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 الفنيـة انةـاألم منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 S/1820/2019
*
 

23 December 2019 

ARABIC 

Original: ENGLISH 

 مذكرة من األمانة الفنية

 من مرفق اتفاقية األسلحة الكيميائية 1يف اجلدول  املعتمدةالنص املوحد للتغيريات 

 املتعلق باملواد الكيميائية

      قد مةامل

 C-24/DEC.4القرارين اعتمد مؤمتر الدول األطراف )"املؤمتر"(، يف دورته الرابعة والعشرين،  -1

 يف                        اللذين أقر  بهما تغيريات (، 2019تشرين الثاني/نوفمرب  27بـ كالهما املؤرخ) C-24/DEC.5و

يميائية )"املرفق املتعلق من مرفق اتفاقية األسلحة الكيميائية )"االتفاقية"( املتعلق باملواد الك 1اجلدول 

. وأخطر املدير العام، االتفاقيةمن املادة اخلامسة عشرة من  5و 4، عمال بالفقرتني باملواد الكيميائية"(

املؤرخة ) NV/ODG/221841/19على إثر ذلك، مجيع الدول األطراف، عن طريق املذكرة الشفوية 

التغيريات على املرفق املتعلق باملواد الكيميائية.  ، بإقرار املؤمتر هذه(2019كانون األول/ديسمرب  10بـ

. 2019كانون األول/ديسمرب  10ذلك عن طريق رسالة مؤرخة بـبكما أخطر املدير العام وديع االتفاقية 

املرفق املتعلق باملواد الكيميائية بالنسبة جلميع الدول األطراف، وفقا  اجملراة يفالتغيريات  يبدأ نفاذوس

يوما من تاريخ إخطار املدير العام  180)ز( من املادة اخلامسة عشرة من االتفاقية، بعد 5ة للفقرة الفرعي

 .2020حزيران/يونيه  7 يف املشار إليه آنفا، أي

سيحل حمل الذي ، املعتمدةوحد للتغيريات املنص ال األمانة الفنية هذه مبذكرة 1ويرد يف املرفق  -2

، مبا يف ذلك أرقام 2020حزيران/يونيه  7كيميائية، اعتبارا من من املرفق املتعلق باملواد ال 1 اجلدول

 دائرة املستخلصات الكيميائيةيف سجل املسندة للمواد الكيميائية السامة الواردة يف هذا اجلدول التسجيل 

                                        (. وست رسل هذه املذكرة إىل وديع االتفاقية.1( من القسم ألف من اجلدول 16( إىل )13)أي البنود )

                                                           
 ألسباب تقنية. باللغة العربية أعيد إصدار هذه الوثيقة  *
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من مرفق اتفاقية األسلحة الكيميائية املتعلق باملواد  1النص املوحد للتغيريات اجملراة يف اجلدول  املرفق:

 الكيميائية
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 املرفق

 1النص املوحد للتغيريات اجملراة يف اجلدول 

 الكيميائية الكيميائية املتعلق باملواد األسلحةمن مرفق اتفاقية 

 C-24/DEC.4، مبوجب قراريه تمد مؤمتر الدول األطرافاعاليت  اتريللتغييرد يف ما يلي نص موحد 

من مرفق اتفاقية  1يف اجلدول إجراءها (، 2019تشرين الثاني/نوفمرب  27هما بـيكل ني)املؤرخ C-24/DEC.5و

ة أرقام التسجيل املسندة للمواد الكيميائيمبا يف ذلك ، املتعلق باملواد الكيميائية )"االتفاقية"( الكيميائية األسلحة

 7 يف ويبدأ نفاذ هذه التغيريات .السامة الواردة يف هذا اجلدول يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية

  .2020حزيران/يونيه 

 جداول املواد الكيميائية -باء

ترد يف اجلداول التالية املواد الكيميائية السامة وسالئفها. وألغراض تنفيذ هذه االتفاقية، حتدد هذه 

الكيميائية من أجل تطبيق إجراءات التحقق عليها وفقا ألحكام املرفق املتعلق بالتحقق.  اجلداول املواد

 )أ( من املادة الثانية، ال تشكل هذه اجلداول تعريفا لألسلحة الكيميائية.1وعمال بالفقرة الفرعية 

جمموعات ألكيل تبعة بقائمة من                                                               )كلما وردت إشارة إىل جمموعة من املواد الكيميائية ثنائية األلكلة م 

بني قوسني، فإن مجيع املواد الكيميائية املمكنة من مجيع تراكيب األلكيل املمكنة داخل القوسني تعترب 

مدرجة يف اجلدول اخلاص بها طاملا أنها مل تستثن بصراحة. كما أن املادة الكيميائية املوضوع أمامها 

إلعالن والتحقق، على النحو احملدد يف ختضع لعتبات خاصة ل 2جنمة "*" يف اجلزء ألف من اجلدول 

 اجلزء السابع من املرفق املتعلق بالتحقق(.

