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إتقدمي

طارإمواصةلإاجلهودإاليتإتقومإهباإمديريةإالشؤونإاجلنائيةإوالعفوإبوزارةإالعدلإاملغربيةإعربإ يفإا 

نائيةإيفإتوويرإاجالإاملعرةةإالعلييةإوالعيليةإيفإامليدانإاجلنايإمركزإادلراساتإوأأحباثإالس ياسةإاجلإ

إةإالقانونيةإوالقضائيةإوادلراساتإوالأحباثإواملعوياتإال حصائيةإاجلنائية.معربإنرشإوتعيميإاملعلوإ

يسعدينإأأنإاضعإبنيإيديإالقارئإواملهمتإابحلقلإاجلنايإعىلإوجهإأأخص،إمولوداإمعرةياإجديداإ

،إيتناولإابدلراسةإ"ضوءإالقانوننيإادلويلإوالوطينإعىلمقاربةإإالقانوينإللأسلحةإل طاراحتتإعنوان:إ"

إاملعمتدةإمنإأأسلحةإنوويةإكمييائيةإوالتحليلإالأحاكمإ القانونيةإادلوليةإوالوطنيةإللأسلحةإباكةةإأأصناةها

شعاعيةإ)اليتإتصنفإمضنإأأسلحةإادلمارإالشامل(إوأأسلحةإتقليدية.إ إوبيولوجيةإوا 

إذه إاملاادرةإمنإمركزإادلراساتإوأأحباثإالس ياسةإاجلنائيةإدمديريةإالشؤونإاجلنائيةإوالعفوإوتأأيت

طارإتوجهإمحمودإيرومإاختيارإاملواضيعإالراذنيةإواملس تجدةإ والوقوفإعىلإماإملإحيظإمهناإابلذامتمإيفإا 

إلقيإخاصةإاملهمتإابحلقلإاجلناي.تالالزمإهبدفإتقريبإأأحاكهماإا ىلإاملإ

إإويفإذها إودقة إوخصوصيته إلوايعته إنظرا إالأسلحة إموضوع إاختيار إمت إالقانوينإال طار تنظميه

ةهيمإاملهمتنيإواملامرسني.إوقدإاعمتدإيفإإندمإيإللأسفإجيههلإالعديدوجتدد إبنيإالفينةإوالأخرى،إواذل

إالقانوينإادلويلإوا إوالتحليلإال طار إومتاكمةلإتناولتإابدلراسة إمدققة لوطينإتقريبإاملوضوعإمهنجية

مصنفاهتا،إمعإختصيصإملحقإلأمهإاملواثيقإواملعاذداتإوالربوتوكولتإوماإمتإس نهإمنإللأسلحةإباكةةإ

 Leنصوصإترشيعيةإوتنظمييةإمنإطرفإامليلكةإاملغربيةإعالوةإعىلإماإيصولحإعليهإابلقانونإاملواقإ"

Droit Appliquéإ.اخملتصةنإاجلهاتإعالصادرةإإ"إمنإخاللإاملناشريإإوالرسائلإادلورية

ذإأأنو إابلعيلإاجلادإواملاادراتإالهادةةإ ،إدلراساتإوأأحباثإالس ياسةإاجلنائيةمركزإاطرإأأإقضاةإوإلوا 

إالتقدميإهديإوع يإاجلاايرياملإإمحيدوأأخصإابذلكرإالأس تاذينإ إةا ينإأأغتمنإذها إدمواصةلإذهاإلال، لزتام

صصاتهإمنإخاللإمساذامتإعلييةإواملسامهةإيفإتووير إخدمةإللحقلإاجلنايإدمختلفإختإالاناءإاملعريف

إ.اتإالصةلإابجملالإاجلنايذإجديدةإومتواصةلإتالمسإاكةةإاجلوانبإالفقهيةإوالقانونيةإوالقضائية

ِمنُونَإ" إَوالمُيؤم إَوَرُسوُُلُ لَُُكم إَْعَ ُ لُواإةََسرَيَىإاَّلله َ إ"َوقُِلإاْعم

إذشامإمالطي

إ-إوزارةإالعدلإ-مديرإالشؤونإاجلنائيةإوالعفوإ
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إ:مةمقد

إالادايإاس تعيهلإ إةال نسان إالأرض، إعىلإذه  إتواجد  إقدم إقدمية إابلسالحإعالقة تربطإال نسان

ش ااعإجوعه،إومعإتزايدإأأعدادإالبرشإوتضاربإمصاحلهمإ خاللإالعصورإالأوىلإيفإالصيدإلتوةريإطعامهإوا 

ناس تخدمإالسالحإلدلةاعإاملرشوعإضدإالهتديدإأأوإغريإاملرشوعإعربإاس تعامُلإيفإالعدوا
1
أأوإجملردإالزينةإأأوإإ

للرشفإأأوإالتقليد،إوقدإشهدإاترخيإالبرشيةإعدداإمنإاحلروبإوالزناعاتإاليتإاكنإالسالحإأأداهتاإالرئيس ية،إ

وتوورتإأأنواعإالأسلحةإعربإالعصورإبدءاإبقوعإمنحوتةإمنإاحلجرإأأوإعظامإاحليواانتإأأوإأأغصانإالأجشار،إ

إواحل إوالرماح إوالس يوف إاخلناجر إذكل إبعد إةاملداةعإلتظهر إوالرصاص إالاارود إتالذا إمث إاملعدنية راب

إوالصوارخي.

وختتلفإالأسلحةإوتتنوعإمفهناإماإيصنفإمضنإالأسلحةإالتقليديةإاليتإتؤديإا ىلإمرصعإالآلفإبلإ

إماإ إالعنفإاملسلح،إومهنا إأأوإالترشيدإجراء إأأوإال يهاء إأ خرينإلال صابة املالينيإمنإالبرش،إوتعرضإحياة

إادل إأأسلحة إمضن إواليتإيصنف إوال شعاعية، إوالايولوجية إوالكمييائية إالنووية إاخملتلفة إبأأنواعها إالشامل مار

إا ىلإمس تقبلإ إتأأثريذا إميتد إبلإقد إباكملها، إا ىلإتدمريإمدينة إيصل إذائلإقد إودمار إهموةل ختلفإخسائر

إالأجيالإالقادمة.

س اابإمتعددةإمهناإماإذوإنظراإلزدايدإاحلاجةإا ىلإالأسلحةإلس اميإالناريةإمهناإعىلإوجهإالتحديدإلأإ

إهيمإ إخاريج إذو إما إومهنا إأأنفسهم، إتأأمني إا ىل إأأةراد  إوحاجة إاجمتع إللك إاليومية إابلظروف إيرتاط داخ ي

إانعاكسإعىلإ إذكلإمن إيتبع إوما إادلاخلية، إلس يادهتا إلكإدوةل إحامية إورضورة إبيهنا، إةامي عالقاتإادلول

ويل،إابل ضاةةإا ىلإعرقةلإبرام إالتيميةإاملس تدامة،إحقوقإال نسانإوالسملإالاجامتعيإوالأمنإال قلمييإوادل

عالوةإعىلإاليموإالكبريإلهه إالتجارةإواذليإيشجعإعىلإترسيعإْعليةإصناعةإالأسلحةإدماإيفوقإالاحتياجاتإ

إتعتربإ إاليت إابلأسلحة إاملرشوع إغري إالاجتار إعائدات إازدايد إا ىل إاملواف إهناية إيف إيؤدي إذكل إةا ن مهنا،

س اةإجمليوعاتإاجلرميةإاملنظيةإالعابرةإللحدودإزدإعىلإذكلإاس تخدامإجتارإالأسلحةإلتكلإمداخيلإخضيةإابلنإ

ىلإارتفاعإمس توايتإ املداخيلإيفإارتاكبإأأمناطإأأخرىإمنإاجلرامئإأأوإتسهيلإارتاكهبا،إاليشءإاذليإيؤديإا 

أألإوذوإإاجلرميةإوحالتإالرسقةإوالاختوافإوالاغتصابإوذوإماإيشلكإانهتااكإلأقدسإحقوقإال نسان

احلقإيفإاحلياةإوغري إمنإاحلقوقإالأساس يةإاكلعيشإيفإأأمان،إويفإحفظإالأموالإوامليتلاكتإوأأمانإال نسانإ

إميتدإ إبعضإالأسلحة ىلإأأن إا  إا ضاةة إالقرسي، إمنإالتعهيبإوالاختفاء إوحاميته إوعائلته، إوماُل عىلإنفسه

إليوالإالايئةإابلتلوثإوالتأأثريإعىلإظروفإعيشإالأجيالإ املس تقبليةإعىلإذه إالأرض،إكامإتسامهإتأأثريذا

                                                 
 للجرح أو القتل أو مامرسة التعذيب واالغتصاب أو تخويف الخصوم وحرمان الناس من حقوقهم األساسية. 1
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ذه إالتجارةإيفإازدذارإجتارةإاخملدراتإومتويلإال رذابإوتنفيهإْعلياته،إعالوةإعىلإْعلياتإغسلإالأموالإ

إوالاجتارإابلبرش.

إ إتعرضإاا ن ىل إوا  إالأشخاص، إمن إاملاليني إبل إالآلف إمرصع إا ىل إيؤدي إابث إالأسلحة نتشار

ذإيفإغامرإالزناعاتإاملسلحةإيلقىإكثريإمنإالكثريينإلال صاابتإأأوإال يهاءإ أأوإالترشيدإمنإاملدنإوالقرى،إا 

إدورةإ إوترتاجع إالعاادة، إاكملدارسإواملساكنإواملستشفياتإودور إالاىنإالتحتية إوتدمر الأشخاصإحتفهم،

نتاجإالاقتصاديإويمتإهتريبإرؤوسإالأموالإاليشءإاذليإينعكسإسلاا إ إماإعىلإمؤرشاتإالتيمية،إةغالاا إإال 

إوتأأجي إالعنفإوارتفاعإجرامئإ إا ىلإارتفاعإمس توايتإاجلرمية إوسهوةلإاحلصولإعلهيا إالأسلحة يؤديإتواةر

القتلإوال يهاء،إا ضاةةإا ىلإأأنإهتاةتإاحلكوماتإعىلإاقتناءإالسالحإدمعدلتإتفوقإاحتياجاهتاإولوإيفإغريإ

الإأأنهإاكنإمنإالأجدرإختصيصإأأوقاتإاحلربإيؤديإا ىلإحتويلإأأموالإْعوميةإطائةلإلرشاءإالأسلحة،إواحل

نفاقإعىلإاجالتإالتعلميإوالصحةإوالاىنإالتحتيةإوابيقإالقواعاتإاملرتاوةإابلتيمية. إتكلإالأموالإلال 

إدمجالإ إاخلاصة إوالأعراف إاملواثيق إبعض إأأحاكم إعىل إالضوء إتسليط إيف إاملوضوع إأأمهية وتمكن

جملالإيمتزيإابلتنوعإوالتعددإخاصةإوأأنإاس تخدامإالأسلحة،إةال طارإالقانوينإسواءإادلويلإوالوطينإيفإذهاإا

إأأوإاملنازعاتإغريإادلوليةإيتناىفإمعإقواعدإالقانونإادلويلإ بعضإأأنواعإالأسلحةإسواءإيفإاملنازعاتإادلولية

إأأخرىإكجرميةإ إجبرامئ إيرتاطإيفإغالبإالأحيان إابلأسلحة إغريإاملرشوع إال جتار إأأن إا ىل ضاةة إا  ال نساين،

رذابإأأوإال جتارإيفإاخملدرات،إأأوإال جتارإابلبرش،إأأوإجرامئإضدإال نسانية،إأأوإجرامئإغسلإالأموال،إأأوإال إ

إالفسادإأأوإغريذا.إ

ةرادإأأوإامجلاعات،إةقدإابدرإاجملمتعإادلويلإ ونظراإلل اثرإالاكرثيةإلس تعاملإالسالحإسواءإابلنس اةإللأ

مجموعةإمنإالنصوصإالقانونيةإادلوليةإاليتإا ىلإتقننيإاجالإتصنيعإالأسلحةإوحيازهتاإواس تخداهماإونقلها،إعربإ

عالانتإعاملية،إمفا يهإأأبرزإمضامنيإذه إاملواثيقإإاختهتإشلكإمعاذداتإأأوإاتفاقياتإأأوإبروتوكولتإأأوإا 

إيهإالالزتاماتإاملفروضةإدموجهبا؟إوماإذوإموقفإامليلكةإاملغربيةإمهنا؟.إادلولية؟إوما

لقاءإنظرةإموج زةإعنإاجلهودإادلوليةإوالوطنيةإيفإذهاإال طارإمنإويفإذهاإال طارإسوفإس نحاولإا 

إالنوويةإ إللأسلحة إاملنظم إادلويل إالقانوين إال طار إدلراسة إالأول إالقسم إس نخصص إذلا إالقانونية، الزاوية

إالوطينإ طار إالثاينإلال  إعىلإأأنإخنصصإالقسم إالتقليدية، إاخلاصإابلأسلحة إوكها إوالايولوجية، والكمييائية

إابمليلكةإوةقإنفسإالرتتيب.إاملنظمإجملالإالأسلحة
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إالأول:إال طارإالقانوينإادلويلإللأسلحةإالفصل

إالأول:إالأسلحةإالنوويةإاملاحث

إالنوويةإ إالأسلحة تعد
1

إأأخورإإ إاعتاارذا إميكن إحبيث إالشامل، إادلمار إأأسلحة إأأصناف ا حدى

إالأرض إوجه إعىل الأسلحة
2

إماليني إوقتل إباكملها، إمدينة إتدمري إيف إتتسبب إأأن إةميكهنا الأشخاص،إإ،

إالوويةلإالأمد،إوقدإاس تخدمتإ إالوخمية إللخورإيفإاحلارضإواملس تقبل،إمنإخاللإأ اثرذا وتعريضإالايئة

إ إس نة إالثانية إالعاملية إاحلرب إخالل إمرة إلأول إالنووية إواناكزايكإإ1945الأسلحة إذريوش امي إمدينيت ضد

إالياابنيتني.

لسالحإالنووي،إابجملمتعإادلويل،إا ىلإبدلإدةعتإالنتاجئإالبشعةإواملدمرةإاليتإتنت إعنإاس تخدامإا

اجهوداتإكاريةإيفإسبيلإالتصديإلل اثرإالاكرثيةإالناجتةإعنإاس تخدامإذهاإالسالح،إةأأبرمتإالعديدإمنإ

)أأول(،إواتفاقيةإمنعإانتشارإإ1963التفاقياتإادلولية،إأأمههاإمعاذدةإاحلظرإاجلزيإللتجاربإالنوويةإلس نةإ

إ)اثلثا(.إ1996)اثنيا(،إومعاذدةإاحلظرإالشاملإللتجاربإالنوويةإلس نةإإ1968الأسلحةإالنوويةإلس نةإ

إأأول:إمعاذدةإحظرإجتاربإالأسلحةإالنوويةإيفإاجلوإوالفضاءإاخلاريجإوحتتإسوحإاملاء

إادلوليةإ إاجلهود إتظاةرت إةقد إاملعاذدة، إذه  إقبل إجرت إاليت إالنووية إالتجارب إعدد إتزايد نتيجة

التوقيعإعىلإمعاذدةإحظرإجتاربإالأسلحةإالنوويةإيفإاجلوإوالفضاءإاخلاريجإلتحرميإذه إالتجارب،إأأمثرتإ

وحتتإسوحإاملاء
3

1963غشتإإ05،إدموسكوإيفإ
4

لزامإادلولإالأطرافإابلمتناعإعنإا جراءإ ،إواكنإذدةهاإا 

                                                 
1

يولقهاإ،إبأأنإالسالحإالنوويإذو:إ"نوعإمنإالأسلحةإاجلديدةإلكيا،إتنبعثإمنهإطاقةإ1987جاءإيفإدراسةإأأجرهتاإمنظيةإالأممإاملتحدةإس نةإإ

ىلإدمارإذائلإدماإحيدثهإمنإموجاتإصدميةإ إا  إأأوإداجها،إيفإجزءإمنإالثانيةإويؤديإانفجارذا السالحإالنوويإمنإنواةإاذلرةإوذكلإبتفتيهتا

إالعددإ إأأس ئةلإوأأجوبة، إنزعإالسالح، شعاعإأ ينإوأ جل"،إوقائع إونريانإوا  إنيويورك،إمنشوراتإالأممإاملتحدةإ70وعصفإانفجاريإوحرارة ،

 .1إ،إص1987
إ2

قإالنوويإتعرفإالأسلحةإالنوويةإ"بأأهناإتكلإالأسلحةإاليتإتعمتدإيفإقوهتاإالتدمرييةإعىلإْعليتنيإةزايئيتنيإتمتثلإالأوىلإابلنشوارإأأوإالانفال

مريإشاملإللاكئناتإلنواةإالعنارصإالثقيةل،إأأماإالثانيةإةتعمتدإعىلإالاندماجإأأوإالانضاممإالنوويإلعنرصينإخفيفنيإواليتإيرتتبإعىلإانفجارذاإتد

يعية،إاحلية"إوتشيلإالأسلحةإالنوويةإأأنواعإخمتلفةإمفهناإالأسلحةإالنوويةإالانشواريةإوالأسلحةإالنوويةإالاندماجيةإوالأسلحةإالنوويةإالتجيإ

 إأأيضاإحرارةإوينت إعقبإاس تخدامإالسالحإالنوويإوجهإشديدإيعييإالأبصارإبشلكإدامئإأأوإمؤقتإوذوإماإيعرفإابلعيىإالومييض،إكامإينت

إاليتإتعقبإانفجارإ إالنتاجئ إأأخور إمن إالنوويإاذليإيعد إوالغاار ىلإال شعاع إا  إابل ضاةة إاملااينإواملنشأ ت، إعصفإهتدم إضغطإأأو وموجة

شعاعإوالغاارإالنوويإواذليإيتسمإ نإالأمرإخيتلفإابلنس اةإلال  الأسلحةإالنووية،إةفيإحنيإيتسمإالوجهإواحلرارةإوالعصفإابلأثرإالفوري،إةا 

بأ اثرإةوريةإوأأخرىإطويةلإاملدىإمسبباإالعديدإمنإالأمراضإالرسطانيةإوالعقمإوالتشوذاتإاخللقيةإدلىإالأجيالإالقادمة،إأ ايتإمحمدإسعودإ

طارإالقانونإادلويل،إالقاذرة،إاملركزإالقويمإلال صداراتإالقانونية،إالواعةإالأوىل ،إالزبيدي،إمدىإمرشوعيةإاس تخدامإالأسلحةإالنوويةإيفإا 

 .26وإ25،إصإ2017
3

تعرفإأأيضاإابمسإاتفاقيةإاحلظرإاجلزيإللتجاربإالنووية،إأأوإاتفاقيةإموسكو،إوقعتإمنإطرفإثالثإدولإويهإالولايتإاملتحدةإالأمريكيةإإ

 والاحتادإالسوةيايتإ)سابقا(،إوامليلكةإاملتحدة.
4

 ،1963أأكتوبرإإ10دخلتإحزيإالنفاذإبتارخيإإ
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التجاربإالنوويةإيفإأأيإماكنإحتتإسلوهتاإسواءإيفإاجلوإأأوإةوقإحدودذاإدماإيفإذكلإالفضاءإاخلاريجإأأوإ

ذاإاكنإالتفجريإس يؤديإحت تإسوحإاملاءإدماإيشيلإامليا إال قلمييةإأأوإيفإأأعايلإالاحارإأأوإيفإأأيإماكنإأ خر،إا 

إالورف إلدلوةل إال قلميية إخارجإاحلدود إتأأثريذا إيظهر ا ىلإخملفاتإمشعة
1

إأأخرىإأألزمتإادلولإ إومنإهجة ،

جراءإالتجاربإالنوويةإهمامإإالأطرافإابلمتناعإعنإالتشجيعإأأوإاملساعدةإأأوإالاشرتاكإبأأيإطريقةإاكنت يفإا 

ذاإاكنإس ينت إعنهإنشاطإا شعاعيإيفإاحلدودإالواردةإيفإاملادةإالأوىل،إأأيإ اكنإنوعهاإلفائدةإدوةلإأأخرى،إا 

إابلأغراضإ إاخلاصة إالنووية إوالتجارب إالعسكرية، إابلأغراض إاخلاصة إالنووية إالتجارب إيشيل إاحلظر أأن

يةإاليتإجترىإحتتإالأرض،إكامإمسحتإاملعاذدةإابقرتاحإتعديالتإالسليية،إغريإأأهناإملإمتنعإالتجاربإالنوو

علهياإحيثإيقدمإطلبإالتعديلإللحكوماتإالوديعة،إةا ذاإوصلإعددإادلولإالراغاةإيفإالتعديلإالثلثنيإأأوإ

إالأطرافإ إأأصوات إةهيا إدما إالأصوات إبأأغلاية إاملصادقة إوتمت إدلراس ته، إمؤمتر إعقد إا ىل إادلعوة إتمت أأكرث

الأساس ية
2

صاحإالتعديلإملزماليإإ
3

جيابياتإذه إاملعاذدةإأأهناإسامهتإيفإاحملاةظةإعىلإالايئةإبشلكإ ،إومنإا 

كاريإمنإالتلوثإال شعاعيإالناجتإعنإالتجاربإالنوويةإيفإمناطقإواسعةإمشلتإأأعايلإالاحارإوامليا إال قلمييةإ

لإأأنهإابلرمغإمنإال جيابياتإاملهكورةإةا نإذه إاملعاذدةإ إملإتسملإمنإالانتقادات،إأأبرزذا:والغالفإاجلوي،إا 

أأنإاحلظرإالواردإيفإذه إاملعاذدةإلإيشيلإا جراءإالتجاربإالنوويةإحتتإالأرضإمماإمينحإلدلولإ –

إالأطرافإتوويرإاسلحهتاإالنوويةإحتتإالأرض؛

إيصاحإ – إوابلتايل إمسؤولية، إأأدىن إدون إمهنا إالانسحاب إحبق إلأطراةها إاملعاذدة إذه  تسيح

ماكهنمإا جراءإالتجا إربإالنوويةإيفإالاحرإواجلوإويفإالفضاءإاخلاريج؛اب 

أأعوتإامتيازاإلدلولإالأعضاءإالثالثإاليتإوقعتإعىلإاملعاذدةإيتجىلإيفإرضورةإمواةقهتاإعىلإ –

دراجإبنودإتتعلقإابملراقبةإوالتفتيش. ىلإأأنإأأحاكهماإأأغفلتإا  ضاةةإا  إأأيإتعديلإلانودذا،إا 

إ1968نةإاثنيا:إمعاذدةإحظرإانتشارإالأسلحةإالنوويةإلس إ

نصتإديااجةإذه إاملعاذدة
4

عىلإعدةإاعتاارات،إمهناإأأنإالأخوارإاحملدقةإابلبرشيةإجراءإحدوثإإ

إواختاذإ إاحلرب إذه  إلتفادي إاجلهود إلك إبدل إيس تلزم إمما إوبشعة، إاكرثية إأ اثرا إس تخلف إنووية حرب

إالنوويةإسزيي إالشعوب،إحيثإأأنإانتشارإالأسلحة إلضامنإأأمنإوسالمة دإمنإخماطرإال جراءاتإالالزمة

                                                 
1

 املادةإالأوىلإمنإاملعاذدة.إ
2

 ويهإالولايتإاملتحدةإالأمريكية،إالاحتادإالسوةيايتإ)سابقا(،إوامليلكةإاملتحدة.إ
إ3

 منإاملعاذدةإ4واملادةإإ3املادةإ
إ4

 .1970مارسإإ5دخلتإحزيإالتنفيهإيفإ
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حدوثإاحلربإالنووية،إومنإهجةإأأخرىإتدمعإاملعاذدةإالاس تخدامإالسلييإللواقةإالنوويةإواذليإيتعنيإأأنإ

طارإمنظومةإضامانتإالواكةلإادلوليةإللواقةإاذلرية.إ إيكونإمتاحاإمجليعإأأطرافإاملعاذدةإمضنإا 

يعإأأسلحةإنوويةإأأوإالقيامإعىلإدموجبإذه إاملعاذدةإتلزتمإادلولإغريإاحلائزةإلأسلحةإنوويةإبعدمإتصنإ

حنوإأ خرإابقتناءإذه إالأسلحةإأأوإأأهجزةإتفجرييةإنوويةإأأخرى،إيفإحنيإتلزتمإادلولإالأطرافإاحلائزةإلأسلحةإ

نوويةإبعدمإمساعدةإأأوإتشجيعإأأوإحثإأأيإدوةلإطرفإيفإاملعاذدةإغريإحائزةإلأسلحةإنوويةإبأأيإحالإمنإ

إالقي إأأو إنووية إأأسلحة إنوويةإالأحوالإعىلإتصنيع إتفجريية إأأهجزة إأأو إنووية إأأسلحة إابقتناء إأ خر إعىلإحنو ام

أأخرى
1

إ.إ

دموجبإاملعاذدةإتعرفإادلولإالأطرافإاحلائزةإلأسلحةإنوويةإبأأهناإتكلإادلولإاليتإصنعتإوجفرتإ

إ إيناير إةاحت إقبل إأ خر إنووي إمتفجر إأأيإهجاز إأأو إنوواي 1967سالحا
2

إويهإ إويشيلإذكلإمخسإدول ،

إالسوةيايتإ)سابقا(،إامليلكةإاملتحدة،إةرنسا،إالصني.إالاحتادريكية،إالولايتإاملتحدةإالأم

ىلإ ةرضتإذه إاملعاذدةإمجموعةإمنإالالزتاماتإجتا إادلولإالنوويةإوادلولإغريإالنووية،إابل ضاةةإا 

إمجموعةإمنإالالزتاماتإاملشرتكةإبنيإمجيعإادلول.

إادلولإالنووية:إالزتامات.إ1

إأأوإال رشافإعدمإنقلإالأسلحةإالنوويةإأأوإ – إمبارشة إأأخرىإللتفجريإالنوويإبصورة أأيإأأهجزة

إعىلإذه إالأسلحةإأأوإالأهجزة؛

إأأوإاحلصولإعىلإ – إنوويةإعىلإصناعة إادلولإاليتإلإتتوةرإعىلإأأسلحة الامتناعإعنإمساعدة

السالحإالنوويإبأأيإطريقةإاكنت
3

إ؛

النوويةإالسلييةإعنإطريقإإالتعاونإمعإادلولإغريإالنوويةإلضامنإا اتحةإاملناةعإاحملمتةلإللتجارب –

إتعقدإ إاتفاقياتإخاصة إأأو إلتفاقياتإثنائية إودونإمتيزيإبنيإادلولإوةقا إمناس اة، تدابريإدولية

حتتإمظةلإهجازإدويلإللرقابةإعىلإاس تخدامإالواقةإالنوويةإاس تخداماإسلييا
4
إ.

                                                 
1

إإ إاذلرية: إللواقة إادلولية إال لكرتوينإللواكةل اترخيإإhttps://www.iaea.org/ar/almawadie/mueahadat-edm-alaintisharاملوقع

إ.19:37،إالساعةإ2019دجنربإإ25الزايرةإ
2

 منإمعاذدةإمنعإانتشارإالأسلحةإالنووية.إ3الفقرةإإ9املادةإإ
3

ىلإأأيإمس تملإاكنإأأيإأأسلحةإنوويةإأأوإأأهجزةإمتفجرإإ ةإ"تتعهدإلكإدوةلإمنإادلولإاحلائزةإلأسلحةإنوويةإالأطرافإيفإذه إاملعاذدةإبأألإتنقلإا 

طالقاإدمساعدةإأأوإتشجيعإأأوإحفزإنوويةإأأخرى،إأأوإأأيإس يورةإمب ارشةإأأوإغريإمبارشةإعىلإأأسلحةإأأوإأأهجزةإمنإذهاإالقبيل،إوبأأنإلإتقومإا 

إأأيإدوةلإغريإحائزةإلأسلحةإنوويةإعىلإصنعإأأسلحةإنوويةإأأوإأأهجزةإمتفجرةإنوويةإأأخرىإأأوإعىلإاقتناهئاإأأوإعىلإاكتسابإالس يورةإعلهياإبأأي

 طريقةإأأخرى"
4

 ة.منإاملعاذدإ5املادةإإ
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إالزتاماتإادلولإغريإالنوويةإ.2

إت إأأو إتصنع إاليتإمل إيهإادلول إالنووية إغري إالنوويةإادلول إالأهجزة إمن إغري  إنوويإأأو إسالح فجر

إ إيناير إقبلإةاحت إوتمثلإإ1967املتفجرة إادلولإامخلسإالنووية، إابس تثناء إادلول إتشيلإمجيع إالوائفة وذه 

إالزتاماهتاإحسبإاملادةإالثانيةإيف:

إأأيإس يورةإعىلإمثلإ – إأأو إنوويةإأأخرى، إمتفجرة إأأوإأأهجزة عدمإقبولإأأيإنقلإلأسلحةإنووية

إةإأأوإالأهجزةإسواءإبصورةإمبارشةإأأوإغريإمبارشة؛تكلإالأسلح

إعدمإصنعإالأسلحةإالنوويةإأأوإأأهجزةإمتفجرةإنوويةإأأخرىإبأأيإطريقةإاكنت؛ –

عدمإطلبإأأوإاحلصولإعىلإأأيةإمساعدةإأأخرىإتسهمإيفإصنعإأأيةإأأسلحةإأأوإأأهجزةإللتفجري –
1

إ؛

إال طارإعدمإحتويلإالواقةإالنوويةإمنإالأغراضإالسلييةإا ىلإالأغراضإالعسكرية – ،إويفإذها

إتقومإادلولإبعقدإاتفاقإمعإالواكةلإادلوليةإللواقةإاذلرية،إلضامنإالاس تخدامإالسلييإةقط.

إالانسحابإورشوطه،إ إكيفية إعن إمهنا إالعارشة إنصتإاملادة وعنإحقإالانسحابإمنإاملعاذدة،

شعارإا ىلإمجيعإادلولإالأطراف يفإاملعاذدة،إوذكلإإةأأوجبتإعىلإادلوةلإاليتإتريدإالانسحابإمهناإتوجيهإا 

شعارإاجلسإالأمنإأأيضاإبهكل،إوأأنإتكونإذناكإمنإالأحداثإ قبلإثالثةإأأشهرإمنإاترخيإالانسحابإمعإا 

إادلوةلإاليتإتريدإ إالهتديدإتقدر  إالقومية،إوذها إهيددإس يادهتا إما الاس تثنائيةإذاتإالصةلإدموضوعإاملعاذدة

الانسحاب
2
إ.

لحةإالنوويةإتعدإأأولإمعاذدةإدوليةإذاتإصاغةإعاملية،إعىلإالرمغإمنإأأنإمعاذدةإمنعإانتشارإالأس

إتتيحإ إكام إنووية، إحروب إنشوب إملنع إوقائية إوس يةل إوأأهنا إالنووي، إالتسلح إمن إاحلد إسبيل إيف وخووة

لإأأهناإملإختلوإمنإبعضإالنقائصإمهنا: إالاس تفادةإمنإالتكنولوجياإالنوويةإيفإالأغراضإالسليية،إا 

لزامإادلولإالإ – إنوويةإابلتخ يإعنإأأسلحهتاإالنووية؛غيابإالنصإعىلإا 

عدمإتوةريإأأيإضامانتإلدلولإالأطرافإةهياإضدإأأيإاعتداءإنووي،إمقابلإالتنازلإعنإحقهاإ –

إيفإامتالكإالسالحإالنووي؛

                                                 
1

يإتنصإاملادةإالثانيةإمنإاملعاذدةإعىلإأأنإ"تتعهدإلكإدوةلإمنإادلولإغريإاحلائزةإلأسلحةإنوويةإالأطرافإيفإذه إاملعاذدةإبأألإتقبلإمنإأأإإ

إانقلإاكن،إأأيإنقلإلأسلحةإنوويةإأأوإأأهجزةإمتفجرةإنوويةإأأخرىإأأوإس يورةإمبارشةإأأوإغريإمبارشةإعىلإأأسلحةإأأوإأأهجزةإكتكل،إوبأأنإلإتصنع

أأسلحةإنوويةإأأوإأأهجزةإمتفجرةإنوويةإأأخرىإوبأأنإلإتقتنهياإبأأيإطريقةإأأخرى،إوبأأنإلإتلمتسإأأوإتتلقىإأأيإمساعدةإمنإأأجلإصنعإأأسلحةإ

 نوويةإأأوإأأهجزةإمتفجرةإنوويةإأأخرى".
2

 .388وإ387،إصإ2015متاراإبرو،إاس تخدامإالأسلحةإيفإالقانونإادلويلإالعام،إبريوت،إدارإاملهنلإاللاناين،إالواعةإالأوىلإإ
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إادلولإغريإالأطرافإيفإاملعاذدةإيفإ – إالأسلحةإالنوويةإاليتإمتتلكها إالتعاملإمع غيابإمسورة

لهياإاكلهندإوابكس تا إن.حالإانضامهماإا 

إ1996اثلثا:إمعاذدةإاحلظرإالشاملإللتجاربإالنوويةإلس نةإ

حتظرإذه إاملعاذدةإمجيعإالتجاربإالنوويةإيفإمجيعإالايئاتإسواءإللأغراضإالعسكريةإأأوإاملدنية،إمتإ

،إوهتدفإا ىلإحتقيقإذدةنيإ1996ش تنربإإ10التصديقإعلهياإمنإطرفإامجلعيةإالعامةإللأممإاملتحدةإبتارخيإ

لوثإالايئةإالنامجإعنإا جراءإالتجاربإالنووية،إملاإختلفهإمنإأ اثرإسلايةإتمنعإالاس مترارإيفإإيمتثلإالأولإيف

إالهدفإالثاينإةيمتثلإبوقفإالانتشارإالعيوديإوالأةقيإللأسلحةإالنووية،إ كاريةإعىلإال نسانإوالايئة،إأأما

عاذدةإعىلإرضورةإاحلدإوذكلإكخووةإأأوىلإحنوإالزنعإالتامإللأسلحةإالنووية،إحيثإنصتإديااجةإذه إامل

منإالتوويرإالمكيإوالنوعيإللأسلحةإالنوويةإوالعيلإعىلإمنعإانتشارإتكنولوجياإصناعهتا،إكامإأأكدتإعىلإ

إرضورةإوقفإالتجاربإالنوويةإلأنإذكلإس يؤديإابلرضورةإا ىلإوقفإتوويرإالأسلحةإالنووية.

ذإتتعهدإمجيعإادلولإحددتإاملادةإالأوىلإالالزتاماتإالعامةإالواقعةإعىلإعاتقإادلولإ الأطرافإةهيا،إا 

نتاجإأأوإختزينإأأوإالاحتفاظإأأوإالاس تخدامإأأوإ ابلمتناعإحتتإأأيإظرفإمنإالظروف،إابس تحداثإأأوإا 

إسواءإ إنووية إأأيإجتربة إكامإحظرتإا جراء إالكمييائية، إللأسلحة إغريإمبارشة إأأو إمبارشة إبصورة نقلإسواء

إذ إويشيل إالسليية، إللأغراض إأأو إالعسكرية إأأوإللأغراض إالأعامل إذه  إمثل إعىل إال رشاف إاحلظر ها

تشجيعها،إوابلتايلإةالهدفإوالغايةإمنإمعاذدةإاحلظرإالشاملإذوإمنعإالتجاربإالنوويةإمنعاإشامالإولكيا،إ

إحبيثإيشيلإاحلظرإلكإمنإالتفجرياتإالنوويةإالعسكريةإأأوإالتفجرياتإالنوويةإالسليية.

نشأأتإمنظيةإدوليةإعرةتإابمسإ"منظيةإمعاذدةإاحلظرإلأحاكمإاملعاذدةإةقدإأأإإولأجلإذكلإوتنفيها إ

الشاملإللتجاربإالنووية"
1

واليتإتعدإاجلهازإالتنفيهيإلليعاذدة،إأأس ندتإلهاإهميةإحتقيقإأأذداةهاإوضامنإإ

تنفيهإأأحاكهما،إدماإيفإذكلإالأحاكمإاملتعلقةإبنظامإالتحققإادلويلإحولإمدىإالالزتامإبأأحاكمإاملعاذدة،إوكهاإ

إوالإ إاملنظيةالتعاون إذه  إتتشلك إالأطراف، إادلول إبني 2تشاور
إمعإإ إوتتعاون إالأطراف، إادلول إمجيع من

املنظامتإادلوليةإالأخرىإاكلواكةلإادلوليةإللواقةإاذلرية،إوأأقرتإاملعاذدةإنظاماإلليراقبةإوالتحقق
3

والتفتيشإإ

إللرصدإادلويلإللتجاربإالنوويةإيعمتدإعىلإش اكةإمكونةإمنإ ةحموةإزلزاليإ50ونظاما
4

،إكامإتتيحإاملعاذدةإ

                                                 
1

 منإمعاذدةإاحلظرإالشاملإللتجاربإالنووية.إ2املادةإإ
2

 تتشلكإاملنظيةإمنإالأهجزةإالتالية:إمؤمترإلدلولإالأطراف،إاجمللسإالتنفيهيإوأأمانةإةنيةإتتضينإمركزإالاياانتإادلويل.إ
3

 املادةإالرابعةإمنإاملعاذدةإالسالفةإاذلكر.إ
4

إتش اهإويهإحمواتإلقياسإالاذزتازاتإالأرإإ إالأرضية إيفإالقرشة إاذزتازاتإطفيفة إعهنا إواليتإينت  إجتاربإنووية، جراء إا  إعن إالنامجة ضية

 اذزتازاتإالزلزلإوميكنإقياسهاإعنإطريقإتكلإاحملواتإعىلإمساةاتإبعيدة.
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ماكنيةإالتفتيشإامليداين ثرإتقدميإطلبإمنإدوةلإعضوإيكونإالهدفإالوحيدإمنإْعليةإإا  واذليإيمتإعىلإا 

إخيالفإ إدما إأ خر، إأأيإانفجار إتفجريإجترييبإلسالحإنوويإأأو إاكنإقدإمتإا جراء ذا إا  التفتيشإذوإحتديدإما

إيتإمنإشأأهناإالكشفإعنإأأيإخمالفةإلقواعدإاملعاذدة.أأحاكمإاملادةإالأوىل،إومجعإلكإاملعوياتإامليدانيةإال

إا خاللإبأأحاكهماإ أأكدتإاملادةإاخلامسةإمنإاملعاذدةإالسالفةإاذلكرإأأنهإيفإاحلالتإاليتإحيدثإةهيا

إيفإ إالقانونإادلويل،إويعدإذكلإتوورا إتتفقإمع إتدابريإجامعية إأأنإتويصإادلولإالأطرافإابختاذ وغرضها

غالقإالاابإأأمامإاحملاولتإالراميةإا ىلإانهتاكإمضامنيإاملعاذدةإأأوإال خاللإا جراءاتإالتحقيقإهيدفإا ىلإ ا 

بأأحاكهما،إوتعاجلإاملادةإالسادسةإتسويةإالزناعاتإاليتإقدإتنشأأإخبصوصإتوايقإأأوإتفسريإنصوصإاملعاذدة،إ

إنزاعإبنيإدولتنيإ أأوإبنيإدوةلإوةقاإللأحاكمإذاتإالصةلإهبا،إوطاقاإلأحاكمإميثاقإالأممإاملتحدة،إةا ذاإنشأأ

إعنإطريقإالتفاوضإأأوإ إيمتإتسويته إتفسريإاملعاذدة، إبتوايقإأأو إالزناع إوتعلقإذها طرفإوبنيإاملنظية

إأأوإ إاملعاذدة إلهه  إالتابعة إاخملتصة إا ىلإالأهجزة إيفإذكلإاللجوء إدما إالأطراف، إأأخرىإخيتارذا بوس يةلإسليية

إلليجلس إجيوز إكام إادلولية، إالعدل إحممكة إابلرتايضإا ىل إةاميإإاللجوء إالتسوية، إيفإذه  التنفيهيإاملسامهة

يداعإصكوكإالتصديقإمنإجانبإإ180بدءإنفاذإاملعاذدة،إواذليإحددإيفإإ14نظيتإاملادةإ يوماإمنإاترخيإا 

لإبعدإمرورإس نتنيإعىلإإ44ادلولإالنوويةإودولإالعتاةإالنوويةإواحملددةإيفإعددإ دوةل،إولإيكونإذكلإا 

إنفاذإذه إاملعاذدةإبعدإثالثإإ2فقرةإةتحإاببإالتوقيعإعلهيا،إأأماإال ذاإملإيادأأ منإنفسإاملادةإةتنصإعىلإأأنهإا 

س نواتإمنإاترخيإةتحإاببإالتوقيعإعلهياإيدعوإالوديع
1

ا ىلإعقدإمؤمترإلدلولإاليتإأأودعتإصكوكإتصديقهاإإ

إنفاذإاملعاذدة،إيفإحنيإأأإ ىلإتيسريإبدأأ كدتإبناءإعىلإطلبإمنإأأغلايةإادلولإالأطراف،إوهيدفإاملؤمترإا 

منإنفسإاملادةإأأنهإيفإحالإعدمإالتوصلإا ىلإنفاذإاملعاذدةإيفإاملؤمترإالأولإيمتإعقدإمؤمترإلكإس نةإإ3الفقرةإ

ا ىلإأأنإيادأأإنفاذإاملعاذدة
2

إ.إ

إال طارإ إيشيل إالنووية، إالأسلحة إخماطر إمن إاحلد إا ىل إسعت إواليت إاملعاذدات إذه  إا ىل ا ضاةة

إعىل إمهنا إادلولإيفإالقانوينإادلويلإمعاذداتإأأخرىإنهكر إلأنشوة إاملاادئإاملنظية إسبيلإاملثالإمعاذدة

إ إاخلاريجإلس نة إالفضاء إاس تكشافإواس تخدام إيفإمدارإ1967ميدان إنووية إأأسلحة إوجود إواليتإمتنع ،

إاخلاريجإأأوإعىلإالقيرإأأوإالأجرامإالسامويةإالأخرى،إومعاذدةإحظرإوضعإاسلحةإ الأرضإأأوإيفإالفضاء

إالتدمريإالشاملإ إواسلحة إنووية إواحمليواتإويفإابطنإالأرضإلس نة إالاحار إواس هتدةتإ1971يفإقاع ،

إأأعاملإال رذابإالنووي إاملناطقإالغريإأأذةلإابلساكن،إوالتفاقيةإادلوليةإلقيع إاملهكورة املعاذدة
3

،إواتفاقييتإ

                                                 
1

 الأمنيإالعامإللأممإاملتحدة.إ
2

 دوةلإملإتصادقإلكهاإعىلإذه إاملعاذدة.إ44دةإيفإملإتدخلإذه إاملعاذدةإحزيإالتنفيهإبعد،إلكونإدولإالعتاةإالنوويةإواحملدإ
3

 .2005أأبريلإإ13اعمتدتإمنإطرفإامجلعيةإالعامةإللأممإاملتحدةإبنيويوركإيفإإ
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إالأمريكيةإوالاحتادإإSALT 2وإSALT 1احلدإمنإالأسلحةإالاسرتاتيجيةإالأوىلإ بنيإالولايتإاملتحدة

إمنإالأسلحةإالس إأأخرىإاس هتدةتإاحداثإمناطقإخالية إا ىلإجانبإذكلإذناكإاتفاقياتإدولية وةيايت،

النوويةإواليتإشلكتإأأحدإالتدابريإال قلمييةإالفعاةلإاملتخهةإلتعزيزإنزعإالسالحإالنوويإومنعإانتشار ،إومنإ

بإاجلنويبإ)اتفاقيةإانتاركتياكإالتفاقياتإاليتإانبثقتإعهناإمناطقإخاليةإمنإالاسلحةإالنووية،إاتفاقيةإالقو

ANTARTICAإاتفاقيةإحظرإالأسلحةإالنوويةإيفإأأمرياكإالالثينيةإ)اتفاقيةإتالتيلولكوإ1959(إلس نةإ ،

TLATELLOCO) إ إالهاديإ ،1967لس نة إاحمليط إجنوب إمنوقة إيف إالنووية إالأسلحة إحظر اتفاقية

إ إرارتونغا إRARTONGA)اتفاقية إلس نة إالأسلحة ،1985( إحظر إأ س ياإإمعاذدة إرشق إجنوب النووية

إخاليةإمنإالأسلحةإالنوويةإ)اتفاقيةإ1995(إلس نةإBANGKOK)معاذدةإابنكوكإ ةريقيا إا  ،إاتفاقيةإقارة

إ.1996(إلس نةإPELINDABAبلينداابإ
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إالثاين:إالأسلحةإالكمييائيةإاملاحث

1تصنفإالأسلحةإالكمييائية
ةإونظراإمضنإأأسلحةإادلمارإالشامل،إويهإمنإأأخورإالأسلحةإالعسكريإ

إامتالكإ إحلظر إدويل إقانوين إتنظمي إوضع إعىل إاملتعددة إبكياانته إادلويل إاجملمتع إْعل إةقد إالاكرثية ل اثرذا

واس تخدامإالأسلحةإالكمييائيةإواذليإعرفإمجموعةإمنإالتووراتإبدأأتإابحلظرإاجلزيإيفإاتفاقياتإلذايإ

إ إلس نة إجنيف إبروتوكول ىل إا  إوصول إةرساي إ1925ومعاذدات إتوجت إمث إ، إس نة إاجلهود إ1993ذه 

إوتدمريإتكلإ إالكمييائية إاس تحداثإوانتاجإوختزينإواس تعاملإالأسلحة إابريسإحلظر إعىلإاتفاقية ابملصادقة

)أأول(،إمثإإ1993الأسلحة،إوسوفإتناولإاملعاذداتإادلوليةإاخلاصةإابلأسلحةإالكمييائيةإاملربمةإقبلإس نةإ

إ)اثنيا(.إ1993اتفاقيةإالأسلحةإالكمييائيةإلس نةإ

إ1993إأأول:إاجلهودإادلوليةإلتوايقإحظرإامتالكإواس تخدامإالأسلحةإالكمييائيةإقبلإس نة

عالنإسانإ1868بدأأتإاجلهودإادلوليةإالساعيةإحنوإجترميإاس تخدامإالأسلحةإالكمييائيةإس نةإ ،إاب 

بورس اورغ
2

عتربإأأنإالهدفإالرشعيإوالوحيدإاذليإجيبإأأنإتسعىإُلإادلولإأأثناءإاحلرب،إذوإاواذليإإ

إالهدفإيكفيإعزلإأأكربإعددإمنإاجلنودإعنإالقتال،إوأأنإا إ ضعافإقواتإالعدوإالعسكرية،إولتحقيقإذها

جتاوزإذهاإالهدفإابس تخدامإأأسلحةإتزيدإمنإالآلمإواملعاانةإدونإأأيإداع،إأأوإتؤديإا ىلإالقتل،إابعتاار إ

إخمالفاإللقواننيإال نسانية.

يإأأسفرإعنإتوقيعإثالثإمعاذداتإوثالثةإ،إاذل1899تىلإذكلإمؤمترإلذايإالأولإللسالمإلس نةإ

عالانت،إحيثإخصصإال عالنإالثاينإحلظرإاس تخدامإالغازاتإالسامة،إوترجعإأأمهيةإذهاإال عالنإا ىلإأأنهإ ا 

عالنإ إا  إلعةلإأأنه إانتقاد  إواذليإمت إالكمييائية، إاليتإأأشارتإا ىلإالأسلحة إالأوىلإيفإالتارخي، إادلولية الوثيقة

،إجاءتإمعاذدةإلذايإالثانية1907أأكتوبرإإ18بيهنام،إويفإوليسإمعاذدةإةالفرقإشاسعإ
3
اليتإأأولتإأأمهيةإإ

إحيثإمنعتإاملادتنيإ إالكمييائية، ذإإ25وإ23للأسلحة إا  إالكمييائية، إالأسلحة إاس تخدام إاملعاذدة منإذه 

إ إكامإحظرتإاس تعاملإإ23نصتإاملادة إيفإاحلروب، إالسامة إالكمييائية إوالأسلحة إاس تعاملإالسم عىلإمنع

منإاملعاذدةإعىلإتوس يعإإ25هائفإواملوادإاليتإمنإشأأهناإا حداثإا صاابتإلإمربرإلها،إةاميإنصتإاملادةإالق

حاميةإاملدنينيإغريإاملشاركنيإيفإالأعاملإاحلربية،إمفنعتإهمامجةإأأوإقصفإاملدنإوالقرىإواملساكنإوالاناايتإ

                                                 
1

يقصدإهباإتكلإالأسلحةإاليتإتصنعإمنإموادإكمييائية،إتكونإعىلإشلكإموادإسائةلإأأوإغازيةإأأوإرسيعةإالتاخر،إوتتكونإمنإمركااتإكمييائيةإإ

أأوإمركااتإذاتإتأأثريإحارقإوسامإأأوإمزجع،إوقدإتتسببإيفإشلإالقدرةإالعقلية،إلهاإخاصيةإالتسيميإوالقتلإاكلغازاتإاخلانقةإأأوإإتنت إادلخان

 غازإالأعصابإواذليإيؤديإا ىلإشللإالأعصاب،إوشللإالقدرةإالعقلية،إلهاإخسائرإةادحةإحتدهثاإابل نسانإوابلايئة.
2

عالنإسانإبورس اورغإلس نةإإ  http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc4.htmlرإعىلإاملوقعإال لكرتوينإجلامعةإمينيسواتإ،إمتوة1868ا 
3

إالتايل:إإإإ إالرابط إعىل إالأمحر إللصليب إادلولية إاللجنة إموقع إزايرة إيرىج إالتفاقية إذه  إمواد إعىل لالطالع

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62tc8a.htm#gs.rufv8f 
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غريإاملسلحة
1

بعدإهنائيةإإ1919يونيوإإ28يسإبتارخيإ،إابل ضاةةإا ىلإذكلإجاءتإمعاذدةإةرسايإاملوقعةإباارإ

احلربإالعامليةإالأوىلإعندماإعقدتإادلولإاملتحاربةإمؤمترإالصلحإمعإأأملانيا،إوتضينتإقسينيإرئيس ينيإمشلإ

نتاجإالأسلحةإالكمييائيةإاكلغازاتإالسامةإوماإ القسمإالثاينإرشوطإالصلحإمعإأأملانيا،إومنعإعىلإذه إالأخريةإا 

إاس تعامل إومنعت إتتضينإإشاهبها، إمل إاملعاذدة إذه  إأأن إغرب إأأيضا، إيفإاحلربإوانتاهجا إالكمييائية الأسلحة

إللتأأكدإمنإ آلياتإمراقبةإدوليةإجدية إوملإحتتويإعىلإأ إعقابيةإيفإحقإادلوةلإاليتإختالفإأأحاكهما نصوصا

إالامتثالإلأحاكهما.إ

إأأإ إوالسامة إاخلانقة إالغازات إاس تعامل إحلظر إجنيف إبروتوكول إةرساي إمعاذدة إشاهبهاإأأعقب إما و

إاحلرب إيف إاجلرثومية والوسائل
2

إاملشاهبةإ إأأو إوالسامة إاخلانقة إالغازات إاس تعامل إمنع إعىل إشدد إاذلي ،

ذاإاكنإذهاإالربوتوكولإ والوسائلإاجلرثوميةإواليتإأأدينإاس تعاملهاإيفإاحلربإمنإطرفإالرأأيإالعامإاملمتدن،إوا 

إالت إا حدى إا ىل إانضيت إأأن إلها إيس اق إمل إاليت إادلول إمنإاس هتدف إالأنواع إذه  إبتحرمي إاملتعلقة فاقيات

إالأسلحةإ إذه  إادلويلإدمخاطر إينترشإعىلإالصعيد إاذليإأأخه إيعكسإبهكلإمدىإالوعي نه إةا  الأسلحة،

وجعلإحترميهاإا حدىإقواعدإالقانونإادلويلإال نساين
3

،إةمبوجبإذهاإالربوتوكولإتلزتمإادلولإحبظرإاس تخدامإ

إ إشاهبها إوما إوالسامة إاخلانقة إاجلهودإالغازات إلك إبادل إوتتعهد إ)الايولوجية(، إاجلرثومية إاحلرب ووسائل

ليه،إغريإأأنإ ىلإالربوتوكول،إوذوإماإجشعإمجموعةإمنإادلولإعىلإالانضاممإا  لرتغيبإادلولإالأخرى،إابلنضاممإا 

بالغإادلولإالأعضاءإةيهإبواسوةإاحلكومةإالفرنس ية،إواعتربإذ لإمنإاترخيإا  هاإذهاإالانضاممإلإيصاحإانةهاإا 

إالربوتوكولإبأأنهإخووةإيفإسبيلإمنعإاس تعاملإالأسلحةإالكمييائية،إلكنهإملإيسملإمنإالانتقادات،إمهنا:

آلياتإووسائلإاملراقبةإوالعقاب؛إ – إغيابإأ

ملإمينعإتصديرإأأوإصنعإأأوإحتويلإالأسلحةإالكمييائيةإأأوإتدمريذاإأأوإحظرإالهتديدإابس تخدامإذهاإ –

إالسالح؛إ

إترصإعىلإالزناعاتإادلوليةإولإيشيلإالزناعاتإغريإادلولية.إنواقإتوايقإالربوتوكولإيقإ –

نتاجإوختزينإواس تعاملإالأسلحةإالكمييائيةإوتدمريإتكلإالأسلحةإلس نةإ إ1993اثنيا:إاتفاقيةإحظرإاس تحداثإوا 

هتدفإذه إالتفاقيةإا ىلإحظرإاس تحداثإوصنعإوختزينإواس تخدامإالأسلحةإالكمييائيةإوتدمريإذه إ

ذإحتظ إا  إمجيعإالأسلحة، إعىلإادلولإالأطرافإةهيا إومتنع إواس تخداهما، إوانتاهجا إالكمييائية إالأسلحة إتووير ر

                                                 
1

 مشلتإمجيعإالأسلحةإالكمييائيةإلأهناإتنترشإانتشاراإغازايإودخانياإواسعاإةتصيبإاملدنيني.إ
2

 .1928ةربايرإإ08دخلإحزيإالنفاذإيفإإ1925ةربايرإإ17وقعإيفإإ
3

 .42،إالصفحةإ2010محمدإرضوان،إاملاادئإالعامةإللقانونإادلويلإال نساينإوالعداةلإادلولية،إاملغرب،إاةريقياإالرشق،إإ
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نتاجإوالتخزينإ الأنشوةإاليتإهتدفإا ىلإاس تخدامإالأسلحةإالكمييائيةإويشيلإذكلإالاس تخدامإوالتوويرإوال 

لليوادإوالأسلحةإالكمييائية،إوعىلإتدمريإاخملزوانتإاحلالية
1

ومراةقإانتاهجاإ
2

امنإحاميةإالأةرادإوالايئةإمعإضإ

أأثناءإالقيامإبعيلياتإالتدمري،إكامإأأنشأأتإنظاماإشامالإللتحققإمنإالامتثال،إوأأوجدتإالتفاقيةإمؤسسةإ

إالكمييائية إالأسلحة إحظر إيهإمنظية إجديدة دولية
3

إخبصوصإاملوادإإ إالأعضاء إا شعاراتإمنإادلول تتلقى

مراةقإالاسلحةإالكمييائيةإاملعلنةإوعىلإتفتيشإأأيإموقعإوالأسلحةإالكمييائية،إوجتريإْعلياتإالتفتيشإعىلإ

إمشكوكإيفإقيامهإبنشاطإغريإمرشوع.

إلتنفيهإ إترشيعاتإخاصة إبأأنإتقومإلكإادلولإالأطرافإابعامتد إمنإالتفاقية إالسابعة وتقيضإاملادة

إا شعار إمع إأأحاكهما، إتنهتك إاليت إالأةعال إوجترمي إالوطين، إاملس توى إعىل إإالتفاقية إحظر الأسلحةإمنظية

الكمييائيةإابل جراءاتإالترشيعيةإوال داريةإاليتإتتخهذاإلتنفيهإأأحاكمإذه إاملعاذدة،إولأجلإذكلإتقومإادلولإ

نشاءإأأوإتعينيإذيئةإوطنيةإتعيلإمكركزإوطينإلتأأمنيإالتواصلإالفعالإمعإمنظيةإحظرإالأسلحةإ الأطرافإاب 

إإالكمييائية،إومعإادلولإالأطرافإالأخرى.

نتاجإيتضحإأأنإالتف اقيةإسليتإحبقإلكإدوةلإطرف،إويفإاحلدودإاليتإلإتتعارضإمعإأأحاكهما،إاب 

واس تحداثإموادإكمييائيةإومركااهتاإوحيازهتاإبأأيإطريقةإوالاحتفاظإهباإونقلهاإواس تخداهماإلأيإغرضإمنإ

تدابريإالأغراض،إغريإأأنإذهاإاحلقإليسإمولقاإأأماإالقيدإالأولإةيتجىلإيفإالزتامإلكإدوةلإطرفإابختاذإالإ

إالثاينإ إالقيد إأأما لإيفإالأغراضإغريإاحملظورة إا  إالكمييائية إاملواد إذه  إاس تخدام إاليتإتكفلإعدم الرضورية

ةيمتثلإيفإوجوبإأأنإا خضاعإلكإدوةلإطرفإاملوادإالكمييائيةإالسامةإومركااهتاإواليتإجاءتإمضنإاجلداولإ

ثإةريدإعىلإحقإلكإدوةلإطرفإةاميإيتعلقإهبه إامللحقةإابلتفاقية،إلنظامإالتحقق،إأأماإالقيدإالثالإ3،إ2،إ1

جازةإ إا  إأأما إةقط إبه إمسيوح إذو إما إحدود إيف إلها إادلوةل إحيازة إتكون إأأن إيف إواملمتثل إالكمييائية املواد

مناإذوإمنإقبيلإالاس تثناءإاذليإلإينبغيإالتوسعإةيه نتاجإأأوإالاس تخدامإةا  الاس تحداثإأأوإال 
4
إ.

                                                 
1

نتاجإوختزينإواس تعاملإالأسلحةإالكمييائيةإوتدمريإتكلإالأسلحة.إ4املادةإإ  منإاتفاقيةإحظرإاس تحداثإوا 
2

 منإنفسإاملرجع.إ5املادةإإ
إ3

إاملنظيةإمنإمؤمترإادلولإالأطراف،إإ إأأعضاءإيفإمنظيةإحظرإالأسلحةإالكمييائية،إوتتكونإأأهجزة إادلولإالأطرافإيفإالتفاقية تكونإمجيع

 منإنفسإاملرجع.إ8فيهيإوالأمانةإالفنية،إاملادةإواجمللسإالتنإ
4

س نةإاس تثنتإالتفاقيةإأأيضاإمنإنواقإاحلظرإاذليإتناولتهإأأحاكهماإنوعنيإمنإالأسلحةإالكمييائيةإوذام:إالأسلحةإالكمييائيةإاليتإأأنتجتإقبلإإ

إإ1925 إس نة إالتارخيإوحىت إذها إبعد إاس تعاملإ1946أأو إميكن إل إتدذورتإدلرجة إحالهتا إولكن إوجدتإذه إ، إوسواء إكمييائية، إكأسلحة ها

قلميإادلولإالأطرافإأأوإيفإاملس تعيراتإاليتإاكنتإاتبعةإلها،إأأماإالنوعإالثاينإمنإذه إالأسلحةإاملس تثناةإمنإنواقإاحلظرإ الواردإالأسلحةإيفإا 

 يضإدوةلإأأخرىإدونإرضاذا.يفإأأراإ1925يفإالتفاقية،إةيمتثلإيفإالأسلحةإاليتإخلفهتاإدوةلإماإبعدإالأولإمنإينايرإمنإس نةإ
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مهناإأأنإحتلإإ14وةقاإللامدةإتوايقإأأوإتفسريإذه إالتفاقيةإةلتسويةإالزناعاتإاليتإقدإتنشأأإبشأأنإ

إوةقاإلأحاكمإالتفاقيةإووةقاإمليثاقإالأممإاملتحدة.

ذاإرةضتإدوةلإطرفإالتعاونإمعإاجمللسإالتنفيهيإيفإ ولأجلإضامنإالامتثالإلأحاكمإالتفاقية،إةا 

إلالتفاقية،إذ إةا نإاملؤمترإيعلقإحقوقإادلوةلإالورفإوةقا إمعني، إحىتإتتخهإوضع إالتعليقإيكونإمؤقتا ها

ادلوةلإالورفإالتدابريإاليتإيوالبإهباإاجمللس،إويفإحاةلإوجودإانهتاكإخوريإلأحاكمإالتفاقيةإنتيجةإقيامإ

ةا نإملؤمترإادلولإالأطرافإأأنإيويصإادلولإالأطرافإابختاذإإ12دوةلإطرفإبأأنشوةإحمظورة،إةوةقاإللامدةإ

دلويلإيفإمواهجهتا،إويفإاحلالتإاخلوريةإيقومإاملؤمترإبعرضإالقضيةإعىلإأأيإترتيباتإجامعيةإوةقاإللقانونإا

إامجلعيةإالعامةإللأممإاملتحدةإوعىلإاجلسإالأمن.

