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الدورة التدريبية بشأن الجوانب التقنية لنظام نقل المواد الكيميائية في
اتفاقية األسلحة الكيميائية المخصصة لسلطات الجمارك في الدول
األطراف المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي والدول األطراف
األخرى في االتفاقية ،الناطقة بالعربية
مركز الدوحة اإلقليمي للتدريب على االتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار
الشامل
الدوحة  -قطر
 20إلى  21آذار/مارس  2016م

لواء ركن( طيار )/ناصر بن محمد العلي
رئيس اللجنة الوطنية لحظر األسلحة بدولة قطر
صوْ ن السلم واألمن الدوليين .ومن ھنا كان انضمامھا إلى جميع االتفاقيات ذات الطابع
إن دولة قطر ،وھى تنعم بحمد باألمن والسالم واالستقرار ،تحرص على َ
ً
اإلنسانى ،والتى من بينھا اتفاقية األسلحة الكيميائية ،ومنذ انضمامھا إلى االتفاقية وھي ال تألو جھدا في مساندة تنفيذ االتفاقية ودعم أنشطتھا والعمل على تحقيق
أھدافھا ،وفي ھذا اإلطار كان حرص دولة قطر على استضافة الفعاليات التدريبية لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية ،وقد تعددت وتنوعت ھذه الفعاليات على كافة
المستويات  ،وفي ديسمبر عام  2012تم افتتاح مركز الدوحة اإلقليمي للتدريب على االتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والذي من خالله سيتم تقديم الخدمات
التدريبية ليس فقط فيما يتعلق باتفاقية األسلحة الكيميائية ،ولكن سيمتد نشاطه ليشمل كافة االتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.
ولما كانت بعض المواد ذات العالقة باألسلحة الكيمائية لھا استخدامات سلمية ،فقد راعت االتفاقية في المادة السادسة ھذا الموقف ،و ذلك بإيجاد توازنا بين متطلبات
األمن و االنشطة االقتصادية ذات الصلة بھذه المواد ،و تحقق ذلك بإيجاد نوع من الرقابة للتأكد من أن المواد المصرح لھا باستخدام سلمي لن يتم تحرفھا ألغراض
غير سلمية ،و يتم ذلك بتقديم اإلعالنات السنوية عن حركة ھذه المواد لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية  ،ووضع آلية للتحقق و التتبع.
و نظرة الي عالم اليوم و تنوع اساليب التھريب و االعمال غير المشروعة ،فإن إدارات الجمارك تمثل خطى الدفاع األول و االخير لحماية األمن القومي.
و لما كانت منطقة الخليج العربي و ما يجاورھا من الدول الناطقة باللغة العربية تمثل كيانا جغرافيا متصال ،فقد استھدف ھذا البرنامج التدريبي العاملين بجمارك ھذه
الدول من اجل تكوين الكوادر المؤھلة و المدربة على التحقق من حركة المواد الكيميائية ذات الصلة.
وإنني ،إذ أرحب بأبنائي و اخواني المشاركين ،أتوجه بالشكر الجزيل لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية ومديرھا العام على تعاونھم البناء ومجھوداتھم في سبيل حفظ
السلم واألمن الدوليين.

السفير أحمد أُزومجو
رسالة من المدير العام
يسرّني أن أرحب بكم في الدورة التدريبية لممثلي الھيئات الوطنية للدول األطراف في آسيا المشاركين في الوفاء بمتطلبات اإلعالن بموجب المادة السادسة من اتفاقية
األسلحة الكيميائية التي تُعقد في مركز الدوحة اإلقليمي للتدريب على االتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بالدعم الذي تفضّلت به حكومة دولة قطر.
ويُشاد باتفاقية األسلحة الكيميائية إذ ھي أحد الصكوك األكثر نجاحا من بين الصكوك المعنية بنزع السالح في العالم .ويبلغ عدد الدول األطراف في االتفاقية اآلن 192
دولة وھو رقم يدل على أن قبولھا أوشك أن يكون عالميا .ويرجع ُج ّل الفضل في ھذا النجاح إلى الھيئات الوطنية وإلى أصحاب الشأن العديدين اآلخرين ،فھُم عماد
تنفيذ االتفاقية التنفي َذ الفعال على المستوى الوطني.
وفي الحقيقة يتوقف تحقيق أھداف االتفاقية على التنفيذ الفعال لھا من قبل جميع الدول األطراف .ولذلك ،تثابر األمانة الفنية على تقديم الدعم للدول األطراف بوسائل
شتى منھا عقد دورات تدريبية مثل ھذه الدورة .ويُع ّد تقديم اإلعالنات بموجب المادة السادسة من االتفاقية من أھم المتطلبات بموجبھا ،فمن الضروري إ ًذا أن تفھم
الھيئات الوطنية متطلبات االتفاقية فھما جيدا حتى يتسنى لھا تنفيذ ھذا الحكم المھم .ويُرمى من ھذه الدورة التدريبية إلى تعزيز معرفة المسؤولين المشاركين فيھا
بأحكام نقل المواد الكيميائية الواردة في االتفاقية وتدريبھم تدريبا عمليا على إعداد اإلعالنات بموجب المادة السادسة منھا .ويُرمى أيضا من ھذه الدورة إلى تيسير
تبادل التجارب وأفضل الممارسات وإنشاء شبكات بين الھيئات الوطنية في ھذه المنطقة ،والتي عن طريقھا يمكن نشر الخبرات والممارسات .وتظل األمانة على
استعداد لمواصلة إمداد الھيئات الوطنية بما قد تطلبه من دعم ومساعدة في ھذا المسعى.
وأود أن أتوجه بالشكر إلى اللواء الركن )طيار( ناصر محمد العلي ،رئيس لجنة قطر الوطنية لحظر األسلحة ،وجميع أعضاء فريقه ،وإلى سعادة السيد خالد فھد
الخاطر ،سفير دولة قطر وممثلھا الدائم لدى منظمة حظر األسلحة الكيميائية ،لدعمھم ومساھمتھم الثمينة في ھذه القضية
وأتمنى لكم إقامة طيبة ومثمرة في الدوحة.
)أحمد أُزومجو(
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البرنامج المؤقت
الوقت

النشاط

األحد 20 ،آذار/مارس 2016
08:30 - 09:00
09:00 - 09:15
09:15 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:15
11:15 - 11:30
11: 30 - 12:00
12:00 - 13.15
13:15 - 14:00

التسجيل
افتتاح الدورة التدريبية
استراحة شاي  /قھوة
تاريخ استخدام األسلحة الكيميائية
مقدمة عن منظمة حظر األسلحة الكيميائية
المواد الكيميائية التي يتعين رصدھا بموجب اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية
استراحة شاي  /قھوة
أحكام عمليات النقل في اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية
التمرين األول :مناقشة جماعية عن سيناريوھات االستيراد والتصدير
تحديد ھوية المواد الكيميائية المرتبطة باتفاقية األسلحة الكيميائية باستخدام النظام ال ُمنسﱠق

08:00 - 08:30
08:30 - 09:00
09:00 - 09:45
09:45 - 10:15
10:15 - 11:00
11:00 - 11:45
11:45 - 12:15
12:15 - 13:15
13:15 - 14:00
14:00 - 14:30

التعرف على المواد الكيميائية المدرجة في الجداول :دليل المواد الكيميائية
تحديد ھوية المواد الكيميائية المرتبطة باتفاقية األسلحة الكيميائية باستخدام مصادر معلومات أخرى
التمرين الثاني على تحديد المواد الكيميائية )يتطلب أجھزة حواسب(
استراحة شاي/قھوة
التمرين الثاني على تحديد المواد الكيميائية )يتطلب أجھزة حواسب( )تابع
مشاكل شائعة في اإلبالغ عن الواردات/الصادرات
استراحة شاي/قھوة
القضايا العملية في السيطرة على تجارة المواد الكيميائية
التمرين الثالث :مناقشة جماعية عن سيناريوھات االستيراد والتصدير
ّ
والملخص
خالصة الدورة التدريبية

االثنين  21آذار/مارس 2016

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين
واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك
األسلحة

ملخص العرض
 لمحة تاريخية عن األسلحة الكيميائية
 لمحة عن اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية
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ORGANISATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS
Overview of the Chemical Weapons Convention

لمحة تاريخية عن األسلحة الكيميائية:

لمحة تاريخية عن األسلحة الكيميائية:

قبل الحرب العالمية األولى

الحرب العالمية األولى



 -1914ھجمات على نطاق ضيق بالغاز
المسيل للدموع
أول ھجوم واسع النطاق باألسلحة الكيميائية
باستخدام الكلورين في  22أبريل/نيسان
1915في إيبر )ليبر( –  5000قتيال
و 15000إصابة.



أطلقت في البداية عوامل االختناق من الكلور
وغازات الفوسجين من اسطوانات في ساحة
القتال ونشرت بواسطة الرياح – سقط العديد
من الضحايا بنيران صديقة.



أدخلت في وقت الحق في الحرب القذائف
ومدافع الھاون الكيميائية



الحرب العالمية األولى1915 ،
ھجوم بالغاز ،الجبھة الغربية )الحرب العالمية األولى(
4
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 عام  1000قبل الميالد – أدخنة زرنيخية
 424-429 قبل الميالد  -الحرب البيلوبونيسية  -كبريت ،أبخرة
سامة
 العصور الوسطى  -السھام المسمومة ،واآلبار الملوثة
 نشأت الحرب الكيميائية الحديثة في ميادين قتال الحرب العالمية
األولى
3

لمحة تاريخية عن األسلحة الكيميائية:

الحرب العالمية األولى

 يوليو/تموز 1917
استخدمت المادة
المقرحة غاز الخردل
ألول مرة
 بحلول نھاية الحرب
كان ھناك حوالي
 90000قتيال و1.3
مليون مصاب بسبب
األسلحة الكيميائية
جنود من الحرب العالمية األولى في فرنسا
فقدوا بصرھم جراء التعرض لغاز الخردل
6

 10أبريل/نيسان 1918

 استخدم أكثر من
 100 000طن منم
األسلحة الكيميائية
5

لمحة تاريخية عن األسلحة الكيميائية:

لمحة تاريخية عن األسلحة الكيميائية:

بعد الحرب العالمية األولى

فترة الحرب الباردة

• روسيا )(1919
• المغرب )(1923
• الحبشة )(1936-1935
• الصين )(1945-1937
•  1936االكتشاف األلماني لغاز األعصاب األول التابون
لم يستخدم قط خالل الحرب العالمية الثانية
• بعد الحرب العالمية الثانية كان ھناك العديد من االتھامات
باستخدام األسلحة الكيميائية
• فيتنام )(1975-1968

 احتفظت كل من الواليات المتحدة
واإلتحاد السوفييتي بمخزونات ھائلة
من األسلحة الكيميائية ،معظمھا من
عوامل األعصاب ،تقدّر بعشرات
اآلالف من األطنان.
 كانت كمية األسلحة الكيميائية التي
تحتفظ بھا ھاتان الدولتان تكفي
لتدمير جزء كبير من الحياة
البشرية والحيوانية على وجه
األرض.

8
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لمحة تاريخية عن األسلحة الكيميائية:

لمحة تاريخية عن األسلحة الكيميائية:
حلبجة ،العراق 1988

الحرب العراقية اإليرانية )(1988-1980
 استخدم العراق أسلحة كيميائية في إيران خالل الحرب في
الثمانينيات

 استخدم العراق غاز الخردل وعوامل األعصاب
ضد سكان حلبجة الكردية في شمال العراق عام
 1988مما أدى إلى وفاة حوالي 5000شخص

 تضرر حوالي  100،000من الجنود والمدنيين
اإليرانيين من األسلحة الكيميائية العراقية أثناء الحرب
مع العراق ما بين 1980و.1988

ضحايا األسلحة الكيميائية العراقية
9
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لمحة تاريخية عن األسلحة الكيميائية:

لمحة تاريخية عن األسلحة الكيميائية:

خطوات نحو نزع األسلحة الكيميائية

•أمثلة حدثت حديثا
• اليابان
اإلرھاب الكيميائي :استخدم عامل األعصاب
السارين من قبل طائفة نھاية العالم
أوم شنريكيو

 :1874 اتفاقية بروكسل الخاصة باحترام قوانين وأعراف
الحرب البرية
 فرض حظر على األسلحة السامة والمسممة


 :1899 مؤتمر السالم العالمي األول  -الھاي
فرض حظر على استخدام األسلحة المسممة والغازات الخانقة
والضارة

قصر السالم
الھاي
12
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 ماتسوموتو 27 :يونيو/حزيران
 1994و
 طوكيو 20 :مارس/آذار 1995

 :1928بروتوكول جنيف )وقع عام  1925ودخل حيز النفاذ في
(1928
حظر استخدام األسلحة الكيميائية ،لكن لم يحظر التطوير،
الخ .تفسره بعض الدول األطراف بكونه يحظر ”أن تكون
الطرف البادئ"

 الجمھورية العربية السورية
 أغسطس/آب ) 2013وفقا لتقرير
لألمم المتحدة(
11

لمحة تاريخية عن األسلحة الكيميائية:
خطوات نحو نزع األسلحة الكيميائية2 -

لمحة تاريخية عن األسلحة الكيميائية:
خطوات نحو نزع األسلحة الكيميائية 3 -

 الستينيات :التركيز على األسلحة الكيميائية والبيولوجية
 السبعينيات :فصل األسلحة البيولوجية واألسلحة
الكيميائية  :التركيز على معاھدة متعددة األطراف بشأن
األسلحة الكيميائية
 :1971 اعتماد معاھدة حظر األسلحة البيولوجية
 3 سبتمبر/أيلول  :1992تم قبول مسودة اتفاقية حظر
األسلحة الكيميائية من قبل مؤتمر نزع السالح بجنيف
مختتمة عقدين من المفاوضات

 تم فتح الباب للتوقيع على اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية في  13يناير/كانون الثاني في باريس
 أنشئت لجنة تحضيرية في الھاي لإلعداد لدخول حيز التنفيذ )أي بعد  180يوم من تصديق الدولة
رقم  65على اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية(
 دخلت حيز النفاذ في  29إبريل/نيسان 1997
األمم المتحدة
13
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أركان اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية
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لمحة عن اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية

تدمير مخزونات األسلحة الكيميائية ومرافق اإلنتاج المرتبطة بھا
)مادة  1و 3و 4و(5
منع االنتشار – أي األنشطة المسموح بھا فقط )المادة السادسة(
المساعدة والحماية )المادة (10
التعاون الدولي )المادة (11

 ديباجة
 24 مادة
 3 مالحق عن:
 المواد الكيميائية
 التنفيذ والتحقق
 حماية المعلومات السرية

15

اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية:

الديباجة

مالمح

 تفصل غرض الدول األطراف من دخول االتفاقية بالنسبة





 نزع أسلحة الدمار الشامل والقضاء على جميع أنواعھا
 تحظر تماما إمكانية أي استخدام لألسلحة الكيميائية





 اإلنجازات في مجال الكيمياء ينبغي أن تستخدم لفائدة البشرية.