)رقـم التسجيـل فـي 

دائـرة املستخلصات 

 الكيميائية(

 1اجلدول 

 املواد الكيميائية السامة: -ألف 

، 10ك ألكيل )-ألكيل )مثيل، أو إثيل، أو ع ـ بروبيل، أو أيسوبروبيل( فوسفونو فلوريدات أ (1) 

 مبــا فــي ذلك األلكيل احللقي(

 أيسوبروبيل-السارين: مثيل فوسفونو فلوريدات أ أمثلة:  (107-44-8)

(96-64-0) 
 

 بيناكوليل-الصومان: مثيل فوسفونو فلوريدات أ  
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 بروبيـل،أو أيسوبروبيل( فوسفـور-ثنائي ألكيــل )مثيـل، أو إثيـل، أو ع-ن، ن (2) 

 مبا يف ذلك األلكيل احللقي( 10ك ألكيــل )-أميدوسيانيدات أ

(77-81-6) 
 

 إثيل-ثنائـي مثيـل فوسفــور أميــدو سيانيدات أ-ن، ن التابــون: مثال: 

 ألكيـل يد -بروبيل، أو أيسوبروبيـل( فوسفونو ثيوالت أ-ألكيل )مثيل، أو إثيـل، أو ع (3) 

 ثنائي ألكيل )مثيل، أو إثيل،  -2 -، مبا يف ذلك األلكيل احللقي، وكب10 كأو 

 بروبيل، أو أيسوبروبيل( أمينوإثيل واألمالح األلكيلية أو الربوتونية املناظرة-أو ع

 إثيــل، -مثيل فوسفونــو ثيوالت أ "VX" مثال:  (50782-69-9)

 ينو إثيلثنائي أيسوبروبيل أم-2 -وكـب

 غازات اخلردل الكربيتية: (4) 

 كلورو إثيل وكلورو مثيل-2كربيتيد   (2625-76-5)

            

(505-60-2) 
 كلورو إثيل(-2غاز اخلردل: كربيتيد ثاني ) 

 كلورو إثيل ثيو( ميثان-2ثاني )  (63869-13-6)

 يثانإل ثيو( كلورو اثي -2ثاني ) -1،2اخلردل األحادي النصفي:   (3563-36-8)

 بروبان-ع-كلورو إثيل ثيو( -2ثاني ) 3،1  (63905-10-2)

 بوتان-ع-كلورو إثيل ثيو( -2ثاني ) 4،1  (142868-93-7)

 بنتان-ع-كلورو إثيل ثيو( -2ثاني ) 5،1  (142868-94-8)

 كلورو إثيل ثيو مثيل(-2ثري ثاني )إ  (63918-90-1)

(63918-89-8) 
 

 إثيل ثيو إثيل( كلورو-2ي )ثري ثانإأ: -اخلردل  

 مركبات اللويزيت (5) 

 كلورو فينيل ثنائي كلوروأرسني-2: 1لويزيت   (541-25-3)

 كلورو فينيل( كلوروأرسني-2: ثاني )2لويزيت   (40334-69-8)

(40334-70-1) 
 

 كلورو فينيل( أرسني-2: ثالث )3لويزيت  

 غازات اخلردل اآلزوتية (6) 

(538-07-8)  "HN1"( إثيل أمني-2: ثاني )كلوروإثيل 

(51-75-2)  HN2"( مثيل أمني-2: ثاني )كلوروإثيل 

(555-77-1) 
 

 "HN3"( أمني-2: ثالث )كلوروإثيل 

 ساكسي توكسني (7) (35523-89-8)

(9009-86-3) 
 

 ريسني (8)
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، مبا يف ذلك 10كثنائي ألكيل )-1)-، مبا يف ذلك األلكيل احللقي( ن10كألكيل )هـ أو -ف (13)

أميدي  نفوسفو، مبا يف ذلك األلكيل احللقي( 10كاأللكيل احللقي(أمينو((ألكيل إدين)هـ أو 

   الفلوريد واألمالح األلكيلية أو الربوتونية املناظرة

 

