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السلطات الوطنية

حالة التنفيذ الوطني لالتفاقية
 حتى  20أكتوبر/تشرين األول  ،2015اعتمدت  (% 77) 147من الدول
األطراف تشريعًا للتنفيذ
 (% 61) 117 من الدول األطراف لديھا تشريعات تغطي جميع التدابير األولية
 (%16) 30 من الدول األطراف لديھا تشريعات تغطي بعض التدابير األولية
 منذ يوليو/تموز  ،2014قامت  6من الدول األطراف )وتشمل أوغندا( باعتماد
تشريع يغطي جميع التدابير األولية

4
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 ،189وسوف يتم إنشاء  3آخرين
)تيمور الشرقية ،وأنغوال والصومال(
زيارات المساعدة الفنية
أدوات بناء القدرات
برنامج الرعاية/الشراكة
دورة تدريبية أساسية ،دورات المادة الرابعة
التعاون مع أصحاب المصلحة اآلخرين
الصناعات الكيميائية ،والتعليم والدعوة

انقر على إدخال < رقم الشريحة إلدخال عنوانك ھنا

نظرة عامة على اتفاقية األسلحة الكيميائية

األدوات اإللكترونية

عدد الدول األطراف التي لديھا تشريعات

LAST 
 أداة اإلقرار اإللكتروني للسلطات الوطنية )(EDNA
ونظام تبادل المعلومات المؤمَّن )(SIX
 الدورات التدريبية للتعلّم اإللكتروني
EMS 
NIPS 
6

5
March 3, 2016

نظرة عامة على اتفاقية األسلحة الكيميائية

انقر على إدخال < رقم الشريحة إلدخال عنوانك ھنا

التعليم والدعوة

التدمير




 حتى مايو/أيار  ،2015ت ّم تدمير  %90من األسلحة الكيميائية
 أعلنت الدول األطراف التالية عن أسلحة كيميائية :ألبانيا والھند والعراق وليبيا واالتحاد الروسي
والجمھورية العربية السورية والواليات المتحدة
 تم االنتھاء من تدمير األسلحة الكيميائية في الجمھورية العربية السورية في يناير/كانون الثاني
2016 8



أفالم الحرائق
االجتماعات اإلقليمية للتعليم والدعوة
مبادئ الھاي التوجيھية األخالقية
يوم منظمة حظر األسلحة الكيميائية ) 29أبريل/نيسان( ،يوم
ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية ) 30نوفمبر/تشرين
الثاني/أول يوم من مؤتمر الدول األطراف( ،اليوم المفتوح
)سبتمبر/أيلول(
المجلس االستشاري للتعليم والدعوة

7
نظرة عامة على اتفاقية األسلحة الكيميائية
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آلية مشتركة للتحقيق








 7أغسطس/آب  ،2015اع ُتمِد باإلجماع قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بإنشاء آلية مشتركة
للتحقيق لتحديد المتورّ طين في استخدام األسلحة الكيميائية في سوريا
اآللية المشتركة للتحقيق ھي ھيئة مستقلة مقرّ ھا نيويورك ،ولھا مكوِّ ن في الھاي.
يتض ّمن موظفو اآللية المشتركة للتحقيق  24خبيرً ا باإلضافة إلى فريق قيادة مكوّ ن من  3أعضاء على أساس
التمثيل الجغرافي المتساوي
سوف تقدم منظمة حظر األسلحة الكيميائية خبرات فنية وتحليلية مح ّددة
التقرير األول :من المتو ّقع أن ينتھي في فبراير/شباط 2016
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 لضمان عدم انتاج األسلحة الكيميائية مرة أخرى مطل ًقا
 3,000 عملية تفتيش حتى أغسطس/آب 2015
 حوالي  240عملية تفتيش سنويًا
9

الطريق للمضي قُدمًا 2 -

الطريق للمضي قُدمًا 1 -

 سوف يت ّم الحفاظ على نظام للتح ّقق الصناعي قابل لالستمرار وتحسين القدرات
التحليلية لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية

 سوف تتغ ّير البيئة التشغيلية لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية تغ ّيرً ا
كبيرً ا على مدار العقد القادم

 سوف يستم ّر التنفيذ الوطني التفاقية األسلحة الكيميائية وتدابير الحماية من األسلحة
الكيميائية في تمثيل العمل الرئيسي؛ وسوف تكتسب جھود تحسين األمن الكيميائي
مزيداً من األھمية
 سوف يتم تقوية وتحسين الدعوة والمشاركة مع الدول غير األطراف والمنظمات
الدولية والصناعات والجھات األكاديمية والمنظمات غير الحكومية وتشكيل
شراكات على نطاق أوسع
 سوف يتم تطوير أدوات إلدارة وحوكمة منظمة حظر األسلحة الكيميائية في
مجاالت اإلدارة والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بنا ًء على
نھج اإلدارة القائم على النتائج

3

التفتيش على الصناعات الكيميائية

 طبيعة النزاع المسلح ،وتزايد التھديدات من الجھات الفاعلة غير الحكومية
 التغ ّيرات الھيكلية والتكنولوجية في الصناعات الكيميائية
 التقدم العلمي والتكنولوجي

 سوف تنتقل األنشطة من نزع األسلحة الكيميائية إلى منع إعادة
ظھورھا
 ستستدعي الحاجة إيجاد استثمارات جديدة في أنشطة متع ّددة تتعلّق
بالتح ّقق وبناء القدرات وإشراك أصحاب المصلحة وحوكمة المنظمة

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

14
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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
16

4

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

17
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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

20
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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

19

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

21

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
26

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
27

7

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
30

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

29

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
31
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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
34
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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
35
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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

4

2B04

42595-45-9

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

2931.90

2931.37

68957-94-8

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

5

2B04

3824.90

3824.91

2931.90

2931.35

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

6

2B04

756-79-6

Dimethyl methylphosphonate

2931.90

2931.31

7

2B04

78-38-6

Diethyl ethylphosphonate

2931.90

2931.33

8

2B04

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

9

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

13

2B10

869-24-9

2-(N,N-Diethylamino)ethylchloride hydrochloride

2921.19

2921.13

14

2B11

96-80-0

2-(N,N-Diisopropylamino)ethanol

2922.19

2922.18

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

32

3B16

105-59-9

Methyldiethanolamine

2922.19

2922.17*

33

3B17

102-71-6

Triethanolamine

2922.13

2922.15

*

HS code 2922.17 Provided for Methyldiethanolamine and Ethyldiethanolamine
38

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
39

CAS

1

108-02-1

2

129788-86-9

3

1619-34-7

4

25333-42-0

5

3001-98-7

6
7

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

676-97-1

Methylphosphonic dichloride

2B04

2931.90

8

7526-26-3

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

2931.90

2B04

2930.90

10

993-13-5

11

99580-93-5

2B04

2931.90

2B04

2931.90

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

10

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

42

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

44

11

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

43

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

46

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

45

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
48

12

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
47

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

?

52
Overview of the Chemical Weapons Convention
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 بنھاية ھذه الدورة سيتمكن المشاركون من:

األھداف

• 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

فرع اإلعالنات/شعبة التحقق

53
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نسخة  :2014صدرت مؤخرا

دليل المواد الكيميائية

 أكثر من  1800مادة كيميائية مدرجة في الجداول

Click on Insert > Slide Number to enter your title here

الجداولالكيميائية
دليلفيالمواد
 يسھل من عملية تحديد المواد الكيميائية المدرجة
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

•  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

56
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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

57

58

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
60
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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.

62

63
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Only returns up to 20 chemicals per search

66

يتم إرجاع فقط ما يصل الى  20مادة كيميائية لكل بحث

65

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

68
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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 أيضًا 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
67

69

70

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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Working together for a world free of chemical weapons

المادة السادسة

استعراض عام لشروط تقديم اإلعالنات وف ًقا
للمادة السادسة

 ترسي حق أي دولة طرف في تصنيع واستخدام المواد الكيميائية
السامة وسالئفھا في األنشطة غير المحظورة بموجب االتفاقية
 تنشئ األسس القانونية ألنظمة اإلعالن والتحقق المرتبطة بھذه المواد
الكيميائية والمرافق واألنشطة.

تفاصيل ھذه األنظمة منصوص عليھا في المُرفق المتعلق بالتحقق –
الجزء السادس إلى التاسع
74

فرع اإلعالنات/شعبة التحقق

73

المواقع التي ينبغي التحكم بھا

طبيعة االستخدام المزدوج للمواد الكيميائية
الحاجة إلى:
 تعريف المواد الكيميائية التي يجب رصدھا

و
 وتعريف المواقع واألنشطة التي يجب رصدھا

76
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75

مرفق )تعريف(

موقع المعمل )تعريف(
أي من المواقع الصناعية كما ھو موضح أدناه:

”مجمّع محلي متكامل يتكون من معمل أو أكثر ،مع أي مستويات إدارية
وسيطة ،ويخضع إلدارة تشغيل واحدة ،ويشمل بنية أساسية مشتركة“
)مثال :المكاتب اإلدارية وورش اإلصالح والصيانة والمركز
الطبي والمرافق العامة ،ومختبر التحليل المركزي ومختبرات البحث
والتطوير ،والمنطقة المركزية لمعالجة الصبيب والنفايات
ومستودعات التخزين(

 موقع المعمل
 المعمل
 الوحدة
المُرفق المتعلق بالتحقق – الجزء األول – الفقرة 6

المُرفق المتعلق بالتحقق – الجزء األول – الفقرة )6أ(
78
77

78

معمل )تعريف(

وحدة )تعريف(

”منطقة مستقلة بذاتھا نسبيا أو ھيكل أو مبنى بھذه الصفة يشتمل على
وحدة أو أكثر مع بنية أساسية ملحقة أو مرتبطة بھا“
)مثال :وحدة إدارية صغيرة ومناطق لتخزين مدخالت اإلنتاج والمنتجات
ومنطقة معالجة النفايات ،ومختبر تحليلي وخدمة إسعاف أولية
وسجالت(

”مجموعة المعدات التي تشمل األوعية وتركيبة األوعية ،الالزمة إلنتاج
مادة كيميائية أو تجھيزھا أو استھالكھا“
المُرفق المتعلق بالتحقق – الجزء األول – الفقرة )6ج(

المُرفق المتعلق بالتحقق – الجزء األول – الفقرة )6ب(

80
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79
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موقع معمل – معمل  -وحدة

مواقع يجب التحكم بھا

المدخل
الرئيسي
مستودع التخزين

صيانة

Plant site

حد أدنى لإلعالن

الكمية المُن َتجة )المُص َنعة  /المُس َتھلكة(

حد أدنى للتحقق

اإلدارة

82

صيانة

مختبر غرفة التحكم
معمل 200
معمل 300

مختبر

غرفة تحكم

معمل
معمل 902

معمل 901

معمل 301

معمل 302

معالجة التفايات السائلة

مستودع نفط

81

جدول 1
 يسمح باإلنتاج لألغراض البحثية أو الصيدالنية أو
الوقائية فقط
 الحد األقصى لمجموع المواد المخزنة في أي وقت من
األوقات أو حيازة أي دولة طرف في السنة ھو طن واحد
أو أقل

مواقع خاضعة لإلعالن

84
84

21

83
83

إعالنات المرافق المنتجة للمواد الكيميائية
المدرجة في الجدول 1

مواقع المعامل المنتجة لمواد الجدول  2الخاضعة لإلعالن

 المرفق الوحيد صغير حجم :يُسمح بمرفق واحد لكل دولة طرف،
ويسمح بإنتاج كمية تصل إلى طن واحد )تذكر :طن واحد كحد
أقصى لكل دولة طرف(
 مرفق آخر مخصص ألغراض وقائية:
اإلنتاج  10 - 0كغ)مرفق واحد لكل دولة طرف(
 مرافق أخرى مخصصة ألغراض بحثية أو طبية
أو صيدالنية
اإلنتاج  100غم –  10كغ
 ال إعالن إذا كان اإلنتاج أقل من  100غم

 مواقع المعامل التي تتألف من معمل أو أكثر والتي أنتجت أو
جھزت أو استھلكت ما يزيد من مواد الجدول  2الكيميائية عن
العتبات المسموح بھا في السنوات الثالث األخيرة أو متوقع أن
تفعل ذلك في العام المقبل.
 مواقع المعامل التي تتألف من معمل أو أكثر والتي أنتجت في أي
وقت منذ  1يناير/كانون الثاني  1946مادة من مواد الجدول 2
الكيميائية ألغراض األسلحة الكيميائية.

