفات أساسًا مع التعريفات المنص/وص عليه//ا في الم/ادة 
األطراف واعُتمدت من أجل ضمان االتساق في فهم المصطلحات الرئيسية. 

ممارسات الدول

 في تشريعاتها التنفيذية الوطنية بإحدى طريقتين. تتمث//ل الطريق//ة2في العادة، تدمج الدول األطراف التعريفات الواردة تبعًا للمادة 
األولى في االستنساخ اللغوي ال//وارد في نص االتفاقي//ة حرفي//ًا. وتتمث//ل الطريق//ة الثاني//ة في دمج التعريف//ات دون استنس//اخ لغ//وي
للنص الوارد في االتفاقية، من خالل اإلشارة المحددة له، طبقًا للمثال المبّين أدناه.  ُتق//رر الدول//ة الط//رف الطريق//ة المخت//ارة وفق//ًا

لتقديرها، وتعتمد من بين أمور أخرى على السياق المحلي وأسلوب الصياغة القانونية.

 )زمبابوي(1998قانون )حظر( األسلحة الكيميائية لسنة 

(2)2القسم 

إّن أي تعبير ُأسند إليه معنى في االتفاقية سيحمل نفس المعنى الوارد في هذا القانون.

الكيميائية ألف.  األسلحة

الكيميائية يجب أن يحتوي التشريع التنفيذي الوطني على تعريف يخص   بحيث يعكس بالكامل معنى األسلحة الكيميائيةاألسلحة
 من االتفاقية:2 من المادة 1طبقًا لتعريفها الوارد في الفقرة 

:      " منفردًا  "  أو مجتمعًا يلي، ما الكيميائية األسلحة بمصطلح ُيقصد

بموجب            (1 محظورة، غير ألغراض منها المعّدة المواد عدا ما وسالئفها، السامة الكيميائية المواد
األغراض؛          هذه مع متفقة والكميات األنواع دامت ما االتفاقية هذه

ينبعث             (2 ما طريق عن األضرار من غيرها أو الوفاة إلحداث خصيصًا المصممة والنبائط الذخائر
في              المحددة السامة الكيميائية للمواد السامة الخواص من والنبائط الذخائر هذه مثل استخدام نتيجة

) ؛  ) أ الفرعية الفقرة
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المحددة            (5 والنبائط الذخائر هذه مثل باستخدام مباشرة يتعلق الستعماٍل خصيصًا مصممة معدات أي
.) ب   ) الفرعية الفقرة في

اللغة النموذجية .1

التنفيذ ، 1المادة  ُعّدة

ُيقصد بمصطلح "األسلحة الكيميائية" ما يلي، مجتمعًا أو منفردًا _

)أ( المواد الكيميائية السامة وسالئفها، ما عدا المواد المع//ّدة منه//ا ألغ//راض غ/ير محظ//ورة، بم//وجب االتفاقي//ة م//ا دامت األن//واع
والكميات/ متفقة مع هذه األغراض؛

)ب( الذخائر والنبائط المصممة خصيصًا إلحداث الوفاة أو غيرها من األض//رار عن طري//ق م//ا ينبعث نتيج//ة اس//تخدام مث//ل ه//ذه
الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية )أ(؛

)ج/( أي معدات مصممة خصيصًا الستعماٍل يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة الفرعية )ب(.

I.التعليق

‘ُيغطي تعريف  الكيميائية’   المواد الكيميائية والسالئف السامة، والذخائر، والنبائط، المصممة/ خصيصًا ألغراض األسلحةاألسلحة
الكيميائية، وأي أجهزة مصممة/ خصيصًا الستخدام يتعلق مباشرة باستعمال مثل ه/ذه ال/ذخائر والنبائ/ط. يس/ري مص/طلح ’أس/لحة

 منفردة. ُينظر إلى كل مكّون من مكّون//ات س//الٍح كيمي//ائي، في ح//د ذات//ه، على أن//ه س//الحأوكيميائية‘ على هذه العناصر مجتمعة/ 
كيميائي. على سبيل المثال، تكون أي مواد كيميائية سليفة غير سامة قد ُصّنعت أو ُخّزنت بنّية إنتاج عوام/ل أس/لحة كيميائي/ة، بم/ا

يتفق مع هذا التعريف، أسلحة كيميائية في حد ذاتها.

()أ( أّن المعيار النهائي من أجل تعريف مادة كيميائية سامة بأنه/ا س/الح كيمي/ائي يكمن في الغ/رض الُم/راد منه/ا.1)2ُتبيِّن المادة 
 المواد الكيميائية السامة/ على أنه//ا أس//لحة كيميائي//ةوُيعرف ذلك بأنه ’معيار الغرض العام‘. ولتحقيق هذه الغاية، ُينظر إلى جميع 

لم   يكن قد جرى استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها او تخزينها أو استخدامها ألغراض غير محظورة.ما

التقييم الذاتي

التعريفات: ’األسلحة الكيميائية‘
(1)2مرجع االتفاقية:  المادة 

       المناسبة المربعات/ داخل ُلطفًا عالمة ضع

هل تحمل ’األسلحة الكيميائية‘ تعريفًا في تشريعات التنفيذ المحلية؟  
         

هل يسري التعريف، مجتمعاً/ أو منفردًا، على...

مواد كيميائية سامة/ وسالئفها؟
ذخائر ونبائط أخرى؟

هل توجد معدات مصممة لالستخدام مع الذخائر وغيرها من النبائط؟

النعم 

النعم 
النعم 
النعم 
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الساّمة  باء.  fالكيميائية المادة

السامة  يجب أن يحتوي التشريع التنفيذي الوطني على تعريف يخص  الكيميائية  بحيث يعكس بالكامل معنى األسلحةالمادة
 من االتفاقية:2 من المادة 2الكيميائية طبقًا لتعريفها الوارد في الفقرة 

:" السامة "   الكيميائية المادة تعني

عجزًا                أو وفاة تحدث أن الحيوية العمليات في الكيميائي مفعولها خالل من يمكن كيميائية/ مادة أي
         . هذا       من هي التي الكيميائية المواد جميع ذلك ويشمل الحيوان أو لإلنسان دائمة أضرارًا أو مؤقتًا

أو                 مرافق في ُتنتج كانت إذا عما وبغّضالنظر إنتاجها، طريقة أو منشئها عن بغّضالنظر القبيل
. آخر     مكان أي أو ذخائر

اللغة النموذجية.1

التنفيذ ، 2المادة  ُعّدة

تعني "المادة الكيميائية/ الساّمة" أي مادة كيميائية يمكن من خالل مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة
 جميع المواد الكيميائية ال//تي1أو عجزًا مؤقتًا أو أضرارًا دائمة لإلنسان أو الحيوان. ويشمل التعريف الوارد في الفقرة 

هي من هذا القبيل بغّض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، وبغّض النظر عما إذا كانت ُتنتج في مرافق أو ذخائر أو
أي مكان آخر. وقد أدرجت في جداول المرفق المتعلق ب//المواد الكيميائي//ة ]الملح/ق باالتفاقي//ة / به//ذا ]الق/انون، بالنظ//ام

الداخلي، باألمر، إلخ[ المواُد الكيميائية/ السامة التي جرى تمييزها لكي تطّبق المنظمة عليها تدابير التحقق.

التعليق.2

العبارة  ‘إّن  سامة’   كيميائية تعريف مادة يمّثلها    ‘ الكيميائية’  المادة األسلحة في  الوارد  تعريف1)2  أّن  من  التأكد  أجل  ومن   .)
’األسلحة الكيميائية‘ شامل، من الضروري وضع تعريف منفصل يخّص ’المادة الكيميائية الساّمة‘.

يأتي تعريف ’المادة الكيميائية الساّمة‘ في جزأين. ينص الجزء األول على أّن المواد الكيميائية السامة لها مفعوله//ا على العملي//ات
الحيوية، ونتيجة لذلك، يمكنها أن تحدث ’وفاًة‘ أو ’عجزًا مؤقت//ًا‘ أو ’ض//ررًا دائم//ًا‘ لإلنس//ان أو الحيوان//ات. وه//ذه المص//طلحات
فة في االتفاقية. ولذلك، فإّن مستوى الس//ّمية والطبيع//ة المح//ددة للمفع//ول الكيمي//ائي على العملي//ات الحيوي//ة هم//ا ع//ديَمي غير معرَّ
الصلة، بشرط أن تكون المادة الكيميائية الساّمة قادرة على إحداث وف/اة أو عج/ز م/ؤقت أو ض/رر دائم. بم/ا أّن أي م/ادة كيميائي/ة
تكون قادرة على التسبب بآثار سامة على اإلنسان والحي//وان عن//د جرع//ة معّين//ة، تحظى تغطي//ة جمي//ع الم//واد الكيميائي//ة ومعي//ار

‘الغرض العام بالتعزيز مجددًا في هذا التعريف. وبتعريف  السامة’   الكيميائية  بهذه الطريقة، تتجنب الدول األطراف الحاجةالمادة
إلى تحديد العتبة الكّمية لكل مادة كيميائية ُمدرجة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية.

ومن األهمية مالحظة أّن التعريف ال يغطي السّمية المستخدمة في مكافحة النباتات. وبالتالي، فإن مبيدات األعشاب ليس//ت أس//لحة
كيميائية إذا ما اسُتخدمت/ حصرًا بقصد إبادة النباتات. وُتعد مبيدات األعشاب أسلحة كيميائي//ة إذا م//ا اس//ُتخدمت عن قص//د في قت//ل
البشر أو الحيوانات أو في إلحاق الضرر بهم. يغطي التعريف الم//واد الس//ّمية، أو الم/واد الكيميائي//ة الس//امة ال//تي ُتنتجه//ا الكائن//ات

2الحية.

السامة  في الجزء الثاني من التعريف، الذي ينص على أّن مصطلح ‘ الكيميائية  يشمل "جميع المواد الكيميائية بغّض النظرالمادة
عن منشئها أو طريقة إنتاجها،/ وبغّض النظ//ر عم//ا إذا ك/انت ُتنتج في مراف/ق أو ذخ//ائر أو أي مك//ان آخ/ر"، يه/دف التعري/ف إلى

التأكد من أنه يغطي جميع المواد الكيميائية السامة،/ بغّض النظر عن كيفية إنتاجها/ وأين أو كيف تجري حيازتها خالف ذلك.

التقييم الذاتي

، التعريفات والمعايير" في اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية:2كروتش دبليو وتراب آر، "الجزء الثالث من مواد اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية، المادة  2
2014. ُأكسفورد، 311-308تعقيب، تحرير كروتش دبليو، ومايجر إي، وتراب آر، 
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دليل التدابير الخاصة بتشريعات تنفيذ اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية على الصعيد الوطني

تعريفات: ’مادة كيميائية سامة‘
(2)2مرجع االتفاقية:  المادة 

       المناسبة المربعات/ داخل ُلطفًا عالمة ضع

هل تحمل ’المواد الكيميائية السامة‘ تعريفًا في تشريعات التنفيذ المحلية؟  
         

هل يسري التعريف على...

أي مادة كيميائية يمكن من خالل مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزًا مؤقتًا أو أضرارًا
دائمة لإلنسان أو الحيوان؟

هل يشمل التعريف...

جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بغّض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، وبغّض النظر عما إذا
كانت ُتنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر؟

النعم 

النعم 

النعم 

السليفة جيم.  المادة

السليفة يجب أن يحتوي التشريع التنفيذي الوطني على تعريف يخص   بحيث يعكس بالكامل معنى السالئف طبقًا لتعريفهاالمادة
 من االتفاقية:2 من المادة 3الوارد في الفقرة 

:" السليفة  " المادة تعني

. كانت                طريقة بأي سامة كيميائية مادة إنتاج في مرحلة أي في تدخل مفاعلة كيميائية/ مادة أي
. المكونات            متعدد/ أو ثنائي كيميائي نظام في رئيسي مكّون أي ذلك ويشمل

اللغة النموذجية .1

التنفيذ ، 3المادة  ُعّدة

ُيقصد بمصطلح "السليفة" أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة في إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت. ويشمل
ذلك أي مكّون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات. وقد أدرجت في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد

الكيميائية ]الملحق باالتفاقية / بهذا ]القانون، النظام الداخلي، األمر، إلخ[ السالئف المعّينة كي تطّبق المنظمة عليها تدابير التحقق.