إمنإقبلإادلولإ إأأحاكهما إالتحققإوالتفتيشإلتنفيه إتمتثلإيفإنظام إللرقابة آلية إبأ إجاءتإالتفاقية كام

نإالالزتامإبأأحاكمإالتفاقية،إوتستندإعىلإتصارحيإالأطراف،إوتعدإذه إالآليةإاحدىإالوسائلإالرضوريةإلضام

اليتإتديلإهباإادلولإالأعضاء،إوعىلإمراقبةإذه إالتصارحيإمنإقبلإنظامإالتفتيشإالروتيين،إوالتحققإمنإ

إتدمريإالأسلحةإالكمييائيةإواملنشأ تإاملس تخدمةإيفإصنعها.

لليراجعةإوالتأأكدإمنإمدىإتنفيهإإكامإنصتإاتفاقيةإنزعإالأسلحةإالكمييائيةإعىلإعقدإمؤمتراتإدورية

إادلولإللزتاماهتا.
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إالثالث:إالأسلحةإالايولوجيةإاملاحث

1تصنفإالأسلحةإالايولوجية
إملاإيسببهإاس تعاملإذهاإالسالحإإ مضنإأأسلحةإادلمارإالشامل،إونظرا

إلتو إمهنا إوحىتإادلولإالنامية إتلحقإابل نسانإوالايئةإوحبثإادلولإاملتوورة إوأأرضار ويرإبرام إمنإالآلم

ضاةةإا ىلإاحامتلإحصولإامجلاعاتإال رذابيةإواملتورةةإعىلإذهاإالسالحإنظراإللكفتهإ أأسلحهتاإالايولوجية،إا 

البس يوةإمقارنةإابلأسلحةإالنوويةإأأوإالكمييائية،إلكإذكلإدةعإابجملمتعإادلويلإا ىلإرضورةإالعيلإلأجلإحظرإ

حدإمنإأأخوارإالأسلحةإالايولوجية،إواليتإأأسفرتإاس تخدامإذهاإالسالح،إوقدإتظاةرتإاجلهودإادلولية،إلل

عنإاتفاقيةإالأسلحةإالايولوجية
2

لإأأنهإس اقإذه إالتفاقيةإبعضإالنصوصإادلولية،إلإس اميإ1972لس نةإإ ،إا 

إ إلس نة إجنيف 1925بروتوكول
3

إ إعدد إالقرار إمث إوالايولوجية، إالكمييائية إالأسلحة إتناول إواذلي ،2662
4
إ

إل إالعامة إالايولوجيةالصادرإعنإامجلعية إالأسلحة إلتفاقية إواذليإيعتربإأأساسا إاملتحدة، لأمم
5

إواليتإحتظرإ ،

إاس تخدامإالأسلحةإالايولوجية.

إتدمريإتكلإ إأأو إالتكس ينية إأأو إ)الايولوجية( إالاكرتيولوجية نتاجإوختزينإالأسلحة اتفاقيةإحظرإاس تحداثإوا 

إالأسلحة.

حظراإاكمال،إعىلإالرمغإمنإأأهناإجاءتإإحتظرإذه إالتفاقيةإنوعإمنإأأنواعإأأسلحةإادلمارإالشامل

لإ نتاجإواس تحداثإوحفظإالعواملإالايولوجيةإأأوإالتكس ينية،إا  بصياغةإنظريةإلههاإاحلظرإمنإخاللإمنعإا 

لإمنإخاللإا جراءاتإوتدابريإيتعنيإعىلإادلولإالأطرافإاختاذذاإمنإأأجلإ أأنإذكلإلإميكنإأأنإيتحققإا 

ابلشلكإالصحيح،إحيثإجاءإيفإديااجهتاإالغايةإوالأس اابإلعامتدذاإتعزيزإأأحاكمإالتفاقيةإوضامنإتنفيهذاإ

إأأنإادلولإالأطرافإةهياإمصييةإعىلإحتقيقإتقدمإةعالإحنوإنزعإالسالحإبشلكإشاملإواتمإدماإيفإ ومهنا

نتاجإوختزينإالأسلحةإالايولوجيةإوتدمريإتكلإالأسلحة ذكلإاختاذإتدابريإةعاةلإمنإأأجلإحظرإاس تحداثإوا 
6
إ

                                                 
1

إالعواإ إمجموعة إبأأهنا إالفريوس ية إأأو إالفورية إالاكرتولوجية، إالاكثريية، إاجلرثومية، إواليتإتعرفإكهكلإابلأسلحة إالايولوجية ملإيقصدإابلأسلحة

هتدفإا ىلإعزلإذدةهاإعنإطريقإاحلربيةإاحليةإالسامةإعىلإاختالفإأأنواعهاإومصادرذاإاملمتزيةإواليتإتنتقلإابلتاكثرإأأوإالعدوىإأأوإالانتشارإوإ

صابتهإبأأمراضإجراءإمسيةإذه إالعوامل عاقتهإعنإطريقإا   .تعجزي إأأوإقتهلإأأوإا 
2

لالطالعإعىلإنصوصإالتفاقيةإأأنظر،إرشيفإعتملإومحمدإماذرإعادإالواحد،إموسوعةإاتفاقياتإالقانونإادلويلإال نساين،إالنصوصإالرمسيةإإ

صدارإبعثةإاللجنةإادلوليةإللصليبإالأمحرإابلقاذرة،إالواعةإالسادسةإإلالتفاقياتإوادلولإاملصدقةإواملوقعة، ،إالصفحاتإ2005الواعةإالرابعةإا 

ىلإإ463منإإ  إ.470ا 
3

ليهإمضنإالفصلإالثاينإاخلاصإابلأسلحةإالكمييائيةإمنإذه إادلراسة.إ  س اقإال شارةإا 
إ4

 .1970دجنربإإ7امسةإوالعرشونإبتارخيإصدرإذهاإالقرارإعنإامجلعيةإالعامةإللأممإاملتحدةإخاللإادلورةإاخلإ
إ5

 .1975مارسإإ26،إودخلتإحزيإالتنفيهإيفإ1972أأبريلإإ10متإالتوقيعإعىلإذه إالتفاقيةإيفإ
6

"إأأنإادلولإالأطرافإيفإذه إالتفاقية،إعزماإمهناإعىلإالعيلإمنإأأجلإحتقيقإتقدمإةع يإحنوإنزعإالسالحإإ1972مقتوفإمنإديااجةإاتفاقيةإإ

زاةلإمجيعإأأنواعإأأسلحةإادلمارإالشامل،إواقتناعاإمهنا،إبأأنإاختاذإتدابريإةعاةلإمنإأأجلإحظرإاس تحداثإبشلكإشاملإو اتم،إدماإيفإذكلإمنعإوا 
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،إوأأيضاإادلورإاذليإقامإبهإيفإالتخفيفإمنإ1925ادليااجةإا ىلإالأمهيةإالكربىإلربوتوكولإس نةإإكامإأأشارت

إأأذوالإاحلرب،إمؤكدةإمتسكهاإدماادئإوأأذدافإذكلإالربوتوكول،إوطلاتإا ىلإمجيعإادلولإالمتسكإبه.

إادلولإالأطرافإةهي إالزتام إتناولتإالأوىلإمهنا إمادة، إمنإمخسةإعرشة إالتفاقية إهمامإتتكونإذه  ا

إأأوإأأخرىإأأوإحفظإأأيإمنإاملوادإ إبوريقة نتاجإأأوإختزينإأأوإحيازة اكنتإالظروف،إبعدمإاس تحداثإأأوإا 

املكربيولوجيةإأأوإموادإأأخرىإبيولوجيةإوكهاإالتكسيناتإأأيإاكنإمصدرذاإأأوإطريقةإانتاهجا،إواليتإلإتكونإ

إا ضا إالأخرى، إأأوإالأغراضإالسليية إأأوإامحلاية إالتجهزياتإأأوإموهجةإلأغراضإالوقاية، إأأو ىلإالأسلحة إا  ةة

إالناقالتإاملوهجةإلس تعاملإذه إاملواد.

إالسالح،إ أألزمتإالتفاقيةإلكإدوةلإطرفإبتدمريإمجيعإالعواملإوالأسلحةإواملعداتإاخلاصةإهبها

اليتإيفإحوزهتاإخاللإأأجلإتسعةإأأشهرإبعدإدخولإالتفاقيةإحزيإالتنفيه
1

،إوأأنإتتخهإمجيعإالتدابريإالوقائيةإ

الزمةإمحلايةإالأشخاصإوالايئة،إولإتقترصإذه إامحلايةإعىلإبدلإالتدمريإبلإتشيلإأأيضاإالادلانإاجملاورة،إال

أأماإابلنس اةإلدلولإاملنضيةإلحقاإةا نإالعربةإتكونإمنإاترخيإتصديقهاإعىلإاملعاذدةإبأأثرإةوريإوعليهإةا نإ

إالتدمريإأأوإالتحويلإجيبإأأنإيكونإيفإغضونإتسعةإأأشهرإالتالية.

منإالتفاقيةإنقلإالعواملإالايولوجيةإ3نعتإاملادةإمإ
2

الواردةإيفإاملادةإالأوىلإسواءإبوريقةإمبارشةإإ

إأأوإغريإمبارشة،إومنعتإاملساعدةإأأوإالتشجيعإأأوإالتحريضإعىلإامتالكهاإبأأيإطريقةإاكنت.

إالوطنية إوالترشيعية إعىلإأأنإتتخهإادلولإالأطرافإالتدابريإال دارية إالرابعة لالمتثالإإنصتإاملادة

إاملوادإ إحفظ إأأو إحيازة إأأو إختزين إأأو إأأنتاج إأأو إاس تحداث إومنع إحظر إأأجل إمن إوذكل إالتفاقية لأحاكم

لهياإيفإاملادةإالأوىل. إوالتكسيناتإوالأسلحةإوالتجهزياتإوالناقالتإاملشارإا 

حللإجاءإيفإاملادتنيإاخلامسةإوالسادسةإمنإالتفاقيةإأأنإتتعهدإادلولإالأطرافإابلتشاورإوالتعاونإ

لكإاملشالكإاليتإتتصلإبتوايقإالتفاقيةإابلورقإالوديةإعىلإأأنإذهاإالتشاورإوالتعاونإميكنإأأنإيمتإعنإ

إالأممإاملتحدة،إكامإتنصإعىلإالتعاونإمعإاجلسإالأمنإ طارإذيئة إاملناس اةإيفإا  طريقإالاجراءاتإادلولية

شاكيةإتتقدمإهباإأأيإدوةلإطرفإيفإإالتابعإللأممإاملتحدةإدمناس اةإأأيإحتقيقإجيريهإذهاإاجمللسإخبصوصإأأي

                                                                                                                                                             

نتاجإوختزينإالأسلحةإالاكرتيولوجيةإ)الايولوجية(إوتدمريإتكلإالأسلحةإسيسهمإيفإحتقيقإْعليةإنزعإللسالحإالشاملإوالتامإحتتإمراقبةإ وا 

 اةل...".دوليةإصارمةإوةع
إ1

 .1972منإاتفاقيةإإ2املادةإ
2

 تشيلإاملوادإوالتكسيناتإوالأسلحةإوالتجهزياتإوالناقالت.إ
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ذه إالتفاقية،إويفإحاةلإترضرإا حدىإادلولإالأطرافإنتيجةإخرقإأأحاكمإالتفاقيةإوتأأكدإاجلسإالأمنإمنإ

ذكلإالتجاوزإيتعنيإعىلإادلولإالأطرافإتوةريإاملساعدةإوتيرسذاإلدلوةلإالورفإاملترضرة
1
إ.

إالتف إتواقإذه  إعىلإأأن إلتؤكد إالعارشة إال مناءإجاءتإاملادة عاقة إميكنإمنإتاليفإا  إعىلإحنو اقية

عاقةإالتعاونإادلويلإيفإميدانإالنشاطاتإالايولوجيةإ الاقتصاديإأأوإالتكنولويجإلدلولإالأطرافإةهياإأأوإا 

نتاجإالعواملإ إالعواملإواملعداتإاخلاصةإبتجهزيإأأوإاس تعاملإأأوإا  السلييةإدماإيفإذكلإالتاادلإادلويلإلهه 

إوجية(إوالتكسيناتإللأغراضإالسلييةإوةقاإلأحاكمإذه إالتفاقية.الاكرتيولوجيةإ)الايول

إمنإالانتقاداتإاليتإوهجتإا ىلإذه إالتفاقية:

إاملعاذدةإحبفظإأأوإاقتناءإأأوإانتاجإمكياتإ – إليسإمولقا،إا ذإمسحتإذه  أأنإاحلظرإالواردإةهيا

إمعينةإمنإالعواملإالايولوجيةإأأوإالتكس ينيةإللأغراضإالسليية؛

إ – إبتبادل إابس تعاملإمسحت إالصةل إذات إوالتكنولوجيا إالعليية، إواملواد إواملعلومات املعدات

العواملإالايولوجيةإيفإالأغراضإالسلييةإواليتإمنإامليكنإباعضإالتعديالتإأأنإتس تخدمإيفإ

إالأغراضإعسكرية.

                                                 
1

 املادةإالسابعةإمنإالتفاقية.إ
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إالرابع:إالأسلحةإالتقليديةإاملاحث

شاإيفإالزناعاتإاملسلحةإوتعدإالسببإتعدإالأسلحةإالتقليديةإمنإأأكرثإأأنواعإالأسلحةإاس تعاملإوبوإ

الأكربإيفإمعاانةإال نسانية،إنظراإلتساعإنواقإتداولهاإمقارنةإبأأسلحةإادلمارإالشامل،إوقدإجاءإاذامتمإاجملمتعإ

إادلويلإهبه إالفئةإمنإالأسلحةإمتأأخراإمقارنةإابلأسلحةإالكمييائيةإأأوإالايولوجيةإأأوإالنووية.

س تعاملإسواءإيفإاحلروبإوالزناعاتإأأوإيفإاجلرامئإاليتإيس تخدمإولأنإذه إالأسلحةإيهإالأكرثإا

ةهياإالسالحإبشلكإيويمإيفإمجيعإمناطقإالعامل،إةقدإتظاةرتإاجلهودإادلوليةإاليتإسعتإا ىلإضاطإوتقننيإ

انتشارإذه إالأسلحةإوذكلإللحدإمنإأأخوارذا،إخاللإذهاإاحملورإس نتناولإبعضإالتفاقياتإادلوليةإاخلاصةإ

إاتفاقيةإالأممإاملتحدةإحلظرإأأوإتقييدإاس تعاملإبعضإأأنواعإالأسلحةإالتقليديةإاليتإإابلأسلحة التقليدية،إمهنا

ميكنإاعتاارذاإمفرطةإالرضرإأأوإعشوائيةإالأثرإوبروتوكولهتاإامخلس،إوبروتوكولإماكحفةإصنعإالأسلحةإالناريةإ

إمعاذدةإجتارةإالأسلحة.إوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإوالاجتارإهباإبصورةإغريإمرشوعة،إمث

أأول:إاتفاقيةإالأممإاملتحدةإحلظرإأأوإتقييدإاس تعاملإبعضإأأنواعإالأسلحةإالتقليديةإاليتإميكنإاعتاارذاإ

إمفرطةإالرضرإأأوإعشوائيةإالأثر.

إ إلس نة إالتفاقية إذه  إحتظرإإ1980استندت إاليت إال نساين إادلويل إللقانون إالعامة إالقواعد عىل

ثرإالعشواياس تعاملإالأسلحةإذاتإالأإ
1

آلمإلإداعيإلها،إملإ ،إأأوإاليتإتتسببإبوايعهتاإيفإأأرضارإمفرطةإأأوإأ

تأأيتإذه إالتفاقيةإحبظرإأأسلحةإمعينة،إبلإتركتإالأمرإا ىلإادلولإالأطرافإلتتفقإيفإبروتوكولتإملحقةإ

تخدامإهباإعىلإحتديدإأأنواعإذه إالأسلحةإواكتفتإبهكرإمبادئإعامةإتكونإاساساإلالتفاقإعىلإحظرإاس إ

إبعضإالأسلحة.

طاراإتمكهلإمخسةإبروتوكولتإمتإاعامتدإثالثةإمهناإس نةإ ،إواليتإحتظرإ1980تشلكإذه إالتفاقيةإا 

أأوإتقييدإأأنواعاإمعينةإمنإالأسلحة
2

،إورمغإأأنإالتفاقيةإلإتتضينإقواعدإمفصةلإلس تعاملإأأسلحةإمعينةإتثريإ

الزتامإادلولإابلمتناعإعنإاس تعاملإأأسلحةإلإتشيلهاإإخماوفإمنإالناحيةإال نسانية،إةا هناإلإتقللإمنإشأأن

إ.التفاقيةإولكهناإمعإذكلإتنهتكإالقواعدإالعرةيةإللقانونإادلويلإال نساين

                                                 
1

لالطالعإعىلإنصوصإالتفاقية،إأأنظرإرشيفإعتملإومحمدإماذرإعادإالواحد،إموسوعةإاتفاقياتإالقانونإادلويلإال نساين،إالنصوصإالرمسيةإإ

صدارإبعثةإاللجنةإادلوليةإللصليبإالأمحرإابلقاذرة،إالواعةإالسادسةإلالتفاقي ،إالصفحاتإ2005اتإوادلولإاملصدقةإواملوقعة،إالواعةإالرابعةإا 

ىلإإ488منإ  .494ا 
2

ةإوالناائطإحيثإحيظرإالربوتوكولإالأولإالشظاايإاليتإلإميكنإالكشفإعهنا،إأأماإالثاينإةيحظرإأأوإيقيدإاس تخدامإالألغامإوالأرشاكإاخلداعيإ

 الأخرى،إةاميإيقيدإالثالثإاس تخدامإالأسلحةإاحلارقة.
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حدىإعرشإمادة،إمهتإموادذاإماإتعلقإبنواقإالانوااق تتكونإذه إالتفاقيةإمنإديااجةإوا 
1
وبدءإإ

الرساين
2

إالتفاقيةإوالربوتوكولتإامللحقةإ هباإومراجعة
3

إوالأساس يةإحولإاس تخدامإ إالأمورإاجلوذرية إأأما ،

إالأسلحةإالتقليديةإةرتدإيفإالربتوكولتإامللحقةإهبا.

إحاميةإ إمبدأأ إمهنا إاليتإوردتإيفإالقانونإادلويلإال نساين، إبعضإاملاادئإالعامة أأوردتإادليااجة

إالقايضإبأأنإحقإالأإ طرافإيفإاختيارإوسائلإاحلربإالساكنإاملدنينيإمنإأ اثرإالعيلياتإالعسكرية،إواملادأأ

ليسإابحلقإاملولق،إمثإمبدأأإحترميإاس تخدامإاساليبإووسائلإالقتالإاليتإمنإشأأهناإأأنإتسببإأأرضارإابلغةإ

إواسعةإالانتشارإوطويةلإالأمد.

عىلإانسجامإذه إالتفاقيةإمعإأأيإاتفاقيةإدوليةإأأخرىإذاتإصةلإدموضوعإحظرإأأوإإ2أأكدتإاملادةإ

إ،إأأوإمعإالقانونإادلويلإال نساين.تقييدإأأسلحةإتقليدية

ةاميإيرجعإا ىلإموعدإرسايهناإحفددإبعدإس تةإأأشهرإمنإاترخيإقيامإعرشينإدوةلإابلتصديقإعلهياإأأوإ

لهيا،إكامإأأوجبإالتفاقيةإعىلإالأطرافإاملتعاقدةإنرشذاإونرشإالربتوكولتإ اعامتدذاإأأوإقبولهاإأأوإالانضاممإا 

إفاقيةإمجيعإادلولإالأطرافإسواءإيفإحاةلإالسملإأأوإيفإحاةلإالزناعإاملسلح.امللحقةإهبا،إوتلزمإأأحاكمإذه إالت

إتكونإ إأأن إالتعديل، إلقبول إاشرتطت إأأهنا إغري إعلهيا، إتعديالت دخال إا  ماكنية إاب  إالتفاقية مسحت

التفاقيةإساريةإاملفعول،إةضالإعنإرشطإتقدميإطلبإالتعديلإمنإالأطرافإاملتعاقدةإيفإالتفاقيةإحرصا،إ

شعارإادلولإالأطرافإبهإمعإالامتسإرأأهياإيفإعىلإأأنإ ىلإأأمنيإالايداعإاذليإيقومإاب  يوجهإطلبإالتعديلإا 

إللأممإ إالأمنيإالعام إيدعو إيفإالتفاقية، إدوةلإطرةا إمثانيةإعرشة إحصلإالولبإعىلإمواةقة إةا ذا املوضوع،

ليهإادلولإالأطرافإوادلولإغريإالأطرافإعىلإأأنإتكو نإمشاركةإذه إالأخريإاملتحدةإلعقدإمؤمترإتس تدعىإا 

إبصفةإمراقب.

إأأوىلإحنوإالقضاءإعىلإ إاعتربتإخووة إةا هنا إالتفاقية، عىلإالرمغإمنإالانتقاداتإاليتإوهجتإلهه 

نسانيةإولعاتإدوراإيفإحاميةإاملدنينيإومنإاجيابياتإذه إالتفاقية،إأأهناإحظرتإ الأسلحةإالتقليديةإالغريإال 

تسببإأأرضاراإابلغةإشديدةإاخلوورةإتصيبإالعسكرينيإواملدنيني،إإاس تخدامإأأنواعإمعينةإمنإالأسلحةإاليت

إمعإ إجديدة، إأأسلحة إتووير إملواهجة إبروتوكولتإجديدة إاعامتد إمنإخالل إنواقها إتوس يع ماكنية وجاءتإاب 

إاماكنيةإتعديلإبروتوكولهتا.

                                                 
1

إإ إالأوىلإمنإالتفاقيةإس نة إخاللإاملؤمترإالاس تعرايضإالثاينإاذليإعقدإس نةإ1980املادة إاملادة إمتإتعديلإذه  لتشيلإالزناعاتإإ2001،

 ادلوليةإوالزناعاتإغريإادلولية.
2

 املادةإاخلامسةإنفسإاملرجع.إ
 امنة نفس املرجع.املادة الث 3
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ةإبشأأنإملإتنصإعىلإقواعدإجوذريإ1980كامإس اقتإال شارةإةا نإاتفاقيةإالأسلحةإالتقليديةإلس نةإ

إ إثالثإأأإاس تخدام إاعامتد إمت إحيث إذكل، إعىل إهبا إامللحقة إالربوتوكولت إنصت إبل إمعينة إتقليدية سلحة

إ.2003،إوس نةإ1995،إمثإأأحلقإهباإبروتوكولنيإأ خرينإس نةإ1980بروتوكولتإس نةإ

الربوتوكولإالأولإاملتعلقإابلشظاايإاليتإلإميكنإالكشفإعهناإ-1
1
إ.

امإالأولإا ىلإحاميةإال نسانإسواءإأأاكنإمدنياإأأوإعسكراي،إحيثإنصإيريمإذهاإالربوتوكولإيفإاملق

إبشظاايإلإميكنإ إال نسان، إالرئييسإا حداثإجرحإيفإجسم إأأيإسالحإيكونإأأثر  عىلإ"حيظرإاس تعامل

الكشفإعهنا"إوذوإماإيعتربإاس تثناءإيفإاتفاقيةإالأسلحةإالتقليدية،إاليتإسعتإا ىلإحاميةإاملدنينيإمنإأ اثرإ

إالربوتوكولإيهإأأنإالأسلحةإاليتإتصيبإبشظاايإلإالأسلحةإالتإ قليدية،إةالغايةإاليتإدةعتإا ىلإاعامتدإذها

إالس ينية،إجتعلإمنإالصعوبةإمعاجلةإاجلراحإالناجتةإعهنا،إومنإشأأنإاس تخدامإذهاإ إابلأشعة ميكنإكشفها

إالنوعإمنإالأسلحةإا صاابتإلإداعيإلهاإأأوإمعاانةإغريإرضورية.

املتعلقإحبظرإأأوإتقييدإاس تعاملإالألغامإوالأرشاكإوالناائطإالأخرىإالربوتوكولإالثاينإ-2
2
إ.

إالألغامإ إبتعاريف إوجاء إاحلربية، إاخلداعية إوالأرشاك إالألغام إا ىل إابلتنظمي إالثاين إالربوتوكول تورق

والأرشاكإوالناائطإالأخرى
3

،إوتضينإقيوداإعامةإعىلإاس تعاملإالألغامإوالأرشاكإوالناائطإالأخرى
4

،إوقيوداإ

إعىلإ إوقيودا إوالناائطإالأخرىإيفإاملناطقإاملأأذوةل، إوالأرشاك إعنإبعد إغريإاملاثوثة إالألغام عىلإاس تعامل

اس تعاملإالألغامإاملاثوثةإعنإبعد
5

،إكامإحظرإالربوتوكولإيفإمجيعإالظروفإاس تعاملإأأرشاكإمعينةإاكلأرشاكإ

فجرإعندإالعاثإبهإأأوإالاقرتابإاليتإتكونإعىلإذيئةإيشءإغريإمؤذإيفإظاذر إلكنهإحيتويإعىلإمادةإتن

منه،إومنعإالأرشاكإاملتصةلإأأوإاليتإتش اهإالأعيانإذاتإالوابعإادليينإاجل يإعىلإسبيلإاملثال
6
إ.

أألزمإالربوتوكولإادلولإالأطرافإيفإأأيإنزاعإبتسجيلإمواقعإحقولإالألغامإوالألغامإوالأرشاك،إاليتإ

شعارإادلوةلإاملعنيةإوإ الأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإدمواقعها،إوذكلإحاميةإالساكنإوضعهتاإيفإاقلميإأأيإدوةلإوا 

املدنينيإوبعثاتإالأممإاملتحدةإمنإأ اثرإحقولإالألغامإوالألغامإوالأرشاك،إوعىلإتوةريإاملعلوماتإواملساعدةإ

إالتقنيةإواملاديةإالالزمة.

إ.1996مايإإ3جتدرإال شارةإا ىلإأأنإذهاإالربوتوكولإقدإمتإتعديهلإبتارخيإ

                                                 
1

 .500لالطالعإعىلإموادإالربوتوكولإأأنظر،إرشيفإعتملإومحمدإماذرإعادإالواحد،إمرجعإسابقإالصفحةإإ
2

ىلإإ504لالطالعإعىلإموادإالربوتوكولإأأنظر،إرشيفإعتملإومحمدإماذرإعادإالواحد،إمرجعإسابقإالصفحاتإمنإإ  .509ا 
3

 املادةإالثانيةإمنإالربوتوكولإالثاين.إ
4

 دةإالثالثةإمنإنفسإاملرجع.املاإ
إ5

 املادةإاخلامسةإمنإنفسإاملرجع.
6

 املادةإالسادسةإمنإنفسإاملرجع.إ
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وتوكولإالثالثإاخلاصإابلأسلحةإاحملرقةالربإإ-3
1
إ

إمادتنيإةقطإنصتإ إالربوتوكول إوتضينإذها إاحملرقة، إالأسلحة إالثالثإاس تخدام إالربوتوكول حظر

املادةإالأوىلإعىلإتعريفإبعضإاملصولحاتإالواردةإةيه،إأأماإاملادةإالثانيةإةتتضينإأأحاكمإهتمإتوةريإامحلايةإ

إلليدنينيإواملنشأ تإاملدنية.

ملادةإالأوىلإبتعاريفإهتمإالسالحإاحملرقجاءتإا
2

،إجتيعإمدنيني،إذدفإعسكريإوغري ،إكامإأأوردإ

الربوتوكولإأأنواعإأأخرىإمنإإالأسلحةإاليتإصنفتإعىلإأأهناإأأسلحةإحمرقةإمهناإعىلإسبيلإاملثالإاذلخائرإاليتإ

إأ اثراإحارقة،إواذلخائرإاملصييةإللجيعإبنيإأ اثرإالاخرتاقإوالعص فإوبنيإأأثرإحمرقإميكنإأأنإحتدثإعرضا

إالسالحإ إةا ن إوابلتايل إاملتفجرة...، إوالقنابل إالشظوية إوالقهائف إادلروع، إخترتق إاليت إاكملقهوةات ا ضايف

إيفإ إالنار إا شعال إذو إمنه إالغرضإالأسايس إاذليإيكون إذو إالربوتوكول إدموجبإذها إاس تخدامه احملظور

الأش ياءإأأوإا حداثإحروقإللأشخاص
3
إ.

ذإحتظرإجعلإالساكنإاملدنينيإأأوإأأماإاملادةإالثانيةإوةقدإوة رتإامحلايةإلليديننيإواملنشأ تإاملدنية،إا 

املنشأ تإاملدنيةإحملإجهومإابلأسلحةإاحملرقة،إكامإسعتإالفقرةإالرابعةإمنإاملادةإالثانيةإا ىلإحاميةإالايئة،إمنإ

للهجومإابلأسلحةإإخاللإالتأأكيدإعىلإأأنإالغاابتإوالأنواعإالأخرىإمنإالغواءإالناايتإلإميكنإأأنإتكونإذدةا

خفاءإأأوإمتويهإمقاتلنيإأأوإأأذدافإعسكريةإ لإيفإحاةلإاس تخدامإذه إالعنارصإالوايعيةإلتغويةإأأوإا  احلارقة،إا 

إأأنهإملإ إالربوتوكولإمجموعةإمنإالانتقاداتإمهنا أأخرى،إأأوإاكنتإيهإنفسهاإذدةاإعسكراي،إوقدإعرفإذها

إليقاتلنيإمنإأ اثرإالسالحإاحلارق.حيظرإبشلكإمولقإالأسلحةإاحملرقة،إوملإيوةرإحاميةإل

ضاةةإبروتوكولتإجديدةإوتعديلإ1980منإممزياتإاتفاقيةإالأسلحةإالتقليديةإلس نةإ ،إأأهناإمسحتإاب 

ضاةةإبروتوكولنيإا ىلإذه إاملعاذدة. إالربوتوكولتإاملوجودة،إومنإخاللإذهاإاملعوىإمثإا 

1995الربوتوكولإالرابعإاخلاصإبأأسلحةإاللزيرإاملعييةإلس نةإإ-4
4
إ

إاملصييةإ إاللزير إأأسلحة إالأوىلإ"اس تخدام إيفإاملادة إاملعيية، إاللزير إأأسلحة إالربوتوكول إذها حظر

إغريإ إللرؤية إدامئ إيهإا حداثإْعى إالقتالية إا حدىإوظائفها إأأو إالوحيدة، إالقتالية إوظيفهتا إلتكون خصيصا

                                                 
1

 .531وإ530لالطالعإعىلإموادإالربوتوكولإأأنظر،إرشيفإعتملإومحمدإماذرإعادإالواحد،إمرجعإسابقإالصفحةإإإ
إ2

إالأش ياء،إأأوإلتسببإحروقإللأشخاص،إبفعلإاللهبإأأوإ"أأيإسالحإأأوإأأيإذخرية،إمصيمإأأوإمصييةإيفإاملقامإالأولإل شعالإالنارإيفإ

 احلرارةإأأوإمزجيإمنإاللهبإواحلرارة،إاملتودلينإعنإتفاعلإكمييايإملادةإتولقإعىلإالهدف"

كامإجاءتإنفسإاملادةإبتعريفإالهدفإالعسكريإبأأنهإ"إأأيإيشءإيسهمإبوايعتهإأأوإموقعهإأأوإغرضهإأأوإوجهإاس تعامُل،إاسهاماإةعلياإيفإإ-إ3

بوالإمفعوُلإيفإالظروفإالقامئة،إيفإحينهإأأنإيوةرإمزيةإال عيلإالعسكري،إويكونإمنإشأأنإتدمري إاللكيإأأوإاجلزيإأأوإالاستيالءإعليهإأأوإا 

 عسكريةإأأكيدة".

 .535لالطالعإعىلإموادإالربوتوكولإأأنظر،إرشيفإعتملإومحمدإماذرإعادإالواحد،إمرجعإسابقإالصفحةإإ-إ4
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إأأوإللعنيإاملزودةإبأأدواتإمصييةإللنظر"،إكامإنصت ذاتإاملادةإعىلإ"..إوعىلإإاملعززة،إأأيإللعنيإاجملردة

إادلوةل".إ إصفة إلها إليست إكياانت إأأو إدوةل إأأية ىل إا  إالأسلحة إتكل إتنقل إأأل إالسامية إاملتعاقدة الأطراف

إابملقابلإملإحتظرإ إلكهنا إاملعيية، إاللزير إونقلإأأسلحة إحظرتإاس تخدام إيالحظإأأهنا إاملادة إذه  وابس تقراء

نتاهجا. إا 

إالأط إادلول إعىل إالثانية إاملادة إمجيعإأأوجبت إاللزير، إلأنظية إاس تخداهما إعند إتتخه إأأن راف

إالاحتياطاتإامليكنةإلتنجبإحدوثإْعىإدامئإللرؤيةإغريإاملعززة.

إالثالثةإمنإالربوتوكولإمنإنواقإاحلظرإاملفروضإعىلإأأسلحةإاللزيرإاملعييةإالعيىإ اس تثنتإاملادة

إر.اخلاصإكأثرإعريضإأأوإمصاحبإلالس تخدامإالعسكريإاملرشوعإلأنظيةإاللزيإ

إللتصحيح،إ إالقابل إوغري إللرجوع، إالقابل إغري إالارص إةقدان إبأأنه إادلامئ إالعيى إالرابعة عرةتإاملادة

إواملسببإلعجزإشديدإلإأأملإللشفاءإمنه.

2003الربوتوكولإاخلامسإبشأأنإاملتفجراتإمنإخملفاتإاحلربإلس نةإإ-5
1
إ.

ةةإا ىلإمرةقإتقين،إيشيلإ،إيتكونإمنإمقدمةإوعرشةإمواد،إا ضا2003اعمتدإذهاإالربوتوكولإس نةإ

إعىلإ إالربوتوكول إذها إ"ينواق إمنه إالأوىل إاملادة إيف إجاء إادلولية، إوغري إادلولية إالزناعات إالربوتوكول ذها

لهياإيفإالفقراتإمنإ منإاملادةإالأوىلإمنإاتفاقيةإالأسلحةإإ6ا ىلإإ1احلالتإاليتإتنشأأإعنإاملنازعاتإاملشارإا 

دةلإلس نةإيفإصيغهتاإاملعإ1980التقليديةإلس نةإ
2

.إسعىإذهاإالربوتوكولإا ىلإالتقليلإمنإخماطرإوأ اثرإ2001

إالتعريفإ إالثانية إتقييدإسالحإمعني،إوجاءإيفإمادته املتفجراتإمنإخملفاتإاحلرب،إوليسإا ىلإحظرإأأو

إاملتفجرة إغري إاذلخائر إتكل إبأأهنا إاحلرب، إخملفات إمن ابملتفجرات
3

إاملرتوكةإ إاملتفجرة واذلخائر
4

إوتضينإ ،

إتع إابختاذإأأحاكما إاملتعاقدة إالأطراف إأألزم إحيث إاملتفجرة، إاخمللفات زاةل إا  إيف إالزناع إأأطراف إمسؤولية اجل

التدابريإالالزمةإللتقليلإمنإاخملاطرإاليتإتسبهباإذه إاملتفجرات،إحيثإأألزهما
5

بتسجيلإوحفظإاملعلوماتإإ

                                                 

إذهاإالربوتوكولإعربإاملوقعإالرمسيإللجنةإادلوليةإللصليبإالأمحرإعىلإالرابطإالتايل:إميكنإالاطالعإعىلإموادإإ-1

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/ccw-protocol-on-explosive-remnants-

ofwWar#gs.rtsh9b 
2

 يةإلتشيلإاملنازعاتإاملسلحةإغريإادلولية.قدإوسعإمنإنواقإذه إالتفاقإإ2001حيثإاكنإاملؤمترإالاس تعرايضإاملنعقدإس نةإإ
3

ويقصدإابذلخائرإغريإاملتفجرةإ"ذخائرإمتفجرةإتكونإجاذزةإلالنفجارإأأوإمزودةإبصاممإأأوإمسلحةإأأوإمعدةإعىلإحنوإأ خرإلالس تخدامإةعالإيفإإ

 فجرإولكهناإملإتنفجر".نزاعإمسلح،إوردماإتكونإذه إاذلخائرإقدإأأطلقتإأأوإأألقيتإأأوإريمإهبا،إأأوإأأسقوت،إواكنإينبغيإأأنإتن
4

ةيقصدإهباإ"اذلخائرإاملتفجرةإاليتإملإتس تخدمإيفإأأثناءإنزاعإمسلح،إوتركهاإطرفإيفإنزاعإمسلح،إوملإتعدإخاضعةإلس يورةإالورفإاذليإإ

إبش إمعدة إأأو إمسلحة إأأو إبصامم إمزودة إأأو إلالنفجار إجاذزة إتكون إل إأأو إتكون إقد إاملرتوكة إاملتفجرة إواذلخائر إأألقاذا. إأأو إأ خرإتركها لك

 لالس تخدام".
5

 املادةإالرابعةإمنإالربوتوكولإاخلامس.إ
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إلأإ إعهنا، إاملتخىل إاملتفجرة إاذلخائر إأأو إاملتفجرة، إاذلخائر إابس تعامل إلتحديدإاملتعلقة إعالمات إوضع جل

زالهتاإأأوإالتخلصإمهناإأأوإتدمريذاإبرسعة املتفجراتإوا 
1

إ.إ

جاءتإاملادةإاخلامسة
2
توكولإلتوةرإحاميةإخاصةإلليدنيني،إحيثإنصتإعىلإبعضإالتدابريإومنإالربإإ

لفاتإمهناإتوعيةإالساكنإاملدنينيإابخملاطر،إوضعإعالماتإالتسيي ،إرصدإاملنوقةإاملتأأثرةإابملتفجراتإمنإخم

إاحلرب.

جاءتإاملادةإالعارشةإدمقتىضإيريمإا ىلإمتابعةإتوايقإذهاإالربوتوكول،إحيثإتعقدإادلولإالأطرافإ

مؤمتراإدمواةقةإغالايةإالأطراف،إعىلإأأنإلإيقلإعددذاإعنإمثانيةإعرشإطرةاإمنإالأطرافإاملتعاقدةإالسامية،إ

لنظرإيفإاملسائلإاملتعلقةإابلتنفيهإعىلإالصعيدإوتشيلإأأعاملإاملؤمتر،إاس تعراضإحاةلإالربوتوكولإوتنفيه ،إوا

إالوطين،إدماإيفإذكلإتقدميإتقاريرإوطنيةإس نواي.

وعىلإالرمغإمنإامليزياتإال جيابيةإلههاإالربوتوكولإومهناإامحلايةإالكبريةإلليدنينيإمنإأأخوارإاخمللفاتإ

إواحلصول إاخمللفات إذه  إمن إاملترضرة إالأطراف إلدلول إاحلق إوتأأمني إملعاجلةإإاملتفجرة، إاملساعدة عىل

املشالكتإالناجتةإعهنا،إةيؤاخهإعىلإذهاإالربتوكولإأأنهإلإيتضينإأأليةإحمددةإميكنإمنإخاللهاإالتحققإمنإ

إعدمإ إعند لهيا إا  إاللجوء إميكن إاليت إواجلهة إبه، إامللحق إالتقين إولليرةق إلأحاكمه إالأطراف إادلول امتثال

إاليتإقدإتنشأأنإحولإتفسريإأأحاكمهإوتوايقها.إالامتثال،إوكهاإاةتقار إلآليةإلتسويةإالزناعات

إغريإ إبصورة إهبا إوال جتار إواذلخرية إومكوانهتا إوأأجزاهئا إالنارية إالأسلحة إصنع إماكحفة إبروتوكول اثنيا:

إمرشوعة

إ إقرارذا إيف إاملتحدة إللأمم إالعامة إامجلعية إإ55/255اعمتدت إيف إإ31املؤرخ بروتوكولإإ2001ماي

جزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإوال جتارإهباإبصورةإغريإمرشوعةماكحفةإصنعإالأسلحةإالناريةإوأأإ
3

،إواذليإيشلكإ

إتروجي إا ىل إهيدف إعامليا طارا إتعزيز ا  إوضاط ادلول بني التعاون وتيسري إمراقبة إبغية  وتنظمي الاطراف

إومنع املرشوعة الأسلحة  الاسلحة صنع واستئصال املرشوعةإوماكحفة السوقإغري اىل ترسيهبا وتدةقاهتا

                                                 
1

إوتتضينإمثالإحتديدإإ إاملتعاقدة إمنإالأطرافإالسامية إوحفظها إيفإاملرةقإالتقينإامللحقإابلربوتوكولإاملعلوماتإاملفروضإتسجيلها إورد كام

 املناطقإاملس هتدةةإابذلخائر،إنوعإوطايعةإاذلخائرإوعددذاإالتقرييب.
إ2

الأطرافإاملتعاقدةإالساميةإوالأطرافإيفإنزاعإمسلحإاكةةإالتحوطاتإامليكنةإيفإالأقالميإاخلاضعةإلس يورهتاإواملتأأثرةإابملتفجراتإمنإ"تتخهإ

إاخلاصةإ إوالأش ياء إواملدنينيإمنإالأةراد، إاملتفجراتإمنإخملفاتإاحلربإللساكنإاملدنيني، إوأ اثر إمنإخماطر إلتوةريإامحلاية خملفاتإاحلرب،

 ".ابملدنيني
إ3

يوالياإس نةإ  .2000يمكلإذهاإالربوتوكولإاتفاقيةإالأممإاملتحدةإملاكحفةإاجلرميةإاملنظيةإعربإالوطنيةإاملوقعةإيفإمدينةإابلريموإاب 
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1مرشوعة غري هباإبصورة والاجتار واذلخرية، ومكوانهتا وأأجزاهئا ريةالنا
 اجلرامئإذات يف التحقيق وتيسريإ

إقضائيا. الصةلإومالحقهتا

إغريإ إوالصنع إواذلخرية إواملكوانت، إوالأجزاء إالناري إالسالح إهتم إبتعاريف إالثالثة إاملادة جاءت

إتنا إةامي إالأثر، إواقتفاء إغريإاملرشوع إوال جتار إواذليإاملرشوع إالربوتوكول إتوايق إنواق إالرابعة ولتإاملادة

إغريإ إبصورة إهبا إوال جتار إواذلخرية إومكوانهتا إوأأجزاهئا إالنارية إللأسلحة إاملرشوع إالغري إالصنع إمنع يشيل

إمرشوعةإمعإاس تثناءإْعلياتإالنقلإاملرشوعةإبنيإادلولإوتكلإاملتعلقةإبأأمهناإالوطين.

ومسإمجيـعإالأسـلحةإالناريـةإاملنتجـةإأأوإاملسـتوردةإوذكلإلتحديدإتلزمإاملادةإالثامنةإمنإالربوتوكولإ

إاخملزوانتإ إمن إحتويهل إعند إوكهكل إالاس ترياد، إعند إأأو إالصنع إعند إحدى إعىل إانري إسالح إلك ذوية

)ج(إومسإالأسلحةإالناريةإأأوإإ9واملادةإإ2القفرةإإ6احلكوميةإا ىلإالاس تعاملإاملدينإادلامئ،إكامإأأوجبتإاملادةإ

إالنظرإ إعندإالتخلصإمهنا،إةاميإأأوجبتإاملادة الاحتفاظإابملعلوماتإاملتعلقةإابلأسلحةإالنارية،إإ8يفإومسها

مثلإعالماتإومسإالسالحإالناريإواملعامالتإادلوليةإاملتعلقةإبه،إويشيلإذكلإأأيضاإأأجزاءإالأسلحةإالناريةإ

إومكوانهتاإواذلخرية.

إادلولإالأطرافإالاحت إتلزم آلية إبأ إالربوتوكول إلإتقلإعنإعرشإس نواتإابملعلوماتإجاء فاظإملدة

إوأأجزاهئاإ إالنارية إالأسلحة إتكل إأأثر إلقتفاء إوذكل إواذلخرية، إومكوانهتا إوأأجزاهئا إالنارية إابلأسلحة املتعلقة

إاملعلوماتإعالماتإالومسإاملناس اة إذه  إومن إواذلخرية، ومكوانهتا
2

إالرتاخيصإ إوانقضاء إا صدار إوتوارخي ،

إصدرإوالادلإاملس توردإوبدلانإالعاور،إواملس تملإالهناي،إووصفاإللأصنافإومكياهتا.اخلاصةإهبا،إوالادلإامل

أألزمتإاملادةإاخلامسةإلكإدوةلإطرفإابعامتدإماإيلزمإمنإتدابريإترشيعيةإأأوإتدابريإأأخرىإلتجرميإ

ويرإعالماتإأأةعالإالصنعإأأوإال جتارإغريإاملرشوعإابلأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخرية،إوجترميإتزإ

إالنصإعىلإعقوبةإ إمع إغريإمرشوعة، إبصورة إأأوإحتويرذا زالهتا إا  إأأو الومسإعىلإالسالحإالناريإأأوإطيسها

إومنعإ إومصادرهتا إلضاطإتكلإالأسلحة إوالتـدابريإالالزمـة إاجلرامئ، إيفإذه  إواملسامهة إاملشاركة إأأو احملاوةل

وقوعهاإيفإأأيديإأأشخاصإغريإمأأذونإهلمإهبا
3

إ.إ

                                                 
1

 املادةإالثانيةإمنإبروتوكولإصنعإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإوال جتارإهباإبصورةإغريإمرشوعة.إ
إ2

ماإأأنإتشرتطإوقتإلكإسالحإانري،إومسهإبعالمةإةريدةإتتضينإامسإالصانعإوبدلإأأوإماكنإحسبإاملادةإالثامنة ،إلدلوةلإالورفإأأنإختتارإا 

إبس يوةإ إذندس ية إبديةلإتكونإسهةلإالاس تعاملإوتتضينإرموزا إومسإةريدة إأأنإحتتفظإبأأيإعالمة إأأنإختتار إأأو إالتسلس ي، إوالرمق الصنع

 لكإدوةلإمنإالتعرفإمبارشةإعىلإبدلإالصنع.إمقروءةإبش يفرةإرمقيةإو/أأوإأأجبديةإمتكنإ
إ3

 املادةإالسادسةإمنإالربوتوكولإاملهكورإأأعال .
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الس يورةإعىلإالأسلحةإالنارية لإا حداثإنظامإمتاكملإلنقلةرضإالربوتوكوإ
1

وعنارصذاإواذليإيعدإإ

إالأسايسإاذليإركزإعليهإالربوتوكول،إوذوإعدمإجوازإاس تريادإأأوإتصديرإالأسلحةإالناريةإوالعنارصإ املادأأ

تإالاس تريادإاملتصةلإهباإدونإعملإومواةقةإمجيعإادلولإاملعنية،إمعإوجوبإا جراءإالتحقيقاتإاجلنائيةإيفإحال

إمجعإ إالربوتوكول إأأوجب إكام إبشأأهنا، إاملناس اة إاجلزاءات إوتوقيع إقضائيا إومالحقهتا إذلكل إاخملالفة والتصدير

وحتليلإالاياانتإواملعلوماتإالمكيةإوالنوعيةإعنإأأنشـوةإالاجتـارإابلأسـلحةإالناريــةإعامة،إوتبــادلإتلــكإ

إاملإ إعلــى إغريإالايانــاتإواملعلومــاتإوحتليلــها إمساكلإالهتريبإوأأمناطإالاجتار إرصد إمع ســتوىإالــدويل،

املرشوعإواجتاذاته
2

،إورصدإالتقدمإاحملرزإيفإاجلهودإادلوليةإوالوطنيةإملنـعإوماكحفـةإالاجتارإغريإاملرشوعإ

إ.وماإيتصلإبهإمنإأأشاكلإاجلرميةإاملنظية

إامل إوتاادل إالفعال إادلويل إالتعاون إعىل إعرش إالثالثة إاملادة إالأسلحةإنصت إتعقـب إبشـأأن علومات

إوالتعاون إاحلدود إومراقبة نفاذ اجال يف النارية،  التحقيق اخلرباتإواملعلوماتإوةرق تاادل القانونإعرب ا 

إواجلـرامئإذاتإ املشرتكةإمـنإأأجلإالتحقيقإيفإأأنشوةإالاجتارإغـريإاملشـروعإابلأسلحةإالناريةإومكوانهتا

إالصـةل.إ

إةاثلثا:إمعاذدةإجتارةإالأسلح

إ إبتارخي إاملتحدة إللأمم إالعامة إامجلعية إواليتإاعمتدهتا إالأسلحة إجتارة إمعاذدة إإ2جاء 2013أأبريل
3

،إ

 لتنظمي وامليكنة املوحدة وضعإأأعىلإاملعايريإادلولية ا ىل مادة،إوهتدفإ25تتكونإذه إاملعاذدةإمنإديااجةإو

ابلأسلحةإالتقليديةإوالقضاءإعليه،إبغيةإإابلأسلحةإالتقليدية،إوكهاإمنعإال جتارإغريإاملرشوع ادلولية التجارة

إحتقيقإالسالمإوالأمنإوالاس تقرارإعىلإالصعيدينإادلويلإوال قلميي.

 حددتإاملادةإالأوىلإالنواقإالأدىنإللأسلحةإالتقليديةإاليتإتشيلهاإذه إاملعاذدة،إحيثإيشيل

 والأسلحة الهيليكوبرتإالهجوميةذهاإالنواقإمثاينإةئاتإمهناإمنظوماتإاملدةعيةإمنإالعيارإالكبري،إطائراتإ

واخلفيفةإ الصغرية
4
إ.

إيشيلإالأولإ إوتعهدإنظامنيإوطنينيإلليراقبة نشاء إادلولإالأطرافإاب  إوالرابعة إاملادتنيإالثالثة تلزم

يصالهاإابس تخدامإالأسلحةإالتقليديةإاملهكورة،إةاميإيشيلإ تنظميإأأعاملإتصديرإاذلخائرإاليتإيمتإا طالقهاإأأوإا 

                                                 
إ1

 املادةإالعارشةإنفسإاملرجع.
2

 املادةإالثانيةإعرشإمنإنفسإاملرجع.إ
3

 .2014دجنربإإ24دخلتإحزيإالتنفيهإيفإإ
4

إاملعاذدة:إدابابتإالقتال،إمركااتإالقتالإاملدإ رعة،إمنظوماتإاملدةعيةإمنإالعيارإالكبري،إالوائراتإاملقاتةل،إطائراتإالفئاتإاليتإتنصإعلهيا

 الهيليكوبرتإالهجومية،إالسفنإاحلربية،إالقهائفإوأأهجزةإا طالقإالقهائف،إالأسلحةإالصغريةإواخلفيفة.
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إ إتنظمي إجتييعإالثاين ماكنية إا  إيتيح إشلك إعىل إالتصدير إيكون إعندما إواملكوانت، إالأجزاء إتصدير أأعامل

إقبلإال ذنإبتصديرذا.إ7وإ6الأسلحةإالتقليدية،إمعإمراعاةإتوايقإأأحاكمإاملادتنيإ

إالسادسةإدمقتضياتإتلزمإادلولإالأطرافإابحلظرإاملفروضإعىلإْعليةإنقلإالأسلحةإ جاءتإاملادة

إالنقلإسإ إاكنإذها ذا إاجلسإالأمنإا  إتدابريإاختهذا إمع إأأو إالورف، إلدلوةل إالالزتاماتإادلولية يتعارضإمع

ذاإاكنتإادلوةلإعىلإعملإ دموجبإالفصلإالسابعإمنإميثاقإالأممإاملتحدةإلس اميإحظرإتوريدإالأسلحة،إأأوإا 

ابدةإجامعيةإأأوإجرامئإضدإال نسانية،إأأوإخمالفاتإ جس ميةإبأأنإذه إالأسلحةإستس تخدمإيفإارتاكبإجرميةإا 

إ،1949لتفاقياتإجنيفإلس نةإ

ابملعايريإاليتإحترصإادلولإالأطرافإعىلإالنظرإةهياإقبلإالسامحإبتصديرإالأسلحةإإ7جاءتإاملادةإ

إوعنارصذاإومهنا:

إالنظرإيفإاحامتلإا نإاكنإذهاإالتصديرإسيسامهإيفإتوطيدإالسالمإوالأمنإأأوإيفإتقويضهام؛ –

إ – إارتاكب إيف إستس تخدم إاكنت ذا إا  إةامي إأأوإالنظر إالانساين إادلويل إللقانون إجس مي انهتاك

إللقانونإادلويلإحلقوقإالانسانإأأوإتس يريإارتاكبه؛

ارتاكبإْعلإيشلكإجرميةإدموجبإالتفاقياتإأأوإالربوتوكولتإادلوليةإاملتعلقةإابل رذابإأأوإ –

إابجلرميةإاملنظيةإالعابرةإللحدودإالوطنية،إأأوإتيسريإارتاكهبام.

صدرةإبعدإا جراءإتقيميإاخملاطرإوالنظرإيفإتدابريإالتخفيفإاملتوةرةةا ذاإتبثإلدلوةلإالورفإامل
1

،إأأنإ

ذناكإخوراإكارياإيفإحدوثإنتاجئإسلاية،إكأعاملإعنفإخوريةإلعتااراتإجنسانيةإأأوإأأعاملإعنفإخوريةإ

إالأسلحةإ إتصدير إتراخيص إمجيع إجتعل إبتدابري إذكل إوتعزيز إارتاكهبا، إتسهيل إأأو إوالأطفال إالنساء ضد

املهكورةإمفصةلإوصادرةإقبلإالتصديرإمعإمتكنيإادلوةلإاملس توردةإوادلولإالأطرافإاليتإيمتإةهياإإالتقليدية

عادةإالشحن،إ)يفإحاةلإتقدميهاإلولب(إمنإاملعلوماتإاملتعلقةإابل ذنإاملهكور. إاملرورإالعابرإأأوإا 

تإاملناس اةإويفإغضونإذكل،إتتخهإادلوةلإطرفإمس توردةإالتدابريإالالزمةإلضامنإتوةريإاملعلوما

جراءإتقيميهاإالوطينإللتصدير،إوميكنإ ذاتإالصةل،إلدلوةلإالورفإاملصدرة،إبغيةإمساعدةإذه إالأخريةإيفإا 

إالهنايإواملس تخدمنيإالهنائيني أأنإيشيلإذكلإواثئقإتثبتإالاس تخدام
2

إالورفإ إادلوةل إتتخه إعىلإأأن ،

إالتقإ إوارداتإالأسلحة إتنظمي إمن إاليتإمتكهنا إالتدابري إاملصدرةإاملس توردة إادلوةل إتولبإمن إأأن إأأو ليدية،

                                                 
1

 منإقبيلإتدابريإبناءإالثقةإاليتإتضعهاإادلوةلإاملصدرةإوادلوةلإاملس توردةإبوريقةإتشاركيةإمتفقإعلهياإ
2

 املادةإالثامنةإالفقرةإالأوىلإمنإمعاذدةإجتارةإالأسلحة.إ
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معلوماتإخاصةإبأأيإتراخيصإتصديرإمعروضةإقيدإالنظرإأأوإصادرةإةعالإعندماإتكونإادلوةلإاملس توردةإ

يهإالوهجةإالهنائيةإلهه إالشحنة
1

إ،إويفإحاةلإحدوثإذكلإلإتأأذنإادلوةلإالورفإاملصدرةإهبهاإالتصدير.

عادةإالشحنوتشيلإاملعاذدةإابلتنظميإلكإمنإاملرورإ العابرإأأوإا 
2

،إوأأعاملإالسيرسةإعربإتدابريإتمتثلإ

لزامإالسامرسةإابلتسجيلإأأوإاحلصولإعىلإا ذنإخويإقبلإمبارشةإأأعاملإالسيرسة يفإا 
3
إ.

إعربإ إنقلها إأأثناء إالتقليدية إالأسلحة إحتويلإوهجة إعرشإدمقتىضإيريمإا ىلإمنع إاحلادية جاءتإاملادة

يلإوهجةإذه إالأسلحةإاملنقوةل،إواحليلوةلإدونإحصولإذكل،إأأوإعربإتدابريإمهناإا جراءإتقيميإحولإخورإحتوإ

تدابريإبناءإالثقةإأأوإالربام إاليتإتضعهاإادلوةلإاملصدرةإوادلوةلإاملس توردةإبوريقةإمشرتكةإومتفقإعلهيا
4
إ.

إخبصوصإالأسلحةإ إادلولإالأطرافإحبفظإجسالتإتتضينإلكإالعيلياتإاملنجزة أألزمتإاملعاذدة

ذإيلزمإأأنإتشيلإلكإالرتاخيصإالصادرةإعهناإأأوإْعلياتإالتقليدية،إسوا ءإابعتاارإذه إادلولإهجةإمصدرةإا 

تصديرإةعلية،إأأوإابعتاارذاإدوةلإمس توردةإتتضينإجسالهتاإلكإالأسلحةإالتقليديةإأأوإأأجزاهئاإواذلخريةإاليتإ

إاب إ إأأو إالعابر إدمرورذا إأأذنت إاليت إأأو إالهنائية إالوهجة إابعتاارذا قلميها إا  إا ىل إخيضعإتنقل إاقلمي إمن إحشهنا عادة

5لس يادهتا
،إعىلإأأنإتقدمإتقاريرإس نويةإا ىلإالأمانة

6
مايإعنإالس نةإالتقومييةإالسابقة،إأأوإأأيإإ31حبلولإإ

إتدابريإأأخرىإجديدة،إتتخهإمنإأأجلإتنفيهإأأحاكمإاملعاذدة.

لتنفيهإإدموجبإاملادةإاخلامسةإعرشإأأكدتإاملعاذدةإعىلإتعزيزإالتعاونإادلويلإبنيإادلولإالأطرافإ

إعىلإ إأأحاكهما إنفاذ إأأجل إمن إواملساعدة إوالتشاور إاملشرتك إالاذامتم إذات إاملعلومات إتاادل إعرب أأحاكهما،

الصعيدإالوطين،إدماإيفإذكلإتاادلإاملعلوماتإاخلاصةإابلأنشوةإغريإاملرشوعةإواجلهاتإالفاعةلإهبدفإمنعإ

إترسيبإالأسلحةإالتقليديةإوالقضاءإعليه.

                                                 
1

 املادةإالثامنةإالفقرتنيإالثانيةإوالثالثةإمنإنفسإاملعاذدة.إ
2

 املادةإالتاسعةإمنإنفسإاملعاذدة.إ
3

 املادةإالعارشةإمنإنفسإاملعاذدة.إ
4

ضاةية،إأأوإعدمإميكنإأأنإتشيلإتدابريإاملنعإالأخرىإالتحققإمنإالأطرافإالضالعةإيفإْعليةإاإ لتصديرإوطلبإواثئقإوشهاداتإوضامانتإا 

إالعابر إودولإاملرور إواملس توردة إالتعاونإوتاادلإاملعلوماتإبنيإادلولإاملصدرة إدمعىنإتعزيز إأأيإتدابريإأأخرىإمناس اة، إأأو إال ذنإابلتصدير

إالتحوإ يلإواليتإمنإامليكنإأأنإتشيلإتنبيهإادلولإللتحققإمنإخورإحتويلإالوهجة،إويفإحاةلإوقوعإذكلإتتخهإأأيإتدابريإاكةيةإملنعإذها

إالأسلحةإ إوتفتيشإحشناتإذه  إبعيليةإحتويلإالوهجة، إالتحويل، شعارإادلولإالأطرافإالأخرىإاليتإقدإتتأأثرإهبها إيفإذكلإا  الأطرافإدما

نفاذإالقانون. ىلإتدابريإاملتابعةإمنإخاللإالتحقيقإوا  ضاةةإا   ا 
5

إإ إالسجالتإاملعلوماتإاخلاصة إاليتإمتتإابلفعلإيضينإيفإذه  إأأو إهبا، إْعلياتإالنقلإادلويلإاليتإتأأذن إوالنوع، إوالوراز إالقمية، ابلمكية،

عادةإالشحن،إواملس تخدمنيإالهنائيني. إوتفاصيلإعنإادلوةلإأأوإادلولإاليتإاملس توردة،إودولإاملرورإالعابرإأأوإا 
إ6

 طرافإيفإتنفيهإمعاذدةإجتارةإالأسلحة.اوجدتإاملعاذدةإدموجبإاملادةإالثامنةإعرشإمهناإيتوىلإمساعدةإادلولإالأإ
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إدمناس اةإتوايقإذه إاملعاذدةإنصتإذه إالأخريةإعىلإإولتسويةإاخلالةاتإاليت منإامليكنإأأنإتورأأ

اجوعةإمنإالوسائلإالسلييةإاكلتفاوضإوالوساطةإأأوإالتوةيقإأأوإالتسويةإالقضائيةإأأوإالتحكمي
1
إ.

