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ملحوظة قانونية
ليس القصد من األحكام الواردة في ھذه الوثيقة أن تكون أحكاما نموذجية تدرج في
مشاريع التشريعات الوطنية ،وإنما القصد منھا تقديم مثال على الكيفية التي يمكن بھا
لآلليات القانونية على المستوى الوطني أن تنفذ المتطلبات األولية التفاقية األسلحة
الكيميائية )"االتفاقية"(.
وتذكر األمانة الفنية المستخدمين أن نص االتفاقية والقرارات التي اعتمدتھا ھيئتا
توجيه المنظمة بشأنھا ھي المراجع القانونية الوحيدة ذات الحجية .وال تشكل األحكام
الواردة في ھذه الوثيقة مشورة قانونية .وال تتحمل المنظمة أي مسؤولية عن
محتويات ھذه الوثيقة.
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الفصل األول
التعاريف
المادة 1
يقصد بمصطلح "األسلحة الكيميائية" ما يلي ،مجتمعا أو منفردا:

)أ(

المواد الكيميائية السامة وسالئفھا ،فيما عدا المواد المع ّدة منھا ألغراض غير
محظورة بموجب ھذه االتفاقية ما دامت األنواع والكميات متفقة مع ھذه
األغراض؛

)ب( الذخائر والنبائط المصممة خصيصا إلحداث الوفاة أو غيرھا من األضرار
عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل ھذه الذخائر والنبائط من الخواص
السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية )أ(؛
)ج(

أي معدات مصممة خصيصا الستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل ھذه
الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة الفرعية )ب(.
المادة 2

يقصد بمصطلح "المادة الكيميائية السامة" أي مادة كيميائية يمكن من خالل مفعولھا
الكيميائي في العمليات الحيـوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة
لإلنسان أو الحيوان.
ويشمل التعريف الوارد في الفقرة  1جميع المواد الكيميائية التي ھي من ھذا القبيل
بغض النظـر عن منشئھا أو طريقة إنتاجھا ،وبغض النظر عما إذا كانت تنتج في
مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر.
وقد أدرجت في جداول المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية ]الملحق باالتفاقية/بھذا
القانون ،بالنظام الداخلي ،باألمر ،الخ[ الموا ُد الكيميائية السامة التي تم تمييزھا لكي
تطبق المنظمة عليھا تدابير التحقق.
المادة 3
يقصد بمصطلح "السليفة" أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة في إنتاج
مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت .ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي
ثنائي أو متعدد المكونات.
وقد أدرجت في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية ]الملحق
باالتفاقية/بھذا القانون ،بالنظام الداخلي ،باألمر ،الخ[ السالئف المعينة لكي تطبق
المنظمة عليھا تدابير التحقق.
المادة 4
يقصد بمصطلح "أغراض غير محظورة بموجب االتفاقية":
)أ(

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

ب(

األغراض الوقائية ،أي األغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد
الكيميائية السامة والوقاية من األسلحة الكيميائية؛

)ج(

األغراض العسكرية التي ال تتصل باستعمال األسلحة الكيميائية وال تعتمد
على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب؛