85

86
85
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الحد األدنى لمواد الجدول  2الكيميائية

اإلعالنات المتعلقة بمواقع المعامل التي تنتج مواد الجدول 2
الكيميائية )(1

 الحد األدنى لإلعالن

 االسم والمُالك والمشغلين ومكان موقع المعمل
 عدد المعامل المنتجة لمواد الجدول  3الكيميائية داخل موقع المعمل

• جدول )2أ(*  1 -كغ
• جدول )2أ( –  100كغ
• جدول )2ب( –  1طن

 لكل معمل يتعين اإلعالن عنه







االسم والمُالك/المشغلين والمكان داخل موقع المعمل
األنشطة الرئيسية
إنتاج أو تجھيز أو استھالك مواد الجدول  2الكيميائية
متخصص أم متعدد األغراض
أنشطة أخرى متعلقة بمواد الجدول  2الكيميائية )مثال :التخزين(
الطاقة اإلنتاجية

 الحد األدنى للتحقق
• جدول )2أ(*  10 -كغ
• جدول )2أ( –  1طن
• جدول )2ب( –  10أطنان

88
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اإلعالنات المتعلقة بمواقع المعامل التي تنتج مواد الجدول 2
الكيميائية )(2

مواقع المعامل المنتجة لمواد الجدول  3الخاضعة لإلعالن

 لكل مادة كيميائية مدرجة في الجدول  2تتخطى الحد األدنى

 مواقع المعامل التي تتألف من معمل أو أكثر والتي أنتجت مواد الجدول
 3خالل السنة التقويمية السابقة أو يتوقع أن تنتج مواد الجدول  3في
السنة التالية تتخطى الحد األدنى.
 مواقع المعامل التي تتألف من معمل أو أكثر والتي أنتجت في أي وقت
منذ  1يناير/كانون الثاني  1946مادة كيميائية من مواد الجدول 3
ألغراض األسلحة الكيميائية.

 االسم الكيميائي واإلسم التجاري والصيغة البنائية ،ورقم التسجيل في سجل
دائرة المستخلصات الكيميائية
 الكمية المنتجة أو المجھزة أو المستھلكة
 اإلعالن األولي  -السنوات التقويمية الثالث السابقة
 اإلعالن السنوي عن األنشطة السالفة  -السنة التقويمية السابقة
 المتوقع – السنة التقويمية التالية

 األغراض




90

االستھالك في الموقع )مع تحديد أنواع الناتج(
البيع أو النقل داخل أراضي الدولة الطـرف )إلى من وإلى أي ناتج نھائي؟(
التصدير المباشر )تحديد الدول المصدر إليھا(
أغراض أخرى )تحديد ھذه األغراض(

89
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اإلعالنات المتعلقة بمواقع المعامل التي تنتج مواد الجدول 3
الكيميائية )(1

الحد األدنى لمواد الجدول 3

 اسم موقع المعمل وأسماء المالك/المشغلين ومكان موقع المعمل
 عدد المعامل المنتجة لمواد الجدول  2المقامة داخل الموقع
 لكل معمل خاضع لإلعالن

 الحد األدنى لإلعالن 30 :طن
 الحد األدنى للتحقق 200 :طن

 اسم المعمل وأسماء المالك/المشغلين ومكان المعمل داخل موقع المعمل
 األنشطة الرئيسية

92
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اإلعالنات المتعلقة بمواقع المعامل التي تنتج مواد الجدول 3
الكيميائية )(2

مواقع المعامل المنتجة لمواد كيميائية
عضوية مميزة/عناصر الفوسفور والكبريت والفلور
لإلعالن
الخاضعة
التقويمية
 مواقع المعامل التي أنتجت عن طريق التخليق خالل السنة

 لكل مادة كيميائية مدرجة في الجدول  3تتخطى الحد األدنى

السابقة أكثر من  200طن من المواد الكيميائية العضوية المميزة
 مواقع المعامل التي تشمل معمال أو أكثر أنتج خالل السنة التقويمية
السابقة أكثر من  30طنا من مادة كيميائية عضوية مميزة غير مدرجة
بالجداول تحتوي على عناصر الفوسفور أو الكبريت أو الفلور )فوكب
فل(
 مواقع المعامل التي أنتجت على وجه الحصر مفرقعات أو مواد
ھيدروكربونية فقط

 االسم الكيميائي واإلسم التجاري والصيغة البنائية ،ورقم التسجيل في سجل
دائرة المستخلصات الكيميائية
 المقدار التقريبي لإلنتاج معبرا عنه بالنطاقات التالية 30 :إلى  200طن،
و 200إلى  1 000طـن ،و 1 000إلى  10 000طن ،وأكثــر من 00
 100طن
 اإلعالن األول والسنوي  -السنة التقويمية السابقة
 المتوقع – السنة التقويمية التالية

 أغراض اإلنتاج
93

94
93

94

إعالنات المرافق األخـرى إلنتاج المواد الكيميائية )المواد
الكيميائية العضوية المميزة/فوسفور كبريت فلور(

الحد األدنى للمواد الكيميائية
العضوية المميزة/فوسفور كبريت فلور

 قائمة أولية بالمرافق األخرى إلنتاج المواد الكيميائية والتي تخطى
إنتاجھا الحد األدنى في السنة التقويمية السابقة

 عتبة اإلعالن:

 اسم موقع المعمل واسم المالك/المشغلين ومكان موقع المعمل
 األشطة الرئيسية
 العدد التقريبي للمعامل في الموقع التي تنتج المواد الكيميائية العضوية
المميزة/فو كب فل
 المقدار اإلجمالي التقريبي إلنتاج المواد الكيميائية العضوية المميزة معبرا
عنه بالنطاقات التالية :أقل من  1 000طن ،ومن  1 000إلى 10 000
طن ،وأكثر من  10 000طن
 عدد معامل فوكب فل والمقدار اإلجمالي إلنتاج المواد الكيميائية -فوكب فل -
التي أنتجھا كل معمل -فوكب فل معبرا عنه بالنطاقات التالية :أقل من 200
طن ،ومن  200إلى  1000طن ،ومن  1000إلى  10 000طن ،وأكثر
من  10 000طن.

96
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96 تحديث سنوي للقائمة

 المواد الكيميائية العضوية المميزة/فو كب فل – أكثر من  200طن
 فوكب فل – أكثر من  30طن

 عتبة التحقق
 المواد الكيميائية العضوية المميزة/فوكب فل – أكثر من  200طن

95
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محظورات المادة األولى
-1

االستيراد والتصدير واإلعالن عن البيانات الوطنية
اإلجمالية بموجب اتفاقية األسلحة الكيميائية

تتعھد 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.
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98
97

98

عمليات نقل مواد الجدول 1
اإلخطارات واإلعالنات

البيانات الوطنية اإلجمالية عن مواد الجدول  2الكيمائية

 يجب أن تقوم الدولتان الطرفان بإخطار األمانة الفنية قبل أي
عملية النقل بـ  30يوما.

 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

 تستثنى المقادير التي ال تزيد عن  5مليغرامات من الساكسيتوكسين ،في
حاالت نقلھا ألغراض طبية/تشخيصية )مجموعات اختبار لتسمم المحار
الشللي( .حيث يتم اإلخطار عند إجراء عملية النقل.

 باإلضافة إلى تحديد كمي لواردات وصادرات كل من البلدان المعنية

 تصدر كل دولة طرف إعالنا سنويا مفصالً بشأن عمليات النقل
خالل السنة التقويمية السابقة.
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عمليات نقل مواد الجدول 2
إلى الدول غير األطراف في االتفاقية

البيانات الوطنية اإلجمالية عن مواد الجدول  3الكيمائية

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

 ال تنقل مواد الجدول  2الكيميائية إال إلى الدول األطراف ،وال يجوز
تلقيھا إال من ھذه الدول )اعتبارا من  29إبريل/نيسان  (2000إال في
الحاالت التالية:

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

 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

 باإلضافة إلى تحديد كمي لواردات وصادرات كل من البلدان المعنية

101

102
101

102

عمليات نقل مواد الجدول  3إلى الدول
غير األطراف في االتفاقية

عمليات نقل مواد الجدول  3إلى الدول
غير األطراف في االتفاقية

 في حالة حدوث عمليات نقل إلى دول غير األطراف في اتفاقية
األسلحة الكيميائية ،يجب تقديم شھادة مستخدم نھائي ) (EUCمن
قبل السلطة الحكومية المختصة )ليس المستورد(
 يجب أن تنص شھادة المستخدم النھائي فيما يتصل بالمواد
الكيميائية المنقولة على ما يلي:

ال تلزم شھادة مستخدم نھائي بالنسبة لما يلي )القرار C-VI/DEC.10
الصادر في مايو/أيار (2001
 منتجات تحتوي على  %30أو أقل من مواد الجدول  3الكيميائية
 منتجات مصنفة كسلع استھالكية معدة للبيع بالتجزئة بغرض االستخدام
الشخصي ،أو معدة لالستعمال الفردي







104
104

26

103
103

أنھا لن تستخدم إال ألغراض غير محظورة بموجب االتفاقية
عدم إعادة نقلھا
أنواعھا وكمياتھا
استخدامھا النھائي )استخداماتھا النھائية(
اسم )أسماء( وعنوان )عناوين( المستخدم النھائي )المستخدمين
النھائيين(.

مبادئ توجيھية إلعالنات البيانات الوطنية اإلجمالية )(2

مبادئ توجيھية إلعالنات البيانات الوطنية اإلجمالية

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

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

 يجب أن تتضمن إعالنات البيانات الوطنية اإلجمالية أنشطة األشخاص الطبيعيين
واالعتباريين الذين يقومون بنقل مواد كيميائية خاضعة لإلعالن )بما في ذلك التجار
– ال يقتصر على مواقع المعامل الخاضعة لإلعالن(
 يجب إدراج مواد الجداول  2و 3إذا كان مجموع إعالنات البيانات الوطنية لھذا
النشاط )مثال :اإلستيراد والتصدير( يزيد عن الحد األدنى المحدد لھذه المادة
الكيميائية في المرفق المتعلق بالتحقق

 عند اإلبالغ عن تقسيم الواردات والصادرات حسب البلد المعني ،إذا
قلت الكمية المذكورة لبلد معين في ھذا اإلعالن عن الحد األدنى المحدد،
ينبغي التعبير عن الكمية ب ”أقل من كمية الحد األدنى"
ھذا القرار ينظم فقط كيفية جمع البيانات واإلبالغ عنھا ،وليس تجميعھا






 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(
 105تتخطي العتبة ،يجب أن ُيع َلن عنھا.