إاتفاقيةإ إذناك إالتقليدية، إالأسلحة إاجال إتأأطري إا ىل إسعت إاليت إادلولية إاملواثيق إذه  إا ىل ا ضاةة

ةراد،إنهكرإمهناإاتفاقيةإحظرإاس تعاملإوختزينإأأخرى،إسعتإا ىلإحظ رإبعضإالأسلحةإاكلألغامإاملضادةإللأ

إ إلس نة إوتدمريذا ةراد إللأ إاملضادة نتاجإونقلإالألغام إاذلخائرإ1997وا  إمثإاتفاقية إأأواتوا، إابتفاقية إواملعروةة ،

إ.2008العنقوديةإلس نةإ

                                                 
1

 املادةإالتاسعةإعرشإمنإنفسإاملعاذدة.إ
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إالثاين:إال طارإالقانوينإالوطينإللأسلحةإالفصل

أأطريإوتنظميإالسالحإابملغربإاذامتماإترشيعياإمنهإماإيزيدإعنإمائةإس نة،إحيثإصدرإعرفإاجالإت

،إوسعىإا ىلإوضعإقواعدإهتمإاملواضعإاملعدةإ1914ينايرإإ14أأولإظهريإمنظمإجللبإاملوادإاملفرقعةإبتارخيإ

بنوعإمنإأأنواعإخلزنإاملوادإاملفرقعةإوجلهبا،إتوالتإبعد إمجموعةإمنإالظهائرإواليتإجاءتإلسنإقواننيإخاصةإ

الأسلحةإأأوإبنرشإاتفاقياتإأأوإمعاذداتإأأوإبروتوكولتإدوليةإهتمإأأسلحةإنوويةإأأوإكمييائيةإأأوإبيولوجيةإأأوإ

لقاءإنظرةإموجزةإخبصوصإلكإنوعإمنإأأنواعإالأسلحةإاملهكورة. إأأسلحةإتقليدية،إوس نحاولإا 

إالأسلحةإالنوويةالأول:إإاملاحث

وواينإمنهإأأمدإبعيدإبنداإمنإالانودإذاتإالأولويةإيفإاجلهودإيشلكإنزعإالسالحإوعدمإالانتشارإالن

ادلولية،إواليتإأأسفرتإعنإمجموعةإمنإاملعاذداتإوالتفاقياتإالثنائيةإأأوإال قلمييةإأأوإاملتعددةإالأطراف،إوقدإ

أأسهيتإذه إالصكوكإيفإاحلدإمنإانتشارإالسالحإالنوويإيفإبيئاتإومناطقإمعينة
1

،إوابلتايلإاستبعادإ

إال طارإةا نإامليلكةإاملغربيةإتشددإعىلإأأنإعدمإالانتشارإونزعإالسالحإنشوبإح روبإنووية،إويفإذها

تعدإمنإالأولوايتإالاسرتاتيجيةإاليتإتسهمإيفإاحلفاظإعىلإالاس تقرارإالعامليإوتسويةإالزناعاتإابلوسائلإ

نتاهجاإواس تخداهماإيفإالسليية،إمعإالتسلميإيفإنفسإالوقتإبأأنإا جراءإالاحوثإيفإاجالإالواقةإالنوويةإوا

الأغراضإالسلييةإحقإغريإقابلإللترصفإمجليعإادلولإالأطرافإيفإمعاذدةإعدمإانتشارإالأسلحةإالنووية،إ

إويفإذهاإالس ياقإةقدإانضيتإامليلكةإاملغربيةإللعديدإمنإالتفاقياتإواملعاذداتإادلوليةإيفإذهاإالشأأن.

إإالفضاءإالكوينإوحتتإاملاء.اتفاقيةإمنعإجتاربإالأسلحةإالنوويةإيفإاجلوإويف1

إ1385شعاانإإ17املؤرخإيفإإ689.64صادقإاملغربإعىلإذه إالتفاقيةإدموجبإاملرسومإاملليكإرمقإ

1965دجنربإإ11املواةقإلإ
2

إالسوةيايتإسابقا،إ إالأمريكيةإوالاحتاد إواليتإأأبرمتإبنيإالولايتإاملتحدة ،

وامليلكةإاملتحدةإس نةإ
3

تلزتمإامليلكةإاملغربيةإابلمتناعإعنإا جراءإالتجاربإ،إودموجبإذه إاملعاذدةإ1963

النوويةإيفإأأيإماكنإحتتإسلوهتاإسواءإيفإاجلوإأأوإةوقإحدودذاإدماإيفإذكلإالفضاءإاخلاريجإأأوإحتتإ

ىلإ ذاإاكنإالتفجريإس يؤديإا  سوحإاملاءإدماإيشيلإامليا إال قلمييةإأأوإيفإأأعايلإالاحارإأأوإيفإأأيإماكنإأ خرإا 

تأأثريذاإخارجإاحلدودإال قلمييةإلدلوةلإالورفخملفاتإمشعةإيظهرإ
4

،إومنإهجةإأأخرىإةا نإامليلكةإاملغربيةإ

تلزتمإابلمتناعإعنإالتشجيعإأأوإاملساعدةإأأوإالاشرتاكإبأأيإطريقةإاكنتإيفإا جراءإالتجاربإالنوويةإهمامإاكنإ

                                                 
إ1

 .1،إالصفحةإ28،إاجملدلإ2006حوليةإنزعإالسالح،إمنشوراتإمركزإشؤونإنزعإالسالحإالتابعإللأممإاملتحدة،إنيويوركإ
إ2

 .2683فحةإالصإ1965دجنربإإ22املواةقإلإإ1385شعاانإإ28بتارخيإإ2773اجلريدةإالرمسيةإعددإ
3

 الأولإمنإذه إادلراسة.إالفصلالأولإمنإإاملاحثس اقإال شارةإا ىلإذه إاملعاذدةإيفإإ
4

 املادةإالأوىلإمنإمعاذدةإاحلدإمنإالأسلحةإالنووية.إ
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شعاعيإيفإاحلدودإالواردةإيفإامل ذاإاكنإس ينت إعنهإنشاطإا  ادةإالأوىل،إولهاإأأيضاإنوعهاإلفائدةإدوةلإأأخرى،إا 

دخالإتعديالتإعلهيا. إاقرتاحإا 

إ.إمعاذدةإاحلدإمنإالأسلحةإالنووية2

يوليوزإإ27املواةقإلإإ1392جامدىإالثانيةإإ15الصادرإبتارخيإإ1.72.131جاءإالظهريإالرشيفإرمقإ

،إبنرشإمعاذدةإاحلدإمنإالأسلحةإالنووية1972
1

مساعدةإادلولإ،إواليتإدمقتضاذاإتتعهدإادلولإالنوويةإبعدمإ

إاملغربإلأيةإمساعدةإلأجلإ إالأسلحة،إوعدمإقبولإادلولإغريإالنوويةإومهنا غريإالنوويةإعىلإامتالكإذه 

إالواقةإ إاس تغالل إمنع إا ىل إالرامية إاذلرية إللواقة إادلولية إالواكةل إرقابة إقبول إمع إالنووية، إالأسلحة امتالك

إالنوويةإيفإالأغراضإالعسكرية.إ

إعىل إاملعاذدة إذه  إالبرشإركزت إعىل إاكرثية إنتاجئ ىل إا  إس يؤدي إنووية إحرب إنشوب إخور إأأن

إودمعإ إالنووية، إالأسلحة إعربإاحلدإمنإانتشار إلتفاديإخورإحدوهثا، إيس تدعيإتظاةرإاجلهود إمما والايئة،

إالاس تخدامإالسلييإللواقةإالنووية.

ارإواحمليواتإويفإ.إمعاذدةإمنعإوضعإأأسلحةإنوويةإوأأسلحةإأأخرىإلال ابدةإامجلاعيةإيفإأأعامقإالاح3إ

إقعورذاإ

إيفإ إاملعاذدة إإ29أأبرمتإذه  إ1971يونيو إدموجبإالظهريإالرشيفإرمق إومتإنرشذا إ1.72.232،

1972أأكتوبرإإ6املواةقإلإإ1392شعاانإإ27الصادرإبتارخيإ
2

حدىإ ،إوتتكونإذه إاملعاذدةإمنإتقدميإوا 

 عرشإةصال.

أأعامقإالاحارإواحمليواتإواس تخداهماإيفإإجاءإيفإتقدميإذه إاملعاذدة،إال شارةإا ىلإأأمهيةإاس تكشاف

إالاحارإ إأأعامق إيف إالنووية إالأسلحة إاس تعامل إعىل إادلول إوتسابق إهتاةت إجتنب إوأأن إالسليية، الأغراض

واحمليواتإكفيلإابحلفاظإعىلإالسملإيفإالعامل،إكامإأأنإأأحاكهماإجاءتإمنسجيةإمعإميثاقإالأممإاملتحدة،إبلإ

اإامليثاقإبكيفيةإتتالءمإمعإالقانونإادلويلإودونإاملساسإابحلرايتإوتعيلإعىلإحتقيقإأأذدافإومبادئإذه

إيفإعرضإالاحار.

دموجبإذه إاملعاذدةإتتعهدإادلولإالأطرافإابلمتناعإعنإوضعإيفإأأعامقإالاحارإواحمليواتإأأوإيفإ

ةإقعورذاإأأيإسالحإنوويإأأوإأأيإنوعإأ خرإمنإأأسلحةإال ابدةإامجلاعيةإأأوإبناءإأأيإمنشأأةإل طالقإالأسلح

أأوإأأيةإمنشأأةإمعدةإخصيصاإلدخارإمثلإذه إالأسلحةإأأوإجتريهباإأأوإاس تعاملها
3

،إكامإتتعهدإادلولإالأطرافإ

                                                 
1

 الأولإمنإذه إادلراسة.إالفصلالأولإمنإإاملاحثس اقإال شارةإا ىلإذه إاملعاذدةإيفإإ
2

 .392الصفحةإإ1973ةربايرإإ7املواةقإلإإ1393حمرمإإ3بتارخيإإ3145اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
3

 الفصلإالأولإمنإنفسإاملعاذدة.إ
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تيانإمثلإذه إالأعاملإأأوإاملسامهةإةهياإبأأيإ ابلمتناعإعنإمساعدةإأأوإتشجيعإأأيإدوةلإأأوإحتريضهاإعىلإا 

إوجهإمنإالوجو .

لهاإالثالثإللكإدوةلإمشرتكةإةهياإاحلقإومنإأأجلإحتقيقإأأذدافإذه إاملعاذدةإةقدإخولتإيفإةصإ

إأأهناإ إغري إوقعورذا، إواحمليوات إالاحار إبأأعامق إالأخرى إادلول إأأعامل إمن إاملالحظة إطريق إعن إالتأأكد يف

ذاإظهرتإشكوكإجديةإ اشرتطتإأأنإلإتعرقلإذه إاملالحظةإالأعاملإاملهكورة،إوذكلإتفادايإلأيإنزاعإةا 

إاملع إالالزتاماتإاليتإتفرضها إتنفيه ذاإحول إةا  إالشكوك، إذه  إلتاديد إبشأأهنا إالورةنيإالتشاور إةعىل اذدة

اس مترتإادلوةلإاملشرتكةإيفإشكهاإتعيلإعىلإا شعارإادلولإالأخرىإلتتعاونإةاميإبيهناإعىلإالقيامإجبييعإأأعاملإ

إالتحققإاليتإقدإتتفقإعلهياإدماإيفإذكلإاملراقبةإاملالءمةإللأش ياءإوالاناايتإواملنشأ تإوميكنإأأنإينضمإا ىل

إادلوةلإ إعىل إالتعرف إيمت إومل إالتحقق إا جراء إحاةل إويف إذكل، إطلات ذا إا  إطرف إدوةل إلك إالتحقق أأعامل

ذاإةشلإالتشاورإوالتعاونإيفإتاديدإذه إالشكوك،إ املسؤوةلإعنإالأعاملإاليتإحتومإحولهاإالشكوك،إأأوإا 

ذاإوقعإنزاعإحولإتنفيهإالالزتاماتإاليتإتفرضهاإذه إاملعاذدة،إجيوزإلأيإدو ةلإمشرتكةإأأنإترةعإالأمرإأأوإا 

إا ىلإاجلسإالأمنإاذليإميكنهإاختاذإالتدابريإاملناس اةإوةقاإمليثاقإالأممإاملتحدة.

إأأيإتدابريإجديدةإ إحول إمفاوضاتإنزهية جراء إاب  إالأطرافإاملشرتكة إتتعهد إاملعاذدة دموجبإذه 

تإويفإقعورذاخبصوصإالتجريدإمنإالسالحإوذكلإجتنااإلس ااقإالتسلحإيفإأأعامقإالاحارإواحمليوا
1

إ.إ

منحإالفصلإالسادسإللكإدوةلإحقإاقرتاحإتعديالتإعلهيا،إةاميإخولإالفصلإالثامنإللكإدوةلإ

إماإظهرتإلدلوةلإالراغاةإيفإالانسحابإأأنإحوادثإغريإعاديةإتتصلإ ذا مشرتكةإحقإالانسحابإمهنا،إا 

ثةإأأشهرإا ىلإمجيعإادلولإهبدفإاملعاذدةإقدإأأرضتإدمصاحلهاإالعليا،إبرشطإا شعارإقرارإالانسحابإقبلإثال

ىلإاجلسإالأمن،إمعإتضينيإذهاإال شعارإابحلوادثإغريإالعاديةإاليتإترىإ الأخرىإاملشرتكةإيفإاملعاذدة،إوا 

إادلوةلإالراغاةإيفإالانسحابإأأهناإقدإأأرضتإدمصاحلها.

إ.إاتفاقيةإامحلايةإاملاديةإلليوادإالنووية4

إ1.99.304،إدموجبإالظهريإالرشيفإرمقإ1980يةإلس نةإمتإنرشإاتفاقيةإامحلايةإاملاديةإلليوادإالنوو

2002نونربإإ12املواةقإلإإ1423رمضانإإ7الصادرإبتارخيإ
2

،إوتنصإذه إالتفاقيةإعىلإامحلايةإاملاديةإلليوادإ

النوويةإاملس تخدمةإيفإالأغراضإالسليية،إأأثناءإالنقلإادلويلإلهه إاملواد،إوتلزمإالتفاقيةإادلولإالأطرافإأأنإ

وانيهناإالوطنيةإجترميإومعاقبةإالارتاكبإاملتعيدإلأةعال:إرسقةإأأوإسلبإأأوإاختالسإاملوادإالنووية،إتتضينإق

                                                 
1

 الفصلإاخلامسإمنإنفسإاملعاذدة.إ
2

 .2246الصفحةإإ2003يونيوإإ3املواةقإلإإ1424جامدىإالأوىلإإ2الصادرةإبتارخيإإ5122اجلريدةإالرمسيةإعددإإ



34 
 

أأوإاحلصولإعلهياإبوريقةإاحتيالية،إأأوإأأيإةعلإيمتإدونإا ذنإمرشوعإيشلكإاس تالماإأأوإحيازةإأأوإاس تعاملإ

أأوإحيمتلإأأنإيسبب،إوةاةإأأيإخشصإأأوإنقالإأأوإتغيرياإلليوادإالنوويةإأأوإترصةاإةهياإأأوإتاديداإلها،إويسببإ

إنوويةإعنإ إأأيإةعلإيشلكإموالاةإدمواد إأأو إابمليتلاكت، إا حلاقإأأرضارإجس مية إأأو إبليغة صابة إا  إا صابته أأو

طريقإالهتديدإابس تعاملإالقوةإأأوإاس تعاملهاإبأأيإشلكإأ خرإمنإأأشاكلإالتخويف،إأأوإأأيإهتديدإابس تعاملإ

إأأيإخشصإأأوإا صابته حلاقإأأرضارإجس ميةإابمليتلاكت،إأأوإإموادإنوويةإللتسببإيفإوةاة صابةإبليغةإأأوإاب  ا 

لهياإأأعال إمنإأأجلإمحلإخشصإطايعيإأأوإاعتااريإأأوإمنظيةإدوليةإأأوإ ابرتاكبإجرميةإمنإاجلرامئإاملشارإا 

إاجلرامئإ إذه  إيف إواملشاركة إاحملاوةل إمعاقبة إوعىل إبه، إالقيام إعن إالامتناع إأأو إْعل إبأأي إالقيام إعىل دوةل

عإخوورةإذه إاجلرامئبعقوابتإتتناسبإم
1

،إكامإتنصإذه إالتفاقيةإعىلإأأحاكمإهتدفإا ىلإتيسريإالتعاونإ

إةاميإبنيإادلولإالأطرافإيفإعدةإاجالتإدماإيفإةهياإاملساعدةإالقانونيةإاملتاادةل.

إ.1996.معاذدةإاحلظرإالشاملإللتجاربإالنوويةإلس نةإ5

إ إلس نة إالنووية إللتجارب إالشامل إاحلظر إمعاذدة إنرش مت
2

إرمقإ1996 إالرشيف إالظهري إدمقتىض ،

2003يونيوإإ19املواةقإلإإ1424ربيعإال خرإإ18الصادرإبتارخيإإ1.99.332
3
إ.

إ.2005.إالتفاقيةإادلوليةإلقيعإأأعاملإال رذابإالنوويإلس نةإ6

إ1432الصادرإبتارخيإةاحتإرمضانإإ1.09.113متإنرشإذه إالتفاقيةإدموجبإالظهريإالرشيفإرمقإ

2011غشتإإ2املواةقإلإ
4

،إتتكونإذه إالتفاقية
5

مادة،إمتإاعامتدذاإمنإطرفإامجلعيةإإ28منإمقدمةإوإ

إ2005أأبريلإإ13العامةإللأممإاملتحدةإبتارخيإ
6

،إتس توجبإذه إالتفاقيةإدموجبإاملادةإالثانيةإمنإلكإادلولإ

طارإقوانيهناإالوطنيةإلتجرميإأأةعال: إالأطرافإاختاذإالتدابريإالالزمةإيفإا 

إغريإاملإ – زذاقإاحليازة إا  إوذكلإبقصد إمشع، إهجاز إحيازة إأأو إأأوإصنع إمشعة إملادة إوعنإْعد رشوعة

حلاقإارضارإابمليتلاكتإأأوإالايئة؛ إالأرواحإأأوإالتسببإيفإأأذىإبدينإجس مي،إأأوإبقصدإا 

                                                 
إ1

 ووية.املادةإالسابعةإمنإاتفاقيةإامحلايةإاملاديةإلليوادإالن
2

 الأولإمنإذه إادلراسة.إالفصلالأولإمنإإاملاحثس اقتإال شارةإا ىلإذه إاملعاذدةإيفإإ
3

 .247،إالصفحةإ2004ينايرإإ19املواةقإلإإ1424ذوإالقعدةإإ26الصادرةإبتارخيإإ5179اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
4

 .527،إالصفحةإ2012ةربايرإإ6املواةقإلإإ1433ربيعإالأولإإ13بتارخيإإ6019اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
إ5

دانهتاإالقا نتاجإالواقةإالنوويةإواس تعاملهاإيفإالأغراضإالسليية،إمنإهجةإومنإهجةإأأخرىإا  طعةإجاءإيفإمقدمهتاإالتسلميإحبقإمجيعإادلولإيفإا 

إتسجيلإتزايدإالقلقإمنإتصاعدإذه  إمع جراميةإلإميكنإتربيرذا، إا  إأأعامل إأأعاملإال رذابإوأأساليبإممارس تهإابعتاارذا الأعاملإجبييعإإمجليع

ىلإالتأأكيدإعىلإأأنإأأعاملإال رذابإالنوويإميكنإأأنإتسفرإعنإعواقبإوخميةإوقدإتشلكإهتديد ضاةةإا  اإأأشاكلهاإومظاذرذاإجبييعإأأحناءإالعامل،إا 

خملصبإابلنظريإاملشعإوخوراإهيددإالسالمإوالأمنإادلوليني،إكامإجاءإيفإمادهتاإالأوىلإتعاريفإهتمإاملوادإاملشعة،إاملوادإالنووية،إاليورانيومإا

 ،إمرةقإنووي....إ233أأوإالنظريإاملشعإإ235
6

 .2007دخلتإحزيإالنفاذإس نةإإ
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اس تخدامإأأيإمادةإمشعةإأأوإهجازإمشعإبأأيةإطريقة،إأأوإاس تخدامإمرةقإنوويإأأوإا حداثإأأرضارإ –

إا ىلإا طالقإمادة إتؤدي إبوريقة إأأوإإبه زذاقإالأرواح إا  إوذكلإبقصد طالقها، إاب  إالهتديد إأأو مشعة

كرا إخشصإ حلاقإرضرإابمليتلاكتإأأوإالايئة،إأأوإبقصدإا  التسببإيفإأأذىإبدينإجس مي،إأأوإبقصدإا 

إطايعيإأأوإمعنوي،إأأوإمنظيةإدوليةإأأوإدوةلإعىلإالقيامإبعيلإماإأأوإالامتناعإعنإالقيامإبه؛

ليهإأأعال ؛الهتديدإيفإظلإظروفإتويحإدمصداقيةإال – إهتديدإابرتاكبإجرميةإعىلإالنحوإاملشارإا 

إأأوإمرةقاإ – إمشعا الولبإبصورةإغريإمرشوعةإوعنإْعدإعنإطريقإالهتديد،إملادةإمشعةإأأوإهجازا

إنوواي،إيفإظلإظروفإتويحإدمصداقيةإالهتديد،إأأوإابس تخدامإالقوة؛

ليهإأأعال .إاملسامهةإاملتعيدةإأأوإاملشاركةإأأوإالتحريضإأأوإحماوةلإماإمتتإال شارة – إا 

تلزمإالتفاقيةإادلولإالأطرافإدمامرسةإوليهتاإالقضائيةإعىلإاجلرامئإاملهكورةإيفإظلإظروفإمعينة
1

،إ

وعىلإتقدميإلكإمهناإا ىلإالأخرىإأأكربإقدرإمنإاملساعدةإةاميإيتعلقإابلتحقيقات
2

أأوإال جراءاتإاجلنائيةإأأوإإ

ا جراءاتإالتسلمي
3

لزمإادلولإالأطرافإاختاذإتدابريإمعينةإةاميإيتعلقإاليتإتاارشإيفإشأأنإذه إاجلرامئ،إوتإ

ثرإارتاكبإا حدىإاجلرامئإاملنصوصإعلهياإيفإ دمناوةلإاملوادإأأوإالأهجزةإاملشعةإأأوإاملراةقإالنوويةإعندإجحزذاإا 

إالتفاقية.

إبنيإدولتنيإأأوإأأكرثإعىلإالتحكمي،إوذكلإبناءإإ23جاءتإاملادةإ ماكنيةإعرضإأأيإنزاعإقدإينشأأ اب 

إ إطلب إتسويتهإعىل إيتس ىن إمل إةا ذا إالتفاقية، إأأحاكم إتوايق إأأو إتفسري إخبصوص إادلول، إذه  ا حدى

ذاإملإتمتكنإذه إالأطرافإمنإالتفاقإعىلإتنظميإأأمرإالتحكميإداخلإأأجلإ ابلتفاوضإخاللإمدةإمعقوةلإأأوإا 

حاةلإالزناعإعىلإحممكةإالعدلإادلولية،إعربإتقدميإطلبإبهكلإوةقاإ للنظامإس تةإأأشهر،إوميكنإلأيإطرفإا 

إالأسايسإلليحمكةإاملهكورة.

إ7إ إالقانون إالواكةلإإ142/12. حداث إواب  إوال شعاعي إالنووي إاجملالني إيف إوالسالمة إابلأمن املتعلق

إاملغربيةإللأمنإوالسالمةإيفإاجملالنيإالنوويإوال شعاعي

إالقانونإ حداثإالإ142/12جاء إيفإاجملالنيإالنوويإوال شعاعيإواب  واكةلإاملتعلقإابلأمنإوالسالمة

الصادرإإ1.14.149املغربيةإللأمنإوالسالمةإيفإاجملالنيإالنوويإوال شعاعيإدموجبإالظهريإالرشيفإرمقإ

                                                 
1

 التفاقيةإاملهكورة.منإاملادةإالثالثةإإ
2

 املادةإالسابعةإمنإالتفاقية.إ
3

 املادةإالثانيةإعرش.إ
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2014غشتإإ22املواةقإلإإ1435شوالإإ25بتارخيإ
1

القانونإذهاإ،إويندرج
2

طارإاس تكاملإوتعزيزإإيفإ ا 

إالنوو إاجملالني إيف إوالأمن إابلسالمة إواملتعلقة إابملغرب إالقانونية إللزتاماتإالرتسانة إوترمجة إوال شعاعي، ي

املغربإجتا إالواكةلإادلوليةإللواقةإاذلرية،إويواقإعىلإاملنشأ تإوالأنشوةإالنوويةإعربإوضعإنظامإللرتخيصإ

إلأغراضإطايةإ إالاشعاعاتإاملؤينة إمصادر إوعىلإاس تخدام إاملعايريإالوطنية، إوالتفتيشإوموابقة واملراقبة

إيتناولإالأمنإالنوويإ إكام إلتدبريإالنفاايتإاملشعة،إوالاس تعدادإحلالتإالووارئإوصناعية، وال شعاعي،

لهياإ النوويةإوالاشعاعية،إوأأحدثإالواكةلإاملغربيةإللأمنإوالسالمةإيفإاجملالنيإالنوويإوال شعاعيإوأأس ندإا 

إونصوصهإالتوايقية.إ142.12هميةإمراقبةإتوايقإأأحاكمإالقانونإ

حدىإعرشإابابإومنإ إالأولإمنإا  إتناولإالاابإالأولإواملكونإمنإمادةإإ134يتكونإالقسم مادة

إالنفاايتإ إا جالء إمس هتكل، إوقود إنووي، إنشاط إالضامن، إاتفاق إاجلزيئات، إمرسع إمثل إتعاريف واحدة

املشعة،إتدبريإالوقودإاملس هتكل،إنشاطإا شعاعيإ...
3

تناولتإإ7ا ىلإإ2،إةاميإمشلإالاابإالثاينإعىلإاملوادإمنإ

إواذلي إالقانون إذها إتوايق إمؤينةإإاجال إا شعاعات إمصادر إةهيا إتس تخدم إاليت إالأنشوة إمجيع يشيل

والاس تثناءاتإمنإاجالإتوايقإذهاإالقانون
4
إ.

ا ضاةةإا ىلإأأبوابإخاصةإابلتصنيفإوالرتخيصإوالترصحيإاملتعلقإابملنشأ تإوالأنشوةإاليتإتس تعيلإ

لهاإلأغراضإالوب،إواببإمصادرإال شعاعاتإاملؤينة،إوأأبوابإخاصةإابمحلايةإمنإال شعاعاتإاملؤينةإواس تعام

إواببإ إالووارئ، إدمخووات إخاص إوابب إالانتشار، إوعدم إوالضامانت إوالسالمة إاملادية إابمحلاية خاص

إخاصإابلهيئاتإالتقنيةإاملعمتدة.

إالثاينإمنإاببني، إالاحثإيفإاخملالفاتإيتكونإالقسم يتناولإالأول
5

إمنإطرفإمفتشنيإإ ومعاينهتا

إالغ إلهها إخصيصا إومنتخاني إال داريةإمؤذلني إالعقوابت إالثاين إالااب إيتناول إةامي إالواكةل، إطرف إمن رض

إ.IIوإإIواجلنائيةإاملواقةإعىلإاملنشأ تإوالأنشوةإمنإالفئتنيإ

                                                 
1

 .6815،إالصفحةإ2014ش تنربإإ11املواةقإلإإ1435ذوإالقعدةإإ15بتارخيإإ6290اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
2

إمادة،إويشيل:إ187اببإوإ17أأقسامإوإ4يتكونإذهاإالقانونإمنإإ

إ *القسمإالاول:إالأمنإوالسالمةإيفإاجملالنيإالنوويإوال شعاعي؛

إ*القسمإالثاين:إالاحثإعنإاخملالفاتإومعاينهتاإوالعقوابت؛

إشعاعي؛*القسمإالثالث:إالواكةلإاملغربيةإللأمنإوالسالمةإيفإاجملالنيإالنوويإوال إ

 *القسمإالرابع:إأأحاكمإختامية.
إ3

 .142.12املادةإالأوىلإمنإالقانونإ
4

 املادةإالثالثةإمنإنفسإالقانون.إ
إ5

ىلإإ135املوادإمنإ  منإنفسإالقانون.إإ139ا 
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حداثإالواكةل يتكونإالقسمإالثالثإمنإأأربعةإأأبواب،إاببإيتعلقإاب 
1

والقيامإدمهاهماإدونإممارسةإأأيإإ

ال شعاعاتإاملؤينةإأأوإالهنوضإهبا،إواببإخاصإبأأهجزةإوظيفةإتتعلقإابس تعاملإالواقةإالنوويةإأأوإمصادرإ

إال دارةإوالتس يري،إواببإيتعلقإابلتنظميإاملايلإواملس تخدمني.

ةاميإيتكونإالقسمإالرابعإواملعنونإبأأحاكمإختاميةإمنإمادتني
2

،إحتددإالأوىلإاترخيإدخولإذهاإالقانونإ

إالقانونإدموجبإحزيإالتنفيه،إوحتيلإالثانيةإا ىلإالتدابريإاليتإميكنإاختاذ ذاإعندإاحلاجةإللتوايقإالتامإلهها

 نصإتنظميي.

                                                 
1

للواحئإالتقنيةإاملتعلقةإتعدإالواكةلإذيئةإمس تقةلإمنإبنيإهماهماإا صدارإالرتاخيصإومراقبةإالأنشوةإالنوويةإوال شعاعية،إوصياغةإاملتولااتإواإ

 ابلسالمةإوالأمنإالنووينيإوال شعاعيني.
إ2

 .187وإ186املادتنيإ
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إالثاين:إالأسلحةإالكمييائيةإاملاحث

إ.إبروتوكولإمنعإاس تعاملإالغازاتإاخلانقةإوالسامةإواملامثةلإلهاإواملوادإاجلرتوميةإيفإاحلرب1إإإإإإإإإإإ

إالظهريإالرشيفإرمقإ يوليوزإإ27ملواةقإلإاإ1390جامدىإالأوىلإإ23املؤرخإيفإإ1.70.107جاء

1970
1

إاس تخدامإ إحبظر إالأطرافإالسامية إتلزتم إه إودمقتضا  إالربوتوكول إاخنراطإاملغربإيفإذها إليؤكد ،

إ)الايولوجية( إووسائلإاحلربإاجلرثومية إشاهبها الغازاتإاخلانقةإوالسامةإوما
2

ماكنياهتاإ إوتتعهدإبادلإلكإا  ،

إالربوتوكول إا ىل إالانضامم إيف إالأخرى، إادلول إمنعإلرتغيب إسبيل إيف إخووة إبأأنه إالربوتوكول إذها إويعترب ،

إاس تعاملإالأسلحةإالكمييائية.إ

إ2 إرمق إالقانون إالكمييائيةإإ36.09. إالأسلحة إواس تعامل إوختزين نتاج إوا  إاس تحداث إحبظر املتعلق

وتدمريذا
3
إ

إ إرمق إالقانون إالكمييائيةإإ36.09جاء إالأسلحة إواس تعامل إوختزين نتاج إوا  إاس تحداث إحبظر املتعلق

إ17املواةقإلإإ1432رمضانإإ16الصادرإبتارخيإإ1.11.141دمريذاإالصادرإبتنفيه إالظهريإالرشيفإرمقإوت

إوتدمريذا،إإ2011غشتإ إالكمييائية نتاجإوختزينإواس تعاملإالأسلحة إالأساس يةإحلظرإاس تحداثإوا  اللانة

إا إاملتعلقةإحبظرإاس تحداثإواس تعاملإالأسلحة إادلولية إالتفاقية إتوايقإأأحاكم إوتدمريإتكلإغايته لكمييائية

إاملوقعةإابريسإيفإ إبأأيإْعلإمنإ1993ينايرإإ13الأسلحة، إالقانونإعىلإأأيإخشصإالقيام ،إوحيظرإذها

نتاجإالأسلحةإالكمييائيةإأأوإاحلصولإعلهياإبأأيةإطريقةإأأوإامتالكهاإأأوإحيازهتاإأأوإختزيهناإ أأعاملإاس تحداثإأأوإا 

ىلإأأيإماكنإأأوإالاحتفاظإهباإأأوإنقلهاإبصورةإمبارشةإأأوإغري مبارشةإا 
4
. 

36.09عاجلإالفصلإالأولإمنإالقانونإ
5

إوالوسائلإوالأماكنإاليتإإ3وإ2لس اميإاملادتنيإإ ا ىلإاملواد

إتوايقإأأحاكمه إمن إوالوسائلإاملس تثناة إاملواد إوحدد إنواقإتوايقه، 1يرسيإعلهيا
إالأشخاصإ إحدد إكام ،

                                                 
إ1

 .2178الصفحةإإ1970ش تنربإإ2املواةقإلإإ1390جامدىإالثانيةإإ30بتارخيإإ3018اجلريدةإالرمسيةإعددإ
2

وكهاإمجيعإالسوائلإأأوإاملوادإأأوإالوسائلإاملشاهبةإلهاإقدإمقتوفإمنإنصإالربتوكولإ"...رعياإمهنمإأأنإالغازاتإاخلانقةإوالسامةإأأوإاملامثةلإلهاإإ

إأأدينإاس تعاملهاإيفإاحلربإمنإطريفإالرأأيإالعامإللعاملإاملتدن؛

إوحيثإأأنإمنعإذهاإالاس تعاملإمنصوصإعليهإيفإمعاذداتإينخرطإةهياإجلإدولإالعامل؛

ذهاإاملنعإاذليإلإيتناىفإكهكلإوالضيريإولإيتعارضإوالأعاملإاملأألوةةإورغاةإأأنإمهنمإيفإال عالنإعىلإالصعيدإالعامليإأأنإالقانونإادلويل،إيشيلإ

 ممارس هتاإعندإمجيعإادلول...."
3

 .4961الصفحةإإ2011أأكتوبرإإ10املواةقإلإإ1432ذوإالقعدةإإ12بتارخيإإ5985اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
4

سكريةإأأوإحربيةإأأوإاس تعاملهاإيفإمساعدةإأأوإتشجيعإأأوإحثإأأوإمنعإذهاإالقانونإاس تعاملإالأسلحةإالكمييائيةإأأوإالقيامإبأأيإاس تعداداتإعإإ

حتريضإأأيإخشصإأأوإهجةإبأأيةإطريقةإاكنتإعىلإالقيامإبأأيإنشاطإمنإالأنشوةإاحملظورةإدموجبإنصإذهاإالقانون،إوكهاإاس تعاملإوسائلإ

نتاجإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإالقانونإأأوإحيا عادةإوأأدواتإماكحفةإالشغبإكوس يةلإللحربإوا  زهتاإأأوإالاحتفاظإهباإأأوإاس تعاملهاإأأوإنقلهاإأأوإا 

ىلإأأيإدوةلإسواءإاكنتإطرةاإأأوإغريإطرفإيفإالتفاقية.  نقلهاإا 
5

 ةصولإوأأربعة.إ6يتكونإذهاإالقانونإمنإإ
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هنمإاملديرإالعامإللينظية،إوجيريإالتفتيشإيفإنقطإامللكفنيإابلتفتيشإأأوإالزايرةإومساعدهيمإواذلينإيتوىلإتعي

إالكمييائية إابلأسلحة إاخلاصة إالوطنية إاللجنة إهبا إواملقصود إالوطنية إوالسلوة حمددة،
2

إبتنس يقإإ وامللكفة

إالتواصلإمعإاملنظية.

إوذكلإمنإخاللإ إواس تعاملها نتاهجا كامإتناولإالفصلإالثاينإحظرإاس تحداثإالأسلحةإالكمييائيةإوا 

نتاجإأأوإاملادتني تيانإأأةعالإاس تحداثإأأوإا  إالرابعةإواخلامسةإواليتإمتنعإعىلإلكإخشصإطايعيإأأوإمعنويإا 

اقتناءإأأوإختزينإأأوإحيازةإأأوإنقلإأأوإرشاءإأأوإاس تعاملإأأوإاس تريادإأأوإتصديرإالأسلحةإالكمييائيةإأأايإاكنتإ

إالقيام إعىل إاكن إأأاي إحتريض إأأو نتاهجا إا  إوكيفية إاملواد إأأصل إاكن إوأأاي إذهاإإالمكية إدموجب إحمظورة بأأنشوة

نتاجإ إل  إمرةق إاس تعامل إأأو حداث إا  إمعنوي إأأو إطايعي إخشص إلك إعىل إاخلامسة إاملادة إمتنع إةامي القانون،

الأسلحةإالكمييائية،إأأوإتغيريإغرضإمرةقإالأهجزةإواملعدات،إأأوإاس تريادإأأوإتصديرإأأوإتسويقإأأوإالعيلإ

نتاجإأأسلحةإكمييائيةإأأوإأأإ ةشاءإأأيإمعلومةإبغيةإالسامحإعىلإتداولإأأدواتإمنإأأجلإا  يإوثيقةإأأوإمادةإأأوإا 

إأأوإتسهيلإذكل.إ36.09خبرقإأأحاكمإالقانونإ

إالفصلإالثالثإةقدإتورق أأما
3

ومراةقإإ3وإ2وإ1ا ىلإمراقبةإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلداولإإ

نتاج،إاقتناء،إالاحتفاظ،إاس تخدام،إاملوإ نتاهجا،إحيثإمنعإأأيإخشصإطايعيإأأوإمعنويإمنإا  ادإالكمييائيةإا 

1خاصةإموادإاجلدولإإ1993خارجإترابإادلولإالأطرافإيفإاتفاقيةإ
4
إ.

إالأسلحةإ إحظر إمنظية إمفتيش إياارش  إواذلي إبه إوالقيام إالتحقق إالرابع إالفصل إتناول إحني يف

إامحلايةإ الكمييائيةإوذكلإابلتنس يقإمعإالسلوةإال داريةإاخملتصة،إالصالحياتإوالامتيازاتإاخملوةلإهلمإوكها

                                                                                                                                                             
1

رصحيإوالتفتيش،إيس تثينإمنإمجموعإاملنت إرشيوةإخضوعإاملنت إللتإ%إ3طنإولإتتجاوزإإ1املوادإالكمييائيةإاليتإتنت إبصفةإقانونيةإوتقلإعنإإ

راضإذهاإالقانونإاس تخدامإاملوادإالكمييائيةإيفإالأغراضإالصناعيةإأأوإالاحثيةإأأوإالوايةإأأوإالصيدلنيةإأأوإالأغراضإالسلييةإالأخرى،إوالأغ

إومتابعةإملعد إالكمييائيةإالسامةإوالأسلحةإالكمييائية،إوتضينإرصدا إابلوقايةإمنإاملواد نتاجإاملوادإالوقائيةإاملتصةلإمبارش  لتإاملسيوحةإيفإا 

زاةلإاخملاطرإوالوقا يةإمهناإالكمييائيةإوحتديدإماإيشلكإمهناإمصدرإخورإعىلإأأمنإوسالمةإامليلكة،إواختاذإاكةةإال جراءاتإوالتدابريإالكفيةلإاب 

لتكنولوجياإالكمييائيةإوتاادلإاملعلوماتإاخلاصةإعربإاملنظيةإادلوليةإواقرتاحإالتدابريإالراميةإا ىلإالاس تفادةإمنإالتقدمإاحملرزإيفإاجايلإالعلومإوا

إيف ىلإاملشاركة إا  إابل ضاةة إالشأأن إادلويلإيفإذها إالتعاون إوتووير إعىلإتيمية إالأطرافإيفإالتفاقية إادلول إمع إوالعيل إالكمييائية إابلأنشوة

إالتفاقياتإوالربوتو إمشاريع إودراسة إذاتإالصةل إوادلولية قلميية إاملقرتحاتإوالتوصياتإاملؤمتراتإوالفعالياتإال  إوتقدمي كولتإذاتإالعالقة

 للحكومةإبشأأهنا.
2

 سيمتإالتورقإيفإذه إالنقوةإةاميإبعد.إ
إ3

 .36.09املادةإالسابعةإمنإالقانونإ
4

عادةإنقلإذه إاملوادإالكمييائيةإا ىلإدوةلإاثلإإ ذاإاكنإذكلإلأغراضإالاحثإأأوإامحلايةإأأوإلأغراضإطايةإأأوإصيدلنية،إكامإحظرإا  لإا  ثة،إوتناولإا 

نتاجإاملوادإالكمييائيةإبمكياتإحمدودةإلأغراضإحبثيةإأأوإطايةإأأوإصيدلنيةإرشيوةإاخلضوعإملواةقةإال دارة،إمت إتناولإاحلالتإاليتإجيوزإةهياإا 

نتاجإاملوادإالكمييائيةإواملنعإمنإتصديرإذه إاملوادإا ىلإدوةلإليستإطرةاإيفإالتفاقية،إوال رتخيصإاملس اقإلس تريادإالتصارحيإالس نويةإاخلاصةإاب 

لهيا.  املوادإالكمييائيةإمنإدوةلإليستإطرةاإيفإالتفاقيةإأأوإتصديرذاإا 
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اليتإيوةرذاإملراةقهيمإاذلينإتعيهنمإالسلوةإال داريةإمنإنقوةإادلخولإا ىلإغايةإنقوةإاخلروج،إوكيفيةإالقيامإ

إابلتحققإادلويل،إمتإالتحققإعىلإالرتابإالوطينإواملس ندإا ىلإالسلوةإال دارية.

إمنإ إالفصلإاخلامسإمنإذاتإالقانونإيفإاملواد إليحددإجرامئإوعقوابتإخمتلفةإ53ا ىلإإ32جاء

درمهإا ىلإإ1.000.000تواقإيفإحاةلإال خاللإبأأحاكمه،إقدإتصلإا ىلإعقوبةإالسجنإاملؤبدإوبغرامةإمنإ

درمهإإ2.000.000
1

امللحقإبنفسإالقانون،إأأوإإ1يفإحاةلإاس تعاملإسالحإكمييايإأأوإمادةإمدرجةإيفإاجلدولإ

إ إذه  إا ىلإمصادرة إا ضاةة إالكمييائية، نتاجإالأسلحة إا حداثإمرةقإل  إالكمييائيةإاس تعاملإأأو الأسلحةإواملواد

وتدمريذاإأأايإاكنإالشخصإاذليإميتلكهاإوأأيامنإوجدت،إكامإإ2أأوإاملدرجةإيفإاجلدولإإ1املدرجةإيفإاجلدولإ

ينصإعىلإاحلُكإدمصادرةإالأش ياءإاليتإلهاإعالقةإابجلرميةإووسائلإالنقلإوالأش ياءإاليتإاس تعيلتإأأوإاكنتإ

صلتإمهناإوكهكلإاملنحإوغريذاإمنإالفوائدإاليتإكوئفإهباإمرتكبإستس تعيلإيفإارتاكبإاجلرميةإأأوإاليتإحت

اجلرميةإأأوإاكنتإمعدةإملاكةأأته
2

إ.إ

إوحدذاإإ إابلرابط إالاس تئناف إحملمكة إتس ند إواليت إالاختصاص إقواعد إالسادس إالفصل تناول

إ.36.09التحقيقإواملتابعةإواحلُكإيفإاجلرامئإاملنصوصإعلهياإيفإالقانونإرمقإ

إاللجنةإالوطنيةإاخلاصةإابلأسلحةإالكمييائيةمرسومإا حداثإ.إ3

إاملرسوم دموجبإذها
3

إتضمإتركياةإمتنوعةإإ إالكمييائية، حداثإاللجنةإالوطنيةإاخلاصةإابلأسلحة متإا 

منإالقواعاتإاحلكومية
4

 ،إويعهدإا ىلإذه إاللجنةإدمجيوعةإمنإاملهامإأأمهها:

إالرأأيإحولإالتدابريإاملتخهةإمنإدلنإال داراتإالعيومي – بداء ةإاملعنيةإواملنشأ تإالصناعيةإا 

إالكمييائيةإ إالأسلحة إواس تعامل إوختزين نتاج إوا  إاس تحداث إحظر إاتفاقية إمضامني لتنفيه

 وتدمريإتكلإالأسلحة؛

بداءإالرأأيإحولإالتدابريإالترشيعيةإأأوإالتنظمييةإالراميةإا ىلإتنفيهإالتفاقية؛ –  ا 

 اقرتاحإالتوهجاتإالكربىإلتنفيهإالتفاقية؛ –

                                                 
1

 .36.09منإالقانونإإ32املادةإإ
2

 منإنفسإالقانون.إ48املادةإإ
3

إإ إرمق إاملرسوم إالكمييائية،إيفإإ2.04.472صدر إاخلاصةإابلأسلحة إالوطنية إيإإ17املواةقإلإإ1425ذيإاحلجةإإ6احملدثإللجنة ،إ2005ناير

إ.970،إالصفحةإ2005مارسإإ17املواةقإلإإ1426صفرإإ6الصادرةإبتارخيإإ5300اجلريدةإالرمسيةإعددإ
4

إتضمإذه إاللجنةإلكإمنإالسلوةإاحلكوميةإامللكفةإابلشؤونإاخلارجيةإوالتعاونإبصفهتاإرئيسإاللجنة،إوممثالإعنإالسلواتإاحلكوميةإامللكفةإ

دارةإادلةاعإالوطينإممثالإعنإبإادلاخلية،إالعدل،إالايئة،إامل إالتجارةإوالصناعة،إالصحة،إاملعادن،إا  الية،إالأمانةإالعامةإللحكومة،إالفالحة،

 الهيئةإالأكرثإإمتثيالإلقواعإالصناعةإالكمييائيةإوش اهإالكمييائية.
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بداءإالرأأيإبش – أأنإمشاركةإالاعثاتإاملغربيةإيفإخمتلفإالتظاذراتإواملؤمتراتإادلوليةإاملتعلقةإا 

 ابلتفاقية؛

بداءإالرأأيإبشأأنإالاقرتاحاتإاليتإينويإاملغربإتقدميهاإا ىلإمؤمترإادلولإالأطراف؛ –  ا 

مساعدةإالقواعاتإوالهيئاتإاملعنيةإيفإحاةلإاملراقبةإقصدإتقدميإاملعلوماتإلفريقإاملراقبنيإ –

 نيإوالواثئقإاليتإقدإحيتاجوهنا.ادلولي

 ذوإيفإطورإال عداد.إ36.09ذهاإوجتدرإال شارةإأأنإاملرسومإالتوايقيإللقانونإرمقإ

واملتعلقإدمراقبةإصادراتإالسلعإذاتإالاس تعاملإاملزدوجإواخلدماتإإ42.18مرشوعإقانونإرمقإ.إ4

إاملتصةلإهبا

طارإدمعإاملغربإجلهودإاجملمتعإادلويلإالراميةإا ىلإ ماكحفةإانتشارإأأسلحةإادلمارإالشامل،إواحرتامإيفإا 

إادلولية إالتفاقيات إدموجب إادلولية الزتاماته
1

إالترشيعيةإ إاملنظومة إيعزز إقانوين طار إا  إوضع إا ىل إابدر إةقد ،

واملتعلقإدمراقبةإصادراتإالسلعإذاتإالاس تعاملإاملزدوجإواخلدماتإإ42.18الوطنيةإعربإمرشوعإقانونإرمقإ

إمرشإ إجاء إاملزدوجإاملتصةلإهبا، إذاتإالاس تعامل إالسلع إواس ترياد إتصدير إملراقبة إصارم إبنظام إالقانون وع

مدين/عسكري،إاليتإميكنإأأنإتوجهإلكياإأأوإجزئياإلليسامهةإيفإانتشارإأأسلحةإادلمارإالشامل،إوتعدإذه إ

الإالسلعإمنتجاتإصناعيةإوكمييائيةإوغريذاإموجهإأأساساإلالس تخدامإاملدينإلكنإميكنإأأنإتس تخدمإيفإاجمل

إالعسكري،إأأوإأأنإتسامهإيفإانتشارإأأسلحةإادلمارإالشامل.

يتكونإذهاإاملرشوعإمنإمخسةإأأبوابإومنإأأربعةإوثالثنيإمادة،إوجاءإيفإاملادةإالثانيةإدلةلإبعضإ

إذاتإالاس تعاملإاملزدوج إالسلع املصولحاتإمهنا
2

إذاتإالاس تعاملإاملزدوج،إ إواخلدماتإاملتصةلإابلسلع ،

إأأحاك إوتواق إالوساطة، إم إاملزدوجإإ42.18إرمقإالقانونمرشوع إالاس تعامل إذات إالسلع إتصدير عىل

                                                 
1

نتاجإوختزينإالأسلحةإالاكرتيولوجيةإ)الايولوجية(إأأوإالتكس ينيةإوتدمريإ واتفاقيةإحظرإإ1972تكلإالأسلحةإلس نةإإاتفاقيةإحظرإاس تحداثإوا 

نتاجإوختزينإواس تعاملإالأسلحةإالكمييائيةإوتدمريإتكلإالأسلحةإلس نةإ ،إمعاذدةإعدمإانتشارإالأسلحةإالنووية،إوالقرارإ1993اس تحداثإوا 

إاجلسإالأمنإابل جامعإيفإإ1540 إترشيع2004أأبريلإإ28اذليإاخته  إابعامتد إادلولإالأعضاء إمجيع إواذليإيلزم إالأسلحةإ، إانتشار اتإملنع

دميإالنوويةإوالكمييائيةإوالايولوجيةإووسائلإايصالها،إوبوضعإضوابطإوطنيةإمالءمةإملنعإالاجتارإغريإمرشوعإهبه إاملواد،إوابلمتناعإعنإتق

ىلإاجلهاتإمنإغريإادلولإيفإاس تحداثإأأسلحةإنوويةإأأوإكمييائيةإأأوإبيولوجيةإونظمإا  يصالها.ادلمعإبأأيإوس يةلإمنإالوسائلإا 
إ2

إبشلكإمبارشإأأوإغريإ إأأنإتس تخدم إأأوإمنإشأأهنا إاحملمتلإأأنإتس تعيلإلأغراضإمدنيةإوعسكريةإعىلإحدإسواء، إالأوىلإ"...الاضائع املادة

نتاجإذه إالأسلحةإأأوإالوسائلإأأوإمناولهتاإأأوإنقلهاإأأوإتشغيلهاإأأوإصإ يصالها،إأأوإيفإا  هتاإيانمبارش،إيفإتصيميإأأسلحةإادلمارإالشاملإأأوإوسائلإا 

 أأوإختزيهناإأأوإحيازهتاإأأوإكشفهاإأأوإالتعرفإعلهياإأأوإانتشارذا...".
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واخلدماتإاملتصةلإهباإدماإةهياإتصديرإالسلعإاملس توردةإوةقإنظامإمجريكإموقف
1

وكهاإعىلإمصدريإتكلإإ

لإتواقإعىلإاملوادإالنوويةإكامإمتإتعريفهاإ42.18السلعإواخلدمات،إغريإأأنإأأحاكمإالقانونإرمقإ
2

إيفإالقانونإ

إ إللأمنإإ142.12رمق إاملغربية إالواكةل حداث إواب  إوال شعاعي إالنووي إاجملالني إيف إوالسالمة إابلأمن املتعلق

إوالسالمةإيفإاجملالنيإالنوويإوال شعاعيإواليتإتاقىإخاضعةإلههاإالأخري.

إللسلعإذاتإالاس تعاملإاملزدوجإواخلدماتإاملتصةلإهباإ42.18القانونإرمقإمرشوعإأأحدثإ جلنة
3
إ

إاهماإةاميإي ي:تتجىلإهم

بداءإالرأأيإحولإمنحإتراخيصإتصديرإالسلعإذاتإالاس تعاملإاملزدوجإأأوإاخلدماتإاملتصةلإهباإأأوإ1 .ا 

إحسهباإأأوإتعديلها؛

عدادإوحتينيإقامئةإالسلعإذاتإالاس تعاملإاملزدوجإوقامئةإالادلانإاليتإميكنإأأنإ2 بداءإالرأأيإبشأأنإا  .ا 

إتكونإموضوعإترخيصإعام؛

إريإاليتإميكنإأأنإتسامهإيفإحسنإتوايقإذهاإالقانونإوالنصوصإاملتخهةإلتوايقه؛.اقرتاحإلكإالتداب3

.ابداءإالرأأيإحولإلكإمرشوعإنصإترشيعيإأأوإتنظمييإُلإعالقةإابلسلعإذاتإالاس تعاملإاملزدوجإ4

إأأوإاخلدماتإاملتصةلإهبا؛

املتصةلإهباإ.دراسةإلكإمسأأةلإمعروضةإعلهياإتتعلقإابلسلعإذاتإالاس تعاملإاملزدوجإأأوإاخلدمات5
4
إ.

ول جنازإأأيإْعليةإتصديرإللسلعإذاتإالاس تعاملإاملزدوج
5

أأوإاخلدماتإاملتصةلإهبا،إيتعنيإعىلإلكإإ

مصدرإسواءإاكنإخشصاإذاتياإأأوإاعتاارايإاحلصولإعىلإترخيصإمسملإلههاإالغرضإمنإالسلوةإاخملتصةإبناءإ

إأأعال ،إوميكنإأأنإيك لهيا ونإالرتخيصإابلتصديرإةردايإأأوإشامالإأأوإعىلإرأأيإابملواةقةإمنإاللجنةإاملشارإا 

عاما
6

،إوميكنإاملواةقةإأأوإرةضإمنحإذهاإالرتخيصإبناءإعىلإاملعايريإالواردةإيفإاملادةإالعارشةإومهناإالزتاماتإ

إانتشارإ إبعدم إواملتعلقة إامليلكة إاليتإصادقتإعلهيا إدموجبإاملعاذداتإوالتفاقياتإادلولية إاملغربية امليلكة

إا إادلمار إتتعلقإأأسلحة إلعتاارات إأأو إلدلوةل إاخلاريج إأأو إادلاخ ي إابلأمن إتتعلق إلعتاارات إأأو لشامل،

                                                 
إ1

إاملصولحإبتأأجيلإاس تخالصإالرسومإامجلركيةإكامإيفإاحلاةلإاليتإيمتإةهياإاس تريادإموادإأأوليةإهبدفإتصنيعهاإوتوجيهإاكملإاملنإ ت إيرتاطإذها

 املصنعإحنوإالتصدير.
2

 .142.12نونإرمقإاملادةإالأوىلإمنإالاابإالأولإمنإالقاإ
3

إإ إالقانونإرمق إمن إاخلامسة إللأمنإإ42.18حسبإاملادة إاملغربية إالواكةل إالتالية: إواملؤسساتإالعيومية إال دارة إمنإممثلنيإعن إاللجنة تتكون

واصالت،إاملركزإالوطينإوالسالمةإيفإاجملالنيإالنوويإوالاشعاعي،إاملركزإالوطينإللواقةإوالعلومإوالتقنياتإالنووية،إالواكةلإالوطنيةإلتقننيإامل

 للاحثإالعلييإوالتقين.
4

 .42.18املادةإالرابعةإمنإالقانونإرمقإإ
5

 س يصدرإنصإتنظمييإحيددإقامئةإذه إالسلعإمسقبال.إ
إ6

 .42.18املادةإالثامنةإمنإالقانونإرمقإ
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ابلس تعاملإالهنايإاملتوقعإللسلعةإأأوإاخلدمةإموضوعإطلبإترخيصإالتصديرإوميكنإأأنإيكونإذهاإالرتخيصإ

موضوعاإللتعديلإأأوإالسحب
1
إ.

ينإوالعسكريإلليراقبةإعندإدموجبإمرشوعإالقانونإاجلديد،إس تخضعإالسلعإذاتإالاس تعاملإاملد

إأأوإجزئياإ إاملوادإميكنإأأنإتوجهإلكيا عاورذا،إيفإحالإتوةرإةرضياتإتستندإا ىلإمعلوماتإتفيدإبأأنإذه 

إلليسامهةإيفإانتشارإأأسلحةإادلمارإالشامل.

                                                 
إ1

 .42.18املادةإاحلاديةإعرشإمنإالقانونإرمقإ
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إالثالث:إالأسلحةإالايولوجيةإثحاملا

إ إلس نة إجنيف إبروتوكول إا ىل إوإإ1925ا ضاةة إالكمييائية إالأسلحة إمشل إالأسلحةإواذلي أأيضا

نتاجإوختزينإالأسلحةإالايولوجيةإلس نةإ إ.1972الايولوجية،إذناكإاتفاقيةإحظرإاس تحداثإوا 

نتاجإوختزينإالأسلحةإالاكرتيولوجيةإ)الايولوجية(إأأوإالتكس ينيةإأأوإتدمريإ اتفاقيةإحظرإاس تحداثإوا 

إتكلإالأسلحة.

يوليوإإ23املواةقإلإإ1423ىلإجامدىإالأوإ12الصادرإبتارخيإإ1.01.297جاءإالظهريإالرشيفإرمقإ

إإ2002 إس نة إاتفاقية إالاكرتيولوجيةإإ1972بنرش إالأسلحة إوختزين نتاج إوا  إاس تحداث إحبظر واخلاصة

)الايولوجية(إأأوإالتكس ينيةإوتدمريإتكلإالأسلحة
1

،إوتؤكدإذه إالتفاقيةإعىلإأأنإاختاذإتدابريإةعاةلإمنإأأجلإ

نتاجإوختزينإالأسلحةإالايولوجيةإ وتدمريإذه إالأسلحةإسيسهمإيفإحتقيقإْعليةإالزنعإحظرإاس تحداثإوا 

إامتالكإالأسلحةإالايولوجيةإ إأأكدتإعىلإمنع إالسالحإحتتإمراقبةإدوليةإصارمةإوةعاةل،إكام الشاملإلهها

إلالس تخدامإ إحتول إأأن إأأو إهبا، إاملرتاوة إواملصادر إالايولوجية إالأسلحة إتدمري لزامية إوا  إظرف، إأأي حتت

ةإالتشجيعإحتتإأأيإظرفإعىلإامتالكإالأسلحةإالايولوجيةالسليي،إومنعإنقلإأأوإاملساعد
2
إ.