التعليق.2

المصطلح  ‘ُيستخدم  أيضًا في تعريف سليفة’  ‘ الكيميائية’  ‘. ويضمن تعريف (1)2المادة  بموجب األسلحة أّن مصطلحالسليفة’  
‘ الكيميائي’   يشير أيضًا إلى أي مادة كيميائية تشارك في تفاعل كيميائي، في أي مرحلة، في تصنيع مادة كيميائية سامةالسالح

ألغراض أسلحة كيميائية.

تعريف  في  الحال  هي  ‘كما  الكيميائي’  المادةالسالح تعريف  في   - المقصود  االستعمال  أي   - العام  الغرض  بمعيار  ُيسترشد   ،
السليفة. وبناًء عليه، أي مادة سليفة جرى تصنيعها من أجل تحويلها إلى م//ادة كيميائي//ة س//امة ألغ//راض األس//لحة الكيميائي//ة يجب
اإلعالن عنها بأنها سالح كيميائي وتدميرها. ومن ناحية أخرى، إذا ُأنتجت ألغراض غير محظورة، فلن ُتعد سالحًا كيميائيًا. غير

 والجزء المواِفق من مرفق التحقق.6أن المواد الكيميائية الُمدرجة في الجداول تخضع ألحكام المادة 
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دليل التدابير الخاصة بتشريعات تنفيذ اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية على الصعيد الوطني

التقييم الذاتي

تعريفات: ’المادة السليفة‘
(3)2مرجع االتفاقية:  المادة 

       المناسبة المربعات/ داخل ُلطفًا عالمة ضع

هل تحمل المادة ’السليفة‘ تعريفًا في تشريعات التنفيذ المحلية؟  
         

هل يسري التعريف على...

أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة في إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت؟

هل يشمل التعريف...

أي مكّون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات؟

النعم 

النعم 

النعم 

محظورة  دال.  غير أغراض

‘يجب أن يحتوي التشريع التنفيذي الوطني على تعريف يخص  المحظورة’   غير  بحيث يعكس بالكامل معنى األغراضاألغراض
 من االتفاقية:2 من المادة 9غير المحظورة طبقًا لتعريفها الوارد في الفقرة 

:" االتفاقية  "     بموجب محظورة غير أغراض بمصطلح ُيقصد
األغراض           أ( أو الصيدالنية أو الطبية أو البحثية أو الزراعية أو الصناعية األغراض

األخرى؛  السلمية
السامة          ب( الكيميائية المواد من بالوقاية مباشرة المتصلة األغراض أي الوقائية، األغراض

الكيميائية؛    األسلحة من والوقاية
استخدام           ج/( على تعتمد/ وال الكيميائية األسلحة باستعمال تتصل ال التي العسكرية األغراض

للحرب؛      كوسيلة الكيميائية للمواد السامة الخصائص
.د( المحلي         الشغب مكافحة ألغراض ذلك في بما القانون، إنفاذ

اللغة النموذجية.1

التنفيذ ، 4المادة  ُعّدة

ُيقصد بمصطلح "أغراض غير محظورة بموجب االتفاقية"- 

األغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدالنية أو األغراض السلمية األخرى؛(1
األغراض الوقائية، أي األغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والوقاية من األسلحة الكيميائية؛(2
األغراض العسكرية التي ال تتصل باستعمال األسلحة الكيميائية وال تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد(5

الكيميائية كوسيلة للحرب؛
إنفاذ القانون، بما في ذلك ألغراض مكافحة الشغب/ المحلي.(8

التعليق.2
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دليل التدابير الخاصة بتشريعات تنفيذ اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية على الصعيد الوطني

العبارة  ‘إّن  محظورة’   غير تعريف أغراض يمّثله  الذي  األخير  المصطلح  هو    ‘ الكيميائية’  المصطلحاألسلحة هذا  ُيحدِّد   .
األغراَض التي ال ُيحظر تبعًا لها استحداُث المواد الكيميائية السامة وإنتاجها وتخزينها واستخدامها بموجب االتفاقية.

)أ( األغراض السلمية غير المحظورة لتوضيح ما ُيفهم من تعبير ’سلمية‘، وهو مصطلح غ//ير مع//ّرف في9ُتدرج الفقرة الفرعية 
حد ذاته في االتفاقية. والبنود الواردة في الفقرة الفرعية )أ( هي مفاهيم مقبولة عمومًا لم//ا ق//د ُيع//د ’س//لميًا‘ ألغ//راض االتفاقي//ة. ال
ُيراد بهذه القائمة أن تكون شاملة. ومن الهام مالحظة أن األغراض التي يمكن أن ُتستخدم من أجلها المواد الكيميائي//ة المدرج//ة في

)أ(( من مرف//ق2 هي أكثر تقييدًا وتشمل فقط األغراض البحثية والطبية والصيدالنية أو الوقائية )الجزء السادس،/ الفقرة 1الجدول 
التحقق(.

)ب( استخدام المواد الكيميائية السامة في أغراض وقائية، وتحديدًا كوسيلة دفاعية ض//د األس//لحة الكيميائي//ة9تجيز الفقرة الفرعية 
والحاالت الطارئة المرتبطة بالمواد الكيميائية السامة. يمكن أن تشمل هذه األغراض الوقائي//ة أنش//طة تتص//ل بال//دفاع ض//د ح//رب
كيميائية، والحماية من المخاطر الصناعية والمهنية، إلى جانب تجهيز االستجابات/ لح/االت الط/وارئ ال/تي تنط/وي على انس/كاب/

مواد كيميائية سامة. وُيسمح بالضرورة بالمواد الكيميائية والمعدات والنبائط ذات الصلة والبنى اإلدارية وغيرها.

)ج/( بأغراض عسكرية أخرى ال تتصل باستعمال األسلحة الكيميائية وال تعتم/د على اس/تخدام الخص/ائص9تتعلق الفقرة الفرعية 
السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب. ويعني ذلك أن أي مادة كيميائية يمكن استخدامها في أغ/راض عس/كرية بش/رط أاّل يعتم/د
المفعول الرئيسي المطلوب على سّمية المادة الكيميائية بم//ا يتعل//ق باإلنس//ان أو الحي/وان. ول/ذلك، ُتس/تبعد األس/لحة والمع//دات بم//ا
رة، ووق//ود الص//واريخ، والم//واد الحارق//ة، وال//دخان من مفع//ول االتفاقي//ة على ال//رغم من وج//ود يش//مل الم//واد الكيميائي//ة المتفّج//

خصائص سمية في بعض المواد الكيميائية التي تنطوي عليها.

)د( استحداث مواد كيميائية سامة وإنتاجها وتخزينها واستخدامها في إنفاذ الق//انون، بم//ا في ذل//ك ألغ//راض9ُتجيز الفقرة الفرعية 
( الذي تتعهد طبقًا له الدول األط//راف بع//دم5)1مكافحة الشغب المحلي. يتصل هذا االستبعاد مباشرة بالحظر العام بموجب المادة 

3استخدام  عوامل مكافحة/ الشغب كوسيلة للحرب.

التقييم الذاتي

تعريفات: ’أغراض غير محظورة‘
(9)2مرجع االتفاقية:  المادة 

       المناسبة المربعات/ داخل ُلطفًا عالمة ضع

هل يحمل المصطلح ’أغراض غير محظورة‘ تعريفًا في تشريعات التنفيذ المحلية؟  
         

هل يشمل التعريف...

األغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدالنية أو األغراض السلمية األخرى؟

أغراض وقائية؟

النعم 

النعم 

النعم 

، التعريفات والمعايير" في اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية:2انظر كروتش دبليو وتراب آر، "الجزء الثالث من مواد اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية، المادة 3
.94-92، ص 2014تعقيب، تحرير كروتش دبليو، ومايجر إي، وتراب آر، ُأكسفورد، 
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دليل التدابير الخاصة بتشريعات تنفيذ اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية على الصعيد الوطني

األغراض العسكرية التي ال تتصل باستعمال األسلحة الكيميائية وال تعتمد على استخدام الخصائص الس//امة للم//واد
الكيميائية كوسيلة للحرب؟

إنفاذ القانون، بما في ذلك ألغراض مكافحة الشغب/ المحلي؟

النعم 

النعم 
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دليل التدابير الخاصة بتشريعات تنفيذ اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية على الصعيد الوطني

النقل   ثانيَا.   حاالت عن اإلبالغ

1الجدول ألف. 

يجب على التشريع الوطني أن يضمن وجود الدولة الطرف في وضع يسمح لها بالوف//اء بمتطلب//ات اإلبالغ المس//بقة المتعلق//ة بنق/ل
 مك/رر من الج/زء الس/ادس، مرف/ق التحق/ق(، لتوف/ير جمي/ع المعلوم/ات5 و5 )الفقرت/ان 1المواد الكيميائية المدرجة في الج/دول 

 من الجزء السادس من مرفق التحقق، وطرح عقوبة في حال//ة ع//دم امتث//ال6الُمراد إدراجها في اإلعالن المطلوب بموجب الفقرة 
األشخاص الطبيعيين واالعتباريين.

النموذجية  .1 اللغة

التنفيذ ، 11المادة  ُعّدة

 وحيازته/ا واالحتف/اظ به/ا ونقله/ا داخ/ل البل/د واس/تيرادها وتص/ديرها1( ُيحظر إنتاج الم/واد الكيميائي/ة المدرج/ة في الج/دول 1)
واستخدامها ما لم يكن ذلك في أراضي الدولة الطرف وبحيث يكون استخدام المواد الكيميائية حصرًا ألغراض بحثي//ة أو طبي//ة أو
صيدالنية أو وقائية وتكون أنواع وكميات المواد الكيميائية محدودة على نحو دقيق بما يبرر استخدامها في تلك األغراض. تخضع

هذه األنشطة إلعالن سابق والحق طبقًا للوائح المنصوص عليها بموجب هذا ]القانون، النظام الداخلي، األمر، إلخ[.

 إلى دولة ثالثة1( يحظر إعادة نقل المواد الكيميائية الُمدرجة في الجدول 2)

( إذا أظهر اإلعالن السابق أن النشاط المبّلغ عنه سيتعارض م//ع التزام//ات ]الدول//ة الط//رف[ بم//وجب االتفاقي//ة، ف//إن ]الس//لطة3)
المختصة[ تحظر ذلك النشاط أو تحّد منه.

التعليق.2

( من مرفق التحقق، ُيطلب من الدول األطراف إشعار األمانة الفّنية بأي عمليات نق//ل للم//واد الكيميائي//ة5بموجب الجزء السادس )
 يومًا على األقل من حدوث عملية النقل. 30 قبل 1الواردة في الجدول 

 مّليغرام/ات أو أق/ل من5 مكرر( من مرفق التحقق حالًة من شرط اإلشعار المسبق للكمي/ات ال/تي تبل/غ 5يستثني الجزء السادس )
. وتبعًا لهذا االستثناء، إذا جرى النقل ألغراض طبي//ة أو تشخيص//ية، فيجب1مادة الساكسيتوكسين الكيميائية الُمدرجة في الجدول 

إصدار اإلشعار عند موعد النقل.

ل يتعل/ق بعملي//ات نق/ل الم/واد الكيميائي/ة6ُيطلب إلى الدول األطراف أيضًا بموجب الجزء السادس/ ) ( إصدار إعالن سنوي مفص//ّ
 يوم/ًا بع/د نهاي/ة الع/ام90 التي ُنّفذت خالل السنة التقويمية السابقة. يجب تس/ليم اإلعالن في موع/د أقص/اه 1الُمدرجة في الجدول 

الَمعني.

الدول .3 ممارسات

 يومًا على األقل من نق//ل الم//ادة الكيميائي//ة الُمدرج//ة في30حيث إّن الدول األطراف يجب أن ُترسل إشعارًا إلى األمانة الفّنية قبل 
، فال ُبد من إشعار الهيئة الوطنية )أو جهة إشرافية أخرى( قبل ذلك. على سبيل المثال، ق//د تش/ترط دول/ة ط/رف إش/عار1الجدول 

 يومًا على األقل )أو فترة زمنية أخرى معقولة( من ح/دوث عملي/ة60 قبل 1الهيئة الوطنية بنقل مواد كيميائية ُمدرجة في الجدول 
 يوم//ًا إلش//عار األمان//ة الفّني//ة. يس//ري المب//دأ نفس//ه على عملي//ات نق//ل م//ادة30النق//ل. وب//دورها، ُتت//اح للدول//ة الط//رف ف//ترة 

الساكسيتوكسين. على سبيل المثال، قد تختار الدول األطراف اشتراط إش/عار هيئته/ا الوطني/ة قب/ل أس/بوع واح/د من عملي/ة النق/ل
المقرر موعدها.
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دليل التدابير الخاصة بتشريعات تنفيذ اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية على الصعيد الوطني

وكثيرًا ما تختار الدول األطراف تخويل هيئتها الوطنية بصالحيات تجميع البيانات بشأن عمليات النقل. ويمنح ذلك الهيئة الوطنية
تفويٍضًا بتجميع ورفع معلومات بمثابة إعالنات سنوية أو دورية إلى األمانة الفّنية قبل المواعيد النهائية المحددة في االتفاقية.