18

تقضي على فئة كاملة من فئات أسلحة الدمار الشامل
معاھدة غير تمييزية ومتعددة األطراف
تنص على تدمير مخزونات األسلحة الكيميائية والقدرة اإلنتاجية لألسلحة
الكيميائية )نزع السالح(
توفر نظام للتفتيش/التحقق )منع االنتشار(
توفر المساعدة والحماية من األسلحة الكيميائية
تنص على التعاون الدولي من خالل االستخدامات السلمية للكيمياء

17
Overview of the Chemical Weapons Convention

المادة الثانية :التعاريف والمعايير

المادة األولى االلتزامات العامة
 تلزم كل دولة طرف ،ضمن أمور أخرى ،بما يلي:
تدمير األسلحة الكيميائية ومرافق إنتاج األسلحة
الكيميائية واألسلحة الكيميائية المخلفة
عدم الحصول على أو إعادة الحصول أسلحة كيميائية
عدم استخدام األسلحة الكيميائية

 التعاريف والمعايير المستخدمة في المواد والمالحق
 تعريف األسلحة الكيميائية والمادة الكيميائية السامة والسليفة واألسلحة
الكيميائية القديمة والمخلفة وعامل مكافحة الشغب ،ومرفق إنتاج
األسلحة الكيميائية واألغراض غير المحظورة والطاقة اإلنتاجية

عدم االستعداد عسكريًا الستخدام األسلحة الكيميائية

20
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المادة الثالثة :اإلعالنات

المادة الرابعة :األسلحة الكيميائية






 تحدد متطلبات اإلعالن للدول األطراف
 تقدم الدول األطراف اإلعالنات فيما يتعلق باآلتي؛
األسلحة الكيميائية
األسلحة الكيميائية القديمة والمخلفة
مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية
أي مرافق تم تصميمھا أو بناءھا أو استخدامھا لتطوير
أسلحة كيميائية
عوامل مكافحة الشغب

تقدم األسس لتدمير األسلحة الكيميائية والتحقق منھا
تولي الدول األطراف أولوية قصوى لضمان سالمة الناس وحماية
البيئة أثناء عملية تدمير تلك األسلحة
تتعاون الدول األطراف مع اآلخرين في تدمير األسلحة الكيميائية
قد تعفى األسلحة الكيميائية التي دفنت أو أغرقت في البحر
إجراءات التنفيذ منصوص عليھا في المرفق المتعلق بالتحقق

21
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المادة السادسة :األنشطة غير المحظورة بموجب االتفاقية

المادة الخامسة :مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية

 تحدد تدابير اإلعالن والتفتيش في الموقع المتعلقة بالمواد الكيميائية
المدرجة في الجداول
 تشكل األساس لتدابير التحقق الصناعي




 تحدد األنشطة غير المحظورة بموجب االتفاقية وااللتزامات العامة
المتعلقة بالتحقق من إنتاج ومعالجة واستھالك مواد الجداول  1و 2و3
الكيميائية ،ومن مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى




24

6

23

تنص على االلتزامات العامة للدول األطراف فيما يتعلق بتدمير مرافق إنتاج األسلحة
الكيميائية
توقف الدول األطراف جميع أنشطة مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية عند بدء النفاذ،
باستثناء األنشطة المطلوبة لإلغالق
تنص أيضا على إتاحة إمكانية الوصول للتحقق؛ والوقف الفوري إلنتاج األسلحة
الكيميائية؛ وحظر إنشاء مرافق إنتاج أسلحة كيميائية الجديدة أو المعدلة؛ وغلق وتدمير
مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية؛ واإلبالغ عن أنشطة التدمير؛ وتدمير مرافق إنتاج
األسلحة الكيميائية؛ ومعايير األمان وحماية البيئة الخاصة بالتدمير؛ وتحويل مرافق إنتاج
األسلحة الكيميائية لمرافق تدمير أو مرافق تستخدم ألغراض غير محظورة بموجب
االتفاقية؛ وترتيبات تحقق ثنائية ومتعددة األطراف بين الدول األطراف وتكاليف عمليات
التحقق والتدمير
إجراءات التنفيذ منصوص عليھا في المرفق المتعلق بالتحقق

المادة الثامنة :المنظمـة

المادة السابعة :تدابير التنفيذ الوطنية
 تحدد التعھدات القانونية والتنظيمية المطلوبة من الدول األطراف لتنفيذ االتفاقية
 يجب على الدول األطراف؛
 اعتماد التدابير الضرورية لتنفيذ التزاماتھا بما في ذلك سن وإنفاذ تشريعات جزائية
 التعاون مع األمانة الفنية والدول األطراف األخرى
 حماية البيئة وسالمة األفراد
 إنشاء ھيئة وطنية
 إبالغ األمانة الفنية بالتدابير الضرورية
 التعامل مع جميع المعلومات والبيانات التي تتلقاھا بصورة مؤتمنة من المنظمة على
أ ّنھا سرية وإيالئھا معاملة خاصة

 إنشاء منظمة حظر األسلحة الكيميائية ووظائفھا وھيكلھا
 تكوين وسلطات ووظائف:
 مؤتمر الدول األطراف
 المجلس التنفيذي
 األمانة الفنية

 امتيازات المنظمة والحصانات التي تتمتع بھا

25
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المادة العاشرة :المساعدة والحماية
المادة التاسعة :التشاور والتعاون وتقصي الحقائق

 تنص على المساعدة والتعاون بين الدول األطراف فيما يتعلق
بالحماية من األسلحة الكيميائية
 تنص على إجراءات؛

 إجراءات توضيح وحل المسائل المتعلقة بعدم االمتثال ،بما
فيھا إجراءات االعتراض على نتائج التفتيش

 طلب المساعدة
 تبادل المعلومات والمعدات
 اإلبالغ السنوي عن البرامج الوطنية لألغراض الوقائية
 إبالغ األمانة الفنية عن المساعدة يمكن للدول األطراف أن تمنحھا
لآلخرين
 التحقيق في االستخدام المزعوم

28
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وضع ما وإلى
المادة الثانية عشرة :التدابير الرامية إلى تصحيح
ٍ
ضمان االمتثال لالتفاقية ،بما في ذلك الجزاءات

المادة الحادية عشرة :التنمية االقتصادية والتكنولوجية


 تنص على تطبيق تدابير جماعية استجابة لتھديدات تشكل خطر على
الھدف والغرض من االتفاقية
وضع ما؛
 التدابير الرامية إلى تصحيح
ٍ




 التعامل مع حاالت عدم االمتثال

 تعليق حقوق الدولة الطرف وامتيازاتھا
 تدابير جماعية )موصى بھا فقط(



ُ تخطر األمم المتحدة باالنتھاكات الخطيرة لالتفاقية

30
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المواد من العشرين إلى الرابعة والعشرين
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تعزيز التنمية االقتصادية والتكنولوجية ،وحظر العوائق أمام
التجارة والتنمية عند استخدام الكيمياء لألغراض السلمية
تشجع على التجارة الحرة في المواد الكيميائية
يجب على الدول األطراف تجنب عرقلة التنمية االقتصادية
والتكنولوجية
ال تلغي االلتزامات المنصوص عليھا في المعاھدات األخرى أو
الحقوق المنصوص عليھا في القانون الدولي ،مثل الحق في الرقابة
على الصادرات

المواد من الثالثة عشرة إلى التاسعة عشرة

المادة العشرون :االنضمام
المادة الحادية والعشرون :بدء النفاذ
المادة الثانية والعشرون :التحفظات
المادة الثالثة والعشرون :الوديـع
المادة الرابعة والعشرون :النصوص ذات الحجية
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المادة الثالثة عشرة :عالقة االتفاقية باالتفاقات الدولية األخرى
المادة الرابعة عشرة :تسوية المنازعات
المادة الخامسة عشرة :التعديـالت
المادة السادسة عشرة :مدة االتفاقية واالنسحاب منھا
المادة السابعة عشرة :المركز القانوني للمرفقات
المادة الثامنة عشرة :التوقيع
المادة التاسعة عشرة :التصديق

مرفقات اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية

مرفقات اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية
 ثالثة مرفقات
المُرفق المتعلق بالمواد الكيميائية
المُرفق المتعلق بالتحقق
المُرفق المتعلق بالسرية

33
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Overview of the Chemical Weapons Convention

Overview of the Chemical Weapons Convention

اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية :المرفقات

جداول المواد الكيميائية

 المُرفق المتعلق بالمواد الكيميائية

 الجدول 1

 يحدد ثالثة جداول للمواد الكيميائية

 األسلحة الكيميائية والسالئف عالية المخاطر التي ليس لھا استخدامات
صناعية تذكر

 المُرفق المتعلق بالتحقق
 األكثر شموال
 يقدم إجراءات تفصيلية فيما يتعلق بالتحقق والتفتيش

 الجدول 2
 األسلحة الكيميائية وسالئف مواد الجدول  1الكيميائية والتي لھا بعض
االستخدامات الصناعية

 المُرفق المتعلق بالسرية

 الجدول 3

 يضمن حماية المعلومات الحساسة أثناء عمليات التفتيش

 أسلحة كيميائية وسالئف أو مواد كيميائية سامة لكنھا شائعة االستخدام
في الصناعة
35
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Overview of the Chemical Weapons Convention

مُرفق التحقق 2 -







مُرفق التحقق

الجزء األول – التعاريف
الجزء الثاني – القواعد العامة للتحقق
الجزء الثالث  -األحكام العامة لتدابير التحقق
الجزء الرابع )ألف(
 تدمير األسلحة الكيميائية والتحقق منه
الجزء الرابع )باء(
 األسلحة الكيميائية القديمة والمخلفة
الجزء الخامس
 تدمير مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية

 11 جزء
 مبادئ توجيھية لتنفيذ:
 أحكام اإلعالن في اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية
 أحكام الرصد في اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية
 أحكام التفتيش في اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية
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Overview of the Chemical Weapons Convention

مُرفق التحقق 3 -

مُرفق السرية







مبادئ عامة
التوظيف وسلوك الموظفين
تدابير حماية المعلومات
ملحوظة :حق الدول األطراف في حماية المعلومات الحساسة




غير المتعلقة باألسلحة الكيميائية
 اإلجراءات التي تتبع في حالة انتھاك السرية
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الجزء السادس
 األنشطة غير المحظورة )مواد الجدول  1الكيميائية(
 التفتيش في الموقع
الجزء السابع
 األنشطة غير المحظورة )مواد الجدول  2الكيميائية(
الجزء الثامن
 األنشطة غير المحظورة )مواد الجدول  3الكيميائية(
 التفتيش في الموقع
الجزء التاسع
 األنشطة غير المحظورة )مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى(
الجزء الحادي عشر  -التحقيقات في حاالت االستخدام المزعوم

Overview of the Chemical Weapons Convention

ملخص العرض
 أحداث ما بعد التوقيع على اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية
 اللجنة التحضيرية

منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 منظمة حظر األسلحة الكيميائية

ORGANISATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS

اللجنة التحضيرية:

لماذا ھولندا؟
باختصار
 اھتمام ھولندا المستمر وغير المنقطع بقضايا ومفاوضات نزع السالح
 مزايا عملية لمدينة الھاي أبرزھا الوفد الھولندي
 حوافز مالية
عرضاًا ناجحً ا ضد جنيف وفيينا
 قدمت َ

11

أحداث ما بعد التوقيع على اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية
 وقعت اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية في  13يناير/كانون الثاني
 1993في باريس
 كانت ھناك استعدادات كبيرة مطلوبة قبل دخول اتفاقية حظر األسلحة
الكيميائية حيز التنفيذ
 وافقت الدول الموقعة على قرار باريس
ُ كلف األمين العام لألمم المتحدة بعقد اجتماع للجنة التحضيرية
 عقد اجتماع اللجنة التحضيرية يوم  8فبراير/شباط 1993في الھاي،
ھولندا

اللجنة التحضيرية:
االختصاصات 1 -
 التحضير للدورة األولى لمؤتمر الدول األطراف بعد دخول
االتفاقية حيز التنفيذ
 القيام بجميع االستعدادات العملية الالزمة لتنفيذ اتفاقية حظر
األسلحة الكيميائية
وضع اإلجراءات التشغيلية لنظام التحقق من األسلحة الكيميائية

اللجنة التحضيرية:

األجھزة
 يوجد أساسا مجموعتا عمل
 مجموعة لألمور اإلدارية والتنظيمية
 مجموعة عمل ألمور التحقق والتعاون الفني والمساعدة
 مجموعات عمل أخرى لقضايا محددة ،مثل :العالقات مع البلد المضيف،
والتحضير للمؤتمر األول للدول األطراف

12

اللجنة التحضيرية:
1997-1993
 أسست اللجنة التحضيرية بشكل فورى أمانة فنية مؤقتة للمساعدة في
عملھا والتحضير إلنشاء ما سمِّي فيما بعد األمانة الدائمة لمنظمة حظر
األسلحة الكيميائية
 بقيت اللجنة التحضيرية قائمة حتى بعد فترة وجيزة من دخول اتفاقية حظر
األسلحة الكيميائية حيز التنفيذ في  29أبريل/نيسان 1997

اللجنة التحضيرية
االختصاصات 2 -
 القيام بكل االستعدادات العملية الالزمة لتنفيذ اتفاقية حظر
األسلحة الكيميائية
صياغة برنامج منظمة حظر األسلحة الكيميائية وميزانيتھا
 تأسيس البنية التحتية لألمانة الفنية لمنظمة حظر األسلحة
الكيميائية

اللجنة التحضيرية:
المنجزات 2 -
 صياغة مسودات الوثائق ،مثال
 اتفاق المقر الرئيسي
لوائح موظفي منظمة حظر األسلحة الكيميائية واللوائح المالية
 سياسة السرية الخاصة بمنظمة حظر األسلحة الكيميائية
 السياسة اإلعالمية وسياسة الشؤون العامة لمنظمة حظر األسلحة
الكيميائية






اللجنة التحضيرية:
المنجزات

حل العديد من قضايا التحقق الجوھرية
إنشاء مختبر ومخزن معدات خاص بمنظمة حظر األسلحة الكيميائية
تطوير خطة تدريبية عامة للمفتشين وتوظيف المفتشين المتدربين
الترتيبات الخاصة بمبنى المقر الرئيسي الجديد لمنظمة حظر األسلحة
الكيميائية

 النقل المنظم لممتلكاتھا ،ووظائفھا ،وتوصياتھا إلى منظمة حظر األسلحة
الكيميائية

سبب وجود منظمة حظر األسلحة الكيميائية:

المادة الثامنة من اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية
 لتحقيق الھدف والغرض من اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية
 لضمان تنفيذ أحكام اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية
 توفير محفل للتشاور والتعاون بين الدول األطراف

اللجنة التحضيرية:
المنجزات 3 -
 23-6 مايو/أيار  :1997الدورة األولى لمؤتمر الدول األطراف
 تم تسليم القضايا العالقة الخاصة باللجنة التحضيرية إلى مؤتمر
الدول األطراف
 13مايو/أيار  :1997تم نقل ملكية أصول اللجنة التحضيرية إلى أمين
عام منظمة حظر األسلحة الكيميائية
 ولدت منظمة حظر األسلحة الكيميائية

13

مؤتمر الدول األطراف

أجھزة منظمة حظر األسلحة الكيميائية
 مؤتمر الدول االطراف
 جھاز صنع السياسات بمنظمة حظر األسلحة الكيميائية )المادة الثامنة
باء(
 المجلس التنفيذي
 الجھاز التنفيذي لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية )المادة الثامنة جيم(
 األمانة الفنية
تساعد مؤتمر الدول األطراف ،والمجلس التنفيذي والدول األطراف
)المادة الثامنة دال(

مؤتمر الدول األطراف
 يمثل جميع الدول األعضاء
 يدرس في جلسته األولى أي وثائق وضعتھا اللجنة التحضيرية ويعتمدھا
 أنشأ في دورته األولى صندوق تبرعات للمساعدة وفقا للمادة العاشرة

14

مؤتمر الدول األطراف

مؤتمر الدول األطراف 3 -






يعقد دورات استثنائية
يعتمد برنامج وميزانية منظمة حظر األسلحة الكيميائية
يعين المدير العام
ينتخب أعضاء المجلس التنفيذي
يتخذ التدابير لضمان االمتثال

المجلس التنفيذي
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يوجه عمليات منظمة حظر األسلحة الكيميائية
مسؤول أمام مؤتمر الدول األطراف
يجتمع  5-4مرات على األقل في السنة
يختتم أو يعتمد االتفاقات
يدرس ويقدم مسودة البرنامج والميزانية لمؤتمر الدول األطراف
يقوم بعمل الترتيبات الالزمة لدورات مؤتمر الدول األطراف
يأخذ بعين االعتبار الشكوك الخاصة باالمتثال

مؤتمر الدول األطراف 2 -
 ينشئ األجھزة الفرعية التي يراھا الزمة لممارسة وظائفه
 يقرر بشأن مستوى اإلسھامات المالية التي يجب أن تدفعھا الدول األطراف
 يلتقي سنويا
 يعقد مؤتمرات المراجعة كل خمس سنوات

المجلس التنفيذي

المدير العام





التفاعل بين األمانة الفنية ومؤتمر الدول األطراف والمجلس التنفيذي
مسؤول أمام مؤتمر الدول األطراف والمجلس التنفيذي بالنيابة عن األمانة الفنية
والمجلس االستشاري العلمي
يعين أعضاء المجلس االستشاري العلمي
يعين من قبل مؤتمر الدول األطراف لدورة مدتھا أربع سنوات قابلة للتجديد مرة
واحدة فقط

المجلس التنفيذي:

التكوين

 41 عضو







أفريقيا –  9أعضاء
آسيا –  9أعضاء
أوروبا الشرقية –  5أعضاء
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي –  7أعضاء
أوروبا الغربية ودول أخرى –  10أعضاء
مقعد بالتناوب بين آسيا وأمريكا الالتينية

62

األمانة الفنية 2 -
 توفر الدعم اإلداري والتقني إلى مؤتمر الدول األطراف ،والمجلس
التنفيذي والھيئات الفرعية
 تتفاوض للوصول إلى االتفاقات
 يدير الصندوق التطوعي للمساعدات

16

األمانة الفنية





تساعد مؤتمر الدول األطراف والمجلس التنفيذي
تنفذ اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية
تقوم بتنفيذ تدابير التحقق
تقوم بإعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمھما إلى المجلس
التنفيذي

األمانة الفنية:
التكوين

األمانة الفنية:

البنية

 الموظفين
حوالي  480منھم  140مفتش
 مواطني الدول األطراف
أكثر من  70جنسية

 5 شعب
 اإلدارة
 العالقات الخارجية
 التعاون الدولي والمساعدة
 التحقق
 ھيئة التفتيش


األمانة الفنية:
البنية 3 -

68
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 اللغات الرسمية :اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية والعربية
والصينية

األمانة الفنية:
البنية 2 -
 4 مكاتب
 مكتب المستشار القانوني
مكتب اإلشراف الداخلي
مكتب االستراتيجيات والسياسات
مكتب السرية واألمن
 أمانة أجھزة صنع السياسات

األجھزة الفرعية:

األجھزة الفرعية:

المجلس االستشاري العلمي

لجنة السرية
 تم تأسيسھا من قبل مؤتمر الدول األطراف وفقا التفاقية
حظر األسلحة الكيميائية
 تسوي أي خالفات حول السرية بين الدول األطراف

األجھزة الفرعية:

المجلس االستشاري للتعليم والتوعية
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أنشأه مؤتمر الدول األطراف وفقا التفاقية حظر األسلحة الكيميائية
مكون من ١٥خبراء مستقلين
إلعطاء مشورة تخصصية بشأن المسائل المتعلقة التعليم والتوعية
يقدم التقارير إلى المدير العام







أنشأه مؤتمر الدول األطراف وفقا التفاقية حظر األسلحة الكيميائية
مكون من  ٢٥خبراء مستقلين
يواكب التطورات العلمية/التكنولوجية
يقدم التقارير إلى المدير العام
يقدم مشورة الخبراء التخصصية

األجھزة الفرعية:

الجھاز االستشاري بشأن المسائل اإلدارية والمالية
 أنشأھا المجلس التنفيذي كما أذن به النظام المالي لمنظمة حظر األسلحة
الكيميائية
 يقدم المشورة لألمانة العامة والدول األطراف حول قضايا البرنامج
والميزانية
 يستعرض مشروع الميزانية

الميزانية

الميزانية – 2
 يتم توفير الميزانية من قبل كل الدول األطراف من خالل
المساھمات السنوية وفقا لجدول األنصبة المقررة الخاص باألمم
المتحدة
 سداد تكاليف التحقق

 تضم الميزانية فصلين
 الميزانية اإلدارية والتكاليف األخرى
 تكاليف التحقق

شكراً لكم

76
Overview of the Chemical Weapons Convention
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األھداف

المواد الكيميائية التي يتعين رصدھا
بموجب اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية

 بنھاية ھذه الدورة ينبغي على المشاركين:
• معرفة التعريفات األساسية لألسلحة الكيميائية والكيماويات السامة الواردة
باتفاقية حظر األسلحة الكيميائية
• فھم مبدأ طبيعة االستخدام المزدوج للمواد الكيميائية
• أن يكونوا على دراية بجداول المواد الكيميائية الثالثة المرصودة من قبل
اتفاقية األسلحة الكيميائية
ً
• أن يكونوا على دراية باستخدامات المواد الكيميائية األكثر شيوعا المدرجة في
الجداول

فرع اإلعالنات/شعبة التحقق

78
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السالح الكيميائي
)المادة  ،2فقرة (1

يعني ما يلي ،مجتمعا أو منفردا:
أ -المواد الكيميائية السامة وسالئفھا ،فيما عدا المواد المعدة منھا
ألغراض غير محظورة بموجب ھذه االتفاقية )*(
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(.
)*( معيار الغرض العام محدد حسب الغرض وليس الخصائص
80
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ما ھو السالح الكيميائي؟

?