106
105

106

Triethanolamine

Triethanolamine

100
10

100

Triethanolamine

MER

Triethanolamine

الصادرات ال يتعين اإلعالن
عنھا إذا بلغ إجمالي أقل من
 30طنا

MER
25

<30

SAT
75108
108

27

SAT
75107
107

10

حدود التركيز المنخفض لمواد الجدولين  2و3

متطلبات اإلعالن
 اإلعالنات األولية
 يجب أن تقدم من قبل جميع الدول األطراف ،حتى من جانب من ليس لديھم ما يعلنوا
عنه
 مرافق مواد الجدول  ،1ومواقع معامل مواد الجدول  2و ،3والبيانات الوطنية اإلجمالية
لمواد الجدول  2و ،3والقائمة األولية لمرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى

 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

 مرافق مواد الجدول  ،1وعمليات نقل مواد الجدول  ،1ومواقع معامل مواد الجدول 2
و ،3والبيانات الوطنية اإلجمالية لمواد الجدول  2و ،3وتحديثات مرافق إنتاج المواد
الكيميائية فقط  -ومع ذلك ُي َشجَ ع على تقديم تحديثات كلية عن مرافق إنتاج المواد
الكيميائية األخرى الخاضعة لإلعالن كل عام (EC-53/DG.11) -

 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

 إعالنات سنوية عن األنشطة السابقة

 إعالنات سنوية عن األنشطة المتوقعة
 مرافق مواد الجدول  ،1ومواقع معامل مواد الجدول  2و3

 إعالنات األنشطة اإلضافية المخططة
― مواقع معامل مواد الجدول  2و3
109
109

110

إعالنات سنوية عن األنشطة السابقة

الجداول الزمنية لإلعالن األولي
بالنسبة لمواد الجدول ،1
المعلومات الخاصة بالمرفق فقط
التي يعلن عنھا وليس المعلومات
الخاصة باإلنتاج

بالنسبة للمواد الكيميائية
العضوية المميزة/مواد فوكب فل،
يجب تقديم التحديثات فقط
الجدول 1
الجدول 2
الجدول 3

جدول ،2
جدول ،3
المواد
الكيميائية
العضوية
المميزة/فوكب
فل
جدول 2

خول حيز التنفيذ  30 +يوم

نھاية العام  90 +يوم

2016
2016

دخول حيز التنفيذ

2015

نھاية العام
112
112

28

جدول 2

111

2015

2014

2013

إعالنات األنشطة اإلضافية المخططة

إعالنات سنوية عن األنشطة المتوقعة

جدول 2
جدول 3

جدول 2
جدول 3

جدول 1

بداية العام – يوم
60

التغيير –  5أيام تقديم اإلعالن السنوي عن األنشطة المتوقعة 2014

بداية السنة –  60يوم

)في موعد ال يتجاوز  5أيام قبل بدء
النشاط(
2016

2016

2015

بداية العام

بداية السنة –  90يوم

2015

بداية السنة
113

114
113

114

المرافق الصناعية لمواد الجدول  1و 2و3

 31كانون األول/ديسمبر 2015

بعض اإلحصاءات
مرافق المادة السادسة الخاضعة لإلعالن وتفتيشھا

تم اإلعالن عنھا

116

29

34

36

23

من قبل الدول األطراف

115

المواد الكيميائية العضوية المميزة/فوكب فل
 31كانون األول/ديسمبر 2015

شكرا
أسئلة

تم اإلعالن عنھم من قبل  81دولة طرف

?
117

118

119

120
Overview of the Chemical Weapons Convention

30

Overview of the Chemical Weapons Convention

خال من األسلحة الكيميائية
عالم ٍ
نعمل م ًعا نحو ٍ

قرارات رئيسية تتعلق باإلعالنات

القرارات العامة

فرع اإلعالنات/شعبة التحقق

122

121

122

التوزيع الفرعي والتعبئة

نطاق ”األلكيل“ في الجداول

) C-I/DEC.36الصادر في  16مايو/أيار (1997

)) (C-I/DEC.35الصادر في  16مايو /أيار (1997

 بالنسبة لعائالت المواد الكيميائية ،تفھم مصطلحات األلكيل ،واأللكيل الحلقي
,األلكيلية والمثيل واإلثيل ،وال ع ـ بروبيل ،أو األيسوبروبيل بالمعنى الحرفي

 أنشطة التوزيع الفرعي والتعبئة ال تعتبر تجھيزاً للمواد المدرجة في
الجداول وبالتالي ال تخضع لإلعالن.

)أي ال تستبدل(

 أجريت بعض عمليات التفتيش في مرافق مواد الجدول  2الكيميائية
الموجود بھا ھذه األنواع من األنشطة الغير خاضعة لإلعالن
O

إثيل فوسفونو فلورايدات فينيل
الجدول )2ب( 04وليس
الجدول )1أ(01
 123كلورو مثيل مثيل فوسفونو فلورايدات

124
124
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123

O

P
F

تطبيق قواعد التقريب ووحدات القياس المذكورة في EC-XIX/DEC.5

126

الرقم المقدم إلى السلطة
الوطنية

خيارات رئيسية لقواعد التقريب

0.004ملغ

0.00400ملغ /4.00ميكروغرام

قواعد التقريب
)  EC-XIX/DEC.5الصادر في  7إبريل/نيسان (2000

0.3ملغ

0.300ملغ /300ميكروغرام

0.8388ملغ

0.839ملغ /839ميكروغرام

1.674ملغ

1.67ملغ

1.677ملغ

1.68ملغ

5ملغ

5.00ملغ

0.002غم

0.00200غرام /2.00ملغ

100.5غم

101غرام /0.101كغ

0.068كغ

0.0680كجم /68.0غم

266.6كع

267كجم /0.267طن

 1.66طن

1.66طن

 104.4طن

104طن /0.104كيلو طن

1004.5طن

1.00كيلو طن

10539طن

10.5كيلو طن

 1،486طن
يتم اإلعالن عن
الكميات بثالثة
أرقام

126

 بالنسبة لإلعالنات ،يتم اإلعالن عن جميع الكميات كثالثة أرقام:
 الكميات التي تحتوي على أكثر من ثالثة أرقام ،يتم تقريبھا إلى ثالثة
أرقام ) 1،49طن أو  1.49طن(
 الكميات التي تحتوي على أقل من ثالثة أرقام ،يتم إطالتھا من خالل
إضافة أصفار
 ال تحسب األصفار الموجودة قبل أول أرقام غير صفرية.

125
125

معنى ”إنتاج“ كما ھو معرف في
المادة الثانية ،الفقرة الفرعية
)12أ(

المصانع المختلطة
) C-I/DEC.40الصادر في  16مايو/أيار (1997

) C-II/DEC.6الصادر في  5ديسمبر/كانون األول(

 المصانع المختلطة ھي المصانع التي يشملھا فرديا أكثر من جزء
واحد من المُرفق المتعلق بالتحقق وفقا للمادة السادسة
 يتم اإلعالن عن المصانع المختلطة وفقا لكل األجزاء المناسبة من
المُرفق المتعلق بالتحقق وفقا للمادة السادسة
 تخضع المصانع المختلطة للتفتيش وفقا للجزء الخاص من المُرفق
المتعلق بالتحقق الذي يخول إجراء التفتيش

”يقصد بمصطلح ”إنتاج“ مادة كيميائية تكوينھا من خالل تفاعل
كيميائي“
 اإلنتاج كما ھو معرف في المادة الثانية ،الفقرة الفرعية )12أ(
ينبغي أن يفھم على إنه يشمل مادة كيميائية مدرجة في الجداول
1و 2و 3تم إنتاجھا من خالل تفاعل كيميائي حيوي أو من خالل
تفاعل بوسيط بيولوجي

128
128
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127
127

معنى إنتاج مواد الجدول 1
) C-I/DEC.43الصادر في مايو/أيار (1997
”حيازة“ المواد الكيميائية المدرجة في الجدول  ،1كما ھو مشار اليه في
الفقرتين  1و 2من الجزء السادس من الُمرفق المتعلق بالتحقق ،يشمل
استخالصھا من مصادر طبيعية؛

أ-

جدول 1

ب -االستخالص والعزل فوق الحد األدنى لإلعالن يتمان فقط في مرافق الجدول 1
المعلنة بالنسبة المواد الكيميائية المدرجة في الجدول  1التي ال يتم إنتاجھا عادة
في مفھوم االتفاقية بل يتم عزلھا عن طريق التجھيز )كالتوكسينات مثال(؛
ج -ينبغي ألي مرفق ينتج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول  1فوق الحد األدنى
لإلعالن عن طريق التخليق الكيميائي أو االستخالص/العزل ،اإلعالن عنه
والتحقق منه بمقتضى الجزء السادس من المُرفق المتعلق بالتحقق.

129

130
129

130

استعمال الحبائس فيما يتعلق بمواد الجدول 1

اإلبالغ عن إنتاج الريسين

) C-10/DEC.12الصادر في  10نوفمبر/تشرين الثاني (2005

) C-V/DEC.17الصادر في  18مايو/أيار (2000

 يُفھم إنتاج المادة الكيميائية المدرجة في الجدول  ،1ألغراض
اإلعالن ،باعتباره يشمل النواتج الوسيطة أو النواتج الثانوية أو
النواتج التي تمثل نفايات ،التي يجري إنتاجھا واستھالكھا في سياق
مجموعة معينة من عمليات ،حيث تتسم ھذه النواتج الوسيطة ،إلخ
بالثبات الكيميائي ويمكن عزلھا من دفيق المواد الجاري صنعھا،
ولكن ال يجري عزلھا عادة

 ال تخضع مصانع تجھيز زيت الخروع إلجراءات إعالن مواد الجدول 1

132
132

33

131
131

التغييرات في اإلعالنات السنوية
) C-I/DEC.38الصادر في  16مايو (1997

 التغييرات في أجزاء اإلعالن السنوي التي ال يتوقع تغييرھا عادة
من سنة إلى أخرى ،كاالسم والعنوان والموقع ،يتعين اإلخطار بھا
عندما يحين موعد اإلعالن التالي.
 يتعين توفير المعلومات التي طلبت في اإلعالن السابق بكاملھا
وحتى إن لم يطرأ أي تغيير على جوھر اإلعالن بالمقارنة
باإلعالن السابق.