)د(

إنفاذ القانون ،بما في ذلك ألغراض مكافحة الشغب المحلي.
المادة 5

يقصد بمصطلح "عامل مكافحة الشغب" أي مادة كيميائية غير مدرجة في الجداول 1
أو  2أو  ،3ويمكنھا أن تحدث بسرعة في البشر تھيجا حسيا أو تسبب عجزا بدنيا
وتختفي تأثيراتھا بعد وقت قصير من انتھاء التعرض لھا.
المادة 6
يقصد بمصطلح "مواد الجداول  1و 2و 3الكيميائية" المواد الكيميائية المدرجة في
الجدول  1والجدول  2والجدول  3في مرفق المواد الكيميائية بـ]ھذا القانون ،النظام
الداخلي ،األمر ،الخ[ بغض النظر عما إذا كانت المادة الكيميائية المعنية نقية أو
محتواةً في خليط.
المادة 7
تفسﱠر التعاريف على ضوء االتفاقية ،بما في ذلك مرفقاتھا والقرارات التي اُعتُمدت
بموجبھا.ويمكن بيان تفسير ھذه التعاريف في اللوائح التنظيمية.
ويكون للمصطلحات والتعابير التي تستخدم في ھذا ]القانون ،النظام الداخلي ،األمر،
الخ[ ولم ترد تعاريفھا فيه ،ولكنھا وردت في االتفاقية ،نفس المعنى المقصود في
يقتض السياق خالف ذلك.
االتفاقية ،ما لم
ِ

الفصل الثاني
الھيئة الوطنية
المادة 8
)(1

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

)(2

في ھذه اللوائح التنظيمية تحدد ]السلطة المختصة[ أو تخصص للھيئة الوطنية
ما يلزم من الصالحيات والميزانية لتنسيق تنفيذ االتفاقية وھذا القانون ولوائحه
التنفيذية.

)(3

يجوز ]للسلطة المختصة[ أن تعيّن أو تنشئ ھيئات فرعية تسند إليھا واجبات
محددة فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية وھذا القانون ولوائحه التنفيذية.

الفصل الثالث
المحظورات العامة
المادة 9
)(1

يُحظر ما يلي:
)أ(

استحـداث سالح كيمائي أو إنتاجه أو احتيازه بطريقة أخرى ،أو
تخزينه أو االحتفاظ به؛

)ب( نقل سالح كيمائي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي كان؛
)ج(

استعمال سالح كيمائي؛

)د(

القيام بأي استعدادات عسكرية الستعمال سالح كيميائي؛

)ھـ( مساعدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة كانت على القيام
بأنشطة محظورة على الدول األطراف بموجب ھذه االتفاقية؛
)و(

استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب؛

)ز(

القيام بأي نشاط آخر تحظر االتفاقية على الدول األطراف القيام به.
المادة 10

)(1

إن ُعثر على أي سالح كيمائي ،أو سالح كيمائي قديم أو مخلف في أي مكان
يخضع لوالية ]دولة طرف[ّ ،
فإن ذلك السالح ــ
)أ(

يُصادر لصالح الدولة؛

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

)(2
)(3

)ج( يجب أن يُخزن ريثما يُتخلص منه بالطريقة التي تحددھا ]السلطة
المختصة[ وفقا ً لالتفاقية.
تبلغ ]السلطة المختصة[ في ]الدولة الطرف[ المنظمة وفقا ً لالتفاقية بأي سالح
كيمائي يُكتشف في أراضيھا.
يجوز للدولة أن تحتجز أي مادة كيمائية يجري استخدامھا في استحداث سالح
كيمائي أو إنتاجه.

الفصل الرابع
نظام الرقابة في ما يخص المواد الكيميائية العضوية المميزة المدرجة بالجداول
القسم  :1مواد الجدول  1الكيميائية
المادة 11
)(1

يُحظر احتياز المواد الكيمائية المدرجة في الجدول  1أو االحتفاظ بھا أو نقلھا
داخل البلد نفسه أو استيرادھا أو تصديرھا أو استخدامھا ما لم تكن ھذه المواد
الكيميائية تستخدم حصراً لألغراض البحثية أو الطبية أو الصيدالنية أو
الوقائية ،وما لم تكن أنواع ھذه المواد الكيميائية وكمياتھا مقتصرة تماما على
ما يمكن تبريره لھذه األغراض .وتخضع ھذه األنشطة لشروط اإلعالنات
المسبقة وفقا ً للّوائح الموضوعة بموجب ھذا ]القانون ،النظام الداخلي ،األمر،
الخ[.