المواد الكيميائية السامة

المادة السادسة من اتفاقية السالح الكيميائي
 ترسي حق أي دولة طرف في تصنيع واستخدام المواد الكيميائية
السامة وسالئفھا في األنشطة الغير محظورة بموجب االتفاقية
 تنشئ األسس القانونية لإلعالن والتحقق وأنظمة النقل المرتبطة بھذه
المواد الكيميائية والمرافق واألنشطة.

)المادة  ،2فقرة (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 ذلـك جميع 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.

المُرفق المتعلق بالتحقق – الجزء السادس إلى التاسع

81

82

طبيعة االستخدام المزدوج للمواد الكيميائية
 يمكن استخدام العديد من المواد الكيميائية التي تغطيھا اتفاقية األسلحة
الكيميائية ألغراض مشروعة وسلمية باإلضافة إلى أغراض تتعلق
باألسلحة الكيميائية
 ال يمكن فقط تحديد قائمة بالمواد الكيميائية ”المحظورة“.
 ھناك حاجة إلى تحديد المواد الكيميائية واألنشطة التي ينبغي رصدھا

 ال تغطي اتفاقية األسلحة الكيميائية المواد الكيميائية السامة فقط ،لكنھا
تغطي أيضا العديد من السالئف غير السامة التي يمكن أن تستخدم لصنع
مواد كيميائية سامة ألغراض تتعلق باألسلحة الكيميائية

84
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أغراض غير محظورة بموجب االتفاقية
المادة  ،2الفقرة 9
 األغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدالنية
أو األغراض السلمية األخرى
 األغراض الوقائية
 األغراض العسكرية التي ال تتصل باستعمال األسلحة الكيميائية
 إنفاذ القانون ،بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب

83

المواد الكيميائية المراقبة بصورة روتينية بموجب اتفاقية حظر
األسلحة الكيميائية

مبادئ توجيھية تتعلق بجداول المواد الكيميائية
 جدول : 1
• مطورة/تستخدم كسالح كيميائي
• تنطوي على مخاطرة كبيرة بموضوع اتفاقية األسلحة الكيميائية والغرض منھا
 لھا بُنية/سمية قريبة الصلة باألسلحة الكيميائية
 السالئف في المرحلة النھائية من إنتاج األسلحة الكيميائية
• ليس لھا استعمال يذكـر أو ليس لھا أي استعمال على اإلطالق لألغراض التي
ال تحظرھا االتفاقية

جدول 1

جدول 2
أنشطة غير محظورة

 جدول :2
• تنطوي على مخاطرة كبيرة تتعلق موضوع اتفاقية األسلحة الكيميائية
والغرض منھا
 يمكن استخدامھا كسالح كيميائي
 سليفة لمواد الجدول  1الكيميائية
• ال تنتج بكميات تجارية كبيرة ألغراض غير محظورة بموجب االتفاقية.

المواد الكيميائية
العضوية المميزة

جدول 3

85

مبادئ توجيھية تتعلق بجداول المواد الكيميائية
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المواد الكيميائية العضوية المميزة
)فئة وليست جدول(

جميع المركبات التي تحتوي على الكربون عدا بعض االستثناءات
فئة فرعية من المواد الكيميائية العضوية المميزة التي تحتوي على
عناصر الفوسفور والكبريت والفلورين )عناصر فو كب فل(
مجموعة كبيرة من المواد الكيميائية – االھتمام بقدرات المحطات التي
تنتجھا وليس بالمواد الكيميائية نفسھا
وبالتالي ال يوجد أحكام على االستيراد/التصدير ،ويتم رصد اإلنتاج فقط
لن نناقش ھذه الفئة مرة أخرى في ھذه الدورة

 جدول :3
• تنطوي على مخاطرة كبيرة بموضوع اتفاقية األسلحة الكيميائية والغرض منھا
• تستخدم/يمكن استخدامھا كسالح كيميائي
• سليفة لمادة كيميائية مدرجة في الجدول  1أو 2
• ال تنتج بكميات تجارية كبيرة ألغراض غير محظورة بموجب االتفاقية.

مواد الجدول  1الكيميائية
 12 عائلة مواد كيميائية أو مواد كيميائية فردية
• نظريا ھناك أكثر من  2مليون مادة كيميائية فردية
• يوجد نحو  1300مادة كيميائية فردية يتم اإلعالن عنھا لمنظمة حظر األسلحة
الكيميائية
• يتم إنتاجھا وتداولھا بكميات صغيرة جدا )بضعة غرامات أو أقل(

جدول 1

 جدول )1أ( :المواد الكيميائية السامة
• تشمل عوامل أسلحة كيميائية معروفة ك:
 السارين والصومان وال VX
 الخردل الكبريتي واآلزوتي
 السميات – ريسين وساكسيتوكسين

 جدول )1ب( :السالئف الرئيسية
 مثال :مثيل فوسفونو فلوريدات أو كلوروسارين
90

استخدامات المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 1
 ليس لھا استخدامات على نطاق واسع
 الريسين

المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 2

 بحوث مكافحة السرطان

 ساكسيتوكسين
 أدوات تشخيص لتسمم المحار الشللي

 الخردل اآلزوتي
 كميات صغيرة لعالج سرطان الجلد

 سارين – الخردل الكبريتي VX -
 كميات صغيرة تستخدم لتطوير وسائل الوقاية والكشف
91
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أمثلة على استخدامات المواد الكيميائية
2 HO
المدرجة في الجدول
ثيوثنائي غليكول

S
OH

 ناقل لألصباغ في صناعات الغزل والنسيج والطباعة
 مذيب مشترك يستخدم في أحبار األقالم السائلة
 صناعة بعض أنواع اللدائن )البالستيك( والراتنجات والمواد الالصقة
 زيوت التشحيم المضافة
ولكنه على بعد خطوة واحدة من غاز الخردل
94

المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 2
 14 عائلة مواد كيميائية ومواد كيميائية فردية
• يوجد نظريا الماليين من المواد الكيميائية الفردية
• يوجد نحو 477مادة كيميائية فردية تم األعالن عنھا لمنظمة حظر األسلحة
الكيميائية.

 تنتج أغلب المواد الكيميائية المدرجة بالجدول  2فقط بكميات تناسب
األغراض البحثية ،لكن ھناك عدة مواد كيميائية مدرجة بالجدول  2ينتج
منھا آالف األطنان.
 32~ مادة يتم تداولھم بانتظام بكميات متوسطة

93

أمثلة على استخدامات المواد الكيميائية
O
الجدول 2
المدرجة في
O

P
O

جدول 3

مثيل فوسفونات ثنائي مثيل )(DMMP
 تستخدم كمثبطات لھب للمواد البالستيكية من مادة البولي يوريثين الرغوية
وكمشرب تثبيط اللھب .مثال :المنسوجات
 تستخدم عدة مواد كيميائية أخرى مدرجة بالجدول )2ب( 04في تطبيقات
مشابھة )مثال :إثيل فوسفونات ثنائي إثيل(
ولكنھا تعد من السالئف الرئيسية لغاز األعصاب
95
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أمثلة على استخدامات المواد الكيميائية
المدرجة في الجدول 3
ثالثي إيثانول أمين )(102-71-6

 إزالة الكبريت في تكرير البترول
 يعمل كوسيط في تصنيع المؤثرات السطحية وتخصصات النسيج
والشموع ،والملمعات ومبيدات األعشاب والمستحلبات البترولية،
وإضافات االسمنت وزيوت القطع
 صنع مستحلبات مع الزيوت المعدنية والزيوت النباتية والبرافين
والشموع

المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 3
 17 مادة كيميائية فردية
 معظمھا ينتج على نطاق واسع نسبيا ،ويتم إنتاج ماليين
األطنان سنويا من بعض ھذه المواد )سيانيد الھيدروجين
والفوسجين(.
 15 مادة تتداول بانتظام – بعضھا بكميات كبيرة جدا

 وھناك  2من المواد األخرى ال يتم تداولھا بشكل عام ولكنھا ُتن َتج و ُتستخدم
في الموقع )سيانيد الھيدروجين وكلوريد السيانوجين(

 مذيبات األصباغ
98
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أمثلة على استخدامات المواد الكيميائية
المدرجة في الجدول 3

المواد الكيميائية المدرجة األكثر تداوال والحاملة لرمزتحت النظام العالمي المتوافق لتصنيف وترميز
المواد الكيميائية )(Global Harmonised System

تم تعيين رموز متكونة من ستة أرقام لـلمواد الكيميائية الثالثة والثالثون
األكثر تداوال ،من قبل مجلس التعاون الجمركي لمنظمة الجمارك العالمية
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2014/july/~/media/WCO/Public
/Global/PDF/Media/Newsroom/Press/2014/HS%202017%20RECOMMENDED%
20AMENDMENTS.ashx

تظھر الشرائح التالية قائمة المواد الكيميائية الثالثة والثالثون األكثر تداوال والحاملة
لرمزتحت النظام العالمي المتوافق لتصنيف وترميز المواد الكيميائية
في عام (Global Harmonised System) 2017

ثالثي إيثانول أمين
تصنيع الراتنجات االصطناعية
 زيادة تغلغل السوائل العضوية في الخشب والورق
 إنتاج زيوت التشحيم لصناعة الغزل والنسيج
 موازن األس الھيدوجيني في مستحضرات التجميل
ولكنه على بعد خطوة واحدة من الخردل اآلزوتي
99
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No

Sch

CAS

Chemical name

HS 2012

HS 2017

1

2B04

170836-68-7

Mixtures and preparations consisting mainly of (5-ethyl2-methyl-2- oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl
methyl methylphosphonate and bis[(5-ethyl-2-methyl-2oxido-1,3,2- dioxaphosphinan-5-yl)methyl]
methylphosphonate

2

2B04

18755-43-6

Dimethyl propylphosphonate

2931.90

2931.32

3

2B04

41203-81-0

(5-Ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)
methyl methyl methylphosphonate

2931.90

2931.36

42595-45-9

Bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5yl)methyl] methylphosphonate

2931.90

2931.37

4

2B04

5

2B04

68957-94-8

2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinane 2,4,6trioxide

6

2B04

756-79-6

7

2B04

78-38-6

8

2B04

9

3824.90

3824.91

No

Sched

17

3A01

75-44-5

CAS

Carbonyl dichloride

Chemical name

HS 2012
2812.10

HS 2017
2812.11

18

3A02

506-77-4

Cyanogen chloride

2853.00

2853.10

19

3A03

74-90-8

Hydrogen cyanide

2811.19

2811.12

20

3A04

76-06-2

Trichloronitromethane

2904.90

2904.91

21

3B05

10025-87-3

Phosphorous oxychloride

2812.10

2812.12

22

3B06

7719-12-2

Phosphorous trichloride

2812.10

2812.13

23

3B07

10026-13-8

Phosphorous pentachloride

2812.10

2812.14

24

3B08

121-45-9

Trimethyl phosphite

2920.90

2920.23

25

3B09

122-52-1

Triethyl phosphite

2920.90

2920.24

26

3B10

868-85-9

Dimethyl phosphite

2920.90

2920.21

27

3B11

762-04-9

Diethyl phosphite

2920.90

2920.22

2931.90

2931.35

Dimethyl methylphosphonate

2931.90

2931.31

Diethyl ethylphosphonate

2931.90

2931.33

84402-58-4

Mixture: 50% Methylphosphonic acid / 50%
(Aminoiminomethyl)urea

2931.90

2931.38

28

3B12

10025-67-9

Sulfur monochloride

2812.10

2812.15

2B04

84962-98-1

Sodium 3-(trihydroxysilyl)propyl methylphosphonate

2931.90

2931.34

29

3B13

10545-99-0

Sulfur dichloride

2812.10

2812.16

10

2B08

76-93-7

2,2-Diphenyl-2-hydroxyacetic acid (benzilic acid)”.

2918.19

2918.17

30

3B14

7719-09-7

Thionyl chloride

2812.10

2812.17

11

2B10

4261-68-1

2-(N,N-Diisopropylamino)ethylchloride hydrochloride

2921.19

2921.14

31

3B15

139-87-7

Ethyldiethanolamine

2922.19

2922.17*

12

2B10

4584-46-7

2-(N,N-Dimethylamino)ethylchloride hydrochloride

2921.19

2921.12

32

3B16

105-59-9

Methyldiethanolamine

2922.19

2922.17*

13

2B10

869-24-9

2-(N,N-Diethylamino)ethylchloride hydrochloride

2921.19

2921.13

33

14

2B11

96-80-0

2-(N,N-Diisopropylamino)ethanol

2922.19

2922.18

3B17

102-71-6

Triethanolamine

2922.13

2922.15

15

2B12

100-38-9

2-(N,N-Diethylamino)ethanethiol

2930.90

2930.60

16

2B13

111-48-8

Bis(2-hydroxyethyl)sulfide (Thiodiglycol (INN))

2930.90

2930.70

*

HS code 2922.17 Provided for Methyldiethanolamine and Ethyldiethanolamine
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قائمة المواد الكيميائية الستة عشرة األكثر تداوال والمنتظر تعيين رموز لھا تحت النظام
2022  سنة، العالمي المتوافق لتصنيف وترميز المواد الكيميائية
in HS 2022
HS 2012 / WCO
N

المواد الكيميائية المدرجة األكثر تداوال وغير الحاملةبعد
لرمزتحت النظام العالمي المتوافق لتصنيف وترميز
(Global Harmonised System)
الموادالكيميائية

االتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع
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CAS

1

108-02-1

2

129788-86-9

3

1619-34-7

4

25333-42-0

5

3001-98-7

6

Chemical Name
2-(N,N-Dimethylamino)ethanethiol
Product from the reaction of Methylphosphonic acid and 1,3,5Triazine-2,4,6-triamine
3-Quinuclidinol

Schedule Recommandation
code
2B12

2930.90

2B04

2931.90

2B09

2933.39

2B09

2933.39

2B04

2931.90

4708-04-7

R-(-)-3-Quinuclidinol
3,9-Dimethyl-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
3,9-dioxide
Propylphosphonic dichloride

2B04

2931.90

7

676-97-1

Methylphosphonic dichloride

2B04

2931.90

8

7526-26-3

2B04

2931.90

9

849-29-6

Diphenyl methylphosphonate
O-(3-chloropropyl) O-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]
methylphosphonothionate
Methylphosphonic acid
Product from the reaction of methylphosphonic acid and 1,2ethanediamine

2B04

2930.90

2B04

2931.90

2B04

2931.90

10

993-13-5

11

99580-93-5

12

294675-51-7

Phosphonic acid, methyl-, polyglycol ester (Exolit OP 560 TP)

2B04

13

663176-00-9

Phosphonic acid, methyl-, polyglycol ester (Exolit OP 560)

2B04

14

363626-50-0

Bis(polyoxyethylene) methylphosphonate

2B04

15

63747-58-0

2B04

3911.90

16

70715-06-9

Poly(1,3-phenylene methyl phosphonate)
Dimethylmethylphosphonate, polymer with oxirane and
phosphorus oxide

2B04

3824.90

3907.20

26

االستخدامات التجارية للمواد الكيميائية المدرجة بالجداول  2و3
كان مبيد يباع تجاريا لكن تم سحبه لسميته

أميتون

مكون نفايات

پرفلورو ايزوبوتن PFIB

األدوية والبحوث الطبية

كينوكليدينيل بنزينات BZ

مثبطات اللھب ،والعوامل المضادة للرغوة،
وإضافات البنزين والزيت،
مضادات اللزوجة والمنسوجات واألدوية