إالرابع:إالأسلحةإالتقليديةإاملاحث

ظهريإيفإإلأأوىلإاملرشعإاملغريبإاذامتماإابلأسلحةإالتقليديةإمنهإماإيزيدإعنإمائةإس نةإعربإا صدارإأأوإ

ائرإواملراس ميإخاللإ،إواذليإنظمإدموجبهإجلبإاملوادإاملفرقعة،إتوالإبعد إمجموعةإمنإالظه1914ينايرإإ14

جيادإنظامإلصناعةإاملوادإاملفرقعة،إوضاطإجلبإالأسلحةإللأايةلإالرشيفةإواملتاجرةإهباإ ةرتةإامحلايةإسعتإا ىلإا 

إالقانونإ إواستيداعها،إوبعدإالاس تقاللإصدرإحديثا املتعلقإبتنظميإاملوادإاملتفجرةإإ22.16ومحلهاإوحيازهتا

ضاةةإذاتإالاس تعاملإاملدينإوالشهبإالاصوناعإ يةإالرتةهييةإواملوادإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنية،إا 

إ إالقانون إال جنازإمكرشوع إالقواننيإاليتإيهإيفإطور إصادراتإإ42.18ا ىلإبعضإمشاريع واملتعلقإدمراقبة

السلعإذاتإالاس تعاملإاملزدوج،إوس نحاولإالقاءإنظرةإموجزةإعنإبعضإالظهائرإواملراس ميإوالقواننيإاملؤطرةإ

إاإاجملالإوةقإالرتتيبإالتارخييإاذليإصدرإةيه.لهه

                                                 
1

 .3731،إالصفحةإ2002دجنربإإ19املواةقإلإإ1423شوالإإ14الصادرةإبتارخيإإ5066اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
إ2

 منإذه إادلراسة.إالأولإاملاحثإالثالثإمنإالفصلس يقإالتورقإا ىلإمضامنيإذه إالتفاقيةإيفإ
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إظهريإيفإشأأنإجلبإاملوادإاملفرقعة.1

إ إس نة إالصادر إالظهري إذها 1914هيدف
1

إاملوادإ إلتخزين إاملعدة إاملواضع إبشأأن إقواعد إوضع إا ىل ،

إ.املفرقعةإوجلهباإوبيعها،إوقدإحددإيفإالاابإالأولإكيفيةإتقدميإالولبإاملتعلقإبتخزينإاملوادإاملفرقعة

لإيفإاملس تودعاتإاملسيوحإهبا،إ ويفإذهاإال طار،إمتإالتأأكيدإعىلإأأنهإلإميكنإختزينإاملوادإاملنفجرةإا 

وذكلإبعدإتوجيهإطلبإا ىلإاملديرإالعامإللأشغالإالعيوميةإيتضينإمجموعةإمنإالاياانتإواملعوياتإالرضوريةإ

إاملقصودةإابخلزين...(.إمثلإ)امسإالوالبإوحملإسكنا إوحرةته،إمكيةإاملوادإوجنسها،إالغاية

كامإحددإظهريإجلبإاملوادإاملفرقعةإالرشوطإالواجبةإل حداثإاخلزائن
2

نتاجإ ،إحيثإيصدرإمديرإال 

إحيددإدموجبه إاملنفجرة،إ الصناعيإواملنامجإقرارا الرشوطإالعامةإاليتإجيبإأأنإتتوةرإيفإمس تودعاتإاملواد

امإطاقةإالانفجارإاخلاصةإدمختلفإأأنواعإاملوادإالرشوطإاخلاصةإاملواقةإيفإبعضإطاقاتإاملس تودعات،إأأرق

املتفجرةإامليكنإخزهناإيفإاملس تودعات
3

إ.إإإإإإإإإ

إواخلرائط إالرخصة إبتسلمي إاملرتاوة إال جراءات إابيق إالظهري إحدد إذكل، إا ىل ا ضاةة
4

إحتديدإإ ىل وا 

طايعةإاملوادإاليتإجيوزإقبولهاإيفإاخلزائن
5
إوكيفيةإبيعهاإواس تعاملها.إ

إامل إالظهري إالثامنإحدد إالفصل إيف إجاء إحيث إاملس تودعات، إبتفتيش إامللكفني إالأشخاص هكور

إ إومجيعإوالعرشون: إاملعادن دارة إوا  إ)اجلندرمية( إالرشطة إا دارة إمراقبة إاملفرقعات إمس تودعات إعىل "جتري

،إكامإيعاقبإلكإمنإخالفإالقواعدإالأعوانإاملندوبنيإذلكلإمنإطرفإاملديرإالعامإل دارةإالأشغالإالعيومية"

دخالإاملوادإاملفرقعةإأأوإالآلتإاخلاصةإبصنعها،إةتؤخهإ تيانإأأةعالإا  الواردةإيفإذهاإالظهريإوذكلإمنإخاللإا 

إبعقوابتإحبس ية إجاء إكام إبهعرية، إويعاقبإأأيضا إادلوةل إخلزانة إمثهنا إويوجه إبيعها إويمت منه
6

إتوالإإ وذعائر

إاذليإجيريهإصاحبإاخلزينإجت إاكلايع إالظهري، إذها إا خراجإلليوادإاخملالفنيإلأحاكم إورقة إمنإليسإبيد  ا 

املهكورة،إأأوإالايعإبدونإترخيص
7

ماكنيةإ ،إأأوإحيازةإموادإمفرقعةإبدونإترصحي،إكامإنصإذهاإالظهريإعىلإا 

إمضاعفةإمقدارإاذلعريةإواحلُكإبعقوبةإجسنيةإ)حسبإالظهري(إيفإاحلالتإاليتإتتكررإةهياإخمالفةإأأحاكمه.

                                                 
1

إ1914ينايرإإ30املواةقإلإإ1332ربيعإالأولإإ3بتارخيإإ39،إاجلريدةإالرمسيةإعددإ1914ينايرإإ14املواةقإلإإ1332صفرإإ17صادرإبتارخيإإ

 .1954وإ1936وإ1934وإ1933ومتمإدموجبإالظهائرإالرشيفةإالصادرإيفإس نواتإإ،إغري44الصفحةإ
إ2

 الفصلإالثاينإمنإظهريإجلبإاملوادإاملفرقعة.
3

إ.1914الفصلإالثاينإمنإظهريإإ
إ4

 الفصلنيإالرابعإواخلامسإمنإنفسإالظهري.
5

 الفصلإالسادسإمنإنفسإالظهري.إ
إ6

ىلإعامإوإ حدىإذاتنيإالعقوبتنيإةقط.إ)حسبإواليتإحددذاإيفإالسجنإمنإمخسةإأأايمإا  ىلإس نتنيإأأوإاب  احد،إأأوإالسجنإمنإثالثةإأأشهرإا 

 نصإالظهري(
7

 الفصلإالثاينإوالثالثونإمنإنفسإالظهري.إ
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إوادإاملفرقعة.ظهريإرشيفإيتضينإنظامإصناعةإامل2

إالظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإ 1914أأبريلإإ14تضينإذها
1

إلصناعةإاملوادإاملفرقعةإالضوابطإ ،إنظاما

نهإيسوغإصناعةإالاارودإوادليناميتإ والرشوطإاملرتاوةإبصناعةإاملوادإاملفرقعة،إوحسبإالفصلإالأولإمنهإةا 

إبعد إخصوصية إبرخصة إمفتوحة إمعامل إيف إاملفرقعة إاملواد إمن إالرضياةإإوغريذام إاملعيل إصاحب إيدةع أأن

إالواجبةإعىلإتكلإالصناعةإومبلغاإيودعإعىلإوجهإالضامن.

إالولبإوحترير  إتقدمي إالظهريإكيفية إذها إحدد كام
2

إخيصإإ إما إمهنا إالاياانتإالواجبإتوةرذا وكها

صاحبإالولبإومهناإماإيرتاطإجبنسإاملوادإموضوعإالصناعةإومهناإماإيتعلقإابملاكنإاخملصصإذلكل
3
إ.

إلتاليفإأأيإأ اثرإ إيفإاملعيلإاملصنع إمنإالرشوطإالواجبإتوةرذا إأأوجبإالظهريإمجموعة ذها،إوقد

سلاية،إومنإبنيإالرشوطإأأنإيكونإاملعيلإاملصنعإبعيداإعنإاملساكنإوالورقات،إأأنإيكونإبناؤ إمنإاملوادإ

اليتإلإتقبلإالاش تعالإوأأنإيكونإحمتوايإعىلإسقوفإخفيفة...
4
إ

5تسلميإالرخصةإكامإحددإالظهريإكيفية
حبيثإتسملإبعدإاستنفاذإا جراءاتإالاحثإيفإمناةعإومضارإإ

ضاةةإا ىلإذكل،إ الولبإدموجبإقرارإيصدر إاملديرإالعامإللأشغالإالعيوميةإويمتإنرش إيفإاجلريدةإالرمسية،إا 

بوالإ نصإعىلإاملقتضياتإاملرتاوةإبواجباتإصاحبإالرخصةإعندإوقوعإثورةإأأوإاضوراابإوكهاإاملتعلقةإاب 

الرخصة
6
إ.

إاملفرقعاتإحبيثإاشرتطإيفإذكلإ إلصنع إاملعدة إالظهريإاملقتضياتإاملرتاوةإجبلبإاملواد وقدإحدد

إوكهاإ إوتصديرذا احلصولإعىلإا ذنإمنإمديرإالأشغالإالعيومية،إكامإحددإابيقإال جراءاتإاملرتاوةإببيعها

العقوابتإاملرتاوةإدمخالفةإأأحاكمإذهاإالظهري
7
. 

                                                 
1

جامدىإالأوىلإإ27الصادرةإبتارخيإإ51،إاجلريدةإالرمسيةإعددإ1914أأبريلإإ14املواةقإلإإ1332جامدىإالأوىلإإ18صدرإذهاإالظهريإبتارخيإإ

 .1940وإ1939وإ1938وإ1922وإ1916،إواذليإغريإدموجبإالظهائرإالصادرةإس نةإ174الصفحةإإ1914أأبريلإإ24واةقإلإاملإ1332
2

 الفصلإالثاينإمنإنفسإالظهري.إ
إ3

إالفصلإالثاينإمنإنفسإالظهري.
إ4

إالفصلإالثالثإمنإنفسإالظهري.
5

 الفصلإاخلامسإمنإنفسإالظهري.إ
6

إ.الفصلنيإالثامنإوالتاسعإمنإنفسإالظهريإ
7

 الفصلإالسابعإعرشإمنإنفسإالظهري.إ
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لبإأأسلحةإالصيدإوالأسلحةإالمثينةإللأايةلإالرشيفةإويفإمحلهاإواملتاجرةإظهريإرشيفإيفإضاطإجإ.3

إهباإوةاميإيلزهماإمنإاملؤنإ

إالظهريإالرشيفإيفإ ،إويتكونإمنإثالثإأأبوابإوأأربعةإعرشإةصال،إ1915يونيوإإ10صدرإذها

إالأسلحة إأأنواع إمجيع دخال إا  إضاط إا ىل إالظهري إذها إسعى إوقتية، إقواعد إا ىل ا ضاةة
1

إاإ إمنوقة محلايةإا ىل

إأأوإالااشاواتإموقعإمنإطرفإموظفيإ إالقواد الفرنس يةإابلأايةلإالرشيفة،إمنإخاللإةرضإرخصةإيسليها

إنقطإ إمن إأأو إللتجارة إاكملرايسإاملفتوحة إعربإنقطإحمددة دخالها إا  إويمت إاحمللية، إالعسكرية إأأو إاملدنية املراقبة

إمكتبإامجلارك إهبا إاملوجود احلدود
2

إجلبإ إمنإُلإاحلقإيفإ الأسلحة،إوحيدد
3

إوامللزمنيإبتجديدإطلبإ ،

إخبصوصإاذلخائرإ إأأما إاملرادإجلهبا، إجلبإالأسلحة،إويتضينإالرتخيصإبيانإالأسلحة إأأرادوا الرخصةإلكام

املس تعيةلإللحسابإاخلاصإةالإيسيحإبأأكرثإمنإأألفإرصاصةإيفإاملرةإالواحدة
4
إ.

لإدموجبإترخيصإخاصإمتنحهإادل وةلإالرشيفةإولإمينحإذهاإمينعإذهاإالظهريإال جتارإيفإالأسلحةإا 

لإبعدإاستيفاءإمجموعةإمنإالرشوطإوالضامانت الرتخيصإا 
5

،إوأأثناءإمبارشةإأأنشوةإجتارةإذه إالأسلحةإيلزمإ

لكإصاحبإرخصةإأأنإيتخهإجسالإيدونإةيهإالأسلحةإواذلخائرإاليتإيبيعها
6

،إةاميإحيددإالفصلإاخلامسإ

اليتإتتوةرإلزوماإعىلإترخيصإيأأذنإلهاإابلتجارةإيفإذه إاجلهاتإاليتإميكنإأأنإتشرتيإالأسلحةإواذلخائر،إوإ

ذاإاكنتإُلإرخصةإ لإا  الأسلحة،إمنإهجةإومنإهجةإأأخرىإلإيسوغإلأحدإأأنإحييلإسالحاإظاذراإأأوإخفياإا 

بهكل
7

إ.إ

                                                 
إ1

الايضاءإالأسلحةإغريإاحلربيةإيهإالأسلحةإاملس تعيةلإيفإالصيدإوالانادقإاملعربإعهناإابلكربنيإوالفرودإاملسامةإابلبس تويلإواملسدساتإوالأسلحةإ

 وكهكلإمجيعإالقوعإاملنفصةلإواذلخايرإالالزمةإلها.
2

 .1915الفصلإالأولإمنإظهريإإ
3

 لفصلإالثالثإمنإنفسإالظهري.أأنظرإاإ
إ4

 الفصلإالثاينإمنإنفسإالظهري.
5

 الفصلإالثالثإمنإنفسإالظهري.إ
6

يانيإةيهإابختصارإوسعإجفنهتاإوعددذاإوعالمةإحملإصنعهاإوامسإاملشرتيإوحملإسكنا إواترخيإرخصةإامحللإالواردةإيفإالفصلإالسادسإمنإإ

لأوراقإوعليهإخمتإالقايدإأأوإالااشاإوموقعاإمنإموظفيإاملراقبةإاملدنيةإوالعسكريةإدمحلإذهاإلظهري،إويتوجبإأأنإيكونإالسجلإاملهكورإمرمقإا

 سكىنإصاحبإادلاكن،إويكونإمتاحاإملراقبةإاحلكومةإالفصلإالسابعإمنإذهاإالظهري.
7

ستيفاءإمجموعةإمنإالرشوطإمهناإمتنحإذه إالرخصةإمنإطرفإولةإاملراقبةإاملدنيةإوالعسكريةإوتسملإلصاحهباإمنإطرفإالااشاإأأوإالقايدإبعدإاإ

طالقإرساحه،إولإ أأنإلإيكونإطالبإالرخصةإحمكومإعليهإمنإأأجلإجناية،إولإملنإحُكإعليهإمنإأأجلإجرميةإوذكلإخاللإالعامإاذليإي يإا 

 تسملإللأشخاصإالقارصينإأأوإاحملجورإعلهيم،إالفصلإالسادسإمنإالظهري.
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إمعينة إأأنواعا ماكنيةإصنع نصإالظهريإعىلإا 
1

منإالأسلحةإالوطنيةإوال جتارإةهيا،إوقدإخولإللولةإإ

إا إذه  إبيع إذكل،إمراقبة إاقتضتإاحلاجة ذا إا  إمؤقتا إنزعها إأأو إمحلإالسالح إرخصة إمنع إخوهلم إكام لأسلحة

وللولةإأأيضاإاختاذإلكإالوسائلإالالزمةإحلفظإالأمنإالعام
2
إ.

إ إظهري إاملرايسإإ1915جاء إمن دخالها إا  إحماوةل إأأو إاملينوعة إالاضائع دخال إا  إأأةعال إتوال بعقوابت

نزالإعقوابتإتمتثلإيفإاحلبسإاملفتوحةإللتجارةإأأوإا حدىإماكتبإادليوانة، عربإا 
3

منإمخسةإأأايمإا ىلإس نةإإ

واحدةإوذعائرإمتاثلإقميةإالاضاعةإثالثةإمرات
4
دخالهاإمنإإ دخالإبضائعإممنوعةإأأوإحماوةلإا  ،إكامإعاقبإأأةعالإا 

غريإاملرايسإاملفتوحةإللتجارةإأأوإخارجإأأحدإماكتبإادليوانةإابلسجنإمنإثالثةإأأشهرإا ىلإس نتني،إوبهعريةإ

إساويإقميةإالاضاعةإاجمللوبةإثالثةإمرات.قدإتإ

إاملينوعة،إ إللاضائع إغريإاملرشوع إالايع إالاحتيايلإأأو إالايع ويفإنفسإالس ياقإعاقبإالظهريإأأةعال

إالقاطننيإابل ايةلإ إأأراببإالأسلحة إالظهريإ"قواعدإوقتية"إهتمإتسويةإوضعية إوأأورد وعىلإأأةعالإاملشاركة،

إالرشيفة.

سلحةإوعددذاإللينوقةإالفرنسويةإمنإالأايةلإالرشيفةإويفإاملتاجرةإ.إظهريإرشيفإبضاطإجلبإالأإ4

إهباإومحلهاإوحيازهتاإواستيداعها.

إ إيف إالصادر إالرشيف إالظهري إإ31جاء إللينوقةإإ1937مارس إوعددذا إالأسلحة إبضاط واملتعلق

الفرنسويةإمنإال ايةلإالرشيفةإويِفإاملتاجرةإهباإومحلهاإوحيازهتاإواستيداعها
5

لبإالأسلحةإغريإاحلربيةإ،إلمينعإج

إمراعاةإ إمع إاملراقبة إولة إاستشارة إبعد إانئاه إأأو إالوطين إللأمن إالعام إاملدير إيسليه إترخيص إدموجب ل ا 

الاس تثناءاتإالواردةإيفإالفصلإالثامنإعرش،إمنإالظهريإواليتإهتمإالرخصإاملؤقتةإاليتإمتنحإللس ياح،إولإ

لإبواسوةإماكتبإادليوإ انةإابلتخومإالربيةإوالاحريةإيفإاملنوقةإاملهكورة،إوحددإميكنإجلبإذه إالأسلحةإا 

ىلإالرخصةإاخلاصةإجبلبإ إالالزمةإلصنعها،إوتورقإالفصلإالثاينإا  إواملواد انواعإاذلخائرإاليتإيؤذنإجبلهبا

إأأسلحةإ إأأو إاخملتلفة إالأسلحة إمجموع إأأو إالفخر إأأو إالصيد إأأسلحة إمن إللحاجياتإالشخصية إالالزمة اذلخائر

لإميكنإأأنإتتجاوزإيفإلكإالأحوالإاكرثإمنإأألفنيإرصاصةإخاللإلكإس نةإميالديةإالرمايةإواليت
6
إ .

                                                 
1

 ملرشطةإاجلعاب.إالاندقياتإذاتإالأشفارإوذاتإاحلاةإوالغريإاإ
2

 .1915الفصلإالثامنإمنإظهريإإ
3

 ذكرإالظهريإعاارةإالسجنإبدلإاحلبس،إويهإالأحص.إ
إ4

 الفصلإالعارشإمنإنفسإالظهري.
5

 .761صإإ1937أأبريلإإ30بتارخيإإ1279اجلريدةإالسييةإعددإإ
6

 .1937الفصلإالثاينإمنإظهريإإ
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أأجازإالفصلإالثالثإال جتارإابلأسلحةإغريإاحلربيةإسواءإابمجلةلإةقطإأأوإابمجلةلإوالتفصيلإمعا،إبناءإ

إالأسلحةإابمجلةلإبيعإ إعىلإجتار إومينع إانئاه، إللأمنإالوطينإأأو إالعام إاملدير إيسليها لإلتجارإعىلإرخصة إا  ها

إالأسلحة،إ الأسلحةإابلتفصيلإاملأأذونإهلمإبهكل،إكامإأأوردإذاتإالفصلإضوابطإأأخرىإلليتاجرةإيفإذه 

إيعملإذهاإ إوعددذا، إلكإالأسلحة إمسكإدةرتإخاصإتسجلإةيه إجلبإالأسلحة إاخملولإهلم إالتجار وأألزم

يلياتإاليتإهتمإجتارةإالأسلحةإمنإادلةرتإويوقعإعليهإمفتشإادليواانتإوالأداءاتإابدلائرة،إتسحلإبهإلكإالعإ

حيثإالعدد،إالرشاء،إالايع،إوصفإالأسلحة،إيقدمإعندإلكإطلبإمنإأأجلإاملراقبة
1
إ.

إوكهكلإ إعلهيا، إالواردة إوالاس تثناءات إحبيازهتا إاملسيوح إالأسلحة إعرش إالثاين إالفصل إعاجل كام

الرخصإاملؤقتة
2

إدخإ إسالحإعند إعىلإلكإخشصإجيلبإمعه إالفرنسويةإوالالزتاماتإالواجبة إاملنوقة وُل

وضوابطإحيازةإالأسلحةإابحملالتإاملعدةإللسكن
3
إ.

إ.إظهريإرشيفإبشأأنإا جراءإمراقبةإعىلإاملوادإاملتفجرةإ5

إالظهري 4ينواقإذها
إإ إلس نة إواملفرقعاتإوالشواذبإاملوقدةإإ1954اذليإيعود إاملتفجرة عىلإاملواد

ذإمينعإمسكإتكلإاملوادإأأوإمراةقةإمحإ لهاإأأوإحاميهتاإأأوإحراس هتاإدونإاحلصولإعىلإبواقةإلليوادإاملنفجرة،إا 

إخاصةإابملراقبةإعىلإاملوادإاملتفجرة.

إالاواقةإا ىلإاملصلحةإاملعنيةإدلىإقواعإالواقةإواملعادن،إوتعتربإذه إالرخصةإ ويس ندإتسلميإذه 

إخشصيةإوصاحلةإملدةإثالثإس نواتإمنإاترخيإتسلميهاإوميكنإحسهباإمنإصاحهباإيفإأأيإوقت.

إذ إواملقتضياتإينص إتتالءم إتعد إمل إمالية إوعقوابت إللحرية إسالاة إعقوابت إعىل إالقانون ها

إمنإالرتسانةإالقانونيةإيفإاجالإ واملصولحاتإاملعيولإهباإيفإمجموعةإالقانونإاجلنايإابلرمغإمنإكونهإيعتربإجزء 

إحماربةإالأسلحة.

إ6 إرمق إرشيف إظهري إاخلإ1.58.286. إللترشيع إاخملالفات إعن إالزجر إوالعتادإبشأأن إابلأسلحة اص

إوالأدواتإاملفرقعة

1958ينصإذهاإالظهريإاملؤرخإيفإس نةإ
1

واملتضينإلفصلنيإةقطإعىلإعقوبةإجنائيةإسالاةإللحريةإإ

وغراماتإيفإمواهجةإلكإخشصإحيتفظإخرقاإلليقتضياتإالترشيعيةإوالتنظمييةإاجلاريإهباإالعيلإبأأسلحةإأأوإ

                                                 
1

 الفصلإالعرشإمنإنفسإالظهري.إ
2

 نفسإالظهري.الفصلإالرابعإعرشإمنإإ
3

 الفصلإالتاسعإعرشإمنإنفسإالظهري.إ
4

جراءإمراقبةإعىلإاملوادإاملتفجرةإيفإإ ،إاجلريدةإالرمسيةإ1954ينايرإإ30املواةقإلإإ1373جامدىإالأوىلإإ24صدرإذهاإالظهريإالرشيفإبشأأنإا 

 .307الصفحةإإ1954ةربايرإإ5املواةقإلإإ1373جامدىإالأوىلإإ29بتارخيإإ2154عددإ
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آلتإأأوإأأدواتإقاتةلإأأوإحمرقةإأأو إمدخراتإأأوإيعيلإبأأيإوجهإاكنإعىلإإعتادإأأوإأ مفرقعةإأأوإيكونإمهنا

إاملتاجرةإةهياإأأوإاس تريادذاإأأوإتروجيها.إ

 .إاتفاقيةإبشأأنإمتيزيإاملتفجراتإالاالستيكيةإبغرضإكشفها7

إ إرمق إالرشيف إالظهري إإ1.99.06جاء إس نة إاملتفجراتإإ2000الصادر إمتيزي إبشأأن إاتفاقية بنرش

إكشفها إبغرض الاالستيكية
2

إوهتد إالرضوريةإ، إال جراءات إاكةة إاختاذ إعىل إالأطراف إادلول إحث إا ىل ف

رذابيةإوابيقإالأةعالإ إلأغراضإا  إأأوإاس تخداهما إا ىلإأأقالميها دخالها والفعاةلإحلظرإومنعإتصنيعإاملتفجراتإأأوإا 

إغريإاملرشوعة.

إلفرضإرقابةإصارمةإوةعاةلإعىلإحيازة إال جراءاتإالرضورية إكامإحتثإادلولإالأطرافإعىلإاختاذ

إذه إ إمفعول إقبلإرساين ليه إأأدخلتإا  إأأو قلميها إصنعتإيفإا  إقد إاليتإتكون إاملتفجراتإغريإامليزية ونقل

التفاقيةإابلنس اةإلتكلإادلوةل،إوذكلإملنعإحتويلهاإأأوإاس تعاملهاإخلدمةإأأغراضإمناةيةإلأذدافإذه إالتفاقية،إ

آلإاخملزوانتإمنإ تالةهاإيفإحالإا ضاةةإا ىلإابيقإال جراءاتإاملرتاوةإابلتأأكدإمنإمأ املتفجراتإوتتبعإأ اثرذاإوا 

العثورإعلهياإعندإعدمإإوجودإس ندإقانوينإيربرإوجودذا
3
إ.

إمنإ إمجموعة إيناطإهبا إلليتفجرات" إالفنية إتسيىإ"اللجنة إجلنة إالتفاقية إأأنشئتإدموجبإذه  وقد

إاملهام:

 تقيميإالتووراتإالفنيةإاملتعلقةإبتصنيعإاملتفجراتإومتيزيذاإوكشفها. –

رسالإنإ – ىلإاملنظامتإادلوليةإاملعنية.ا   تاجئإأأعاملهاإا ىلإادلولإالأطرافإوا 

 تقدميإتوصياتإا ىلإاجمللسإل دخالإتعديالتإعىلإامللحقإالفينإلالتفاقية. –

دخالإتعديالتإعىلإامللحقإالفينإلالتفاقية – اقرتاحإا 
4
إ.

ينإاملوادإأأحلقإهبه إالتفاقيةإملحقإةينإيضمإجزأأينإمهإالأولإوصفاإلليتفجرات،إةاميإمشلإالثا –

 الاكشفة.

                                                                                                                                                             
1

إإ إ5املواةقإلإإ1378صفرإإ20بتارخيإإ2393،إاجلريدةإالرمسيةإعددإ1958ش تنربإإ2املواةقإلإإ1378صفرإإ17الظهريإبتارخيإصدرإذها

 .2078الصفحةإإ1958ش تنربإ
2

ربيعإال خرإإ14بتارخيإإ4813،إاجلريدةإالرمسيةإعددإ2000مايإإ3املواةقإلإإ1421حمرمإإ28الصادرإيفإإ1.99.06صدرإالظهريإالرشيفإإ

 .إ2027الصفحةإإ2000يوليوإإ17واةقإلإاملإ1421
3

إمنإاتفاقيةإمتيزيإاملتفجراتإاليالستيكيةإبغرضإكشفها.إ4وإ3املادتنيإإ
4

إمنإنفسإالتفاقية.إ6وإ5املادتنيإإ
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.إظهريإرشيفإيقيضإبنرشإاتفاقيةإحظرإأأوإتقييدإاس تعاملإأأسلحةإتقليديةإمعينةإميكنإاعتاارذاإ8

إا ىلإالتفاقيةإاملهكورةإإ4وإ2والربوتوكولنيإال ضاةينيإرمقإ مفرطةإالرضرإأأوإعشوائيةإالأثر

يريمإا ىلإنرشإاتفاقيةإدمقتىضإإ2002يوليوإإ23الصادرإبتارخيإإ1.02.08جاءإالظهريإالرشيفإرمقإ

إالأثر إأأوإعشوائية إالرضر إمفرطة إميكنإاعتاارذا إمعينة إتقليدية إأأسلحة إاس تعامل إتقييد إأأو حظر
1

إوبنرشإ ،

الربوتوكولنيإامللحقنيإبنفسإالتفاقية،إويتعلقإالأمرإابلربوتوكولإالثاينإبشأأنإحظرإأأوإتقييدإاس تعاملإالألغامإ

لرابعإبشأأنإأأسلحةإاللزيرإاملعييةوالارشاكإوالناائطإالأخرى،إوالربوتوكولإا
2
إ.

إ.إالتفاقيةإادلوليةإلقيعإالهجامتإال رذابيةإابلقنابل9

إ إابلقنابلإبنيويوركإس نة إالهجامتإال رذابية إلقيع إادلولية إونرشتإدموجبإ1998أأبرمتإالتفاقية ،

2008مايإإ23املواةقإلإإ1429جامدىإالأوىلإإ17الصادرإيفإإ1.04.131الظهريإالرشيفإرمقإ
3

وتتكونإ،إ

إوتوحيدإ إتورقتإا ىلإحتديدإبعضإالتعابريإواملصولحاتإلايانإدللهتا منإديااجةإوأأربعةإوعرشينإمادة،

تفسرياهتا،إومهناإمرةقإادلوةلإأأوإاملرةقإاحلكويم،إهجازإمتفجرإأأوإغري إمنإالأهجزةإاملييتة،إاملاكنإاملفتوحإ

لالس تخدامإالعام..
4

بإعلهياإدموجبإالتفاقيةإووضعإال طارإالقانوينإ،إوعىلإالأةعالإاليتإتعدإجرامئإواملعاق

إغريإمرشوعةإوعنإْعدإ إقامإبصورة ذا إا  إالتفاقية إجلرميةإدموجبإذه  لها،إحيثإيعتربإأأيإخشصإمرتكبا

بتسلميإأأوإوضعإأأوإا طالقإأأوإتفجريإهجازإمتفجرإأأوإغري إمنإالأهجزةإاملييتةإداخلإأأوإضدإماكنإمفتوحإ

إل إأأوإمرةقإاتبع إالعام إوذكلإلالس تخدام إأأساس ية، إأأوإمرةقإبنية إللنقلإالعام إأأوإش اكة إاحلكومة إأأو دلوةل

حداثإا صاابتإبدنيةإخورية،إأأوإا حداثإدمارإذائلإذلكلإاملاكنإأأوإاملرةقإأأوإ زذاقإالأرواحإأأوإا  بقصدإا 

الش اكة،إحيثإيتسببإذهاإادلمارإأأوإيرحجإأأنإيتسببإيفإخسائرإاقتصاديةإةادحة،إكامإتنصإعىلإمعقابةإ

اركةإواملسامهةأأةعالإإاملش
5

إ،إوكهاإالرشوعإأأوإالتحريضإعىلإارتاكبإمثلإذه إالأةعال.

إأأنإتنصإدموجبإقانوهناإادلاخ ي وأأوجبتإالتفاقيةإعىلإلكإدوةلإطرفإةهيا
6

عىلإجترميإالأةعالإإ

إالأةعالإ إبعقوابتإتتناسبإوخوورة إالتفاقية،إوعىلإمعاقبهتا إالثانيةإمنإذه  اجلنائيةإاجملرمةإدموجبإاملادة

ماكنيةإلتربيرإارتاكبإذه إالأعاملإلعتااراتإذاتإطابعإس يايسإأأوإةلسفيإأأوإامل رتكبة،إمعإاستبعادإأأيإا 

ثينإأأوإديينإأأوإأأيإطابعإمماثلإأ خر. إعقائديإأأوإعريفإأأوإا 

                                                 
1

إ.246(إصإ2003ينايرإإ23)1423ذيإالقعدةإإ20بتارخيإإ5076اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
2

 منإذه إادلراسة.إمنإالفصلإالأولإالرابعإاملاحثةإهباإيفإالربوتوكولتإامللحقوإس اقإتناولإذه إالتفاقيةإإ
3

 .2158،إالصفحةإ2008يوليوزإإ14املواةقإلإإ1429رجبإإ10الصادرةإبتارخيإإ5647اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
4

 املادةإالأوىلإمنإالتفاقية.إ
5

 املادةإالثانيةإمنإالتفاقية.إ
6

 املادتنيإالرابعةإواخلامسةإمنإالتفاقية.إ



52 
 

تلزمإاملادةإالسادسةإادلولإالأطرافإاختاذإماإيلزمإمنإالتدابريإلتقريرإوليهتاإالقضائيةإعىلإأأيإجرميةإ

قلميإتكلإادلوةلإأأوإعىلإمنتإسفينةإترةعإمنإاجلرامئإال ذاإماإارتكبتإذه إاجلرميةإيفإا  واردةإيفإاملادةإالثانيةإا 

عملإتكلإادلوةلإأأوإطائرةإإمسجةلإدموجبإقوانيهناإوقتإارتاكبإاجلرميةإعىلإيدإأأحدإمواطينإتكلإادلوةل،إ

قبيلإعندماإتكونإذه إاجلرميةإكامإجيوزإلدلوةلإالورفإأأنإتقررإوليهتاإالقضائيةإعىلإأأيإجرميةإمنإذهاإالإ

إمنإ إيفإذكلإالسفاراتإوغريذا إدما إلتكلإادلوةلإابخلارج، إادلوةلإاتبع إأأو إارتكبتإضدإمرةقإللحكومة قد

الأماكنإادلبلوماس يةإأأوإالقنصليةإالتابعةإلها،إأأوإعىلإيدإخشصإعدميإاجلنس يةإيوجدإحملإاقامتهإاملعتادإيفإ

محلإتكلإادلوةلإعىلإالقيامإبعيلإأأوإالامتناعإعنإالقيامإبهإأأوإعىلإاقلميإتكلإادلوةلإأأوإيفإحماوةلإتس هتدفإ

إمنتإطائرةإتشغلهاإحكومةإتكلإادلوةل.

ويفإس ياقإمتصلإاوردتإنفسإاملادةإأأنهإعندإاملصادقةإعىلإالتفاقيةإأأوإقبولهاإأأوإاملواةقةإعلهياإأأوإ

لهياإتشعرإلكإدوةلإطرفإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإابلول يةإالقضائيةإاليتإقررهتاإدموجبإقانوهناإالانضاممإا 

إادلاخ ي،إويفإحاةلإأأيإتغيريإتشعرإادلوةلإالورفإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإبهكلإعىلإالفور.

إاملدعىإ إالشخص قلميها إا  إيف إيوجد إاليت إالورف إادلوةل إتقوم إالتفاقية إمن إالسابعة إاملادة دموجب

حالتهإلليحامكةإوةقاإلقانوهناإالوطينإابرتاكبهإجرميةإمنإاجلرامئإالواردةإيفإاملادةإ ماإاب  الثانيةإأأنإتتخهإماإيلزمإا 

ليه أأوإبتسلميهإا ىلإدوةلإأأخرىإتكونإقدإقررتإوليهتاإالقضائيةإبشأأنإالأةعالإاملنسوبةإا 
1

إ.إ

نصتإاملادةإالعارشةإعىلإالتعاونإبنيإادلولإالأطرافإعربإتاادلإأأكربإقدرإمنإاملساعدةإةاميإيتعلقإ

إيتوةرإابلتحقيقاتإأأوإ ال جراءاتإاجلنائيةإأأوإاجراءاتإالتسلمي،إدماإيفإذكلإاملساعدةإيفإاحلصولإعىلإما

إحتتإترصةهاإمنإأأدةلإلزمةإل جنازإل جراءاتإالالزمة.

اذمتتإذه إالتفاقيةإابجلانبإالوقايإعربإتعاونإادلولإالأطرافإبغيةإاستباقإومنعإارتاكبإاجلرامئإ

تفاقيةالواردةإيفإاملادةإالثانيةإمنإال
2

إ،إكامإأأولتإاذامتماإابجلانبإالوقايإوالاستبايق.إ

                                                 
1

ىلإالضامانتإاملقررةإلصاحلإاملشتبهإيفإارتاكبإاجلرميةإمهناإالتصالإدونإتأأخريإبأأقربإممثلإخمتصإلدلوةلإاليتإينمتيإكامإنصتإذاتإاملادةإعإ

ذاإاكنإعدميإاجلنس ية،إوذوإنفس قلميهاإعادةإا  ىلإرعاايذاإأأوإاليتإحيقإلهاإخبالفإذكلإحاميةإحقوقإذكلإالشخص،إأأوإادلوةلإاليتإيقميإيفإا  إا 

ليه  .14املادةإإالأمرإاذليإتورقتإا 
2

 منإالتفاقية.إ15املادةإإ
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إغريإ10 إبصورة إهبا إوال جتار إواذلخرية إومكوانهتا إوأأجزاهئا إالنارية إالأسلحة إصنع إماكحفة إبروتوكول .

إمرشوعة.

2011غشتإإ2املواةقإلإإ1432الصادرإيفإةاحتإرمضانإإ1.07.137جاءإالظهريإالرشيفإرمقإ
1
إ

نعإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإوال جتارإهباإبصورةإغريإمرشوعةإبنرشإبروتوكولإماكحفةإصإ

واملمكلإلتفاقيةإالأممإاملتحدةإملاكحفةإاجلرميةإعربإالوطنية
2
إ.

.إمرسومإيتعلقإابلرتخيصإاخلاصإابس تريادإاملوادإاليتإميكنإاس تخداهماإلصنعإاملوادإاملتفجرةإمنإ11

تدلنإأأشخاصإغريإصناعإاملفرقعا
3
إ

حددإذهاإاملرسومإاجلهةإامللكفةإدمنحإالرتخيصإاخلاصإابس تريادإاملوادإاليتإميكنإاس تخداهماإلصنعإ

إاجلهةإيهإالسلوةإ إوذه  إمعنوينيإمنإغريإصناعإاملفرقعات، إمنإدلنإأأشخاصإذاتينيإأأو إاملتفجرة املواد

إال داري إالسلوة إمواةقة إرضورة إاملرسوم إاشرتط إوقد إابملعادن، إامللكفة إاملقرإاحلكومية إلها إالتابع إاحمللية ة

الاجامتعيإلليس توردإوالقواعإالوزاريإالويصإعنإالنشاطإموضوعإالرتخيصإابلس ترياد
4
إ.

إمسكإحماس اةإ إتسويقها إأأو إاملواد إذه  إاس ترياد إعىلإالأشخاصإاملرخصإهلم إأأوجبإاملرسوم كام

ارإالسلواتإال داريةإاحملليةإدقيقةإيفإجسلإمعدإلههاإالغرض،إةضالإعنإذكل،إأألزمإاملرسومإحائزإاملوادإا شع

ومصاحلإالأمنإالوطينإأأوإادلركإاملليكإيفإحاةلإرسقةإاملوادإاليتإتدخلإيفإصنعإاملوادإاملتفجرةإأأوإضياعهاإأأوإ

تالةها ا 
5
إ.

إيتعلقإابمجلاعاتإإ113.14بتنفيهإالقانونإالتنظمييإرمقإإ1.15.85.إظهريإرشيفإرمقإ12

إ1.15.85قإابمجلاعاتإالصادرإبتنفيه إالظهريإالرشيفإرمقإاملتعلإ113.14جاءإالقانونإالتنظمييإرمقإ

2015يوليوزإإ7املواةقإلإإ1436رمضانإإ20بتارخيإ
6
الفقرةإالثامنةإمنإصالحياتإإ110ليس تثينإيفإمادتهإإ

إاس تريادإ إتنظميإومراقبة إهمية إامجلاعية إال دارية إاليتإتدخلإمضنإصالحياتإالرشطة رئيسإاجلسإامجلاعة

                                                 
1

 .4559،إالصفحةإ2011ش تنربإإ15املواةقإلإإ1432شوالإإ16بتارخيإإ5978اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
إ2

 .منإذه إادلراسةإالأولإالفصلالرابعإمنإإاملاحثس اقإتناولإذهاإالربوتوكولإيفإ
إ3

إمنإدلنإأأشخاصإغريإاملتعلقإابلرتخيصإاخلاصإابس تريادإاملوادإاليتإميكإ2.09.154صدرإاملرسومإرمقإ إاملوادإاملتفجرة إلصنع نإاس تخداهما

إ21املواةقإلإإ1431حمرمإإ4بتارخيإإ5797،إاجلريدةإالرمسيةإعددإ2009دجنربإإ8املواةقإلإإ1430ذيإاحلجةإإ20صناعإاملفرقعاتإيفإ

 .إ6034،إالصفحةإ2009دجنربإ
4

إ.2.09.154املادةإالأوىلإمنإاملرسومإرمقإإ
5

إالثةإمنإنفسإاملرسوم.املادتنيإالثانيةإوالثإ
إ6

.6660(إصإ2015يوليوإإ23)إ1436شوالإإ6بتارخيإإ6380اجلريدةإالرمسيةإعددإ
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يداعهاإوبيعهاإواس تعاملها،إحيثإيس ندإذهاإالاختصاصإالأسلحةإواذلخائرإوإ املتفجراتإوتروجيهاإومحلهاإوا 

إإلعاملإالعامةلإأأوإال قلميإأأوإمنإينوبإعنه.

املتعلقإبتنظميإاملوادإاملتفجرةإذاتإالاس تعاملإاملدينإوالشهبإالاصوناعيةإإ22.16.إالقانونإرمقإ13

 وتقنية.الرتةهييةإواملوادإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريإ

املتعلقإبتنظميإاملوادإاملتفجرةإذاتإالاس تعاملإاملدينإوالشهبإالاصوناعيةإإ22.16جاءإالقانونإرمقإ

إ إالرشيفإرمق إالظهري إبتنفيه  إالصادر إبريوتقنية إانرية إمواد إاليتإحتتويإعىل إواملعدات إ1.18.55الرتةهيية

2018يوليوزإإ5املواةقإلإإ1439منإشوالإإ21الصادرإيفإ
1

ايتهإتقننيإاجالإاملوادإاملتفجرةإذاتإ،إذدةهإوغ

الاس تعاملإاملدينإوالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإواملوادإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنية،إمنإخاللإ

إ.مخسةإعرشإابب،إوس تةإوس تنيإمادة

إاملصولحاتإواملفاذمي،إ إمن إتناولتإتعريفإمجموعة إمقتضياتإعامة، إالأول إالااب إيف حيثإجاء

إ إيف مصولحاإ19حرصذا
2

إاملتفجرة،إ إالأولية إاملواد إقبيل إمن إخلط، إلأي إجتناا إمفهوهما إلتحديد إوذكل ،

كسسواراتإالتفجري،إوالتقنياتإالناريةإالاريوتقنية،إوأأداةإانريةإبريوتقنية،إوموقعإ والاارود،إوموادإمتفجرة،إوا 

إذوإوضعإملزم...

حداثإاللجنةإالوطنيةإلليتفجرإ اتكامإتورقإيفإالاابإالثاين،إا ىلإا 
3
إواليتإمنإبنيإهماهما:إ

إوماإ إاملتفجرة إاملواد إاليتإتنظم إوالتنظميية إالنصوصإالترشيعية إالرأأيإيفإمشاريع بداء ا 

إيدخلإيفإحمكها؛إ

إدراسةإاملقرراتإالصادرةإعنإاللجنانإال قلمييةإلليتفجرات؛ –

إالرتةهييةإ – إالاصوناعية إوالشهب إاملتفجرة إاملواد إوأأمن إبسالمة إيتعلق إما إلك دراسة

إاتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنية،إوالاتإةهيا؛واملعد

نشاءإمصنعإأأوإمس تودعإمنإادلرجةإالأوىل؛ – بداءإالرأأيإيفإشأأنإلكإطلبإرخصةإا  إا 

بداءإالرأأيإيفإشأأنإلكإطلبإاعامتدإمادةإمتفجرةإوشهبإاصوناعيةإترةهييةإومعداتإ – ا 

إحساه؛حتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنية،إأأوإيفإشانإطلبإالتخ يإعنهإأأوإ

                                                 
1

 .4913(إصإ2018يوليوإإ26)إ1439ذوإالقعدةإإ12بتارخيإإ6694اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
2

 .22.16املادةإالأوىلإمنإالقانونإرمقإإ
3

دارةإادلةاعإالوطين،إتتأألفإاللجنةإالوطنيةإمنإممثلإعنإالسلطإاحلكوميةإاملإ لكفةإابملعادنإبصفتهإرئيسا،إالسلطإاحلكوميةإامللكفةإابدلاخلية،إا 

 املديرإالعامةإللأمنإالوطينإأأوإمنإميثهل،إممثلإعنإقائدإادلركإاملليكإأأوإمنإميثهل،إاملديرإالعامإللوقايةإاملدنيةإأأوإمنإميثهل.
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بداءإالرأأيإيفإشأأنإلكإطلبإتفويتإمصنعإأأوإمس تودعإمنإادلرجةإالأوىل. – إا 

قلمييةإلليتفجراتإ قلميإجلنةإا  دموجبإاملادةإالثالثة،إحتدثإعىلإمس توىإلكإعامةلإأأوإا 
1

إ،إمنإبنيإهماهما:

نشاءإمس تودعإمنإادلرجةإالثانية؛ – بداءإالرأأيإيفإشأأنإلكإطلبإيتعلقإاب  إا 

إطلإ – إلك إشأأن إيف إالرأأي إالاصوناعيةإابداء إوالشهب إاملتفجرة إاملواد إاس تعامل اات

إالرتةهييةإيفإموقعإذيإوضعإملزم؛

إيفإ – إاملتفجرة إلليواد إالفوري إالاس تعامل إْعلية إوةق إتنجز إتفجري إْعلية إأأول حضور

إاملوقع؛

إأأوإ – إالرتةهيية إالاصوناعية إالشهب إأأو إاملتفجرة إاملواد إلك تالف إا  إْعليات حضور

إريةإبريوتقينةإةاسدةإأأوإمتغريةإأأوإمنهتيةإالصالحية؛املعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإان

القيامإحبيالتإمراقبةإملصانعإاملوادإاملتفجرةإوالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإواملعداتإ –

إاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنيةإومس تودعاتإختزيهناإوأأماكنإاس تعاملها؛

بإالاصوناعيةإواذليإيعمتدإعىلإمس توايتإتصنيفاإلليوادإاملتفجرةإوالشهإ22.16تناولإالقانونإرمقإ

الأخوارإومجموعاتإالتوابق
2

ومناطقإاخلورإوالاعامتدإمنإخاللإالاابإالثالث،إكامإأأشارإيفإاملادةإالثامنةإإ

إأأوإالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإأأوإاملعداتإاليتإ ماكنيةإتفويتإأأوإتأأجريإاعامتدإاملوادإاملتفجرة ا ىلإعدمإا 

دارةإأأنإتقومإيفإأأيإوقتإدمراقبةإموابقةإاملوادإاملتفجرةإوماإيدخلإيفإحتتويإعىلإموادإانريةإ بريوتقنية،إولال 

دارةإاحلقإيفإحسبإالاعامتدإبعدإمواةقةإاللجنةإيفإحاةلإعدمإموابقةإاملادةإلليموذجإاملعمتدإأأوإيفإ حمكها،إولال 

إحاةلإحلإالرشكةإمالكةإالاعامتد.إ

ىلإوجوبإومسإاملوادإاملتفجرةإوالشهبإالاصوناعيةإيفإالاابإالرابع،إعإ22.16شددإالقانونإرمقإ

الرتةهييةإواملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنيةإاليتإمتإصنعهاإأأوإوضعإعالمةإالومسإعىلإتلفيفها،إ

إاملتعلقإبنقلإالاضائعإاخلورةإعربإالورق.إ30.05وذكلإقصدإالتعرفإعلهياإطاقاإملقتضياتإالقانونإرمقإ

                                                 
1

قلمييةإمنإالعاملإأأوإمنإميثهلإبصفتهإ قلمييإأأوإاجلهويإالتابعإللسلوةإاحلكوميةإامللكفةإابملعادنإأأوإمنإميثهل،إإتتأألفإاللجنةإال  رئيسا،إاملديرإال 

قلمييإإالقائدإاملنتدبإللحاميةإالعسكريةإأأوإمنإميثهل،إالقائدإاجلهويإلدلركإاملليكإأأوإمنإميثهل،إوايلإالأمنإأأوإرئيسإالأمنإاجلهويإأأوإالأمن ال 

 املدنيةإأأوإمنإميثهل.إأأوإمنإميثهل،إالقائدإاجلهويإللوقاية
إ2

 .22.06املادةإالرابعةإمنإالقانونإرمقإ
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إالاابإاخلامس إالتخزينإأأما ةنصإعىلإكيفياتإوأأماكن
1

إأأثناءإ إجتنهبا إوعىلإاحملظوراتإاليتإيلزم ،

إوالاياانتإ إواخملرجة" إاملدخةل إاملواد إ"جسل إيسيى إجسال إملس تودع إمس تغل إلك إمسك إوعىل التخزين،

إللتخزينإ إالواقةإالاستيعابية إويفإحدود إاملوادإوقفإضوابطإحمددة إبشأأنه،إومسحإابس تريادإذه  املولوبة

إاملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإاملرخصإ إأأو إالرتةهيية إالشهبإالاصوناعية إأأو إاملتفجرة إاملواد إوتصدير هبا

ليهإسالفا انريةإبريوتقنية،إاملعمتدةإواحلامةلإللومسإاملشارإا 
2
إ.

يفإحنيإتناولإالاابإالسابعإا جراءاتإصارمةإيفإشأأنإلكإماإيتعلقإبصنعإذه إاملواد
3

جراءاتإ ،إوا 

نتاجإذه نشاءإمصانعإل   إاملواد،إوأأمهناا 
4
دارهتاإ وكيفياتإتسريذاإوا 

5
إ،إوطرقإتفويتإذه إاملصانع.

إاملتفجرةإإ إاملواد إورشاء إبيع إورشوط إكيفية إعىل إالثامن إاببه إخالل إمن إالقانون إذها ليس تورد

والشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإواملوادإالناريةإالاريوتقنية،إونقلهاإعربإالورقإرشيوةإاس تخدامإمركااتإمعدةإ

ذلكلإخصيصا
6
إ.

وأأشارإذهاإالقانونإا ىلإرضورةإحيازةإبواقةإمراقبةإاملتفجراتإاليتإمتنحإوجتددإوتسحبإمنإقبلإ

ال دارةإامللكفةإابلأمنإالوطينإللكإخشصإملكفإبصنعإأأوإرشاءإأأوإبيعإأأوإنقلإأأوإحراسةإأأوإاس تعاملإأأوإ

حيازةإاملوادإاملتفجرةإأأوإالشهبإالاصوناعيةإالرتةهيية
7
. 

احلاديإعرشإتصنيفإالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإا ىلإأأربعإةئاتإكامإتناولإالااب
8

حيثإمنعتإ،إ

إاملتاقية، إالثالث إالفئات إابس تعامل إمسحت إةامي إالأوىل، إالفئة إعىلإإاس ترياد إيتوةرون إأأشخاص إقبل من

قبةإاملؤذالتإاملولوبةإيفإذهاإاجملالإوعىلإبواقةإمراقبةإاملتفجرات،إةاميإأأس ندإالاابإالثاينإعرشإهميةإمرا

إال دارةإ إوأأعوان إالقضائية إالرشطة إلضااط إوالأوراش إالاريوتقنية إواملنشأ ت إاملؤسسات إخمالفات ومعاينة

امللكفةإدمراقبةإاملتفجراتإاحمللفونإأأوإاللجنةإأأوإاللجانإالاقلمييةإالسالفةإاذلكر
9
إ.

                                                 
إ1

ىلإإ11املوادإمنإ  .22.16منإالقانونإرمقإإ17ا 
إ2

ىلإإ21املوادإمنإ  .22.16منإالقانونإرمقإإ26ا 
3

 .22.16منإالقانونإرمقإإ27املادةإإ
4

 .22.16منإالقانونإرمقإإ29املادةإإ
إ5

 .22.16منإالقانونإرمقإإ30املادةإ
6

ىلإإ33وادإمنإاملإ  .22.16منإالقانونإرمقإإ39ا 
إ7

 منإالاابإالتاسعإاملتعلقإابلس تعاملإوالتالف.إ43وإ42املادتنيإ
إ8

اس تعاملإاملوادإاملتفجرةإأأوإالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإأأوإاملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنيةإاليتإأأصاهباإإ22.16منعإالقانونإ

تالةهاإمنإقبلإابئعهاإأأوإمس تعيلهاإعىلإنفقهتامإاملادةإتغيريإأأوإحتولإأأوإمنهتإ  .22.16منإالقانونإرمقإإ46يةإالصالحيةإمعإرضورةإا 
إ9

 .22.16منإالقانونإرمقإإ51وإ50املادتنيإ
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إ إالقانونإرمق إالتوايقإيفإ22.16جاء إبعقوابتإواجبة إعرش، إالثالثإعرشإوالرابع حاةلإإيفإاببيه

دارية خمالفةإأأحاكمه،إويهإعىلإنوعني:إا 
1

وجنائية،إةالعقوابتإال داريةإتتعلقإابملصانعإأأوإاملس تودعات،إبيامنإإ

تتعلقإالثانيةإابلعقوابتإاجلنائية
2
حدىإإ حيثإجعلإالعقوبةإترتاوحإبنيإس نتنيإومخسإس نواتإوبغرامةإأأوإاب 

إ إالأشخاصإاذلينإحيوزون إتواقإيفإحق إموادإذاتنيإالعقوبتنيإةقط، إأأو إأأولية إقانوينإمواد إمربر دون

دخالهاإبوريقةإ متفجرةإأأوإشهبإاصوناعيةإترةهييةإأأوإمعداتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنيةإأأوإيقومإاب 

إغريإقانونيةإا ىلإالرتابإالوطين.إ

إاكملادةإ إهمية إجد إوختامية إمقتضياتإمتفرقة إتناول إالاابإاخلامسإعرشإواذلي ويفإالأخريإجاء

سنيإاليتإتناولتإحاةلإالمتردإوالاضورابالتاسعةإوامخلإ
3

،إةاميإجاتإاملادةإاخلامسةإوالس تنيإدمقتىضإهيمإأأنإ

إالظهريإالرشيفإالصادرإيفإ إالقانونإابتداءإمنإاترخيإدخوُلإحزيإالتنفيهإالنصوصإالتالية: إ14نسخإذها

إ إيفإاملغربإ1914يناير إوبيعها إاملتفجراتإونقلها إاس ترياد إوحتديد إبتنظمي قامةإإواملتعلق إا  إرشوط وحتديد

املتعلقإبتنظميإصناعةإإ1914أأبريلإإ14املس تودعات،إكامإوقعإتغيري إوتمتميه،إوالظهريإالرشيفإالصادرإيفإ

إ إبتارخي إالصادر إالرشيف إوالظهري إوتمتميه، إتغيري  إوقع إكام إإ30املتفجرات، إدمراقبةإإ1954يناير املتعلق

إالسادسةإ إا ىلإانإاملادة نصتإعىلإأأنإذهاإإ22.16والس تونإمنإالقانونإرمقإاملتفجرات،إوجتدرإال شارة

إالساعةإ إحلد إصدر إوقد إلتوايقه، إاملتخهة إالنصوص إنرش إاترخي إمن إابتداء إالتنفيه إس يدخلإحزي الأخري

حيددإتأأليفإاللجنةإالوطنيةإلليتفجراتإواللجانإال قلمييةإإإ2019نومفربإإإ25صادرإيفإإإ2.19.622مرسومإرمقإ

حيددإكيفياتإمنحإبواقةإإإإ2019نومفربإإإ25صادرإيفإإإ2.19.623مرسومإرمقإلليتفجراتإوكيفياتإسريذاإوإ

إمراقبةإاملتفجراتإوجتديدذاإوحسهباإوكهاإمدةإصالحيهتا.إ

.إمرسومإحتديدإتأأليفإاللجنةإالوطنيةإلليتفجراتإواللجانإال قلمييةإلليتفجراتإوكيفيةإسريذا14إ
4
إ

ىلإتأأليفإاللجنةإالوطنيةإلليتفجراتإواليتإتتكونإحددإذهاإاملرسومإيفإالاابإالأولإيفإاملادةإالأو

منإالسلوةإاحلكوميةإامللكفةإابملعادنإأأوإمنإميثلهاإرئيسا،إالسلوةإاحلكوميةإامللكفةإابدلاخليةإأأوإمنإميثلها،إ

دارةإادلةاعإالوطينإأأوإمنإميثلها،إاملديرإالعامإللأمنإالوطينإأأوإمنإميثهل،إقائدإ السلوةإاحلكوميةإامللكفةإاب 

                                                 
1

 .22.16منإالقانونإرمقإإ52املادةإإ
إ2

ىلإإ54املوادإمنإ  .22.16منإالقانونإرمقإإ57ا 
3

ثإاضوراابتإيفإالادل،إوجبإعىلإمس تغلإمس تودعإأأوإمصنعإالامتثالإللتعلاميتإاملوهجةإُلإمنإعىلإ"يفإحاةلإمتردإأأوإحدوإإ59تنصإاملادإإ

خالءإاملوادإاملتفجرةإأأوإالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإأأوإاملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنيةإا إ ىلإماكنإالسلوةإاملؤذةلإقانونإمثلإا 

تالةها،إدونإأأنإيكونإُلإاحلق  يفإأأيإتعويضإأأوإجربإللرضرإكيفامإاكنإنوعه."إمعنيإأأوإحىتإا 
4

ديسيربإإإ9)إإ1441ريعإال خرإإإ12بتارخيإإ6837،إعددإ2019نونربإإ25املواةقإلإإ1441ربيعإالأولإإ27صادرإبتارخيإإ2.19.622مرسومإرمقإإ

 .إ11020(إصإإ2019



58 
 

ركإاملليكإأأوإمنإميثهل،إاملديرإالعامإللوقايةإاملدنيةإأأوإمنإميثهل،إوميكنإلرئيسإاللجنةإالوطنيةإلليتفجراتإادل

إملهاراتهإ إاعتاارا إاللجنة، إأأعامل إيف إاستشارية إبصفة إلليشاركة إحضور  إيف إةائدة إيرى إخشص إلك دعوة

إومعارةه.

إدم إواليتإتعقدإاجامتعاهتا إاملرسومإطريقةإْعلإوسريإاللجنة إالواقةإواملعادنإوالايئة،إحدد قرإوزارة

وذكلإبدعوةإمنإرئيسهاإأأوإبناءإعىلإطلبإأأحدإأأعضاهئا،إأأوإلكامإدعتإالرضورةإذكلإومرةإواحدةإعىلإ

الأقلإيفإالس نة،إميكنإلرئيسإاللجنةإأأنإيدعواإأأعضاءإاللجنةإلالجامتعإةوراإلكامإتعلقإالأمرإدمسأأةلإتتعلقإ

املتفجرةإأأوإابلشهبإالاصوناعيةإأأوإاملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإإابلسالمةإوالأمنإاملرتاونيإابملواد

وبريوتقنية
1

إالأصواتإيرحجإ إتعادل إاحلارضينإويفإحاةل إالأعضاء إأأصوات إبأأغلاية إقراراهتا إاللجنة إتتخه إ ،

اجلانبإاذليإةيهإالرئيس
2
إ.

حتدثإعىلإمس توىإلكإتناولإالاابإالثاينإمنإاملرسومإتأأليفإاللجانإال قلمييةإلليتفجراتإواليتإ

قلمي،إحسبإاحلاةلإوتتأألفإمنإالعاملإأأوإمنإميثهلإبصفتهإرئيسا،إاملديرإال قلمييإأأوإاجلهويإالتابعإ عامةلإأأوإا 

للسلوةإاحلكوميةإامللكفةإابملعادنإأأوإمنإميثهل،إالقائدإاملنتدبإللحاميةإالعسكريةإأأوإمنإميثهل،إالقائدإاجلهويإ

الأمنإأأوإرئيسإالأمنإاجلهويإأأوإالأمنإال قلمييإأأوإمنإميثهل،إالقائدإال قلمييإلدلركإاملليكإأأوإمنإميثهل،إوايلإ

أأوإاجلهويإللوقايةإاملدنيةإأأوإمنإميثهل،إحددإاملرسومإطريقةإْعلإوسريإاللجنةإال قلمييةإواليتإمتاثلإطريقةإ

إللإ إالتابعة إال قلميية إأأو إاجلهوية إاملديرية إدمقر إاجامتعاهتا إوتعقد إالوطنية إاللجنة إامللكفةإْعل إاحلكومية سلوة

إابملعادنإحسبإاحلاةل.

.إمرسومإحتديدإكيفياتإمنحإبواقةإمراقبةإاملتفجراتإوجتديدذاإوحسهباإوكهاإمدةإصالحيهتا15
3
إ

حددإذهاإاملرسومإمنوذجإبياانتإبواقةإمراقبةإاملتفجرات،إوطريقةإاحلصولإعلهياإاليتإتمتإعربإتقدميإ

إالرتايبإماكنإنشاطإطلبإمنإطرفإاملشغلإدلىإعاملإالعامةلإأأإ إنفوذ  إداخلإدائرة وإال قلمي،إاذليإيقع

املشغل
4

،إويتضينإالولبإمجموعةإمنإالاياانت،إكامإحددإمدةإصالحيهتاإيفإثالثإس نوات
5

،إمتنحإالاواقةإ

إبناءإعىلإرأأيإاملعللإصادرإعنإالعامل،إداخلإأأجلإ إالعامةإللأمنإالوطين، إمنإطرفإاملديرية املهكورة

إأأشهرإمنإاترخي إالعامةإللأمنإالوطينإا ىلإا شعارإثالثة إاملديرية إالتوصلإابلولبإويفإحاةلإالرةضإتاادر

                                                 
إ1

 .2.19.622املادةإالثانيةإمنإاملرسومإرمقإ
إ2

 م.املادةإالثالثةإمنإنفسإاملرسوإ
إ3

ربيعإال خرإإ12بتارخيإإ6837،إاجلريدةإالرمسيةإعددإ2019نونربإإ25املواةقإلإإ1441ربيعإالأولإإ27الصادرإبتارخيإإ2.19.623مرسومإرمقإ

 .11021(إصإ2019ديسيربإإ9)إ1441
إ4

 2.19.623املادةإالثانيةإمنإاملرسومإرمقإ
5

 .2.19.623املادةإالأوىلإمنإاملرسومإرمقإإ
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املشغلإبهكلإوبأأيإوس يةلإمنإالوسائلإاملتاحة
1

.إيمتإجتديدإذه إالاواقةإوذكلإقبلإأأربعةإأأشهرإعىلإالأقلإ

ىلإاملديريةإالعامةإلهتاقبلإاترخيإانهتاءإمدةإصالحي لأمنإالوطينإعندإ،إوترجعإالاواقةإاملنهتيةإالصالحيةإا 

2تسملإالاواقةإاجلديدةإأأوإيفإحاةلإرةضإطلبإالتجديدإأأوإتغيريإالنشاط
إ.

إتسحبإبواقةإمراقبةإاملتفجراتإمنإطرفإاملديريةإالعامةإللأمنإالوطينإيفإعدةإحالتإمهنا:

إونصوصهإالتنظميية؛إ22.16عدمإالتقيدإبأأحاكمإالقانونإرمقإ –

إبأأح – إال خالل إأأو إالعام، إابلنظام إمراقبةإال خالل إبواقة إمنح إمت إدموجهبا إاليت إالرشوط د

إاملتفجرات.