(2387495-99-8) 

 

أميدي  فوسفونديسيل -ف-ديسيل إدين(-ع-ديسيل أمينو(-ع-)ثنائي-1)-ن مثال: 

 الفلوريد

(2387496-12-8) 

 

 أميدو الفلوريدات فوسفون)ثنائي اإلثيل أمينو(إثيل إدين(-1)-ميثيل  

 

 

 

، مبا يف ذلك 10كثنائي ألكيل))-1)-، مبا يف ذلك األلكيل احللقي( ن10ك أوألكيل )هـ -أ (14)

، مبا يف ذلك األلكيل احللقي( فوسفور أميدو 10ك األلكيل احللقي(أمينو((ألكيل إدين)هـ أو

 لوريدات واألمالح األلكيلية أو الربوتونية املناظرةالف

 

ديسيل إدين( فوسفور أميدو -ع-ديسيل أمينو(-ع-)ثنائي-1)-ديسيل ن-ع-أ :أمثلة  (2387496-00-4)

  الفلوريدات

 )ثنائي اإلثيل أمينو(إثيل إدين(فوسفور أميدو الفلوريدات-1) ميثيل   (2387496-04-8)

(2387496-06-0) 

 

 )ثنائي اإلثيل أمينو(إثيل إدين(فوسفور أميدو الفلوريدات-1) إثيل  

(2387496-14-0) 

 

 )مضاعف)ثنائي اإلثيل أمينو(ميثيلني(فوسفون أميدو الفلوريدات-ميثيل (15)

 

                                                                          كاربامات )رباعيات ومضاعف رباعيات ثنائي امليثيل كاربامويل أ كسي البرييدينات( (16) 

                        امويل أ كسي البرييدينات:رباعيات ثنائي امليثيل كارب  

 

(( 10ك)هيدروكسيل، سيانو، أسيتوكسي(ألكيل )-)ع-ن-(10كثنائي األلكيل)-]ن،ن-1  

( 10كثنائي األلكيل)-ن،ن-بيكولينيل(-ألفا-كارباموكسي-ثنائي امليثيل-3)-]ن-ع-أمونيو[

 ( 8-1أمونيو[ديكان ثنائي الربوميد )العدد=

 

ثنائي امليثيل -3)-]ن-10-هيدروكسي(إثيل أمونيو[-2)-ن-ائي امليثيلثن-]ن،ن-1 مثال:  (77104-62-2)

 ثنائي امليثيل أمونيو[ديكان ثنائي الربوميد -ن،ن-بيكولينيل(-ألفا-كارباموكسي

 

 :                                                     مضاعف رباعيات ثنائي امليثيل كاربامويل أ كسي البرييدينات  
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( 10ك)ثنائي األلكيل -،نن-بيكوليل(-ألفا-ثنائي امليثيل كارباموكسي-3)-مضاعف]ن-،ع1  

 (12-2                            د يون( ثنائي الربوميد )العدد=-(1-،)ع2)-ألكان-أمونيو[

 

ميثيل -ن-إثيل-ن-بيكوليل(-ألفا-ثنائي امليثيل كارباموكسي-3)-مضاعف]ن-10،1 مثال:  (77104-00-8)

                    د يون ثنائي الربوميد-9،2-ديكان -أمونيو[

  

 الســـالئـف: -باء 

 بروبيل، أو أيسوبروبيل( فوسفونيل-لكيل )مثيل، أو إثيل، أو عثاني فلوريد أ (9) 

 

(676-99-3) 

 

 ثاني فلوريد مثيل فوسفونيل :"DF" مثال: 

 ،10كألكيل )يد أو -أبروبيل، أو أيسوبروبيل( فوسفونيت -كيل )مثيل، أو إثيل، أو عأل (10) 

 بروبيل -ثنائي ألكيل )مثيل، أو إثيـل، أو ع -2 -وأمبا فـي ذلـك األلكيـل احللقي(  

 أو أيسوبروبيل( أمينوإثيل واألمـالح األلكيلية أو الربوتونية املناظرة 

 

 ثنائي أيسوبروبيل أمينوإثيل 2-إثيل وأ-مثيل فوسفونيت أ :"QL" مثال:  (57856-11-8)

 

 بيلأيسوبرو-كلوروسارين: مثيل فوسفونوكلوريدات أ (11) (1445-76-7)

 

 بيناكوليل-كلوروصومان: مثيل فوسفونوكلوريدات أ (12) (7040-57-5)

 

- - - o - - - 