عائلة جدول )2ب(04

ال يوجد

عائلة أمالح ثاني ھاليد ن ،ن
-ثنائي ألكيل فوسفور أميدية

ألياف البولي أميد ،والعوامل المضادة الحريق

استخدامات تجارية إضافية
للمواد الكيميائية المدرجة بالجداول  2و3

عائلة ن ،ن -ثنائي ألكيل
فوسفورأميدات ثنائي ألكيل

106

أمثلة على االستخدامات التجارية للمواد الكيميائية المدرجة بالجدول 2

أدوية ،كيماويات زراعية ،واألصباغ،
وحشو الكالسيوم للورق  /بالستيك

عائلة كلوريد ن ،ن – 2-
ثنائي ألكيل أمينوإثيل

عامل ترطيب في صباغة النسيج،
ومذيب الصبغ،
ومضادات األكسدة ،ومكافحة المواد األكلة،
واألحبار والراتنجات اإليبوكسي ،واألقمشة

ثيوثنائي غليكول

التخليق العضوي

كحول البيناكوليل

108

27

أمثلة على االستخدامات التجارية للمواد الكيميائية المدرجة بالجدول 2
تنقية الزرنيخ ،وتصنيع أشباه الموصالت،
ومحفز في تصنيع مركبات الكربون الكلورية فلورية
والزرنيخ العضوي/كلور الزرنيخ
تلميع الفوالذ المقاوم للصدأ ،ومحفز ألسيد إريثان
وتصنيع الھيدانتوين
ومكافحة البرغوث في المالبس
بروميد األمونيوم العضوي
والبحوث الدوائية
ومحفز/كاشف كيميائي للمعامل

ثالث كلوريد الزرنيخ
حمض -ثنائي فنيل
- 2ھيدروكسي خليك- 3كينوكليدينول

تصنيع ثيوالت عضوية

عائلة ن ،ن - 2-ثنائي ألكيل
أمينو إيثانول

األدوية ،والمنكھات الغذائية ،المضادات الحيوية

عائلة ن ،ن –-2ثنائي ألكيل
أمينوإيثان ثيول
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أمثلة على االستخدامات التجارية للمواد الكيميائية المدرجة بالجدول 3

أمثلة على االستخدامات التجارية للمواد الكيميائية المدرجة بالجدول 3

مثبطات اللھب ،والملدنات ،والبالستيك،
والمطاط الصناعي ،والمؤثرات السطحية،
والمبيدات الحشرية وزيوت الشحم وشحوم ومحفزات

أكسي كلوريد الفوسفور
ثالث كلوريد الفوسفور

البولي يوريثان والكربونات بولي ،األدوية،
والعطور ومواد التبخير واألصباغ،
وعوامل الكلورة

فوسجين

محفزات ،وعوامل كلورة ،والبوليمرات،
ومثبطات اللھب ،والمؤثرات السطحية ،والبطاريات

خامس كلوريد الفوسفور

كلوريد سيانوجين

المبيدات الحشرية ،والمواد الالصقة ،والبولي أوليفينات،
ومثبطات اللھب ،وفوسفيتات أخرى

مبيدات األعشاب ،واألصباغ ،والفيتامينات،
وفلكنة المطاط ،كاشف كيميائي معملي

فوسفيت ثالثي مثيل

مبيدات اآلفات والمضافات البالستيكية،
ومضادات االكسدة ،ومثبطات اللھب ،ومثبطات التآكل،
ومضادات اللزوجة
مثبطات التآكل ،ومضادات لألكسدة ،ومثبت
المواد الالصقة والمبيدات الحشرية،
ومضادات الفطريات،ومثبطات النار

فوسفيت ثالثي إثيل

فوسفيت ثنائي مثيل

110

األديبونتريل واألسيتون سيانوھدرين ،واألدوية،
وسيانيد الصوديوم ،وكلوريد السيانوريك،
والميثيونين ،والبالستيك ،ومبيدات اآلفات ،والمبيضات،
والمطھرات ،ومواد التبخير

سيانيد الھيدروجين

مواد التبخير ،مبيدات القوارض ،مضادات االكسدة

كلوروبكرين

109

أمثلة على االستخدامات التجارية للمواد الكيميائية المدرجة بالجدول 3

أمثلة على االستخدامات التجارية للمواد الكيميائية المدرجة بالجدول 3
المؤثرات السطحية )مستحضرات التجميل والمنظفات(
تنقية الغاز
الطالء الكھربائي
المشحمات
إزالة الصدأ
تخليل الفوالذ
التخثر
منعمات
مضادات السكون
ألياف صناعية
مثبطات اللھب
أسيد إريثان
مبيدات اآلفات
المواد الدافعة
112

28

إيثل ثنائي إيثانول أمين

مثيل ثنائي إيثانول أمين

ثالثي إيثانول أمين

محفزات ،ومضادات الفطريات ،ومبيدات حشرية،
إضافات زيوت التشحيم ،والمواد الواقية لأللوان

فوسفيت ثنائي إثيل

فلكنة المطاط ،إضافات زيوت التشحيم،
ومضادات األكسدة ،والتشابك ،والمذيبات والمحفزات

أول كلوريد الكبريت

عوامل الكلورة والمضادات الحيوية،
ومبيدات اآلفات وإضافات زيوت التشحيم،
ومضادات األكسدة ومبيدات الفطريات
حمض الكلوريدات ،ومبيدات األعشاب ،ومبيدات حشرية
مواد التبخير ،اللدائن الحرارية ،والمؤثرات السطحية،
ألدوية والفيتامينات واألصباغ ،والمحفزات ،والبطاريات،
وعوامل الكلورة والتصوير الفوتوغرافي
111

ثاني كلوريد الكبريت

كلوريد ثيونيل

نقاط أساسية )(2
• جدول  – 3مواد كيميائية تشكل خطرا لكنھا تنتج )وتتداول( بكميات كبيرة
تجاريا ألغراض سلمية ،مثل الفوسجين المستخدم في البالستيكيات أو ثالثي
إيثانول أمين المستخدم في مستحضرات التجميل/أدوات النظافة
الشخصية/األسمنت

 يتم تداول مواد الجدول  3الكيميائية على وجه الخصوص على نطاق
واسع
 ھناك فئة رابعة من المواد الكيميائية )المواد الكيميائية العضوية
المميزة( التي يتم رصد إنتاجھا لكنھا ال تعني الكثير بالنسبة لسلطات
الجمارك لغياب الضوابط على التجارة

النقاط األساسية )(1
 المواد الكيميائية التي يمكن أن تستخدم كسالح كيميائي أو لتصنيع السالح
الكيميائي غالبا ما تكون لھا استخدامات أخرى سلمية وھامة )على سبيل المثال
استخدامات صناعية وطبية وزراعية(
 ال تحظر اتفاقية األسلحة الكيميائية أي من المواد الكيميائية لكنھا تطالب بالرصد
الروتيني والتحكم في إنتاج وإستخدام وتداول المواد الكيميائية السامة والسالئف
المحددة في ثالث قوائم للمواد الكيميائية الفردية وعائالت المواد:
• جدول  – 1مواد كيميائية عالية المخاطر ذات استخدامات سلمية قليلة مثل الريسين وغاز
الخردل
• جدول  -2مواد كيميائية ذات محاطر كبيرة وال ُتن َتج بكميات كبيرة تجاريا ألغراض سلمية،
مثل ثيوثنائي غليكول المستخدم في صباغة النسيج ومثيل فوسفونات ثنائي مثيل والذي
يستخدم كمثبط للھب.

شكرا
أسئلة
DEB@opcw.org

?
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Overview of the Chemical Weapons Convention

29

أحكام االستيراد والتصدير في اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية

أحكام اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية
بشأن عمليات التقل

فرع اإلعالنات/شعبة التحقق

117

118

محظورات المادة األولى
 -1تتعھد كل دولة طرف في ھذه االتفاقية بأال تقوم تحت أي ظروف:
)أ( باستحـداث أو إنتاج األسلحة الكيميائية أو احتيازھا بطريقة أخرى ،أو
تخزينھا أو االحتفاظ بھا ،أو نقل األسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو
غير مباشرة إلى أي كان؛
)ب( باستعمال األسلحة الكيميائية؛
)ج( بالقيام بأي استعدادات عسكرية الستعمال األسلحة الكيميائية؛
)د( بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة على القيام بأنشطة
محظورة على الدول األطراف بموجب ھذه االتفاقية.

120

30

 بنھاية ھذه الجلسة ينبغي على المشاركين:

األھداف

 −اإللمام بمتطلبات اإلخطار واإلبالغ في اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية لواردات
وصادرات المواد الكيميائية المدرجة في الجداول
 −معرفة القيود على تجارة المواد الكيميائية مع دولة غير طرف في اتفاقية حظر
األسلحة الكيميائية
 −الدراية بإحصاءات التجارة في المواد الكيميائية المدرجة في الجداول في العالم
وفي دول مجلس التعاون الخليجي

119

أحكام مواد الجدول  1العامة

أحكام نقل مواد الجدول 1


 ال يجـوز لدولة طرف أن تنقل مواد كيميائية من مواد الجدول  1إلى
خارج إقليمھا إال إلى دولة طرف أخرى ولألغراض البحثية أو الطبية
أو الصيدالنية أو الوقائية فقط.
 يجب أال يعاد نقل المواد الكيميائية )جدول  (1المنقولة إلى دولة ثالثة.

122

يجب أال تقوم أي دولة طرف بإنتاج مواد كيميائية من مواد الجدول  1أو احتيازھا أو االحتفاظ بھا أو نقلھا أو
استخدامھا:

– ما لم تكن ھذه المواد الكيميائية تستخدم في األغراض البحثية أو
الطبية أو الصيدالنية أو الوقائية؛
– وما لم تكن أنواع وكميات ھذه المواد الكيميائية مقتصرة تماما على
ما يمكن تبريره لھذه األغراض؛
– وما لم تكن الكمية الكلية لھذه المواد الكيميائية في أي وقت معين
ولھذه األغراض مساوية لطن متري واحد أو أقل

121

أحكام نقل مواد الجدول )1تابع(

البيانات الوطنية اإلجمالية لمواد الجدول 2

 يجب أن تقوم الدولتان الطرفان بإخطار األمانة الفنية قبل النقل بـ30
يوما

 تقديم إعالنات سنوية عن البيانات الوطنية اإلجمالية عن الكميات المنتجة
والمجھزة والمستھلكة والمستوردة والمصدرة من كل مادة من مواد
الجدول  2الكيميائية في السنة التقويمية السابقة

 −استثناء لكمية ال تزيد عن  5مليغرامات من مادة الساكسيتوكسين الكيميائية ،في
حاالت نقلھا ألغراض طبية/تشخيصية .ويتم اإلخطار في مثل ھذه الحاالت
وقت إجراء عملية النقل

 باإلضافة إلى تحديد كمي لواردات وصادرات كل من البلدان المعنية

 تصدر كل دولة طرف إعالنا سنويا مفصال بشأن عمليات النقل
المضطلع بھا خالل السنة التقويمية السابقة
 بالنسبة لكل عملية نقل :تفاصيل المادة الكيميائية وبيان الكمية والمتلقي والغرض
)االستخدام النھائي(

124

31
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مبادئ توجيھية إلعالنات البيانات الوطنية اإلجمالية

البيانات الوطنية اإلجمالية لمواد الجدول  3الكيميائية

القرار  C-7/DEC.14الصادر في  10أكتوبر/تشرين األول 2002

 يجب أن تتضمن إعالنات البيانات الوطنية اإلجمالية أنشطة األشخاص الطبيعيين
واالعتباريين الذين ينقلون مواد كيميائية خاضعة لإلعالن )بما في ذلك التجار – ال
يقتصر على مواقع المعامل الخاضعة لإلعالن(

 تقديم إعالنات سنوية عن البيانات الوطنية اإلجمالية عن الكميات المنتجة
والمستوردة والمصدرة من كل مادة من مواد الجدول  3الكيميائية في
السنة التقويمية السابقة

 يجب إدراج مواد الجدولين  2و 3إذا كان مجموع إعالنات البيانات الوطنية لھذا
النشاط )مثال :اإلستيراد والتصدير( يزيد عن الحد األدنى المحدد لھذه المادة
الكيميائية في المرفق المتعلق بالتحقق

 باإلضافة إلى تحديد كمي لواردات وصادرات كل من البلدان المعنية






 1كيلو غرام لمواد الجدول )2أ(* )(BZ
 100كيلو غرام لمواد الجدول )2أ(
 1طن لمواد الجدول )2ب(
 30طن لمواد الجدول 3

مثال :إذا كان إجمالي واردات مادة كيميائية من الجداول  2أو  3في السنة بالنسبة للبلد ككل )وليس
شحنات الفردية أو واردات من قبل شركة واحدة( يتخطي الحد األدنى ،يجب أن يُع َلن عنھا.
125
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حدود التركيز المنخفض لمواد الجدولين  2و3

 ال يُطلب تقديم اإلعالنات بشأن الخالئط الكيميائية التي تحتوي على ما ال
يزيد عن  30في المائة من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول ) 2ب( أو
الجدول C-V/DEC.19 ) 3مايو/أيار (2000
 ھناك قواعد أكثر تعقيدا لمزائج المواد الكيميائية التي تحتوي على مواد
كيميائية تنتمي للجداول )2أ( أو )2أ(* ،لكن ألغراض االستيراد والتصدير،
ال تخضع الخالئط التي تحتوي على أقل من  ٪1ألية التزامات باإلعالن عنھا
)C-14/DEC.4ديسمبر/كانون األول (2009

عمليات النقل إلى الدول غير األطراف
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الدول غير األطراف في اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية

ملخص القيود على التجارة
مع الدول غير األطراف

)في  31ديسمبر (2015

 مواد الجدول 1

 آسيا

 حظر تام على نقل أي كمية إلى الدول غير األطراف ،ال استثناءات

 أفريقيا

 إسرائيل
 جمھورية كوريا الديمقراطية
الشعبية

 مواد الجدول 2
 حظر على نقل أي كمية من وإلى الدول غير األطراف مع بعض االستثناءات

 مواد الجدول 3

 أنجوال
 مصر
 جنوب السودان

 ال يوجد حظر حاليا لكن يجب تقديم شھادة المستخدم النھائي للنقل إلى الدول
غير األطراف مع بعض االستثناءات
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عمليات نقل مواد الجدول  2إلى الدول غير األطراف في االتفاقية

عمليات نقل مواد الجدول  3إلى الدول غير
األطراف في االتفاقية

)قرار C-V/DEC.16الصادر في مايو/أيار (2000

 يجب تقديم شھادة مستخدم نھائي ) (EUCمن قبل
السلطة الحكومية المختصة )وليس المستورد( في
الدول غير الطرف

 ال تنقل مواد الجدول  2الكيميائية إال إلى الدول األطراف ،وال يجوز
تلقيھا إال من ھذه الدول )اعتبارا من  29إبريل/نيسان (2000
 نقل مواد الجدول  2الكيميائية من وإلى الدول غيراألطراف ممنوع إال بالنسبة إلى:
 منتجات تحتوي على واحد في المئة أو أقل من مواد الجدول )2أ( أو )2أ(*الكيميائية
 منتجات تحتوي على  10في المئة أو أقل من مواد الجدول ) 2ب( الكيميائية منتجات مصنفة كسلع استھالكية معدة للبيع بالتجزئة بغرض االستخدام الشخصي،أو معدة لالستعمال الفردي

 يجب أن تنص شھادة المستخدم النھائي فيما يتصل بالمواد
الكيميائية المنقولة على ما يلي:
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أنھا لن تستخدم إال ألغراض غير محظورة بموجب االتفاقية
أنه لن يعاد نقلھا
أنواعھا وكمياتھا
استخدامھا النھائي
اسم )أسماء( وعنوان )عناوين( المستخدم النھائي )المستخدمين
النھائيين(.
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عمليات نقل مواد الجدول  3إلى الدول غير األطراف في
االتفاقية
شھادة المستخدم النھائي غير مطلوبة بالنسبة لآلتي )القرار C-
 VI/DEC.10الصادر في مايو/أيار :(2001

بعض اإلحصاءات
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 منتجات تحتوي على  %30أو أقل من مواد جدول  3الكيميائية
 منتجات مصنفة كسلع استھالكية معدة للبيع بالتجزئة بغرض االستخدام الشخصي،
أو معبأة لالستعمال الفردي
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الكميات الواردة/الصادرة في 2014
 358,000طن

التجارة العالمية في المواد الكيميائية المجدولة تحت اتفاقية حظر
األسلحة الكيميائية

 5200طن
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12غرام
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المواد الكيميائية المدرجة بالجدول الثالث األكثر تداوال

المواد الكيميائية المدرجة بالجدول الثاني األكثر تداوال
Dimethyl methylphosphonate
(CAS: 756-79-6)

Thiodiglycol
(CAS: 111-48-8)

2-(N,N-Diethylamino)
ethylchloride hydrochloride

Main Uses
(Commercial)

2012

2013

2014

Flame retardant

1130 t

1600 t

1290 t

Triethanolamine
(CAS: 102-71-6)

Textile dyeing,
inks, resins

1010 t

910 t

871 t

Methyldiethanolamine
(CAS: 105-59-9)

Pharmaceuticals

760 t

640 t

620 t

Phosphorous
trichloride

(CAS: 869-24-9)

Mixture of CAS RN 41203-81-0
Flame retardant
and CAS RN 42595-45-9

(CAS: 7719-12-2)

460 t

620 t

711 t

Thionyl chloride

(CAS: 170836-68-7)

Diethyl ethylphosphonate
(CAS: 78-38-6)

TOTAL (all S2)

(CAS: 7719-09-7)