 )بوتسوانا(2018قانون )حظر( األسلحة الكيميائية لسنة 

1اإلشعار بعمليات نقل مواد ُمدرجة في الجدول 

20القسم 

 إش//عار الهيئ//ة1(، يتعّين على أي شخص ينقل مادة من المواد الكيميائي//ة المدرج//ة في الج//دول 2رهنًا بالقسم الفرعي ).1
 يومًا من عملية نقل مثل هذه المادة إلى دولة طرف أخرى.45قبل 

ويتعّين على الشخص أن يرس//ل إش//عارًا إلى الهيئ//ة قب//ل خمس//ة أي//ام على األق//ل من عملي//ة نق//ل م//ادة الساكسيتوكس//ين.2
 إذا كانت -1الكيميائية المدرجة في الجدول 

عملية النقل تتعلق بأغراض طبية أو تشخيصية؛.1
 مّليغرامات أو أقل.5عملية النقل تتعلق بكميات/ تبلغ .2

20 بوال أو للسجن لفترة 3 000 000( يرتكب جرمًا ويخضع لغرامة ال تتجاوز 1أي شخص ُيخالف القسم الفرعي ).3
سنة أو لكال العقوبتين.

اإلعالنات الصادرة عن الهيئة

23القسم 

ل في يجمع المدير جميع اإلشعارات واإلعالنات المطلوبة بموجب ه//ذا الج//زء ويرفعه//ا/ إلى المنظم//ة ض//من إعالن س//نوي مفص//ّ
 يومًا بعد نهاية السنة التقويمية.90غضون 

 )سري النكا(2007قانون اتفاقية األسلحة الكيميائية لسنة 

13القسم 

ُتجّهز السلطة مثل هذه اإلعالنات المبدئية السنوية وغيرها من اإلعالنات الدورية التي تتعلق بالمواد الكيميائية السامة أو السالئف
 من هذا القانون أو أي إعالن آخر مطلوب إصداره طبقًا لالتفاقية وعليها رفع مثل ه//ذه اإلعالن//ات3 و2 و1الُمدرجة في الجداول 

إلى منظمة حظر األسلحة الكيميائية في الموعد أو المواعيد التي قد تنص عليها االتفاقية.

التقييم الذاتي

1اإلبالغ عن حاالت النقل: الجدول 
(؛ مرفق التحقق، الجزء السادس )ب(3)6(؛ المادة 2)6مراجع االتفاقية:  المادة 

       المناسبة المربعات/ داخل ُلطفًا عالمة ضع

هل يتطلب التشريع التنفيذي المحلي من الدولة الطرف...

1 يومًا على األقل من أي عملية نقل لمادة من المواد الكيميائي//ة المدرج//ة في الج//دول 30إشعار األمانة الفّنية، قبل 
إلى دولة طرف أخرى؟

 خالل السنة السابقة؟1إصدار إعالنات سنوية مفّصلة تتعلق بعمليات نقل مواد كيميائية مدرجة في الجدول 

النعم 

النعم 
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دليل التدابير الخاصة بتشريعات تنفيذ اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية على الصعيد الوطني

3و 2الجدول باء. 

يجب على التشريع الوطني أن يضمن وجود الدولة الطرف في وضع يسمح لها بتوف//ير جمي//ع المعلوم//ات المتعلق//ة بالنق//ل الُم//راد
 من الجزء السابع من مرفق التحقق، وأن تسري عقوبة في حالة عدم2 و1إدراجها في اإلعالنات السنوية التي تشترطها الفقرتان 

امتثال األشخاص الطبيعيين واالعتباريين.

اللغة النموذجية .1

التنفيذ ، 14المادة  ُعّدة

( بدون اإلخالل بمضمون القسم أعاله، ُيحظر استحداث المواد الكيميائية السامة وإنتاجها وحيازتها واالحتفاظ بها ونقلها داخل1)
البلد واستيرادها وتصديرها واستخدامها إاّل ألغراض غير محظورة بموجب االتفاقية.

( يتعّين على أي شخص ُيجري أحد األنشطة المذكورة أعاله أن يصدر إعالنات طبقًا للنظام المنصوص عليه في اللوائح2)
الصادرة بموجب هذا ]القانون، النظام الداخلي، األمر، إلخ[.

15المادة 

 إلى أراضي دولة غير طرف في االتفاقية واستيرادها منها، بما في ذلك2يحظر تصدير المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 
نقلها عبر هذه الدولة، إال في حالة إعفاٍء نافذ منصوص عليه في اللوائح؛ وفي حالة وجود إعفاٍء نافذ، يخضع التصدير واالستيراد

لإلعالن وفقًا للنظام الُمنشأ بموجب هذا ]القانون، النظام الداخلي، األمر، إلخ[.

16المادة 

 إلى أراضي دولة3ما عدا في حاالت اإلعفاء بموجب اللوائح التنظيمية، ُيحظر تصدير المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 
غير طرف، ما لم ترخص بذلك ]سلطة مختصة[ وفقًا للوائح الُمنشأة بموجب هذا ]القانون، النظام الداخلي، األمر، إلخ[. وال

يجوز منح الترخيص إال بعد التأكد من أن المواد الكيميائية المنقولة لن تستخدم إال ألغراض غير محظورة بموجب االتفاقية. وال
ُيمنح الترخيص إال بعد أن تستلم أواًل السلطات المختصة في الدولة المتلقية شهادة االستخدام النهائي.

17المادة 

 إلى أراضي دولة طرف في االتفاقية واستيرادها منها وفقًا للنظام3 و2ُيعلن عن تصدير المواد الكيميائية المدرجة في الجدولين 
الُمنشأ في اللوائح التنظيمية الصادرة بموجب هذا ]القانون، النظام الداخلي، األمر، إلخ[.

التعليق.2

ينص الجزء السابع والجزء الثامن من مرف//ق التحق//ق الت//ابع لالتفاقي//ة على أنظم//ة اإلعالن//ات عن الم/واد الكيميائي//ة المدرج//ة في
 والمواد الكيميائية العضوية المميزة غير المدرجة. 3 والجدول 2الجدول 

يتطلب الجزء السابع )أ( من الدول األطراف إصدار إعالنات مبدئية وسنوية، بما يشمل بيانات وطنية مجّمعة عن السنة التقويمي//ة
 التي جرى إنتاجها ومعالجتها واس//تهالكها/ واس//تيرادها وتص//ديرها،2السابقة، حول كميات المواد الكيميائية الُمدرجة في الجدول 

إلى جانب مواصفات كّمية بواردات وصادرات كل بلد َمعني.

يتطلب الجزء الثامن )أ( من الدول األطراف إصدار إعالنات مبدئية وسنوية، بما يشمل بيانات وطنية مجّمعة/ عن السنة التقويمي//ة
 التي جرى إنتاجها ومعالجتها واستيرادها وتصديرها. وخالفًا للمواد3السابقة، حول كميات المواد الكيميائية الُمدرجة في الجدول 

 ال//تي ج//رت3، ال ُيطلب من الدول األطراف اإلبالغ عن المواد الكيميائية المدرج//ة في الج//دول 2الكيميائية المدرجة في الجدول 
معالجتها/ واستهالكها.

 يوم/ًا بع/د نهاي/ة90 في موع/د أقص/اه 3 والج/دول 2يتعّين إصدار اإلعالنات السنوية عن المواد الكيميائية المدرج/ة في الج/دول 
السنة التقويمية السابقة.
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دليل التدابير الخاصة بتشريعات تنفيذ اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية على الصعيد الوطني

ممارسات الدول.3

 يوم/ًا على األق/ل من نهاي/ة الس/نة التقويمي/ة، ع/ادًة م/ا تص/وغ90حيث إّن الدول األطراف ُيطلب منها تقديم إعالنات سنوية بع/د 
الدول األطراف أحكامًا تتطلب تسليم معلومات إلى الهيئ//ة الوطني//ة قب//ل ذل//ك من أج//ل إتاح//ة وقٍت ك//اٍف له//ا لتق//ديم إعالن//ات إلى
األمانة الفّنية قبل حلول المواعيد النهائية المنصوص عليها في االتفاقي//ة. على س//بيل المث//ال، يش//ترط تش//ريع التنفي//ذ في بوتس//وانا

 يوم//ًا إلع//داد اإلعالن/ات من أج/ل60 يومًا من نهاية الس/نة التقويمي/ة؛ ويمنح ذل//ك الهيئ/ة الوطني/ة مهل/ة 30إصدار إعالنات بعد 
تقديمها إلى األمانة الفّنية.

 )بوتسوانا(2018قانون )حظر( األسلحة الكيميائية لسنة 

3 والجدول 2اإلعالن عن عمليات نقل المواد المدرجة في الجدول 

21القسم 

 أن يعلن عن جميع عمليات النقل من هذا القبيل في2يتعّين على أي شخص ينقل مادة كيميائية مدرجة في الجدول .1
 يومًا بعد نهاية السنة التقويمية.30غضون 

10 بوال أو للسجن لفترة 1 500 000( يرتكب جرمًا ويخضع لغرامة ال تتجاوز 1أي شخص ُيخالف القسم الفرعي ).2
سنوات، أو لكال العقوبتين.

22القسم 

 أن يعلن عن جميع عمليات النقل من هذا القبيل في3يتعّين على أي شخص ينقل مادة كيميائية مدرجة في الجدول .1
 يومًا بعد نهاية السنة التقويمية.30غضون 

 بوال أو للسجن لفترة خمس500 000( يرتكب جرمًا ويخضع لغرامة ال تتجاوز 1أي شخص ُيخالف القسم الفرعي ).2
سنوات، أو لكال العقوبتين.

23القسم 

يجمع المدير جميع اإلشعارات واإلعالنات المطلوبة بموجب هذا الجزء ويرفعها/ إلى المنظمة ضمن إعالن سنوي.1
 يومًا بعد نهاية السنة التقويمية.90مفّصل في غضون 

التقييم الذاتي

3 والجدول 2اإلبالغ عن حاالت النقل: الجدول 
(؛ مرفق التحقق الجزء السابع؛ مرفق التحقق الجزء الثامن5)6(؛ المادة 4)6(؛ المادة 2)6مراجع االتفاقية:  المادة 

       المناسبة المربعات/ داخل ُلطفًا عالمة ضع

هل يتطلب التشريع التنفيذي المحلي من الدولة الطرف...

 خالل السنة السابقة؟2إصدار إعالنات سنوية مفّصلة تتعلق بعمليات نقل مواد كيميائية مدرجة في الجدول 

 خالل السنة السابقة؟3إصدار إعالنات سنوية مفّصلة تتعلق بعمليات نقل مواد كيميائية مدرجة في الجدول 
النعم 

النعم 
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محظوراتثالثًا. 
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دليل التدابير الخاصة بتشريعات تنفيذ اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية على الصعيد الوطني

()أ(، "تعتمد كل دول//ة ط//رف، وفق//ًا إلجراءاته//ا الدس//تورية، الت//دابير الض//رورية لتنفي//ذ التزاماته//ا بم//وجب ه//ذه1)7طبقًا للمادة 
لالتفاقية". ويشمل ذلك تفعيل التشريع الج//زائي لمن//ع األش//خاص الطبيع//يين واالعتب//اريين في أي مك//ان على أراض//يها أو في أي

مكان آخر تحت نطاق واليتها القضائية التي يعترف بها القانون الدولي من ممارسة/ أي نشاط تحظره دولة طرف في االتفاقية. 

تقع األنشطة المحظورة ض//من فئ//تين واس//عتين: األنش//طة المرتبط//ة باألس//لحة الكيميائي//ة واألنش//طة المرتبط//ة ب//المواد الكيميائي//ة
المدرجة في الجداول. ُيطلب من الدول األطراف أن تسّن المحظورات والعقوبات بما يتعلق بكال فئتي األنشطة. 