الجدول  2و3

133

134
133

134

التغييرات في اإلعالنات السنوية

حدود التركيز المنخفض فيما يخص مواد الجدول  2و3

) C-I/DEC.38الصادر في  16مايو (1997

) C-V/DEC.19الصادر في  19مايو/أيار (2000

 حدود التركيز المنخفض لإلعالنات

 إخطار بتغييرات في األنشطة المتوقعة في اإلعالنات السنوية
قبلھا بما ال يقل عن خمسة أيام:




– 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 3




مصنعا إضافيا لمواد الجدول  2أو مواد الجدول 3
مادة كيميائية إضافية مدرجة في الجدول  2أو في الجدول 3
نوعا إضافيا من األنشطة المتعلقة بمادة كيميائية مدرجة في الجدول 2
)اإلنتاج أو التجھيز أو االستھالك أو التصدير المباشر أو البيع أو النقل(
زيادة متعلقة بإنتاج/تجھيز/استھالك مادة كيميائية مدرجة في الجدول 2
أو تغيير فوقي في نطاق اإلنتاج للمواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3
أي فترة زمنية إضافية يحدث فيھا نشاط خاضع لإلعالن متعلق بمادة
كيميائية مدرجة بالجدول 2

 يكون اإلخطار بالتوقف عن أنشطة مزمعة على أساس طوعي
136
136
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135
135

عمليا – الجدول )2أ(
التركيز

الكمية المنتجة أو المجھزة أو المستھلكة
أكثر من  100كجم
ولكن أقل من أو
تساوي  1طن

أكثر من 1
طن

أقل من أو تساوي
 100كجم
أقل من أو يساوي ال يشترط اإلعالن
ال تخضع للتفتيش
٪1

ال يشترط اإلعالن
ال تخضع للتفتيش

ال يشترط
اإلعالن
ال تخضع
للتفتيش

أكثر من  ٪1ولكن ال يشترط اإلعالن
ال تخضع للتفتيش
أقل من أو
يساوي ٪10

ال يشترط اإلعالن
ال تخضع للتفتيش

يشترط
اإلعالن
تخضع
للتفتيش

ال يشترط اإلعالن
ال تخضع للتفتيش

يشترط اإلعالن
ال تخضع للتفتيش

يشترط
اإلعالن
تخضع
للتفتيش

أكثر من %10

حدود التركيز المنخفض فيما يخص مواد الجدول )2أ( و)2أ(*
) C-14/DEC.4الصادر في  2ديسمبر/كانون األول (2009

 ال يُطلب تقديم اإلعالنات بموجب الجزء السابع من المُرفق
المتعلق بالتحقق بشأن الخالئط الكيميائية التي تحتوي على:
 1 في المائة أو أقل من مواد الجدول )2أ( و)2أ(* الكيميائية؛
 أكثر من  1في المائة وأقل من  10في المائة من مواد الجدول )2أ(
و)2أ(* بشرط أن تكون الكمية السنوية المنتجة أو المصنعة أو المستھلكة
أقل من الحد األدنى للتحقق؛

 تاريخ التنفيذ :في أقرب وقت ممكن عمليا
 ال يوجد تاريخ للتطبيق لكن ستقدم األمانة الفنية تقريرا مفصال في
تقرير تطبيق تدابير التحقق عن وضع تدابير التطبيق بدءا من
 2012ومؤتمر االستعراض الثالث لمراجعة التقدم في تدابير
التطبيق
137
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مفاھيم تتعلق بإعالنات مواد الجدول 2و3
حدود اإلنتاج

عمليا  -الجدول )2أ(*

) C-8/DEC.7الصادر في أكتوبر/تشرين األول (2003

التركيز

 يفھم إنتاج المادة الكيميائية المدرجة في الجدول  2أو الجدول  ،3ألغراض
اإلعالن ،باعتباره يشمل كافة الخطوات التي ينطوي عليھا إنتاج المادة الكيميائية
في شتى الوحدات ضمن نفس المعمل عن طريق تفاعل كيميائي ،بما فيھا أي
عملية مرتبطة بذلك )مثل التنقية أو الفصل أو االستخالص أو التقطير أو
التكرير( ال تحول خاللھا المادة الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى .واليتعين
اإلعالن بدقة عن ماھية أي عملية مرتبطة بذلك )مثل التنقية ،إلخ(

أقل من أو تساوي  1كجم أكثر من  1كجم ولكن أقل
من أو تساوي 10
كجم
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أكثر من الحد
األدنى
لإلعالن

العمليات المرتبطة
بخطوات اإلنتاج

أقل من أو يساوي ٪1

ال يشترط اإلعالن
ال تخضع للتفتيش

ال يشترط اإلعالن
ال تخضع للتفتيش

أكثر من  ٪1ولكن أقل
من أو يساوي ٪10

ال يشترط اإلعالن
ال تخضع للتفتيش

ال يشترط اإلعالن
ال تخضع للتفتيش

يشترط اإلعالن
تخضع للتفتيش

أكثر من %10

ال يشترط اإلعالن
ال تخضع للتفتيش

يشترط اإلعالن
ال تخضع للتفتيش

يشترط اإلعالن
تخضع للتفتيش

وحدة إنتاجك•
139
139

أكثر من  10كجم

ال يشترط اإلعالن
ال تخضع للتفتيش

معمل

أقل من الحد
األدنى لإلعالن

الكمية المنتجة أو المجھزة أو المستھلكة

استعمال الحبائس فيما يتصل بمواد الجدول 2و 3

التخلص من نفايات المادة 2

) C-9/DEC.6الصادر في  30نوفمبر (2004

) C-I/DEC.37الصادر في  16مايو/أيار (1997

 أن يفھم إنتاج المادة الكيميائية المدرج في الجدول  2أو الجدول  ،3إلغراض
اإلعالن ،باعتباره يشمل كافة النواتج الوسيطة أو النواتج الثانوية أو النواتج
التي تمثل نفايات ،التي يجري إنتاجھا أو استھالكھا في سياق مجموعة معينة
من عمليات الصنع الكيميائية المتسلسلة ،حيث تتسم ھذه النواتج الوسيطة أو
النواتج الثانوية أو النواتج التي تمثل نفايات بالثبات الكيميائي فتوجد بالتالي
لوقت كاف إلتاحة عزلھا عن دفيق المواد الجاري صنعھا ،ولكن ال يجري
عزلھا في ظروف التشغيل العادية أو المھيأة.

 من المفھوم أنه يتعين على موقع المصنع الذي يحتوي على مصنع
يستھلك مادة كيميائية مدرجة في الجدول  2في نظام إلدارة
النفايات والتخلص منھا بكميات تتجاوز الحد األدنى لإلعالن عن
ھذه المادة الكيميائية أن يعلن عن ھذا االستھالك بموجب الفقرة 8
من الجزء السابع.

141
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المفاھيم المتعلقة بالجزء التاسع
) C-I/DEC.39الصادر في  16مايو/أيار (1997
 ال تحتوي المواد الكيميائية العضوية المميزة/فوكب فل على:
 األوليجومرات والجزيئات المتعددة )البوليمرات(
 المواد الكيميائية التي ال تحتوي إال على الكربون والفلز

المواد الكيميائية العضوية المميزة/فوسفور كبريت فلور
)فوكب فل(

 في تعريف المواد الكيميائية العضوية المميزة
 يشير مصطلح ”أكاسيد الكربون“ إلى أكسيد الكربون وثاني أكسيد
الكربون
 ويشير مصطلح ”كبريتيدات الكربون إلى ثنائي كبريتيدات الكربون.
 كبريت الكربون مشمول بالمصطلحين معًا

 يشمل مصطلح ”ھيدروكربون“ كل المواد الھيدروكربونية بغض
النظر عن عدد ذرات الكربون

144
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ملحوظة الھيدروكربونات مواد كيميائية عضوية مميزة غير مدرجة
144
بالجداول

143
143

المفاھيم المتعلقة بالجزء التاسع

المفاھيم المتعلقة بالجزء التاسع

) C-I/DEC.39الصادر في  16مايو/أيار (1997

) C-I/DEC.39الصادر في  16مايو/أيار (1997

 يتعين عند حساب المقدار اإلجمالي إلنتاج المواد الكيميائية العضوية
المميزة في موقع المصنع عمال بالفقرة )1أ( من الجزء التاسع من المرفق
المتعلق بالتحقق ،جمع بيانات اإلنتاج بطريقة تشمل:

حساب المقدار اإلجمالي التقريبي إلنتاج المواد الكيميائية العضوية المميزة
أ-

في حالة إنتاج مادتين أو أكثر منھا في المعمل ذاته:

AAP=QC+QF

C
F

• )أ( المقدار اإلجمالي لكل ھذه المواد الكيميائية العضوية المميزة الغير مدرجة
بالجداول ،في حالة إنتاج مادتين أو أكثر منھا في المعمل ذاته؛

A+B
D+E

• )ب( في حالة العمليات متعددة الخطوات ،كمية المنتج النھائي فقط إذا كان مادة كيميائية
عضوية مميزة غير مدرجة بالجداول ،أو كمية المنتج الوسيط األخير لعملية تخليق
متعددة الخطوات والذي يطابق تعريف المواد الكيميائية العضوية المميزة الغير مدرجة
بالجداول؛
• )ج( في حالة المنتجات الوسيطة التي تطابق تعريف المادة الكيميائية العضوية المميزة
غير المدرجة بالجداول والتي يستعملھا مصنع آخر في الموقع إلنتاج مادة كيميائية
عضوية مميزة غير مدرجة بالجداول ،مقدار المنتج الوسيط والمنتج الناتج عنه في ذلك
المصنع اآلخر.
145

146
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حساب المقدار اإلجمالي التقريبي إلنتاج المواد الكيميائية العضوية
المميزة

حساب المقدار اإلجمالي التقريبي إلنتاج المواد الكيميائية العضوية
المميزة
ج -استخدام منتجات وسيطة من قبل معمل آخر في موقع المعمل
ذاته
في المعمل 1
في المعمل 2

C
E

ب -العمليات متعددة الخطوات في المعمل ذاته

D

A+B
C+D

=AAPكمية أخر مادة كيميائية عضوية مميزة تم إنتاجھا

QTA= QC + QE
148
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خال من األسلحة الكيميائية
عالم ٍ
نعمل م ًعا للوصول إلى ٍ

األھداف

تحديد األنشطة الصناعية الخاضعة لإلعالن

 بنھاية ھذه الجلسة ،ينبغي على المشاركين:
 فھم النھج المقترح لتحديد األنشطة الخاضعة لإلعالن
 اإللمام بالمصادر المختلفة لجمع المعلومات المتاحة في بلدانھم
 اإللمام بكيفية المضي قدما عند تعقب التجار األفراد والمرافق

فرع اإلعالنات/شعبة التحقق

150
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تذكير باألنشطة الخاضعة لإلعالن
بموجب المادة السادسة

نھج تحديد األنشطة الخاضعة لإلعالن
 ال يوجد طريقة مثلى للقيام بذلك ،يجب أخذ العديد من العوامل في
االعتبار:

 إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجداول  1و 2و3
 تجھيز واستھالك المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2

 حجم ونوع الصناعة )وليس الصناعات الكيميائية فقط(
 التجارة :ھل ھناك منفذ/ميناء في دولتك يعتبر مركزا إقليميا ً للشحن – تجار
محتملون في المواد الكيميائية المدرجة في الجداول
 نظم قانونية/اإلدارية تؤثر على المعلومات المتاحة

 استيراد وتصدير المواد الكيميائية المدرجة في الجداول
 اإلنتاج عن طريق التخليق للمواد الكيميائية العضوية المميزة
)بما في ذلك المواد التي تحتوي على عناصر فوكب فل(
 الحد األدنى المطبق للوزن والتركيز

151
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خطة عمل مقترحة لتحديد األنشطة الخاضعة لإلعالن