)(2

إن أظھر اإلعالن السابق أن النشاط المبلغ عنه سيتعارض مع التزامات
]الدولة الطرف[ بموجب االتفاقية ،فإن ]السلطة المختصة[ تحظر ذلك النشاط
أو تح ّد منه.
المادة 12

يُحظر إنتاج المواد الكيمائية المدرجة في الجدول  1إال لألغراض البحثية أو الطبية
أو الصيدالنية أو الوقائية وفي مرفق رخصت به ]السلطة المختصة[ وفقا ً للّوائح
الموضوعة بموجب ھذا ]القانون ،النظام الداخلي ،األمر ،الخ[.
المادة 13
يُحظر تصدير المواد الكيمائية المدرجة في الجدول  1إلى دولة غير طرف
واستيرادھا منھا ،ويشمل ذلك النقل عبر ھذه الدولة.
القسم  :2المواد الكيمائية المدرجة في الجدولين  2و3

المادة 14
بدون اإلخالل بمضمون القسم أعاله ،يُحظر استحداث المواد الكيمائية السامة
وإنتاجھا واحتيازھا واالحتفاظ بھا ونقلھا داخل البلد ،واستيرادھا ،وتصديرھا،
واستخدامھا ،إال ألغراض غير محظورة بموجب االتفاقية.
المادة 15
يحظر تصدير المواد الكيمائية المدرجة في الجدول  2إلى أراضي دولة غير طرف
في االتفاقية واستيرادھا منھا ،بما في ذلك نقلھا عبر ھذه الدولة ،إال في حالة إعفا ٍء
نافذ منصوص عليه في اللوائح؛ وفي حالة وجود إعفا ٍء نافذ ،يخضع التصدير
واالستيراد لإلعالن وفقا ً للنظام ال ُمنشأ بموجب ھذا ]القانون ،النظام الداخلي ،األمر،
الخ[.
المادة 16
ما عدا في حاالت اإلعفاء بموجب اللوائح التنظيمية ،يُحظر تصدير المواد الكيمائية
المدرجة في الجدول  3إلى أراضي دولة غير طرف ،ما لم ترخص بذلك ]سلطة
مختصة[ وفقا ً للّوائح المنشأة بموجب ھذا ]القانون ،النظام الداخلي ،األمر ،الخ[ .وال
يجوز منح الترخيص إال بعد التأكد من أن المواد الكيمائية المنقولة لن تستخدم إال
ألغراض غير محظورة بموجب االتفاقية .وال يُمنح الترخيص إال بعد أن تُستلم أوالً
السلطات المختصة في الدولة المتلقية شھادة االستخدام النھائي.
المادة 17
يُعلَن عن تصدير المواد الكيمائية المدرجة في الجدولين  2و 3إلى أراضي دولة
طرف واستيرادھا منھا وفقا ً للنظام المنشأ في اللوائح التنظيمية الصادرة بموجب ھذا
]القانون ،النظام الداخلي ،األمر ،الخ[.

الفصل الخامس
أساس اللوائح التنفيذية
المادة 18
بعد بدء نفاذ القانون الحالي/بعد انقضاء  180يوما ً على بد نفاذ القانون الحالي،
وألغراض المضي قُدما ً في إنفاذ أحكامه وأحكام االتفاقية ،تصدر ]السلطة
المختصة[/يخول لـ]السلطة المختصة[ أن تصدر ،بالتعاون مع ]السلطات[ األخرى
المعنية ،بحسب االقتضاء ،لوائح تنظيمية بشأن:
)أ( عمليات التفتيش بالتحدي وفقا ألحكام المادة التاسعة من االتفاقية والجزئين
الثاني والعاشر من مرفقھا المتعلق بالتنفيذ والتحقق؛
)ب( حماية المعلومات السرية وفقا ً ألحكام مرفق االتفاقية المتعلق بحماية
المعلومات السرية.