ساعةإمنإاترخيإالسحب،إا ىلإاملديريةإالعامةإللأمنإالوطينإأأوإإ24تسملإذه إالاواقةإداخلإأأجلإ

إوليةإالأمن،إأأوإالأمنإاجلهويإأأوإالأمنإال قلمييإأأوإقيادةإادلركإاملليك.

إ.مجموعةإالقانونإاجلناي16

إالقانون،إإ303عريفاإللسالحإيفإاملادةإقدمإالقانونإاجلنايإت جاءإةهياإ"يعدإسالحاإيفإتوايقإذها

إأأوإ إالقاطعة إأأو إالراضة إأأو إالواخزة إالأش ياء إوالأدواتإأأو إالأهجزة إواملتفجراتإومجيع إالنارية إالأسلحة مجيع

إكامإتناولإالسالحإيفإمجموعةإمنإةصوُلإنهكرإمهنا:إ،اخلانقةإ"

إل – إالأشخاصإأأوإالأموالإلكإمنإضاطإيفإظروفإتشلكإهتديدا إأأوإلسالمة لأمنإالعام

،إماإملإيكنإذكلإبسببإأأوإخانقا إإأأوإقاطعا إإأأوإراضا إإواخزا إإوذوإحييلإهجازاإأأوإأأداةإأأوإشيئا إ

إ1200نشاطهإاملهينإأأوإلسببإمرشوع،إيعاقبإابحلبسإمنإشهرإا ىلإس نةإوابلغرامةإمنإ

حدىإذاتنيإالعقوبتنيإةقط،إودونإال خالإ5000ا ىلإ لإابلعقوابتإاملقررةإيفإدرمهإأأوإاب 

حاةلإخرقإالنصوصإاملتعلقةإابلأسلحةإوالعتادإوالأدواتإاملفرقعة
3

إ؛

لكإمنإقدمإأأسلحةإأأوإأأدواتإأأوإأأيةإوس يةلإأأخرىإاس تعيلتإيفإارتاكبإالفعل،إمعإعليهإ –

إيفإ إمبارشة إيسامه إمل إمن إاجلنحة إأأو إاجلناية إيف إمشاراك إاعترب إذلكل، إستس تعيل بأأهنا

تنفيهذا
4

إ؛

                                                 
إ1

 .2.19.623منإاملرسومإرمقإإاملادةإالثالثة
2

 .2.19.623املادةإالرابعةإمنإاملرسومإرمقإإ
3

 مكررإمنإمجموعةإالقانونإاجلناي.إ303الفصلإ إ
إ4

 منإنفسإالقانون.إ129الفصلإ
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ذنإمنإالسلوةإلكإمنإقا – مدادإةرقإمسلحةإبأأسلحةإأأوإذخائرإبدونإأأمرإأأوإا  مإبزتويدإأأوإا 

الرشعية،إيؤاخهإجبنايةإاملسإبسالمةإادلوةلإادلاخليةإويعاقبإابل عدام
1
إ:

إبأأسلحةإأأوإذخرية،إ – لكإمنإزودإأأوإأأمدإْعداإوعنإعملإمسرييإعصابةإمسلحةإأأوإقادهتا

وةل،إويعاقبإابل عدامحيثإيؤاخهإجبنايةإاملسإابلسالمةإادلاخليةإلدل
2

إ؛

لكإخشصإيقدمإْعداإوعنإعملإملسامهنيإيفإعصابةإا جراميةإأأسلحةإأأوإذخائرإأأوإأأدواتإ –

تنفيهإاجلناية،إيعاقبإابلسجنإمنإمخسإا ىلإعرشإس نوات
3

إ؛

لكإخشصإوجدإحامالإلسالحإغريإظاذر،إيفإجرميةإالعصيان،إيعاقبإابحلبسإمنإس نتنيإ –

ا ىلإمخسإس نواتإوغرامةإمنإمائتني
إ

أألفإدرمهإا ىل
4

إ؛

لكإمغريبإارتكب،إيفإوقتإالسملإأأوإيفإوقتإاحلربإجنايةإاخليانةإحبيهلإللسالحإضدإ –

املغرب،إيعاقبإابل عدام
5

إ؛

لكإمنإزودإخشصاإبسالحإأأوإمسإأأوإأأدواتإلزمةإلالنتحارإمعإعليهإبأأهناإستس تعيلإلههاإ –

الغرضإيعاقب،إيفإحاةلإوقوعإالانتحار،إابحلبسإمنإس نةإا ىلإمخس
6
إ.

إاعإ إيعدإكام إواذلخرية إالنارية إال جتارإغريإاملرشوعإابلأسلحة إأأنإجرمية تربإالقانونإاجلنايإمنإهجة

جرميةإلغسلإالأموال،إولوإارتكبتإخارجإاملغرب
7

،إومنإهجةإأأخرىإاعتربإصنعإأأوإحيازةإأأوإنقلإأأوإتروجيإ

إاك ذا إا  رذابية إا  إأأةعال إلأحاكمه إخالةا إاذلخرية إاملتفجراتإأأو إأأو إالأسلحة إاس تعامل إْعداإأأو إعالقة نتإلها

8دمرشوعإةرديإأأوإجامعيإهيدفإا ىلإاملسإاخلوريإابلنظامإالعامإبواسوةإالتخويفإأأوإالرتذيبإأأوإالعنف
إ.

ذهاإوجتدرإال شارةإا ىلإأأنإالقانونإاجلنايإاعتربإمحلإأأوإاس تعاملإأأوإالهتديدإأأوإتزويدإابلسالحإ

إ إللعقوبةإيفإالفصولإالتالية: إمشددا ،إ402،إ401،إ400،إ312،إ313،إ231/6إ231/5،إ231/3ظرةا

إ.447،إ570،إ507،إ499،إ448،إ411،إ409،إ403

                                                 
1

 منإنفسإالقانون.إ202الفصلإإ
إ2

 منإنفسإالقانون.إ203الفصلإ
إإ3

 منإنفسإالقانون.إ295الفصلإ
4

 منإنفسإالقانون.إ302الفصلإإإ
إ5

 منإالقانونإاجلناي.إ181الفصلإإ
إ6

 منإنفسإالقانون.إ407الفصلإإ
إ7

 منإنفسإالقانون.إ2-574الفصلإإ
8

 منإنفسإالقانون.إ218/1الفصلإإإ
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إ إمتصل إس ياق إإةا نويف إرمق إالقانون إالقانونإإ10.16مرشوع إمجموعة إوتمتمي إبتغيري إيقيض واذلي

إالعدلإوالترشيعإوحقوقإال نسانإدمجلسإالنوابإقصدإاملصادقةواملعروضإإ،اجلناي إعىلإجلنة ،إقدإحاليا

ىلإال غامءإأأوإشلإاحلركة.إ303املادةإإجاءإبتعديلإيف ،إوذكلإعربإتمتميهاإلتشيلإالأسلحةإاحلارقةإأأوإاملؤديةإا 

مكررإرةعإإ303كامإوسعإمنإمفهومإالسالحإليشيلإحىتإاحليواانتإاخلورية،إويفإتعديلإأ خرإهيمإاملادةإ

إوتصاحإاحلب إا ىلإس نة إلتنتقلإمنإشهر إدموجبإالفصلإاملهكور إاملقررة إاحلبس ية إا ىلإالعقوبة سإمنإس نة

درمهإبدلإإ20.000درمهإا ىلإإ5.000س نتنيإوكهكلإالأمرإابلنس اةإللغرامةإواليتإارتفعتإقميهتاإلتصاحإمنإ

إدرمه.إ5.000درمهإا ىلإإ1.200منإ

امليلكةإاملغربيةإموالاةإابعامتدإترشيعاتإلتحينيإالنصوصإالقانونيةإاملوجودةإحاليا،إإويفإالأخريإتاقى

إا ىلإةرتإ إبعضها إاحلايلإواملس تقب يإيفإاجالإصنعإواليتإيعود إالواقع إيفرضه إما إامحلاية،إوذكلإقصدإمواكاة ة

(إويفإاجالإامتالكإوتروحيإالأسلحةإ.)الوااعةإالثالثية،إاس تعاملإمادةإالاولميريإيفإتصنيعإالأسلحة..الأسلحةإ

إدمجالإالت)الايعإغريإاملرشوعإللأسلحةإعربإش اكةإالأإ إيتعلقإمهنا إما صديرإوالاس تريادإنرتنيت،...(،إوكها

إغريإاملرشوعنيإاخلاصإهبه إالأسلحة.
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 ملحق

 

  اإلطار القانوني

ألسلحة ل الدولي
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 األسلحة النووية
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(إابملصادقةإعىلإ1965دجنربإإ11)إ1385شعاانإإ17بتارخيإإ689.64مرسومإمليكإرمقإ

إملتحدةإبنيإالولايتإاملتحدةإالأمريكيةإوامليلكةإاإ1963غشتإإ5املربمةإدموسكوإيومإالتفاقيةإ

يرلندةإالشامليةإواحتادإامجلهورايتإالاشرتاكيةإالسوةياتيةإواملتعلقةإ إلربيوانياإالعظيىإوا 

الأسلحةإالنوويةإيفإاجلوإويفإالفضاءإالكوينإوحتتإاملاءدمنعإجتاربإ
1
إ

إامحلدإهللإوحد ،

إحننإعادإهللاإاملعمتدإعىلإهللاإأأمريإاملؤمننيإبنإأأمريإاملؤمننيإمكلإاملغرب

إالرشيفإبداخهلالوابعإ

إ)احلسنإبنإمحمدإبنإيوسفإبنإاحلسنإهللاإوليه(.

إ إاملليكإرمق إعىلإاملرسوم إيفإإ136.65بناء إإ7الصادر إإ7)إ1385صفر إحاةلإ1965يونيه عالن إاب  )

إالاس تثناء؛

يرلنداإ وبناءإعىلإالتفاقيةإاملربمةإبنيإالولايتإاملتحدةإالأمريكيةإوامليلكةإاملتحدةإلربيوانياإالعظيىإوا 

لشامليةإواحتادإامجلهورايتإالاشرتاكيةإالسوةياتيةإاملتعلقةإدمنعإجتاربإالأسلحةإالنوويةإيفإاجلوإويفإالفضاءإا

الكوينإوحتتإاملاءإواملوقعإعلهياإمنإطرفإحكومةإاملغربإيفإالعوامصإاملودعةإدلهياإذه إالتفاقيةإأأيإيفإ

إ،1963غشتإإ30درةإيومإويفإلنإ1963غشتإإ27ويفإموسكوإيومإإ1963غشتإإ27واش نوونإيومإ

إنرمسإماإي ي:

إالفصلإالأول

يصادقإجنابناإالرشيفإعىلإالتفاقيةإاملتعلقةإدمنعإجتاربإالأسلحةإالنوويةإيفإاجلوإويفإالفضاءإالكوينإ

إوحتتإاملاءإاملضافإنصهاإا ىلإذهاإاملرسومإاملليك.

إالفصلإالثاين

إالرمسإ إاذليإينرشإابجلريدة إاملليكإذها إتنفيهإمرسومنا إووزيرإيس ند إالشؤونإاخلارجية إا ىلإوزير ية

إادلةاعإالوطينإلكإواحدإمهنامإةاميإخيصه.

إ(.1965دجنربإإ11)إ1385شعاانإإ17وحررإابلرابطإيفإ

* 
*      * 

                                                 
1

 .2683(إصإ1965دجنربإإ22)إ1385شعاانإإ28بتارخيإإ2773اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
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إنصإالتفاقيةإالثالثيةإاملتعلقة

إدمنعإالتجاربإالنوويةإيفإالفضاءإالكوينإويفإاجلوإوحتتإاملاء

إمتهيد

يرلندةإالشامليةإواحتادإا نإحكوماتإالولايتإاملتحدةإالأإ مريكيةإوامليلكةإاملتحدةإلربيوانياإالعظيىإوا 

إ«.الأطرافإاملتعاقدة»امجلهورايتإالاشرتاكيةإالسوةياتيةإاملدعوةإبعد إ

حرصاإمهناإعىلإال عالنإأأنإذدةهاإالأولإيريمإا ىلإالعيلإيفإأأقربإال جالإعىلإحتقيقإاتفاقإيقصدإ

إويكونإمنإمنهإجتريدإعامإوشاملإمنإالسالحإمشف إلأذدافإالأممإاملتحدة وعإدمراقبةإدوليةإصارمةإطاقا

نتاجإوجتاربإمجيعإأأنواعإالأسلحةإدماإيفإ شأأنهإجعلإحدإللتسابقإا ىلإالتسلحإوالكفإعنإلكإحتريضإعىلإا 

إذكلإالأسلحةإالنووية؛

إعىلإمواصةل إعزهما إا ىلإالأبدإمع إالنووية إجتاربإالأسلحة إيفإاحلصولإعىلإوقفإمجيع إمهنا إورغاة

إاملفاوضاتإلههاإالغرضإورغاهتاإيفإجعلإحدإلتلويثإالأرضإابملوادإال شعاعيةإاتفقتإعىلإماإيأأيت:

إ1الفصلإ

يتعهدإلكإطرفإيفإذه إالتفاقيةإبتجرميإومنعإوعدمإا جراءإأأيإتفجريإسالحإنوويإأأوإأأيإتفجريإإ-1

إنوويإأ خرإيفإلكإماكنإيقعإحتتإحمكهإأأوإمراقبته:

دخالإأأ(إيفإاجلوإخارجإحدودإذهاإا إلورفإدماإيفإذكلإالفضاءإالكوينإأأوإحتتإاملاءإاب 

إامليا إال قلمييةإأأوإعرضإالاحر؛

ذاإاكنتإالتفجرياتإتسفرإعنإنرشإبعضإال شعاعاتإخارجإاحلدودإالرتابيةإ ب(إيفإأأيإماكنإأ خرإا 

 إالفقرةإلدلوةلإاليتإقدإتاارشإةهياإالتفجرياتإاملهكورةإويفإذهاإالصددإيوحضإأأنإاملقتضياتإاملضينةإيفإذه

إيفإذكلإمجيعإ إدما إالتفجرياتإالنووية إدامئإلسائر إتؤديإا ىلإمنع إاتفاقية برام إا  إحتتإقيد إيعلنإعهنا الفرعية

إيفإ إالأطرافإاملتعاقدة إاليتإعربتإعهنا إالنوعإاليتإتقعإيفإابطنإالأرضإوتليبإالرغاة التفجرياتإمنإذها

إمقدمةإذه إالتفاقية.

اثرةإتنفيهإلكإجتربةإللأسلحةإالنوويةإيتعهدإلكإطرفإمتعاقدإعالوةإعىلإإ-2 ماإذكرإبأأنإميتنعإعنإا 

أأوإالتشجيعإعلهياإأأوإاملسامهةإةهياإبأأيةإصفةإاكنتإأأوإلكإتفجريإنوويإأ خرإأأايإاكنإماكنهإقدإجيريإيفإمجيعإ

إالأماكنإاملهكورةإأأعال إأأوإقدإتكونإُلإالعواقبإاملاينةإيفإالفقرةإالأوىلإمنإذهاإالفصل.

إ2الفصلإ

إوجيبإأأنإيعرضإنصإلكإميكنإإ-1 دخالإتعديالتإعىلإالتفاقية إأأنإيقرتحإا  للكإطرفإمتعاقد

إبعدإذكلإا ىلإسائرإ إرةعه إواليتإيتعنيإعلهيا إالتفاقية إذه  إدلهيا إللتعديلإعىلإاحلكوماتإاملودعة مرشوع

ذاإطلاهإثلثإالأطرافإاملتعاق دةإأأوإالأطرافإاملتعاقدةإوجيبإعىلإاحلكوماتإاملهكورةإالامتسإعقدإمؤمترإا 

إحيرض إمجيعإالأطرافإدلراسةإذهاإالتعديل؛إ-أأكرث
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جيبإأأنإتصادقإعىلإلكإتعديلإيدخلإعىلإذه إالتفاقيةإأأغلايةإالأطرافإاملتعاقدةإدماإيفإذكلإإ-2

يداعإ أأغلايةإالأطرافإاليتإوقعتإيفإالأولإعىلإالتفاقيةإويعيلإابلتعديلإةاميإخيصإمجيعإالأطرافإدمجردإا 

إفإالأغلايةإومنإبيهناإأأغلايةإالأطرافإاليتإوقعتإيفإالأولإعىلإذه إالتفاقية.واثئقإاملصادقةإمنإطرإ

إ3الفصلإ

يكونإالتوقيعإعىلإذه إالتفاقيةإيفإمتناولإسائرإادلول.إولكإبدلإملإيوقعإعلهياإقبلإدخولهاإيفإحزيإإ-1

إالتوقيعإعلهياإيفإأأيإوقتإاكن؛إ–منإذهاإالفصلإإ3طاقاإللفقرةإإ–التوايقإميكنهإ

بإأأنإتعرضإذه إالتفاقيةإعىلإمصادقةإادلولإاملوقعةإعلهياإكامإجيبإأأنإتودعإواثئقإاملصادقةإجيإ-2

وواثئقإالاخنراطإدلىإحكوماتإالأطرافإاليتإوقعتإيفإالأولإويهإوالولايتإاملتحدةإالأمريكيةإوامليلكةإ

إا إالاشرتاكية إامجلهورايت إواحتاد إالشاملية يرلندة إوا  إالعظيى إلربيوانيا إبعد إاملتحدة إاملدعوة لسوةياتية

إ؛«احلكوماتإاملودعةإدلهياإالتفاقية»

يداعإواثئقإاملصادقة؛إإ-3 إيعيلإهبه إالتفاقيةإبعدإاملصادقةإعلهياإمنإدلنإالأطرافإاملتعاقدةإوا 

إابلتفاقيةإإ-4 إالعيل إا جراء إبعد إالاخنراط إأأو إاملصادقة إواثئق يداع إا  إبشأأهنا إمت إدراسات إحاةل يف

يداعإواثئقإاملصادقةإأأوإالاخنراط؛إإإاملهكورةإةا نإذه إا إلتفاقيةإتواقإبتارخيإا 

إبتارخيإلكإتوقيعإإ-5 إادلولإاملوقعةإوادلولإاملنخرطة ختربإاحلكوماتإاملوقعةإيفإأأقربإال جالإمجيع

يداعإلكإوثيقةإلليصادقةإعىلإالتفاقيةإوالاخنراطإةهياإوكهاإبتارخيإا جراءإالعيلإهباإواترخيإالتوصلإ واترخيإا 

إطلااتإعقدإاملؤمتراتإأأوإلكإتاليغإأ خر؛إجبييع

يداعإذه إالتفاقيةإمنإطرفإاحلكوماتإاملودعةإدلهياإطاقاإللفصلإإ-6 منإميثاقإالأممإإ102جيبإا 

إاملتحدة.

إ4الفصلإ

إويكونإللكإطرفإ إغريإحمدودة إالتفاقيةإملدة إإ–تربمإذه  إالوطنية احلقإيفإإ–يفإنواقإس يادته

ذاإلحظ أأنإحوادثإةوقإالعادةإلهاإعالقةإدموضوعإذه إالتفاقيةإتعرضإللخورإإالانسحاقإمنإالتفاقيةإا 

عالمإملدةإثالثةإأأشهرإا ىلإمجيعإ مصاحلإبدل إالعليا.إوجيبإعىلإذهاإالورفإأأنإيوجهإيفإذهاإالصددإسابقإا 

إالأطرافإاملتعاقدةإالأخرى.

إ5الفصلإ

إحمفوظاتإاحلكوماتإاملودعةإتودعإذه إالتفاقيةإاليتإيتعيدإكهكلإعىلإنصهياإال جنلزييإوالرويسإيف

إدلهياإوتوجهإذه إاحلكوماتإنسخاإمشهوداإدمواةقهتاإللأصلإا ىلإحكوماتإادلولإاملنخرطةإأأوإاملوقعةإحديثا.

إوثقةإبهكلإأأمىضإذه إالتفاقيةإاملوقعونإأأسفهلإاملؤذلونإذلكلإبصفةإقانونية.

إ.إ1963يوليوزإإ25وحررإيفإثالثةإنظائرإدموسكوإيومإ
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إ(إ1972يوليوزإإ27)إ1392جامدىإالثانيةإإ15بتارخيإإ1.72.131ظهريإرشيفإرمقإ

إبنرشإنصإاملعاذدةإاملتعلقةإابحلدإمنإالأسلحةإالنوويةإاملوقعإعلهياإبلندرةإ

1968وموسكوإوواش نوونإيومإةاحتإيوليوزإ
1

إ

إامحلدإهللإوحد ،

إبداخهل:إ-الوابعإالرشيفإ

إاحلسنإهللاإوليه(احلسنإبنإمحمدإبنإيوسفإبنإ

إيعملإمنإظهريانإالرشيفإذهاإأأسام إهللاإوأأعزإأأمر إأأننا:

بناءإعىلإاملعاذدةإاملتعلقةإابحلدإمنإالاسلحةإالنوويةإاملوقعإعلهياإبلندرةإوموسكوإوواش نوونإيومإ

إ؛1968ةاحتإيوليوزإ

إ5وإ1971يربايرإإ10وإ1970نونربإإ30وبناءإعىلإواثئقإاملصادقةإاملودعةإمنإطرفإاملغربإيفإ

إ،1971غشتإ

إأأصدرانإأأمرانإالرشيفإدماإي ي:

إالفصلإالاول

ينرشإابجلريدةإالرمسيةإنصإاملعاذدةإاملتعلقةإابحلدإمنإالأسلحةإالنوويةإاملوقعإعلهياإبلندرةإوموسكوإ

إ.1968يوليوزإإ1وواش نوونإيومإ

إالفصلإالثاين

إيس ندإتنفيهإظهريانإالرشيفإذهاإا ىلإوزيرإالشؤونإاخلارجية.

إ(.1972يوليوزإإ27)إ1392جامدىإالثانيةإإ15لرابطإيفإوحررإاب
 

* 

*    * 

إمعاذدةإاحلدإمنإاس تعاملإالأسلحةإالنووية

نإادلولإاليتإأأبرمتإذه إاملعاذدةإاملدعوةإبعد إ إ؛«أأطراةاإيفإاملعاذدة»ا 

ليهإذكلإمنإرضورة نسانيةإمجعاءإوملاإيدعوإا  إنظراإلأعاملإالتخريبإاليتإقدإتلحقهاإحربإنوويةإابل 

إبهلإمجيعإاجملهوداتإلتجنبإخورإمثلإذه إاحلربإولختاذإالتدابريإالالزمةإلضامنإسالمةإالشعوب؛

إواقتناعاإمهناإبأأنإانتشارإالأسلحةإالنوويةإيضاعفإبكثريإخورإحربإنووية؛

                                                 
1

 .392صإإ(1973يربايرإإ7)إ1393حمرمإإ3بتارخيإإ3145اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
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برامإاتفاقإبشأأنإجتنبإانتشارإ ومتش ياإمعإمقرراتإامجلعيةإالعامةإملنظيةإالأممإاملتحدةإالراميةإا ىلإا 

إللأسلحةإالنووية؛إأأكربإ

إالنوويةإ إالأعامل إعىل إاذلرية إللواقة إادلولية إتوايقإضامانتإالواكةل إلتسهيل إابلتعاون إمهنا والزتاما

إالسليية؛

إمنإالأعاملإالراميةإيفإ إلليجهوداتإاملاهوةلإيفإأأعاملإالاحثإوال عدادإوغريذا إعنإتأأييدذا وتعاريا

إتوايقإمبدأأإضامنإةعالإلتجنبإتزايدإاملوادإاخلامإواملنتوجاتإدائرةإضامانتإالواكةلإادلوليةإللواقةإاذلريةإا ىل

إاخلاصةإالقابةلإللتجزئيإعنإطريقإاس تعاملإأأدواتإووسائلإتقنيةإأأخرىإيفإبعضإالنقطإالاسرتاتيجية؛

إاذليإتتأأىتإبهإمجليعإالأطرافإيفإاملعاذدةإسواءإاكنتإدولإاجهزةإأأوإغريإاجهزةإ وتأأكيداإمهناإلليادأأ

إ إنووية إيفإذكلإمجيعإبأأسلحة إدما إالنووية إللتكنولوجيا إالتوايقاتإالسليية إمن إلأغراضإسليية الاس تفادة

قامةإمنشأ تإنوويةإ إاب  إبأأسلحةإنوويةإاحلصولإعلهيا املنتوجاتإالتكنولوجيةإالثانويةإاليتإميكنإلدلولإاجملهزة

إمتفجرة؛

إبأأنإمجليعإالأطرافإحقإاملسامهةإيفإأأوسع تاادلإممكنإلليعلوماتإقدإإواقتناعاإمهناإْعالإهبهاإاملادأأ

تيميةإاس تعاملتإالواقةإاذلريةإلأغراضإسلييةإواملسامهةإيفإذه إالتيميةإعىلإاملس توىإالفرديإأأوإابلتعاونإ

إمعإدولإأأخرى؛

ىلإالتسلحإالنوويإوإ عالانإعنإعزهماإعىلإالوصولإيفإأأقربإوقتإممكنإا ىلإجعلإحدإللتسابقإا  وا 

إنزعإالسالحإالنووي؛إكهاإا ىلإاختاذإالتدابريإالفعاةلإلأجل

إوحرصاإمهناإعىلإموالاةإمجيعإادلولإابلتعاونإلالوغإذهاإالهدف؛

إا ىلإأأنإالأطرافإيفإمعاذدةإس نةإ إمهنا الراميةإا ىلإمنعإجتاربإالأسلحةإالنوويةإيفإإ1963وتنبهيا

التوقيفإإاجلوإويفإالفضاءإاخلاريجإوأأعامقإامليا إقدإأأعلنتإيفإمقدمةإاملعاذدةإعنإعزهماإالأكيدإعىلإضامن

إالهنايإمجليعإالتفجرياتإالتجريبيةإللأسلحةإالنوويةإوعىلإمتابعةإاملفاوضاتإيفإذهاإالصدد؛

ورغاةإمهناإيفإالعيلإعىلإتيميةإختفيفإالتوترإادلويلإوتدعميإالثقةإبنيإادلولإقصدإتسهيلإتوقيفإ

إوا إ إاملهكورة إالأسلحة إمن إاملوجودة إاملدخرات إمجيع إوتصفية إالنووية إالأسلحة إالنوويةإصنع إالأسلحة زاةل

والأهجزةإاخلاصةإهباإمنإمصانعإالأسلحةإالوطنيةإْعالإدمعاذدةإتربمإبشأأنإنزعإعامإوشاملإللسالحإحتتإ

إمراقبةإدوليةإدقيقةإوةعاةل؛

وبعدإالتهكريإبأأنهإجيبإعىلإادلولإوةقاإمليثاقإمنظيةإالأممإاملتحدةإأأنإتتجنبإاللجوءإيفإعالقاهتاإ

ا ىلإاس تعاملإالقوةإسواءإضدإالوحدةإالرتابيةإأأوإالاس تقاللإالس يايسإمجليعإادلولإأأوإادلوليةإا ىلإالهتديدإأأوإ

إوالأمنإ إالسمل إوصيانة قرار إا  إتسهيل إيتحمت إوبأأنه إاملتحدة إالأمم إأأذداف إمع إتتالءم إل إأأخرى إوس يةل بأأي

إيفإالعامل،ادلولينيإابحلرصإعىلإأأنإلإخيصصإابلأسلحةإسویإمقدارإأأدىنإمنإاملواردإالبرشيةإوالاقتصاديةإ

إاتفقتإعىلإماإيأأيت:
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إ1الفصلإ

إبصفةإ إا ىلإأأيإاكن إتقدم إل إبأأن إتلزتم إاملعاذدة إيفإذه  إومشرتكة إنووية إبأأسلحة إاجهزة لكإدوةل

مبارشةإأأوإغريإمبارشةإأأسلحةإنوويةإأأوإغريذاإمنإالأهجزةإالنوويةإاملتفجرةإأأوإتراقبإمثلإذه إالأسلحةإأأوإ

جعإأأوإحترضإبأأيةإطريقةإاكنتإدوةلإغريإاجهزةإبأأسلحةإنوويةإكيفامإاكنتإالأهجزةإاملتفجرةإوأأنإلإتعنيإأأوإتش

عىلإأأنإتصنعإأأوإتقتينإبأأيةإطريقةإأأخرىإأأسلحةإنوويةإأأوإغريذاإمنإالأهجزةإالنوويةإاملتفجرةإأأوإتراقبإمثلإ

إذه إالأسلحةإأأوإالأهجزةإاملتفجرة.

إ2الفصلإ

اذدةإتلزتمإبأأنإلإتقبلإمنإأأيإاكنإتقدميإلكإدوةلإغريإاجهزةإبأأسلحةإنوويةإومشرتكةإيفإذه إاملع

إأأوإمراقبةإمثلإذه إالأسلحةإأأوإ إالنوويةإبصفةإمبارشةإأأوإغريإمبارشة أأسلحةإنوويةإأأوإغريذاإمنإالأهجزة

الأهجزةإاملتفجرةإوأأنإلإتصنعإأأوإتقتينإبأأيةإطريقةإأأخرىإأأسلحةإنوويةإأأوإغريذاإمنإالأهجزةإالنوويةإاملتفجرةإ

إمساعدةإأأوإتقبلهاإلصنعإأأسلحةإنوويةإأأوإغريذاإمنإالأهجزةإالنوويةإاملتفجرة.وأأنإلإتاحثإعنإأأيةإ

إ3الفصلإ

لكإدوةلإغريإاجهزةإبأأسلحةإنوويةإومشرتكةإيفإذه إاملعاذدةإتلزتمإبقبولإالضامانتإاملنصوصإإ-1

ةلإادلوليةإللواقةإعلهياإيفإاتفاقإيتفاوضإةيهإويربمإمعإالواكةلإادلوليةإللواقةإاذلريةإوةقاإللنظامإالأسايسإللواك

إتنفيهإ إملراقبة إالرامية إالوحيدة إالغاية إحتقيق إقصد إاملهكورة إالواكةل إتقدهما إاليت إالضامانت إولنظام اذلرية

الالزتاماتإاليتإتتحيلهاإادلوةلإاملهكورةإْعالإهبه إاملعاذدةإللحيلوةلإدونإحتويلإالأغراضإالسلييةإللواقةإ

إالنووية إللأسلحة إاس تعاملت إا ىل إتوايقإإالنووية إکيفيات إوتتعلق إالنووية إاملتفجرة إالأهجزة إمن إغريذا أأو

الضامانتإاملقررةإيفإذهاإالفصلإابملوادإاخلامإواملنتوجاتإاخلاصةإالقابةلإللتجزيىئإسواءإاكنتإذه إاملوادإأأوإ

إاملنتوجاتإمصنوعةإأأوإمعاجلةإأأوإمس تعيةلإيفإمنشأأةإنوويةإرئيس يةإأأوإخارهجاإوتواقإالضامانتإاملقررةإيف

إالفصلإعىلإمجيعإاملوادإاخلامإأأوإاملنتوجاتإاخلاصةإالقابةلإللتجزيىئإيفإمجيعإالأعاملإالنوويةإالسلييةإ ذها

إاليتإتاارشإيفإترابإذه إادلوةلإأأوإيفإدائرةإسلوهتاإالقضائيةإأأوإحتتإمراقبهتاإيفإأأيإماكن.

لييةإأأيةإدوةلإغريإاجهزةإلكإدوةلإمشرتكةإيفإذه إاملعاذدةإتلزتمإبأأنإلإتزودإدماإي يإلأغراضإسإإ-2

إبأأسلحةإنووية:

إأأ(إاملوادإاخلامإأأوإاملنتوجاتإاخلاصةإالقابةلإللتجزيىئ؛

ب(إالتجهزياتإأأوإاملوادإاملصنوعةإأأوإاملعدةإخصيصاإملعاجلةإأأوإاس تعاملإأأوإانتاجإموادإخاصةإقابةلإ

إللتجزيىئ.

ذاإاكنتإذه إاملوادإاخلامإأأوإاملنتوجاتإاخلاصةإالقابةلإلإ لتجزيىئإجترىإعلهياإالضامانتإاملقررةإماإعداإا 

إيفإذهاإالفصل.

منإذه إإ4تواقإالضامانتإاملقررةإيفإذهاإالفصلإبكيفيةإيتأأىتإمعهاإاحرتامإمقتضياتإالفصلإإ-3

املعاذدةإمعإجتنبإلكإماإيعرقلإاليموإالاقتصاديإأأوإالتكنولويجإللأطرافإيفإاملعاذدةإأأوإالتعاونإادلويلإ
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ةإالسلييةإولس اميإالتاادلإادلويلإلليوادإوالتجهزياتإالنوويةإملعاجلةإأأوإاس تعاملإأأوإيفإميدانإالأعاملإالنووي

إالضامانتإاملنصوصإعليهإيفإمقدمةإ انتاجإاملوادإالنوويةإلأغراضإسلييةإطاقاإملقتضياتإذهاإالفصلإوملادأأ

إذه إاملعاذدة.

أأوةاقاإمعإالواكةلإادلوليةإللواقةإتربمإادلولإغريإاجملهزةإبأأسلحةإنوويةإواملشرتكةإيفإذه إاملعاذدةإإ-4

ماإبصفةإةرديةإأأوإدمشاركةإدولإأأخرىإطاقاإ اذلريةإقصدإاستيفاءإالرشوطإاملنصوصإعلهياإيفإذهاإالفصلإا 

إللنظامإالأسايسإللواكةلإادلوليةإللواقةإاذلرية.

إ إخالل إالأوةاق إذه  إبشأأن إمفاوضات إا جراء إيف إهبه إإ180ويرشع إالعيل إلاداية إاملوالية يوما

يوماإاملهكورةإةا نإإ180عاذدة،إوةاميإخيصإادلولإاليتإتودعإواثئقإمصادقهتاإأأوإاخنراطهاإبعدإانرصامإمدةإامل

يداعإواثئقإاملصادقةإأأوإالاخنراطإوجيبإأأنإ التفاوضإبشأأنإذه إالأوةاقإجيرىإعىلإأأبعدإتقديرإيفإاترخيإا 

لرشوعإيفإاملفاوضاتإعىلإأأبعدإشهراإعىلإاترخيإاإ18تدخلإالأوةاقإاملهكورةإيفإحزيإالتنفيهإبعدإميضإ

إتقدير.

إ4الفصلإ

لإميكنإتأأويلإأأيإمقتىضإمنإمقتضياتإذه إاملعاذدةإابعتاار إميسإحبقإالأطرافإابملعاذدةإيفإإ-1

إواس تعاملهاإلأغراضإسلييةإدونإمزيإوطاقاإملقتضياتإالفصلنيإ نتاهجا إ1تيميةإالاحثإعنإالواقةإاذلريةإوا 

إمنإذه إاملعاذدة.إ2و

إتاادلإممکنإللتجهزياتإواملوادإواملعلوماتإالعلييةإيتعهدإاإ-2 إبتسهيلإأأوسع لأطرافإيفإاملعاذدة

إالتاادلإوجيبإ إالنوويةإلأغراضإسلييةإوختولإحقإاملسامهةإيفإذها والتكنولوجيةإقصدإاس تعاملإالواقة

ماكنياتإأأنإتسامهإبصفةإةرديةإأأوإدمشاركةإدولإأأخرىإأأوإمنظامتإدوإ ليةإيفإعىلإالأطرافإاملتوةرةإعىلإا 

تيميةإاس تعاملإالواقةإالنوويةإلأغراضإسلييةإولس اميإيفإترابإادلولإغريإاجملهزةإبأأسلحةإنوويةإواملشرتكةإ

إيفإذه إاملعاذدةإابعتاارإحاجياتإهجاتإالعاملإالسائرةإيفإطريقإاليمو.

إ5الفصلإ

إاجملهزة إغري إلدلول إتتأأىت إيك إاملالمئة إالتدابري إابختاذ إاملعاذدة إيف إطرف إلك إنوويةإإيتعهد بأأسلحة

جراأ تإ إا  إوبواسوة إدوليةإمالمئة إوحتتإمراقبة إلليعاذدة إدونإمزيإطاقا واملشرتكةإيفإاملعاذدةإالاس تفادة

دوليةإخاصةإمنإاملناةعإاليتإقدإتنت إعنإالاس تعاملإالسلييإکيفامإاكنإنوعهإللتفجرياتإالنوويةإويكإيتيرسإ

الأهجزةإواملتفجراتإاملس تعيةلإاذليإلإترتتبإعنهإإالتخفيضإقدرإال ماكنإلفائدةإالأطرافإاملهكورةإمنإمثن

نفقاتإالاحثإوال عداد،إوس ميکنإلدلولإغريإاجملهزةإبأأسلحةإنوويةإواملشرتكةإيفإذه إاملعاذدةإاحلصولإعىلإ

مناةعإمنإذهاإالنوعإطاقاإلتفاقإدويلإخاصإأأوإلتفاقاتإدوليةإخاصةإبواسوةإمنظيةإدوليةإخاصةإتكونإ

أأسلحةإنوويةإممثةلإةهياإبكيفيةإمالمئةإوسيرشعإيفإا جراءإمفاوضاتإيفإذهاإاملوضوعإيفإادلولإغريإاجملهزةإب

إأأقربإوقتإممكنإبعدإدخولإاملعاذدةإيفإحزيإالتوايق.إ
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ذاإ وميكنإكهكلإلدلولإغريإاجملهزةإبأأسلحةإنوويةإواملشرتكةإيفإاملعاذدةإاحلصولإعىلإذه إاملناةعإا 

برامإاتفاقاتإثنائية. إرغاتإيفإذكلإاب 

إ6فصلإال

إتتعلقإ إتدابريإةعاةل إاختاذ إمفاوضاتإبشأأن إحس نة إيواصلإبنية إبأأن إلكإطرفإيفإاملعاذدة يلزتم

ىلإالتسلحإالنوويإيفإأأقربإاترخيإوبزنعإالسالحإالنوويإوبشأأنإمعاذدةإتتعلقإبزنعإ ابلتوقفإعنإالتسابقإا 

إعامإشاملإللسالحإحتتإمراقبةإدوليةإصارمةإوةعاةل.

إ7الفصلإ

برامإمعاذداتإلإيتعارضإأأيإمقتىض إمنإمقتضياتإذه إاملعاذدةإمعإحقإمجموعةإمنإادلولإيفإا 

إهجويةإبكيفيةإيتس ىنإمعهاإضامنإعدمإوجودإأأسلحةإنوويةإيفإأأراضهيا.

إ8الفصلإ

دخالإتغيرياتإعلهياإويعرضإنصإلكإتغيريإمقرتحإعىلإإ-1 ميكنإللكإطرفإيفإاملعاذدةإأأنإيقرتحإا 

ذاإطلبإثلثإالأطرافإنظرإاحلكوماتإاملودعةإدلهياإاملعاذدةإ اليتإتالغهإا ىلإمجيعإالأطرافإيفإاملعاذدة.إوا 

دخالإتغيريإةا نإاحلكوماتإاملودعةإدلهياإاملعاذدةإتس تدعيإمجيعإالأطرافإيفإاملعاذدةإلعقدإمؤمترإ أأوإأأكرثإا 

إقصدإدراسةإالتغيريإاملهكور.

إبأأغلايةإأأصواتإالأطرافإدماإيفإذإ-2 كلإأأصواتإمجيعإجيبإأأنإيصادقإعىلإلكإتغيريإلليعاذدة

إاترخيإ إيف إ إتكون إاليت إالأخرى إالأطراف إمجيع إوكها إاملعاذدة إيف إواملشرتكة إنووية إبأأسلحة إاجملهزة ادلول

ال عالنإعنإالتغيريإأأعضاءإيفإاجلسإولةإالواكةلإادلوليةإللواقةإاذلريةإويعيلإابلتغيريإابلنس اةإللكإطرفإ

يداعإتكلإال واثئقإمنإطرفإأأغلايةإإالأطرافإدماإيفإذكلإواثئقإأأودعإوثيقةإمصادقتهإعىلإالتغيريإدمجردإا 

إالأطرافإالأخرىإاليتإتكونإيفإ إومجيع إنوويةإواملشرتكةإيفإاملعاذدة إبأأسلحة إادلولإاجملهزة مصادقةإمجيع

اترخيإال عالنإعنإالتغيريإأأعضاءإيفإاجلسإولةإالواكةلإادلوليةإللواقةإاذلريةإويدخلإالتغيريإبعدإذكلإيفإ

يداعإوثيقةإمصادقتهإعليه.إحزيإالتنفيهإةامي إخيصإلكإطرفإأ خرإدمجردإا 

يعقدإمؤمترإللأطرافإيفإاملعاذدةإجبنيفإ)سويرسة(إبعدإمرورإمخسإس نواتإعىلإدخولإذه إإ-3

إومقتضياتإ إأأذدافإاملقدمة إأأن إمن إوالتأأكد إاملعاذدة إتنفيه إسري إدراسة إالتوايقإقصد إيفإحزي املعاذدة

إب إوميكن إال جناز إطريق إيف إتسري إامخلسإاملعاذدة إداخل إاحلصول إاملعاذدة إيف إالأطراف إلأغلاية إذكل عد

س نواتإبعدإعرضإاقرتاحإعىلإاحلكوماتإاملودعةإدلهياإاملعاذدةإاحلصولإعىلإعقدإمؤمتراتإأأخرىإلنفسإ

إالغايةإأأيإدراسةإسريإتنفيهإاملعاذدة.

إ9الفصلإ

هياإقبلإدخولهاإيفإحزيإتعرضإذه إاملعاذدةإعىلإمجيعإادلولإللتوقيعإعلهياإولكإدوةلإملإتوقعإعلإ-1

إمنإذهاإالفصلإميكهناإالاخنراطإةهياإيفإلكإوقتإوأ ن.إ3التنفيهإطاقاإللفقرةإ
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إوتودعإواثئقإاملصادقةإإ-2 إمنإطرفإادلولإاملوقعة. إعندإاملصادقةإعلهيا إاملعاذدة يوقعإعىلإذه 

إالشاملإ يرلندة إوا  إالعظيى إلربيوانيا إاملتحدة إوالولايتإاملتحدةإوواثئقإالاخنراطإدلىإحكوماتإامليلكة ية

إدلهياإ إمودعة إحكومات إاملعاذدة إذه  إدموجب إاملعينة إالسوةياتية إالاشرتاكية إامجلهورايت إواحتاد الأمريكية

إاملعاذدة.

إحكوماتإإ-3 إادلولإاملعينةإحكوماهتا إأأنإتصادقإعلهيا إيفإحزيإالتنفيهإبعد إاملعاذدة تدخلإذه 

يداعإواثئقإمصادقهتاإويرادإبدوةلإاجهزةإبأأسلحةإمودعةإدلهياإاملعاذدةإوكهاإأأربعونإدوةلإأأخرىإم وقعةإبعدإا 

نوويةإحسبإمفهومإذه إاملعاذدةإادلوةلإاليتإصنعتإوجفرتإسالحاإنووايإأأوإهجازاإنووايإمتفجراإأ خرإقبلإ

إ.1967ةاحتإينايرإ

تدخلإذه إاملعاذدةإيفإحزيإالتنفيهإةاميإخيصإادلولإاليتإأأودعتإواثئقإمصادقهتاإأأوإاخنراطهاإإ-4

يداعإواثئقإمصادقهتاإأأوإاخنراطها.إب إعدإتوايقهاإابتداءإمنإاترخيإا 

ختربإةوراإاحلكوماتإاملودعةإدلهياإاملعاذدةإمجيعإادلولإاليتإتكونإقدإوقعتإعىلإذه إاملعاذدةإإ-5

يداعإلكإوثيقةإلليصادقةإأأوإالاخنراطإواترخيإالعيلإهبه إاملعاذدةإ أأوإاخنرطتإةهياإبتارخيإلكإتوقيعإوبتارخيإا 

إاترخيإالتوصلإبلكإطلبإلعقدإمؤمترإوبلكإتاليغإأ خر.و

إللفصلإإ-6 إطاقا إدلهيا إمنإطرفإاحلكوماتإاملودعة إاملعاذدة منإميثاقإالأممإإ102تسجلإذه 

إاملتحدة.

إ10الفصلإ

ذاإظهرإُلإإ-1 خيولإلكإطرفإيفإنواقإممارسةإس يادتهإالوطنيةإاحلقإيفإالانسحابإمنإاملعاذدةإا 

إتتصلإ إذهاإأأنإحوادثإغريإعادية إيالغ إوجيبإأأن إلادل  إأأرضتإابملصاحلإالعليا إقد إاملعاذدة هبدفإذه 

عالمإ الانسحابإا ىلإمجيعإالأطرافإالأخرىإيفإاملعاذدةإوكهاإاجلسإالأمنإملنظيةإالأممإاملتحدةإمعإسابقإا 

إالتاليغإعىلإعرضإللحوادثإغريإالعاديةإاليتإتریإادلوةلإاملعنيةإ ملدةإثالثةإأأشهر.إوجيبإأأنإيش متلإذها

إابلأمرإأأهناإقدإأأرضتإدمصاحلهاإالعليا.

يدعىإبعدإميضإمخسإوعرشينإس نةإعىلإدخولإاملعاذدةإيفإحزيإالتنفيهإلعقدإمؤمترإيقررإماإإ-2

ضاةيةإحمددةإويتخهإذهاإ ذاإاكنتإاملعاذدةإسيبقىإمعيولإهباإملدةإغريإحمدودةإأأوإأأهناإس متددإدمدةإأأوإمددإا  ا 

إاذدة.القرارإبأأغلايةإأأصواتإالأطرافإيفإاملع

إ11الفصلإ

ا نإذه إاملعاذدةإاليتإيعمتدإعىلإنصوصهاإال جنلزييةإوالروس يةإوالفرنس يةإوال س اانيةإوالصينيةإتودعإ

يفإحمفوظاتإاحلكوماتإاملودعةإدلهيا.إوتوجهإنسخإمشهودإدموابقهتاإللأصلإمنإطرفإاحلكوماتإاملودعةإ

 دلهياإا ىلإحكوماتإادلولإاليتإوقعتإعلهياإأأوإاخنرطتإةهيا.

إإ
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(إبنرشإاملعاذدةإ1972أأكتوبرإإ6)إ1392شعاانإإ27بتارخيإإ1.72.232ظهريإرشيفإرمقإ

إالراميةإا ىلإمنعإوضعإأأسلحةإنوويةإوأأسلحةإأأخرىإلال ابدةإامجلاعيةإيفإأأعامقإالاحارإواحمليواتإ

بواش نوونإولندرةإوموسكوإ1971يونيهإإ29واملربمةإيومإإويفإقعورذا
1

إ

إامحلدإهللإوحد ،

إبداخهل:إ-الوابعإالرشيفإ

إاحلسنإبنإمحمدإبنإيوسفإبنإاحلسنإهللاإوليه(

إيعملإمنإظهريانإالرشيفإذهاإأأسام إهللاإوأأعزإأأمر إأأننا:

إيفإأأعامقإ إامجلاعية ابدة إأأخرىإلال  إوأأسلحة إنووية إأأسلحة إوضع إا ىلإمنع إالرامية إعىلإاملعاذدة بناء

إولندرةإوموسكو؛إبواش نوونإ1971يونيهإإ29الاحارإواحمليواتإويفإقعورذاإواملربمةإيومإ

إ؛1971غشتإإ5يوليوزإوإ26وحيثإأأنإاملغربإأأودعإواثئقإمصادقتهإعلهياإيفإ

إمنه،إ102وبناءإعىلإادلس تورإولس اميإالفصلإ

إأأصدرانإأأمرانإالرشيفإدماإيىل:

إةصلإةريد

إأأسلحةإ إوضع إا ىلإمنع إوالرامية إالرشيفإذها إا ىلإظهريان إاملضاةة إاملعاذدة إالرمسية تنرشإابجلريدة

ابدةإامجلاعيةإيفإأأعامقإالاحارإواحمليواتإويفإقعورذاإواملربمةإيومإنوويةإوإ إ1971يونيهإإ29أأسلحةإأأخرىإلال 

إبواش نوونإولندرةإوموسكو.

إ(.1972أأكتوبرإإ6)إ1392شعاانإإ27وحررإابلرابطإيفإ

* 

*    * 

إمعاذدةإمنعإوضعإأأسلحةإنوويةإوأأسلحةإأأخرىإلال ابدةإامجلاعية

إيفإقعورذايفإأأعامقإالاحارإواحمليواتإو

نإالأطرافإاملشرتكةإيفإذه إاملعاذدة؛ إا 

إال نسانيةإمنإالتقدمإيفإاس تكشافإأأعامقإالاحارإ إاليتإحتصلإعلهيا إاملشرتكة إابلفائدة إمهنا اعرتاةا

إواحمليواتإواس تخداهماإلأغراضإسليية؛

ىلإاس تعاملإالأسلحةإالنوويةإيفإأأعامقإالاحارإواحمليواتإكفيلإاب حملاةظةإوحيثإأأنإاتقاءإالتسابقإا 

إعىلإالسملإيفإالعاملإوالتخفيفإمنإحدةإالتوترإادلويلإوتقويةإالروابطإالوديةإبنيإادلول؛
                                                 

1
 .395(إصإ1973يربايرإإ7)إ1393حمرمإإ3بتارخيإإ3145اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
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واقتناعاإمهناإبأأنإذه إاملعاذدةإتؤلفإمرحةلإجديرةإابملساعدةإعىلإأأنإلإيشيلإالتسابقإا ىلإتسلحإ

إأأعامقإالاحارإواحمليواتإوقعورذا؛

إتؤد إمرحةل إتؤلف إاملعاذدة إذه  إبأأن إمهنا إمنإوشعورا إوالتام إالعام إللتجريد إمعاذدة برام إا  إا ىل ي

إالأسلحةإحتتإمراقبةإدوليةإصارمةإوةعاةل،إوحرصاإمهناإعىلإمواصةلإاملفاوضاتإيفإذهاإالصدد؛

واقتناعاإمهناإبأأنإذه إاملعاذدةإتساعدإعىلإحتقيقإأأذدافإومبادئإميثاقإالأممإاملتحدةإبكيفيةإتتالءمإ

إرايتإيفإعرضإالاحار،ومبادئإالقانونإادلويلإدونإاملسإابحل

إاتفقتإعىلإماإيأأيت:

إ1الفصلإ

تتعهدإالأطرافإاملشرتكةإيفإذه إاملعاذدةإبأأنإلإتقميإأأوإتضعإيفإأأعامقإالاحارإواحمليواتإأأوإيفإإ-1

قعورذاإةاميإوراءإاحلدودإاخلارجيةإملنوقةإأأعامقإالاحارإاحملددةإيفإالفصلإالثاينإأأيإسالحإنوويإأأوإأأيإنوعإ

دةإامجلاعيةإولإأأيإبناءإأأوإمنشأأةإل طالقإالأسلحةإأأوإأأيةإمنشأأةإأأخرىإمعدةإخصيصاإأ خرإلأسلحةإال اب

إلدخارإمثلإذه إالأسلحةإأأوإجتربهتاإأأوإاس تعاملها.

منإذهاإالفصلإتواقإكهكلإعىلإمنوقةإأأعامقإالاحارإاملشارإإ1أأنإالتعهداتإاملاينةإيفإالفقرةإإ-2

لهياإيفإالفقرةإاملهكورةإولوإأأهناإلإتواقإ لهياإلإعىلإادلوةلإاجملاورةإولإا  داخلإمنوقةإأأعامقإالاحارإاملشارإا 

إعىلإأأعامقإالاحارإالواقعةإحتتإمياذهاإال قلميية.

تتعهدإالأطرافإاملشرتكةإيفإذه إاملعاذدةإبأأنإلإتساعدإأأيةإدوةلإأأوإتشجعهاإأأوإحترضهاإعىلإإ-3

لهياإيفإالفقرةإ إلإتسامهإيفإذه إالأعاملإبأأيإوجهإمنإالوجو .منإذهاإالفصلإوبأأنإإ1تعاطيإالأعاملإاملشارإا 

إ2الفصلإ

لهياإيفإالفصلإالأولإتنواقإلتنفيهإذه إاملعاذدةإ نإاحلدودإاخلارجيةإملنوقةإأأعامقإالاحارإاملشارإا  ا 

إال قلمييإ إابلاحر إاخلاصة إالثاينإمنإالتفاقية إيفإاجلزء إاثىنإعرشإميالإاملاينة إملنوقة إاخلارجية عىلإاحلدود

إملقتضياتإالفرعإإ1958أأبريلإإ29اورةإُلإاملوقعإعلهياإجبنيفإيومإواملنوقةإاجمل وتعنيإاحلدودإاملهكورةإوةقا

إالثاينإمنإاجلزءإالأولإمنإالتفاقيةإوطاقاإللقانونإادلويل.

إ3الفصلإ

ختولإلكإدوةلإمشرتكةإيفإذه إاملعاذدةإقصدإحتقيقإأأذداةهاإوضامنإمراعاةإمقتضياهتاإاحلقإيفإإ-1

إبأأعامقإالاحارإواحمليواتإإالتأأكدإعنإطريق املالحظةإمنإأأعاملإادلولإالأخرىإاملشرتكةإيفإذه إاملعاذدة

لهياإيفإالفصلإالأولإبرشطإأأنإلإتعرقلإذه إاملالحظةإالأعاملإاملهكورة.إ إوقعورذاإةاميإوراءإاملنوقةإاملشارإا 

إاإ-2 إالالزتامات إتنفيه إحول إمعقوةل إشكوك إاملهكورة إاملالحظة ثر إا  إعىل إظهرت ذا إتفرضهاإا  ليت

املعاذدةإوجبإعىلإادلوةلإاملشرتكةإاليتإختاجلهاإذه إالشكوكإوعىلإادلوةلإاملشرتكةإاملسؤوةلإعنإالأعاملإ

ذاإاس مترتإادلوةلإاملشرتكةإيفإشكهاإأأخربتإبهكلإ املشكوكإةهياإالتشاورإةاميإبيهنامإلتاديدإذه إالشكوك.إوا 

لأمرإعىلإالقيامإجبييعإأأعاملإالتحققإالأخرىإاليتإقدإادلولإاملشرتكةإالأخرىإوتعاونتإالأطرافإاملعنيةإاب
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تتفقإعلهياإدماإيفإذكلإاملراقبةإاملالمئةإللأش ياءإأأوإالاناءاتإأأوإاملنشأ تإأأوإغريذاإمنإالهتيأ تإاليتإقدإيفرضإ

أأهناإتكتيسإالصاغةإاملاينةإيفإالفصلإالأول.إوجتوزإللأطرافإالاكئنةإيفإمنوقةإممارسةإذه إالأعاملإدماإةهياإ

إدوةلإاجاورةإأأخرىإأأوإلكإطرفإأ خرإيولبإذكل،إاملسامهةإيفإالتشاورإوالتعاونإاملهكورين،إوبعدإلك

إا جراءإمجيعإأأعاملإاملراقبةإتوجهإادلوةلإاليتإقامتإهبه إالأعاملإتقريراإبهكلإا ىلإالأطرافإالأخرى.

ذاإملإتساعدإمعاينةإالأش ياءإأأوإالاناءإأأوإاملنشأأةإأأوإالهتيئةإالأخرىإعىلإمإ-3 عرةةإادلوةلإاملسؤوةلإا 

إالشكوكإاملعقوةلإةا نإادلوةلإاملشرتكةإاليتإختاجلهاإذه إالشكوكإختربإبهكلإ عنإالأعاملإاليتإحتومإحولها

إادلوةلإاملشرتكةإاملوجودةإيفإمنوقةإالأعاملإاملهكورةإولكإدوةلإمشرتكةإأأخرىإوتقومإدلهياإابلأحباثإالالزمة.

ذاإتانيإمنإذه إالأحباثإأأنإدوةلإمشرتإ كةإمعينةإيهإاملسؤوةلإعنإالأعاملإاملهكورةإوجبإعىلإوا 

منإذهاإالفصل.إإ2ذه إادلوةلإالتشاورإوالتعاونإمعإالأطرافإالأخرىإحس امبإذوإمنصوصإعليهإيفإالفقرةإ

إبأأعاملإ إلدلوةلإالااحثة إجاز إادلوةلإاملسؤوةلإعنإالأعاملإاملهكورة إالأحباثإعىلإمعرةة إتساعدإذه  إمل ذا وا 

ةهياإالتفتيشإوطلبإمسامهةإالأطرافإاملوجودةإيفإمنوقةإالأعاملإدماإةهياإلكإدوةلإاجاورةإمراقبةإأأخرىإدماإ

إأأوإلكإطرفإأ خرإيريدإاملشاركةإيفإذهاإالصدد.

ذاإملإيساعدإالتشاورإوالتعاونإاملقررانإيفإالفقرتنيإإ-4 منإذهاإالفصلإعىلإتاديدإالشكوكإإ3وإ2ا 

إحول إحاد إنزاع إوقع ذا إوا  إاملهكورة إالأعامل إدلوةلإإحول إجاز إاملعاذدة إذه  تنفيهإالالزتاماتإاليتإتفرضها

مشرتكةإأأنإترةعإطاقاإملقتضااتإميثاقإالأممإاملتحدةإالقضيةإا ىلإاجلسإالأمنإاذليإميكنهإاختاذإتدابريإوةقاإ

إللييثاق.

ماإبوسائلهاإاخلاصةإأأوإإ-5 جيوزإللكإدوةلإمشرتكةإا جراءإاملراقبةإاملنصوصإعلهياإيفإذهاإالفصلإا 

إالأممإابملس إيفإنواقإمنظية إمالمئة جراءاتإدولية إاب  إأأخرىإأأو إمشرتكة إدوةل إلأية إاجلزئية إأأو إاللكية اعدة

إاملتحدةإووةقاإملقتضياتإامليثاق.

ميكنإأأنإمتارسإأأعاملإاملراقبةإاملقررةإيفإذه إاملعاذدةإدونإعرقةلإأأعاملإادلولإاملشرتكةإالأخرىإإ-6

ونإادلويلإدماإةهياإاحلرايتإيفإعرضإالاحارإوحقوقإادلولإاجملاورةإومعإمراعاةإاحلقوقإاملعرتفإهباإوةقاإللقان

إخبصوصإاس تكشافإاجالهاإالقاريإواس تغالُل.

إ4الفصلإ

إملوقفإدوةلإ إمعارضة إأأو إتأأييدا إابعتاار  إالتفاقية إمقتضياتإذه  إأأيإمقتىضإمن إتأأويل إميكن ل

اخلاصةإابلاحرإال قلمييإواملنوقةإإ1958س نةإإمشرتكةإابلنس اةإلالتفاقياتإادلوليةإاملعيولإهباإدماإةهياإاتفاقية

إابلنس اةإ إأأو إاملهكورة إاملشرتكة إادلوةل إهبا إتوالب إقد إاليت إاملوالب إأأو إللحقوق إابلنس اة إأأو إُل اجملاورة

لالعرتافإأأوإعدمإالاعرتافإحبقوقإأأوإموالبإلكإدوةلإأأخرىإةاميإخيصإامليا إالواقعةإبعرضإسواحلهاإدماإ

إاملناطقإاجملاورةإأأوإةاميإخيصإأأعامقإالاحارإواحمليواتإدماإةهياإاجملالتإالقارية.يفإذكلإالاحارإال قلمييةإوإ
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إ5الفصلإ

جراءإمفاوضاتإنزهيةإحولإتدابريإجديدةإيفإميدانإالتجريدإ تتعهدإالأطرافإاملشرتكةإيفإاملعاذدةإاب 

إمنإالسالحإقصدإاتقاءإالتسابقإا ىلإالتسلحإيفإأأعامقإالاحارإواحمليواتإويفإقعورذا.

إ6لفصلإا

دخالإتعديالتإعىلإذه إاملعاذدةإوتدخلإذه إالتعديالتإيفإ جيوزإللكإدوةلإمشرتكةإأأنإتقرتحإا 

حزيإالتنفيهإةاميإخيصإلكإدوةلإقبلهتاإدمجردإقبولهاإمنإدلنإأأغلايةإادلولإاملشرتكةإيفإاملعاذدةإوةاميإخيصإلكإ

إ إذه  إاذليإتكون إالتارخي إمن إالأخرىإابتداء إاملشرتكة إادلول إمن إالتعديالتإدوةل إقبلتإةيه إقد ادلوةل

إاملهكورة.إ

إ7الفصلإ

ينعقدإجبنيفإ)سويرسا(إبعدإميضإمخسإس نواتإعىلإدخولإذه إاملعاذدةإيفإحزيإالتوايقإمؤمترإ

للأطرافإاملشرتكةإيفإاملعاذدةإقصدإدراسةإسريإتنفيهإاملعاذدةإوالتأأكدإمنإأأنإالأذدافإاملاينةإيفإاملقدمةإ

ةإقانونيةإوينظرإبعنيإالاعتاارإخاللإذه إاملراجعةإا ىلإمجيعإمراحلإالتقدمإومقتضياتإاملعاذدةإتراعىإبصف

ذاإاكنإ التكنولويجإاملالمئة.إوحيددإخاللإمؤمترإاملراجعةإطاقاإل راءإأأغلايةإالأطرافإاحلارضةإيفإاملؤمترإماإا 

إمنإالواجبإعقدإمؤمترإمراجعةإأ خرإواترخيإانعقاد .