استخدامات فعلية أو محتملة لمواد
كيميائية مدرجة في الجداول

استخدامات فعلية أو محتملة
لمواد كيميائية مدرجة في الجداول



قطاعات الصناعة


مصادر المعلومات



التجار الفرديون/المرافق/مواقع المعامل
153
153

154
154

المواد الكيميائية األكثر استخداما وتداوال
المدرجة في الجدولين  2و3

استخدامات المواد الكيميائية المدرجة في الجدول رقم 1

 www.opcw.orgقسم الصناعة
 ليس لھا استخدامات واسعة النطاق
تستخدم في
 تطوير المبيدات
 التحضيرات الطبية والصيدالنية

 الريسين
 بحوث مكافحة السرطان

 ساكسيتوكسين
 أدوات تشخيص لتسمم المحار الشللي

 الخردل اآلزوتي
 -كميات صغيرة لعالج بعض أنواع السرطان

 تستخدم كميات صغيرة من مواد الجدول  1الكيميائية المختلفة في تطوير
أساليب الحماية والكشف
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أمثلة للصناعات التي تستخدم عاد ًة المواد الكيميائية
المدرجة في الجدول 2

أمثلة للصناعات التي تستخدم عاد ًة المواد الكيميائية
المدرجة في الجدول 2

 الراتنجات والجزيئات المتعددة )البوليمرات( ،مثال:

 األدوية والمنتجات البيطرية

 مواد جدول )2ب( 04المختلفة والتي تستخدم كمثبطات لھب مثل مثيل
فوسفونات ثنائي مثيل ) (DMMPو إثيل فوسفونات ثنائي إثيل )(DEEP
 پرفلورو ايزوبوتن ) (PFIBكناتج ثانوي إلنتاج الفلوروبوليمر

 إنتاج مضادات الكولين والزرنيخات والمھدئات وخافضات ضغط الدم
 إنتاج المضادات الحيوية البيطرية

 أخرى

 المنسوجات ،مثال

 األصباغ واألحبار ومواد الطالء ومواد الغطاء والمبيدات الحشرية ومواد
التشحيم

158
158

 مواد الجدول )2ب( 04الكيميائية المختلفة المستخدمة كمثبطات للھب
 ثيوثنائي غليكول المستخدم في األصباغ ومنعم األقمشة

157
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أمثلة للصناعات التي تستخدم عاد ًة المواد الكيميائية
المدرجة في الجدول 3

أمثلة للصناعات التي تستخدم عاد ًة المواد الكيميائية
المدرجة في الجدول 2

 الكيماويات الدقيقة/المتخصصة واألدوية

 صناعة النفط والغاز

 العديد من مواد الجدول  3الكيميائية تستخدم كسالئف أو كواشف كيميائية في
إنتاج مجموعة واسعة من المواد الكيميائية

 تحلية الغاز الطبيعي )مثيل ثنائي إيثانول أمين و ثالثي إيثانول أمين(

 الراتنجات والجزيئات المتعددة

 المبيدات الحشرية

 البولي يوريثان والكربونات بولي )فوسجين(
 األكريالت )سيانيد الھيدروجين(

 سالئف مبيدات الحشرات ،ومبيدات األعشاب ،ومبيدات الفطريات
 كمادة تبخير )كلوروبكرين(

 استخراج الذھب

 مستحضرات التجميل/أدوات النظافة الشخصية والمنظفات

 إنتاج أمالح السيانيد )سيانيد الھيدروجين(

 إنتاج المؤثرات السطحية )ثالثي إيثانول أمين(

 المطاط

 اإلسمنت/الخرسانة

 عوامل الفلكنة )أول كلوريد الكبريت(

 إضافات اإلسمنت )ثالثي إيثانول أمين(

 دباغة الجلود
 تحضير محاليل الدباغة )إيثل ثنائي إيثانول أمين وثالثي إيثانول أمين(
160
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أمثلة شائعة للمواد الكيميائية العضوية المميزة

أمثلة شائعة للمواد الكيميائية العضوية المميزة )(2
 إنتاج المونومرات للبلمرة

قائمة المواد الكيميائية العضوية المميزة كبيرة جدا ،لكن سيتم تغطية بعض
نماذج المنتجات:

 إنتاج الكيل البنزين الخطي سلفونات للمنظفات

 البتروكيماويات
 الھيدروكربونات مثل البنزين أو اإليثيلين )ولكن تذكر اإلعفاء للمواقع
التي تنتج الھيدروكربونات فقط(

 إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة ،على سبيل المثال
 النكھات ومحسنات الطعام

 الميثانول والكحوليات الصناعية األخرى

 األحبار واألصباغ

 ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر كمضافات الوقود

 مثبطات اللھب )استبعاد تلك الموجودة في الجدول (2

 الفورمالديھايد ،واألسيتون ،وأكسيد اإلثيلين ،إلخ

 إنتاج األدوية )ليس صياغتھا(

 تذكر :ھذه مجرد أمثلة

 إنتاج المبيدات الحشرية )ليس صياغتھا(
 إنتاج سماد اليوريا
161
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المصادر المحتملة للمعلومات
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السجالت وقواعد البيانات الحكومية
اتحادات الصناعات الكيميائية والصناعات ذات الصلة
الغرف التجارية
القوائم وقواعد البيانات التجارية
جھات اإلتصال الصناعية واألكاديمية
المعلومات الواردة من الدول األطراف األخرى ،وتشمل الواردة عن طريق األمانة العامة – التباين في عمليات النقل
اإلنترنت

مصادر المعلومات
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القوائم والمطبوعات التجارية






السجالت وقواعد البيانات الحكومية

Chem Sources International
دليل منتجي المواد الكيميائية في العالم )(DWCP
دليل مشتري المواد الكيميائية OPD Chemical Buyers
Directory
مؤسسة ) SRI Consultingخدمات األعمال الكيميائية(
أخبار األعمال الكيميائية
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سجالت الجمارك
تراخيص االستيراد والتصدير
سجالت الصحة والسالمة والتصاريح البيئية
تصاريح النقل/سلطات المنافذ
سجالت وزارة المالية
السجالت الحكومية للمشروعات
معلومات مكتب براءات االختراع
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اإلنترنت
 يُعلن المنتجون والموردون )التجار( ومستخدمو المواد الكيميائية عن
منتجاتھم بشكل واسع على اإلنترنت
 تختلف المواقع اإللكترونية المفيدة حسب البلد/اإلقليم ولكن عمليات
البحث البسيطة باستخدام محركات البحث العادية يمكن أن توفر الكثير
من الخيوط للشركات وتساعد في تحديد األدلة التجارية التي قد تكون
مفيدة أيضا.

التجار الفرديون/المرافق/مواقع المعامل
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خط األساس األولي لألنشطة الخاضعة لإلعالن:
مقترحات

خط األساس األولي لألنشطة الخاضعة لإلعالن:
مقترحات )(2

 استخدم مصادر المعلومات لتحديد شركات ضمن قطاعات الصناعة
المعنية يُحتمل أن تكون لھم عالقة بالمواد الكيميائية الدرجة في
الجداول )تذكر التجار(
 اجمع قائمة أولية للشركات/الكيانات ليتسنى االتصال بھا  -ربما
بالتعاون مع غرفة تجارية أو اتحاد صناعات.
 ن ِّقح القائمة األولية بإزالة التكرار ،مع مراعاة عمليات
الدمج/االستحواذ الخ التي حدثت بعد تاريخ أخر تحديث لمصدر
المعلومات.

 النظر في استخدام االستبيانات ليتم إرسالھا إلى الشركات/الكيانات
المدرجة في القائمة األولية )التصميم يحتاج إلى تفكير متأني(
 االستفادة من الفرصة لنشر معلومات توضح األسباب وراء طلب
الحصول على معلومات
 التأكيد بشكل خاص أنه ال يوجد تلميح بصلة بين طلب تقديم
المعلومات ووجود أنشطة تنطوي على األسلحة الكيميائية
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خط األساس األولي لألنشطة الخاضعة لإلعالن:
مقترحات )(3

الرصد المستمر لألنشطة الخاضعة لإلعالن

 النظر في إقامة ندوات معلوماتية تستطيع الشركات/الكيانات المدرجة
في القوائم تعلم المزيد من خاللھا
 استخدام أية معلومات تم الحصول عليھا من خالل االستبيانات
والندوات وغيرھا من وسائل االتصال لتنقيح القائمة لتحديد الشركات
التي قد تحتاج إلى متابعة االتصال معھا.
 تذكر أن أولئك الذين في القائمة الخاصة بك قد ال يكون لھم أي أنشطة
خاضعة لإلعالن لكنھم قد يكونوا على دراية بآخرين لھم أنشطة يتعين
اإلعالن عنھا مثل التجار

 تذكر أن الصناعات ،خصيصا الصناعات الكيميائية ،تتغير باستمرار
ُ تنشأ مرافق/شركات جديدة ،و ُتغلق أو يستحوذ على القديمة

 باإلضافة إلى ذلك ،يتم تغيير متطلبات اإلعالن أحيانا بسبب قرارات
المجلس التنفيذي أو مؤتمر الدول األطراف
 البد من االستمرار في استخدام مصادر المعلومات لتحديد األنشطة
الخاضعة حديثا لإلعالن أو ربما تلك األنشطة التي تم تفويتھا في
المرة األولى.
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171
171

خاتمة

شكرا
أسئلة

 التحديد يتطلب اتصاالت مكثفة مع الصناعة والوكاالت الحكومية
المختلفة
 ينبغي تحديد األنشطة الخاضعة لإلعالن مبكرا ومراجعتھا بانتظام
 ليس إجراء يتم مرة واحدة  -الصناعة متغيرة باستمرار وبالتالي
تحتاج لرصد مستمر

؟

 ال يوجد طريقة مثلى للقيام بذلك  -تعتمد على ظروف كل دولة
طرف على حدة

173
173

174

175

176
Overview of the Chemical Weapons Convention
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اإلبالغ عن األنشطة الخاضعة لإلعالن






تحديد المواد الكيميائية الخاضعة لإلعالن
تحديد األنشطة الخاضعة لإلعالن
تحديد المرافق الخاضعة لإلعالن
تجميع البيانات
إعداد اإلعالنات

178

إدوات للمساعدة في اإلعداد لإلعالنات

177
177

ماھي األدوات المتاحة؟
 دليل اإلعالنات
 ويشمل كتيب المواد الكيميائية

أدوات إلعداد وتقديم إعالنات المادة السادسة

 قاعدة بيانات المواد الكيميائية المدرجة في الجداول على اإلنترنت
 نشرة المواد الكيميائية المدرجة في الجداول األكثر تداوال
 أداة اإلعالن اإللكترونية للسلطات الوطنية )(EDNA

180
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179

المواد الكيميائية الشائعة

دليل اإلعالنات
يقدم:
 نماذج إعالن موحدة
 تعليمات ملء النموذج
 تفسيرات محدثة لمتطلبات اإلعالن بما في ذلك قرارات المجلس
التنفيذي ومؤتمر الدول األطراف ذات الصلة
ملحوظة :استخدام نماذج اإلعالن الموجودة في الدليل اختياري

182

 االسم
 أسماء كثيرة مختلفة لنفس المادة الكيميائية مثل أسماء االتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية
) (IUPACو أسماء دائرة المستخلصات الكيميائية ) (CAS Namesواألسماء التجارية واألسماء
الشائعة.

