
 

 منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 التنفيذ الوطنية تشريعات
 

 

 : المحظورات1المصفوفة 

 المرجع 

األشخاص الطبيعيين قيام التنفيذ الوطنية  تشريعاتينبغي أن تحظر 

 ما يلي:ب واالعتباريين

 

  ،استحداث أو إنتاج األسلحة الكيميائية أو احتيازها بطريقة أخرى

بصورة مباشرة أو غير  هاتخزينها أو االحتفاظ بها، أو نقلأو 

 مباشرة إلى أي كان

 )أ( من المادة األولى 1الفقرة 

 ب( من المادة األولى 1الفقرة  األسلحة الكيميائية استعمال( 

 ج( من المادة األولى 1الفقرة  القيام بأي استعدادات عسكرية الستعمال األسلحة الكيميائية( 

  من المادة األولى  5الفقرة  عوامل مكافحة الشغب كوسيلة حرباستعمال 

  أو احتيازها أو االحتفاظ  1إنتاج مواد كيميائية من مواد الجدول

هذه  نقلطراف، واأل بها أو استخدامها خارج أراضي الدول

شخص المواد الكيميائية خارج أراضيها هي، باستثناء نقلها إلى 

 دولة طرف أخرىفي 

ن المادة السادسة؛ م 2الفقرة 

من الجزء السادس  1والفقرة 

المرفق المتعلق )ألف( من 

 1بالتحقق

  االحتفاظ، أو أو احتيازها 1مواد كيميائية من مواد الجدول إنتاج 

بحثية أو طبية أو ، إال ألغراض هاماستخداأو  هابها أو نقل

 صيدالنية أو وقائية

من المادة السادسة؛  2الفقرة 

لجزء السادس من ا 2والفقرة 

 )ألف( من المرفق المتعلق بالتحقق

 من المادة السادسة؛  2الفقرة  الكيميائية  1الجدول نقل مواد  إعادة

من الجزء السادس )باء(  4والفقرة 

 من المرفق المتعلق بالتحقق

  من المادة السادسة؛  2الفقرة  هابنقل مسبقدون إخطار  1مواد كيميائية من مواد الجدول نقل

من الجزء  مكررا5و 5فقرتان وال

السادس )باء( من المرفق المتعلق 

 بالتحقق

  خارج النظام المنصوص  1مواد كيميائية من مواد الجدول إنتاج

 عليه في الجزء السادس )جيم( من المرفق المتعلق بالتحقق

من المادة السادسة؛  2الفقرة 

والجزء السادس )جيم( من المرفق 

 المتعلق بالتحقق

  غير  ةدولشخص في إلى  2واد كيميائية من مواد الجدول منقل

 منه تلقيها  وأطرف 

من الجزء السابع )جيم(  31الفقرة 

من المرفق المتعلق بالتحقق؛ 

 C-V/DEC.16 وثيقةوال

  من الجزء الثامن )جيم(  26الفقرة  غير ةدول فيشخص إلى  3نقل مواد كيميائية من مواد الجدول
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عند  سبقا منمالمستهلك النهائي شهادة دون استالم  فطر

 لدولة غير الطرف المتلقية لالمختصة ة يالحكوملسلطات ا

من المرفق المتعلق بالتحقق؛ 

 C-III/DEC.6 & 7 وثائقوال

 C-VI/DEC.10و

  على القيام كانت مساعـدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة

 بأنشطة محظورة على الدول األطراف بموجب هذه االتفاقية

 )د( من المادة األولى 1الفقرة 

 

 1المصفوفة 
 

تُشير إليها لتعاريف التالية )أو اعلى التنفيذ الوطنية  تشريعات تنص

 (:كمرجع

 

 من المادة الثانية  1الفقرة  األسلحة الكيميائية 

 من المادة الثانية 2الفقرة  السامةمواد الكيميائية ال 

 من المادة الثانية  3الفقرة  السالئف 

 من المادة الثانية 9الفقرة  األغراض غير المحظورة بموجب االتفاقية 

متطلبات األساسية لنظام على الالتنفيذ الوطنية  تشريعات تنص

 ما يلي:على مراقبة المواد الكيميائية المدرجة في جداول االتفاقية 

 المرفق المتعلق بالتحقق

  السادس )باء( من المرفق  الجزء  الكيميائية 1نقل مواد الجدول باإلخطار

 المتعلق بالتحقق

  الجزء السادس )جيم( من المرفق   الكيميائية 2نقل مواد الجدول باإلخطار

 المتعلق بالتحقق

  الجزء الثامن )جيم( من المرفق   الكيميائية 3نقل مواد الجدول باإلخطار

 المتعلق بالتحقق

ظورات المح على التنفيذ الوطنية تشريعاتتنص ينبغي أن 

  ما يلي:في ما يتصل ب: المحظورات( 1والعقوبات )انظر المصفوفة 

 ة بع)أ( من المادة السا1الفقرة 

 األسلحة الكيميائية  

 المواد الكيميائية المدرجة في جداول االتفاقية  

  :األولية األخرىعلى المتطلبات التنفيذ الوطنية  تشريعاتتنص 

 رعايا بحيث تشمل جزائية الوطنية التشريعات ال نفاذ نطاق   يوسَّع

 الدولة الطرف خارج أراضيها

 )ج( من المادة السابعة 1الفقرة 

 للوائح القانوني  ساس  األالوطنية  التشريعات  رسي تأن  نبغيي

 التشريعات )حسب االقتضاء(لتجسيد التنظيمية 

 