إ8الفصلإ

إالوطنيةإيفإأأنإتنسحبإختولإلكإدوةلإمشرتكةإيفإذه إا ملعاذدةإاحلقإيفإدائرةإممارسةإس يادهتا

إالعليا.إ إقدإأأرضتإدمصاحلإبالدذا إأأنإحوادثإغريإعاديةإتتصلإهبدفإاملعاذدة إظهرإلها ذا إا  منإاملعاذدة

ىلإاجلسإالأمنإملنظيةإالأممإ وجيبإأأنإتالغإذهاإالانسحابإا ىلإمجيعإادلولإالأخرىإاملشرتكةإيفإاملعاذدةإوا 

عالمإملدةإثالثةإأأشهرإوينبغيإأأنإيتضينإالتاليغإاملهكورإعرضاإللحوادثإغريإالعاديةإاليتإاملتحدةإم عإسابقإا 

إترىإادلوةلإاملعنيةإابلأمرإأأهناإأأرضتإدمصاحلهاإالعليا.

إ9الفصلإ

نإمقتضياتإذه إاملعاذدةإلإمتسإيفإيشءإالالزتاماتإاملفروضةإعىلإادلولإاملشرتكةإيفإاملعاذدةإ ا 

إيةإحتدثإدموجهباإمناطقإمينعإةهياإاس تعاملإالأسلحةإالنووية.ْعالإبواثئقإدولإ

إ10الفصلإ

إقبلإإ-1 إتوقعإعىلإاملعاذدة إولكإدوةلإمل إادلول. إمنإدلنإمجيع إعلهيا إللتوقيع إاملعاذدة تعرضإذه 

إمنإذهاإالفصلإجيوزإلهاإأأنإتنخرطإةهياإيفإلكإوقتإوأ ن.إإ3دخولهاإيفإحزيإالتنفيهإوةقاإللفقرةإ

إلليصادقةإعلهياإمنإدلنإمجيعإادلولإاملوقعةإوتودعإواثئقإاملصادقةإعلهياإتعرضإذه إاملإ-2 عاذدة

يرلنداإالشامليةإوالولايتإاملتحدةإ وواثئقإالاخنراطإةهياإدلىإحكوماتإامليلكةإاملتحدةإلربيوانياإالعظيىإوا 

إاتإمودعةإدلهياإاملعاذدة.إالأمريكيةإواحتادإامجلهورايتإالاشرتاكيةإالسوةياتيةإاملعتربةإيفإذه إاملعاذدةإحكوم
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إةهياإإ-3 إدما إمنإدلنإاثننيإوعرشينإحكومة إعلهيا يداعإواثئقإاملصادقة إا  إبعد إاملعاذدة يعيلإهبه 

إاحلكوماتإاملودعةإدلهياإالقرويةإذه إاملعاذدة.

يعيلإهبه إاملعاذدةإةاميإخيصإادلولإاملودعةإواثئقإمصادقهتاإعلهياإأأوإاخنراطهاإةهياإبعدإدخولهاإإ-4

يداعإواثئقإمصادقهتاإعلهياإأأوإاخنراطهاإةهيا.يفإ إحزيإالتنفيهإابتداءإمنإاترخيإا 

نإاحلكوماتإاملودعةإدلهياإاملعاذدةإختربإعىلإالفورإحكوماتإمجيعإادلولإاليتإوقعتإعىلإذه إإ-5 ا 

إأأوإالاخنراطإواترخيإدخول إلليصادقة يداعإلكإوثيقة إبتارخيإلكإتوقيعإواترخيإا  إأأوإاخنرطتإةهيا إاملعاذدة

إاملعاذدةإيفإحزيإالتنفيهإواترخيإتلقيإمجيعإال عالماتإالأخرى.

إإ-6 إللفصل إطاقا إدلهيا إاملودعة إاحلكومات إدلن إمن إاملعاذدة إذه  إالأممإإ102تسجل إميثاق من

إاملتحدة.

إ11الفصلإ

إابل جنلزييةإوالروس يةإوال س اانيةإوالفرنس يةإ إاحملررة إاملعمتدإعىلإلكإمنإنصوصها إاملعاذدة ا نإذه 

إاملعاذدةإوتوجهإاحلكوماتإاملودعةإدلهياإاملعاذدةإنسخاإوالصينإ يةإتودعإدمحفوظاتإاحلكوماتإاملودعةإدلهيا

إمشهوداإدموابقهتاإلأصلإذه إاملعاذدةإا ىلإحكوماتإادلولإاملوقعةإعىلإاملعاذدةإأأوإاملنخرطةإةهيا.

إونية.وثقةإبهكلإوقعإعىلإذه إاملعاذدةإامليضونإأأسفهلإاملؤذلونإلههاإالغرضإبصفةإقان

إأألفإوتسعامئةإ إوموسكوإوواش نوونإيومإحاديإعرشإيربايرإس نة إنظائرإبلندرة وحررإيفإثالثة

حدىإوس اعني.  وا 
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إ(إبنرشإاتفاقيةإ2000مايإإ19)إ1421منإصفرإإ15صادرإيفإإ 1.99.125ظهريإرشيفإرمق

1997سبمتربإإ12التعويضإالتمكي يإعنإالأرضارإالنوويةإاملوقعةإبفييناإيفإ
1

 

 وحد ،امحلدإهللإ

 بداخهل:إ–الوابعإالرشيفإ

 )محمدإبنإاحلسنإبنإمحمدإبنإيوسفإهللاإوليه(

 يعملإمنإظهريانإالرشيفإذها،إأأسام إهللاإوأأعزإأأمر إأأننا:

 ؛1997سبمتربإإ12بناءإعىلإاتفاقيةإالتعويضإالتمكي يإعنإالأرضارإالنوويةإاملوقعةإبفييناإيفإ

يداعإواثئقإمصادقةإامليلكةإاملغربإ يوليوإإ23يةإعىلإالتفاقيةإاملهكورةإاملوقعإبفييناإيفإوعىلإحمرضإا 

1999، 

 أأصدرانإأأمرانإالرشيفإدماإي ي:

تنرشإابجلريدةإالرمسية،إعقبإظهريانإالرشيفإذها،إاتفاقيةإالتعويضإالتمكي يإعنإالأرضارإالنوويةإ

 .1997سبمتربإإ12املوقعةإبفييناإيفإ

 (.2000مايإإ19)إ1421منإصفرإإ15وحررإابلرابطإيفإ

 وقعهإابلعوف:

 الوزيرإالأول،

 ال مضاء:إعادإالرمحنإيوسفي.
 

  

  

 

  

 

  

  

 

إ إعدد إالرمسية إللجريدة إالرمسية إالرتمجة إيفإنرشة إالتفاقية إإ24بتارخيإإ4858تراجع ديسيربإإ21)1421رمضان

2000.) 
 

  

                                                 
1

 .3366(إصإ2000ديسيربإإ21)إ1421رمضانإإ24الصادرةإبتارخيإإ4858اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
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Dahir n° 1.99.125 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) portant publication 

de la convention sur la réparation complémentaire des dommages 

nucléaires faite à Vienne le 12 septembre 1997
1
 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires faite à 

Vienne le 12 septembre 1997; 

Vu le procès-verbal de dépôt des instruments de ratification du Royaume du Maroc de la 

convention précitée fait à Vienne le 23 juillet 1999, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
Sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la convention sur la réparation 

complémentaire des dommages nucléaires faite à Vienne le 12 septembre 1997. 

Fait à Rabat, le 15 safar 1421 (19 mai 2000) 

Pour contreseing: 

Le Premier ministre, 

Abderrahman Youssoufi. 

 * 

*       * 

Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires 
Les parties contractantes, 

Conscientes de l'importance des mesures prévues dans la convention de Vienne relative à 

la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires et dans la convention de Paris sur la 

responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi que dans la législation nationale 

sur la réparation des dommages nucléaires qui est compatible avec les principes de ces 

conventions, 

 Désireuses d'établir un régime mondial de responsabilité qui complète et renforce ces 

mesures en vue d'accroître le montant de la réparation des dommages nucléaires. 

 Conscientes en outre que ce régime mondial de responsabilité encouragerait la coopération 

régionale et mondiale en vue de promouvoir un niveau de sûreté nucléaire plus élevé 

conformément aux principes du partenariat et de la solidarité internationaux, 

 Sont convenues de ce qui suit : 

 Chapitre premier 

Dispositions générales  

Article premier 

Définitions 

 Au sens de la présente convention: 

a) «Convention de Vienne» signifie la convention de Vienne du 21 mai 1963 relative 

à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, et tout amendement à cette 

convention qui est en vigueur pour une Partie contractante à la présente convention; 

b) «Convention de Paris» signifie la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la 

responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, et tout amendement à cette 

convention qui est en vigueur pour une Partie contractante à la présente convention; 

c) «Droit de tirage spécial», ci-après dénommé DTS, signifie l'unité de compte 

définie par le Fonds monétaire international et utilisée par lui pour ses propres opérations 

et transactions; 

                                                 
1
 Bulletin Officiel n° 4858  du  21/12/2000 - Page 1085. 
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d) «Réacteur nucléaire» signifie toute structure contenant du combustible nucléaire 

disposé de telle sorte qu'une réaction en chaîne de fission nucléaire puisse s'y produire sans 

l'apport d'une source de neutrons; 

e) «Etat où se trouve l'installation», en ce qui concerne une installation nucléaire, 

signifie la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'installation est située ou, si elle 

n'est située sur le territoire d'aucun Etat, la Partie contractante qui l'exploite ou autorise son 

exploitation ; 

f) «Dommage nucléaire» signifie: 

i) tout décès ou dommage aux personnes; 

ii) toute perte de biens ou tout dommage aux biens: 

et, pour chacune des catégories suivantes dans la mesure déterminée par le 

droit du tribunal compétent, 

iii) tout dommage immatériel résultant d'une perte ou d'un dommage visé 

aux alinéas i) ou ii), pour autant qu'il ne soit pas inclus dans ces alinéas, s'il est 

subi par une personne qui est fondée à demander réparation de cette perte ou de ce 

dommage; 

iv) le coût des mesures de restauration d'un environnement dégradé, sauf si 

la dégradation est insignifiante, si de telles mesures sont effectivement prises ou 

doivent l'être, et pour autant que ce coût ne soit pas inclus dans l'alinéa ii); 

v) tout manque à gagner en relation avec une utilisation ou une jouissance 

quelconque de l'environnement qui résulte d'une dégradation importante de cet 

environnement, et pour autant que ce manque à gagner ne soit pas inclus dans 

l'alinéa ii); 

vi) le coût des mesures préventives et toute autre perte ou tout autre 

dommage causé par de telles mesures ; 

vii) tout autre dommage immatériel, autre que celui causé par la dégradation 

de l'environnement, si le droit général du tribunal compétent concernant la 

responsabilité civile le permet. 

s'agissant des alinéas i) à v) et vii ) ci-dessus, dans la mesure où la perte ou 

le dommage découle ou résulte des rayonnements ionisants émis par toute source 

de rayonnements se trouvant à l'intérieur d'une installation nucléaire, ou émis par 

un combustible nucléaire ou des produits ou déchets radioactifs se trouvant dans 

une installation nucléaire, ou de matières nucléaires qui proviennent d'une 

installation nucléaire, en émanent ou y sont envoyées, que la perte ou le dommage 

résulte des propriétés radioactives de ces matières on d'une combinaison de ces 

propriétés et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses 

de ces matières. 

g) «Mesures de restauration» signifie toutes mesures raisonnables qui ont été 

approuvées par les autorités compétentes de l'Etat où les mesures sont prises et qui visent à 

restaurer ou à rétablir des éléments endommagés ou détruits de l'environnement, ou à 

introduire, lorsque cela est raisonnable, l'équivalent de ces éléments dans l'environnement. 

Le droit de l'Etat où le dommage est subi détermine qui est habilité à prendre de telles 

mesures. 

h) «Mesures préventives» signifie toutes mesures raisonnables prises par quiconque 

après qu'un accident nucléaire est survenu pour prévenir ou réduire au minimum les 

dommages mentionnés aux sous-alinéas f) i) à v) ou vii), sous réserve de l'approbation des 

autorités compétentes si celle-ci est requise par le droit de l'Etat où les mesures sont prises. 

i) «Accident nucléaire» signifie tout fait ou toute succession de faits de même origine 

qui cause un dommage nucléaire ou, mais seulement en ce qui concerne les mesures 

préventives, crée une menace grave et imminente de dommage de cette nature; 

j) «Puissance nucléaire installée» signifie, pour chaque Partie contractante, le nombre 

total d'unités donné par la formule indiquée au paragraphe 2 de l'article IV, et «puissance 
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thermique» signifie la puissance thermique maximale autorisée par les autorités nationales 

compétentes ; 

k)  «Droit du tribunal compétent» signifie le droit du tribunal qui a la compétence 

juridictionnelle en vertu de la présente convention, y compris les règles relatives aux 

conflits de lois. 

l) Mesures raisonnables» signifie les mesures qui sont considérées comme 

appropriées et proportionnées en vertu du droit du tribunal compétent eu égard à toutes les 

circonstances, par exemple : 

i) la nature et l'ampleur du dommage subi ou, dans le cas des mesures préventives, 

la nature et l'ampleur du risque d'un tel dommage; 

ii) la probabilité, au moment où elles sont prises, que ces mesures soient efficaces; 

iii) les connaissances scientifiques et techniques pertinentes. 

 Article 2 

Objet et application 
1. L'objet de la présente convention est de compléter le système de réparation prévu 

par le droit national qui: 

a) donne effet à l'un des instruments visés aux alinéas a) et b) de l'article 1  

ou 

b) est conforme aux dispositions de l'annexe à la présente convention. 

2. Le système institué par la présente convention s'applique au dommage nucléaire 

dont la responsabilité incombe à l'exploitant d'une installation nucléaire à usage pacifique 

située sur le territoire d'une Partie contractante, en vertu de l'une des conventions visées à 

l'article premier ou du droit national mentionné à l'alinéa 1 b) du présent article, 

3.  L'annexe visée à l'alinéa I b) fait partie intégrante de la présente convention. 

 Chapitre II 

Réparation 

Article 3  

Engagement 
1. La réparation du dommage nucléaire pour chaque accident nucléaire est assurée par 

les moyens suivants : 

a) i) L'Etat où se trouve l'installation alloue 300 millions de DTS ou un montant 

supérieur qu'il peut avoir indiqué au dépositaire à tout moment avant l'accident 

nucléaire, ou un montant transitoire établi conformément à l'alinéa ii); 

ii) Une partie contractante peut fixer, pour une période maximale de dix ans à 

compter de la date d'ouverture à la signature de la présente convention, un montant 

transitoire d'au moins 150 millions de DTS en ce qui concerne un accident nucléaire 

survenant pendant cette période. 

b) au-delà du montant alloué en vertu de l'alinéa a), les Parties contractantes 

allouent des fonds publics selon la clé de répartition prévue à l'article 4. 

2. a) La réparation du dommage nucléaire conformément à l'alinéa 1 a) est répartie 

de façon équitable, sans discrimination fondée sur la nationalité, le domicile ou la 

résidence, étant entendu que le droit de l'Etat où se trouve l'installation peut, sous 

réserve des obligations incombant à cet Etat en vertu d'autres conventions sur la 

responsabilité nucléaire, exclure le dommage subi dans un Etat non contractant. 

b) La réparation du dommage nucléaire conformément à l'alinéa 1 b) est, sous 

réserve de l'article 5 et de l'alinéa 1 b) de l'article 6, répartie équitablement sans 

discrimination fondée sur la nationalité, le domicile ou la résidence. 

3. Si le dommage nucléaire à réparer n'exige pas l'intégralité du montant prévu à 

l'alinéa 1 b), les contributions sont réduites proportionnellement. 

4. Les intérêts et dépens liquidés par un tribunal pour des actions en réparation d'un 

dommage nucléaire sont payables en sus des montants accordés en application des alinéas 

1 a) et b) et sont proportionnés aux contributions effectivement versées en application des 

alinéas 1 a) et b) respectivement, par l'exploitant responsable, la Partie contractante sur le 
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territoire de laquelle l'installation nucléaire de cet exploitant est située et l'ensemble des 

Parties contractantes. 

Article 4 

Calcul des contributions 
1. La clé de répartition selon laquelle les Parties contractantes allouent les fonds publics 

visés à l'alinéa 1 b) de l'article 3 est calculée comme suit : 

a)  i) montant correspondant au produit de la puissance nucléaire installée de 

cette Partie contractante par 300 DTS par unité de puissance installée ; 

ii) montant déterminé en appliquant le rapport entre la quote-part de cette Partie 

contractante dans le barème des contributions de l'Organisation des Nations unies pour 

l'année précédant celle où l'accident est survenu et le total des quotes-parts de 

l'ensemble des Parties contractantes à 10% de la somme des montants calculés pour 

l'ensemble des Parties contractantes conformément au sous-alinéa i) ; 

b) Sous réserve de l'alinéa c), la contribution de chaque Partie contractante est la 

somme des montants visés aux sous-alinéas a) i) et ii), étant entendu que les Etats qui 

versent la quote-part minimum à l'ONU et qui ne possèdent aucun réacteur nucléaire ne 

sont pas tenus de verser des contributions ; 

c) La contribution maximum qui peut être demandée par accident nucléaire à toute 

Partie contractante, autre que l'Etat où se trouve l'installation, en application de l'alinéa 

b) ci-dessus ne dépasse pas son pourcentage spécifié du total des contributions 

de  l'ensemble  des Parties contractantes déterminées conformément à l'alinéa b). Pour 

une Partie contractante donnée, le pourcentage spécifié correspond à sa quote-part à 

l'ONU exprimée en pourcentage et majorée de huit points de pourcentage. Si, au 

moment où un accident survient, la puissance installée totale des Parties à la présente 

convention est égale ou supérieure à 625.000 unités, ce pourcentage est augmenté d'un 

point de pourcentage. Il est augmenté d'un point de pourcentage supplémentaire pour 

chaque tranche d'augmentation de la puissance de 75.000 unités au-delà de 625.000 

unités. 

2. La clé répartition est, pour chaque réacteur situé sur le territoire de la Partie 

contractante, 1 unité par MW de puissance thermique. La clé de répartition est calculée sur 

la base de la puissance thermique des réacteurs nucléaires indiqués à la date de l'accident 

nucléaire dans la liste établie et tenue à jour conformément à l'article 8. 

3. Aux fins du calcul des contributions, un réacteur nucléaire est pris en 

considération à partir de la date à laquelle des éléments combustibles nucléaires ont été 

chargés pour la première fois dans le réacteur nucléaire. Un réacteur nucléaire n'est plus 

pris en compte dans le calcul lorsque tous les éléments combustibles ont été retirés 

définitivement du cœur du réacteur et ont été entreposés de façon sûre conformément aux 

procédures approuvées. 

 Article 5 

Portée géographique 
1. Les fonds prévus à l'alinéa 1 b) de l'article 3 sont applicables au dommage nucléaire 

qui est subi: 

a) sur le territoire d'une Partie contractante, ou 

b) dans les zones maritimes situées au-delà de la mer territoriale d'une Partie 

contractante ou au-dessus de telles zones, 

i) à bord d'un navire ou par un navire battant pavillon d'une Partie 

contractante ou à bord d'un aéronef ou par un aéronef immatriculé sur le 

territoire d'une Partie contractante, ou dans ou par une île artificielle, une 

installation ou une construction sous la juridiction d'une Partie contractante, ou 

ii) par un ressortissant d'une Partie contractante; 

à l'exclusion d'un dommage subi dans la mer territoriale d'un Etat non 

partie à la présente convention ou au-dessus, ou 
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c) dans la zone économique exclusive d'une Partie contractante ou au-dessus ou 

sur le plateau continental d'une Partie contractante, à l'occasion de l'exploitation ou de la 

prospection des ressources naturelles de cette zone économique exclusive ou de ce 

plateau continental, sous réserve que les tribunaux d'une Partie contractante soient 

compétents conformément à l'article 13. 

2. Tout signataire ou Etat adhérent peut, au moment de la signature de la présente 

convention ou de son adhésion à celle-ci ou au moment du dépôt de son instrument de 

ratification, déclarer qu'il assimile à ses propres ressortissants, aux fins de l'application du 

sous-alinéa 1 b) ii), les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur son 

territoire au sens de sa législation, ou certaines catégories d'entre elles. 

3. Au sens du présent article, l'expression « ressortissant d'une Partie contractante » 

couvre une Partie contractante ou toute subdivision d'une telle Partie, ou une société de 

personnes, ou une entité publique ou privée ayant ou non la personnalité morale, établie sur 

le territoire d'une Partie contractante. 

Chapitre III 

Organisation du financement complémentaire 

Article 6 
Notification du dommage nucléaire 

 Sans préjudice des obligations qui peuvent incomber aux Parties contractantes en vertu 

d'autres accords internationaux, la Partie contractante dont les tribunaux sont compétents notifie 

un accident nucléaire aux autres Parties contractantes dès qu'il apparaît que le dommage causé 

par cet accident dépasse ou risque de dépasser le montant disponible en vertu de l'alinéa 1 a) de 

l'article 3 et que les contributions prévues à l'alinéa 1 b) de l'article 3 peuvent être nécessaires. 

Les Parties contractantes prennent sans délai toutes dispositions nécessaires pour régler les 

modalités de leurs rapports à ce sujet. 

Article 7 

Appel de fonds 
1. A la suite de la notification prévue à l'article 6, et sous réserve du paragraphe 3 de 

l'article 10, la Partie contractante dont les tribunaux sont compétents demande aux autres 

Parties contractantes d'allouer les fonds publics visés à l'alinéa 1 b) de l'article 3 dans la 

mesure et au moment où ils sont effectivement nécessaires et a seule compétence pour 

attribuer ces fonds. 

2. Nonobstant les réglementations existantes ou futures concernant la monnaie ou les 

transferts, les Parties contractantes autorisent le transfert et le versement de toute contribution 

prévue en application de l'alinéa 1 b) de l'article 3 sans aucune restriction. 

 Article 8 

Liste des installations nucléaires 
1. Chaque Etat contractant, au moment où il dépose son instrument de ratification, 

d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, communique au dépositaire une liste complète de 

toutes les installations nucléaires visées au paragraphe 3 de l'article 4. Cette liste contient les 

informations nécessaires aux fins du calcul des contributions. 

2. Chaque Etat contractant communique rapidement au dépositaire toutes les 

modifications à apporter à la liste. Au cas où ces modifications comportent l'adjonction 

d'une installation nucléaire, la communication doit être faite au moins trois mois avant la 

date prévue pour l'introduction de matières nucléaires dans l'installation. 

3. Si une Partie contractante est d'avis que les informations ou une modification à 

apporter à la liste communiquée par un Etat contractant en application des paragraphes 1 et 2 

ne sont pas conformes aux dispositions du présent article, elle peut soulever des objections à 

cet égard en les adressant au dépositaire dans un délai de trois mois à compter de la date à 

laquelle elle a reçu une notification conformément au paragraphe 5. Le dépositaire 

communique immédiatement ces objections à l'Etat ayant fourni les informations auxquelles 

elles se rapportent. Toute divergence non résolue est réglée conformément à la procédure de 

règlement des différends énoncée à 1'article 16. 
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4. Le dépositaire conserve, met à jour et communique chaque année à tous les Etats 

contractants la liste d'installations nucléaires établie conformément au présent article. Cette 

liste comprend toutes les informations et modifications visées dans le présent article, étant 

entendu que les objections présentées aux termes du présent article ont un effet rétroactif à la 

date à laquelle elles ont été soulevées, si elles sont admises. 

5. Le dépositaire notifie dès que possible à chaque Partie contractante les 

communications et les objections qu'il a reçu conformément au présent article. 

 Article 9 

Droits de recours 
1. Chaque Partie contractante adopte la législation voulue pour permettre à la fois à 

la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'installation nucléaire de l'exploitant 

responsable est située et aux autres Parties contractantes qui ont versé les contributions 

prévues à l'alinéa 1 b) de l'article 3 de bénéficier du droit de recours de l'exploitant dans la 

mesure où il jouit d'un tel droit en vertu de l'une ou l'autre des conventions visées à l'article 

premier ou de la législation nationale mentionnée à l'alinéa 1 b) de l'article 2 et où des 

contributions ont été versées par l'une quelconque des Parties contractantes. 

2. La législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'installation 

nucléaire de l'exploitant responsable est située peut prévoir le recouvrement des fonds 

publics alloués en vertu de la présente convention auprès de cet exploitant si le dommage 

résulte d'une faute de sa part. 

3. La Partie contractante dont les tribunaux sont compétents peut exercer les droits de 

recours prévus aux paragraphes 1 et 2 au nom des autres Parties contractantes qui ont versé 

des contributions. 

Article 10 

Attribution, procédures 
1. Le régime d'attribution et le régime de répartition des fonds visés au paragraphe 1 

de l'article 3 sont ceux de la Partie contractante dont les tribunaux sont compétents. 

2. Chaque Partie contractante prend les dispositions nécessaires pour que les personnes 

ayant subi un dommage puissent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer 

des procédures différentes selon l'origine des fonds destinés à cette réparation et pour que les 

Parties contractantes puissent intervenir dans la procédure contre l'exploitant responsable. 

Aucune Partie contractante n'est tenue d'allouer les fonds publics visés à l'article 1 b) de 

l'article 3 si les demandes en réparation peuvent être satisfaites au moyen des fonds visés à 

l'alinéa 1 a) de l'article 3. 

Article 11 

Affectation des fonds 
Les fonds fournis en vertu de l'alinéa 1 b) de l'article 3 sont répartis comme suit: 

1. a) 50% des fonds sont alloués pour le règlement des demandes en réparation 

du dommage nucléaire subi dans l'Etat où se trouve l'installation et hors de cet Etat; 

b) 50% des fonds sont alloués pour le règlement des demandes en réparation du 

dommage nucléaire subi hors du territoire de l'Etat où se trouve l'installation dans la 

mesure où il n'est pas réparé en vertu de l'alinéa a); 

c) Si le montant prévu en application de l'alinéa 1 a) de l'article 3 est inférieur à 

300 millions de DTS: 

i)  le montant prévu à l'alinéa 1 a) est réduit d'un pourcentage égal à 

celui dont diffère le montant prévu en application de l'alinéa 1 a) de l'article 3 

par rapport à 300 millions de DTS; 

ii) le montant prévu à l'alinéa 1 b) est augmenté du montant de cette 

réduction calculée en application du sous-alinéa i). 

2. Si une Partie contractante, conformément à l'alinéa 1 a) de l'article 3, a alloué sans 

discrimination un montant au moins égal à 600 millions de DTS, qu'elle a indiqué au 

dépositaire avant l'accident nucléaire, tous les fonds visés aux alinéas 1 a) et 1 b) de 
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l'article 3 sont, nonobstant le paragraphe 1, alloués sans discrimination pour réparer le 

dommage nucléaire subi dans l'Etat où se trouve l'installation et hors de cet Etat. 

Chapitre IV 

Exercice d'options 

Article 12 
1. Sauf disposition contraire de la présente convention, chaque Partie contractante peut 

exercer les compétences qui lui sont dévolues par la convention de Vienne ou la convention 

de Paris, et toutes dispositions ainsi prises seront opposables aux autres Parties contractantes 

pour l'allocation des fonds publics visés à l'alinéa 1 b) de l'article 3. 

2. La présente convention ne s'oppose pas à ce qu'une Partie contractante prenne des 

dispositions en dehors du cadre de la convention de Vienne ou de la convention de Paris et de 

la présente convention, sous réserve que ces dispositions n'entraînent pas d'obligations 

supplémentaires pour les autres Parties contractantes et que le dommage subi dans une Partie 

contractante n'ayant pas d'installation nucléaire sur son territoire ne soit pas exclu de cette 

réparation supplémentaire pour un motif quelconque touchant à l'absence de réciprocité. 

3. a)  La présente convention ne s'oppose pas à ce que les Parties contractantes 

concluent des accords régionaux ou autres en vue de remplir leurs obligations découlant de 

l'alinéa 1 a) de l'article 3 ou d'allouer des fonds supplémentaires pour la réparation du 

dommage nucléaire, sous réserve que cela n'entraîne pas d'obligations supplémentaires en 

vertu de la présente convention pour les autres Parties contractantes. 

b) Toute Partie contractante qui se propose de conclure un tel accord fait part de son 

intention à l'ensemble des autres Parties contractantes. Les accords conclus sont notifiés au 

dépositaire. 

Chapitre V 

Compétence juridictionnelle et droit applicable 

Article 13 

Compétence juridictionnelle 
1. Sauf dispositions contraires du présent article, les tribunaux de la Partie contractante 

sur le territoire de laquelle l'accident nucléaire survient sont seuls compétents pour connaître 

des actions concernant le dommage nucléaire résultant de l'accident nucléaire. 

2. Lorsqu'un accident nucléaire survient dans l'espace de la zone économique exclusive 

d'une Partie contractante ou, quand une telle zone n'a pas été établie, dans un espace qui ne 

s'étendrait pas au-delà des limites d'une zone économique exclusive si cette Partie en 

établissait une, les tribunaux de cette Partie sont seuls compétents, aux fins de la présente 

convention, pour connaître des actions concernant le dommage nucléaire résultant de cet 

accident nucléaire. La phrase qui précède est applicable si la Partie contractante a notifié cet 

espace au dépositaire avant l'accident nucléaire. Rien dans le présent paragraphe n'est 

interprété comme autorisant l'exercice de la compétence juridictionnelle d'une manière qui 

soit contraire au droit international de la mer, y compris la convention des Nations unies sur le 

droit de la mer. Toutefois, si l'exercice de cette compétence juridictionnelle est incompatible 

avec les obligations de cette Partie, en vertu de l'article 6 de la convention de Vienne ou de 

l'article 13 de la convention de Paris, par rapport à un Etat qui n'est pas partie à la présente 

convention, la compétence juridictionnelle est déterminée conformément à ces dispositions. 

3. Lorsqu'un accident nucléaire ne survient pas sur le territoire d'une Partie contractante 

ou dans un espace notifié en application du paragraphe 2 ou si le lieu de l'accident nucléaire 

ne peut pas être déterminé avec certitude, seuls les tribunaux de l'Etat où se trouve 

l'installation ont compétence pour connaître des actions concernant le dommage nucléaire 

résultant de l'accident nucléaire. 

4. Lorsque les tribunaux de plus d'une Partie contractante sont compétents pour 

connaître des actions concernant le dommage nucléaire, ces Parties contractantes déterminent 

par accord entre elles les tribunaux compétents. 
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5. Tout jugement prononcé par un tribunal d'une Partie contractante ayant la 

compétence juridictionnelle qui n'est plus susceptible des formes ordinaires de révision doit 

être reconnu, à moins que : 

a) le jugement n'ait été obtenu par dol; 

b) la partie contre laquelle le jugement a été prononcé n'ait pas eu la possibilité de 

présenter sa cause dans des conditions équitables; 

c) le jugement ne soit contraire à l'ordre public de la Partie contractante où il doit 

être reconnu ou ne soit pas conforme aux normes fondamentales de la justice. 

6. Tout jugement qui est reconnu conformément au paragraphe 5 et dont l'exécution est 

demandée dans la forme requise par le droit de la Partie contractante où cette exécution est 

recherchée est exécutoire comme s'il s'agissait d'un jugement d'un tribunal de cette Partie 

contractante. Toute affaire sur laquelle un jugement a été rendu ne peut faire l'objet d'un 

nouvel examen au fond. 

7. Les transactions intervenues conformément aux conditions fixées par la législation 

nationale au sujet de la réparation du dommage effectuée au moyen des fonds publics visés à 

l'alinéa 1 b) de l'article 3 sont reconnues par les autres Parties contractantes. 

 Article 14 

Droit applicable 
1. La convention de Vienne ou la convention de Paris ou l'annexe à la présente 

convention, selon le cas, s'applique à un accident nucléaire à l'exclusion des autres. 

2. Sous réserve des dispositions de la présente convention, de la convention de Vienne 

ou de la convention de Paris, selon le cas, le droit applicable est le droit du tribunal 

compétent. 

Article 15 

Droit international public 
La présente convention n'affecte pas les droits et obligations d'une Partie contractante en 

vertu des règles générales du droit international public. 

 Chapitre VI 

Règlement des différends 

Article 16 
1. En cas de différend entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou 

l'application de la présente convention, les parties au différend se consultent en vue de régler 

le différend par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends 

qui rencontre leur agrément. 

2. Si un différend de la nature mentionnée au paragraphe 1 ne peut pas être réglé dans 

un délai de six mois suivant la demande de consultation prévue au paragraphe 1, il est, à la 

demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale 

de justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les 

parties au différend ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, 

une partie peut demander au président de la Cour internationale de justice ou au secrétaire 

général de l'Organisation des Nations unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de 

conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au secrétaire général 

de l'Organisation des Nations unies prévaut. 

3. Lorsqu'il ratifie la présente convention, l'accepte, l'approuve ou y adhère, un Etat peut 

déclarer qu'il ne se considère pas comme lié par l'une ou l'autre ou les deux procédures de 

règlement des différends prévues au paragraphe 2. Les autres Parties contractantes ne sont pas 

liées par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l'égard d'une 

Partie contractante pour laquelle une telle déclaration est en vigueur. 

4. Une Partie contractante qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 3 peut 

la retirer à tout moment par notification adressée au dépositaire. 



87 
 

Chapitre VII 

Clauses finales  

Article 17 

Signature 
La présente convention est ouverte à la signature de tous les Etats au siège de l'Agence 

internationale de l'énergie atomique à compter du 29 septembre 1997 et jusqu'à son entrée en 

vigueur. 

Article 18 

Ratification, acceptation, approbation 
1. La présente convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation par les 

Etats signataires. Un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation n'est accepté 

que de la part d'un Etat qui est partie soit à la convention de Vienne soit à la convention de 

Paris ou d'un Etat qui déclare que son droit national est conforme aux dispositions de l'annexe 

à la présente convention, à condition que, lorsqu'il s'agit d'un Etat qui a sur son territoire une 

installation nucléaire au sens de la convention sur la sûreté nucléaire du 17 juin 1994, il soit 

Etat contractant à cette convention. 

2. Les  instruments  de  ratification,  d'acceptation  ou d'approbation sont déposés auprès 

du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui fait fonction de 

dépositaire de la présente convention. 

3. Une Partie contractante fournit au dépositaire, dans une des langues officielles de 

l'Organisation des Nations unies, un exemplaire des dispositions de son droit national visées 

au paragraphe 1 de l'article 2 et des amendements à celles-ci, ainsi que toute indication 

donnée en application de l'alinéa 1 a) de l'article 3 ou du paragraphe 2 de l'article 11 ou un 

montant transitoire établi conformément au sous-alinéa 1 a) ii) de l'article 3. Le dépositaire 

communique des copies de ces dispositions à toutes les autres Parties contractantes. 

Article 19 

Adhésion 
1. Après son entrée en vigueur, tout Etat qui n'a pas signé la présente convention peut 

y adhérer. Un instrument d'adhésion n'est accepté que de la part d'un Etat qui est partie soit à 

la convention de Vienne soit à la convention de Paris ou d'un Etat qui déclare que son droit 

national est conforme aux dispositions de l'annexe à la présente convention, à condition que, 

lorsqu'il s'agit d'un Etat qui a sur son territoire une installation nucléaire au sens de la 

convention sur la sûreté nucléaire du 17 juin 1994, il soit Etat contractant à cette convention. 

2. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du directeur général de l'Agence 

internationale de l'énergie atomique. 

3.Une Partie contractante fournit au dépositaire, dans une des langues officielles de 

l'Organisation des Nations unies, un exemplaire des dispositions de son droit national visées 

au paragraphe 1 de l'article 2 et des amendements à celles-ci, ainsi que toute indication 

donnée en application de l'alinéa 1 a) de l'article 3 ou du paragraphe 2 de l'article 11 ou un 

montant transitoire établi conformément au sous-alinéa 1 a) ii) de l'article 3. Le dépositaire 

communique des copies de ces dispositions à toutes les autres Parties contractantes. 

Article 20 

Entrée en vigueur 
1. La présente convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à 

laquelle au moins cinq Etats ayant au minimum 400.000 unités de puissance nucléaire 

installée ont déposé un instrument mentionné à l'article 18. 

2. Pour chaque Etat qui ratifie la présente convention, l'accepte, l'approuve ou y adhère 

ultérieurement, elle entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt par cet Etat 

de l'instrument approprié. 

Article 21 

Dénonciation 
1. Toute Partie contractante peut dénoncer la présente convention par notification écrite 

adressée au dépositaire. 
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2. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit la 

notification. 

Article 22 

Cessation 
1. Toute Partie contractante qui cesse d'être partie à la convention de Vienne ou à la 

convention de Paris informe le dépositaire de ce fait et de la date de la cessation. A cette date, 

cette Partie contractante cesse d'être partie à la présente convention à moins que son droit 

national ne soit conforme aux dispositions de l'annexe à la présente convention et qu'elle en 

ait informé le dépositaire et lui ait fourni un exemplaire des dispositions de son droit national 

dans une des langues officielles de l'Organisation des Nations unies. Le dépositaire en 

communique des copies à toutes les autres Parties contractantes. 

2.  Toute Partie contractante dont le droit national cesse d'être conforme aux 

dispositions de l'annexe à la présente convention et qui n'est partie ni à la convention de 

Vienne ni à la convention de Paris informe le dépositaire de ce fait et de la date de la 

cessation. A cette date, cette Partie contractante cesse d'être partie à la présente convention. 

3.  Toute Partie contractante ayant sur son territoire une installation nucléaire au sens de 

la convention sur la sûreté nucléaire qui cesse d'être partie à cette convention informe le 

dépositaire de ce fait et de la date de la cessation. A cette date, cette Partie contractante, 

nonobstant les paragraphes I et 2, cesse d'être partie à la présente convention. 

Article 23 

Maintien des droits et obligations antérieurs 
Nonobstant une dénonciation conformément à l'article 21 ou une cessation conformément à 

l'article 22, les dispositions de la présente convention continuent de s'appliquer à tout dommage 

nucléaire causé par un accident nucléaire survenu avant la dénonciation ou la cessation. 

Article 24 

Révision et amendements 
1. Le dépositaire, après avoir consulté les Parties contractantes, peut convoquer, une 

conférence aux fins de la révision ou de l'amendement de la présente convention. 

2. Le dépositaire convoque une conférence des Parties contractantes aux fins de la 

révision ou de l'amendement de la présente convention à la demande d'au moins un tiers de 

l'ensemble des Parties contractantes. 

Article 25 

Amendement selon une procédure simplifiée 
1. Une réunion des Parties contractantes est convoquée par le dépositaire pour modifier 

les montants de réparation qui sont prévus aux alinéas 1 a) et b) de l'article 3 ou les catégories 

d'installations, y compris les contributions à verser pour elles, qui sont mentionnées au 

paragraphe 3 de l'article 4, si un tiers des Parties contractantes font savoir qu'elles le 

souhaitent. 

2. La décision d'adopter un amendement proposé est prise au moyen d'un vote. Un 

amendement est adopté s'il n'y a aucune voix contre. 

3. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 2 est notifié par le dépositaire 

à l'ensemble des Parties contractantes. L'amendement est considéré comme accepté si dans un 

délai de 36 mois après qu'il a été notifié, toutes les Parties contractantes au moment de 

l'adoption de l'amendement ont communiqué leur acceptation au dépositaire. L'amendement 

entre en vigueur à l'égard de l'ensemble des Parties contractantes 12 mois après son 

acceptation. 

4. Si, dans un délai de 36 mois à compter de la date de la notification pour acceptation, 

un amendement n'a pas été accepté conformément au paragraphe 3 ci-dessus, l'amendement 

est considéré comme rejeté. 

5. Lorsqu'un amendement a été adopté conformément au paragraphe 2 mais que la 

période de 36 mois prévue pour son acceptation n'a pas encore expiré, un Etat qui devient 

partie à la présente convention au cours de cette période est lié par cet amendement s'il entre 

en vigueur. Un Etat qui devient partie à la présente convention après cette période est lié par 
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tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 3 dans les cas visés au 

présent paragraphe, une Partie contractante est liée par un amendement à la date à laquelle cet 

amendement entre en vigueur, ou à la date à laquelle la présente convention entre en vigueur à 

l'égard de cette Partie contractante si cette dernière date est postérieure. 

Article 26 

Fonctions du dépositaire 
En plus des fonctions prévues dans d'autres articles de la présente convention, le 

dépositaire notifie sans délai aux Parties contractantes et à tous les autres Etats ainsi qu'au 

secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques: 

a) chaque signature de la présente convention ; 

b) chaque  dépôt  d'un  instrument  de  ratification, d'acceptation, d'approbation ou 

d'adhésion concernant la présente convention; 

c) l'entrée en vigueur de la présente convention ; 

d) les déclarations reçues conformément à l'article 16; 

e) toute dénonciation reçue conformément à l'article 11 ou toute notification reçue 

conformément à l'article 22; 

f) toute notification en vertu du paragraphe 2 de l'article 13; 

g) les autres notifications pertinentes relatives à la présente convention. 

 Article 27 

Textes faisant foi 
Le texte original de la présente convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, 

espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du directeur général de 

l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui en délivrera des copies certifiées conformes à 

tous les Etats. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente 

convention. 

Fait à Vienne, le douze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, 

* 

*      * 
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Annexe 
Une Partie contractante qui n'est partie à aucune des conventions visées aux paragraphes a) 

ou b) de l'article premier de la présente convention prend les dispositions nécessaires pour que sa 

législation nationale soit conforme avec les dispositions de la présente annexe pour autant que 

ces dispositions ne sont pas applicables directement dans cette Partie contractante. Une Partie 

contractante n'ayant pas d'installation nucléaire sur son territoire n'est tenue d'avoir que la 

législation qui est nécessaire pour permettre à cette Partie de donner effet à ses obligations au 

titre de la présente convention. 

Article 1 

Définitions 
1. Outre les définitions figurant à l'article 1 de la présente convention, les définitions ci-

après s'appliquent aux fins de la présente annexe : 

a) «Combustible nucléaire»  signifie  toute  matière permettant de produire de 

l'énergie par une réaction en chaîne de fission nucléaire. 

b) «Installation nucléaire» signifie : 

i. tout réacteur nucléaire, à l'exclusion de ceux qui sont utilisés par un 

moyen de transport maritime ou aérien comme source d'énergie, que ce soit pour 

la propulsion ou à toute autre fin ; 

ii. toute usine utilisant du combustible nucléaire pour la production de 

matières nucléaires ou toute usine de traitement de matières nucléaires, y compris 

les usines de traitement de, combustible nucléaire irradié ; 

iii. tout stockage de matières nucléaires, à l'exclusion des stockages en cours 

de transport. 

Il est entendu que l'Etat où se trouve l'installation peut considérer comme 

une seule installation nucléaire plusieurs installations nucléaires se trouvant sur le 

même site et dont un même exploitant est responsable. 

c) «Matière nucléaire» signifie : 

i. tout combustible nucléaire, autre que l'uranium naturel ou appauvri, 

permettant de produire de l'énergie par une réaction en chaîne de fission nucléaire 

hors d'un réacteur nucléaire, que ce soit par lui-même ou en combinaison avec 

d'autres matières ; 

ii. tout produit ou déchet radioactif. 

d) «Exploitant», en ce qui concerne une installation nucléaire, signifie la personne 

désignée ou reconnue par l'Etat où se trouve l'installation comme l'exploitant de cette 

installation. 

e) «Produit ou déchet radioactif» signifie toute matière radioactive obtenue au 

cours du processus de production ou d'utilisation d'un combustible nucléaire, ou toute 

matière rendue radioactive par exposition aux rayonnements émis du fait de ce 

processus, à l'exclusion des radio-isotopes parvenus au dernier stade de fabrication et 

susceptibles d'être utilisés à des fins scientifiques, médicales, agricoles, commerciales 

ou industrielles. 

2. L'Etat où se trouve l'installation peut, lorsque les risques encourus sont 

suffisamment limités, soustraire toute installation nucléaire ou de petites quantités de 

matières nucléaires à l'application de la présente convention, sous réserve que : 

a) s'agissant des installations nucléaires, les critères d'exclusion aient été établis 

par le conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique et toute 

exclusion par l'Etat où se trouve l'installation respecte ces critères ; 

b) s'agissant des petites quantités de matières nucléaires, les limites maximums 

pour l'exclusion de ces quantités aient été établies par le conseil des gouverneurs de 

l'Agence internationale de l'énergie atomique et toute exclusion par l'Etat où se trouve 

l'installation respecte ces limites. 
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Le conseil des gouverneurs procédera périodiquement à une révision des critères pour 

l'exclusion des installations nucléaires et des limites maximums pour l'exclusion des petites 

quantités de matières nucléaires. 

Article 2 

Conformité de la législation 
1. Le droit national d'une Partie contractante est censé être conforme aux dispositions 

des articles 3, 4, 5 et 7 s'il contient au 1
er

  janvier 1995 et s'il continue de contenir des 

dispositions qui: 

a) prévoient une responsabilité objective en cas d'accident nucléaire entraînant un 

dommage nucléaire important hors du site de l'installation nucléaire dans laquelle 

l'accident survient ; 

b) exigent l'indemnisation de toute personne autre que l'exploitant responsable du 

dommage nucléaire dans la mesure où cette personne est juridiquement tenue de verser 

une réparation ; et  

c) garantissent la disponibilité d'au moins 1 milliard de DTS en ce qui concerne 

une centrale nucléaire civile et d'au moins 300 millions de DTS en ce qui concerne les 

autres installations nucléaires civiles pour une telle indemnisation. 

2. Si, conformément au paragraphe I, le droit national d'une Partie contractante est 

censé être conforme aux dispositions des articles 3, 4, 5 et 7, alors cette partie : 

a) peut appliquer une définition du dommage nucléaire qui couvre les pertes ou 

dommages énumérés au paragraphe f) de l'article premier de la présente convention et 

tout autre perte ou dommage dans la mesure où la perte ou le dommage découle ou 

résulte des propriétés radioactives, d'une combinaison de ces propriétés et des propriétés 

toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses d'un combustible nucléaire ou de 

produits ou déchets radioactifs se trouvant dans une installation nucléaire, ou de 

matières nucléaires qui proviennent d'une installation nucléaire, en émanent ou y sont 

envoyées, ou d'autres rayonnements ionisants émis par toute source de rayonnements se 

trouvant dans une installation nucléaire, à condition que cette application n'ait pas 

d'incidence sur l'engagement pris par cette Partie contractante en vertu de l'article 3 de 

la présente convention ; 

b)  peut appliquer la définition d'« installation nucléaire » donnée au paragraphe 3 

du présent article à l'exclusion de la définition qui figure à l'alinéa 1.b) de l'article 

premier de la présente annexe. 

3. Aux fins de l'alinéa 2.b) du présent article, « installation nucléaire » signifie : 

a) tout réacteur nucléaire civil, à l'exclusion de ceux qui sont utilisés par un 

moyen de transport maritime ou aérien comme source d'énergie, que ce soit pour la 

propulsion ou à toute autre fin ; 

b) toute installation civile de traitement, de retraitement ou d'entreposage : 

i. soit de combustible nucléaire irradié ; 

ii. soit de produits ou de déchets radioactifs qui : 

1) soit résultent du retraitement de combustible nucléaire irradié et 

contiennent des quantités significatives de produits de fission ; 

2) soit contiennent des éléments dont le numéro atomique est 

supérieur à 92 en concentrations supérieures à 10 nanocuries par gramme; 

c) toute autre installation civile de traitement, de retraitement ou d'entreposage de 

matières nucléaires à moins que la Partie contractante n'établisse que le faible niveau 

des risques liés à une telle installation justifie l'exclusion d'une telle installation de la 

présente définition. 

4. Lorsque ce droit national d'une Partie contractante qui est conforme au paragraphe 

1 du présent article ne s'applique pas à un accident nucléaire survenant en dehors du 

territoire de cette Partie contractante mais pour lequel les tribunaux de cette Partie 

contractante ont la compétence juridictionnelle en vertu de l'article 13 de la convention, les 
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articles 3 à 11 de l'annexe s'appliquent et l'emportent sur toute disposition incompatible du 

droit national applicable. 

Article 3 

Responsabilité de l'exploitant 
1. L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de tout dommage nucléaire 

dont il est prouvé qu'il a été causé par un accident nucléaire : 

a) survenu dans cette installation nucléaire ; 

b) mettant en jeu une matière nucléaire qui provient ou émane de cette installation 

et survenu : 

i) avant que la responsabilité des accidents nucléaires causés par cette 

matière n'ait été assumée, aux termes d'un contrat écrit, par l'exploitant d'une autre 

installation nucléaire ; 

ii) à défaut de dispositions expresses d'un tel contrat, avant que l'exploitant 

d'une autre installation nucléaire n'ait pris en charge cette matière; 

iii) si cette matière est destinée à un réacteur nucléaire utilisé par un moyen 

de transport comme source d'énergie, que ce soit pour la propulsion ou à toute 

autre fin, avant que la personne dûment autorisée à exploiter ce réacteur n'ait pris 

en charge la matière nucléaire ; 

iv) si cette matière a été envoyée à une personne se trouvant sur le territoire 

d'un Etat non contractant, avant qu'elle n'ait été déchargée du moyen de transport 

par lequel elle est parvenue sur le territoire de cet Etat ; 

c)   mettant en jeu une matière nucléaire qui est envoyée à cette installation et 

survenu: 

i) après que la responsabilité des accidents nucléaires causés par cette 

matière lui aura été transférée, aux termes d'un contrat écrit, par l'exploitant d'une 

autre installation nucléaire; 

ii) à défaut de dispositions expresses d'un contrat écrit, après qu'il aura pris 

en charge cette matière; 

iii) après qu'il aura pris en charge cette matière provenant de la personne 

exploitant un réacteur nucléaire utilisé par un moyen de transport comme source 

d'énergie, que ce soit pour la propulsion ou à toute autre fin ; 

iv) si cette matière a été envoyée, avec le consentement écrit de l'exploitant, 

par une personne se trouvant sur le territoire d'un Etat non contractant, seulement 

après qu'elle aura été chargée sur le moyen de transport par lequel elle doit quitter 

le territoire de cet Etat non contractant. 

Il est entendu que si un dommage nucléaire est causé par un accident 

nucléaire survenu dans une installation nucléaire et mettant en cause des matières 

nucléaires qui y sont stockées en cours de transport, les dispositions de l'alinéa a) 

ne s'appliquent pas si un autre exploitant ou une autre personne est seul 

responsable en vertu des dispositions des alinéas b) ou c). 

2. L'Etat où se trouve l'installation peut disposer dans sa législation que, dans les 

conditions qui pourront y être spécifiées, un transporteur de matières nucléaires ou une 

personne manipulant des déchets radioactifs peut, à sa demande et avec le consentement de 

l'exploitant intéressé, être désigné ou reconnu comme l'exploitant, à la place de celui-ci, en 

ce qui concerne respectivement les matières nucléaires ou les déchets radioactifs. En pareil 

cas, ce transporteur ou cette personne sera considéré, aux fins de la présente convention, 

comme l'exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire de cet Etat. 

3. L'exploitant est objectivement responsable de tout dommage nucléaire. 

4. Lorsqu'un dommage nucléaire et un dommage non nucléaire sont causés par un 

accident nucléaire ou conjointement par un accident nucléaire et un ou plusieurs autres 

événements, cet autre dommage, dans la mesure où on ne peut le séparer avec certitude du 

dommage nucléaire, est considéré comme un dommage nucléaire causé par l'accident 

nucléaire. Toutefois, lorsqu'un dommage est causé conjointement par un accident nucléaire 
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visé par les dispositions de la présente annexe et par une émission de rayonnements 

ionisants non visée par elles, aucune disposition de la présente annexe ne limite ni n'affecte 

autrement la responsabilité, envers les personnes qui subissent un dommage nucléaire ou 

par voie de recours ou de contribution, de toute personne qui pourrait être tenue 

responsable du fait de cette émission de rayonnements ionisants. 

5.  a) Aucune responsabilité n'incombe à un exploitant pour un dommage 

nucléaire causé par un accident nucléaire résultant directement d'actes de conflit 

armé, d'hostilités, de guerre civile ou d'insurrection. 

b) Sauf dans la mesure où le droit de l'Etat où se trouve l'installation en dispose 

autrement, l'exploitant n'est pas tenu responsable du dommage nucléaire causé par un 

accident nucléaire résultant directement d'un cataclysme naturel de caractère 

exceptionnel. 

6.  Le droit national peut dégager l'exploitant, en totalité ou en partie, de l'obligation 

de réparer le dommage nucléaire subi par une personne si l'exploitant prouve que le 

dommage nucléaire résulte, en totalité ou en partie, d'une négligence grave de cette 

personne ou que cette personne a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer le dommage. 

7. L'exploitant n'est pas responsable du dommage nucléaire causé: 

a)  à l'installation nucléaire elle-même et à toute autre installation nucléaire, y 

compris une installation nucléaire en construction, sur le site où est située cette 

installation; 

b) aux biens qui se trouvent sur le site de cette installation et qui sont ou doivent 

être utilisés en rapport avec elle; 

c)  c. sauf si le droit national en dispose autrement, au moyen de transport sur 

lequel la matière nucléaire en cause se trouvait au moment de l'accident nucléaire. Si le 

droit national dispose que l'exploitant est responsable d'un tel dommage, la réparation 

de ce dommage ne doit pas avoir pour effet de réduire la responsabilité de l'exploitant 

en ce qui concerne un autre dommage à un montant inférieur à soit 150 millions de 

DTS, soit tout autre montant supérieur fixé par la législation d'une Partie contractante. 

8. Aucune disposition de la présente convention n'affecte la responsabilité de 

l'exploitant, en dehors de la présente convention, pour un dommage nucléaire dont, 

conformément à l'alinéa 7c), il n'est pas responsable en vertu de la présente convention. 

9. Le droit à réparation d'un dommage nucléaire ne peut être exercé que contre 

l'exploitant responsable; toutefois, le droit national peut permettre un droit d'action directe 

contre tout autre bailleur des fonds qui sont alloués conformément aux dispositions du 

droit national visant à assurer la réparation par l'utilisation de fonds provenant de sources 

autres que l'exploitant. 

10. L'exploitant n'est pas tenu responsable d'un dommage causé par un accident 

nucléaire sortant du champ d'application du droit national conformément à la présente 

convention. 

Article 4  

Montants de responsabilité 
1. Sous réserve du sous-alinéa 1 a) ii) de l'article III, l'Etat où se trouve l'installation 

peut limiter la responsabilité de l'exploitant pour chaque accident nucléaire: 

a) soit à un montant qui n'est pas inférieur à 300 millions de DTS; 

b) soit à un montant qui n'est pas inférieur à 150 millions de DTS sous réserve 

qu'au-delà de ce montant et jusqu'à concurrence d'au moins 300 millions de DTS des 

fonds publics soient alloués par cet Etat pour réparer le dommage nucléaire. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'Etat où se trouve l'installation, 

compte tenu de la nature de l'installation nucléaire ou des substances nucléaires en cause 

ainsi que des conséquences probables d'un accident qu'elles provoqueraient, peut fixer un 

montant plus faible de responsabilité de l'exploitant sous réserve qu'en aucun cas un 

montant ainsi fixé soit inférieur à 5 millions de DTS et que l'Etat où se trouve l'installation 
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prenne les dispositions nécessaires pour que des fonds publics soient alloués jusqu'à 

concurrence du montant fixé conformément au paragraphe 1. 

3. Les montants fixés par l'Etat où se trouve l'installation dont relève l'exploitant 

responsable, conformément aux paragraphes 1 et 2 et aux dispositions de toute législation 

d'une Partie contractante en vertu de l'alinéa 7 c) de l'article 3, s'appliquent où que 

l'accident nucléaire survienne. 

Article 5 

Garantie financière 
1. a) L'exploitant est tenu de maintenir une assurance ou toute autre garantie 

financière couvrant sa responsabilité pour dommage nucléaire; le montant, la nature et les 

conditions de l'assurance ou de la garantie sont déterminés par l'Etat où se trouve 

l'installation. L'Etat où se trouve l'installation assure le paiement des indemnités pour 

dommage nucléaire reconnues comme étant à la charge de l'exploitant, en fournissant les 

sommes nécessaires dans la mesure où l'assurance ou la garantie financière ne serait pas 

suffisante, sans que ce paiement puisse toutefois dépasser la limite éventuellement fixée en 

vertu de l'article 4. Lorsque la responsabilité de l'exploitant est illimitée, l'Etat où se trouve 

l'installation peut fixer une limite à la garantie financière de l'exploitant responsable à 

condition que cette limite ne soit pas inférieure à 300 millions de DTS. L'Etat où se trouve 

l'installation assure le paiement des indemnités pour dommage nucléaire reconnues comme 

étant à la charge de l'exploitant dans la mesure où la garantie financière ne serait pas 

suffisante, sans que ce paiement puisse toutefois dépasser le montant de la garantie 

financière à fournir en vertu du présent paragraphe. 

b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a), l'Etat où se trouve l'installation, compte 

tenu de la nature de l'installation nucléaire ou des substances nucléaires en cause ainsi que 

des conséquences probables d'un accident qu'elles provoqueraient, peut fixer un montant 

plus faible de garantie financière de l'exploitant sous réserve qu'en aucun cas un montant 

ainsi fixé soit inférieur à 5 millions de DTS et que l'Etat où se trouve l'installation assure le 

paiement des indemnités pour dommage nucléaire reconnues comme étant à la charge de 

l'exploitant, en fournissant les sommes nécessaires dans la mesure où l'assurance ou la 

garantie financière ne serait pas suffisante, et jusqu'à concurrence de la limite fixée à 

l'alinéa a); 

2. Rien dans le paragraphe 1 n'oblige une Partie contractante ni aucune de ses 

subdivisions à maintenir une assurance ou toute garantie financière couvrant sa 

responsabilité comme exploitant. 

3. Les fonds provenant d'une assurance ou de toute autre garantie financière ou 

fournis par l'Etat où se trouve l'installation, conformément au paragraphe 1 ou à l'alinéa 1 

b) de l'article 4, sont exclusivement réservés à la réparation due en application de la 

présente annexe. 

4. L'assureur ou tout autre garant financier ne peut suspendre l'assurance ou la 

garantie financière prévue au paragraphe 1 ou y mettre fin sans un préavis de deux mois au 

moins donné par écrit à l'autorité publique compétente, ni, dans la mesure où ladite 

assurance ou autre garantie financière concerne un transport de matière nucléaire, pendant 

la durée de ce transport. 

Article 6  

Transport 
1. En ce qui concerne un accident nucléaire survenant pendant le transport, le montant 

maximum de la responsabilité de l'exploitant est régi par le droit national de l'Etat où se 

trouve l'installation. 

2. Une Partie contractante peut mettre comme condition au transport de matières 

nucléaires à travers son territoire que le montant de la responsabilité de l'exploitant soit accru 

jusqu'à concurrence d'un montant qui ne dépasse pas le montant maximal de la responsabilité 

de l'exploitant d'une installation nucléaire située sur son territoire. 

3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas: 
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a) au transport par mer lorsque, en vertu du droit international, existe un droit de 

refuge dans les ports d'une Partie contractante ou un droit de passage inoffensif à travers 

son territoire; 

b) au transport par air lorsque, du fait d'un accord ou en vertu du droit 

international, existe un droit de survol du territoire ou d'atterrissage sur le territoire 

d'une Partie contractante. 

Article7 

Responsabilité de plusieurs exploitants 
1. Lorsqu'un dommage nucléaire engage la responsabilité de 

plusieurs  exploitants,  ils  en  sont  solidairement  et cumulativement responsables, dans la 

mesure où il est impossible de déterminer avec certitude quelle est la part du dommage 

attribuable à chacun d'eux. L'Etat où se trouve l'installation peut limiter le montant des fonds 

publics alloués par accident à la différence, le cas échéant, entre les montants ainsi fixés et le 

montant fixé en application du paragraphe 1 de l'article 4. 

2. Lorsqu'un accident nucléaire survient en cours de transport de matières nucléaires, 

soit dans un seul et même moyen de transport, soit, en cas de stockage en cours de transport, 

dans une seule et même installation nucléaire, et cause un dommage nucléaire qui engage la 

responsabilité totale ne peut être supérieure au montant le plus élevé applicable à l'égard de 

l'un quelconque d'entre eux conformément à l'article 4. 