Flame retardant

770 t

280 t

306 t

Phosphorous
oxychloride

5200 t

5200 t

5200 t

(CAS: 10025-87-3)

137

Main Uses
(Commercial)

2012

2013

2014

Cement/concrete,
cosmetics,
surfactants (soaps
and waxes), etc

205 000 t

215 000 t

209 330 t

Natural gas
treatment

64 000 t

58 000 t

61 550 t

Chlorinating agent
and precursor for
many P containing
chemicals

38 000 t

31 000 t

40 880t

Chlorinating agent

17 000 t

15 000 t

16490t

Precursor for many P
containing chemicals

9 000 t

10 000 t

7530

TOTAL (all S3)
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345 000 t 340 500 t 358 000t

التجارة في المواد الكيميائية المدرجة في الجداول
2014 في دول مجلس التعاون الخليجي عام
 أبلغت دول أطراف من مجلس التعاون الخليجي عن مشاركتھا في تداول
2014  في3 و2 مواد الجدول

التجارة في المواد الكيميائية المدرجة في الجداول
في دول مجلس التعاون الخليجي

 الكيميائية – لم تحدث أي عمليات نقل في1  التجارة في مواد الجدول
2014
 الكيميائية – تم تداول كمية صغيرة جدا2  التجارة في مواد الجدول
 من%9)  ألف طن32,000 –  الكيميائية3  التجارة في مواد الجدول
(( طن358,000) 3 إجمالي التجارة العالمية في مواد الجدول
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مواد الجدول  3األكثر تداوال في دول مجلس التعاون الخليجي
في 2014

التجارة في المواد الكيميائية المدرجة في الجداول في دول مجلس
التعاون الخليجي )بالطن(
السنة

مواد الجدول 2

مواد الجدول 3

0

32, 000
49, 600
24,300

الجدول

رقم دائرة المستخلصات
الكيميائية

اسم المادة الكيميائية

الكمية
)بالطن(

)3ب( 17

102-71-6

ثالثي إيثانول أمين

23,200

2014

)3ب( 16

105-59-9

8000

2013

0

)3ب(06

7719-12-2

800

2012

0

مثيل ثنائي إيثانول أمين

ثالث كلوريد الفوسفور
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شكراً لكم
أي أسئلة؟

144
Overview of the Chemical Weapons Convention
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نطاق المواد الكيميائية ذات األھمية بالنسبة للجمارك







المخدرات وسالئفھا
المتفجرات وسالئفھا
وقود الدفع والمواد الكيميائية المكونة له
مواد كيميائية متفرقة تستخدم في إنتاج أسلحة الدمار الشامل
عوامل األسلحة الكيميائية وسالئفھا
تر ّكز اتفاقية األسلحة الكيميائية على "المواد الكيميائية المدرجة بالجداول"

مقدمة عن الرقابة الجمركية على الشحنات
الكيميائية

السالئف ھي مكوّ نات كيميائية ُتن َتج أو " ُتخلَّق" منھا مواد كيميائية أخرى

تحديد ھوية شحنات المواد الكيميائية
استراتيجيات تحديد ھوية المواد الكيميائية

 تحديد الھوية من خالل المظھر المادي
 بصورة عامة سوائل عديمة اللون أو صفراء أو مساحيق
بيضاء ،تشبه المواد الكيميائية الطبيعية تمامًا = ال يمكن االعتماد
عليه

 تحديد الھوية من خالل اإلقرارات والملصقات والوثائق

?

 يمكن للبيانات والملصقات والعالمات وبعض الوثائق أن تحتوي
على معلومات تحديد= مفيدة ،إن كانت صحيحة

 تحديد الھوية من خالل التحليل الكيميائي

 أكثر حسمًا ،ولكن ّ
يتطلب أخذ العينات والتحليل بصورة صحيحة
= وقت ومال ومعدات وخبرة

األمامية على استخدام اإلقرارات والوثائق والملصقات والعالمات
ير ّكز موظفو الخطوط أل
لتحديد الھوية الكيميائية
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للسيطرة على عمليات النقل وجمع البيانات ،يجب أن تتعرّ ف الجمارك على ھوية شحنات المواد الكيميائية
ال يحتاج موظفو الجمارك لخبرة كيميائية التخاذ خطوات إيجابية نحو تحديد ھوية المواد الكيميائية.
يمكن أن تو ّفر الوثائق والملصقات والعالمات معلومات قيّمة مع خفض التعامل المباشر مع المواد الكيميائية الخطرة
ً
ويمكن لھذه المعلومات ،م
ُقترنة مع مساعدات خارجية ف ّنية  -وربما أخذ الع ّينات وإجراءالتحاليل  -أن تساعد في تحديد على المواد الكيميائية

ملخص

يصعب على الجمارك عاد ًة تحديد ھوية المواد الكيميائية

صور مختلفة عديدة من العبوات
أسماء تجارية وشائعة عديدة لنفس المادة الكيميائية
أخذ العينات والتحليل مكلف إلى درجة ال تسمح بالقيام به بصورة روتينية.
مسائل تتعلّق بالسالمة

اإلقرارات والوثائق والملصقات والعالمات المُقدَّمة مع المادة الكيميائية تحتوي على عدد من عالمات تحديد الھوية الكيميائية التي يمكن للجمارك استخدامھا للتح ّقق من ھوية المواد الكيميائية

سوف ننظر في استخدام عالمات التحديد ھذه بمزيد من التفصيل في العروض التقديمية التالية

تحديد ھوية المواد الكيميائية المرتبطة باتفاقية األسلحة
نسق
الكيميائية باستخدام النظام ال ُم َّ

)س( عند التصريح عن استيراد مادة كيميائية مع ّينة ،كيف يمكن للجمارك
تحديد ما إذا كانت المادة الكيميائية خاضعة للتنظيم بموجب اتفاقية
األسلحة الكيميائية؟
البلد ‘س‘

بلدك
إعالن استيراد موجّ ه إلى
الجمارك

سق
)ج( ينبغي تصنيف المادة الكيميائية بصورة صحيحة في النظام ال ُمن َّ
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)س( عند اإلعالن عن استيراد مادة كيميائية معينة ،كيف يمكن للجمارك
تحديد ما إذا كانت المادة الكيميائية خاضعة للتنظيم بموجب اتفاقية
األسلحة الكيميائية؟
البلد ‘س‘

بلدك
إعالن استيراد موجه إلى
الجمارك

سق؟
)س( لماذا ينبغي تصنيف المادة الكيميائية بصورة صحيحة في النظام ال ُمن َّ

سق ھو األداة األكثر قيمة في تحديد وفحص ما إذا كانت
)ج( النظام ال ُمن َّ
المواد الكيميائية المذكورة في اإلعالن ينبغي أن تخضع التفاقية
األسلحة الكيميائية.

سق؟
)س( لماذا ينبغي تصنيف المادة الكيميائية بصورة صحيحة في النظام ال ُمن َّ

البلد ‘س‘

بلدك
إعالن استيراد موجّ ه إلى
الجمارك

)مثال(
إذا كانت المادة مص ِّنفة في:
البند الفرعي للنظام المُنسَّق
) 2811.19كحمض غير
عضوي(

) 2939.19كوكايين(
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سق؟
)س( لماذا ينبغي تصنيف المادة الكيميائية بصورة صحيحة في النظام ال ُمن َّ

)تقليل االحتماالت(

? سيانيد الھيدروجين؟
)? مادة كيميائية خاضعة التفاقية
األسلحة الكيميائية؟(

!! مادة مخدرة !!
)التعرف على المخدرات(

سق ھو األداة األكثر قيمة في تحديد وفحص ما إذا كانت
)ج( النظام ال ُمن َّ
المواد الكيميائية المذكورة في اإلعالن ينبغي أن تخضع التفاقية
األسلحة الكيميائية.
سق تح ّدد فئات معينة من السلع‘
البنود والبنود الفرعية في النظام المن َّ
ويمكن للجمارك تطبيق أنواع عديدة من التدابير التجارية )مثل التعرفة
الجمركية وتنظيم التجارة أو حظرھا وما إلى ذلك( على كل فئة من السلع
سق.
المح ّددة في النظام ال ُمن َّ

توصيات منظمة الجمارك العالمية
إدراج بنود فرعية مح ّددة في النظام اإلحصائي الوطني للتسمية لتيسير
رصد التجارة الدولية في مواد اتفاقية األسلحة الكيميائية والتح ّكم بھا

)مثال(
سق وبين االتفاقيات الدولية المنشورة من قِبل
الترابط بين النظام ال ُمن َّ
منظمة الجمارك العالمية لتيسير رصد بعض المنتجات التي تغطيھا
اتفاقيات دولية أخرى والتح ّكم بھا.

• التوصية )(2009
ً
أھمية وتداوالً
– تقتصر على المواد الكيميائية الـ  34المنفردة األكثر

• التوصية )(1996
–  73مادة كيميائية ومجموعة من المواد الكيميائية ألكثر من  20,000مادة كيميائية
منفردة
http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs_recommendations.aspx

http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/interconnection-table.aspx

)مثال( توصيات منظمة الجمارك العالمية )(2009
اإلدراج في النظام اإلحصائي الوطني للتسمية :
البند الفرعي 2811.19
 ---سيانيد الھيدروجين )>= مادة كيميائية خاضعة التفاقية األسلحة الكيميائية(

)مثال(
إذا كانت المادة مص ِّنفة في:
البند الفرعي للنظام المُنسَّق
) 2811.19كحمض
العضوي(
النظام اإلحصائي الوطني للتسمية
 ) 2811.191في صورة
سيانيد الھيدروجين(

? سيانيد الھيدروجين؟
)?سالح كيميائي?(

! سالح كيميائي !

من بين أعضاء النظام المنسّق الذين قبلوا ھذه التوصية
عضوا حتى سبتمبر/أيلول (2015
فقط )72
ً
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النظام اإلحصائي الوطني للتسمية

HS2012

 28.11أحماض العضوية أخرى وغيرھا من المركبات
األكسجينية الالعضوية من الالمعادن.
 أحماض العضوية أخرى : -- 2811.11فلوريد الھيدروجين
 -غير ذلك : -- 2811.191سيانيد الھيدروجين
 ---2811.199غيرھا

 28.11أحماض العضوية أخرى وغيرھا من
المركبات األكسجينية الالعضوية من
الالمعادن.
 .أحماض العضوية أخرى :
 -- 2811.11فلوريد الھيدروجين
 -- 2811.19غيرھا

المنسق لعام 2017
تعديل النظام
َّ

بنود فرعية جديدة من النظام المنسَّ ق ألكثر  33مادة من المواد الكيميائية المدرجة بالجداول
تداوالً سوف يتم إدراجھا في التسميات )بنا ًء على طلب منظمة حظر األسلحة الكيميائية(
ُتحسِّ ن تعديالت النظام المُنسَّ ق لعام  2017من فعالية التحكم في التجارة العالمية في المواد
الخاضعة التفاقية األسلحة الكيميائية ورصدھا على قدم المساواة بين جميع أعضاء النظام المُنسَّ ق

عضوا,
)153
ً

سبتمبر/أيلول

(2015

التعاون العملي بين منظمة حظر
األسلحة الكيميائية وبين منظمة
الجمارك العالمية
إشارات إيجابية إلى  33مادة كيميائية في النظام المُنسَّ ق
توفر أعلى درجة من الوضوح في التصنيف
)التحديد(

النظام المنسَّ ق
2017

النظام المنسَّ ق 2012

اسم المادة الكيميائية

*2922.17

2922.19

ايثيل ثاني ايثانول امين

7-87-139

15B3

20

عضوا،
)153
ً

سبتمبر/أيلول

(2015

HS2017

HS2012

 28.11أحماض العضوية أخرى وغيرھا من المركبات
األكسجينية الالعضوية من الالمعادن.
 أحماض غير عضوية أخرى : -- 2811.11فلوريد الھيدروجين
 -- 2811.12سيانيد الھيدروجين
 -- 2811.19غيرھا

 28.11أحماض العضوية أخرى وغيرھا من
المركبات األكسجينية الالعضوية من
الالمعادن.
 أحماض العضوية أخرى : -- 2811.11فلوريد الھيدروجين
 -- 2811.19غيرھا

البنود الفرعية الجديدة للنظام المنسَّ ق ألكثر  33مادة من المواد الكيميائية المدرجة بالجداول تداوالً
مُرتبة طب ًقا لرمز النظام المُنسَّ ق

*2922.17

2922.19

ميثيل ثاني ايثانول امين

9-59-105

16B3

21
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النظام المنسَّ ق
2017

النظام المنسَّ ق
2012

رقم دائرة
المستخلصات
الكيميائية

2922.18

2922.19

 -N,N)-2ثنائي أيسوبروبيل أمينو( إيثانول

0-80-96

11B2

2930.60

2930.90

 -N,N)-2ثنائي إيثيل أمينو( إيثانثيول

9-38-100

12B2

23

2930.70

2930.90

كبريتيد ثاني ) 2كلورو إثيل(

8-48-111

13B2

24

2811.12

2811.19

سيانيد الھيدروجين

8-90-74

03A3

1

2931.31

2931.90

ثنائي ميثيل فوسفونات الميثيل

6-79-756

04B2

25

2812.11

2812.10

كاربونيل ثنائي كلوريد

5-44-75

01A3

2

2812.12

2812.10

أكسي كلوريد الفوسفور

3-87-10025

05B3

3

2931.32

2931.90

04B2

26

ثنائي ميثيل فوسفونات البروبيل

6-43-18755

2931.33

2931.90

ثنائي إيثيل فوسفونات اإليثيل

6-38-78

04B2

27

2931.34

2931.90

) - 3ثالثي ھيدرو زيليل( بروبيل ميثيل فسفونات الصوديوم

1-98-84962

04B2

28

2931.35

2931.90

 -2،4،6ثالثي بروبيل -1،3،5،2،4،6-ثالثي أكسجين ثالثي فوسفينان
 -2،4،6ثالث أكسيد

8-94-68957

04B2

29

2931.36

2931.90

) -5ايثيل  -2-ميثيل  -2-اوكسيدو-2، 3، 1-ثنائي أكسجين فوسفينان-5 -
إيل( ميثيل ميثيل ميثيل فوسفونات

0-81-41203

04B2

30

2931.37

2931.90

ثنائي ]) -5ايثيل  -2-ميثيل  -2-اوكسيدو-2، 3، 1-ثنائي أكسجين
فوسفينان-5 -إيل( ميثيل[ ميثيل فوسفونات

9-45-42595

04B2

31

2931.38

2931.90

خليط %50 :حمض ميثيل فوسفونيك ) %50 /أمينوإيمينوميثيل(يوريا

4-58-84402

04B2

32

3824.91 164

3824.90

خليط من رقم تسجيل دائرة المستخلصات الكيميائية  0-81-41203ورقم
تسجيل دائرة المستخلصات الكيميائية 9-45-42595

7-68-170836

04B2

33

* ال توجد رموز متبقية مكونة من ستة أرقام
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رقم دائرة
المستخلصات
الكيميائية

الجدول

الرقم

المنسق لعام 2017
تعديل النظام
َّ

بنود فرعية جديدة من النظام المنسَّ ق ل  33مادة من المواد الكيميائية األكثر تداوالً والمدرجة
بالجداول التي ينبغي إدراجھا في نظام التسمية )بنا ًء على طلب منظمة حظر األسلحة الكيميائية(
ُتحسِّ ن تعديالت النظام المُنسَّ ق لعام  2017من فعالية التح ّكم في التجارة العالمية في المواد
الخاضعة التفاقية األسلحة الكيميائية ورصدھا على قدم المساواة بين جميع أعضاء النظام المُنسَّ ق

اسم المادة الكيميائية

الجدول

الرقم

2812.13

2812.10

ثالث كلوريد الفوسفور

2-12-7719

06B3

4

2812.14

2812.10

خامس كلوريد الفوسفور

8-13-10026

07B3

5

2812.15

2812.10

أول كلوريد الكبريت

9-67-10025

12B3

6

2812.16

2812.10

ثاني كلوريد الكبريت

0-99-10545

13B3

7

2812.17

2812.10

كلوريد ثيونيل

07/09/7719

14B3

8

2853.10

2853.00

كلوريد السيانوجين

4-77-506

02A3

9

2904.91

2904.90

ثالثي كلورو نتروميثان

2-06-76

04A3

10

2918.17

2918.19

 - 2 , 2ثاني فينيل  - 2 -حامض ھيدروكسي أسيتيك

7-93-76

08B2

11

2920.21

2920.90

ثاني ميثيل الفوسفيت

9-85-868

10B3

12

2920.22

2920.90

ثاني ايثيل الفوسفيت

9-04-762

11B3

13

2920.23

2920.90

ثالث ميثيل الفوسفيت

9-45-121

08B3

14

2920.24

2920.90

ثالث ايثيل الفوسفيت

1-52-122

09B3

15

2921.12

2921.19

 -N,N)-2ثنائي ميثيل أمينو(إيثيل كلوريد ھيدروكلوريد

7-46-4584

10B2

16

2921.13

2921.19

-N,N)-2ثنائي إيثيل أمينو(إيثيل كلوريد ھيدروكلوريد

9-24-869

10B2

17

2921.14

2921.19

-N,N)-2ثنائي أيسوبروبيل أمينو(إيثيل كلوريد ھيدروكلوريد

1-68-4261

10B2

18

2922.15

2922.13

ثالثي إيثانول امين

6-71-102

17B3

19

البنود الفرعية الجديدة للنظام المنسَّ ق ل 33مادة من المواد الكيميائية األكثر تداوالً
المدرجة في الجداول