   مبي نة أو ت نشئها،  الهيئة الوطنيةن تشريعات التنفيذ الوطنية عي  ت

هذا المتطلب وفى ي  ) الموكلة إليهااإلنفاذ بإيجاز واليتها وسلطات 

في بواسطة اللوائح التنظيمية، بينما ف اطراأل بعض الدول في

، القانوني التشريعات األساس  دول أطراف أخرى ترسي 

 اللوائح التنظيمية(بكمله ستتو

 من المادة السابعة 4الفقرة 

 

 2المصفوفة 
 

 المرجع 

لمتطلبات األساسية ى العأن تنص تشريعات التنفيذ الوطنية غي ينب

 لنظام مراقبة المواد الكيميائية المدرجة في جداول االتفاقية:

 من المادة السادسة  2الفقرة 

  الكيميائية ]ترد  1ترخيص مرافق إنتاج مواد الجدول

 [التنظيميةاللوائح في عادة اإلجراءات ذات الصلة 

( من الجزء يمج( و)لفالقسمان )أ

السادس من المرفق المتعلق 

 بالتحقق

  الكيميائية،  2مواد الجدول إنتاج اإلعالن عن مواقع معامل

معايير اإلعالنات عن مواد ترد وتجهيزها، واستهالكها ]

تركيز ذات الالمخاليط الكيميائية )العتبات، و 2الجدول 

 [القائمةالتنظيمية عادة في اللوائح  منخفض(ال

( لفمن الجزء السابع )أ 5 الفقرة

 من المرفق المتعلق بالتحقق؛ 

 C-V/DEC.19ان وثيقتال

 C-7/DEC.14و

  ترد الكيميائية ] 3مواد الجدول إنتاج اإلعالن عن مواقع معامل

الكيميائية )العتبات،  3معايير اإلعالنات عن مواد الجدول 

 [ةالتنظيمي منخفض( عادة في اللوائحالتركيز ذات الوالمخاليط 

من الجزء الثامن )أ( من  5الفقرة 

  المرفق المتعلق بالتحقق؛

 C-V/DEC.19الوثيقتان 

 C-7/DEC.14و

األشخاص الطبيعيين واالعتباريين تشريعات التنفيذ الوطنية تُلزم 

إلعالنات عداد االمعلومات الالزمة إلبالهيئة الوطنية  بتزويد

ن المنظمة )التي تُقدَّم لواإلخطارات  للوائح التنظيمية عادة وتُضمَّ

 اإلجراءات ذات الصلة(:عن  المزيد من التفاصيل

 من المادة السادسة  2الفقرة 

  اإلعالنات األولية عن المواد الكيميائية المدرجة في جداول

 هذه المواد االتفاقية ومرافق

من الجزء السادس  6الفقرات 

من الجزء  17و 13و ،)باء(

علق من المرفق المتالسادس )دال( 

  [؛1بالتحقق ]الجدول 

 ءجزال)أ( من 4)أ( و2الفقرتان 

-C؛ الوثيقةمنه السابع )ألف(

8/DEC.7   ؛ [2]الجدول 

 ءجزال)أ( من 4)أ( و2الفقرتان 

-Cالوثيقةو؛ منه الثامن )ألف(

8/DEC.7   ؛ [3]الجدول 

التاسع الجزء من  3و 1الفقرتان 

]المرافق األخرى  منه )ألف(

 ميائية[إلنتاج المواد الكي



  اإلعالنات السنوية عن المواد الكيميائية المدرجة في جداول

 هذه المواد االتفاقية ومرافق

من الجزء السادس  6الفقرات 

من  20و 19و 16و 15و ،()باء

المرفق الجزء السادس )دال( من 

 [؛1المتعلق بالتحقق ]الجدول 

من )ب( و)ج( 4و )ب( 2الفقرات 

لوثيقة او؛ منه السابع )ألف( ءجزال

C-8/DEC.7  ؛ [2]الجدول 

من )ب( و)ج( 4و)ب( 2 اتالفقر

الوثيقة و؛ منه )ألف( الثامن ءجزال

C-8/DEC.7  ؛ [3]الجدول 

التاسع )ألف(  ءجزالمن  3الفقرة 

]المرافق األخرى إلنتاج منه 

 المواد الكيميائية[

إجراء عمليات من  نتمك  على أحكام تنص تشريعات التنفيذ الوطنية 

 :ومما تشمله هذه األحكام، وتيسيرها يش الدوليةالتفت

من المرفق السادس )هاء(  جزءال

 [؛ 1]الجدول المتعلق بالتحقق 

]الجدول منه السابع )باء( الجزء 

 [؛ 2

]الجدول منه  )باء( الثامنالجزء 

 [؛ 3

]المرافق  منه التاسع )باء(الجزء 

 ؛األخرى إلنتاج المواد الكيميائية[

  من المادة السادسة؛ 9الفقرة  التفتيش األخرى وسلطاتلى المرافق الوصول إإتاحة 

 )ب( من المادة التاسعة؛11الفقرة 

من الجزء  48إلى  45الفقرات 

الثاني )هاء( من المرفق المتعلق 

 بالتحقق

  الجزء الثاني )هاء( من المرفق  دعم عمليات التفتيشب فيه والعاملينالمرفق التزامات مشغ لي

 لتحققالمتعلق با

حماية تضمن  اينبغي أن تشمل تشريعات التنفيذ الوطنية أحكام

 المعلومات السرية

 ؛ةالسابعالمادة من  6الفقرة 

من الجزء ألف من  4الفقرة 

  2المرفق المتعلق بالسرية
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