الكيميائية ألف.  األسلحة

يجب على تشريعات التنفيذ الوطنية أن تضمن أن األنشطة التالية المحظورة على الدول األطراف بموجب االتفاقية تحظر أيضًا
على األشخاص الطبيعيين واالعتباريين ما يلي:

 (1 )1استحداث أو إنتاج األسلحة الكيميائية أو حيازتها بطريقة أخرى، أو تخزينها أو االحتفاظ بها )المادة
)أ((؛

 أ((؛1)1نقل األسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أيٍّ كان )المادة()
 ب((؛1)1استعمال األسلحة الكيميائية )المادة()
 ج/((؛1)1القيام بأي استعدادات عسكرية الستعمال األسلحة الكيميائية/ )المادة()
مساعدة أو تشجيع أو حث أيٍّ كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على الدول األطراف بموجب هذه

()د((؛1)1االتفاقية )المادة 
 ((؛5()1)1استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب )المادة

اللغة النموذجية .1

التنفيذ ، 9المادة  ُعّدة

ُيحظر ما يلي:.1

استحداث سالح كيميائي أو إنتاجه أو حيازته بطريقة أخرى، أو تخزينه أو االحتفاظ به؛.1
نقل سالح كيميائي، بصورة مباشرة أو غير مباشر، إلى أيٍّ كان؛.2

استعمال سالح كيميائي؛.3
القيام بأي استعدادات عسكرية الستعمال سالح كيميائي؛.5
مساعدة أو تشجيع أو حث شخٍص ما، بأي طريقة، على القيام بأي نشاط محظ//ور على دول//ة ط/رف بم//وجب.8

هذه االتفاقية؛
استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب؛.26
القيام بأي نشاط تحظر االتفاقية على الدول األطراف القيام به..27

التعليق.2

 التعهدات األساسية للدول األطراف. وتشّكل هذه التعهدات مع//ًا اله//دف الرئيس//ي لالتفاقي//ة -- ’أن تس//تبعد كلي//ًا، من1ُتحدد المادة 
أجل البشرية جمعاء، إمكانية استعمال األسلحة الكيميائية‘. 

،7)أ( من الم//ادة 1 على الدول حصرًا ونتيجة لذلك يجب تمديدها، بموجب الفقرة الفرعية 1تسري األفعال المحظورة طبقًا للمادة 
لتشمل األشخاص الطبيعيين واالعتباريين. إن تمديد هذه األفعال المحظورة يشتمل بالضرورة على اعتماد تش//ريع ج//زائي يحظ//ر
األفعال المعدَّدة ويجّرمها. إّن ضمان حظر هذه األفعال أمر ضروري في معالجة/ الخطر الذي يشكله اس//تخدام األس//لحة الكيميائي//ة
من ِقبل جهات/ فاعلة غير تابعة للدولة وهو عنصر هام في تشريعات التنفيذ الوطنية. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن يحظر التشريع

الجزائي الوطني ما يلي:
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استحداث أسلحة كيميائية أو إنتاجها أو عدا ذلك حيازتها أو تخزينه//ا أو االحتف//اظ به//ا‘. من خالل حظ//ر ه//ذه األفع//ال’
يمكن للدول األطراف أن تضمن أّن جميع األنشطة المرتبطة باستحداث أسلحة كيميائية أو االستحواذ عليه//ا وامتالكه//ا

يمكن أن يعاقب/ عليها القانون.

نقل األسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غ//ير مباش//رة إلى أيٍّ ك//ان‘. يض//من ه//ذا الحظ//ر أن تك//ون جمي//ع عملي//ات’
حركة األسلحة الكيميائية محظورة: فليس نقُلها بين الدول األطراف محظ//ورًا وح//ده، ب//ل وك//ذلك نق//ل أس//لحة كيميائي//ة

داخل أو خارج أراضي أي دولة طرف إلى أي شخص آخر، سواًء كان دولة أو كيانًا قضائيًا أو شخصًا طبيعيًا.

استخدام األسلحة الكيميائية‘. إن هذا الحظر هو األساس الذي ُتبنى عليه عمليات الحظر األخرى. يق//ع حظ//ر اس//تخدام’
األسلحة الكيميائية في صميم ديباجة االتفاقية وأي انتهاك لهذا الحظر يقتضي بالضرورة انتهاك تعهد آخ//ر أو أك//ثر من

.1التعهدات التي تشتمل عليها المادة 

القيام بأي استعدادات عسكرية الستعمال األسلحة الكيميائية.‘ يحظر هذا التعهد األنش//طة ال//تي تنط//وي على التخطي//ط’
الستخدام األسلحة الكيميائية وتنظيمها والتدريب عليها. ومع ذلك فإنه ال يحظر التدريب العسكري ألغراض وقائية.

مس//اعدة أو تش//جيع أو حث أيٍّ ك//ان ب//أي طريق//ة على القي//ام بأنش//طة محظ//ورة على ال//دول األط//راف بم//وجب ه//ذه’
االتفاقية‘. يتكّون هذا الحظر من عنصرين. يتعلق العنصر األول بتوفير المساعدة، التي تشمل المساعدة على هيئة دعم
مادي وفكري وموارد مالية ومعرفة عَملية فنية وِعلمية. يتعلق العنصر الثاني بتشجيع شخص آخر وحثه على ارتك//اب

فعل محظور. 

ممارسات الدول.3

 عن//د ص//ياغة تش//ريعات التنفي//ذ المحلي//ة.1عادًة ما تسعى الدول األطراف إلى استنساخ تركيبة ولغة األفعال المحظورة في المادة 
 باعتم//اد الت//دابير الض//رورية لحظ//ر األش//خاص الطبيع//يين واالعتب//اريين من7ويضمن ذلك أّن التزام الدولة الطرف طبقًا للمادة 

إجراء أي نشاط محظور على الدولة الطرف بموجب االتفاقية ُينفَّذ بأسلوب شامل ومتسق. 

 )سري النكا(2007قانون اتفاقية األسلحة الكيميائية لسنة 

19القسم 

أي شخص-(1)

يستخدم سالحًا كيميائيًا؛(1)
يستحدث أو ُينتج سالحًا كيميائيًا؛(2)
يحوز على سالح كيميائي أو يخّزنه أو يحتفظ به؛(5)
ينقل سالحًا كيميائيًا، بصورة مباشرة أو غير مباشر، إلى أيٍّ كان؛(8)
ينخرط في أي استعدادات عسكرية الستعمال سالح كيميائي؛(26)
يساعد عن ِعلم أي نشاط محظور أو يشّجع عليه أو يحّث على اقترافه؛(27)
يستعمل أي عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب،(11)

يكون مذنبًا بجرم طبقًا لهذا القانون وُيعاقب/ بإحدى عقوبتين بالسجن لمدة ال تتجاوز عشرين سنة وغرامة ال تتجاوز مليون روبية.

( على االحتفاظ بأس//لحة كيميائي//ة أو حيازته//ا من ِقب//ل مفتش ُيعيَّن1ال يسري الحظر الذي ينطوي عليه القسم الفرعي )(2)
 أو مفتش دولي، في انتظار تدمير مثل تلك األسلحة تبعًا للصالحية التي يخّولها هذا القانون أو أي الئحة صادرة17بموجب القسم 

بموجبه أو أي قانون موضوع آخر.

التقييم الذاتي

األغراض المحظورة: األسلحة الكيميائية
(5)1()د(؛ المادة 1)1()ج/(؛ المادة 1)1()ب(؛ المادة 1)1()أ(؛ المادة 1)1مراجع االتفاقية:  المادة 
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       المناسبة المربعات/ داخل ُلطفًا عالمة ضع

هل ُيحظر بموجب تشريعات التنفيذ المحلية...

استحداث أسلحة كيميائية أو إنتاجها/ أو عدا ذلك حيازتها أو تخزينها أو االحتفاظ بها؟

نقل األسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أيٍّ كان؟

استخدام األسلحة الكيميائية؟

االنخراط في التحضيرات العسكرية الستخدام أسلحة كيميائية؟

مساعدة أو تشجيع أو حث أيٍّ كان ب//أي طريق//ة على القي//ام بأنش//طة محظ//ورة على ال//دول األط//راف بم//وجب ه//ذه
االتفاقية؟

استعمال عوامل مكافحة/ الشغب كوسيلة للحرب؟

النعم 

النعم 

النعم 

النعم 

النعم 

النعم 

الجدول     باء.  في المدرجة الكيميائية 1المواد

 المحظ//ورة على ال//دول1يجب أن تضمن تشريعات التنفيذ الوطنية أّن األنشطة المتصلة ب//المواد الكيميائي//ة المدرج//ة في الج//دول 
 من الج//زء الس//ادس من مرف//ق التحق//ق تحظ//ر على األش//خاص الطبيع//يين واالعتب//اريين4 و3 و2 و1األط//راف طبق//ًا للفق//رات 

 ما يلي:7)أ( من المادة 1بموجب الفقرة الفرعية 

 أو حيازته//ا أو االحتف//اظ به//ا أو اس//تعمالها خ//ارج أراض//ي ال//دول األط//راف1إنتاج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 
(، مرفق التحقق(؛1)الجزء السادس )أ()

 (، مرف/ق1 خارج أراضيها باستثناء إلى دولة ط/رف )الج//زء الس//ادس )أ()1نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول
(، مرفق التحقق(؛3التحقق( وفقط ألغراض بحثية وطبية وصيدالنية أو وقائية )الجزء السادس )ب()

 أو حيازتها أو االحتفاظ بها أو نقلها أو استعمالها إاّل في الحاالت التالية:1إنتاج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 
oُتستخدم المواد الكيميائية في أغراض بحثية أو طبية أو صيدالنية أو وقائية؛
oتكون أنواع وكميات المواد الكيميائية محدودة على نحو دقيق بما يبرر استخدامها في تلك األغراض؛
oالمقدار الكّلي لتلك المواد الكيميائية يعادل في أي وقت من األوقات/ الستخدامه في األغراض الم//ذكورة طن//ًا

واحدًا أو أقل؛
oالمقدار الكّلي ال/ذي تح/وز علي/ه دول/ة ط/رف لألغ/راض الم/ذكورة في أي س/نة ع/بر اإلنت/اج والس/حب من

(، مرفق التحقق(.2مخزون األسلحة الكيميائية والنقل يعادل طنًا واحدًا أو أقل )الجزء السادس )أ()

 (، مرفق التحقق(.4 إلى دولة ثالثة )الجزء السادس )ب()1إعادة نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول

 إلى دول/ة ط/رف أخ/رى من دون إش/عار األمان/ة الفّني/ة في منظم/ة حظ/ر1نقل المواد الكيميائية المدرجة في الج/دول 
(، مرفق التحقق(.5 يومًا على األقل )الجزء السادس )ب()30األسلحة الكيميائية قبل 

 خارج النظام الذي يقّره مرفق التحقق السادس )ج/(.1إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 

اللغة النموذجية .1

التنفيذ ، 11المادة  ُعّدة
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 وحيازتها واالحتفاظ به//ا ونقله//ا داخ/ل البل//د واس//تيرادها1ُيحظر إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول (1
وتصديرها واستخدامها ما لم يكن ذلك في أراض/ي الدول//ة الط//رف وبحيث يك//ون اس//تخدام الم//واد الكيميائي//ة
حصرًا ألغراض بحثية أو طبية أو صيدالنية أو وقائية وتكون أنواع وكميات المواد الكيميائي//ة مح//دودة على
نحو دقيق بما يبرر استخدامها في تلك األغراض. تخض//ع ه//ذه األنش//طة إلعالن س//ابق والح//ق طبق//ًا لل//وائح

المنصوص عليها بموجب هذا ]القانون، النظام الداخلي، األمر، إلخ[.

 إلى دولة ثالثة1يحظر إعادة نقل المواد الكيميائية الُمدرجة في الجدول (2

إذا أظهر اإلعالن السابق أن النشاط المبّلغ عنه سيتعارض مع التزامات ]الدولة الط//رف[ بم//وجب االتفاقي//ة،(3
فإن ]السلطة المختصة[ تحظر ذلك النشاط أو تحّد منه. 