المادة 19
تُصدر ]السلطة المختصة[ ،عند االقتضاء ،لوائح تنظيمية إلنشاء نظام إعالن لكل
اإلعالنات التي ستصدر بموجب االتفاقية ومرفقاتھا ،وإلنشاء نظام ترخيص لكل
الرخص التي ستُمنح وفقا ً لذلك ،في ما يتعلق ،على سبيل الذكر ال الحصر ،بما يلي:
)أ( األنشطة التي تنطوي على ما يَجري ،أو أُجري ،أو يخطط إلجرائه في
المستقبل ،من عمليات إنتاج مواد كيمائية مدرجة في الجداول  1و 2و 3أو
تجھيزھا أو استھالكھا؛
)ب( المرافق األخرى إلنتاج المواد الكيمائية ،وخاصة التي تُنتَج فيھا مواد كيمائية
عضوية مميّزة غير مدرجة في الجداول.
المادة 20
عندما تقتضي المادة  19ذلك ،تكفل اللوائ ُح التنظيمية المنشئة لنظام الترخيص
واإلعالن تمكينَ ]السلطة المختصة[ من القيام بما 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؛

)د( التكفل بإتاحة إجراء عمليات التفتيش الدولية في أي مكان يخضع لوالية
]الدولة الطرف[ عندما تقضي به االتفاقية؛
)ھـ( التكفل بمعاملة كل المعلومات والوثائق التي تُقدم ألي شخص آخر أو يحصل
عليھا عمالً باالتفاقية أو ھذا القانون أو لوائحه التنفيذية بمثابة معلومات
سرية ،إال إذا كانت ھذه المعلومات أو الوثائق متاحة للعموم.

الفصل السادس
األحكام الجزائية
القسم  :1األسلحة الكيمائية
المادة 21
يعاقب بالسجن لمدة ال تقل عن ]المدة[ و/أو بغرامة يتراوح مبلغھا بين ]المبلغ
والعملة[ و]المبلغ والعملة[ أي شخص ]مستوى القصد[ يدان على ارتكابه أي فعل
من األفعال التالية:
)أ( استحداث سالح كيمائي ،أو إنتاجه ،أو تصنيعه ،أو احتيازه بطريقة أخرى ،أو
امتالكه ،أو تخزينه ،أو االحتفاظ به؛
)ب( نقل سالح كيمائي ،أو نقله نقالً عابرا ،أو من سفينة إلى أخرى ،أو تحويله
بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى آي شخص آخر؛

)ج(

استخدام سالح كيميائي؛

)د(

القيام بأي استعدادات عسكرية الستخدام سالح كيميائي؛

)ھـ( استخدام عوامل مكافحة الشغب كوسيلة حرب؛
)و(

امتالك أو احتياز مرفق إلنتاج األسلحة الكيمائية ،أو بناء أي مرفق جديد
إلنتاج األسلحة الكيمائية ،أو تعديل أي مرفق قائم بغرض تحويله إلى مرفق
إلنتاج األسلحة الكيمائية.

القسم  :2المواد الكيمائية المدرجة في جداول االتفاقية
المادة 22
يعاقب بالسجن لمدة ال تقل عن ]المدة[ و/أو بغرامة يتراوح مبلغھا بين ]المبلغ
والعملة[ و]المبلغ والعملة[ أي شخص ]مستوى القصد[ يدان على ارتكابه أي فعل
من األفعال التالية:
)أ(

إنتاج مادة كيميائية من مواد الجدول  1من جداول االتفاقية أو احتيازھا
بطريقة أخرى ،أو االحتفاظ بھا ،أو استخدامھا أو نقلھا داخل أراضي دولة
غير طرف في االتفاقية؛

)ب( إنتاج مادة كيميائية من مواد الجدول  1من جداول االتفاقية بصورة غير
قانونية ،أو احتيازھا بطريقة أخرى ،أو االحتفاظ بھا ،أو استخدامھا ،أو نقلھا
داخل البلد؛
)ج(

تصدير مادة كيميائية من مواد الجدول  1من جداول االتفاقية سبق أن
وردت إلى ]دولة طرف[ إلى دولة ثالثة؛
استُ ِ