)س( الفوائد؟
• السيطرة

البنود الفرعية الجديدة للنظام المنسَّ ق ل 33مادة من المواد الكيميائية األكثر تداوالً
المدرجة في الجداول

)س( الفوائد؟

يمكن التعرف على  33مادة كيميائية بنا ًء على تصنيفھا في النظام المُنسَّق

• الرصد
يمكن جمع بيانات إحصائيات التجارة الدولية
)االلتزامات :اتفاقية النظام المنسّق المادة )3ب((
يلتزم كل طرف متعاقد بنشر إحصائيات تجارة الواردات والصادرات لديه والمتفقة مع رموز النظام المنسق ذات
الستة أرقام

البنود الفرعية الجديدة للنظام المنسَّ ق ل 33مادة من المواد الكيميائية األكثر تداوالً
والمدرجة بالجداول
)أمثلة(
فوائد رصد الحركة الدولية لـ 33مادة كيميائية بنا ًء على بيانات إحصائيات التجارة الخاصة بھا
اتجاه التجارة =< تقييمات المخاطر
مقارنة بيانات إحصائيات التجارة بين البلدان المصدِّ رة والمستوردة =< منع التجارة غير
المشروعة

البنود الفرعية الجديدة للنظام المنسَّ ق ل 33مادة من المواد الكيميائية األكثر تداوالً
والمدرجة بالجداول

)س( الفوائد؟
• التح ّكم
يمكن التعرف على  33مادة كيميائية بنا ًء على تصنيفاتھا في النظام المُنسَّق

• الرصد
يمكن جمع بيانات إحصائيات التجارة الدولية

البلد ‘ص‘

البلد ‘س‘

 80كغم )20كغم ?(

 100كغم
سيانيد الھيدروجين )(2811.12
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)االلتزامات :اتفاقية النظام المنسّق المادة )3ب((
سق ذات
يلتزم كل طرف متعاقد بنشر إحصائيات تجارة الواردات والصادرات لديه والمتفقة مع رموز النظام المن ّ
الستة أرقام

في حدود التصنيف الصحيح للمواد الكيميائية في النظام المُنسَّق

األكثر أھمية بالنسبة للجمارك

ملخص

ملخص

كيف يمكن للجمارك أن تح ّدد ما إذا كانت المواد الكيميائية الخاضعة للتصريح أو التحكّم من قِبل اتفاقية األسلحة الكيميائية أم ال؟

كيف يمكن للجمارك أن تحدّ د ما إذا كانت المواد الكيميائية تخضع للتصريح أو التصريح من قِبل اتفاقية األسلحة الكيميائية أم ال؟

•ينبغي تصنيف المواد الكيميائية بصورة صحيحة في النظام المُنسَّق
•النظام المُنسَّق ھو األداة األكثر قيمة في التحديد والفحص
•توصيات :إدراج بنود فرعية مح ّددة في النظام االحصائي الوطني للتسمية
• : HS2017البنود الفرعية الجديدة في النظام المُنسَّق ل 33مادة من المواد الكيميائية األكثر
تداوالً والمدرجة في الجداول =< التح ّكم في التجارة العالمية بالمواد الخاضعة التفاقية األسلحة
الكيميائية ورصدھا على قدم المساواة بين جميع أعضاء النظام المُنسَّق
•األكثر أھمية بالنسبة للجمارك؟

•ينبغي تصنيف المواد الكيميائية بصورة صحيحة في النظام المُنسَّق
•النظام المُنسَّق ھو األداة األكثر قيمة في التعرف على الھوية والفحص
•توصيات :إدراج بنود فرعية مح ّددة في النظام االحصائي الوطني للتسمية
• : HS2017البنود الفرعية الجديدة في النظام المُنسَّق ل 33مادة من المواد الكيميائية
األكثر تداوالً والمدرجة في الجداول =< التح ّكم في التجارة العالمية بالمواد الخاضعة
التفاقية األسلحة الكيميائية ورصدھا على قدم المساواة بين جميع أعضاء النظام المُنسَّق
•األكثر أھمية بالنسبة للجمارك؟

شكرا الھتمامكم
ً

172
Overview of the Chemical Weapons Convention
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األھداف

 بنھاية ھذه الدورة سيتمكن المشاركون من:
• التعرف على كيفية استخدام دليل المواد الكيميائية وعلى قاعدة بيانات المواد
الكيميائية المدرجة في الجداول على االنترنت
• تحديد المواد الكيميائية باستخدام دليل المواد الكيميائية وقاعدة بيانات المواد
الكيميائية المدرجة في الجداول على االنترنت

التعرف على المواد الكيميائية المدرجة في الجداول :دليل المواد الكيميائية

شيميليس بيرو
فرع اإلعالنات/شعبة التحقق
173
Click on Insert > Slide Number to enter your title here

March 10, 2016

دليل المواد الكيميائية
نسخة  :2014صدرت مؤخرا

دليل المواد الكيميائية

 أكثر من  1800مادة كيميائية مدرجة في الجداول
•  1306مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1
•  477مادة كيميائية مدرجة في الجدول 2
• 17مادة كيميائية مدرجة في الجدول 3

 تم اإلعالن عن جميع المواد المشمولة
 ال يعتبر قائمة بجميع المواد الكيميائية الخاضعة لإلعالن
 يستند إلى معلومات من اإلعالنات

176
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 يسھل من عملية تحديد المواد الكيميائية المدرجة في الجداول
يحتوي على:
• المصطلحات الكيميائية كما تستخدم من قبل االتحاد الدولي للكيمياء البحتة
والتطبيقية ودائرة المستخلصات الكيميائية ) (CASوغيرھا من المرادفات
واألسماء التجارية والتسميات العسكرية ورموز النظام المنسق.
• رقم األمم المتحدة لبعض المواد الكيميائية المختارة
• رقـم التسجيـل فـي دائـرة المستخلصات الكيميائية أو مفتاح منظمة حظر
األسلحة الكيميائية
• تركيبات كيميائية وصيغ جزيئية

175

النسخة اإلكترونية
بُنية دليل على المواد الكيميائية
 النسخة الورقية
• مرتبة حسب الجدول
• مرتبة حسب االسم الكيميائي أو وسائل تعريف أخرى
• مرتبة حسب رقم دائرة المستخلصات الكيميائية أو ”المفتاح“ إن لم يوجد
رقم دائرة المستخلصات الكيميائية )ھذه المطبوعة تحتوي على كافة
التفاصيل الكيميائية(

 النسخة اإللكترونية

177

178

كيفية الحصول على نسخة من دليل المواد الكيميائية
 النسخ الورقية متوفرة في مكتب وثائق منظمة حظر األسلحة
الكيميائية ،ويمكن أن ُترسل بريديا لك عند الطلب
 يمكن تحميلھا من الموقع اإللكتروني لمنظمة حظر األسلحة
الكيميائيةwww.opcw.org ،
http://www.opcw.org/our-work/nationalimplementation/declarations-adviser/
 النسخة اإللكترونية متوفرة على أقراص مضغوطة عند الطلب

 البحث من خالل:

دليل المواد الكيميائية
)النسخة اإللكترونية(

• اإلسم الكيميائي )كامل أو جزئي(
• اإلسم التجاري
• التسمية العسكرية/اإلسم الكودي
• رقم تسجيل دائرة المستخلصات الكيميائية )(CAS
• رمز النظام المنسق )(HS code
• الصيغ الجزيئية
• رقم الجدول )مثال )2ب((04

 تحقق من صحة أرقام تسجيل دائرة المستخلصات الكيميائية )(CAS
180

45

179

فاعدة بيانات المواد الكيميائية
المدرجة في الجداول على اإلنترنت





متاحة على موقع منظمة حظر األسلحة الكيميائية منذ  29مايو :2009
http://www.opcw.org/our-work/nationalimplementation/declarations-adviser/
تھدف إلى تيسير تحديد المواد الكيميائية المدرجة في الجداول من قبل
السلطات الوطنية والسلطات الجمركية ومجال الصناعات الكيميائية
تحتوي على نفس المعلومات الموجودة في دليل المواد الكيميائية باإلضافة إلى
كل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول والتي تم تخصيص أرقام تسجيل
دائرة المستخلصات الكيميائية ) (CASفي  1أكتوبر 2014
بالرغم من احتواء قاعدة البيانات على معلومات تخص أكثر من 000،32
مادة كيميائية مدرجة في الجداول ،لكنھا ال تحتوي على كل المواد الكيميائية
المدرجة في الجداول.

182

183
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Only returns up to 20 chemicals per search

186

يتم إرجاع فقط ما يصل الى  20مادة كيميائية لكل بحث

185

أكثر المواد الكيميائية المدرجة بالجداول تداوالً لعام
) 2014مطوية(
 تحتوي على  49مادة من المواد الكيميائية األكثر تداوالً المدرجة في الجدول رقم
 2والجدول رقم 3
•
•
•
•
•
•
•

188

47

االختيار بنا ًء على اإلعالنات المق ّدمة من الدول األطراف من  1997إلى 2014
ّ
تمثل أداة لمساعدة الدول األطراف في تحديد ھوية المواد الكيميائية المدرجة في الجداول
تحتوي على مُعرِّ فات للمواد الكيميائية مثل :االسم الكيميائي والجدول ورقم تسجيل دائرة
المختصرات الكيميائية والتركيب الكيميائي ورمز النظام المُنسَّق واالسم لدى االتحاد
الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية والمرادفات إن كانت ُمتاحة.
تحتوي على أمثلة الستخدامات المواد الكيميائية في التطبيقات التجارية والصناعية
سوف يتم تحديثھا ومراجعتھا بانتظام
تحتوي أي ً
ضا على قائمة بھذه المواد الكيميائية الـ 49مرتبة طب ًقا لرقم تسجيل دائرة
المختصرات الكيميائية
يمكن تنزيله في صيغة  PDFمن خالل الموقع اإللكتروني لمنظمة حظر األسلحة
الكيميائية
187

189

190

نقاط أساسية لموظفي الجمارك )(1

شرح عملي
كيفية البحث عن مواد كيميائية باستخدام دليل المواد الكيميائية )النسخة
اإللكترونية( وقاعدة بيانات المواد الكيميائية المدرجة في الجداول على
اإلنترنت

 لكي يستطيع موظفو الجمارك التحكم في نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجداول
ولجمع المعلومات ،يجب أن يكونوا قادرين على استخدام قاعدة بيانات منظمة حظر
األسلحة الكيميائية )دليل المواد الكيميائية )النسخة اإللكترونية( و قاعدة بيانات المواد
الكيميائية المدرجة في الجداول على اإلنترنت( لتحديد المواد الكيميائية المدرجة في
الجداول )يمكن استخدام مصادر أخرى للمعلومات(.
 كيفية البحث عن المواد الكيميائية
البحث ب:
• رقم تسجيل دائرة المستخلصات الكيميائية )(CAS
• اإلسم الكيميائي
• المرادفات
• أسماء االتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية )(IUPAC
• أسماء دائرة المستخلصات الكيميائية )(CAS Index Names
• الصيغ الجزيئية
• اإلسم التجاري
• رمز النظام المنسق ).(HS code

 أسھل وسيلة للبحث ھي البحث برقم تسجيل دائرة المستخلصات الكيميائية ) (CAS Registry
.Number
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ملخص )اليوم األخير(

كيف يمكن للجمارك أن تح ّدد ما إذا كانت المواد الكيميائية الخاضعة للتصريح تتحكّم بھا اتفاقية األسلحة الكيميائية أم ال؟

ينبغي تصنيف المواد الكيميائية بصورة صحيحة في النظام المُنسَّق
النظام المُنسَّق ھو األداة األكثر قيمة في تحديد الھوية والفحص
توصيات :إدراج بنود فرعية مح ّددة في النظام اإلحصائي الوطني للتسمية
 : HS2017البنود الفرعية الجديدة في النظام المُنسَّق ل 33مادة من المواد الكيميائية
األكثر تداوالً والمدرجة بالجداول =< التح ّكم في التجارة العالمية في المواد الخاضعة
التفاقية األسلحة الكيميائية ورصدھا على قدم المساواة بين جميع أعضاء النظام المُنسَّق
األكثر أھمية بالنسبة للجمارك؟

)س( ما ھي المعلومات الالزمة لتقرير تصنيف المواد الكيميائية طب ًقا للنظام
سق )= تحديد ھوية المواد الكيميائية الخاضعة التفاقية األسلحة
ال ُمن َّ
الكيميائية( ؟

تحديد ھوية المواد الكيميائية المرتبطة باتفاقية األسلحة
الكيميائية باستخدام مصادر معلومات أخرى

تحديد ھوية المواد الكيميائية المرتبطة باتفاقية األسلحة
الكيميائية باستخدام مصادر معلومات أخرى
النظام المُنسَّق ھو األداة األكثر قيمة في تحديد الھوية والفحص
•ما ھي المعلومات الالزمة لتقرير تصنيف المواد الكيميائية طب ًقا للنظام المُنسَّق
)= تحديد ھوية المواد الكيميائية الخاضعة التفاقية األسلحة الكيميائية( ؟
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)س( عند اإلعالن عن استيراد مادة كيميائية مع ّينة ،ما ھي أنواع المعلومات
المتاحة للجمارك؟

بلدك

البلد ‘س‘

)س( ما ھي المعلومات الالزمة لتقرير تصنيف المواد الكيميائية طب ًقا للنظام
سق )= تحديد ھوية المواد الكيميائية الخاضعة التفاقية األسلحة
ال ُمن َّ
الكيميائية( ؟
) (Aالمعلومات التي يمكن أن تح ّدد تركيب المواد الكيميائية
سق في الفصلين رقم  28و 29بنا ًء على التركيب الكيميائي للمواد
يتقرّ ر تصنيف المواد الكيميائية طب ًقا للنظام المن ّ

إعالن استيراد موجّ ه إلى
الجمارك

المعلومات التي يحتوي عليھا التصريح والوثائق
نموذج التصريح )االسم الكيميائي(
الفاتورة )االسم الكيميائي ،والتركيب الكيميائي(
ترخيص االستيراد والتصدير )االسم الكيميائي واللوائح ذات الصلة(
نشرة بيانات السالمة )االسم الكيميائي ،ورقم تسجيل دائرة المختصرات الكيميائية(
وثائق نقل السلع الخطرة )رقم األمم المتحدة(

المعلومات التي يتم الحصول عليھا من الشحنة

•

الملصقات والعالمات

–
•

سق لتصنيف وتبويب المواد الكيميائية
النظام العالمي المن ّ

•

توصية األمم المتحدة بشأن نقل السلع الخطرة )اللوائح النموذجية( للتعبئة الخارجية ونقل الشحنات

)س( عند التصريح عن استيراد مادة كيميائية معينة ،ما ھي أنواع المعلومات
المتاحة للجمارك؟

البلد ‘س‘

بلدك
تصريح استيراد موجّ ه
إلى الجمارك

)(https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev04/English/ST-SG-AC10-30-Rev4e.pdf

)(http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/12_e.html

–
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أخذ العينات للتحليل في مختبر الجمارك

)ج( المعلومات التي يحتوي عليھا التصريح وبعض الوثائق والمعلومات
التي يت ّم الحصول عليھا من الشحنة

نشرة بيانات السالمة

أقسام نشرة بيانات السالمة
األقسام
9.الخواص الفيزيائية والكيميائية

 .1تحديد الھويّة

10.الثبات والتفاعلية

2.تحديد الخطر المخاطر

11.معلومات السمية

3.التكوين/معلومات عن المكونات

12.معلومات بيئية

4.إجراءات اإلسعافات األولية

13.معلومات التخلص من المادة

5.تدابير مكافحة الحريق

14.معلومات النقل

6.إجراءات االنبعاثات غير المقصودة

15.معلومات عن اللوائح

7.التداول والتخزين

16.معلومات أخرى

8.سبل التحكم في التعرض/الحماية الشخصية

األقسام الموضوع عليھا دائرة توفر معلومات مفيدة للتعرف على المواد الكيميائية

تابع مقتطفات من نشرة بيانات السالمة
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ُتعرف أي ً
ضا باسم نشرة بيانات سالمة المادة
ُتوفر معلومات تفصيلية عن مخاطر المواد الكيميائية
صيغة ذات ھيكل محدد ،متعددة الصفحات
يقوم بتجميعھا مُص ِّنع المادة الكيميائية
ينبغي تقديمھا مع شحنة المواد الكيميائية
 شروط التسليم تعتمد على اللوائح الوطنية

ھل تشترك بلدك تقديم نشرة بيانات السالمة مع الشحنات الكيميائية؟

مقتطفات من نشرة بيانات السالمة

فئات المخاطر وعالمات التحذير الصادرة عن األمم المتحدة

رسوم تخطيطية للنظام العالمي المن ّسق لتصنيف وتبويب المواد
الكيميائية

)أمثلة(

النظام العالمي المنسق لتصنيف وتبويب المواد الكيميائية
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev04/English/ST-SG-AC10-30-Rev4e.pdf

توصيات األمم المتحدة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة  -اللوائح النموذجية
http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/12_e.html

وضع الملصقات والعالمات بطريقة صحيحة

صندوق يحتوي على زجاجات

برميل مواد كيميائية )"عبوة مفردة"(

زجاجة بالستيكية منفردة
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أمثلة عن وضع الملصقات والعالمات والالفتات بطريقة
صحيحة