 الصيغ الجزيئية
 البنية الكيميائية
 رقم تسجيل دائرة المستخلصات الكيميائية )(CAS
 رمز النظام المنسق )(HS code
181

بنية دليل اإلعالنات
القسم ألف :مقدمة عامة

 قسم

نماذج أ :2نسخ مبسطة من اإلعالنات
قسم

دال :األسلحة الكيميائية

باء :جدول 2

ھاء :األسلحة الكيميائية قبل 1925

جدول 3

واو :األسلحة الكيميائية القديمة بين  1925و1946

المواد الكيميائية العضوية المميزة/عناصر كوكب فل

زاي :األسلحة الكيميائية المخلفة

جيم :جدول 1

حاء :مرافق تدمير األسلحة الكيميائية

184
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طاء :مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية

قسم

ياء :مرافق األسلحة الكيميائية األخرى

كاف :عوامل مكافحة الشغب
الم :برنامج الحماية الوطني
ميم :ملحق السرية

المالحق

دليل اإلعالنات لعام 2013
 صدر في ديسمبر/كانون األول  2013باللغة اإلنجليزية
 اللغات الرسمية األخرى ستكون متاحة في عام 2014

 يعزز من التوجيھات الخاصة باستكمال اإلعالنات
 يقدم للدول األطراف توجيھات محدثة وشرح مفصل عن استكمال نماذج اإلعالن ،وخاصة:
 مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى،
 البيانات الوطنية اإلجمالية

 دمج القرارات والتفاھمات التي تم التوصل إليھا منذ آخر تحديث
 تسليط الضوء على المشاكل الشائعة والحلول الممكنة
 بما في ذلك توجيھات بشأن كيفية التعامل مع التباين في عمليات النقل

 رموز مجموعات المنتجات جديدة

183

المالحق

اختيار النماذج المراد ملؤھا


ما ھو نوع اإلعالن المفترض تقديمه؟




المالحق

إعالن أولي ،إعالن سنوي عن أنشطة سالفة ،إعالن سنوي عن أنشطة متوقعة

رموز البلدان
الملحق 1
دليل المواد الكيميائية
الملحق 2
رموز األنشطة الرئيسية
الملحق 3
رموز مجموعات المنتجات*
الملحق 4
رموز أغراض اإلنتاج في مرفق إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3
الملحق 5
رموز ُنطق إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول  3من جداول االتفاقية
الملحق 6
رموز ال ُنطق التي تندرج ضمنھا مقادير اإلنتاج في مواقع المعامل التي تنتج مواد كيميائية عضوية مميزة
الملحق 7
غير مدرجة في جداول االتفاقية
الرموز الواجب استخدامھا لإلعالن عن األغراض من إنتاج أو استھالك أو نقل المواد الكيميائية المدرجة
الملحق 8
في الجدول 1من جداول االتفاقية
ھيكل نقل الملف المشترك
الملحق 9

ماھي جداول المواد الكيميائية التي يتعين اإلعالن عنھا؟



الرموز وشرح الرموز

جدول  ،1جدول  ،2جدول  ،3المواد الكيميائية العضوية المميزة/عناصر فوكب فل
أنواع األنشطة ومواقع المعامل

ح ِّدد الرسم البياني من دليل اإلعالنات!

*حُدثت في إصدار عام 2013
185
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Flowchart Section B
Annual Past Declaration of Scedule 2 Chemicals and Plant Sites related to such Chemicals

كيفية الحصول على دليل اإلعالنات

Forms A-1, A-2 and Supplement to A-2

Form B-1
Primary Declaration Identification
for Section B: Annual Declaration
of Past Activities

 النسخ الورقية متوفرة في مكتب وثائق منظمة حظر األسلحة الكيميائية،
ويمكن إرسالھا إليك بريديا عند الطلب
 يمكن تحميلھا من الموقع اإللكتروني لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية،
www.opcw.org

Form 2.1

Form 2.2

Declaration of Aggregate National Data:
Declaration of Schedule 2 Chemicals

Declaration of Schedule 2
Plant Sites

Form 2.4

Form 2.3

Information on Each Schedule 2
Chemical above the Declaration
Threshold at the Plant Site

Form 2.1.1
Declaration of Aggregate National Data:
Specification of Imports and Exports
of the Schedule 2 Chemical by Country

Declaration of
)Schedule 2 Plant(s

Form 2.3.1
Plant Activities
in Relation to Declared
Schedule 2 Chemicals

http://www.opcw.org/our-work/national- 
implementation/declarations-adviser/

Form 2.3.2
Production Capacity of the
Plant for Each Declared
Schedule 2 Chemical

Please group the Forms as follows:

 النسخة اإللكترونية متوفرة على أقراص مضغوطة عند الطلب
...
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...

...

...

...

...

أداة اإلقرار اإللكتروني للسلطات الوطنية )(EDNA

190

خلفية

اإلقرارات اإللكترونية
 ما ھي اإلقرارات اإللكترونية؟

 يتم تلقي حجم كبير من بيانات اإلقرارات وتت ّم معالجتھا سنويًا

 ملفات حاسوب تحتوي على معلومات اإلقرار في صيغة إلكترونية محددة

 يؤثر ذلك على كفاءة وجودة البيانات في عملية اإلقرار

 يمكن معالجتھا أوتوماتيكيًا من خالل نظام التح ّقق من المعلومات )(VIS

 يمكن لألدوات واألنظمة اإللكترونية أن تساعد في تحسين الكفاءة
وأن تضمن:

 اإلقرارات المق ّدمة في صيغة  PDFوصيغة برنامج  MS Wordليست إعالنات إلكترونية )نظرً ا ألنھا غير
قابلة لالستخدام في نظام التحقق من المعلومات(

 الكمال

 يتم إعدادھا من خالل أدوات البرامج المناسبة

 الدقة

 التقديم

 التوقيت المناسب

 على اسطوانة مدمجة/قرص  ،USBعن طريق ممثل معتمد )التسليم باليد(
 من خالل نظام تبادل المعلومات المؤمَّن )) (SIXالتسليم اإللكتروني(
192
192
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صيغة الملف

EDNA

XML 

 أداة اإلقرار اإللكتروني للسلطات الوطنية

 لغة التوصيف الموسِّعة
 لغة توصيف عامة ،المعيار الصناعي
 المواصفات الفنية للغة التوصيف الموسّعة
) (XMLإلقرارات المادة الرابعة متاحة من
ّ
لمنظمة حظر األسلحة
خالل الخادم الخارجي
الكيميائية

 برنامج إلعداد اإلقرارات اإللكترونية
 تقوم األمانة الفنية بتطويرھا وصيانتھا
 متاحة لالستخدام المجاني لجميع الدول األطراف
 الدعم والتدريب متاح من خالل األمانة الفنية

مثال :النموذج ) 4.1المرافق األخرى إلنتاج المواد الكيميائية( بصيغة XML

 معلومات مُحدَّثة ومُتاحة

 ھيكل نقل الملفات المشترك )(CTFS
 صيغة قديمة وخاصة
 أزيلت بالفعل من دليل اإلقرارات
 لم تعد تستخدمھا أي من الدول األطراف
توقف دعم ھيكل نقل الملفات المشترك اعتبارً ا من  1يناير/كانون الثاني 2016

 على الموقع اإللكتروني لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية
 على الخادم الخارجي لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية )يتطلب تسجيل
الدخول(

193
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اإلصدارات
يناير/كانون الثاني
2016
اإلصدار 3.2.2

سبتمبر/أيلول 2012
اإلصدار 2.5

•إصالح أخطاء
وتحسينات طفيفة

•إصالح لألخطاء
•تحسين واجھة المستخدم
•تقارير تحليلية

يونيو/حزيران 2010
اإلصدار 2.1

نوفمبر/تشرين الثاني 2009
اإلصدار 2.0

إصالح لألخطاء وتحديثات قليلة
عن اإلصدار 2.0

أضيف دعم:
•الجدول رقم 2
•الجدول رقم 3
•بيانات وطنية مُجمَّعة
أوتوماتيكية

2015

اإلصدار األوّ لي
•المرافق األخرى إلنتاج المواد
الكيميائية
•بيانات وطنية مُجمَّعة

2008

سبتمبر/أيلول 2015
اإلصدار 3.2.1

يناير/كانون الثاني 2015
اإلصدار 3.1

يناير/كانون الثاني 2014
اإلصدار 3.0

•إصالح أخطاء
وتحسينات طفيفة

•إصالح أخطاء وتحسينات
طفيفة

أضيف دعم:
•الجدول رقم 1

196
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نوفمبر/تشرين الثاني
2008
اإلصدار 1.0

الخصائص األساسية









مخزون مُدمج للمرافق واإلقرارات السابقة
بيانات وطنية مُجمَّعة ) (ANDأوتوماتيكية
توليد نماذج اإلقرار أوتوماتيكيًا
دليل مُدمج لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية بشأن المواد الكيميائية
تحذيرات لعدم اال ّتساق وعدم االكتمال
تقارير تحليلية للتح ّقق من محتوى اإلقرارات
المراجعة والتح ّقق من اإلقرارات اإللكترونية غير الصادرة عن أداة اإلقرار
اإللكتروني للسلطات الوطنية
متاحة بالعربية واإلنجليزية والروسية واإلسبانية

195

اإلقرارات اإللكترونية  -اإلحصائيات الحديثة

أحدث إصدار :أداة اإلقرار اإللكتروني للسلطات الوطنية
اإلصدار 3.2.2
 تحتوي على قائمة مُحدثة للمواد الكيميائية المدرجة بالجداول
 متزامنة مع دليل المواد الكيميائية لعام 2014

 تحتوي على دعم لرموز مجموعات المنتجات الجديدة
 طب ًقا لدليل اإلقرارات لعام 2013

 متوافق مع نظام تشغيل ويندوز 8
 يتضمن تصحيحً ا لمعظم األخطاء الھامة
 بما في ذلك أخطاء البرنامج التي اك ُتشِ فت في اإلصدارات السابقة

ينصح جميع المستخدمين بالترقية إلى أحدث إصدار

198

مواقع المعامل ال ُمعلنة إلكترون ًيا  -االتجاه ) (2007-2014ADPA
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مواقع المعامل ال ُمعلنة إلكترون ًيا 2014ADPA -

199

األنشطة الحالية والمستقبلية





الدعم المستمر للمستخدمين الحاليين
دعم المستخدمين الجدد وتدريبھم
تنفيذ إصالحات ألخطاء البرامج المتبقية
تقييم األداء الوظيفي  /تغيرات التصميم والتحسينات اإلضافية

اإلقرارات اإللكترونية ومواقع المعامل المعلنة إلكترون ًيا  -نظرة إقليمية عامة
)(2014ADPA

 تحسينات في القدرة على االستخدام
 التكامل مع األدوات واألنظمة األخرى
 دعم الوظائف غير المدعومة حاليًا





نماذج اإلقرار الناقصة
إعالن مواقع المعامل المختلطة
َّ
الموزع"(
دمج/جمع أجزاء اإلقرارات )"لالستخدام
…

201

202

ما ھو تبادل المعلومات المؤ َّمن؟
 نظام لتبادل المعلومات إلكترونيًا بصورة مؤمَّنة )بما في ذلك المعلومات الس ّرية(
بين الدول األطراف واألمانة
 النظام:
 اختياري وطوعي – يو ّفر آلية اختيارية بديلة لنقل المعلومات السرية