3. Dans aucun des cas mentionnés aux paragraphes 1 et 2, la responsabilité d'un 

exploitant ne peut être supérieure au montant applicable à son égard conformément à l'article 

4. 

4. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 à 3, lorsque plusieurs installations 

nucléaires relevant d'un seul et même exploitant sont en cause dans un accident nucléaire, cet 

exploitant est responsable pour chaque installation nucléaire en cause à concurrence du 

montant applicable à son égard conformément à l'article 4. L'Etat où se trouve l'installation 

peut limiter le montant des fonds publics alloués conformément aux dispositions du 

paragraphe 1. 

Article 8  

Réparation en vertu du droit national 
1. Aux fins de la présente convention, le montant de réparation est déterminé sans égard 

aux intérêts ou dépens liquidés dans le cadre d'une procédure en réparation de dommage 

nucléaire. 

2. La réparation du dommage subi hors de l'Etat où se trouve l'installation est faite sous 

une forme librement transférable entre les Parties contractantes. 

3. Si les dispositions d'un régime d'assurance maladie, d'assurance sociale, de sécurité 

sociale, d'assurance des accidents du travail ou des maladies professionnelles comportent 

l'indemnisation des dommages nucléaires, les droits à réparation des bénéficiaires de ce 

régime, ainsi que les droits de recours prévus par ce régime, sont déterminés par le droit 

national de la Partie contractante ou  les règlements de  l'organisation intergouvernementale 

qui ont établi de tels régimes. 

Article 9  

Période d'extinction 
1. Le droit à réparation en vertu de la présente convention est éteint si une action n'est 

pas intentée dans les dix ans à compter de la date de l'accident nucléaire. Toutefois, si, 

conformément au droit de l'Etat où se trouve l'installation, la responsabilité de l'exploitant est 

couverte par une assurance ou toute autre garantie financière ou grâce à des fonds publics 

pendant une période supérieure à dix ans, le droit du tribunal compétent peut prévoir que le 

droit à réparation contre l'exploitant n'est éteint qu'à l'expiration de la période pendant laquelle 

la responsabilité de l'exploitant est ainsi couverte conformément au droit de l'Etat où se trouve 

l'installation. 

2. Lorsqu'un dommage nucléaire est causé par un accident nucléaire mettant en jeu une 

matière nucléaire qui, au moment de l'accident nucléaire, avait été volée, perdue, jetée par-
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dessus bord ou abandonnée, le délai visé au paragraphe 1 est calculé à partir de la date de cet 

accident nucléaire, mais il ne peut en aucun cas, sous réserve du droit visé au paragraphe 1, 

être supérieur à vingt ans à compter de la date du vol, de la perte, du jet par-dessus bord ou de 

l'abandon. 

3. Le droit du tribunal compétent peut fixer un délai d'extinction ou de prescription qui 

ne sera pas inférieur à trois ans à compter de la date à laquelle la victime du dommage 

nucléaire a eu ou aurait dû avoir connaissance de ce dommage et de l'identité de l'exploitant 

qui en est responsable, sans que les délais indiqués aux paragraphes 1 et 2 puissent être 

dépassés. 

Si le droit national d'une Partie contractante prévoit une période d'extinction ou de 

prescription supérieure à dix ans à compter de la date de l'accident nucléaire, il contient des 

dispositions concernant le traitement équitable et dans des délais raisonnables des demandes en 

réparation du fait de décès ou de dommage aux personnes présentées dans les dix ans suivant la 

date de l'accident nucléaire. 

Article 10 

Droit de recours 
La législation nationale peut prévoir que l'exploitant n'a un droit de recours que : 

a) si un tel droit a été expressément prévu par un contrat écrit ; 

b) ou, si l'accident nucléaire résulte d'un acte ou d'une omission procédant de 

l'intention de causer un dommage, contre la personne physique qui a agi ou omis d'agir 

dans cette intention. 

Article 11  

Droit applicable 
Sous réserve des dispositions de la présente convention, la nature, la forme, l'étendue et la 

répartition équitable de la réparation du dommage nucléaire causé par un accident nucléaire sont 

régis par le droit du tribunal compétent. 
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إ(إبنرشإالتفاقية2002نومفربإإ12)إ1423رمضانإإ7صادرإيفإإ1.99.304ظهريإرشيفإرمقإ

1980مارسإإ3املتعلقةإابمحلايةإاملاديةإلليوادإالنوويةإاملفتوحةإللتوقيعإبفييناإونيويوركإيفإ
1

 

 دإهللإوحد ،امحل

 بداخهل:إ–الوابعإالرشيفإ

 )محمدإبنإاحلسنإبنإمحمدإبنإيوسفإهللاإوليه(

 يعملإمنإظهريانإالرشيفإذها،إأأسام إهللاإوأأعزإأأمر إأأننا:

مارسإإ3بناءإعىلإالتفاقيةإاملتعلقةإابمحلايةإاملاديةإلليوادإالنوويةإاملفتوحةإللتوقيعإبفييناإونيويوركإيفإ

 ؛1980

يداع إا  إحمرض إإوعىل إيف إبفيينا إاملوقع إاملهكورة إالتفاقية إعىل إاملغربية إامليلكة إمصادقة إ23واثئق

 ،2002أأغسوسإ

 أأصدرانإأأمرانإالرشيفإدماإي ي:

تنرشإابجلريدةإالرمسية،إعقبإظهريانإالرشيفإذها،إالتفاقيةإاملتعلقةإابمحلايةإاملاديةإلليوادإالنوويةإ

 .1980مارسإإ3املفتوحةإللتوقيعإبفييناإونيويوركإيفإ

إ(.إ2002نومفربإإ12)إ1423رمضانإإ7وحررإابلرابطإيفإ

 وقعهإابلعوف:

 الوزيرإالأول،

دريسإجوو.  ال مضاء:إا 
 

  

 

  

  

 

  

  

 

إ إالرمسيةإعدد إالرمسيةإللجريدة إالرتمجة إنصإالتفاقيةإيفإنرشة إ3)إ1424جامدىإالأوىلإإ2بتارخيإإ5122يراجع

 (.2003يونيوإ

                                                 
1

 .2246(إصإ2003يونيوإإ3)إ1424جامدىإالأوىلإإ2إالصادرةإبتارخيإ5122اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
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Dahir n° 1.99.304 du 7 ramadan 1423 (12 novembre 2002) portant publication 

de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, 

ouverte à la signature à Vienne et à New York le 3 mars 1980 

  

Louange à  Dieu seul ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !  

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature 

à Vienne et à New York le 3 mars 1980. 

Vu le procès-verbal de dépôt des instruments de ratification du Royaume du Maroc de la 

Convention précitée, fait à Vienne, le 23 août 2002, 

A décidé ce qui suit: 

Sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la Convention sur la protection 

physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York le 3 mars 1980. 

Fait à Rabat, le 7 ramadan 1423 (12 novembre 2002). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

DRISS JETTOU 

* 

*     * 

CONVENTION SUR LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIÈRES 

 NUCLÉA IRES ET DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES1 

LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION, 

Reconnaissant le droit de tous les États à développer et à utiliser les applications de 

l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et leur intérêt légitime pour les avantages qui 

peuvent en découler, 

Convaincus de la nécessité de faciliter la coopération internationale et le transfert de 

technologies nucléaires pour les applications pacifiques de l’énergie nucléaire, 

Ayant à l’esprit que la protection physique est d’une importance vitale pour la 

protection de la santé du public, la sûreté, l’environnement et la sécurité nationale et 

internationale, 

Ayant à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le 

maintien de la paix et de la sécurité internationales et la promotion de relations de bon 

voisinage et d’amitié, et de la coopération entre les États, 

Considérant qu’aux termes du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations 

Unies, les « Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, 

de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou 

l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les 

buts des Nations Unies», 

Rappelant la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international 

annexée à la résolution 49/60 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 

décembre 1994, 

Désireux d’écarter les risques qui pourraient découler du trafic illicite, de l’obtention 

et de l’usage illicites de matières nucléaires, et du sabotage de matières et installations 

nucléaires, et notant que la protection physique desdites matières et installations contre de 

                                                 
1
 Le  Titre et le préambule  de  la  Convention  sur  la  protection  physique  des  matières  nucléaires,  adoptée le 26 

octobre 1979 sont remplacés par le dahir n° 1.14.31 du 2 mars 2016 portant publication de l’Amendement de la 

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, fait à Vienne le 8 juillet 2005, bulletin officielle n° 

6470 du 2 Juin 2016 p 831. 
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tels actes est devenue un motif de préoccupation accrue aux niveaux national et 

international, 

Profondément préoccupés par la multiplication dans le monde entier des actes de 

terrorisme sous toutes ses formes et manifestations et par les menaces que font peser le 

terrorisme international et le crime organisé,  

Estiment que la protection physique joue un rôle important d’appui aux objectifs de 

non-prolifération nucléaire et de lutte contre le terrorisme, 

Désireux de contribuer par le biais de la présente Convention à renforcer dans le 

monde entier la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires 

utilisées à des fins pacifiques, 

Convaincus que les infractions relatives aux matières et installations nucléaires sont 

un motif de grave préoccupation et qu’il est urgent de prendre des mesures appropriées et 

efficaces, ou de renforcer les mesures existantes, pour assurer la prévention, la découverte 

et la répression de ces infractions, 

Désireux de renforcer davantage la coopération internationale en vue de prendre, 

conformément à la législation nationale de chaque État partie et à la présente Convention, 

des mesures efficaces pour assurer la protection physique des matières et installations 

nucléaires, 

Convaincus que la présente Convention devrait compléter l’utilisation, l’entreposage 

et le transport sûrs des matières nucléaires et l’exploitation sûre des installations 

nucléaires, 

Reconnaissant qu’il existe des recommandations formulées au niveau international en 

matière de protection physique, qui sont mises à jour périodiquement et peuvent fournir à 

tout moment des orientations quant aux moyens actuels de parvenir à des niveaux efficaces 

de protection physique, 

 Reconnaissant également que la protection physique efficace des matières nucléaires 

et des installations nucléaires utilisées à des fins militaires relève de la responsabilité de 

l’État possédant de telles matières nucléaires et installations nucléaires, et étant entendu 

que lesdites matières et installations font et continueront de faire l’objet d’une protection 

physique rigoureuse, 

SONT CONVENUS de ce qui suit : 

Article premier
1
 

Aux fins de la présente Convention: 

a) par "matières nucléaires", il faut entendre le plutonium à l'exception du plutonium dont 

la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80 %, l'uranium 233, l'uranium enrichi en 

uranium 235 ou 233, l'uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature 

autrement que sous forme de minerai ou de résidu de minerai, et toute matière contenant un ou 

plusieurs des éléments ou isotopes ci-dessus ; 

b)  par "uranium enrichi en uranium 235 ou 233, il faut entendre l'uranium contenant soit de 

l'uranium 235, soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes, en quantité telle que le rapport entre 

la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 soit supérieur au rapport entre l'isotope 235 et 

l'isotope 238 dans l'uranium naturel ; 

c)  par "transport nucléaire international", il faut entendre le transport de matières nucléaires 

conditionnées en vue d'un envoi par tout moyen de transport  lorsqu'il doit  franchir les frontières 

de l'Etat  sur le territoire duquel il a son origine,  à compter de  son départ d'une installation de 

l'expéditeur dans cet Etat  et  jusqu'à son arrivée dans une installation du destinataire sur le 

territoire de l'Etat de destination finale ; 

d)  Par «installation  nucléaire»,  il  faut entendre une  installation (y  compris  les 

bâtiments  et  équipements  associés)  dans  laquelle  des  matières  nucléaires  sont 

                                                 
1
Les paragraphes d) et e) sont ajoutés par le dahir n° 1.14.31 du 2 mars 2016 portant publication de l’Amendement de 

la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, fait à Vienne le 8 juillet 2005, bulletin officielle n° 

6470 du 2 Juin 2016 p 831. 
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produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement, si  un  

dommage  causé  à  une  telle  installation  ou  un acte  qui  perturbe  son fonctionnement  

peut  entraîner  le  relâchement  de  quantités  significatives  de rayonnements ou de 

matières radioactives; 

 e)  Par  «sabotage»,  il  faut  entendre  tout  acte  délibéré  dirigé  contre  une 

installation  nucléaire  ou  des  matières  nucléaires  en  cours  d’utilisation,  en entreposage  

ou  en  cours  de  transport,  qui  est  susceptible,  directement  ou indirectement, de porter 

atteinte à  la santé et à la sécurité du personnel ou du public ou à l’environnement en 

provoquant une exposition à des rayonnements ou un relâchement de substances 

radioactives. 

Article premier A
1
 

Les objectifs de la présente Convention sont d’instaurer et de maintenir dans le monde entier  

une  protection  physique  efficace  des  matières  nucléaires  utilisées  à  des  fins pacifiques et des 

installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques, de prévenir et de combattre  les  infractions  

concernant  de  telles  matières  et  installations  dans  le  monde entier, et de faciliter la coopération 

entre les États parties à cette fin. 

Article 2
2
 

1. La  présente  Convention  s’applique  aux  matières  nucléaires  utilisées  à  des  fins 

pacifiques  en  cours  d’utilisation,  en  entreposage  et  en  cours  de  transport  et  aux 

installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques, étant entendu, toutefois, que les 

dispositions  des  articles 3  et  4  et  du  paragraphe 4  de  l’article 5  de  la  présente 

Convention  ne  s’appliquent  à  de  telles  matières  nucléaires  qu’en  cours  de  transport 

nucléaire international. 

2. La  responsabilité  de  l’élaboration,  de  la  mise  en  œuvre  et  du  maintien  d’un 

système de protection physique sur le territoire d’un État partie incombe entièrement à cet 

État. 

3. Indépendamment des engagements expressément contractés par les États parties 

en  vertu  de  la  présente  Convention,  rien  dans  la  présente  Convention  ne  doit  être 

interprété comme limitant les droits souverains d’un État. 

4. a) Rien dans la présente Convention ne modifie les autres droits, obligations et 

responsabilités qui découlent pour les États parties du droit international, en 

particulier des  buts  et  principes  de  la  Charte  des  Nations  Unies  et  du  droit  

humanitaire international. 

b) Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces 

termes en droit humanitaire  international, qui sont régies par ce droit ne sont pas 

régies par la présente Convention, et les activités menées par les forces armées 

d’un État dans  l’exercice de  leurs  fonctions officielles, en tant qu’elles sont régies 

par d’autres règles de droit international, ne sont pas non plus régies par la 

présente Convention. 

c) Rien dans  la présente Convention  n’est considéré comme une autorisation licite  

de  recourir  ou  de  menacer  de  recourir  à  la  force  contre  des  matières  ou  

des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques. 

d) Rien dans la présente Convention n’excuse ou ne rend licites des actes par ailleurs 

illicites, ni n’empêche l’exercice de poursuites en vertu d’autres lois . 

5. La présente Convention ne s’applique pas à des matières nucléaires utilisées ou 

conservées à des fins militaires ou à une installation nucléaire contenant de telles matières. 

Article 2 A
1
 

                                                 
1
 Ajoutés par le dahir n° 1.14.31 du 2 mars 2016 portant publication de l’Amendement de la Convention sur la 

protection physique des matières nucléaires, fait à Vienne le 8 juillet 2005, bulletin officielle n° 6470 du 2 Juin 2016 

p 831. 
2
 L’Article 2 de la Convention est remplacé par le dahir n° 1.14.31 du 2 mars 2016 portant publication de 

l’Amendement de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, fait à Vienne le 8 juillet 2005, 

bulletin officielle n° 6470 du 2 Juin 2016 p 831. 
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1. Chaque État partie élabore, met en œuvre et maintient un système approprié de 

protection  physique  des  matières  et  installations  nucléaires  sous  sa  juridiction  ayant 

pour objectifs: 

a) de protéger les matières nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage et en  

cours de transport contre le vol et l’obtention illicite par d’autres moyens; 

b) D’assurer l’application de mesures rapides et complètes destinées à localiser et,  

s’il y a lieu, récupérer des matières nucléaires manquantes ou volées; lorsque les 

matières sont situées en dehors de son territoire, cet État partie agit 

conformément aux dispositions de l’article 5; 

c) De protéger les matières et installations nucléaires contre le sabotage; 

d) D’atténuer  ou  de  réduire  le  plus  possible  les  conséquences  radiologiques 

d’un sabotage. 

2. Pour la mise en œuvre du paragraphe 1, chaque État partie: 

a) Établit  et  maintient  un  cadre  législatif  et  réglementaire pour  régir  la 

protection physique; 

b) Crée ou désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de mettre en 

œuvre le cadre législatif et réglementaire; 

c) Prend toute autre mesure appropriée nécessaire pour assurer la protection 

physique des matières et installations nucléaires.  

3. Pour la mise en œuvre des obligations visées aux paragraphes 1 et 2, chaque État 

partie, sans préjudice des autres dispositions de la présente Convention, applique pour 

autant  qu’il  soit  raisonnable  et  faisable  les  principes  fondamentaux  de  protection 

physique des matières et installations nucléaires ci-après . 

PRINCIPE FONDAMENTAL A: Responsabilité de l’État 

La responsabilité de l’élaboration, de la mise en œuvre et du maintien d’un système 

de protection physique sur le territoire d’un État incombe entièrement à cet État. 

 PRINCIPE FONDAMENTAL B: Responsabilités pendant un transport international 

La responsabilité d’un État pour assurer la protection adéquate des matières 

nucléaires s’étend au transport international de ces dernières jusqu’à ce qu’elle ait été 

transférée en bonne et due forme à un autre État, de manière appropriée. 

PRINCIPE FONDAMENTAL C: Cadre législatif et réglementaire 

L’État est chargé d’établir et de maintenir un cadre législatif et réglementaire pour la 

protection  physique.  Ce  cadre  devrait  inclure  l’élaboration  de  prescriptions  de 

protection  physique  pertinentes  et  la  mise  en  place  d’un  système  d’évaluation  et 

d’agrément  ou  prévoir  d’autres  procédures  pour  la  délivrance  des  autorisations.  Il 

devrait  en  outre  comporter  un  système  d’inspection des  installations  nucléaires  et  du 

transport de matières nucléaires, destiné à s’assurer que les prescriptions pertinentes et les 

conditions d’agrément ou des autres documents d’autorisation sont respectées et à mettre 

en place des moyens pour les faire appliquer, incluant des sanctions efficaces. 

PRINCIPE FONDAMENTAL D: Autorité compétente 

L’État devrait créer ou désigner une autorité compétente chargée de mettre en œuvre 

le cadre  législatif  et  réglementaire  et  dotée  des  pouvoirs,  des  compétences  et  des 

ressources financières et humaines adéquats pour assumer les responsabilités qui lui ont 

été confiées. L’État devrait prendre des mesures pour veiller à ce qu’il y ait une réelle 

indépendance  entre  les  fonctions  de  l’autorité  nationale  compétente  et  celles  de  tout 

autre organisme chargé de la promotion ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire. 

PRINCIPE FONDAMENTAL E: Responsabilité des détenteurs d’agréments 

Les responsabilités en matière de mise en œuvre des différents éléments composant le 

système  de  protection  physique  sur  le  territoire  d’un  État  devraient  être  clairement 

                                                                                                                                                             
1
 L’Article 2 A est  ajouté  par le dahir n° 1.14.31 du 2 mars 2016 portant publication de l’Amendement de la 

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, fait à Vienne le 8 juillet 2005, bulletin officielle n° 

6470 du 2 Juin 2016 p 831. 
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définies.  L’État  devrait  s’assurer  que  la  responsabilité  de  la  mise  en  œuvre  de  la 

protection physique des matières ou des installations nucléaires incombe en premier lieu 

aux  détenteurs  d’agréments  pertinents  ou  d’autres  documents  d’autorisation  (par 

exemple les exploitants ou les expéditeurs). 

PRINCIPE FONDAMENTAL F: Culture de sécurité 

Toutes les entités impliquées dans la mise en œuvre de la protection physique 

devraient accorder  la  priorité  requise  à  la  culture  de  sécurité,  à  son  développement  

et  à  son maintien,  nécessaires pour  assurer  sa  mise  en  œuvre  effective  à  tous  les  

échelons  de chacune de ces entités. 

PRINCIPE FONDAMENTAL G: Menace 

La protection physique dans un État devrait être fondée sur l’évaluation actuelle de 

la menace faite par l’État 

.PRINCIPE FONDAMENTAL H: Approche graduée 

Les  prescriptions  concernant  la  protection  physique  devraient  être  établies  selon  

une approche  graduée  qui  tienne  compte  de  l’évaluation actuelle  de  la  menace,  de 

l’attractivité  relative,  de  la  nature  des  matières et  des  conséquences  qui  pourraient 

résulter de  l’enlèvement non autorisé de  matières nucléaires et d’un acte de sabotage 

contre des matières nucléaires ou des installations nucléaires. 

PRINCIPE FONDAMENTAL I: Défense en profondeur 

Les  prescriptions  nationales  concernant  la  protection  physique  devraient  être 

l’expression  d’un  concept  reposant  sur  plusieurs  niveaux  et  modalités  de  protection 

(qu’ils soient structurels ou techniques, concernant le personnel ou organisationnels) qui 

doivent être surmontés ou contournés par un agresseur pour atteindre ses objectifs. 

PRINCIPE FONDAMENTAL J: Assurance de la qualité 

Une politique et des programmes d’assurance de la qualité devraient être établis et 

mis en  œuvre  en  vue  d’assurer  que  les  prescriptions  définies  pour  toutes  les  activités 

importantes en matière de protection physique sont respectées. 

PRINCIPE FONDAMENTAL K: Plans d’urgence 

Des  plans  d’urgence  destinés  à  répondre  à  un  enlèvement  non  autorisé  de  

matières nucléaires ou à un acte de sabotage visant des installations ou des matières 

nucléaires ou de tentatives en ce sens devraient être préparés et testés de manière 

appropriée par tous les détenteurs d’autorisation et les autorités concernées. 

PRINCIPE FONDAMENTAL L: Confidentialité 

L’État devrait établir les prescriptions à respecter pour préserver la confidentialité 

des informations,  dont  la  divulgation  non  autorisée  pourrait  compromettre  la  

protection physique des matières et des installations nucléaires. 

4.  a) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à toute matière 

nucléaire dont l’État partie décide raisonnablement qu’elle n’a pas à être 

soumise au système de protection physique établi conformément au paragraphe 

1, compte tenu de sa nature, de sa quantité et de son attractivité relative, des 

conséquences radiologiques potentielles et autres  conséquences  de  tout  acte  

non  autorisé  dirigé  contre  elle  et  de  l’évaluation actuelle de la menace la 

concernant. 

b) Une matière nucléaire qui n’est pas soumise aux dispositions du présent article 

en  vertu de l’alinéa a) devrait être protégée conformément à des pratiques de 

gestion prudente. 

Article 3 

Chaque Etat partie prend les dispositions nécessaires conformément à sa législation 

nationale et au droit international pour que, dans toute la mesure possible, pendant un 

transport nucléaire international, les matières nucléaires se trouvant sur son territoire ou à 

bord d'un navire ou d'un aéronef relevant de sa compétence, dans la mesure où ledit 



103 
 

navire ou aéronef participe au transport à destination ou en provenance dudit Etat, soient 

protégées selon les niveaux énoncés & l'annexe I. 

Article 4 

1. Chaque Etat partie n'exporte des matières nucléaires ou n'en autorise l'exportation 

que s'il a reçu l'assurance que lesdites matières seront protégées pendant le transport 

nucléaire international conformément aux niveaux énoncés à 1'annexe I. 

2.  Chaque Etat partie n'importe des  matières nucléaires ou n'en autorise l'impor-

tation en provenance d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention que s'il a reçu 

l'assurance que lesdites matières seront protégées perdant le transport nucléaire 

international conformément aux niveaux énoncés à l'annexe I. 

3.  Un Etat partie n'autorise sur son territoire le transit de matières nucléaires entre 

des Etats non parties à la présente Convention par les voies terrestres ou par les voies 

navigables ou dans ses aéroports ou ports maritimes que s'il a, dans toute la mesure 

possible, reçu l'assurance que lesdites matières seront protégées en cours de transport 

international conformément aux niveaux énoncés à l'annexe I. 

4. Chaque Etat partie applique conformément à sa législation nationale les niveaux 

de protection physique énoncés à l'annexe I aux matières nucléaires transportées d'une 

partie dudit Etat dans une autre partie du même Etat et empruntant les eaux 

internationales ou l'espace aérien international. 

5. L'Etat partie tenu d'obtenir l'assurance que les matières nucléaires seront 

protégées selon les niveaux énoncés à l'annexe I conformément aux paragraphes 1 à 3 ci-

dessus détermine et avise préalablement les Etats par lesquels  lesdites matières 

transiteront par les voies terrestres ou les voies navigables et ceux dans les aéroports ou 

ports maritimes desquels sont prévues des escales. 

6.  La responsabilité d'obtenir 1'assurance visée au paragraphe 1 peut être transmise 

par consentement mutuel à l'Etat partie qui participe au transport en tant qu'Etat 

importateur. 

7. Rien dans le présent article ne doit être interprété comme affectant d'une manière 

quelconque la souveraineté et la juridiction territoriales d'un Etat, notamment sur l'espace 

aérien et la mer  territoriale dudit Etat. 

Article 5
1
 

1. Les  États  parties  désignent  et  s’indiquent  mutuellement,  directement  ou  par  

l’intermédiaire  de  l’Agence  internationale  de  l’énergie  atomique,  leurs  

correspondants pour les questions relevant de la présente Convention. 

2. En cas de vol, de vol qualifié ou de toute autre obtention illicite de  matières 

nucléaires, ou de menace vraisemblable d’un tel acte, les États parties apportent leur 

coopération et leur aide dans toute la mesure possible, conformément à leur  législation  

nationale, pour la récupération et la protection desdites matières, à tout État qui en fait la 

demande. En particulier  :  

a) un État  partie  prend  les  dispositions  nécessaires pour  informer  aussitôt  que  

possible les autres États qui lui semblent concernés de tout vol, vol qualifié ou 

autre obtention illicite de matières nucléaires,  ou  de  menace vraisemblable d’un 

tel acte, et pour  informer, selon qu’il convient, l’Agence internationale de 

l’énergie  atomique et les autres organisations internationales pertinentes; 

b) ce faisant, et selon qu’il convient, les États  parties concernés échangent    des  

informations entre eux ou avec l’Agence internationale de l’énergie atomique  et 

les autres organisations internationales pertinentes afin de protéger les matières 

                                                 
1
 Remplacé  par le dahir n° 1.14.31 du 2 mars 2016 portant publication de l’Amendement de la Convention sur la 

protection physique des matières nucléaires, fait à Vienne le 8 juillet 2005, bulletin officielle n° 6470 du 2 Juin 2016 

p 831. 



104 
 

nucléaires menacées, de vérifier l’intégrité du conteneur de transport ou de  

récupérer les matières nucléaires illicitement enlevées, et: 

i) coordonnent leurs efforts par  la voie diplomatique et par d’autres moyens 

prévus d’un commun accord; 

 ii) se prêtent assistance, si la demande en est faite; 

iii) assurent la restitution des matières nucléaires volées ou   manquantes  qui 

ont été récupérées par suite des événements susmentionnés. Les modalités 

de mise en œuvre de cette coopération sont arrêtées par les États parties 

concernés. 

3. En cas d’acte de sabotage de matières nucléaires ou d’une installation  nucléaire, 

ou de menace vraisemblable d’un tel acte, les États parties coopèrent dans toute la mesure 

possible, conformément à leur législation nationale ainsi  qu’aux obligations pertinentes 

qui leur incombent en vertu du droit   international, selon les modalités suivantes: 

a) si un État partie a connaissance d’une menace vraisemblable de sabotage de 

matières ou d’une installation nucléaires dans un autre État, il décide des  dispositions à 

prendre pour en informer aussitôt que possible ce dernier et, selon qu’il convient, 

l’Agence internationale de l’énergie atomique et les autres  organisations  internationales 

pertinentes, afin d’empêcher le sabotage; 

 b) en cas de sabotage de matières ou d’une installation nucléaires dans un   État 

partie et si celui-ci estime que d’autres États sont susceptibles d’être touchés par un 

événement de nature radiologique, sans préjudice des autres obligations qui lui incombent 

en vertu du droit international, il prend les dispositions  nécessaires  pour  informer 

aussitôt que possible l’autre ou les autres  États  susceptibles d’être touchés par un 

événement de nature radiologique et, selon qu’il convient,   l’Agence internationale de 

l’énergie atomique et les autres organisations internationales pertinentes, afin de   réduire   

le   plus   possible ou d’atténuer  les   conséquences   radiologiques de cet acte de sabotage 

 ; 

c) si, compte tenu  des alinéas a) et b), un État partie demande une  assistance, 

chaque État partie auquel une telle demande est adressée détermine rapidement et fait 

savoir à celui qui requiert l’assistance, directement ou  par  l’intermédiaire  de  l’Agence 

internationale de l’énergie atomique, s’il est en mesure de fournir l’assistance requise, 

ainsi que la portée et les conditions de l’assistance qui pourrait être octroyée; 

d) la coordination des activités de coopération visées aux alinéas a), b) et  c)  est  

assurée par la voie diplomatique et par d’autres moyens prévus d’un commun accord. Les 

modalités de mise en œuvre de cette coopération sont définies  par  les  États  parties  

concernés  de  manière bilatérale ou multilatérale.  

4. Les États parties coopèrent et se consultent, en  tant que de besoin,  directement 

ou par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie  atomique et d’autres 

organisations internationales pertinentes, en vue d’obtenir  des avis sur la conception, le 

maintien et l’amélioration des systèmes de protection physique des matières nucléaires en 

cours de transport international. 

5. Un État partie peut consulter les autres États parties et coopérer avec eux, en tant 

que de besoin, directement ou par l’intermédiaire de l’Agence   internationale de l’énergie 

atomique et d’autres organisations internationales  pertinentes, en vue d’obtenir leurs 

avis sur la conception, le maintien et  l’amélioration de son système national de protection 

physique des matières  nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage et en cours de 

transport sur le  territoire national et des installations nucléaires. 

Article 6
1
 

                                                 
1
 Remplacé  par le dahir n° 1.14.31 du 2 mars 2016 portant publication de l’Amendement de la Convention sur la 

protection physique des matières nucléaires, fait à Vienne le 8 juillet 2005, bulletin officielle n° 6470 du 2 Juin 2016 

p 831. 
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1. Les États parties prennent les mesures appropriées compatibles avec leur  

législation nationale pour protéger le caractère confidentiel de toute information qu’ils 

reçoivent à titre confidentiel en vertu des dispositions de la présente Convention d’un 

autre État partie ou à l’occasion de leur participation à une activité exécutée en 

application de la présente Convention. Lorsque des États parties communiquent 

confidentiellement des informations à des organisations internationales ou à des États  qui 

ne sont pas parties à la présente Convention, des  mesures  sont  prises  pour  faire  en 

sorte que la confidentialité de ces informations soit protégée. Un État partie qui a  reçu 

des informations à  titre confidentiel d’un autre État partie ne communique ces 

informations à des tiers qu’avec le consentement de cet autre État partie. 

2. Les États parties ne sont pas tenus par la présente Convention de fournir des 

informations que leur législation nationale ne permet pas de communiquer ou qui 

compromettraient leur sécurité nationale ou la protection physique des matières ou 

installations nucléaires.  

Article 7
1
 

1. Le fait de commettre intentionnellement l’un des actes suivants: 

a) le recel, la détention, l’utilisation, le transfert, l’altération, la cession ou la 

dispersion de matières nucléaires, sans l’autorisation requise, et entraînant ou pouvant  

entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux 

biens ou à l’environnement; 

b) le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires; 

c) le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires; 

d) un acte consistant à transporter, envoyer ou déplacer des matières nucléaires vers 

ou depuis un État sans l’autorisation requise; 

e) un acte dirigé contre une installation nucléaire, ou un acte perturbant le  

fonctionnement d’une installation nucléaire, par lequel l’auteur provoque  

intentionnellement ou sait qu’il peut provoquer la mort ou des blessures graves  pour 

autrui ou des dommages substantiels  aux biens ou à l’environnement par suite de 

l’exposition à des rayonnements ou du relâchement de substances radioactives, à moins que 

cet acte ne soit entrepris en conformité avec le droit national de l’État partie sur le  

territoire duquel l’installation nucléaire est située; 

 f) le fait d’exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou toute 

autre forme d’intimidation; 

g) la menace: 

i) d’utiliser des matières nucléaires dans le but de causer la mort ou des blessures  

graves à autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement 

ou de  commettre l’infraction décrite à l’alinéa e); 

ou 

ii) de commettre une des infractions décrites aux alinéas b) et e) dans le but de 

contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale 

ou un État à faire ou à s’abstenir de faire un acte; 

h) la  tentative de commettre l’une des infractions décrites aux alinéas a) à e); 

 i) le fait de participer à l’une des infractions décrites aux alinéas a) à h); 

j) le fait pour une personne d’organiser la commission d’une infraction visée aux  

alinéas a) à h) ou  de  donner l’ordre à d’autres personnes de la commettre;  

 k) un acte qui contribue à la commission de l’une des infractions décrites aux alinéas 

a) à h) par un groupe de personnes agissant de concert. Un tel acte est intentionnel et: 

                                                 
1
 Le  paragraphe  1  de  l’Article  7  de  la  Convention  est  remplacé  par  le dahir n° 1.14.31 du 2 mars 2016 portant 

publication de l’Amendement de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, fait à Vienne le 8 

juillet 2005, bulletin officielle n° 6470 du 2 Juin 2016 p 831. 
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i) soit vise à faciliter l’activité criminelle ou à servir le but criminel du groupe,  

lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d’une infraction visée aux alinéas 

a) à g); 

ii) soit est fait en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction 

visée aux alinéas a) à g); est  considéré  par  chaque  État  partie  comme  une  infraction  

punissable  en  vertu  de son droit national. 

2. Tout Etat partie applique aux infractions prévues dans le présent article des peines 

appropriées, proportionnées à la gravité de ces infractions. 

Article 8 

1. Tout Etat partie prend les mesures éventuellement nécessaires pour établir sa 

compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 7 dans les cas ci-après:  

a)  Lorsque l'infraction est commise sur le territoire dudit Etat ou à bord d'un navire ou d'un 

aéronef immatriculé dans ledit Etat. 

b) Lorsque l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit Etat. 

2. Tout Etat partie prend également les mesures éventuellement nécessaires pour établir sa 

compétence aux fins de connaître desdites infractions lorsque l'auteur présumé de l'infraction se 

trouve sur son territoire et que ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 11 dans l'un 

quelconque des Etats mentionnés au paragraphe 1. 

3.  La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux 

lois nationales. 

4.  Outre les Etats parties mentionnés aux paragraphes 1 et 2, tout Etat partie 

peut,  conformément au droit international,  établir sa compétence aux fins de connaître des 

infractions visées à l'article 7,  lorsqu'il participe à un transport nucléaire international en tant 

qu'Etat exportateur ou importateur de matières nucléaires. 

Article 9 
S'il estime que les circonstances le justifient, l'Etat partie sur le territoire duquel ce trouve 

l'auteur présumé de l'infraction recourt, conformément à sa législation nationale, aux mesures 

appropriées, y compris à la détention, pour assurer la présence dudit autour présumé aux fins de 

poursuites judiciaires ou d'extradition. Les mesures prises aux termes du présent article sont 

notifiées sans délai aux Etats tenus d'établir leur compétence conformément aux dispositions de 

l'article 8 et, si besoin est, à tous les autres Etats concernés. 

Article 10 

L'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, s'il n'extrade 

pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités 

compétentes pour l'exercice de l'action pénale, selon une procédure conforme à la législation 

dudit Etat. 

Article 11 
1. Les infractions visées à 1’article 7 sont de plein droit comprises comme car d'extradition 

dans tout traité d'extradition en vigueur entre des Etats parties. Les Etats parties s'engagent à 

inclure ces infractions parmi les cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre 

eux. 

2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à 1'existence d'un traité est saisi d'une 

demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas  lié par un traité 

d'extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de 

l'extradition pour ce qui concerne les  infractions susvisées. L'extradition est  soumise aux autres 

conditions prévues par la législation de  l'Etat  requis. 

3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité 

reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues 

par le droit de l'Etat requis. 

4. Entre Etats parties, chacune de ces infractions est considérée,  aux fins de 

l'extradition,  comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des 

Etats parties tenus d'établir leur compétence conformément aux dispositions du paragraphe 1 de 

l'article 8. 
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Article 11 A
1
 

Aux fins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre États parties, aucune des 

infractions visées à l’article 7 n’est considérée comme une infraction politique, ou connexe 

à une infraction politique, ou inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une 

demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être 

refusée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction politique, une infraction 

connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques. 

Article 11 B
2
 

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme 

impliquant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’État partie requis a 

des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition pour les infractions visées à 

l’article 7 ou la demande d’entraide concernant de telles infractions a été présentée aux 

fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, 

de nationalité, d’origine ethnique ou d’opinions politiques, ou que donner suite à cette 

demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces 

considérations.  

Article 12 
Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison de l'une des 

infractions prévues à l'article 7 bénéficie d'un traitement équitable à tous les stades de la 

procédure. 

Article 13 
1.  Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute 

procédure pénale relative aux infractions prévues à l'article 7, y compris en ce qui concerne la 

communication d'éléments de preuves dont ils disposent et qui sont nécessaires aux 

poursuites.    Dans tous les cas,  la loi applicable pour l'exécution d'une demande d'entraide est 

celle de l'Etat requis. 

2. Les  dispositions  du paragraphe  1  n'affectent  pas  les obligations, découlant de 

tout  autre  traité,  bilatéral  ou multilatéral,   qui  régit ou retira tout ou partie  de l'entraide 

judiciaire en matière pénale. 

Article 13 A
3
 

Rien dans la présente Convention n’affecte le transfert de technologie nucléaire à des 

fins pacifiques qui est entrepris en vue de renforcer la protection physique des matières et 

installations nucléaires.  

Article 14
4
 

1. Chaque Etat partie informe le dépositaire des lois et règlements qui donnent effet à la 

présente Convention. Le dépositaire communique périodiquement ces renseignements à tous les 

Etats parties. 

2. L'Etat partie  sur  le  territoire  duquel  l'auteur présume d'une  infraction est poursuivi 

communique, dans la mesure du possible,  en premier lieu le résultat de la procédure aux Etats 

directement  intéressées.  L'Etat partie  communique par ailleurs le résultat de la procédure  au 

dépositaire  qui  en informe   tous  les  Etats 

                                                 
1
 Article 11 A est  ajouté par  le dahir n° 1.14.31 du 2 mars 2016 portant publication de l’Amendement de la 

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, fait à Vienne le 8 juillet 2005, bulletin officielle n° 

6470 du 2 Juin 2016 p 831. 
2
 Article 11 B est  ajouté par  le dahir n° 1.14.31 du 2 mars 2016 portant publication de l’Amendement de la 

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, fait à Vienne le 8 juillet 2005, bulletin officielle n° 

6470 du 2 Juin 2016 p 831. 
3
 Article 13 A est  ajouté par  le dahir n° 1.14.31 du 2 mars 2016 portant publication de l’Amendement de la 

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, fait à Vienne le 8 juillet 2005, bulletin officielle n° 

6470 du 2 Juin 2016 p 831. 
4
 Le  paragraphe  3  de  l’Article  14  de  la  Convention  est  remplacé  par  le dahir n° 1.14.31 du 2 mars 2016 portant 

publication de l’Amendement de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, fait à Vienne le 8 

juillet 2005, bulletin officielle n° 6470 du 2 Juin 2016 p 831. 
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3. Lorsqu’une infraction concerne des matières nucléaires en cours d’utilisation, en 

entreposage ou en cours de transport sur le territoire national et que tant l’auteur présumé 

de l’infraction que les matières nucléaires concernées demeurent sur le territoire de l’État 

partie où l’infraction a été commise, ou lorsqu’une infraction concerne une installation 

nucléaire et que l’auteur présumé de l’infraction demeure sur le territoire de l’État partie 

où l’infraction a été commise, rien dans la présente Convention n’est interprété comme 

impliquant pour cet État partie de fournir des informations sur les procédures pénales 

relatives à cette infraction.  

Article 15 
 Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de ladite Convention. 

Article 16
1
 

1. Le dépositaire convoque une conférence des États parties cinq ans après l’entrée en 

vigueur de l’amendement adopté le 8 juillet 2005 afin d’examiner l’application de la 

présente Convention et de procéder à son évaluation en ce qui concerne le préambule, la 

totalité du dispositif et les annexes compte tenu de la situation existant à ce moment-là. 

2. Par la suite, à des intervalles de cinq ans au moins, la majorité des États parties 

peut obtenir la convocation de conférences ultérieures ayant le même objectif, en 

soumettant au dépositaire une proposition à cet effet.  

Article 17 
1. En cas de différend entre deux ou plusieurs  Etats parties  concernant  1' interprétation ou 

l'application de la Convention,  lesdits Etats parties se consultent en vue de régler le différend par 

voie  de négociation ou par tout  autre moyen pacifique de règlement des différends  acceptable 

par toutes  les  parties  au différend. 

2. Tout différend de cette nature qui ne peut être réglé de la manière prescrite au 

paragraphe 1 est à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la 

Cour internationale de Justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la 

demande d'arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d'accord sur 

l'organisation de l'arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour internationale de 

justice ou au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs 

arbitrés. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies prévaut. 

3. Tout Etat partie, au moment où il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte ou 

l'approuve, ou y adhère, peut déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'une ou l'autre ou les deux 

procédures de règlement des différends énoncées au paragraphe 2 du présent article. Les autres 

Etats parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 

2 à l'égard d'un Etat partie qui a formulé une réserve au sujet de cette procédure 

4. Tout Etat partie qui a formulé une réserve, conformément aux dispositions du paragraphe 

3 du présent article, peut à tout moment lever cette réserve par voie de notification adressée au 

dépositaire. 

Article 18 

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats au Siège de l'Agence 

internationale de l'énergie atomique, à Vienne, et au Siège de 1'Organisation des Nations 

Unies,  à New York, à partir du 3 mars 1980 jusqu'à son entrée en vigueur. 

2.  La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation 

des Etats signataires. 

3. Après son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les 

Etats. 

4.              

                                                 
1
 L’Article  16  de  la  Convention  est  remplacé  par  le dahir n° 1.14.31 du 2 mars 2016 portant publication de 

l’Amendement de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, fait à Vienne le 8 juillet 2005, 

bulletin officielle n° 6470 du 2 Juin 2016 p 831. 
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a. La présente Convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion d'organisations 

internationales et d'organisations régionales ayant un caractère d'intégration ou un autre 

caractère, à condition que chacune desdites organisations soit constituée par des Etats souverains 

et ait compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux portant sur des 

domaines couverts par la présente Convention. 

b. Dans les domaines de leur compétence, ces organisations  en leur nom propre, exercent 

les droits et assument les responsabilités que la présente Convention attribue aux Etats parties 

c. En devenant partie à la présente Convention, une telle organisation communique au 

dépositaire une déclaration indiquant quels sont ses Etats Membres et quels articles de la 

présente Convention ne lui sont pas applicables. 

d. Une telle organisation ne dispose pas de voix propre en plus de celles de ses Etats 

Membres. 

5.  Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés 

auprès du dépositaire. 

Article 19 
1. La présente Convention entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt, 

auprès du dépositaire, du vingt et unième instrument de ratification, d'acceptation ou 

d'approbation. 

2. Pour chacun des Etats qui ratifient la Convention, l'acceptent, l'approuvent ou 

y  adhèrent après le dépôt du vingt et unième instrument de ratification, d'acceptation ou 

d'approbation, la Convention entre en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son 

instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 

Article 20 

1.   Sans préjudice do l'article 16, un Etat partie peut proposer des amendements à la 

présente Convention. L'amendement proposé est soumis au dépositaire qui le communique 

immédiatement à tous les Etats parties. Si la majorité des Etats parties demande au dépositaire de 

réunir une conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire invite tous les Etats 

parties à assister à une telle conférence, qui s'ouvrira 30 jours au moins après l'envoi des 

invitations. Tout amendement adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les 

Etats parties est communiqué sans regard par le dépositaire à tous les Etats parties. 

2.       L'amendement entre en vigueur pour chaque Etat partie qui dépose son instrument de 

ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement le trentième jour après la date à 

laquelle les deux tiers des Etats parties ont déposé leurs instruments 

de  ratification,  d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire. Par la suite,  l'amendement 

entre en vigueur pour tout autre Etat partie le jour auquel cet Etat partie dépose non instrument 

de ratification, d'acceptation ou d’approbation de 1'amendement. 

Article 21 
1.  Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite au 

dépositaire. 

2.  La dénonciation prend effet cent quatre-vingts jours après la date à laquelle le 

dépositaire reçoit la notification. 

Article 22 

Le dépositaire notifie sans retard à tous les Etats : 

a)  chaque signature de la présente Convention. 

b) chaque dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 

c)   toute formulation ou tout retrait d'une réserve conformément à l'article 17. 

d)  toute communication faite par une organisation conformément au paragraphe 4 c) de 

l'article 18. 

e)  l'entrée en vigueur de la présente Convention. 

f)   l'entrée en vigueur de tout amendement à la présente Convention. 

g) toute dénonciation faite en vertu de l'article 21. 
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Article 23 
L'original de la présente Convention dont les versions arabe chinoise, anglais 

espagnole,  française et russe font également foi sera déposé auprès  du Directeur général de 

1'Agence  internationale de l'énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées à tous les 

Etats. 

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention, ouverte 

à la signature à Vienne et à New York le 3 mars 1980. 

Annexe  I 

Niveaux de protection physique applicable aux transports internationaux de 

matières nucléaires, tels qu’ils sont définis à l’annexe II 

  
1.au cours de l’entreprise à l’occasion du transport nucléaire international, les niveaux de 

protection physique ci-après doivent être appliqués: 

a)   les matières de la catégorie  III sont entreposées  dans une zone d’accès contrôlé. 

b)  les matières de la catégorie II sont entreposées  dans une zone constamment surveillée 

par des gardes ou des dispositifs électroniques, entourée d’une barrière matérielle comportant un 

nombre limité de pointe d’entrée soumis à un contrôle approprié, ou dans toute zone munie d’une 

protection physique d’un degré équivalent. 

c)   les matières de la catégorie I sont entreposées dans une zone protégée de la matière 

définie ci-dessus en ce qui concerne la catégorie  II mais dont l’accès n’est en outre 

permis  qu’aux personnes reconnues dignes de confiance, et  placée sous la surveillance de 

gardes qui sont en liaison étroite  avec des forces d’intervention appropriées.  les mesures 

particulières, prévues dans ce contexte ont  pour objet de détecter et de prévenir toute 

attaque  tout accès non autorisé ou tout retrait de matières non autorisé. 

2.  les niveaux ci-après s’appliquent aux transports nucléaires internationaux :        

a)   pour les matières des catégories II et III, le transport s’effectue avec des précautions 

particulières comportant notamment la conclusion d’arrangements préalables entre l’expéditeur, 

le destinataire et le transporteur, et d’un accord préalable entre les personnes physiques ou 

morales  relevant de la juridiction et de la réglementation des états exportateur et importateur, qui 

précise le moment, le lieu et les modalités du transfert de la responsabilité du transport. 

b)   pour les matières de la catégorie I, le transport s’effectue avec les précautions 

particulières énoncées plus haut pour le transport des matières des catégories II III, et en outre, 

sous la surveillance constante d’une escorte et dans des conditions assurant une liaison étroite 

avec des forces d’intervention appropriées. 

c)  pour l’uranium naturel se présentant autrement que sous forme de minorais ou de résidus 

de minerais, la protection pour le transport de quantités dépassant 500 Kg d’uranium comporte la 

notification préalable de l’expédition spécifiant le mode de transport, l’heure d’arrivée prévue et 

la confirmation que les matières ont bien été reçues. 
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Annexe II
1
 

Tableau : catégorisation de matières nucléaires 

Matière 

Catégorie 

I II III
 c  /

 

1. Plutonium 
a/
 

  

Non irradie 
b/
 

  

2 kg ou plus 

  

Moins de 2Kg 

mais plus de 500 g 

500 g ou moins 

mais plus de 15 g 

2. Uranium 235 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Non irradié 
b/
 

 Uranium enrichi 

à 20% ou plus en 

235 u 

 Uranium enrichi 

à 10% ou plus, 

moins) mois de 

20%, en 235 u 

 Uranium enrichi 

à moins de 10% en 

235 u 

5 Kg ou plus 

  

  

  

- 

  

  

  

  

- 

  

Moins de 5 Kg 

mais plus de 1 Kg 

  

10 Kg ou plus 

  

  

  

  

- 

  

1 Kg ou moins 

mais plus de 15 g 

  

Moins de 10 Kg 

Mais plus de 1 kg. 

  

  

  

10  Kg ou plus 

  

3. Uranium 233 
Non irradié 

b /
 

  

2 Kg ou plus 

  

Moins de 2 Kg 

mais plus de 500 g 

500 g ou moins 

mais plus de 15 g 

4. Combustible 

irradié  

  

  

  

  

  

  

    

Uranium appauvri 

ou naturel, thorium 

ou combustible 

faiblement enrichi 

(mois de 10% de 

teneur en matières 

fissiles) 
d  /    e  /

 

  

  
a.  Tout le plutonium sauf s’il a une concentration isotopique dépassant 80% en plutonium 

238. 

b.  Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur 

donnant un niveau de rayonnement égal ou inférieur à 1 gray/heure (100 rads/heure) à 1 

mètre de distance sans écran. 

c.    les quantités qui n’entrent pas dans la catégorie III ainsi que l’uranium naturel devraient 

être protégés conformément à des pratiques de gestion prudente. 

d.  ce niveau de protection est recommandé, mais il est loisible aux états d’attribuer  une 

catégorie de protection physique différente après évaluation des circonstances particulières 

e. Les autres combustibles qui en vertu de leur teneur originelle en matières fissiles 

sont classés dans la catégorie I ou dans la catégorie II avant irradiation peuvent entrer 

dans la catégorie directement inférieure si le niveau de rayonnement du combustible 

dépasse 1 gray/heure (100 rads/heure) à 1 mètre de distance sans écran.  

  

                                                 
1
 La note b/ et e/ de l’annexe II de la Convention sont remplacées par le dahir n° 1.14.31 du 2 mars 2016 portant 

publication de l’Amendement de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, fait à Vienne le 8 

juillet 2005, bulletin officielle n° 6470 du 2 Juin 2016 p 831. 
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إ(إبنرش2003يونيوإإ19)إ1424منإربيعإال خرإإ18صادرإيفإإ1.99.332ظهريإرشيفإرمقإ

إمعاذدةإاحلظرإالشاملإللتجاربإالنوويةإاملعمتدةإمنإطرفإامجلعيةإالعامة

1996املنعقدةإيفإشهرإسبمتربإإ51ملنظيةإالأممإاملتحدةإخاللإدورهتاإ
1

 

 امحلدإهللإوحد ،

 بداخهل:إ-الوابعإالرشيفإ

 احلسنإبنإمحمدإبنإيوسفإهللاإوليه()محمدإبنإ

 يعملإمنإظهريانإالرشيفإذها،إأأسام إهللاإوأأعزإأأمر إأأننا:

إالأممإ إملنظية إالعامة إامجلعية إطرف إمن إاملعمتدة إالنووية إللتجارب إالشامل إاحلظر إمعاذدة إعىل بناء

 ؛1996املنعقدةإيفإشهرإسبمتربإإ51املتحدةإخاللإدورهتاإ

إ1420ذيإالقعدةإإ9بتارخيإإ1.99.331رإبتنفيه إالظهريإالرشيفإرمقإالصادإ23.99وعىلإالقانونإرمقإ

 (إوالقايضإابملواةقةإمنإحيثإاملادأأإعىلإتصديقإاملعاذدةإاملهكورة؛2000ةربايرإإ15)

يداعإواثئقإمصادقةإامليلكةإاملغربيةإعىلإاملعاذدةإاملهكورةإاملوقعإبنيويوركإيفإ أأبريلإإ17وعىلإحمرضإا 

2000، 

 رشيفإدماإي ي:أأصدرانإأأمرانإالإ

تنرشإابجلريدةإالرمسية،إعقبإظهريانإالرشيفإذها،إمعاذدةإاحلظرإالشاملإللتجاربإالنوويةإاملعمتدةإ

 .1996املنعقدةإيفإشهرإسبمتربإإ51منإطرفإامجلعيةإالعامةإملنظيةإالأممإاملتحدةإخاللإدورهتاإ

 (.2003يونيوإإ19)إ1424منإربيعإال خرإإ18وحررإابلرابطإيفإ
 وف:وقعهإابلع

 الوزيرإالأول،

دريسإجوو.  ال مضاء:إا 

* 
 *        * 

 ادليااجة

لهياإةاميإي يإابمسإ"ادلولإالأطراف"(. نإادلولإالأطرافإيفإذه إاملعاذدةإ)املشارإا   ا 

ذإترحب ابلتفاقاتإادلوليةإوالتدابريإال جيابيةإالأخرىإاملتخهةإيفإالس نواتإالأخريةإيفإميدانإنزعإإا 

إيفإ إدما إانتشارإالسالحإالنووي، إالنووية،إوكهكلإيفإميدانإمنع ذكلإالتخفيضاتإيفإترساانتإالأسلحة

 الأسلحةإالنوويةإجبييعإوجوذه.

                                                 
1

 .247(إصإ2004ينايرإإ19)إ1424ذوإالقعدةإإ26الصادرةإيفإإ5179اجلريدةإالرمسيةإرمقإإ
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ذإتربز  أأمهيةإالتنفيهإالتامإالرسيعإملثلإذه إالتفاقاتإوالتدابري.إوا 

إمهنا إنزعإإواقتناعا إسبيل إيف إالفعاةل إالتدابري إمن إمزيد إلختاذ إةرصة إيتيح إاحلايل إادلويل إالوضع بأأن

ذإتعلنلسالحإالنوويإوضدإانتشارإالأسلحةإالنوويةإجبييعإوجوذه.إا  عزهماإعىلإاختاذإمثلإذه إالتدابري.إوا 

ذإتؤكد ابلتايلإرضورةإبهلإهجودإمهنجيةإوتدرجييةإمتواصةلإلتقليلإالأسلحةإالنوويةإيفإالعاملإبغيةإإوا 

إونزعإالسالحإالعامإالاك زاةلإذه إالأسلحة. ملإيفإظلإرقابةإدوليةإصارمةإالوصولإيفإالهنايةإا ىلإذدفإا 

 وةعاةل.

إتدرك ذ إبتقييدإإوا  إالنووية، إالتفجريات إوسائر إالنووية إالأسلحة إجتارب إتفجريات إمجيع إوقف أأن

هناءإاس تحداثإأأنواعإجديدةإمتقدمةإمنإالأسلحةإالنووية،إ اس تحداثإالأسلحةإالنوويةإوحتسيهناإالنوعيإوا 

 نتشارإجبييعإوجوذه.يشلكإتدبرياإةعالإلزنعإالسالحإالنوويإوعدمإالا

ذإتدركإكهكل أأنإوضعإحدإمجليعإذه إالتفجرياتإالنوويةإسيشلكإابلتايلإخووةإمعقوةلإيفإسبيلإإوا 

 القيامإبعيليةإمهنجيةإلتحقيقإنزعإالسالحإالنووي.

إمهنا برامإإواقتناعا إللتجاربإالنوويةإيهإعنإطريقإا  إحد إللتوصلإا ىلإوضع إأأكرثإالورقإةعالية بأأن

كنإالتحققإمهناإدولياإبفعاليةإحلظرإالتجاربإالنوويةإحظراإشامال،إوذوإأأمرإيشلكإمنهإمعاذدةإعامليةإمي

 عهدإبعيدإذدةاإمنإأأذدافإاجملمتعإادلويلإاملتسيةإبأأعىلإأأولويةإيفإميدانإنزعإالسالحإوعدمإالانتشار.

ذإتنو  لنوويةإحلظرإجتاربإالأسلحةإاإ1962ابلتولعاتإاليتإأأعربتإعهناإالأطرافإيفإمعاذدةإعامإإوا 

يفإاجلوإويفإالفضاءإاخلاريجإوحتتإسوحإاملاءإسعياإلتحقيقإوقفإمجيعإتفجرياتإجتاربإالأسلحةإالنوويةإ

 ا ىلإالأبد.

ذإتنو إأأيضا  ابل راءإاملعربإعهناإبأأنإذه إاملعاذدةإميكنإأأنإتسامهإيفإحاميةإالايئة.إوا 

ذإتؤكد اذدةإوذدةهاإيفإاملسامهةإبفعاليةإالغرضإاملمتثلإيفإاجتهابإانضاممإاكةةإادلولإا ىلإذه إاملعإوا 

إالسملإ إنزعإالسالحإالنوويإوابلتايلإيفإتعزيز إويفإْعلية إوجوذه إجبييع إالنووية إالأسلحة إانتشار يفإمنع

 والأمنإادلوليني.

 قدإاتفقتإاكل يت:

 املادةإالأوىل

 الالزتاماتإالأساس ية

حةإالنوويةإأأوإأأيإتفجريإتتعهدإلكإدوةلإطرفإبعدمإا جراءإأأيإتفجريإمنإتفجرياتإجتاربإالأسل-1

 نوويإأ خر،إوحبظرإومنعإأأيإتفجريإنوويإمنإذهاإالقبيلإيفإأأيإماكنإخيضعإلوليهتاإأأوإس يورهتا.

تتعهدإلكإدوةلإطرف،إعالوةإعىلإذكل،إابلمتناعإعنإالتسببإيفإا جراءإأأيإتفجريإمنإتفجرياتإ-2

 املشاركةإةيهإبأأيإطريقةإاكنت.إجتاربإالأسلحةإالنوويةإأأوإأأيإتفجريإنوويإأ خر،إأأوإالتشجيعإعليهإأأو
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 املادةإالثانية

 املنظية

 أأحاكمإعامةإ-أألفإ

إالنوويةإ-1 إللتجارب إالشامل إاحلظر إمعاذدة إمنظية نشاء إاب  إذها، إدموجب إالأطراف، إادلول تقوم

لهياإةاميإي يإابمسإ"املنظية"(إلتحقيقإموضوعإوغرضإذه إاملعاذدة،إوضامنإتنفيهإأأحاكهما،إدماإيفإ )املشارإا 

إادلولإذكلإ إبني إةامي إوالتعاون إللتشاور إوتوةريإحمفل إلها، إابلتحققإادلويلإمنإالامتثال إاملتعلقة الأحاكم

 الأطراف.

تكونإلكإادلولإالأطرافإأأعضاءإيفإاملنظية.إولإجيوزإحرمانإأأيإدوةلإطرفإمنإعضويهتاإيفإ-2

 املنظية.

 يكونإمقرإاملنظيةإيفإةيينا،إمجهوريةإاليمسا.-3

كأهجزةإاتبعةإللينظية:إمؤمترإادلولإالأطراف،إواجمللسإالتنفيهي،إوالأمانةإالفنيةإينشأأإدموجبإذهاإإ4

 اليتإتتضينإمركزإالاياانتإادلويل.

إادلولإ-5 إوتتشاور إاملعاذدة. إلهه  إوةقا إوظائفها إممارس هتا إيف إاملنظية إمع إطرف إدوةل إلك تتعاون

اءاتإدوليةإمناس اةإأأخرى،إدماإيفإذكلإالأطراف،إمبارشةإةاميإبيهناإأأوإعنإطريقإاملنظيةإأأوإمنإخاللإا جرإ

إيتعلقإ إةامي إتثار إأأن إميكن إمسأأةل إأأية إبشأأن إمليثاقها، إووةقا إاملتحدة إالأمم طار إا  إيف إهبا ال جراءاتإاملعيول

 دموضوعإوغرضإذه إاملعاذدةإأأوإبتنفيهإأأحاكهما.

ممكنإمنإالتقحمإتقومإاملنظيةإبأأنشوهتاإاخلاصةإابلتحققإاملنصوصإعلهياإيفإذه إاملعاذدةإبأأقلإقدرإ-6

إولإتولبإاملنظيةإسوىإاملعلوماتإوالاياانتإ إويفإالوقتإاملناسب. إبكفاءة إبلوغإأأذداةها اذليإيتفقإمع

الرضوريةإللوةاءإدمسؤولياهتاإدموجبإذه إاملعاذدة.إوتتخهإمجيعإالاحتياطاتإمحلايةإرسيةإاملعلوماتإاملتعلقةإ

إاليتإتصلإا ىل إبوجهإخاصإابلأنشوةإواملراةقإاملدنيةإوالعسكرية إاملعاذدة،إوتلزتم إدلىإتنفيهإذه  إعليها

 ابلأحاكمإاملتعلقةإابلرسيةإواملنصوصإعلهياإيفإذه إاملعاذدة.