12المادة 

 إاّل لألغ//راض البحثي//ة أو الطبي//ة أو الص//يدالنية/ أو الوقائي//ة وفي1ُيحظر إنتاج المواد الكيمائي//ة المدرج//ة في الج//دول 
مرفق رخصت به ]السلطة المختصة[ وفقا للوائح الموضوعة بموجب هذا ]القانون، النظام الداخلي، األمر، إلخ[. 

13المادة 
 إلى أراضي دولة غير طرف في االتفاقية واستيرادها منها، بم//ا1يحظر تصدير المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 

في ذلك نقلها عبر هذه الدولة. 

التعليق.2

 وحيازتها واالحتف//اظ به//ا ونقله//ا1ينص الجزء السادس من مرفق التحقق على نظام إلنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 
واستخدامها. في القيام بذلك، ُيش/ترط ب/أن تمتث/ل ال/دول األط/راف لمحظ/ورات وتقيي/دات معّين/ة تتص/ل بمق/دار الم/واد الكيميائي/ة

 التي يمكن إنتاجها واألغراض التي يمكن إنتاجها ألجلها والجهة التي يمكن أن ُتنقل إليها. وبعدم حظر نق//ل1المدرجة في الجدول 
 إلى الدول غير األطراف في االتفاقي/ة فحس//ب، ب/ل وأيض/ًا بحظ/ر إنت//اج الم/واد الكيميائي/ة1المواد الكيميائية الواردة في الجدول 

 أو حيازتها أو االحتفاظ بها أو استخدامها خارج أراضي الدول األطراف، يهدف النظ//ام إلى من//ع الحص//ول1الواردة في الجدول 
 بأي طريقة من ِقبل دول ليست أطرافًا في االتفاقية.1على المواد الكيميائية الواردة في الجدول 

 ألجله//ا وحيازته//ا1( من مرفق التحقق األغراض التي يمكن إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الج//دول 1ُيحدد الجزء السادس )
واالحتفاظ بها ونقلها أو استخدامها. وُتعد هذه األغراض أكثر تقييدًا على نحو ملحوظ من ’األغراض غير المحظورة‘ الموص//وفة

 من االتفاقية وتسري فقط على الحاالت التي ُتستخدم فيها مقادير صغيرة جدًا من المواد الكيميائية. ال ُب/ّد من أن تك//ون2في المادة 
 ألنش//طة تتص//ل1تشريعات التنفيذ الوطنية واضحة في هذا التمييز وأن ُتجيز فقط استعمال المواد الكيميائية المدرجة في الج//دول 

بأغراض بحثية وطبية وصيدالنية ووقائية وفقط بكميات يمكن تبريرها لهذه األغراض.

 إلى دول أطراف أخرى فقط ألغراض بحثي//ة أو طبي//ة و1تحتفظ الدول األطراف بحق نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 
صيدالنية أو وقائية. ُتشير لغة هذا الشرط إلى أن ال/دول األط/راف يجب عليه/ا أن تتأك/د على نح/و ُم/رٍض ب/أّن الم/واد الكيميائي/ة

 مس//توردة من1المنقولة سوف ُتستخدم لغرض مسموح به. يحظر على الدول األطراف أن تنقل مواد كيميائية مدرجة في الجدول 
دول ثالثة. يسري الحظر على إعادة النقل إلى دول أطراف ودول غير أطراف على حد سواء.

30 قب//ل 1( من االتفاقية إشعار األمانة الفّنية بجميع عمليات نقل الم//واد الكيميائي//ة المدرج//ة في الج//دول 5يتطلب القسم السادس )
يومًا على األقل من حدوث النقل. يسري ذلك على كل من االستيراد والتص/دير من الدول/ة الط/رف وإليه/ا. ُتحظ/ر عملي/ات النق/ل

التي لم يصدر بها إشعار إلى األمانة الفّنية. ُيستعرض متطلب اإلشعار هذا بمزيد من التفصيل في القسم السابق.

 خ//ارج النظ//ام المنص//وص علي//ه في1أخيرًا، ُيطلب من الدول األطراف أن تحظر إنتاج الم//واد الكيميائي//ة المدرج//ة في الج//دول 
 غ//رام في100 بكمي//ات تتج//اوز 1القسم )ج( من الجزء السادس. ُيجيز القسم )ج( إنت//اج الم//واد الكيميائي//ة المدرج//ة في الج//دول 

السنة فقط في مرافق صغيرة الحجم، ومختبرات للدفاع )والتي ال يوجد منها سوى مختبر واح/د لك/ل دول/ة ط/رف(، والمخت/برات
4 كيلوغرامات في السنة.10ذات المنتجين التجاريين المعتمدين التي تصّنع أقل من 

انظر تراب آر، "الجزء الخامس: مرفقات اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية، مرفق التحقق، الجزء السادس" في اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية: تعقيب،4
2014تحرير كروتش دبليو، ومايجر إي، وتراب آر، ُأكسفورد، 
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ممارسات الدول.3

في حين إن الدول األطراف تختار إلى ح//د كب//ير دمج ه//ذه األغ//راض المحظ//ورة في تش//ريعاتها الوطني//ة بأس//لوب يوض//ح أدن//اه
)زامبيا(، إاّل أّن بعض الدول األطراف األخرى قد اختارت المحظورات المتعلقة بالنقل واإلش//عار إلى ل/وائح التنفي//ذ. ويع//ود ذل//ك

إلى تقدير الدولة الطرف ويعكس عادًة سياسة محلية تتعلق بتأسيس وتنظيم أنظمة النقل من خالل تدابير إدارية.

 )زامبيا(2007قانون حظر استحداث أسلحة كيميائية وإنتاجها وتخزينها واستخدامها لسنة 

10القسم 

ال يجوز ألي شخص - (1)

 أو حيازتها أو االحتفاظ بها أو استعمالها/ خارج أراضي جمهورية زامبيا، م//ا1إنتاج مواد كيميائية مدرجة في الجدول (1)
لم يكن مثل هذا اإلنتاج أو الحيازة أو االحتفاظ أو االستخدام يجري داخل أراضي دولة طرف أخرى؛

 أو حيازته/ا أو االحتف/اظ به//ا أو نقله/ا أو اس//تعمالها م//ا لم تكن مرّخص/ة من1إنتاج مواد كيميائية مدرج//ة في الج/دول (2)
؛1الهيئة طبقًا لمخطط الترخيص الخاص بالمواد الكيميائية المدرجة في الجدول 

 إلى جمهورية زامبيا أو خارج أراض//ي جمهوري//ة زامبي//ا من أو إلى دول//ة1نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول (5)
غير طرف في االتفاقية؛

 يومًا على60 إلى شخص في دولة طرف أخرى من دون إشعار الهيئة قبل 1نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول (8)
األقل من النقل:

 س//اعة24بشرط عدم اإلخالل بأحكام/ هذه الفقرة الفرعية، يجب إصدار اإلشعار بنقل م//ادة الساكسيتوكس//ين قب//ل 
على األقل من موعد النقل، إذا كان النقل ألغراض طبية أو تشخيصية وإذا كانت الكمية خمسة مّليغرامات أو م//ا

دون ذلك.
إعادة نقل مواد كيميائية إلى دولة ثالثة سبق نقلها إلى جمهورية زامبيا.(26)

التقييم الذاتي

1محظورات: المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 
(،5(، السادس )ب()4(، السادس )ب()2(، السادس )أ()1(؛ مرفق التحقق الجزء السادس )أ()2مراجع االتفاقية:  المادة السادسة/ )

 مكرر(، السادس )ج/(5السادس )ب()

       المناسبة المربعات/ داخل ُلطفًا عالمة ضع

هل ُيحظر بموجب تشريعات التنفيذ المحلية...

 أو حيازتها أو االحتفاظ بها أو استعمالها خارج أراضي الدول األطراف؟1إنتاج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 

 خارج أراضي الدولة الطرف ما عدا النقل إلى دولة طرف أخرى؟1نقل مواد كيميائية مدرجة في الجدول 

 خارج أراضي الدولة الط//رف م//ا ع//دا لألغ//راض والكمي//ات المدرج//ة في1نقل مواد كيميائية مدرجة في الجدول 
()أ(-)د(؟2مرفق التحقق )أ( الجزء السادس )أ()

؟1إعادة نقل مواد كيميائية مدرجة في الجدول 

 دون التواف//ق م/ع نظ//ام اإلبالغ المنص/وص علي//ه في مرف//ق التحق/ق1إعادة نقل مواد كيميائية مدرجة في الجدول 
 مكرر(؟5الجزء السادس )ب( و ب)

النعم 

النعم 

النعم 

النعم 

21
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النعم  خارج النظام الذي يقّره مرفق التحقق السادس )ج/(.1إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 

النعم 

ال.  في    مواجيم المدرجة الكيميائية 3والجدول  2الجدول د

 المحظ//ورة3 والج//دول 2يجب أن تضمن تشريعات التنفيذ الوطنية أّن األنشطة المتصلة بالمواد الكيميائي//ة المدرج//ة في الج//دول 
 من الج//زء الث//امن من مرف//ق التحق//ق تحظ//ر على األش//خاص26 من الجزء السابع والفق//رة 31على الدول األطراف طبقًا للفقرة 

:7)أ( من المادة 1الطبيعيين واالعتباريين بموجب الفقرة الفرعية 

 من دول غ//ير ط//رف2 أو الستالم مواد كيميائية مدرجة في الجدول 2نقل مواد كيميائية/ مدرجة في الجدول 
(، مرفق التحقق(؛31في االتفاقية )الجزء السابع )ج()

 إلى دول غ//ير ط//رف في االتفاقي//ة دون اعتم//اد الت//دابير الض//رورية3نقل مواد كيميائية/ مدرجة في الجدول 
((.26لضمان استخدام المواد المنقولة فقط في أغراض غي محظورة بموجب االتفاقية )الجزء الثامن )ج()

اللغة النموذجية .1

التنفيذ ، 15المادة  ُعّدة

 إلى أراضي دولة غير طرف في االتفاقية واستيرادها منها، بم//ا2يحظر تصدير المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 
في ذلك نقلها عبر هذه الدولة، إال في حالة إعفاٍء نافذ منصوص عليه في اللوائح؛ وفي حالة وجود إعف//اٍء ناف//ذ، يخض//ع

التصدير واالستيراد لإلعالن وفقًا للنظام الُمنشأ بموجب هذا ]القانون، النظام الداخلي، األمر، إلخ[.

16المادة 

 إلى3ما عدا في ح//االت اإلعف/اء بم//وجب الل//وائح التنظيمي//ة، ُيحظ/ر تص//دير الم//واد الكيميائي//ة المدرج//ة في الج//دول 
أراضي دولة غير طرف، ما لم ت//رخص ب//ذلك ]س//لطة مختص//ة[ وفق//ًا لل//وائح الُمنش//أة بم//وجب ه//ذا ]الق//انون، النظ//ام
الداخلي، األمر، إلخ[. وال يجوز منح الترخيص إال بعد التأكد من أن المواد الكيميائية/ المنقولة لن تستخدم إال ألغ//راض
غير محظورة بموجب االتفاقية. وال ُيمنح الترخيص إال بعد أن تستلم أواًل السلطات المختصة في الدولة المتلقية ش//هادة

االستخدام النهائي.

17المادة 

 إلى أراضي دولة ط/رف في االتفاقي//ة واس//تيرادها منه//ا3 و2ُيعلن عن تصدير المواد الكيميائية المدرجة في الجدولين 
وفقًا للنظام الُمنشأ في اللوائح التنظيمية/ الصادرة بموجب هذا ]القانون، النظام الداخلي، األمر، إلخ[. 

التعليق.2

، من دول غ//ير2، أو استالم مواد كيميائي//ة مدرج//ة في الج//دول 2ال يجوز للدول األطراف نقل مواد كيميائية مدرجة في الجدول 
طرف في االتفاقية. ويسعى ذلك إلى ضمان أن األنشطة المحظورة على الدول األط//راف ال تض//طلع به//ا ال//دول ال//تي هي خ//ارج
النظ//ام التنظيمي ال//ذي وض//عته االتفاقي//ة. يجب على ال//دول األط//راف تمدي//د تط//بيق ه//ذا الحظ//ر إلى األش//خاص الطبيع//يين

واالعتباريين والتأكد من خضوع أي انتهاك للعقوبة.
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 على الدول غير الط//رف في االتفاقي//ة. وم//ع ذل//ك، تتطلب االتفاقي//ة3ال تحظر االتفاقية نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 
 إلى دولة غير طرف في االتفاقية. ول//ذلك تتطلب3وجود شهادة ُمستخدم نهائي في حالة نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 

 المنقولة إلى دول غ//ير3االتفاقية من الدول األطراف اعتماد التدابير الضرورية لضمان أّن المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 
طرف لن ُتستخدم سوى في أغراض غير محظورة بموجب االتفاقية.