تبادل المعلومات المؤ َّمن )(SIX

 متوافق – يتناول االعتبارات القانونية واعتبارات السرّ ية ذات الصلة
 فعّال من حيث التكلفة – يستخدم البنية التحتية والموارد الموجودة بالفعل
في األمانة الفنية
 مؤمّن – يستخدم عدة طبقات من الضوابط لضمان أمن المعلومات السرية

204
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كيف يعمل؟ )تابع(

كيف يعمل؟
الشكل رقم  :1تقديم اإلقرارات إلى األمانة الفنية من خالل الحقيبة الدبلوماسية )بدون نظام تبادل المعلومات المؤمَّن(

الشكل رقم  :2تقديم اإلقرارات إلى األمانة الفنية من نظام تبادل المعلومات المؤمَّن

 غير فعّال إلى درجة كبيرة
 يرجع ذلك بصورة أساسية إلى االعتماد على البريد الدبلوماسي

 يبدو آم ًنا في الظاھر ولكن:
 اإلقرار األصلي )غير المحمي( موجود فوق وسط غير مؤمَّن )اسطوانة مدمجة( في كل خطوة
أثناء النقل
206

205

حالة مشروع تبادل المعلومات المؤ َّمن

الفوائد
 تحسين توقيت اإلقرارات
 زيادة الكفاءة في عملية التقييم

 المرحلة األولية  -تبادل اإلقرارات في االتجاھين )والوثائق المرتبطة باإلقرارات(
ً
بداية من  1يوليو/تموز 2014
 النظام متاح للدول األطراف

 مثل توزيع طلبات اإليضاح وغيرھا من الوثائق المتعلقة
باإلقرارات بصورة أسرع

 فوائد أخرى:
 تحسين استكمال اإلقرارات
 تقليل حوادث توصيل معلومات الدول األطراف السرّ ية من خالل وسائل غير
مُصدَّق عليھا
 زيادة عدد اإلقرارات اإللكترونية
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207

كيف يمكن للدول األطراف استخدام نظام تبادل المعلومات
المؤ َّمن؟

َمن يستخدم نظام تبادل المعلومات المؤ َّمن بالفعل؟
 30 من الدول األطراف )مع  49مستخدم مسجل(
األرجنتين
النمسا
بلغاريا
كندا
شيلي
كوستاريكا
جمھورية التشيك
الدنمارك
إستونيا
إثيوبيا
فنلندا
المجر
الھند
إيرلندا
إيطاليا
التفيا
ليتوانيا
المكسيك
ميانمار
نيوزيلندا
بولندا
البرتغال
جمھورية كوريا
سلوفينيا
إسبانيا
سريالنكا
السويد
ھولندا
المملكة المتحدة
فنزويال
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 الموافقة على الشروط واألحكام وتقديم نموذج التسجيل
 مرفقات مذ ّكرة األمانة الفنيةS/1192/2014, :بتاريخ 1يوليو/تموز 2014

 الحصول على أداة برمجية لتشفير البيانات وتھيئتھا
 األداة المتوافقة مع معيار التشفير المُختار ) (OpenPGPتعتبر مقبولة
 ھناك أدوات مجانية وتجارية متاحة

 متص ّفح ويب قياسي واتصال باإلنترنت وبنية تحتية موثوقة للبريد اإللكتروني
 استخدام النظام مجاني بالنسبة لجميع الدول األطراف
 المبادئ التوجيھية واإلرشادات مقدمة من األمانة الفنية
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التوزيع اإلقليمي للمستخ ِدمين

اتجاه التسجيل
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األنشطة الحالية والمستقبلية
 التشغيل المعتاد للنظام ودعم المستخ ِدمين
 الترويج للنظام وتدريب المستخ ِدمين
 األنشطة الفنية الرئيسية

في َم ُيستخدم النظام؟
 الدول األطراف  األمانة الفنية
 إعالنات المادة الرابعة
ADAA 2015, ADPA 2014, ADAA 2016 
 تعديالت اإلقرارات المق ّدمة من قبل
 إخطارات نقل 1S

 تنفيذ تحديثات وتصحيحات البرامج

 إعالنات المادة الثالثة
 الردود على الخطابات الرسمية من األمانة الفنية
 وثائق تسجيل نظام تبادل المعلومات المؤمَّن

 ت ّم االنتھاء )الربع الثالث (2015

 تجديد حسابات المستخ ِدمين والمفاتيح الشفرية
 ت ّم االنتھاء )الربع الرابع (2015

 االختبار السنوي للتأمين )االختراق(
 ت ّم االنتھاء )الربع الرابع (2015

 تبسيط آلية تسجيل الدخول ذات الطبقتين

 األمانة الفنية  الدول األطراف
 خطابات التسوية

 داخل األمانة الفنية
 تبادل المعلومات بين فرق البعثات الميدانية وبين المقرّ العام في االتجاھين

 جاري التقييم ،ومن ال ُمزمع القيام بالنشر في الربع األول 2016
213
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األنشطة الحالية والمستقبلية )تابع(
 االتصال بين دولة طرف ↔ دولة طرف

األنشطة الحالية والمستقبلية )تابع(
 توسيع استخدام النظام
 تبادل وثائق المادة الثالثة والمادة العاشرة

 الحل :االتصال العُقدي

 تحديث ملحوظة S-والعمليات الداخلية خالل الربع األول 2016

 الدولة الطرف_أ  األمانة الفنية  . . .األمانة الفنية  الدولة الطرف_ب
 الميزة :يمكن استخدام اإلطار القائم دون تعديالت فنية كبرى
 القيود :التدخل اليدوي في عملية النقل ،بعض األنشطة التشغيلية اإلضافية التي يلزم إدارتھا من
جانب األمانة الفنية

 نقل تقارير التفتيش إلى الدولة الطرف
 موجود بالفعل

 نقل خطابات عدم مطابقة النقل

 الطريق المخطط للمضي قُدمًا:



 الربع األول  :2016تنفيذ حل إلثبات المفھوم
 الربع الثاني  :2016االختبار األولي إلثبات المفھوم مع دولة طرف مختارة
 بدء التشغيل اعتما ًدا على نتائج إثبات المفھوم واالختبار األولي
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المخاوف القانونية المحتملة المتعلّقة بنقل البيانات من خالل نظام تبادل المعلومات المؤمّن
بالنسبة للدول األطراف التي ال تستخدم النظام )بدون موافقة صريحة(
الحل :التنقيح االنتقائي للبيانات في خطابات عدم مطابقة النقل المرسلة من خالل نظام تبادل
المعلومات المؤمّن
التقييم والتنفيذ بين الربع الرابع  – 2015الربع الثاني 2016
المستھدف للنشر :الربع الثالث 2016

التع ّلم اإللكتروني

المعلومات اإلضافية والدعم
 المعلومات اإلضافية:

 مقدمة إلى نظام تبادل المعلومات المؤمَّن

 الموقع اإللكتروني لمنظمة حظر األسلحة الكيميائيةwww.opcw.org :

 اإلقرار عن مواقع المرافق األخرى إلنتاج المواد الكيميائية

Our Work > Non-proliferation > Declarations adviser 

 اإلقرار عن البيانات الوطنية المُجمّعة

 الشبكة الخارجية لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية:
https://external.opcw.org

 أكثر وظائف التطبيق شيو ًعا من ناحية االستخدام

 مقدمة إلى نظام تبادل المعلومات المؤمَّن

 يتم طلب اسم المستخدم وكلمة المرور من خالل إرسال بريد إلكتروني إلى:
external.support@opcw.org

ّ
يغطي معظم الجوانب ذات الصلة بإعداد النظام واستخدامه


 الدعم من خالل:

ُ متاح من خالل نظام إدارة التعلّم التابع لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية ،عند
التسجيل من خالل الموقع اإللكتروني للمنظمة:
http://www.opcw.org/opcw-e-learning/

صص:
 موصى به  -من خالل بريد إلكتروني مخ ّ
 أداة اإلقرار اإللكتروني للسلطات الوطنيةvis@opcw.org 
 نظام تبادل المعلومات المؤمَّنsix@opcw.org 

 نھج تفاعلي ،قائم على السيناريوھات

 البديل  -عن طريق االتصال بأعضاء فريق المشروع:
 +31 70 416 3026 / +31 70 416 3037 / +31 70 416 3655 / +31 70 416 3682

 يتضمن تمارين عملية وتقييمات للمعرفة المطلوبة
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شريحة اختيارية
الشكل رقم  :3تقديم اإلقرارات إلى األمانة الفنية لنظام تبادل المعلومات المؤمَّن )مُفصَّل(

أي أسئلة؟
Encryption
Key

Encrypted Declaration
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مشاكل اإلعالنات الشائعة
 ذكر العام الخطأ أو عدم ذكره على اإلطالق
 عدم ذكر المحتوى:
اإلعالن السنوي عن األنشطة السالفة ،اإلعالن السنوي عن األنشطة
المتوقعة
جدول  1و / 2البيانات الوطنية اإلجمالية وجدول / 2عناصر فوكب،
جدول  / 3البيانات الوطنية اإلجمالية وجدول  / 3عناصر فوكب
ومرافق إنتاج مواد كيميائية أخرى  /عناصر فوكب فل
 صفحات مفقودة أو مرقمة بشكل خاطئ )حتى في اإلعالنات
اإللكترونية(
222

مشاكل اإلعالنات الشائعة
فرع اإلعالنات/شعبة التحقق

ORGANISATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS

221
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التراخيص

أخطاء متكررة في اإلعالنات تؤثر على البيانات الوطنية اإلجمالية

 مجرد الحصول على ترخيص لالستيراد أو التصدير ال
يعني إنه سيتم استخدامه

 اختالف نماذج البيانات الوطنية اإلجمالية عن إجمالي الدول
المصدرة والمستوردة
 تصنيف نماذج البيانات الوطنية اإلجمالية بحسب البلد وليس بحسب
المادة الكيميائية
 إعالن البيانات الوطنية اإلجمالية في صورة نطاقات

 التراخيص الفردية أو المؤقتة تميل إلى طلب المزيد من
باب االحتياط
 تحقق من االستخدام النھائي مع الجمارك

224
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موقع المعمل )تعريف(

الكميات
 وحدات القياس )كيلو غرام أو طن( مفقودة أو متباينة
 استخدام الفواصل والنقاط للكسور العشرية وفواصل اآلالف

” يقصد بمصطلح "موقع المعمل" )المشغل ،المصنع( مجمع محلي
متكامل يتكون من معمل أو أكثر ،مع أي مستويات إدارية وسيطة،
ويخضع إلدارة تشغيل واحدة ،ويشمل بنية أساسية مشتركة من قبيل
ما يلي“:

 ھل  4،000كيلو غرام تساوي  4طن أم  4كيلو غرام؟
 ماذا عن  4.000كيلو غرام؟
 الحل  -يتم اإلعالن عن الكميات كثالثة أرقام )من الواضح أن  4.00كيلو
غرام تساوي  4كيلوغرامات و  4،000كيلو غرام من الممكن أن تعلن
ك 4.00طن( حسب القرار  XIX/DEC.5أو على األقل يتم التوضيح في
خطاب التقديم

)المكاتب اإلدارية وورش اإلصالح والمركز الطبي ،والمرافق العامة
ومختبر التحليل المركزي ومختبرات البحث والتطوير ،والمنطقة
المركزية لمعالجة الصبيب والنفايات ومستودعات التخزين(
المُرفق المتعلق بالتحقق – الجزء األول – الفقرة )6أ(
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رسم حدود موقع المصنع

ھوية مواقع المعمل

 عوامل أساسية تعرف موقع المعمل )المُرفق المتعلق بالتحقق – الجزء
األول – الفقرة (6

 ينتج عن عدم وجود مُعرّ فات واضحة لمواقع المعمل مشكالت تخص
ربط المواقع باإلعالنات السابقة

 مجمع محلي متكامل يتكون من معمل أو أكثر

 كثيرً ا ما تتغير أسماء مواقع المعمل وأسماء مُالكھا
 حتى العناوين تتغير بدون أن يتغير مكان موقع المعمل فعليًا

 ليس على أساس الشركة – ال يمكن اإلعالن عن معامل في مواقع مختلفة معا

 يخضع إلدارة تشغيل واحدة

 ال ينبغي اإلعالن عن مجمع صناعي به معامل ُتدار من قبل شركات مختلفة كموقع
معمل واحد
 بشكل عام ،ال ينبغي تقسيم مواقع المعامل وصوال الى مستوى المصنع – ال يجب
اعتبار معملين في نفس الموقع يخضعان إلدارة موقع معمل واحدة ومغطيين من قبل
نفس الجزء من المُرفق المتعلق بالتحقق كمواقع معمل منفصلة لمجرد أن لديھم مديرين
مستقلين.