وضع العالمات والتعبئة بصورة غير صحيحة

تحديد ھوية المواد الكيميائية المرتبطة باتفاقية األسلحة
الكيميائية باستخدام مصادر معلومات أخرى
عند اإلعالن عن االستيراد
يمكن أن تحتوي اإلقرارات ،وبعض الوثائق )الفاتورة ،نشرة بيانات السالمة ،وما إلى ذلك( والملصقات والعالمات على معلومات مفيدة ،إن كانت صحيحة
التحليل الكيميائي للع ّينات أكثر حسمًا ،ولكنه يتطلب أسلوبا ً مناسبا ً ألخذ الع ّينات بما في ذلك اعتبارات السالمة وخبرات ومرافق التحليل

ملصقات غير موجودة أو غير كاملة

ملصق صحيح ،عبوة غير
آمنة

ملصق مُدمَّر

ملخص
معلومات للتعرف على المواد الكيميائية

تحديد ھوية المواد الكيميائية المرتبطة باتفاقية األسلحة الكيميائية باستخدام مصادر معلومات أخرى

النظام المُنسَّق ھو األداة األكثر قيمة في تحديد الھوية والفحص
ما ھي المعلومات الالزمة لتقرير تصنيف المواد الكيميائية طب ًقا للنظام المُنسَّق )= تحديد ھوية المواد الكيميائية
الخاضعة التفاقية األسلحة الكيميائية(؟
المعلومات التي يمكن أن تح ّدد تركيب المواد الكيميائية
يمكن أن تحتوي التصريحات وبعض الوثائق )الفاتورة ،نشرة بيانات السالمة ،وما إلى ذلك( والملصقات
والعالمات على معلومات مفيدة )االسم الكيميائي ورقم تسجيل دائرة المختصرات الكيميائية(
التحليل الكيميائي للعينات أكثر حسمًا ،ولكنه يتطلّب أسلوبا ً مناسبا ً ألخذ العينات بما في ذلك اعتبارات السالمة
وخبرات ومرافق التحليل
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المحدد

مكان وجوده

تعليقات

اسم المادة الكيميائية

متاح بسھولة في الوثائق

يمكن أن يكون للمادة الكيميائية الواحدة أسماء
عديدة؛
الفروق الطفيفة في األسماء الكيميائية يمكن أن
تشير إلى مواد كيميائية مختلفة تمامًا

الصيغة الجزيئية

تكون متاحة في الفاتورة في بعض األحيان

تشترك العديد من المواد الكيميائية المختلفة
في نفس الصيغة

رقم تسجيل دائرة المختصرات الكيميائية

متاحة بسھولة في الوثائق
وبعض نشرات المواصفات

فريد؛
ماليين المواد الكيميائية المسجّ لة

رقم األمم المتحدة

يمكن العثور عليه بسھولة على العبوة
الخارجية؛
وثائق نقل السلع الخطرة

ليس فريدًا دائمًا؛
صص إال للمواد الكيميائية الخطرة
ال يخ ّ

موارد إضافية للمعلومات الكيميائية
Chemspider



ChemID



ESIS



(ECHA) الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية



http://www.chemspider.com
http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/
http://esis.jrc.ec.europa.eu/

http://echa.europa.eu/






ECICS
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm

وزارة النقل الكندية
http://www.tc.gc.ca/eng/canutec/guide-menu-227.htm





Scifinder
https://scifinder.cas.org









CHEMSPIDER
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 : ESISنظام معلومات المواد الكيميائية األوروبي

218
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 : ESISنظام معلومات المواد الكيميائية األوروبي

219
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سجل الجمارك األوروبية للمواد الكيميائية
)(ECICS

سجل الجمارك األوروبية للمواد الكيميائية
)(ECICS
224

224

56

Scifinder
https://scifinder.cas.org

وزارة النقل الكندية

225

225

شكرا الھتمامكم
ً

228
Overview of the Chemical Weapons Convention
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اإلھداف
 بنھاية ھذه الجلسة ،ينبغي على المشاركين:

مشاكل شائعة في اإلبالغ عن الواردات
والصادرات

• اإللمام بكيفية تقييم ورصد بيانات الواردات/الصادرات من قبل منظمة حظر
األسلحة الكيميائية.
• اإللمام باألسباب الرئيسية للتباينات في أرقام النقل والطرق الممكنة لتحاشيھا
أو التقليل من تأثيرھا
• معرفة المبادئ التوجيھية لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية بشأن الوارادات
والصادرات المتفق عليھا في عام 2009
• فھم النھج المتبع لحل مسائل التباينات ودور سلطات الجمارك في ذلك

فرع اإلعالنات/شعبة التحقق
230

تقييم المعلومات

Plant site/facility activities

On-site inspections

)e

Consistency with other
States Parties' declarations

)d

Consistency with previous
declaration

)c

Validity and consistency of
data within declaration

)b

Timelines for submission and
completenessof declarations

)a

عملية تقييم المعلومات

On-site
verification

Data
monitoring

Data declared
232
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231

تحليل إخطارات وإعالنات مواد الجدول 1
الدولة الطرف المصدرة

الدولة الطرف المستوردة

واردات وصادرات مواد الجدولين  2و3
إخطار

إخطار

إعالن

إعالن

233



تباينات النقل

التباينات بين إعالنات اإلستيراد والتصدير التي تشير إليھا الدول
األطراف






يجب التقليل من غياب التنسيق لتوفير القدرة على التركيز على
األسباب أخرى.

236
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غياب التنسيق في اإلبالغ
ضوابط غير فعالة  -خطر انتشار محتمل
الحالة األسوأ  -برنامج أسلحة كيميائية محتمل من جانب دولة أو مجموعة داخل الدولة

تحليل إخطارات وإعالنات مواد الجدولين  2و3
الدولة الطرف المستوردة

الدولة الطرف المصدرة

المادة الكيميائية
1

الكمية
الواردة

الكمية
المصدرة

المادة الكيميائية
1

المادة الكيميائية
2

الكمية
الواردة

الكمية
المصدرة

المادة الكيميائية
2

المادة الكيميائية
3

الكمية
الواردة

الكمية
المصدرة

المادة الكيميائية
3
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.
.
.

.
.
.

طبيعة التباين
منافذ حرة

إدخال البيانات

مواد كيميائية عابرة
بلد المنشأ

وحدة القياس

التباين في الواردات والصادرات
تعريف المادة الكيميائية
تعريف الواردات/الصادرات
مناطق تجارة حرة
خالئط

استخدام مصادر مختلفة من للمعلومات

تعريف التباين
المعايير الحالية
 منذ عام  ،2006والتباين يحدث فقط إذا كان الفارق بين الكمية
اإلجمالية المعلنة من قبل الدولة الطرف المصدرة والدولة
المستوردة أكبر من الحد األدنى الموجب لإلعالن لھذه المادة
الكيميائية.

تطبيق حدود مختلفة
للتركيز
الوزن مقابل الحجم

•  1طن للمادة الكيميائية المدرجة في الجدول ) 2ب(
•  30طن للمادة الكيميائية المدرجة في الجدول 3

استخدام طرق تجميع مختلفة
تطبيق حدود مختلفة للوزن

237
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طرق حسابية مختلفة

األخطاء الكتابية

تطبيق حدود مختلفة للتركيز
تطبيق الحد األدنى الوطني
اإلعالن عن الحجم ال الوزن
بالنسبة للخالئط التي تحتوي على مواد كيميائية مدرجة في الجداول ،يتم
إعطاء وزن الخليط بدال من وزن المادة الكيميائية المدرجة في الجدول
داخل الخليط

 خطأ مطبعي
 الخلط بين وحدات القياس )كيلو غرام مقابل طن أو كيلو طن مقابل طن(
 الخلط بين الكسور العشرية وفواصل اآلالف

• ننصح دائما بإعالن وزن المادة الكيميائية المدرجة في الجداول عندما تكون
معروفة

240

60

•  1.495طن أم  1،495طن؟

 مشكلة على وجه الخصوص عند تمرير المعلومات من منظمة إلى
أخرى )المستورد إلى الجمارك إلى السلطة الوطنية إلى منظمة حظر األسلحة
الكيميائية(

239

مصادر التباين






غياب الحدود الجمركية في مناطق التجارة الحرة
تحديد المواد الكيميائية المدرجة في الجداول
الشحنات العابرة
بلد المنشأ أم البلد المُصدّر؟
تعريف التصدير/االستيراد

الصعوبات المتعلقة بالجمارك

241

242

من ھو ُمصدّ ر المواد الكيميائية المدرجة في الجداول
بالنسبة التفاقية حظر األسلحة الكيميائية؟

شحنات نھاية السنة
يؤدي إلى إعالن المُصدّر في
سنة والمستورد في سنة
أخرى.

B

A

عملية النقل

وصول

إرسال

C
نھاية السنة
244
244
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243

من ھو ُمصدّ ر المواد الكيميائية المدرجة في الجداول بالنسبة
التفاقية حظر األسلحة الكيميائية؟

من ھو المصدِّ ر؟
 أي من ھذه البالد يذكر المستورد كالبلد المُصدّر
• بلد المنشأ
• البلد التي يوجد بھا مقر الوكيل الذي يصدر الفاتورة
• البلد الذي أرسلت البضاعة منه إلى المستورد؟

B

D

A

C

245
245

246

النطاق الجمركي

الدولة الطرف
ب

تعريف االستيراد وتصدير

عبور؟
منطقة
حرة

تصدير؟

الواردات من
الدولة أ

الصادرات
من الدولة
الطرف أ

 حتى عام  2008لم يكن ھناك فھم عام لمصطلحات االستيراد والتصدير
فيما يتعلق بعمليات نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجداول.
 تحد معظم الدول األطراف من معنى االستيراد والتصدير ليعني فقط
دخول وخروج المنتجات من النطاق الجمركي الخاص بھا.
 ال تعتبر السلع ،بما في ذلك المواد الكيميائية المدرجة في الجداول ،التي
وصلت إلى ميناء ولكن لم تمر بعد من الجمارك سل ًعا مستوردة.

ميناء

الشحن العابر
248
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إلى الدولة الطرف ج

247

مبادئ توجيھية بشأن إعالن بيانات استيراد وتصدير المواد
الكيميائية المدرجة في الجدولين  2و 3

قرار C-13/DEC. 4

قرر مؤتمر الدول األطراف:
 .1ألغراض تقديم إعالنات بموجب الفقرات  1و ) 8ب( و 8
)ج( من الجزء السابع والفقرة  1من الجزء الثامن من المرفق
المتعلق بالتحقق فقط ،يتعين أن يُفھم مصطلح 'استيراد' للداللة
على الحركة المادية للمواد الكيميائية المدرجة بالجداول إلى
إقليم أو أي مكان آخر يخضع لوالية أو سيطرة دولة طرف من
إقليم أو أي مكان آخر يخضع لوالية أو سيطرة دولة أخرى،
باستثناء عمليات المرور العابر؛

 اعتمد المجلس التنفيذي مبادئ توجيھية طوعية بشأن معنى مصطلحي
االستيراد والتصدير فيما يخص إعالنات البيانات الوطنية اإلجمالية
للمواد الكيميائية المدرجة في الجدولين  2وEC-53/DEC.16) 3
الصادر في  27يونيو/حزيران  (2008واعتمدھا مؤتمر الدول
األعضاء في قرار  C-13/DEC.4الصادر في  3ديسمبر/كانون
األول .2008
• ركزت المبادئ التوجيھية على الحركة المادية للبضائع وليس إجراءات
الجمارك أو وكالء الفواتير
• بلد اإلرسال ليس بلد المنشأ

250

(3) C-13/DEC.
الحركة
 4الفقرة  1أعاله
قرارفي
 .3تعني عمليات المرور العابر المشار إليھا
المادية التي تمر من خاللھا المواد الكيميائية المدرجة بالجداول عبر إقليم
دولة ما في طريقھا إلى وجھتھا المقصودة .يشمل المرور العابر تغييرات
وسائل النقل ،بما فيھا التخزين المؤقت لھذا الغرض فقط

252
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قرار (2) C-13/DEC. 4

 ...2ويتعين أن يُفھم مصطلح ‘تصدير' للداللة على الحركة المادية
للمواد الكيميائية المدرجة بالجداول من إقليم أو أي مكان آخر
يخضع لوالية أو سيطرة دولة طرف إلى إقليم أو أي مكان آخر
يخضع لوالية أو سيطرة دولة أخرى ،باستثناء عمليات المرور
العابر؛

251

ُتنتج المادة الكيميائية و ُترسل من الدولة
الطرف أ
الوجھة األخيرة :الدولة الطرف ج مع
مرور عابر من خالل الدولة الطرف ب

المرور العابر البسيط
الدولة
الطرف ب

ميناء

الدولة
الطرف ج
النھج

الدولة الطرف أ تعلن

الدولة الطرف ب
تعلن

الدولة الطرف ج
تعلن

تباين

التخليص
الجمركي

تصدير إلى الدولة
الطرف ج

ال شيء

استيراد من
الدولة الطرف أ

ال

بلد المنشأ

تصدير إلى الدولة
الطرف ج

ال شيء

استيراد من
الدولة الطرف أ

ال

تصدير إلى الدولة
الطرف ج

ال شيء

استيراد من
الدولة الطرف أ

ال

بلد اإلرسال
254
C-13/DEC.4
254

ُتنتج المادة الكيميائية في الدولة الطرف أ.
تباع لتاجر يقوم بتصديرھا للدولة الطرف
ب .في وقت الحق يعيد التاجر تصديرھا
إلى الدولة الطرف ج

الدولة
الطرف ج

256
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الدولة
الطرف أ

الدولة
الطرف أ

ُتنتج المادة الكيميائية و ُترسل من الدولة
الطرف أ
الوجھة األخيرة :الدولة الطرف ج مع
تغيير من سفينة إلى أخرى في ميناء فى
الدولة الطرف ب دون المرور بالجمارك

تغيير في وسائل النقل
دولة طرف
ب

ميناء

النھج

الدولة الطرف أ تعلن

الدولة الطرف ب تعلن

الدولة الطرف ج تعلن

التخليص
الجمركي

تصدير إلى الدولة
الطرف ب

استيراد من الدولة الطرف أ -
تصدير إلى الدولة الطرف ج

استيراد من الدولة
الطرف ب

ال

بلد المنشأ

تصدير إلى الدولة
الطرف ب

استيراد من الدولة الطرف أ -
تصدير إلى الدولة الطرف ج

استيراد من الدولة
الطرف ب

نعم

تصدير إلى الدولة
الطرف ب

استيراد من الدولة الطرف أ -
تصدير إلى الدولة الطرف ج

استيراد من الدولة
الطرف ب

ال

دولة
طرف أ

يمكن أن تشمل التخزين أثناء انتظار
سفينة جديدة

دولة
طرف ج
تباين

 256بلد اإلرسال
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 4.ألغراض اإلعالن عن الواردات بموجب الفقرات  1و ) 8ب( و ) 8ج( من
الجزء السابع والفقرة  1من الجزء الثامن من المرفق المتعلق بالتحقق ،يجب على
الدولة الطرف المعلنة تحديد الدولة التي تم إرسال المواد الكيميائية المدرجة في
الجداول منھا ،باستثناء الدول التي عبرت من خاللھا المواد الكيميائية المدرجة في
الجداول وبغض النظر عن الدولة التي أنتجت المواد الكيميائية المدرجة في
الجداول
.5ألغراض اإلعالن عن الصادرات بموجب الفقرات  1و ) 8ب( و ) 8ج( من
الجزء السابع والفقرة  1من الجزء الثامن من المرفق المتعلق بالتحقق ،وجب على
الدولة الطرف المعلنة تحديد دولة الوجھة المقصودة ،باستثناء الدول التي عبرت
من خاللھا المواد الكيميائية المدرجة في الجداول
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تدخل التجار
الدولة
الطرف ب
التخزين

قرار (4) C-13/DEC. 4

ميناء

النھج

الدولة الطرف أ تعلن

الدولة الطرف ب
تعلن

الدولة الطرف ج
تعلن

تباين

التخليص
الجمركي

تصدير إلى الدولة
الطرف ج

ال شيء

استيراد من
الدولة الطرف أ

ال

بلد المنشأ

تصدير إلى الدولة
الطرف ج

ال شيء

استيراد من
الدولة الطرف أ

ال

تصدير إلى الدولة
الطرف ج

ال شيء

استيراد من
الدولة الطرف أ

ال

 255بلد اإلرسال
C-13/DEC.4 255

تأثير المبادئ التوجيھية على االستيراد وتصدير

 نأمل أن يكون لھا تأثير ملحوظ على عدد التباينات ،ولكن:

ُتنتج المادة الكيميائية و ُترسل من الدولة
الطرف أ إلى مكان تخرين لتاجر في ميناء
أو منطقة حرة في الدولة الطرف ب بدون
تخليص جمركي أثناء انتظار األذونات .في
وقت الحق ،يصدر إذن جديد باإلرسال
للدولة الطرف ج.