ممارسات الدول.3

 )ُجزر كوك(2007قانون )حظر( األسلحة الكيميائية لسنة 

2 - المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 7القسم 

(، كل شخص ينق//ل إلى دول//ة غ//ير ط//رف في االتفاقي//ة أو يتلّقى منه//ا م//واد كيميائي//ة2رهنًا بالقسم الفرعي )(1
.5 يرتكب جرمًا ويخضع طبقًا إلدانته للجزاءات المنصوص عليها في القسم 2مدرجة في الجدول 

 حيثما-2( على المنتجات التي تحتوي على المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1ال تسري الفقرة )(2
ب؛2أ أو 2يحتوي المنتج على واحد في المائة أو أقل من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول .1
ب؛2 في المائة أو أقل من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 10أو يحتوي المنتج على .2

ف على أنه سلعة اس/تهالكية معب/أة لمبيع/ات التجزئ/ة لالس/تخدام الشخص/ي أو معّب/أة.5 أو الُمنتج ُمعرَّ
لالستخدام الفردي.

3 - المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 8القسم 

، دون أن3كل شخص ينقل إلى دولة غير طرف في االتفاقية أو يستلم منها مواد كيميائية مدرجة في الجدول (1
يستلم أواًل شهادة المستخدم النهائي من السلطة الحكومي//ة المختص//ة في الدول/ة غ/ير الط/رف، ي/رتكب جرم/ًا

.5ويخضع طبقًا إلدانته للجزاءات المنصوص عليها في القسم 
 في المائ//ة أو م//ا دون من م//ادة كيميائي//ة/ مدرج//ة في30( على المزيج الذي يحت//وي على 1ال تسري الفقرة )(2

.3الجدول 
تحتوي شهادة الُمستخدم النهائي على ما يلي في الحد األدنى -(3

 لن ُتس//تخدم س//وى في أغ//راض غ//ير محظ//ورة3إفادة بأن المواد الكيميائي//ة المدرج//ة في الج//دول .1
بموجب االتفاقية؛

 لن ُيعاد نقلها؛3إفادة بأن المواد الكيميائية المدرجة في الجدول .2
 الُمراد نقلها؛3أنواع وكميات المواد الكيميائية/ المدرجة في الجدول .5
 الُمراد نقلها؛3المستخدم النهائي )المستخدمون النهائيون( للمواد الكيميائية/ المدرجة في الجدول .8

اسم وعنوان المستخدم النهائي )أسماء وعناوين المستخدمين/ النهائيين( للمادة الكيميائية المدرجة في.26
.3الجدول 

التقييم الذاتي

3 والجدول 2المحظورات: المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 
(26(، الجزء الثامن )ج/()31مراجع االتفاقية: مرفق التحقق الجزء السابع )ج/()

       المناسبة المربعات/ داخل ُلطفًا عالمة ضع

هل ُيحظر بموجب تشريعات التنفيذ المحلية...

 من دول غير طرف في2 إلى، أو تلّقي مواد كيميائية مدرجة في الجدول 2نقل مواد كيميائية مدرجة في الجدول 
االتفاقية؟

 إلى دول غير طرف في االتفاقية دون تلّقي شهادة مستخدم نهائي أواًل من3نقل مواد كيميائية مدرجة في الجدول 

النعم 
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السلطة الحكومية المختصة في الدولة غير الطرف؟
النعم 
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الجزاءاترابعًا. 
يجب على تش//ريعات التنفي//ذ الوطني//ة التأك//د من أّن العقوب//ات الجزائي//ة قابل//ة للتط//بيق في ح//ال ح//دوث أي انته//اك للمحظ//ورات

المتصلة باألسلحة الكيميائية المفّصلة في القسم السابق.

وال تحدد اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية الجزاءات المفروض//ة على انته//اك المحظ//ورات المتص//لة باألس//لحة الكيميائي//ة والم//واد
الكيميائية المدرجة في الجداول. وتحظى الدول بالتالي بحرية تقرير الجزاءات السارية على هذه االنتهاكات/ بما يتف/ق م/ع إطاره/ا
القانوني المحلي. إّن استحداث أس//لحة كيميائي//ة أو إنتاجه//ا أو خالف ذل//ك حيازته//ا أو االحتف//اظ به//ا يمكن أن يع//ّرض اله//دف من
االتفاقية وغرضها للخطر. ونتيجة لذلك، عادًة ما تختار الدول األطراف فرض جزاءات شديدة على انتهاك المحظورات المتص//لة
بتلك األنشطة. إّن االنتهاكات التي ال تعّرض هدف وغرض االتفاقية لمساومة، وعلى س/بيل المث/ال اإلع//داد المهم/ل إلعالن غ/ير
م عمومًا وإنما ُتعاَقب من خالل غرامات إدارية أو جزاءات ذات صلة. وبمعنى آخر، يتعّين على الدول األطراف أن دقيق، ال ُتجرَّ

تسعى لتنفيذ مقاربة متدّرجة تبعًا لشدة خطورة الجرم.

الكيميائية ألف.  األسلحة

اللغة النموذجية .1

التنفيذ ، 21المادة  ُعّدة

يعاقب/ بالسجن لمدة ال تقل عن ]المدة[ و/أو بغرامة يتراوح مبلغها بين ]المبلغ والعملة[ و ]المبل//غ والعمل//ة[ أي ش//خص ]مس//توى
القصد[ ُيدان على ارتكابه أي فعل من األفعال التالية:

استحداث سالح كيميائي أو إنتاجه أو تصنيعه أو حيازته خالف ذلك، أو امتالكه أو تخزينه أو االحتفاظ به؛(1
نقل سالح كيمي//ائي أو نقل//ه نقاًل ع//ابرًا أو من س//فينة إلى أخ//رى أو تحويل//ه بص//ورة مباش//رة أو غ//ير مباش//رة، إلى أي(2

شخص آخر؛
استخدام سالح كيميائي؛(5
القيام بأي استعدادات عسكرية الستعمال سالح كيميائي؛(8

استعمال عوامل مكافحة الشغب/ كوسيلة للحرب؛(26
امتالك أو حيازة مرفق إلنتاج األسلحة الكيميائية، أو بناء أي مرفق جديد إلنتاج األسلحة الكيميائية، أو تعديل أي مرفق(27

قائم بغرض تحويله إلى مرفق إلنتاج األسلحة الكيميائية. 

ممارسات الدول.2

إّن المقاربة المتدّرجة في الجزاءات ُتجيز للدولة الطرف تطبيقها بأسلوب يتواف//ق م//ع طبيع//ة الج//رم وش//دة خطورت//ه. على س//بيل
المثال، ينّص تشريع التنفيذ الكندي على جزاءات متدّرجة لحاالت الجرائم المستعجلة واالتهامية على حد سواء، بما يسمح بتقري//ر

عقوبة مالئمة وتطبيقها وفقًا لالنتهاك.

 )كندا(1995قانون تنفيذ اتفاقية األسلحة الكيميائية لسنة 

20القسم 

كل شخص ُيخالف أي حكم من أحكام هذا القانون يكون مذنبًا بجرم ويخضع

 دوالر أو بالس//جن لم//دة ال تتج//اوز ثماني//ة عش//ر ش//هرًا، أو بكال5,000لإلدانة المستعجلة، وُيعاقب/ بغرامة ال تتج//اوز (1
العقوبتين؛ أو

 دوالر أو بالس/جن لم//دة ال تتج//اوز خمس س//نوات، أو بكال500,000عن/د إدانت//ه باالته//ام، ُيع/اقب/ بغرام//ة ال تتج/اوز (2
العقوبتين.

21القسم 

الجنائي للتوضيح بشكل أكبر، تسري أحكام   ألغراض إنفاذ هذا القانون.القانون
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 )باالو(2005القانون الوطني، ’محظورات ضد األسلحة الكيميائية‘ 

4005القسم 

كل شخص يرتكب جرمًا عن قصد أو علم في:

استحداث أسلحة كيميائية أو إنتاجها/ أو عدا ذلك حيازتها أو تخزينها أو االحتفاظ بها؛(1
نقل أسلحة كيميائية، على نحو مباشر أو غير مباشرة، إلى شخص آخر؛(2
استخدام أسلحة كيميائية؛(5
القيام بأي استعدادات عسكرية الستعمال األسلحة الكيميائية؛ أو(8

مساعدة أو تشجيع أو حث ش//خٍص م//ا، ب//أي طريق//ة، على القي//ام ب//أي نش//اط محظ//ور على دول//ة ط//رف بم//وجب ه//ذه(26
االتفاقية.

1,000,000عند اإلدانة بارتكاب مثل هذا الج//رم، ُيحكم على الش//خص بالس//جن المؤب//د في الح//د األقص//ى أو بغرام/ة ال تتج/اوز 
دوالر، أو بكال العقوبتين.

التقييم الذاتي

الجزاءات: األسلحة الكيميائية
مراجع االتفاقية:  

       المناسبة المربعات/ داخل ُلطفًا عالمة ضع

هل تسري عقوبات على انتهاك المحظورات في...

استحداث أسلحة كيميائية أو إنتاجها/ أو عدا ذلك حيازتها أو تخزينها أو االحتفاظ بها؟

نقل األسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أيٍّ كان؟

استخدام األسلحة الكيميائية؟

االنخراط في التحضيرات العسكرية الستخدام أسلحة كيميائية؟

مساعدة أو تشجيع أو حث أيٍّ كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على الدول األطراف بموجب هذه
االتفاقية؟

استعمال عوامل مكافحة/ الشغب كوسيلة للحرب؟

النعم 

النعم 

النعم 

النعم 

النعم 

النعم 

النعم 

الُمدرجة  باء.  الكيميائية المواد

يجب على تشريعات التنفيذ الوطنية التأكد من أّن العقوبات الجزائية قابلة للتطبيق في ح//ال ح//دوث انته//اك للمحظ//ورات المتص//لة
بالمواد الكيميائية المفّصلة في القسم السابق.

اللغة النموذجية.1
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التنفيذ ، 22المادة  ُعّدة

يعاقب بالسجن لمدة ال تقل عن ]المدة[ و/أو بغرامة يتراوح مبلغها بين ]المبلغ والعملة[ و ]المبلغ والعمل//ة[ أي ش//خص
]مستوى القصد[ ُيدان على ارتكابه أي فعل من األفعال التالية:

 من ج//داول االتفاقي//ة أو حيازته//ا خالف ذل//ك أو االحتف//اظ به//ا أو1إنت//اج م//ادة كيميائي//ة من م//واد الج//دول (1
استخدامها أو نقلها داخل أراضي دولة غير طرف في االتفاقية؛

 من جداول االتفاقي/ة بص/ورة غ/ير قانوني/ة أو حيازته/ا خالف ذل/ك أو1إنتاج مادة كيميائية من مواد الجدول (2
االحتفاظ بها أو استخدامها أو نقلها داخل البلد؛

 من جداول االتفاقية سبق أن اس//ُتِردت إلى ]دول//ة ط//رف[ إلى دول//ة1تصدير مادة كيميائية من مواد الجدول (5
ثالثة؛

 من جداول االتفاقية بصورة غ//ير قانوني//ة إلى دول//ة غ//ير3 أو 2 أو 1تصدير مادة كيميائية من مواد الجدول (8
طرف في االتفاقية أو استيرادها منها؛

ممارسات الدول.2

 )الهند(2000قانون اتفاقية األسلحة الكيميائية لسنة 

41القسم 

أي شخص، إخالاًل بأي حكم من أحكام هذا القانون، يعم/د إلى إنت/اج أو حي/ازة أو االحتف/اظ أو نق/ل أو اس/تخدام أي م/ادة س/مية أو
 من مرفق االتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية ألغراض محظورة على دولٍة طرف بموجب االتفاقية أو1سليفة ُمدرجة في الجدول 

 من مرف/ق االتفاقي/ة المتعل/ق ب/المواد الكيميائي/ة خ/ارج الهن/د، ُيع/اقب1ينقل أي مادة كيميائية سمية أو سليفة ُمدرج/ة في الج/دول 
بالسجن لمدة ال تقل عن سنة واحدة ولكن مع جواز تمدي/دها إلى س/جن مؤب/د ويخض/ع أيض/ًا لغرام/ة ق/د يبل/غ مق/دارها مائ/ة أل/ف

روبية.