 الحل
 استخدام اسم تعريف فريد لموقع المعمل )مثل  ESP-VA-001أو
 (ESP/001وإذا وجب تغيير ذلك ،وجب أيضا تقديم تفسير

 يشمل بنية أساسية مشتركة
 الحظ وجود كلمة "مثل” ،والتي تعني ضمنا إنھا ليست قائمة بما يجب أن يكون ھناك
228
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اإلعالن عن مواقع مواد الجدول  2و 3غير الخاضعة لإلعالن
عمليات الدمج وتقسيم المواقع وتغيير رموز مواقع المعمل

 اإلعالن عن مواقع غير خاضعة لإلعالن قد يؤدي إلى تفتيش مواقع
غير خاضعة للتفتيش – مما يعد إھدارا لموارد األمانة الفنية والسلطة
الوطنية والموقع.

 يجب أن تكون األمانة الفنية قادرة على الربط بين المواقع واإلعالنات
السابقة:
 تأكد من أن المواقع التي نتوقعھا قد أُعلن عنھا
 تحقق ما إذا كان الموقع قد سبق تفتيشه من أجل خطة التفتيش

 تؤثر على مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى ولكن أحيانا تؤثر على مواقع
الجدول  2أو .3

 تغيير رموز مواقع المعمل أو عمليات الدمج أو تقسيم المواقع قد
تصعب كثيرا من ذلك

 أمثلة لمواقع الجدول  2و 3غير الخاضعة لإلعالن
 مواقع معمل تم اإلعالن عنھا ألنشطة تتعلق باستيراد وتصدير مواد الجدول 2
و 3فقط – يجب اإلعالن عن ھذه األنشطة فقط في البيانات الوطنية اإلجمالية
فقط
 اإلعالن عن مواقع الجدول  2و 3حيث يكون إنتاج مواد الجدول  2و 3أقل من
الحد األدنى التركيز المنخفض  -ال حاجة لإلعالن
 اإلعالن عن موقع للجدول  3يتم فيه التجھيز واالستھالك فقط )يخضع اإلنتاج
فقط لإلعالن(
230

 تعليق بسبط في تقديمة الخطاب أو على النموذج بشأن التغيير/الدمج/التقسيم
من الممكن أن يقلل كثيرا من اللبس
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تحديث قائمة مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى )(1
مواقع الجدول  2و 3المفقودة

 بمجرد اإلعالن عنھا ،تبقى مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى على
القائمة حتى يتم تلقي التحديث لھذا الموقع

 مواقع الجدول  :2يجب اإلعالن عنھا لو تخطت الحد األدنى في آخر
ثالث سنوات أو يُتوقع أن تتخطى الحد األدنى العام المقبل
 مواقع الجدول  :3يجب اإلعالن عنھا لو تخطت الحد األدنى في السنة
األخيرة أو يُتوقع أن تتخطى الحد األدنى العام المقبل
 ال تعلن بعض الدول األطراف إذا لم يكن ھناك أنشطة أو كانت أقل
من الحد األدنى في اإلعالن الحالي

 مثال :موقع يخضع للتفتيش تم اإلعالن عنه في عام  2000ولكن لم يتم تلقي أي
تحديثات عنه سوف يزال خاضعا للتفتيش في !2013

 حتى وقت قريب ،لم تقم العديد من الدول األطراف بالتحديث بشكل
منتظم ،أو افترضت إنه إذا عدم إدراج موقع في التحديث األخير سوف
يؤدي إلى إسقاطه من القائمة
 النتائج

 ال تعلم األمانة الفنية إذا ما كان الموقع غير متخطي للحد األدنى أو إذا تم فقط
نسيان تقديم اإلعالن
 ال تعتمد عمليات التفتيش على أحدث وآخر معلومات
 تسطيع الدولة الطرف أن تكتب ”غير متخطي للحد األدنى“ في الجدول أو
في خطاب التقديمة – ال حاجة لفعل ذلك في كل النماذج

 تفتيش مواقع غير خاضعة للتفتيش
 عمليات تفتيش في مواقع خاضعة للتفتيش نظريا ً لكنھا أغلقت ،أو تفتيش مواقع
عفا الزمن على آخر إعالن لھا
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اإلعالن عن المواقع غير الخاضعة لإلعالن – مرافق إنتاج
المواد الكيميائية األخرى

تحديث قائمة مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى )(2

 تخضع مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى لإلعالن وفقا ألنشطة
التجھيز )اإلنتاج فقط ھو الخاضع لإلعالن بالنسبة للمواد الكيميائية
العضوية المميزة/عناصر فوكب فل(



 خاصة المواقع ”المنتجة“ لألدوية أو مبيدات اآلفات عن طريق الصياغة –
يعتبر ھذا تجھيز فقط )ما لم يحدث تفاعل( وال ينبغي أن يعلن عنه.



 خطوات للمساعدة في حل المسألة – أنظر EC-53/DG.11

 اإلعالن كنتيجة إلنتاج مواد كيميائية غير خاضعة لإلعالن



 مثال :اإلعالن عن مرافق إلنتاج المواد الكيميائية األخرى بسبب إنتاج مواد
كيميائية غير عضوية أو بوليمرات ليست مواد كيميائية عضوية مميزة



 اإلعالن عن مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى التي تنتج
الھيدروكربونات والمتفجرات فقط

التوصية بأن تحل الدول األطراف محل جميع مرافق إنتاج المواد الكيميائية
األخرى في كل عام )يجب توضيح أن اإلعالن الحالي يحل محل جميع
اإلعالنات السابقة(.
يقدم فرع التحقق كل عام تقارير للتسوية لكل دولة طرف لسرد جميع المواقع
التي ال تزال على القائمة طالبا منھم التحقق
يتصل فرع التحقق بشكل منتظم بالدولة الطرف التي ال ُتحدث قائمة مرافق
إنتاج المواد الكيميائية األخرى
تحسن كبير في السنوات القليلة الماضية :تم تحديث  %98من المواقع في
التقارير السنوية عن األنشطة السالفة لعام 2012

 مثل ھذه المواقع تحديداً معفاة
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مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى :الھيدروكربونات
والمتفجرات

الفوسفور والكبريت والفلور )فوكب فل(
مقابل المواد الكيميائية العضوية المميزة

 تعفى مواقع المعامل التي تنتج بشكل حصري ھيدروكربونات أو
متفجرات من إعالنات مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى
 ال يعني ھذا أن الھيدروكربونات أو المتفجرات ليست مواد كيميائية
عضوية مميزة .إذا كان موقع المصنع ينتج مواد كيميائية أخرى،
حسب حينذاك الھيدروكربونات/المتفجرات
يجب أن ُت َ
 اإلعفاء ينطبق فقط على مواقع المعامل وليس المعامل

 التباس حول وضع فوكب فل في مقابل المواد الكيميائية العضوية
المميزة
 فوكب فل = مواد كيميائية عضوية مميزة تحتوي على عناصر الفوسفور أو
الكبريت أو الفلور
 وبالتالي تعتبر مواد الفو كب فل مجموعة فرعية من المواد الكيميائية
العضوية المميزة
 ولذلك عند تقديم معلومات عن عدد المعامل المنتجة لمواد كيميائية عضوية
مميزة أو نطاقات اإلنتاج اإلجمالي للمواد الكيميائية العضوية المميزة يجب
تضمين المواد الكيميائية فوكب فل كمواد كيميائية عضوية مميزة.
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ترسل الطلبات إلى:

تبادل معلومات اإلعالنات

شعبة التعاون الدولي والمساعدة

إمكانية فحص مسودة اإلعالنات قبل تقديمھا رسميا إلى منظمة حظر
األسلحة الكيميائية
 مع التمثيل الدائم للدولة الطرف في الھاي
 عن طريق البريد اإللكتروني أو الفاكس )سري(
 إذا أتيحت الموارد في الدولة الطرف يمكن فحصھا بشكل مباشر مع
السلطة الوطنية

منظمة حظر األسلحة الكيميائية
يوھان دي ويتالن 32, 2517 JR
الھاي ،ھولندا
فاكس+31(0) 70 306 3535 :
ipb@opcw.org

جھة االتصال بشأن اإلعالنات
deb@opcw.org
السيد/شيميليس بيرو
تليفون+31-(0) 70-416 3068 :
Shimelis.Biru@opcw.org
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شكرا

أسئلة
؟

240
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
242

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
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تحليل إخطارات وإعالنات مواد الجدول 1
الدولة الطرف المصدرة

الدولة الطرف المستوردة

واردات وصادرات مواد الجدولين  2و3
إخطار

إخطار

إعالن

إعالن

245



تباينات النقل

التباينات بين إعالنات اإلستيراد والتصدير التي تشير إليھا الدول
األطراف






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

248
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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

249
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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
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•  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(

251

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

253

254

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
256
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255

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
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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 سلعًا مستوردة.

ميناء

الشحن العابر
260
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إلى الدولة الطرف ج

259

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؛

مبادئ توجيھية بشأن إعالن بيانات استيراد وتصدير المواد
الكيميائية المدرجة في الجدولين  2و 3
 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
261

262

قرار (2) C-13/DEC. 4
قرار (3) C-13/DEC. 4
 .3تعني عمليات المرور العابر المشار إليھا في الفقرة  1أعاله الحركة
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

264
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 ...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؛

263

ُ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

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
266
C-13/DEC.4
266

ُ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

67

الدولة
الطرف أ

ميناء

الدولة
الطرف ج

268

قرار (4) C-13/DEC. 4

265

تدخل التجار
الدولة
الطرف ب
التخزين

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

 268بلد اإلرسال
C-13/DEC.4

 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

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

 267بلد اإلرسال
C-13/DEC.4 267

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

270
269

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

269بلد اإلرسال
C-13/DEC.4

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

271
272
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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

274

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

273

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

280

70

279