• سوف يستغرق األمر بعض الوقت حتى تبدأ الدول األطراف في التنفيذ
• المبادئ التوجيھية طوعية

 أبلغت األمانة المجلس التنفيذي عن التقدم المحرز الناتج عن تنفيذ
ھذه المبادئ التوجيھية ) EC-67/S/1الصادر في 16
يناير/كانون الثاني (2012

الدولة
الطرف ج

• شوھد تحسن محدود
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التخزين خارج النطاق الجمركي انتظارا لألذونات

منطقة
حرة

الدولة
الطرف ب

الدولة
الطرف أ

ميناء

النھج

الدولة الطرف أ تعلن

الدولة الطرف ب تعلن

الدولة الطرف ج تعلن

تباين

التخليص
الجمركي

تصدير إلى الدولة
الطرف ب

ال شيء

استيراد من الدولة
الطرف ب

نعم

بلد المنشأ

تصدير إلى الدولة
الطرف ب

استيراد من الدولة الطرف أ -
تصدير إلى الدولة الطرف ج

استيراد من الدولة
الطرف أ

نعم

257بلد اإلرسال
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تصدير إلى الدولة
الطرف ب

استيراد من الدولة الطرف أ -
تصدير إلى الدولة الطرف ج

استيراد من الدولة
الطرف ب

ال

اإلبالغ عن التباين في عمليات النقل
 تكتب األمانة إلى كل دولة طرف توجد فيھا تباينات في عمليات النقل
 تصنف تقريبا كل خطابات التباين في عمليات النقل وبالتالي يوجد
الحاجة لمعاملة معلومات الدول األخرى المصنفة بشكل مناسب
 تتلقي كل من الدول األطراف المستوردة والمصدرة على حد سواء نفس
البيانات

تسوية التباينات في عمليات النقل
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تسوية التباينات في عمليات النقل ..تابع
 في بعض الحاالت قد يكون أكثر فعالية بالنسبة للجمارك إعادة دراسة
سجالتھا )ربما غاب عنھا شيء أو أسيئ تصنيفه(
 كبديل لذلك ،يمكن للسلطة الوطنية إقامة اتصاالت مع االتحادات
الصناعية أو الشركات التي لھا استخدام محتمل لھذه المواد الكيميائية،
• مثال :من المرجح أن يتم استخدام واردات ثالثي إيثانول أمين بواسطة
صناعات مستحضرات التجميل ،أو المؤثرات السطحية أو األسمنت

262

تسوية التباينات في عمليات النقل





عادة ما يكون أفضل مكان للبدء ھو االتصال بالسلطة الوطنية بالدولة
الطرف األخرى لمعرفة ما إذا كان بإمكانھم تقديم المزيد من البيانات
)مثال :من الذي شحنت المادة الكيميائية إليه ،ومتى وكيف تم شحنھا؟(
تذكر أن المعلومات عادة تحمل درجة سرية لذا كن حذراً في التعامل
مع رسائل البريد اإللكتروني والمكالمات الھاتفية
يمكن استخدام اجتماعات منظمة حظر األسلحة الكيميائية باعتبارھا
فرصة لاللتقاء وجھا ً لوجه مع الھيئات الوطنية األخرى
بعض الدول األطراف ال تستطيع إعطاء البيانات بسبب التشريعات
الوطنية

261

تسوية التباينات في عمليات النقل ..تابع
نقاط أساسية )(1
 التباينات في عمليات النقل ال تزال مشكلة رئيسية على الرغم من كل
العمل الذي أنجز في السنوات األخيرة
 يوجد العديد من األسباب ،ولكن يعد عدم وجود أي إعالنات بيانات
وطنية إجمالية من بعض الدول األطراف سببا رئيسيا  -ربما يعود
ذلك إلى تنفيذ غير فعال على الصعيد الوطني
 تسوية التباينات في عمليات النقل يمكن أن يكون خطوة أولى فعالة
لرقابة فعالة على عمليات النقل.
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 يمكن أن تؤدي تسوية التباينات في عمليات النقل إلى التعرف على
عمليات نقل إضافية أو حتى على مواقع معامل خاضعة لإلعالن
• إذا قام التاجر بجلب مادة كيميائية مدرجة في الجداول ،فلمن يبيعھا ،وھل يعيد
تصديرھا ،أم تستخدم في تجھيز مادة كيميائية مدرجة في الجدول  ،2أم ھل يتم
استھالكھا؟

 تعطي للسلطة الوطنية فكرة أفضل كثيراً عن ھؤالء الذين يتاجرون في
ويستخدمون مواد كيميائية مدرجة في الجداول في بلدھم ،وبالتالي تعتبر
خطوة أولى نحو رقابة فعالة
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نقاط أساسية )(3
 اعتمد المجلس التنفيذي مبادئ توجيھية طوعية بشأن معنى مصطلحي االستيراد
والتصدير فيما يخص إعالنات البيانات الوطنية اإلجمالية لمواد الجدول  2و3
الكيميائية )(EC-13/DEC.4
 يتعين أن يُفھم مصطلح 'استيراد' للداللة على الحركة المادية للمواد الكيميائية
المدرجة بالجداول إلى إقليم أو أي مكان آخر يخضع لوالية أو سيطرة دولة طرف
من إقليم أو أي مكان آخر يخضع لوالية أو سيطرة دولة أخرى ،باستثناء عمليات
المرور العابر؛
 يتعين أن يُفھم مصطلح ‘تصدير' للداللة على الحركة المادية للمواد الكيميائية
المدرجة بالجداول من إقليم أو أي مكان آخر يخضع لوالية أو سيطرة دولة طرف
إلى إقليم أو أي مكان آخر يخضع لوالية أو سيطرة دولة أخرى ،باستثناء عمليات
المرور العابر؛
 عمليات المرور العابر تلك المشار إليھا في الفقرة  1أعاله تعني الحركة المادية التي
تمر من خاللھا المواد الكيميائية المدرجة بالجداول عبر إقليم دولة ما في طريقھا إلى
وجھتھا المقصودة .يشمل المرور العابر التغييرات في وسائل النقل ،بما فيھا التخزين
المؤقت لھذا الغرض فقط
266

شكرا
أسئلة؟

نقاط أساسية )(2
صعوبات تتعلق بالجمارك






غياب الحدود الجمركية في مناطق التجارة الحرة
تحديد المواد الكيميائية المدرجة في الجداول
الشحنات العابرة
بلد المنشأ أم البلد المُصدّر؟
تعريف التصدير/االستيراد

265

مواد(4
أساسية )
نقاطواردات
 .3ألغراض اإلعالن عن البيانات الوطنية اإلجمالية بشأن

جدول  2و ،3يجب على الدولة الطرف المعلنة تحديد الدولة التي تم
إرسال المواد الكيميائية المدرجة في الجداول منھا ،باستثناء الدول التي
عبرت من خاللھا المواد الكيميائية المدرجة في الجداول وبغض النظر
عن الدولة التي أنتجت المواد الكيميائية المدرجة في الجداول

 .4ألغراض اإلعالن عن البيانات الوطنية اإلجمالية بشأن واردات مواد
جدول  2و ،3يجب على الدولة الطرف المعلنة تحديد دولة الوجھة
المقصودة ،باستثناء الدول التي عبرت من خاللھا المواد الكيميائية
المدرجة في الجداول
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ملخص )ھذا الصباح(

قضايا عملية في التح ّكم بتجارة المواد الكيميائية

تحديد المواد الكيميائية المرتبطة باتفاقية األسلحة الكيميائية باستخدام مصادر معلومات أخرى

النظام المُنسَّق ھو األداة األكثر قيمة في تحديد الھوية والفحص
ما ھي المعلومات الالزمة لتقرير تصنيف المواد الكيميائية طب ًقا للنظام المُنسَّق )= تحديد ھوية المواد الكيميائية الخاضعة التفاقية األسلحة الكيميائية( ؟
المعلومات التي يمكن أن تح ّدد تركيب المواد الكيميائية
يمكن أن تحتوي اإلقرارات وبعض الوثائق )الفاتورة ،نشرة بيانات السالمة ،وما إلى ذلك( والملصقات والعالمات على معلومات مفيدة )االسم الكيميائي
ورقم تسجيل دائرة المختصرات الكيميائية(
التحليل الكيميائي للعينات أكثر حسمًا ،ولكنه يتطلّب أسلوبا ً مناسبا ً ألخذ العينات بما في ذلك اعتبارات السالمة والخبرات ومرافق التحليل

)س( كيف يمكن تحقيق التصنيف الصحيح للمواد الكيميائية في النظام المُنسَّق )= تحديد المواد الكيميائية الخاضعة التفاقية األسلحة الكيميائية( بأكثر الطرق كفاءة وفعالية?

قضايا عملية في التح ّكم بتجارة المواد الكيميائية

•النظام المُنسَّق ھو األداة األكثر قيمة في تحديد الھوية والفحص
•البنود الفرعية الجديدة التي تشمل  33مادة من المواد الكيميائية الخاضعة التفاقية
األسلحة الكيميائية في النظام المنسَّق لعام 2017
‒كيف يمكن تحقيق التصنيف الصحيح للمواد الكيميائية في النظام المُنسَّق ألغراض التحكم في تجارة المواد الكيميائية؟
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سق )= تحديد
)س( كيف يمكن تحقيق التصنيف الصحيح للمواد الكيميائية في النظام ال ُمن َّ
المواد الكيميائية الخاضعة التفاقية األسلحة الكيميائية( بأكثر الطرق كفاءة وفعالية?

)ج( ممارسة تصنيف جيد التصميم وف ّعال
بنية تحتية للتصنيف جيدة التنظيم
المكونات الرئيسية لممارسة التقييم ،ولكنه يجب أن يُجرى عن
الحكم المُسبق ھو أحد
ّ
طريق بنية تحتية جيدة التنظيم خاصة بالتصنيف

-FINAL-%202015-%20Members%20Schedule%20Package%20Revenue%20-2%20I/%20Package/Plan%20Issues/Revenue%20http://www.wcoomd.org/en/topics/key-issues/revenue-package/~/media/WCO/Member/Global/PDF/Topics/Key
EN.ashx%20

الحكم المُسبق:
قرار صادر كتاب ًة بشأن تصنيف السلع ومنشئھا
وقيمتھا وما إلى ذلك ،صادر عن الجمارك إلى مقدّ م
الطلب قبل عملية االستيراد والتصدير

يجب أن يتم دعم تحديد ھوية المواد الكيميائية
الخاضعة للرقابة وفحصھا من ناحية تصنيف
النظام المُنسَّ ق من خالل بنية تحتية جيدة
التنظيم.
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مفيد ليس ألغراض تحصيل الرسوم الجمركية
فحسب بل لتطبيق تدابير التح ّكم في التجارة بصورة
صحيحة أيضًا نظرً ا ألن النظام المُنسَّ ق ھو األداة
األكثر قيمة في تحديد الھوية والفحص لمعرفة ما
إذا كانت السلع تخضع للتح ّكم من قِبل اللوائح
المتع ّلقة بالتجارة بما في ذلك اتفاقية األسلحة
الكيميائية

)س(

)ج(

كيف يمكن ضمان ضوابط جمركية فعالة على المواد الكيميائية الخاضعة التفاقية األسلحة الكيميائية مع تيسير التجارة الدولية المشروعة?

)س(

كيف يمكن ضمان ضوابط جمركية ف ّعالة على المواد الكيميائية الخاضعة التفاقية األسلحة الكيميائية مع تيسير التجارة الدولية المشروعة?

)ج( أساليب جمركية مفيدة:

أساليب جمركية مفيدة:
إدارة )تقييم( المخاطر )ملخص إدارة المخاطر الصادر عن
منظمة الجمارك العالمية(
معلومات ما قبل الوصول
التدقيق بعد التخليص )) (PCAالمبادئ التوجيھية الصادرة عن
منظمة الجمارك العالمية للتدقيق بعد التخليص(

تقييم المخاطر )التصنيف واالستھداف(
)س( ما ھي المعلومات التي يمكن أن تكون مفيدة لضمان ضوابط جمركية
ف ّعالة على المواد الكيميائية الخاضعة التفاقية األسلحة الكيميائية?
)ج( بلد المنشأ
بلد الشحن العابر
مثل التجارة من وإلى البلدان غير األعضاء في اتفاقية األسلحة الكيميائية
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تقييم المخاطر)التصنيف واالستھداف(
)س( ما ھي المعلومات التي يمكن أن تكون مفيدة لضمان ضوابط جمركية
ف ّعالة على المواد الكيميائية الخاضعة التفاقية األسلحة الكيميائية?

تقييم المخاطر )التصنيف واالستھداف(

تقييم المخاطر)التصنيف واالستھداف(
)س( ما ھي المعلومات التي يمكن أن تكون مفيدة لضمان ضوابط جمركية
ف ّعالة على المواد الكيميائية الخاضعة التفاقية األسلحة الكيميائية?
سق(
)ج( طبيعة السلعة )رمز النظام ال ُمن َّ

مثل ،البنود والبنود الفرعية بالنسبة لمواد اتفاقية األسلحة الكيميائية الـ33

)س( من ناحية تقييم المخاطر ،ما ھي اآلثار المتو ّقعة للبنود الفرعية الجديدة
التي تشمل  33مادة من المواد الكيميائية الخاضعة التفاقية األسلحة
الكيميائية?

)س( من ناحية تقييم المخاطر ،ما ھي اآلثار المتو ّقعة للبنود الفرعية الجديدة التي
تشمل  33مادة من المواد الكيميائية الخاضعة التفاقية األسلحة الكيميائية?

)س( ما ھي المعلومات التي يمكن أن تكون مفيدة لضمان ضوابط جمركية
ف ّعالة على المواد الكيميائية الخاضعة التفاقية األسلحة الكيميائية?
المستورد والمصدِّر(
)ج( االمتثال )
ِ

مثل مؤسّ سة اقتصادية معتمدة )تاجر منخفض المخاطر(
االمتثال بنا ًء على المعامالت السابقة ونتائج التدقيق بعد التخليص
المعلومات المتعلقة بالترخيص الصادر أو المرفوض من الوكالة المانحة للتراخيص

)س( من ناحية تقييم المخاطر ،ما ھي اآلثار المتو ّقعة للبنود الفرعية الجديدة
التي تشمل  33مادة من المواد الكيميائية الخاضعة التفاقية األسلحة
الكيميائية?

ينبغي تقديم ترخيص االستيراد إلى الجمارك
>> المخاطر؛ مرتفعة/متوسطة/منخفضة<<
)(HS2017
يوجد ترخيص

ال يوجد ترخيص

متوسطة

مرتفعة

متوسطة

منخفضة

HS2017

)(HS2012
يوجد ترخيص

>> المخاطر; مرتفعة/متوسطة/منخفضة<<

ال يوجد ترخيص

 -- 2811.12سيانيد الھيدروجين

متوسطة

مرتفعة

)(HS2017
مرتفعة  /متوسطة  /منخفضة

 -- 2811.19غيرھا

مرتفعة  /متوسطة  /منخفضة

مرتفعة  /متوسطة  /منخفضة
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)(HS2012
مرتفعة  /متوسطة  /منخفضة

----مرتفعة  /متوسطة  /منخفضة

مادة كيميائية مماثلة

 28.11أحماض العضوية أخرى وغيرھا من المركبات
األكسجينية الالعضوية من الالمعادن.
 أحماض العضوية أخرى : -- 2811.11فلوريد الھيدروجين

مادة كيميائية خاضعة
التفاقية األسلحة الكيميائية
المواد الكيميائية المماثلة

 -- 2811.12سيانيد الھيدروجين
 -- 2811.19غيرھا

)س(

كيف يمكن ضمان ضوابط جمركية فعالة على المواد الكيميائية الخاضعة التفاقية األسلحة الكيميائية مع تيسير التجارة الدولية المشروعة?

تتيح البنود الفرعية الجديدة التي تشمل  33مادة من المواد الكيميائية الخاضعة التفاقية األسلحة الكيميائية
للجمارك:
 إنشاء عملية االستھداف على نحو أكثر دقة
 التحكم بالمواد الكيميائية الخاضعة التفاقية األسلحة الكيميائية بصورة أكثر فعالية مع تيسير التجارة الدولية المشروعة

 إجراء تقييم المخاطر بصورة أكثر فعالية

>> المخاطر؛ مرتفعة/متوسطة/منخفضة<<

)ج( أساليب جمركية مفيدة:
إدارة )تقييم( المخاطر )ملخص إدارة المخاطر الصادر عن منظمة الجمارك
العالمية(
معلومات ما قبل الوصول
التدقيق بعد التخليص )) (PCAالمبادئ التوجيھية الصادرة عن منظمة
الجمارك العالمية للتدقيق بعد التخليص(

ملخص

)(HS2017
يوجد ترخيص

ال يوجد ترخيص

متوسطة

مرتفعة

متوسطة

منخفضة

)(HS2012
يوجد ترخيص

ال يوجد ترخيص

 -- 2811.12سيانيد الھيدروجين

متوسطة

مرتفعة

 -- 2811.19غيرھا

)س( ما ھي مزايا التدقيق بعد التخليص في ضمان ضوابط جمركية فعّ الة على المواد الكيميائية
الخاضعة التفاقية األسلحة الكيميائية مع تيسير التجارة الدولية المشروعة?

قضايا عملية في التحكّم بتجارة المواد الكيميائية

النظام المُنسَّق ھو األداة األكثر قيمة في تحديد الھوية والفحص
ينبغي إنشاء ممارسة تصنيف جيدة التصميم و فعالة )الحكم المُسبق( وبنية تحتية جيدة
التنظيم للتصنيف
يمكن إلدارة المخاطر ومعلومات ما قبل الوصول والتدقيق بعد التخليص أن تضمن
الضوابط الجمركية الف ّعالة على المواد الكيميائية الخاضعة التفاقية األسلحة الكيميائية مع
تيسير التجارة الدولية المشروعة
البنود الفرعية الجديدة للمواد الكيميائية الخاضعة التفاقية األسلحة الكيميائية في النظام
المن ّسق لعام  2017مفيدة في جعل تقييم المخاطر أكثر فعالية
التدقيق بعد التخليص مفيد للحصول على معلومات بشأن مجال عمل العميل والتح ّقق من
التصنيف )=التحديد(

72

)ج( للحصول على معلومات وفھم أفضل لعالقة العميل بالمواد الكيميائية المستوردة
والتح ّقق والتصنيف )التحديد( فيما إذا كان من الصعب إجراء تحليل للعينة في
مرحلة التخليص.

شكرا الھتمامكم
ً
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