42القسم 

أي شخص، إخالاًل بأي حكم من أحكام هذا القانون، ينقل إلى أو يستلم من أي شخص ليس مواطنًا في دولة ط//رف أي م//ادة س//مية
 من مرفق االتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، ُيعاقب بالسجن لمدة ال تقل عن سنة واح//دة ولكن م//ع2أو سليفة ُمدرجة في الجدول 

جواز تمديدها إلى سجن مؤبد ويخضع أيضًا لغرامة قد يبلغ مقدارها مائة ألف روبية.

43القسم 

أي شخص، إخالاًل بأي حكم من أحكام هذا القانون، يصدِّر من أو يس//تورد إلى الهن//د أي م//ادة س//مية أو س//ليفة ُمدرج//ة في أي من
 من مرفق االتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، ُيعاقب/ بالسجن لمدة ال تقل عن سنة واحدة ولكن مع جواز تمديدها3 إلى 1الجداول 

إلى سجن مؤبد ويخضع أيضًا لغرامة قد يبلغ مقدارها مائة ألف روبية.

التقييم الذاتي

العقوبات: المواد الكيميائية الُمدرجة
(،5(، السادس )ب()4(، السادس )ب()2(، السادس )أ()1(؛ مرفق التحقق الجزء السادس )أ()2مراجع االتفاقية:  المادة السادسة/ )

 مكرر(، السادس )ج/(5السادس )ب()

       المناسبة المربعات/ داخل ُلطفًا عالمة ضع

هل تسري الجزاءات على...
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 أو حيازتها أو االحتفاظ بها أو استعمالها1انتهاك الحظر المفروض على إنتاج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 
خارج أراضي الدول األطراف؟

 إلى، أو تلّقي مواد كيميائية مدرجة في2انتهاك الحظر المفروض على نقل مواد كيميائية مدرجة في الجدول 
 من دول غير طرف في االتفاقية؟2الجدول 

 إلى دول غير طرف في االتفاقية دون تلّقي3انتهاك الحظر المفروض على نقل مواد كيميائية مدرجة في الجدول 
شهادة مستخدم نهائي أواًل من السلطة الحكومية المختصة في الدولة غير الطرف؟

النعم 

النعم 

النعم 
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تدابير أخرىخامسًا. 

الدولة     ألف.  حدود خارج القانون نفاذ

)أ(1()ج/( من االتفاقية، يجب على الدول األطراف تمديد تطبيق التشريع الجزائي المنصوص عليه في الفقرة 1)7بموجب المادة 
’أي أنشطة محظورة على أي دولة طرف بموجب هذه االتفاقية يضطلع بها في أي مكان أش//خاص ط//بيعيون ح//املون لجنس//يتها،

طبقا للقانون الدولي‘.

اللغة النموذجية.1

التنفيذ ، 25المادة  ُعّدة

أي شخص طبيعي يرتكب، في مكان يقع خارج والية الدولة العضو، فعاًل أو تقصيرًا ُيعّدان جريمًة بموجب هذا ]القانون، النظام
الداخلي، األمر، إلخ[ لو ارُتكبا في مكان يخضع لوالية الدولة العضو، ُيعتبر أنه ارتكب ذلك الفعل أو التقصير في مكان يخضع

لوالية ]الدولة الطرف[، إذا -

كان الشخص مواطنًا من مواطني ]الدولة الطرف[؛(1
أو كان المكان خاضعًا لسيطرة ]الدولة الطرف[.(2

التعليق.2

)أ(1)ج/(، أن تم//ّد التش/ريع الج/زائي المنص/وص علي/ه في الفق/رة الفرعي/ة 1ُيطلب إلى الدول األطراف، بموجب الفقرة الفرعية 
"ألي نشاط محظور على أي دولة طرف يضطلع به في أي مكان أش//خاص ط//بيعيون ح//املون لجنس//يتها". ينبغي تفس//ير العب//ارة

)ج/( "طبقًا للقانون الدولي" على أنها إشارة ضمنية الحترام سيادة الدولة. وتش//دد به//ذه الطريق//ة على1الواردة في الفقرة الفرعية 
 إّن التأك//د من س//ريان5أن//ه بم//وجب الق//انون ال//دولي، ال يمكن تط//بيق ت//دابير اإلنف//اذ لدول//ٍة من ال//دول في أراض//ي دول//ة أخ//رى.

المحظورات والجزاءات خارج نطاق أراضي الدولة على جميع مواطني الدولة الطرف يش/ّكل أهمي//ة بالغ//ة في معالج/ة الثغ//رات
التي قد توجد في أراضي الدول غير الطرف أو الدول األطراف التي ال يزال عليها أن تعتمد تشريع التنفيذ.

ممارسات الدول.3

 )أستراليا(1994قانون )حظر( األسلحة الكيميائية لسنة 

5القسم 

رهنًا بهذا القانون، يمتد هذا القانون ليشمل األفعال التي تجري فعاًل أو إهمااًل التي يقوم بها مواطن أسترالي خارج.1
أستراليا واألراضي الخارجية أو األفعال التي ترتكب على متن سفن أو طائرات أسترالية.

(:1في القسم الفرعي ).2

ُيقصد بالسفن والطائرات األسترالية السفن والطائرات المسّجلة في أستراليا أو تنتمي إلى الكومنولث أو الدولة أو توجد
في حيازتها.

التقييم الذاتي

." في اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية: تعقيب، تحرير كروتش7تاباسي إل ودهافلي إيه، "الجزء الثالث من مواد اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية، المادة  5
.195، ص 2014دبليو، ومايجر إي، وتراب آر، ُأكسفورد، 
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محظورات: نفاذ القانون خارج حدود الدولة 
()ج/(1)7مراجع االتفاقية:  المادة 

       المناسبة المربعات/ داخل ُلطفًا عالمة ضع

هل يمتد التشريع الجزائي المحلي ليشمل أي نشاط محظور على دولة طرف يضطلع به أشخاص طبيعيون حاملون
النعم لجنسيتها؟

لّلوائح  باء.  القانوني األساس

ن الوزارات أو اإلدارات الحكومية ذات الص//لة من تفعي//ل ت//دابير لتنظيم يجب أن يحتوي التشريع التنفيذي الوطني على أحكام ُتمكِّ
إنتاج المواد الكيميائية الُمدرجة في الجداول ومعالجتها واستهالكها وُنظم التحقق وُنظم السرية وجميع الت//دابير األخ//رى ال//تي ُتع//د

ضرورية في إنفاذ التشريع إنفاذًا تامًا ولضمان إدارته بطريقة فّعالة.

اللغة النموذجية .1

التنفيذ ، 18المادة  ُعّدة

 يومًا على بدء نفاذ القانون الحالي، وألغراض المضي ُقدمًا في إنفاذ أحكامه وأحكام180بعد بدء نفاذ القانون الحالي/بعد انقضاء 
االتفاقية، تصدر ]السلطة المختصة[/يخول ل/]السلطة المختصة[ أن تصدر، بالتعاون مع ]السلطات[ األخرى المعنية، بحسب

االقتضاء، لوائح تنظيمية بشأن:

)أ( عمليات التفتيش بالتحدي وفقًا ألحكام المادة التاسعة/ من االتفاقية والجزأين الثاني والعاشر من مرفقها المتعلق بالتنفيذ
والتحقق؛

)ب( حماية المعلومات/ السرية وفقًا ألحكام مرفق االتفاقية المتعلق بحماية المعلومات السرية.

19المادة 

ُتصدر ]السلطة المختصة[، عند االقتضاء، لوائح تنظيمية إلنشاء نظام إعالن لكل اإلعالنات التي ستصدر بموجب االتفاقية
ا، وإلنشاء نظام ترخيص لكل الرخص التي ستمنح وفقًا لذلك، في ما يتعلق، على سبيل الذِّكر ال الحصر، بما يلي: ھومرفقات

)أ( األنشطة التي تنطوي على ما يجري، أو ُأجرَي، أو يخطط إلجرائه في المستقبل، من عمليات إنتاج مواد كيميائية مدرجة في
ا.3 و2 و1الجداول  ھ أو تجهيزها أو استهالك

)ب( المرافق األخرى إلنتاج المواد الكيميائية، وخاصة التي ُتنتج فيها مواد كيميائية عضوية ممّيزة غير مدرجة في الجداول. 

20المادة 

 ذلك، تكفل اللوائح التنظيمية الُمنِشئة لنظام الترخيص واإلعالن تمكين ]السلطة المختصة[ من القيام بما19عندما تقتضي المادة 
يلي:

)أ( منع األنشطة المحظورة واالمتثال لمتطلبات االتفاقية؛

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

)ج/( تقديم جميع اإلعالنات للمنظمة بموجب المادة السادسة/ من االتفاقية بصورة شاملة وفي الموعد المحدد؛
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)د( التكفل بإتاحة إجراء عمليات التفتيش الدولية في أي مكان يخضع لوالية ]الدولة الطرف[ عندما تقضي به االتفاقية؛

)ه/( التكفل بمعاملة كل المعلومات والوثائق التي ُتقدم ألي شخص آخر أو يحصل عليها عماًل باالتفاقية أو هذا القانون أو لوائحه
التنفيذية بمثابة معلومات سرية، إال إذا كانت هذه المعلومات أو الوثائق متاحة للعموم.

27المادة 

دون اإلخالل باألحكام الواردة في هذا القانون، يجوز ل/ ]السلطة المختصة[ أن تتخذ الخطوات اإلضافية التي تعتبرها ضرورية
لتنفيذ أحكام هذا القانون واالتفاقية، ال سّيما من خالل اعتماد اللوائح التنظيمية.

التعليق.2

من الهاّم للدول األطراف أن تشّرع أساسًا قانونيًا لسّن اللوائح اإلداري//ة. فتمكين ال//وزارات واإلدارات الحكومي//ة من س//ّن الت//دابير
التي تنّظم إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجداول ومعالجتها واستهالكها أو من وضع قواعد يمنح نظ//ام التحق//ق مفع//واًل تام//ًا
يشّكل أهمي/ة بالغ/ة في التنفي/ذ الش/امل لالتفاقي/ة. والل/وائح هي أك/ثر س/هولًة في التع/ديل وتج/يز لل/دول األط/راف تط/وير أطره/ا

التنظيمية التي توّفر مستوى أوسع من التفصيل مما يتيحه التشريع نفسه. 

وبناًء عليه، فإن المستجدات/ العملية المتصلة بتنفيذ االتفاقية، المنبثقة على سبيل المثال عن أحد مق/ررات م/ؤتمر ال/دول األط/راف
يمكن تناولها بكفاءة وسرعة عن طريق تعديل التدابير اإلدارية ببس//اطة، وتبدي//د الحاج//ة إلى إع//ادة الب//دء ب//اإلجراءات التش//ريعية
التي عادًة ما تكون بطيئة ومعقدة. وعالوة على ذلك، فإّن الصالحية القانونية بسّن ت//دابير إداري//ة تج//يز لل//دول األط//راف ص//ياغة
أنظمة تنظيمية تستجيب إلى حاجات/ صناعة كيميائية أو تجارة كيميائية محلية سريعة النمو. والنص على اعتماد تدابير إداري//ة في

تاريخ الحق يجيز للدول األطراف التعامل مع جوانب التنفيذ، مثل أنظمة التفتيش، تبعًا لما يتطلبه وضعها المحلي.

ممارسات الدول.3

تسعى الدول األطراف في العادة إلى وضع أساس قانوني العتماد تدابير إدارية بإحدى طريقتين: إما عن طريق منح الوزير سلطة
عامة لوضع لوائح "تنص على أي مس//ألة تك/ون ض/رورية أو مرغوب//ة لغ//رض تنفي//ذ االتفاقي//ة" )نيوزيلن//دا(؛ أو عن طري//ق منح
سلطة عامة لوضع لوائح ضرورية من أج/ل نف/اذ الق/انون على نح/و كام/ل م/ع حص/ر الج/وانب المح/ددة ال/تي ُيمَنح ال/وزير فيه/ا

صالحيات إدارية وتنظيمية )ماليزيا(.