)د( تصدير مادة كيميائية من مواد الجدول  1أو  2أو  3من جداول االتفاقية
بصورة غير قانونية إلى دولة غير طرف في االتفاقية أو استيرادھا منھا؛
القسم  :3عدم االمتثال للّوائح التنفيذية لھذا القانون
المادة 23
يعاقب بالسجن لمدة ال تقل عن ]المدة[ و/أو بغرامة تتراوح بين ]المبلغ والعملة[
و]المبلغ والعملة[ أي شخص ]مستوى القصد[ يدان على ارتكابه أي فعل من األفعال
التالية:
)أ(

إعاقة تدابير التحقق أو اإلنفاذ بموجب االتفاقية ]و/أو[ ھذا القانون ولوائحه
التنفيذية؛

)ب( عدم االمتثال لنظام الترخيص أو اإلعالن أو أي متطلب آخر يقتضي تقديم
معلومات بموجب ھذا القانون ولوائحه التنفيذية؛
)ج(

عدم االمتثال ألحكام ھذا القانون ولوائحه التنفيذية التي تقضي بحماية
المعلومات السرية.

عط موافقته على إجراء
ال تنطبق الفقرة الفرعية )أ( أعاله على الشخص الذي لم يُ ِ
التفتيش الدولي ،إال ْ
إن صدرت بذلك مذكرة تفتيش.
القسم  :4الشراكة في الجرم ،والتواطؤ والمحاولة
المادة 24
أي شخص:
)أ (

]مستوى القصد[ يساعد أيّا كان على اقتراف جريمة بموجب ھذا ]القانون،
النظام الداخلي ،األمر  ،الخ[ ،أو يحرضه على اقترافھا أو يوعز إليه بذلك

)ب( أو يتآمر على ارتكاب جريمة بموجب ھذا ]القانون ،النظام الداخلي ،األمر ،
الخ[؛
)ج(

أو يحاول ارتكاب جريمة بموجب ھذا ]القانون ،النظام الداخلي ،األمر  ،الخ[

يُعتبر أنه ارتكب ھذه الجريمة.

الفصل السابع
نفاذ القانون خارج حدود الدولة
المادة 25
أي شخص طبيعي يرتكب ،في مكان يقع خارج والية الدولة العضو ،فعال أو تقصيرا
يُ َع ّدان جريمةً بموجب ھذا ]القانون ،النظام الداخلي ،األمر  ،الخ[ لو ارتُكبا في مكان
يخضع لوالية الدولة العضو ،يُعتبر أنه ارتكب ذلك الفعل أو التقصير في مكان
يخضع لوالية ]الدولة الطرف[ ،إذا:
)أ( كان الشخص مواطنا من مواطني ]الدولة الطرف[؛
)ب( أو كان المكان خاضعا ً خ لسيطرة ]الدولة الطرف[.

الفصل الثامن
أحكام أخيرة
المادة 26
في حالة وجود أي تعارض بين أي قانون آخر وھذا ]القانون ،النظام األساسي،
األمر ،الخ[ أو االتفاقية ،تكون الحجية لھذا ]القانون ،النظام األساسي ،األمر ،الخ[
ولالتفاقية.

المادة 27
دون اإلخالل باألحكام الواردة في ھذا القانون ،يجوز لـ]السلطة المختصة[ أن تتخذ
الخطوات اإلضافية التي تعتبرھا ضرورية لتنفيذ أحكام ھذا القانون واالتفاقية ،ال
سيما من خالل اعتماد اللوائح التنظيمية.
المادة 28
إذا أُدخل تعديل على مرفق االتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية يُع ﱠدل المرفق المتعلق
بالمواد الكيميائية لھذا ]القانون ،النظام األساسي ،األمر ،إلخ[ ويكون لھذا الغرض
قابال للتعديل من خالل اللوائح التنظيمية[ .
***