 )نيوزيلندا(1996قانون )حظر( األسلحة الكيميائية لسنة 

29القسم 

يجوز للحاكم العام من وقت آلخر، طبقًا للنظام في المجلس، أن يضع لوائح - .1

تنّص على أي مسألة تكون ضرورية أو مرغوبة لغرض تنفيذ االتفاقية أو أي اتفاق ُيبرم بين نيوزيلندا.1
والمنظمة بموجب االتفاقية؛

تضع وصفًا بالجرائم في ما يتعلق باإلخالل أو عدم االمتثال ألي من أحكام أي لوائح صادرة تبعًا لهذا القسم،.2
 دوالر التي يجوز عند اإلدانة فرضها في ما يتعلق بأي5,000وتضع وصفًا بالغرامات، بما ال يتجاوز 

مخالفة من هذا النوع؛
تنّص على أي مسائل أخرى طبقًا للتدبر فيها أو للضرورة لمنح هذا القانون مفعواًل كاماًل وإلدارته على نحو.5

سليم.

يجوز للحاكم العام من وقت آلخر، طبقًا للنظام في المجلس، -.2
تعديل الجدول من خالل إدخال تعديالت على نص االتفاقية المنصوص عليه في الجدول الَمعني حسب ما.1

هو مطلوب من اجل تحديث النص؛
إبطال الجدول، واستبداله بجدول جديد ُيحدد نص االتفاقية بهيئة محّدثة في الجدول الَمعني..2

 )ماليزيا(2005قانون اتفاقية األسلحة الكيميائية لسنة 
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62القسم 

يجوز للوزير وضع لوائح طبقًا للضرورة أو االستحسان لمنح أحكام هذا القانون مفعواًل تامًا..1

(، يجوز أن توضع اللوائح من أجل-1من دون اإلخالل بعمومية القسم الفرعي ).2

النص على اإلجراءات المراد اتباعها من ِقبل األعضاء في الهيئة الوطنية عند ممارسة وظائفهم بموجب هذا القانون؛.1
النص على أي أشكال ألغراض هذا القانون؛.2
النص بشأن أي معلومات ُيطلب تقديمها وأي إعالن ُيراد تسليمه ألغراض هذا القانون؛.5

النص على اإلجراءات المتعلقة بتقديم طلب للتخويل باألسئلة وتقريرها بما يرتبط بإصدار وسحب التخويل والشروط.8
 من اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية واإلجراءات المرتبطة بالطعون؛41الملحقة بالتخويل 

النص على إجراءات طلب شهادة المستخدم النهائي، والشروط الملحقة بشهادة المستخدم النهائي؛.26
النص على الرسوم المراد تسديدها بموجب هذا القانون وأسلوب جمع هذه الرسوم والتعامل معها؛.27
النص على شكل السجل المراد حفظه واالحتفاظ به من ِقبل مالك المنشأة والمعلومات المراد تسجيلها داخل السجل.11

المذكور؛
النص على أي مسألة ُتطلب بموجب هذا القانون أو ُيجاز اشتراطها أو يكون اشتراطها ضروريًا أو مستحسنًا..6

التقييم الذاتي

المحظورات: األساس القانوني لّلوائح 

       المناسبة المربعات/ داخل ُلطفًا عالمة ضع

هل تسمح تشريعات التنفيذ المحلية بوضع القواعد أو اللوائح لتيسير تنفيذ القانون؟
النعم 

وطنية/  جيم.  هيئة تعيين تأسيس

( من االتفاقية:4)7يجب على الدول األطراف تأسيس أو تعيين هيئة وطنية بموجب المادة 

تقوم كل دولة طرف من أجل تنفي//ذ/ التزاماته//ا بم//وجب/ ه/ذه االتفاقي//ة بتع//يين/ أو إنش//اء هيئ//ة وطني//ة تعم//ل كمرك//ز وط//ني لت//أمين
االتصال الفعال بالمنظمة والدول األطراف األخرى. وتبّلغ كل دولة طرف المنظمة بهيئتها/ الوطنية عند ب//دء نف//اذ االتفاقي//ة بالنس//بة

لها.

اللغة النموذجية.1

التنفيذ ، 8المادة  ُعّدة

تقوم ]السلطة المختصة[ من خالل اللوائح التنظيمية بتعيين أو إنشاء هيئة وطنية تعمل كمركز وطني لتأمين االتصال.1
الفعال بالمنظمة والدول األطراف األخرى ولتنسيق كل اإلجراءات التي تتخذ على الصعيد الوطني لتنفيذ االتفاقية تنفيذًا

تامًا وفعًالاّاال.

في هذه اللوائح التنظيمية تحدد ]السلطة المختصة[ أو تخصص للهيئة الوطنية ما يلزم من الصالحيات والميزانية.2
لتنسيق تنفيذ االتفاقية وهذا القانون ولوائحه التنفيذية.

يجوز ]للسلطة المختصة[ أن تعّين أو تنشئ هيئات فرعية تسند إليها واجبات محددة في ما يتعلق بتنفيذ االتفاقية وهذا.3
القانون ولوائحه التنفيذية. 
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التعليق.2

يجب على كل دولة طرف أن تقرر ما إذ كان ينبغي إنشاء جهاز جديد لمباش/رة دور ووظ//ائف الهيئ/ة الوطني/ة، أو إذا ك/ان جه//از
ل بصالحيات جديدة لتنفيذ الوظائف المطلوبة. يمكن كذلك تفويض أجهزة متنوعة بأدوار مختلفة - وبالتالي ت/أليف جه/ة قائم سُيخوَّ
مشتَركة بين الوزارات أو بين الوكاالت - مع تعيين إحداها جهًة تنسيقيًة عن ’الهيئة الوطنية‘ ومع توليه//ا المس//ؤولية عن التنس//يق
واالرتباط مع األمانة الفّنية. يشّكل تعيين أو إنشاء هيئة وطنية عن طريق التشريع أهميًة بالنسبة إلى ال//دول األط//راف، إذ إّن ه//ذه

الشكلّية تمنح الهيئة الوطنية واليًة أكثر متانة في تنفيذ وظائفها، وتضمن بالتالي االستمرارية واالستقرار في عملياتها.

ممارسات الدول.3

تعتمد طبيعة ووظ/ائف الهيئ/ة الوطني/ة على الس/ياق المحلي، بم/ا يش/مل البني/ة البيروقراطي/ة وحجم وطبيع/ة الص/ناعة الكيميائي/ة
والتجارة الكيميائية المحلية.  وبناًء عليه، قد تختلف اللغة التشريعية التي تؤسس هيئة وطنية أو تعّينها اختالفًا واس//عًا. يخت//ار ع//دد
من الدول األطراف تزويد هيئاتها الوطنية بأساس قانوني أولي، مع ترك التوسع في وصف أدواره//ا ووظائفه//ا للت//دابير اإلداري//ة
والسياسة الحكومية، بينما يختار عدد آخر تحديد الوظ//ائف المعّين//ة للهيئ//ة الوطني//ة وص//الحياتها وأدواره//ا في التش//ريع التنفي//ذي

نفسه. 

 )سري النكا(2007قانون اتفاقية األسلحة الكيميائية لسنة 

5القسم 

ألغراض هذا القانون، يؤسس الوزير هيئة ُتعرف باسم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية )وُيشار.1
إليها في ما بعد باسم "الهيئة"(.

( هيئة اعتبارية وتحظى بتعاقب دائم وختم رسمي ويجوز1تكون الهيئة طبقًا لالسم المخصص لها في القسم الفرعي ).2
أن تتقاضى تحت ذلك االسم.

يكون أمين الوزارة التي يرأسها الوزير المسؤول عن موضوع الصناعات رئيسًا للهيئة..3

11القسم 

تتكون وظائف الهيئة مما يلي-

3 و2 و1تنفيذ نظام تنظيمي ضمن نطاق االتفاقية بما يتعلق بالمواد الكيميائية السامة المنصوص عليها في الجداول (1
من هذه االتفاقية؛

التماس المشورة أو الخدمات/ من المختّصين والخبراء من داخل سري النكا أو خارجها؛ )ج/( استيفاء االلتزامات(2
الواردة في هذه االتفاقية بالنيابة عن حكومة سري النكا؛

العمل بمثابة جهة تنسيق وطنية لالضطالع باالرتباط الفّعال مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية )المشار إليها في ما(5
 من االتفاقية.7بعد باسم "المنظمة"( وغيرها من الدول األطراف بموجب المادة 

12القسم 

تتكون صالحيات الهيئة مما يلي-

التنسيق مع اإلدارات والمؤسسات/ الحكومية األخرى ذات الصلة بهدف -(1
( إدارة مخطط التراخيص والتصاريح من أجل تنظيم المواد الكيميائية السامة أو سالئفها المنصوص عليها في1)

 من هذا القانون، والمواد الكيميائية العضوية المميزة غير المدرجة، أو الَمرافق المستخدمة/3 و2 و1الجداول 
إلنتاجها؛

( مساعدة السلطات ذات الصلة في وضع برنامج وقاية وطني وتقييم التقّدم الذي تحرزه منظمة حظر األسلحة2)
الكيميائية دوريًا؛

مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه؛(2
تيسير عمليات التفتيش المعتادة على القطاع؛(5
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التفاعل مع الكيانات الحكومية ذات الصلة وتنفيذ الوظائف والواجبات المنوطة بالهيئة بموجب هذا القانون أو أي تعديل(8
ُيجرى عليه؛

تقديم المشورة إلى الوزير حول مسائل ذات صلة بوضع اللوائح بموجب هذا القانون؛(26
أداء أي مهام أخرى يوكلها الوزير إليها؛(27
اتخاذ أي إجراء عَرضي أو مؤاٍت ألداء أي من الوظائف المشار إليها في الفقرات من )أ( إلى )د(.(11

التقييم الذاتي

المحظورات: تأسيس/تعيين هيئة وطنية
(4)7المادة مراجع االتفاقية:  

       المناسبة المربعات/ داخل ُلطفًا عالمة ضع

هل جرى تعيين أو تأسيس هيئة وطنية في دولتكم؟

هل تحظى الهيئة الوطنية في دولتكم بأساس تشريعي؟

النعم 

النعم 
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الخالصةسادسًا. 

يتسم اعتماد تشريعات/ تنفيذ وطنية بشأن اتفاقية حظر األسلحة الكيميائي//ة ب//البطء وبعملي//ة ص//عبة تنط//وي على المش//اركة/ الكامل//ة
لجميع الجهات المعنّية صاحبة المصلحة.  وعلى نحو مماثل، تشّكل المراجعة الشاملة لجميع القوانين واللوائح القائم//ة ذات الص//لة
باتفاقية حظر األسلحة الكيميائية عمليًة معّقدة، إذ قد تختلف صالحية التنفيذ داخل البيروقراطية الحكومية لكل من ه//ذه النص//وص
القانونية. قد ال تحظى الهيئة الوطنية باستيعاب تام لكامل نطاق القوانين واللوائح ذات الصلة باالتفاقية، ويعود ذلك في األغلب إلى

قّلة آلّيات التنسيق الوطنية الفعالة ومعدل تدوير الموظفين المتواتر. 

تلعب الهيئة الوطنية دورًا بالغ األهمية في عملية االعتماد التش//ريعي- وفي المق//ام األول عن طري//ق تيس//ير إع//داد مس//ودة النص،
وتنسيق االستشارات مع أصحاب المصلحة، واالرتباط مع الوزارات والوكاالت ذات الص//لة، م//ع تزوي//دها بإيض//احات في حال//ة
رفع أسئلة أو إثارة مسائل وتيسير إدراج مسودة القانون في خطة العمل التشريعية. وبوصفها جهة تنسيقية، تتولى الهيئ//ة الوطني//ة

(5)7أيضًا مهام توفير المعلومات إلى األمانة الفّنية حول التدابير التشريعية واإلدارية المتخ//ذة في تنفي//ذ االتفاقي//ة بم//وجب الم//ادة 
منها، بما يشمل اعتماد التشريع ذي الصلة أو تعديل/ه. وفي حين أّن تنفي//ذ اتفاقي//ة حظ/ر األس//لحة الكيميائي/ة على الص//عيد الوط/ني
يتأثر بعدد من العوامل التي قد تكون خارج سيطرة الهيئ/ة، ف/إّن مس/توى التعّه/د والمعرف/ة والفهم ال/ذي تتم/يز ب/ه الهيئ/ة الوطني/ة

ينعكس على حالة تنفيذ البلد اللتزاماته بموجب االتفاقية.
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