تعتربإلكإدوةلإطرفإأأنإاملعلوماتإوالاياانتإاليتإتأأمتهناإعلهياإاملنظيةإبصددإتنفيهإذه إاملعاذدةإ-7

إاملعل إذه  إيف إتترصف إول إخاصة. إمعامةل إوتولهيا إرسية إحقوقهاإمعلومات إس ياق إيف ل إا  إوالاياانت ومات

 والزتاماهتاإدموجبإذه إاملعاذدة.

إالفنيةإواملراةقإالقامئة،إحسبإالاقتضاء،إ-8 إمنإاخلربة إا ىلإال ةادة تسعىإاملنظية،إكهيئةإمس تقةل،

إمنظامتإدوليةإ إمع إعنإطريقإترتيباتإتعاونية ىلإحتقيقإأأقىصإقدرإمنإالكفاءاتإمنإحيثإالتلكفة، وا 

إالتجاريإأأخرىإمثلإال إالرتتيباتإذاتإالوابع إابس تثناء إالرتتيبات، إذه  إوحتدد إاذلرية. إللواقة واكةلإادلولية

 والتعاقديإالبس يطإوالعادي،إيفإاتفاقاتإتعرضإعىلإمؤمترإادلولإالأطرافإلليواةقةإعلهيا.

إنفقات-9 إلقسية إاملقررة إجلدولإالأنصاة إوةقا إاملنظية إادلولإالأطرافإس نوايإتاكليفإأأنشوة إتدةع

 الأممإاملتحدةإمعإتعديهلإملراعاةإالاختالةاتإيفإالعضويةإبنيإالأممإاملتحدةإواملنظية.
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ختصمإالاشرتااكتإاملاليةإلدلولإالأطرافإيفإاللجنةإالتحضرييةإعىلإحنوإمناسبإمنإمساذامهتاإ-10

 يفإاملزيانيةإالعادية.

كونإُلإحقإالتصويتإيفإأأيإعضوإيفإاملنظيةإيتأأخرإعنإتسديدإاشرتاكهإاملقررإللينظيةإلإيإ11

ذاإاكنإمقدارإمتأأخراتهإيساويإأأوإيتجاوزإمقدارإالاشرتاكإاملس تحقإعليهإعنإالعامنيإالاكملنيإ املنظيةإا 

ذاإاكنإمقتنعاإبأأنإالتخلفإ السابقني.إغريإأأنهإجيوزإملؤمترإادلولإالأطرافإأأنإيسيحإلههاإالعضوإابلتصويتإا 

 ُلإهبا.عنإتسديدإالاشرتاكإيرجعإا ىلإظروفإلإِقَبَلإ

 مؤمترإادلولإالأطرافإ-ابءإ

 التكوينإوال جراءاتإواختاذإالقرارات

إادلولإالأطراف.إ-12 إمنإمجيع إةاميإي يإابمسإ"املؤمتر"( ليه إا  إادلولإالأطرافإ)املشار يتأألفإمؤمتر

 ويكونإللكإدوةلإطرفإممثلإواحدإيفإاملؤمترإجيوزإأأنإيراةقهإمناوبونإومستشارون.

إ-13 إا ىلإعقد إالوديع إذه إيدعو إنفاذ إبدء إبعد إثالثنيإيوما إيتجاوز إل إيفإموعد إلليؤمتر إدورة أأول

 املعاذدة.

 جيمتعإاملؤمترإيفإدوراتإعاديةإتعقدإس نواي،إماإملإيقررإغريإذكل.إ14

 تعقدإدورةإاس تثنائيةإلليؤمتر:-15

 )أأ(إعندماإيقررإاملؤمترإذكل؛

 )ب(إأأوإعندماإيولبإاجمللسإالتنفيهيإذكل؛

 كلإأأيإدوةلإطرفإوتؤيدذاإأأغلايةإادلولإالأطراف.)ج(إأأوإعندماإتولبإذ

يوماإبعدإقرارإاملؤمتر،إأأوإطلبإاجمللسإالتنفيهي،إإ20وتعقدإادلورةإالاس تثنائيةإيفإموعدإلإيتجاوزإ

 أأوإاحلصولإعىلإالتأأييدإالالزم،إماإملإحيددإغريإذكلإيفإالقرارإأأوإالولب.

 للامدةإالسابعة.إجيوزإأأيضاإعقدإاملؤمترإيفإشلكإمؤمترإتعديل،إوةقا-16

 جيوزإأأيضاإعقدإاملؤمترإيفإشلكإمؤمترإاس تعرايض،إوةقاإللامدةإالثامنة.إ17

 تنعقدإادلوراتإيفإمقرإاملنظيةإماإملإيقررإاملؤمترإغريإذكل.-18

إوينتخب،إيفإبدايةإلكإدورة،إرئيساإُلإومنإقدإيلزمإمنإأأعضاءإ-19 يعمتدإاملؤمترإنظامهإادلاخ ي.

إوياقون إال خرين. إادلورةإإاملكتب إيف إأ خرون إمكتب إوأأعضاء إجديد إرئيس إينتخب إأأن إا ىل إمناصهبم يف

 التالية.

 يتأألفإالنصابإالقانوينإمنإأأغلايةإادلولإالأطراف.إ-20

 للكإدوةلإطرفإصوتإواحد.-21

إالقراراتإ-22 إأأما إاحلارضينإاملصوتني. إبأأغلايةإالأعضاء يتخهإاملؤمترإقراراتهإبشأأنإاملسائلإال جرائية

ذاإملإيمتإالتوصلإا ىلإتواةقإال راءإعندماإإبشأأنإاملسائل املوضوعيةإةيتخهذاإبتواةقإال راءإقدرإال ماكن.إوا 

ساعةإوياهلإأأثناءإةرتةإال رجاءإذه إإ24يتعنيإاختاذإقرارإبشأأنإقضيةإما،إيرجئإرئيسإاملؤمترإالتصويتإملدةإ
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ىلإتواةقإال راء،إويقدمإتقريراإا ىلإاملؤمت رإقبلإهنايةإذه إالفرتة.إةا ذاإتعهرإلكإهجدإيفإسبيلإتيسريإالتوصلإا 

ىلإتواةقإال راءإعندإانهتاءإةرتةإالـإ إبأأغلايةإثليثإالأعضاءإاحلارضينإإ24التوصلإا  ساعة،إيتخهإاملؤمترإقرارا

إاكنتإ ذا إا  إينشأأإخالفإحولإما إاملعاذدةإعىلإغريإذكل.إوعندما إملإينصإابلتحديدإيفإذه  املصوتني،إما

ه إاملسأأةلإعىلإأأهناإموضوعيةإماإملإتقررإغريإذكلإالأغلايةإاملولوبةإلختاذإالقضيةإموضوعيةإأأوإل،إتعاجلإذ

 القراراتإبشأأنإاملسائلإاملوضوعية.

إ-23 إدموجبإالفقرة إوظائفه إدلىإممارس ته إاملؤمتر، ىلإقامئةإإ26يتخه إا  إأأيإدوةل إل ضاةة إقرارا )ك(،

قةإابلقراراتإبشأأنإاملسائلإاملوضوعيةإمنإذه إاملعاذدةإوةقاإلال جراءاتإاملتعلإ1ادلولإالواردةإيفإاملرةقإ

إ1،إيتخهإاملؤمترإقراراتإبشأأنإا جراءإأأيإتغيريإأ خرإيفإاملرةقإ22.إوابلرمغإمنإالفقرةإ22والواردةإيفإالفقرةإ

 منإذه إاملعاذدةإبتواةقإال راء.

 السلواتإوالوظائف

ضاايإتدخلإيفإنواقإاملؤمترإذوإاجلهازإالرئييسإللينظية.إوذوإينظرإيفإأأيإمسائلإأأوإأأمورإأأوإق-24

إلهه إ إبسلواتإووظائفإاجمللسإالتنفيهيإوالأمانةإالفنية،إوةقا إيتصلإمهنا إاملعاذدة،إدماإيفإذكلإما ذه 

املعاذدة.إوجيوزإُلإوضعإتوصياتإواختاذإقراراتإبشأأنإأأيإمسائلإأأوإأأمورإأأوإقضاايإتدخلإيفإنواقإذه إ

 فيهي.املعاذدةإتثريذاإدوةلإطرفإأأوإيعرضهاإعليهإاجمللسإالتنإ

إويعيلإعىلإتعزيزإموضوعهاإإ25 إويس تعرضإالامتثالإلها، إاملعاذدة يرشفإاملؤمترإعىلإتنفيهإذه 

وغرضها.إويرشفإأأيضاإعىلإأأنشوةإاجمللسإالتنفيهيإوالأمانةإالفنيةإوجيوزإُلإأأنإيصدرإلأيإمهنامإمبادئإ

 توجهييةإملامرسةإوظائفهام.

 يقومإاملؤمترإدماإي ي:-26

إتق إدراسةإواعامتد إبرانم إاملنظيةإومزيانيهتاإ)أأ( إودراسةإواعامتد إاملعاذدة إاملنظيةإعنإتنفيهإذه  رير

 الس نوينيإاملقدمنيإمنإاجمللسإالتنفيهي،إوكهكلإالنظرإيفإالتقاريرإالأخرى؛

 ؛1)ب(إالاتإيفإجدولإالاشرتااكتإاملاليةإاليتإجيبإأأنإتدةعهاإادلولإالأطرافإوةقاإللفقرةإ

 نفيهي؛)ج(إانتخابإأأعضاءإاجمللسإالتإ

ليهإةاميإي يإابمسإ"املديرإالعام"(؛ مانةإالفنيةإ)املشارإا   )د(إتعينيإاملديرإالعامإللأ

قرارإالنظامإادلاخ يإلليجلسإالتنفيهيإاذليإيقدمهإذهاإالأخري؛  )ذـ(إدراسةإوا 

إذه إ إتنفيه إسري إيف إتؤثر إأأن إميكن إاليت إوالتكنولوجية إالعليية إالتوورات إواس تعراض إدراسة )و(

ىلإاملديرإالعامإل نشاءإاجلسإاستشاريإعلييإاملعاذدةإويف إجيوزإلليؤمترإا صدارإتوجهياتإا  إالصدد. إذها

لمتكينهإأأوإمتكيهنا،إأأثناءإأأداءإوظائفإأأوإوظائفها،إمنإأأنإيقدمإأأوإتقدمإا ىلإاملؤمتر،إأأوإا ىلإاجمللسإالتنفيهي،إ

اتإالصةلإهبه إاملعاذدة.إويفإأأوإا ىلإادلولإالأطراف،إاملشورةإاملتخصصةإيفإاجالتإالعملإوالتكنولوجياإذ

تكلإاحلاةل،إيتأألفإاجمللسإالاستشاريإالعلييإمنإخرباءإمس تقلنيإيعيلونإبصفهتمإالفرديةإويعينون،إوةقاإ
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إاملؤمتر،إعىلإأأساسإمعرةهتمإوخربهتمإيفإامليادينإالعلييةإاخلاصةإذاتإالصةلإبتنفيهإ لختصاصاتإيعمتدذا

 ذه إاملعاذدة؛

إالتدابريإالال إاختاذ إلأحاكمإ)ز( إوتصحيحإوعالجإأأيإحاةلإخمالفة إاملعاذدة زمةإلضامنإالامتثالإلهه 

 ذه إاملعاذدة،إوةقاإللامدةإاخلامسة؛

جراءات،إ إاتفاقات،إوترتيبات،إوأأحاكم،إوا  قرارإأأيإمشاريع إالقيامإيفإدورتهإالأوىلإبدراسةإوا  )ح(

 ةإالتحضريية؛وكتيباتإتشغيلإومبادئإتوجهييةإوأأيإواثئقإأأخرىإتضعهاإوتويصإهباإاللجن

قرارإماإيعقد إاجمللسإالتنفيهيإابمسإاملنظية،إوةقاإللفقرةإ )ح(،إمنإاتفاقاتإأأوإإ28)ط(إدراسةإوا 

 ترتيباتإتتفاوضإبشأأهناإالأمانةإالفنيةإمعإادلولإالأطراف،إوادلولإالأخرىإواملنظامتإادلولية؛

نشاءإماإيرا إرضورايإمنإالأهجزةإالفرعيةإملامرسةإوظائفهإوةقاإلإ  هه إاملعاذدة؛)ي(إا 

 .23منإذه إاملعاذدة،إحسبإالاقتضاء،إوةقاإللفقرةإإ1)ك(إاستيفاءإاملرةقإ

 اجمللسإالتنفيهيإ-جميإ

 التكوينإوال جراءاتإواختاذإالقرارات

عضوا.إويكونإللكإدوةلإطرفإاحلق،إوةقاإلأحاكمإذه إاملادة.إإ51يتأألفإاجمللسإالتنفيهيإمنإ-27

 يفإالعضويةإيفإاجمللسإالتنفيهي.

 معإمراعاةإاحلاجةإا ىلإتوزيعإجغرايفإعادل،إيضمإاجمللسإالتنفيهيإماإي ي:إ-28

ةريقيا؛  )أأ(إعرشإدولإأأطرافإمنإا 

 )ب(إس اعإدولإأأطرافإمنإأأوروابإالرشقية؛

 )ج(إتسعإدولإأأطرافإمنإأأمرياكإالالتينيةإوالاكرييب؛

 )د(إس اعإدولإأأطرافإمنإالرشقإالأوسطإوجنوبإأ س يا؛

 أأمرياكإالشامليةإوأأوروابإالغربية؛)ذـ(إعرشإدولإأأطرافإمنإ

 )و(إمثاينإدولإأأطرافإمنإجنوبإرشيقإأ س يا،إومنوقةإاحمليطإالهادئإوالرشقإالأقىص.

منإذه إاملعاذدة.إويقومإإ1ومجيعإادلولإيفإلكإمنإاملناطقإاجلغراةيةإال نفةإاذلكرإمدرجةإيفإاملرةقإ

إاملرةقإ إاملعاذدة،إحسبإالاقتضاءإ1املؤمترإابستيفاء إللفقرتنيإمنإذه  إوةقا إولإخيضعإإ26وإ23، )ك(.

 للتعديالتإأأوإالتغيرياتإدموجبإال جراءاتإالواردةإيفإاملادةإالسابعة.إ1املرةقإ

ينتخبإاملؤمترإأأعضاءإاجمللسإالتنفيهي.إويفإذهاإالصدد،إتقومإلكإمنوقةإجغراةيةإبتسييةإدولإ-29

 اكل يت:إأأطرافإمنإتكلإاملنوقةإلنتخاهباإكأعضاءإيفإاجمللسإالتنفيهي

إاملصاحلإ إمراعاة إمع إجغراةية، إمنوقة إللك إاخملصصة إاملقاعد إثلث إعن إيقل إل إما إبشغل إيقوم )أأ(

إذاتإالصةلإ ىلإالقدراتإالنووية إا  إابلستناد إاملسامة، إأأطرافإمنإتكلإاملنوقة إدول إوالأمنية، الس ياس ية

إ إمن إأأي إأأو إاكةة إعن إةضال إادلولية إالاياانت إحتدد  إاذلي إالنحو إعىل إالتاليةإابملعاذدة إال رشادية املعايري

 حبسبإترتيبإالأولوايتإاذليإتقرر إلكإمنوقة:
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 "إعددإمراةقإالرصدإلنظامإالرصدإادلويل؛1"

 "إاملعرةةإواخلربةإيفإتكنولوجياإالرصد؛2"

 "إاملسامهةإيفإاملزيانيةإالس نويةإللينظية؛3"

وةلإالورفإاملدرجةإيفإأأولإ)ب(إتقومإبشغلإأأحدإاملقاعدإاخملصصةإللكإمنوقةإجغراةيةإابلتناوبإادل

الرتتيبإالألفبايإال نلكزييإلدلولإالأطرافإيفإتكلإاملنوقةإاليتإملإتكنإأأعضاءإيفإاجمللسإالتنفيهيإلأطولإ

ةرتةإمنإالزمنإمنهإأأنإأأصاحتإمنإادلولإالأطرافإأأوإمنهإأ خرإةرتةإاكنتإةهياإأأعضاء،إأأهيامإأأقرص.إوجيوزإ

تقررإالتنازلإعنإمقعدذا.إويفإتكلإاحلاةل،إتوجهإذه إادلوةلإإلأيإدوةلإطرفإمسامةإعىلإذهاإالأساسإأأن

الورفإرساةلإابلتخ يإعنإمقعدذاإا ىلإاملديرإالعام،إوتقومإبشغلإاملقعدإادلوةلإالورفإاليتإتلهياإيفإالرتتيبإ

 وةقاإلهه إالفقرةإالفرعية؛

إأأطرافإمسامة إدول إجغراةية إللكإمنوقة إاخملصصة إاملتاقية إبشغلإاملقاعد إيقوم منإبنيإمجيعإإ)ج(

 ادلولإالأطرافإيفإتكلإاملنوقةإابلتناوبإأأوإابلنتخاابت.

يكونإللكإعضوإيفإاجمللسإالتنفيهيإممثلإواحدإيفإاجمللسإالتنفيهي،إجيوزإأأنإيراةقهإمناوبونإ-30

 ومستشارون.

إمنإهنايةإدورةإاملؤمترإاليتإانتخبإةهيا-31 إيقومإلكإعضوإيفإاجمللسإالتنفيهيإبشغلإمنصاهإابتداء 

ذكلإالعضوإا ىلإهنايةإدورةإاملؤمترإالس نويةإالعاديةإالثانيةإبعدإذكل،إعىلإأأنإيمت،إابلنس اةإلالنتخابإالأولإ

إاملؤمترإالس نويةإالعاديةإالثالثة،إمعإإ26لليجلسإالتنفيهي،إانتخابإ إمناصهبمإا ىلإهنايةإدورة إليتولوا عضوا

يالءإالاعتاارإالواجبإللنسبإالعدديةإاملقررةإحس امبإجاءإيف  .28إالفقرةإا 

 يضعإاجمللسإالتنفيهيإنظامهإادلاخ يإويقدمهإا ىلإاملؤمترإل قرار .-32

 ينتخبإاجمللسإالتنفيهيإرئيساإُلإمنإبنيإأأعضائه.-33

جيمتعإاجمللسإالتنفيهيإيفإدوراتإعادية.إوجيمتعإةاميإبنيإدوراتهإالعاديةإبقدرإماإتقتضيهإاحلاجةإ-34

 لالضوالعإبسلواتهإووظائفه.

 وإيفإاجمللسإالتنفيهيإصوتإواحد.للكإعض-35

إاجمللسإ-36 إويتخه إأأعضائه. إمجيع إبأأغلاية إال جرائية إاملسائل إبشأأن إقراراته إالتنفيهي إاجمللس يتخه

التنفيهيإقراراتهإبشأأنإاملسائلإاملوضوعيةإبأأغلايةإثليثإمجيعإأأعضائهإماإملإيهكرإغريإذكلإابلتحديدإيفإذه إ

ذاإاك نتإاملسأأةلإموضوعيةإأأوإل،إتعتربإذه إاملسأأةلإمسأأةلإموضوعية،إماإاملعاذدة.إوعندماإتورحإقضيةإماإا 

 ملإتقررإغريإذكلإالأغلايةإاملولوبةإللقراراتإبشأأنإاملسائلإاملوضوعية.

 السلواتإوالوظائف

إالسلواتإ-37 إويتوىل إاملؤمتر. إأأمام إمسؤول إوذو إللينظية. إالتنفيهي إاجلهاز إذو إالتنفيهي اجمللس

ليهإوة قاإلهه إاملعاذدة.إوعليهإيفإذكلإأأنإيعيلإوةقاإلتوصياتإاملؤمترإوقراراتهإومبادئهإوالوظائفإاملس ندةإا 

 التوجهييةإوأأنإيكفلإتنفيهذاإعىلإحنوإمس مترإوسلمي.
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 يقومإاجمللسإالتنفيهيإدماإي ي:-38

 )أأ(إتشجيعإالتنفيهإالفعالإلهه إاملعاذدةإوالامتثالإلها؛

 )ب(إال رشافإعىلإأأنشوةإالأمانةإالفنية؛

إتق إذه إ)ج( إموضوع إلتعزيز إأأخرى إمقرتحات إيف إالنظر إبشأأن إاملؤمتر إا ىل إالالزمة إالتوصيات دمي

 املعاذدةإوغرضها؛

 )د(إالتعاونإمعإالسلوةإالوطنيةإللكإمنإادلولإالأطراف؛

)ذـ(إالنظرإيفإمرشوعإبرانم إومزيانيةإاملنظيةإالس نويني،إومرشوعإتقريرإاملنظيةإعنإتنفيهإذه إ

يإيصدرإعنإأأداءإأأنشوتهإذو،إوغريإذكلإمنإالتقاريرإاليتإيراذاإرضوريةإأأوإاليتإقدإاملعاذدة،إوالتقريرإاذل

 يولهباإاملؤمتر،إوتقدميهاإا ىلإاملؤمتر؛

عدادإمرشوعإجدولإالأعامل؛  )و(إوضعإالرتتيباتإدلوراتإاملؤمتر،إدماإيفإذكلإا 

دخالإتغيريات،إبشأأنإاملسائلإذاتإالوابعإال داريإأأوإالإ تقين،إعىلإالربوتوكولإ)ز(إدراسةإاقرتاحاتإا 

 أأوإعىلإاملرةقاتإامللحقةإبه،إْعالإابملادةإالسابعة،إوتقدميإتوصياتإا ىلإادلولإالأطرافإةاميإيتعلقإابعامتدذا؛

)ح(إعقدإاتفاقاتإأأوإترتيباتإمعإادلولإالأطرافإوادلولإالأخرىإواملنظامتإادلوليةإابمسإاملنظية،إ

لهياإيفإالفقرةإرذناإدمواةقةإاملؤمترإاملس اقة،إوال رشافإعىل إتنفيهذا،إابس تثناءإالتفاقاتإأأوإالرتتيباتإاملشارإا 

 الفرعيةإ)ط(؛

)ط(إاملواةقةإوال رشافإعىلإسريإالعيلإابلتفاقاتإأأوإالرتتيباتإاملتصةلإبتنفيهإأأنشوةإالتحققإمعإ

 ادلولإالأطرافإوادلولإالأخرى؛

إتقرتإ إوأأيإتغيرياتإقد إعىلإأأيإكتيباتإتشغيلإجديدة إاملواةقة إعىلإ)ي( دخالها إا  إالفنية إالأمانة ح

 كتيباتإالتشغيلإاملوجودة.

 جيوزإلليجلسإالتنفيهيإأأنإيولبإعقدإدورةإاس تثنائيةإلليؤمتر.إ39

 يقومإاجمللسإالتنفيهيإدماإي ي:-40

)أأ(إتيسريإالتعاونإةاميإبنيإادلولإالأطراف،إوبنيإادلولإالأطرافإوالأمانةإالفنية،إةاميإيتعلقإبتنفيهإ

 عنإطريقإتاادلإاملعلومات؛إذه إاملعاذدة

 )ب(إتيسريإالتشاورإوالتوضيحإةاميإبنيإادلولإالأطرافإوةقاإللامدةإالرابعة؛

إتقاريرإ إووضع إا جراءاتإبشأأهنا إواختاذ إتلقيإطلااتإا جراءإْعلياتإتفتيشإموقعيإوالنظرإةهيا )ج(

 عهناإوةقاإللامدةإالرابعة.

ماكنإعدمإالامتثالإلهه إاملعاذدةإيدرسإاجمللسإالتنفيهيإأأيإقلقإتثري إدوةلإطرفإم-41 اإبشأأنإا 

ساءةإاس تعاملإاحلقوقإاملقررةإهبه إاملعاذدة.إوعىلإاجمللسإالتنفيهي،إبقيامهإهبها،إأأنإيتشاورإمعإادلولإ وا 

إأأنإتتخهإتدابريإلتصحيحإالوضعإيفإ الأطرافإاملعنيةإوأأنإيولب،إحسبإالاقتضاء،إا ىلإدوةلإطرفإما
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إرأأىإاجمللس ذا إوا  إةهلإأأنإيتخه،إيفإمجةلإإغضونإوقتإحمدد. إا جراءاتإأأخرى، إلختاذ التنفيهيإرضورة

 أأمور،إواحداإأأوإأأكرثإمنإالتدابريإالتالية:

 )أأ(إا خوارإمجيعإادلولإالأطرافإابلقضيةإأأوإاملسأأةل؛

 )ب(إعرضإالقضيةإأأوإاملسأأةلإعىلإاملؤمتر؛

إالت إبشأأن إالاقتضاء، إحسب إا جراءات، إاختاذ إأأو إاملؤمتر إا ىل إتوصيات إتقدمي إالالزمةإ)ج( دابري

 لتصحيحإالوضعإوضامنإالامتثالإوةقاإللامدةإاخلامسة.

 الأمانةإالفنيةإ-دالإ

تساعدإالأمانةإالفنيةإادلولإالأطرافإيفإتنفيهإذه إاملعاذدة.إوتساعدإالأمانةإالفنيةإاملؤمترإواجمللسإإ42

لهياإيفإذه إالتنفيهيإيفإأأداءإوظائفهام.إوتقومإالأمانةإالفنيةإبوظيفةإالتحققإوغريذاإمنإا لوظائفإاملس ندةإا 

إوتتضينإ إاملعاذدة. إلهه  إاجمللسإالتنفيهيإوةقا إأأو إاملؤمتر لهيا إا  إةضالإعنإالوظائفإاليتإيفوضها املعاذدة،

 الأمانةإالفنية،إكجزءإلإيتجزأأإمهنا،إمركزإالاياانتإادلويل.

دة،إوةقاإللامدةإالرابعةإتش متلإوظائفإالأمانةإالفنيةإةاميإيتعلقإابلتحققإمنإالامتثالإلهه إاملعاذ-43

 وللربوتوكول،إعىلإأأمورإمهنا:

 )أأ(إاملسؤوليةإعنإال رشافإعىلإسريإنظامإالرصدإادلويلإوتنس يقه؛

 )ب(إتشغيلإمركزإالاياانتإادلويل؛

عدادإتقاريرإعهنا؛  )ج(إالقيامإروتينياإبتلقيإالاياانتإمنإنظامإالرصدإادلويلإوجتهزيذاإوحتليلهاإوا 

 نيةإودمعإيفإتركيبإوتشغيلإحمواتإالرصد؛)د(إتقدميإمساعدةإتقإ

 )ذـ(إمساعدةإاجمللسإالتنفيهيإيفإتيسريإالتشاورإوالتوضيحإةاميإبنيإادلولإالأطراف؛

)و(إتلقيإطلااتإالتفتيشإاملوقعيإوجتهزيذا،إوتيسريإنظرإاجمللسإالتنفيهيإيفإذه إالولاات،إوالقيامإ

 إأأثناءذا،إوتقدميإتقاريرإا ىلإاجمللسإالتنفيهي؛ابلتحضرياتإل جراءإالتفتيشإاملوقعيإوتوةريإدمعإتقين

)ز(إالتفاوضإعىلإاتفاقاتإأأوإترتيباتإمعإادلولإالأطراف،إوادلولإالأخرىإواملنظامتإادلولية،إوعقدإ

إالقبيلإةاميإيتعلقإبأأنشوةإالتحققإمعإادلولإالأطرافإأأوإادلولإالأخرىإ أأيإاتفاقاتإأأوإترتيباتإمنإذها

 يجلسإالتنفيهي؛رذناإابملواةقةإاملس اقةإلل

إالوطنيةإبشأأنإقضاايإحتققإأأخرىإدموجبإذه إ إادلولإالأطرافإمنإخاللإسلواهتا )ح(إمساعدة

 املعاذدة.

تقومإالأمانةإالفنية،إرذناإدمواةقةإاجمللسإالتنفيهي،إبوضعإواستبقاءإكتيباتإتشغيلإلتوجيهإتشغيلإ-44

إمنإإخمتلفإعنارصإنظامإالتحقق،إوةقاإللامدةإالرابعةإوللربوتوكول. ولإتشلكإذه إالكتيااتإجزءاإلإيتجزأأ

مانةإالفنيةإأأنإتغريذاإرذناإدمواةقةإاجمللسإالتنفيهي.إوتالغإالأمانةإالفنيةإ ذه إاملعاذدةإأأوإالربوتوكولإوجيوزإللأ

 ةوراإادلولإالأطرافإبأأيإتغيرياتإيفإكتيباتإالتشغيل.

 ماإي ي:إتتضينإوظائفإالأمانةإالفنيةإةاميإيتعلقإابلشؤونإال داريةإ45
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عدادإمرشوعإبرانم إومزيانيةإاملنظيةإوتقدميهإا ىلإاجمللسإالتنفيهي؛  )أأ(إا 

عدادإمرشوعإتقريرإاملنظيةإعنإتنفيهإذه إاملعاذدةإوماإقدإيولاهإاملؤمترإأأوإاجمللسإالتنفيهيإ )ب(إا 

 منإتقاريرإأأخرىإوتقدميإذهاإاملرشوعإوذه إالتقاريرإا ىلإاجمللسإالتنفيهي؛

 ل داريإوالتقينإا ىلإاملؤمترإواجمللسإالتنفيهيإوالأهجزةإالفرعيةإالأخرى؛)ج(إتقدميإادلمعإا

 )د(إتوجيهإالرسائلإوتلقهياإابمسإاملنظيةإةاميإيتصلإبتنفيهإذه إاملعاذدة؛

 )ذـ(إالهنوضإابملسؤولياتإال داريةإاملتصةلإبأأيإاتفاقإبنيإاملنظيةإواملنظامتإادلوليةإالأخرى.

إالولااتإوال خوا-46 ىلإاملنظيةإمنإخاللإسلواهتاإحتالإمجيع إمنإادلولإالأطرافإا  راتإاملوهجة

إويس تعيلإ إاملعاذدة. إلهه  حدىإاللغاتإالرمسية إالولااتإوال خواراتإاب  إوتقدم إالعام. إا ىلإاملدير الوطنية

 املديرإالعامإيفإرد إاللغةإاليتإوردإهباإالولبإأأوإال خوارإاحملال.

إعإ47 إالفنية إالأمانة إدمسؤوليات إيتعلق إا ىلإةامي إوتقدميه إاملنظية إومزيانية إبرانم  إمرشوع عداد إا  ن

جراءإحماس اةإواحضةإمجليعإالتاكليفإللكإمرةقإمنإاملراةقإ اجمللسإالتنفيهي،إتقومإالأمانةإالفنيةإبتحديدإوا 

إالربانم إ إمماثةلإيفإمرشوع إمعامةل إاملنظية إأأنشوة إوتعاملإسائر إادلويل. إالرصد إنظام إمن إكجزء املنشأأة

 واملزيانية.

تالغإالأمانةإالفنيةإاجمللسإالتنفيهيإةوراإبأأيإمشالكإتنشأأإةاميإيتعلقإبهنوضهاإبوظائفهاإتظهرإلهاإ-48

 يفإس ياقإأأداءإأأنشوهتاإوملإتمتكنإمنإحلهاإعنإطريقإمشاوراهتاإمعإادلوةلإالورفإاملعنية.

إومإ49 إواملوظفإال داريإالأسايسإهبا، إيكونإرئيسها إعام، إمنإمدير إالفنية وظفنيإتتأألفإالأمانة

إاجمللسإ إتوصية إعىل إبناء إاملؤمتر إيعينه إالعام إواملدير إالاقتضاء. إحسب إأ خرين إوموظفني إوتقنيني علييني

التنفيهيإملدةإأأربعةإأأعوامإقابةلإللتجديدإملدةإأأخرىإواحدةإلإأأكرث.إويعنيإأأولإمديرإعامإمنإقبلإاملؤمترإيفإ

 دورتهإالأوىلإبناءإعىلإتوصيةإاللجنةإالتحضريية.

ملديرإالعامإمسؤولإأأمامإاملؤمترإواجمللسإالتنفيهيإعنإتعينيإاملوظفنيإوتنظميإالأمانةإالفنيةإيكونإا-50

وسريإالعيلإةهيا.إوجيبإأأنإيكونإالاعتاارإالأعىلإيفإتعينيإاملوظفنيإوحتديدإرشوطإاخلدمةإذوإرضورةإ

جيوزإأأنإيعيلإمديراإعاماإإتأأمنيإأأعىلإمس توايتإاملعرةةإالفنية،إواخلربةإوالكفاءةإوالاختصاصإوالزناذة.إول

لإمواطنوإادلولإالأطراف.إويويلإالاعتاارإالواجبإا ىلإ أأوإمفتشاإأأوإمضنإاملوظفنيإالفنينيإأأوإالكتابينيإا 

إعدمإجتاوزإعددإاملوظفنيإ أأمهيةإتعينيإاملوظفنيإعىلإأأوسعإنواقإجغرايفإممكن.إويسرتشدإيفإالتعينيإدمادأأ

 الأمانةإالفنيةإعىلإالوجهإالصحيح.إاحلدإالأدىنإالالزمإلالضوالعإدمسؤوليات

إعامةلإ-51 إأأةرقة نشاء إا  إاجمللسإالتنفيهي، إمع إالتشاور إبعد إحسبإالاقتضاء، إالعام، إلليدير جيوز

 مؤقتةإمنإاخلرباءإالعليينيإلوضعإتوصياتإبشأأنإقضاايإحمددة.

إوإ-52 إيفإأأداء إلليوظفني، إلليفتشنيإولإملساعديإالتفتيشإول إول إالعام إلليدير اجباهتم،إلإجيوز

الامتسإأأوإتلقيإتعلاميتإمنإأأيإحكومةإأأوإمنإأأيإمصدرإأ خرإخارجإاملنظية.إوعلهيمإالامتناعإعنإأأيإْعلإ
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قدإيكونإةيهإمساسإبوضعهمإمكوظفنيإدولينيإمسؤولنيإأأمامإاملنظيةإةقط.إويتوىلإاملديرإالعامإاملسؤوليةإ

 عنإأأنشوةإةريقإالتفتيش.

إا-53 إادلويل إالوابع إطرف إدوةل إلك إومساعديإحترتم إواملفتشني إالعام إاملدير إملسؤوليات حملض

 التفتيشإواملوظفني،إولإتسعىإا ىلإالتأأثريإعلهيمإيفإهنوضهمإدمسؤولياهتم.

 الامتيازاتإواحلصاانتإ-ذاءإ

قلميإادلوةلإالورفإويفإأأيإماكنإأ خرإخيضعإلوليةإذه إادلوةلإأأوإس يورهتاإ-54 تمتتعإاملنظيةإيفإا 

 تيازاتإواحلصاانتإالالزمةإملامرسةإوظائفها.ابلأذليةإالقانونيةإوابلمإ

إلليجلسإ-55 إاملنتخاني إالأعضاء إوممثلو إومستشارهيم، إمناوبهيم إمع إالأطراف، إادلول إمندوبو يمتتع

إاملنظية،إ إوموظفو إالتفتيش إومساعدو إواملفتشون، إالعام، إواملدير إومستشارهيم، إمناوبهيم إمع التنفيهي،

 رسةإاملس تقةلإلوظائفهمإاملتصةلإابملنظية.ابلمتيازاتإواحلصاانتإالالزمةإلليام

لهياإيفإذه إاملادةإيفإاتفاقاتإتعقدإبنيإ-56 حتددإالأذليةإالقانونية،إوالامتيازاتإواحلصاانتإاملشارإا 

املنظيةإوادلولإالأطراف،إوكهكلإيفإاتفاقإيعقدإبنيإاملنظيةإوادلوةلإاليتإيقعإةهياإمقرإاملنظية.إوتمتإدراسةإ

قرارإذه إالتفاق  )ح(إو)ط(.إ26اتإوةقاإللفقرةإوا 

،إيمتتعإاملديرإالعام،إواملفتشون،إومساعدوإالتفتيشإوموظفوإالأمانةإ55وإ54ابلرمغإمنإالفقرتنيإ-57

 الفنية،إأأثناءإالاضوالعإبأأنشوةإالتحقق،إابلمتيازاتإواحلصاانتإاملنصوصإعلهياإيفإالربوتوكول.

 املادةإالثالثة

 تدابريإالتنفيهإالوطنية

إلكإ1 إالزتاماهتاإإتقوم إلتنفيه إرضورية إتدابري إأأي إابختاذ إادلس تورية، إل جراءاهتا إوةقا إطرف، دوةل

 دموجبإذه إاملعاذدة.إوبوجهإخاصإتتخهإأأيإتدابريإرضوريةإملاإي ي:

قلميهاإأأوإيفإأأيإماكنإأ خرإخيضعإلوليهتا،إ )أأ(إمنعإالأشخاصإالوايعينيإوالقانونينيإيفإأأيإماكنإعىلإا 

إالقان إدموجبإذه إحس امبإيعرتفإهبا إمنإالاضوالعإبأأيإنشاطإحمظورإعىلإدوةلإطرفإما ونإادلويل،

 املعاذدة؛

)ب(إمنعإالأشخاصإالوايعينيإوالقانونينيإمنإالاضوالعإبأأيإنشاطإمنإذهاإالقبيلإيفإأأيإماكنإ

 حتتإس يورهتا؛

إبأأيإ إمنإالاضوالع إجنسيهتا إحييلون إالأشخاصإالوايعينيإاذلين إمنع إادلويل، إللقانون إوةقا )ج(

 نشوةإمنإذهاإالقبيلإيفإأأيإماكن.أأإ

إاملساعدةإ-2 إمن إاملناسب إالشلك إوتقدم إالأطراف إادلول إمن إغريذا إمع إطرف إدوةل إلك تتعاون

 .1القانونيةإبغيةإتيسريإتنفيهإالالزتاماتإدموجبإالفقرةإ

عالمإاملنظيةإابلتدابريإاملتخهةإْعالإهبه إاملادة.-3  تقومإلكإدوةلإطرفإاب 
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إبغإ-4 إطرف، إدوةل إلك إوطنيةإتقوم إسلوة قامة إا  إأأو إبتسيية إاملعاذدة، إدموجب إابلزتاماهتا إالوةاء ية

إالوطنيةإ إوتكونإالسلوة إا ىلإتكلإادلوةلإالورف. إابلنس اة إاملعاذدة إنفاذ إبهكلإعندإبدء إاملنظية عالم واب 

 دمثابةإهجةإالوصلإالوطنيةإاليتإجيريإعنإطريقهاإالتصالإابملنظيةإوابدلولإالأطرافإالأخرى.

 بعة:املادةإالرا

 التحقق

 أأحاكمإعامةإ-أألفإ

 منإأأجلإتأأمنيإالتحققإمنإالامتثالإلهه إاملعاذدة،إينشأأإنظامإللتحققإيتأألفإمنإالعنارصإالتالية:-1

 )أأ(إنظامإرصدإدويل؛

 )ب(إالتشاورإوالتوضيح؛

 )ج(إْعلياتإالتفتيشإاملوقعي؛

 )د(إتدابريإبناءإالثقة.

إنظا إيكون إأأن إجيب إاملعاذدة، إذه  إنفاذ إبدء إالتحققإوعند إرشوط إاستيفاء إعىل إقادرا إالتحقق م

 املنصوصإعلهياإيفإذه إاملعاذدة.

تستندإأأنشوةإالتحققإا ىلإمعلوماتإموضوعية،إوتقترصإعىلإموضوعإذه إاملعاذدة،إويضولعإهباإ-2

عىلإأأساسإالاحرتامإالاكملإلس يادةإادلولإالأطراف،إوابلوريقةإاليتإتنوويإعىلإأأقلإتقحمإممكنإيمتىشإ

إأأذدا ساءةإوبلوغ إأأيإا  إلكإدوةلإطرفإعن إومتتنع إالوقتإاملناسب. إويف إةعاةل إبصورة إالأنشوة فإذه 

 اس تعاملإللحقإيفإالتحقق.

إْعالإ-3 إاملنشأأة إالوطنية إبأأنإتتعاون،إمنإخاللإسلوهتا إاملعاذدة إلهه  تتعهدإلكإدوةلإطرفإوةقا

إ إالأطرافإالأخرىإلتيسإ4ابلفقرة إادلول إومع إاملنظية إمع إالثالثة، إاملادة إلهه إمن ريإالتحققإمنإالامتثال

 املعاذدةإبأأساليبإمهنا:

نشاءإقنواتإالتصالإالالزمة؛ نشاءإاملراةقإالالزمةإلليشاركةإيفإتدابريإالتحققإذه إوا   )أأ(إا 

إالرصدإ إمنإنظام إاليتإيهإجزء إمنإاحملواتإالوطنية إعلهيا إتوةريإالاياانتإاليتإيمتإاحلصول )ب(

 ادلويل؛

 ،إيفإْعليةإتشاورإوتوضيح؛)ج(إاملشاركة،إحسبإالاقتضاء

جراءإْعلياتإالتفتيشإاملوقعي؛  )د(إالسامحإاب 

 )ذـ(إاملشاركة،إحسبإالاقتضاء،إيفإتدابريإبناءإالثقة.

تتساوىإمجيعإادلولإالأطراف،إأأايإاكنتإقدراهتاإالتقنيةإواملالية،إيفإالمتتعإابحلقإيفإالتحققإويفإإ4

 الاضوالعإابللزتامإبقبولإالتحقق.
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إأأيإدوةلإطرفإمنإاس تعاملإاملعلوماتإاليتإمتإاحلصولإعلهياإلأغراضإذه-5 إلإحُترم إاملعاذدة،  

بوسائلإحتققإتقنيةإوطنيةإعىلإحنوإيتفقإمعإمبادئإالقانونإادلويلإاملعرتفإهباإْعوما،إدماإيفإذكلإاحرتامإ

 س يادةإادلول.

لإتتصلإهبه إدونإاملساسإحبقإادلولإالأطرافإيفإحاميةإمنشأ تإأأوإأأنشوةإأأوإمواقعإحساسةإ-6

املعاذدة،إلإتتدخلإادلولإالأطرافإيفإعنارصإنظامإالتحققإلهه إاملعاذدةإأأوإيفإوسائلإالتحققإالتقنيةإ

 .5الوطنيةإاملعيولإهباإوةقاإللفقرةإ

إمعلوماتإ-7 إعن إالكشف إوملنع إاحلساسة إاملنشأ ت إمحلاية إتدابري إاختاذ إيف إاحلق إطرف إدوةل للك

 ذدة.وبياانتإرسيةإلإتتصلإهبه إاملعا

إعنإذكل،إتتخهإمجيعإالتدابريإالالزمةإمحلايةإرسيةإأأيإمعلوماتإمتصةلإابلأنشوةإواملراةقإ-8 وةضال 

 املدنيةإوالعسكريةإيمتإاحلصولإعلهياإأأثناءإأأنشوةإالتحقق.

إ-9 إابلفقرة إاملعاذدةإ8رذنا  إذه  إمن إالصةل إذات إللأحاكم إوةقا إالأطراف، إادلول إمجليع إتتاح ،

 تإاليتإحتصلإعلهياإاملنظيةإعنإطريقإنظامإالتحققإاملقررإيفإذه إاملعاذدة.والربوتوكول،إاملعلوما

 لإجيوزإتفسريإأأحاكمإذه إاملعاذدةإعىلإأأهناإتقيدإالتاادلإادلويلإللاياانتإلأغراضإعليية.-10

إنظامإ-11 إحتسني إيف إالأخرى إالأطراف إادلول إومع إاملنظية إمع إابلتعاون إطرف إدوةل إلك تتعهد

م إا  إحفص إويف إالناضإالتحقق، إرصد إمثل ضاةية إا  إرصد إتكنولوجيات إعلهيا إتنووي إاليت إالتحقق اكانت

الكهرومغنوييسإأأوإالرصدإبواسوةإالسواتل،إبقصدإتوويرإتدابريإحمددة،إعندإالاقتضاء،إلتعزيزإالتحققإ

إالأحاكمإ إيف إعلهيا، إالتفاق إعند إالتدابري، إذه  إوتدرج إالتلكفة. إوةعال إكفؤ إبأأسلوب إاملعاذدة إذه  من

ضاةيةإمنإالربوتوكول،إوةقاإللامدةإالسابعة،إأأوإتعكس،إاملوجوإ دةإيفإاملعاذدة،إأأوإيفإالربوتوكولإأأوإكفروعإا 

 منإاملادةإالثانية.إ44عندإالاقتضاء،إيفإكتيباتإالتشغيلإوةقاإللفقرةإ

إليكإتسهلإوتشرتكإيفإأأمتإتاادلإممكنإيتعلقإ-12 إالتعاونإةاميإبيهنا تتعهدإادلولإالأطرافإبتعزيز

لوجياتإاملس تعيةلإيفإالتحققإمنإالامتثالإلهه إاملعاذدةإبغيةإمتكنيإمجيعإادلولإالأطرافإمنإتقويةإابلتكنوإ

 تنفيهذاإالوطينإلتدابريإالتحققإوالاس تفادةإمنإتوايقإذه إالتكنولوجياتإلأغراضإسليية.

عاقةإالتيميةإالاقتصاديةإوالتكنولوجإ-13 يةإللادلانإجيريإتنفيهإأأحاكمإذه إاملعاذدةإعىلإحنوإيتفادىإا 

 الأطرافإمنإأأجلإزايدةإتوويرإتوايقإالواقةإاذلريةإلأغراضإسليية.

 مسؤولياتإالأمانةإالفنيةإيفإاجالإالتحقق

تقومإالأمانةإالفنية،إيفإهنوضهاإدمسؤولياهتاإيفإاجالإالتحققإاحملددةإيفإذه إاملعاذدةإوالربوتوكول،إإ14

 ،إدماإي ي:وابلتعاونإمعإادلولإالأطراف،إلأغراضإذه إاملعاذدة

إلهه إ إالامتثال إمن إابلتحقق إالصةل إذات إال بالغ إونواجت إالاياانت إوتوزيع إلتلقي إترتيبات إوضع )أأ(

 املعاذدةإوةقاإلأحاكهما،إوالاحتفاظإهبيالكإأأساس يةإلالتصالتإالعامليةإتناسبإذه إاملهية؛
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س يكونإمنإحيثإاملادأأإإ)ب(إالقيامإروتينياإدماإي يإمنإخاللإمركزإالاياانتإادلويلإالتابعإلها،إاذلي

طارإالأمانةإالفنيةإلتخزينإالاياانتإوجتهزيذا:  هجةإالوصلإيفإا 

 "إتلقيإوبدءإطلااتإللحصولإعىلإبياانتإمنإنظامإالرصدإادلويل؛1"

"إوحسبإالاقتضاء،إتلقيإالاياانتإالنامجةإعنإْعليةإالتشاورإوالتوضيح،إوعنإْعلياتإالتفتيشإ2"

 ة؛املوقعي،إوعنإتدابريإبناءإالثق

 "إتلقيإالاياانتإالأخرىإمنإادلولإالأطرافإواملنظامتإادلوليةإوةقاإلهه إاملعاذدةإوالربوتوكول؛3"

)ج(إال رشافإعىلإتشغيلإنظامإالرصدإادلويلإوالعنارصإاملكونةإُل،إوعىلإتشغيلإمركزإالاياانتإ

 ادلويلإوةقاإلكتيااتإالتشغيلإذاتإالصةل،إوتنس يقإذهاإالتشغيلإوتأأمينه؛

امإروتينياإبتجهزيإوحتليلإبياانتإنظامإالرصدإادلويلإورةعإتقاريرإعهناإوةقاإل جراءاتإمتفقإ)د(إالقي

علهياإمماإيتيحإالتحققإادلويلإالفعالإمنإالامتثالإلهه إاملعاذدة،إواملسامهةإيفإتاديدإشواغلإالامتثالإيفإ

 وقتإمبكر؛

بالغ إواجملهزة،إوأأيإنواجتإا  للكإادلولإالأطراف،إمعإحتيلإلكإإ)ذـ(إا اتحةإلكإالاياانت،إاخلامإمهنا

إ إللفقرة إالرصدإادلويلإوةقا إبياانتإنظام إوللفقرتنيإإ7دوةلإطرفإمسؤوليةإاس تخدام إالثانية، إ8منإاملادة

 منإذه إاملادة؛إ13و

)و(إمتكنيإلكإادلولإالأطرافإمنإالوصولإعىلإقدمإاملساواةإوبشلكإمفتوحإومالمئإويفإالوقتإ

 زتنة.املناسبإا ىلإلكإالاياانتإاخمل

 )ز(إختزينإلكإالاياانت،إاخلامإمهناإواجملهزة،إونواجتإال بالغ؛

ضاةيةإمنإنظامإالرصدإادلويل؛  )ح(إتنس يقإوتسهيلإطلااتإاحلصولإعىلإبياانتإا 

 )ط(إتنس يقإطلااتإاحلصولإعىلإبياانتإا ضاةيةإمنإدوةلإطرفإا ىلإدوةلإطرفإأأخرى؛

الرصدإووسائلإالتصالإاملتعلقةإهبا،إوتوةريإإ)ي(إتقدميإاملساعدةإالتقنيةإيفإتركيبإوتشغيلإمراةق

 ادلمعإيفإذكل،إحيامثإتولبإادلوةلإاملعنيةإمثلإذه إاملساعدةإوادلمع؛

إالأمانةإالفنيةإومركزإالاياانتإادلويلإالتابعإلهاإيفإجتييعإوختزينإ )ك(إا اتحةإالتقنياتإاليتإتس تعيلها

بالغإعنإذه إالاياانت،إلأيإدوةلإطرفإبناءإعىلإوجتهزيإوحتليلإالاياانتإاملتحصةلإمنإنظامإالتحققإوال إ

 طلهبا؛

إالتقاريرإيفإذهاإ إالاياانتإادلويلإوتقدمي إالرصدإادلويلإومركز إلنظام إالعام إوتقيميإالأداء إرصد )ل(

 الشأأن.

إالأمانةإ-15 إاليتإستس تعيلها إال جراءاتإاملتفقإعلهيا جيريإيفإكتيباتإالتشغيلإذاتإالصةلإوضع

لهياإيفإالفقرةإالفنيةإيفإالهنوضإدمس  واملفصةلإيفإالربوتوكول.إ14ؤولياتإالتحققإاملشارإا 
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 نظامإالرصدإادلويلإ-ابءإ

يتضينإنظامإالرصدإادلويلإمراةقإللرصدإالسزيمولويج،إورصدإالنويداتإاملشعة،إدماإيفإذكلإ-16

ة،إويتلقىإادلمعإاخملترباتإاملعمتدة،إوالرصدإالصويتإاملاي،إوالرصدإدونإالسيعي،إووسائلإالتصالإاملعني

مانةإالفنية.  منإمركزإالاياانتإادلويلإالتابعإللأ

يوضعإنظامإالرصدإادلويلإحتتإسلوةإالأمانةإالفنية.إولكإحمواتإالرصدإالتابعةإلنظامإالرصدإإ17

 ادلويلإمتلكهاإوتشغلهاإادلولإاملضيفةإأأوإاليتإتتوىلإاملسؤوليةإعهناإعىلإحنوإأ خرإوةقا إللربوتوكول.

إطرفإاحلقإيفإاملشاركةإيفإالتاادلإادلويلإللاياانتإويفإالوصولإا ىلإمجيعإالاياانتإللكإدوةلإ-18

إالاياانتإادلويلإعنإطريقإسلوهتاإ إمركز إوتتعاونإلكإدوةلإطرفإمع إالاياانتإادلويل. اليتإتتاحإملركز

 الوطنية.

 متويلإنظامإالرصدإادلويل

إ4وإ3أألفإوإ2أألفإوإ1واحملددةإيفإاجلداولإةاميإيتعلقإابملراةقإاملدرجةإيفإنظامإالرصدإادلويلإإ19

ابلربوتوكول.إوةاميإيتعلقإبسريإْعلها،إتتوىلإاملنظية،إبقدرإماإتتفقإادلوةلإذاتإالصةلإواملنظيةإإ1منإاملرةقإ

عليهإمنإقيامإذه إاملراةقإبتوةريإبياانتإملركزإالاياانتإادلويلإوةقاإلليتولااتإالتقنيةإللربوتوكولإوكتيباتإ

منإاجلزءإإ4الصةل،إتقومإاملنظية،إعىلإالنحوإاحملددإيفإالتفاقاتإأأوإالرتتيباتإْعالإابلفقرةإإالتشغيلإذات

 الأولإمنإالربوتوكول،إبتغويةإتاكليفإماإي ي:

إتغطإادلوةلإاملسؤوةلإعنإذه إ إمل إما إاملراةقإالقامئة، إبكفاءة إأأيإمراةقإجديدإوالارتقاء نشاء إا  )أأ(

 املراةقإذه إالتاكليفإبنفسها؛

إ إاقتىضإ)ب( ذا إا  إاملاديإلليراةق، إيفإذكلإالأمن إدما إادلويل، إالرصد إمراةقإنظام تشغيلإوصيانة

 الأمر،إوتوايقإا جراءاتإتوثيقإالاياانتإاملتفقإعلهيا؛

رسالإبياانتإنظامإالرصدإادلويلإ)اخلامإمهناإواجملهزة(إا ىلإمركزإالاياانتإادلويلإبأأكرثإالس الإ )ج(إا 

اإيفإذكل،إعندإالرضورة،إمنإخاللإنقاطإالتصالإاملناس اة،إانوالقاإمنإاملتاحةإمبارشةإوأأجداذاإلكفة،إدم

حمواتإالرصد،إأأوإاخملتربات،إأأوإمراةقإالتحليل،إأأوإمنإمراكزإالاياانتإالوطنية؛إأأوإمثلإذه إالاياانتإ

 )دماإيفإذكلإالعيناتإعندإالاقتضاء(إا ىلإمراةقإاخملترباتإوالتحليلإمنإحمواتإالرصد؛

 تإابمسإاملنظية.)د(إحتليلإالعينا

ابءإمنإاملرةقإإ-إ1ةاميإيتعلقإابحملواتإالسزيميةإادلاخةلإيفإالش اكةإاملساعدةإاحملددةإيفإاجلدولإإ-20

منإاجلزءإالأولإإ4ابلربوتوكول.إلإتغويإاملنظية،إعىلإالنحوإاحملددإيفإالتفاقاتإأأوإالرتتيباتإْعالإابلفقرةإإ1

لإتاكليفإماإي ي:  منإالربوتوكول،إا 

 رسالإالاياانتإا ىلإمركزإالاياانتإادلويل؛)أأ(إا إ

 )ب(إتوثيقإالاياانتإمنإذه إاحملوات؛
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إتغطإادلوةلإاملسؤوةلإعنإ إمل إاحملواتإلتس تويفإاملس توىإالتقينإاملولوب،إما إبكفاءة )ج(إالارتقاء

 ذه إاملراةقإذه إالتاكليفإبنفسها؛

إحيث إاملعاذدة إذه  إلأغراض إالرضورة، إعند إجديدة، إحموات نشاء إا  إمراةقإإ)د( إحاليا إتوجد ل

 مناس اة،إماإملإتغطإادلوةلإاملسؤوةلإعنإذه إاملراةقإذه إالتاكليفإبنفسها.

إيفإكتبإ إاحملدد إعىلإالنحو إاملنظية إتقتضهيا إالاياانتإاليت إبتوةري إتتصل إأأيإتاكليفإأأخرى )ذـ(

 التشغيلإذاتإالصةل.

وعةإنواجتإال بالغإواخلدماتإتغويإاملنظيةإأأيضاإتلكفةإتزويدإلكإدوةلإطرفإدماإختتار إمنإمجم-21

اليموذجيةإدلىإمركزإالاياانتإادلويل،إحس امبإحددتإيفإالفرعإواوإمنإاجلزءإالأولإمنإالربوتوكول.إوتغويإ

رسالإأأيإبياانتإأأوإنواجتإا ضاةية. عدادإوا   ادلوةلإالورفإالوالاةإتلكفةإا 

الأطرافإأأوإمعإادلولإاملضيفةإإتتضينإالتفاقاتإأأو،إعندإالاقتضاء،إالرتتيباتإاملعقودةإمعإادلولإ22

أأوإاليتإتتوىلإاملسؤوليةإعىلإحنوإأ خرإعنإمراةقإنظامإالرصدإادلويلإأأحاكماإلتغويةإذه إالتاكليف.إوجيوزإ

لهياإيفإالفقرتنيإ أأنإتشيلإذه إالأحاكمإطرائقإتغويإدموجهباإادلوةلإالورفإأأيإتلكفةإمنإالتاكليفإاملشارإا 

راةقإاليتإتس تضيفهاإأأوإتتوىلإمسؤوليهتا،إوتعوضإعنإذكلإبتخفيضإ)ج(إو)د(إواملتصةلإابملإ20)أأ(إوإ19

إ إالتخفيض إذها إيتجاوز إول إللينظية. إاملقرر إاملايل إاشرتاكها إمن إاملايلإإ50مالمئ إالاشرتاك إمن إاملائة يف

الس نويإاملقررإلدلوةلإالورف،إعىلإأأنهإجيوزإأأنإميتدإعربإس نواتإمتعاقبة.إولدلوةلإالورفإأأنإتتقامسإذهاإ

فيضإمعإدوةلإطرفإأأخرىإعنإطريقإاتفاقإأأوإترتيبإبيهنام،إودمواةقةإاجمللسإالتنفيهي.إوتمتإاملواةقةإالتخإ

لهياإيفإذه إالفقرةإوةقاإللفقرتنيإ  )ط(إمنإاملادةإالثانية.إ38)ح(إوإ26عىلإالتفاقاتإأأوإالرتتيباتإاملشارإا 

 التغيرياتإيفإنظامإالرصدإادلويل

إيفإالفقإ23 لهيا إأأيإتدابريإأأشريإا  إأأوإحهفإإ11رة إالرصدإادلويلإعنإطريقإا ضاةة تؤثرإيفإنظام

منإاملادةإإ6ا ىلإإ1تكنولوجياإرصدإتُدرج،إعندإالتفاقإعلهيا،إيفإذه إاملعاذدةإوالربوتوكولإْعالإابلفقراتإ

 السابعة.

إتعتربإالتغيرياتإالتاليةإيفإنظامإالرصدإادلويل،إرذناإدمواةقةإادلولإاملتأأثرةإمبارشة،إمسائلإذات-24

داريإأأوإتقينإْعالإابلفقرتنيإ  منإاملادةإالسابعة:إ8وإ7طابعإا 

 )أأ(إتغيرياتإيفإالأعدادإاحملددةإيفإالربوتوكولإملراةقإالرصدإابلنس اةإلتكنولوجياإرصدإمعينة؛

إ إاملرةق إجداول إيف إاملتج ي إالنحو إعىل إمعينة إدمراةق إتتعلق إأأخرى إتفاصيل إيف إتغيريات إ1)ب(

مجةلإأأمور،إادلوةلإاملسؤوةلإعنإاملرةق؛إواملوقع؛إوامسإاملرةق؛إونوعإاملرةق؛إإابلربوتوكولإ)دماإيفإذكل،إيف

س نادإاملرةقإا ىلإالش ااكتإالسزيميةإالابتدائيةإواملساعدة(.  وا 

إ إأأوىصإاجمللسإالتنفيهي،إْعالإابلفقرة ذا إالتغيريات،إةعليهإإ8ا  إالسابعة،إابعامتدإذه  )د(إمنإاملادة

إنفاذإذه إالتغيرياتإدلىإصدورإإ8قرةإأأيضاإأأنإيويص،إكقاعدة،إْعالإابلف )ز(إمنإاملادةإالسابعة،إبأأنإيادأأ

 ا خوارإعنإاملديرإالعامإابملواةقةإعلهيا.
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إ-25 إللفقرة إاجمللسإالتنفيهيإوادلولإالأطرافإدمعلوماتإوتقيميإوةقا إ8عىلإاملديرإالعامإدلىإمواةاة

 ماإي ي:إ24ابلفقرةإ)ب(إمنإاملادةإالسابعة،إأأنإيدرجإيفإحاةلإأأيإاقرتاحإيقدمإْعالإ

 )أأ(إتقيميإتقينإلالقرتاح؛

 )ب(إبيانإعنإال اثرإال داريةإواملاليةإاملرتتاةإعىلإالاقرتاح؛

 )ج(إتقريرإعنإاملشاوراتإمعإادلولإاملتأأثرةإمبارشةإابلقرتاح،إدماإيفإذكلإبيانإمواةقهتا.

 الرتتيباتإاملؤقتة

إرص-26 إمرةق إيف إُل إعالج إل إأأو إذام إعول إحدوث إحالت إيف إاملرةق إجداول إيف إحمدد إ1د

ابلربوتوكول،إأأوإبغيةإتغويةإأأيةإختفيضاتإمؤقتةإأأخرىإيفإالتغويةإالرصديةإيقومإاملديرإالعام،إابلتشاورإمعإ

إس نةإ إمدهتا إتتجاوز إل إمؤقتة إترتيبات إبادء إالتنفيهي، إاجمللس إودمواةقة إومواةقهتا، إمبارشة إاملتأأثرة ادلول

ملدةإس نةإأأخرىإدمواةقةإاجمللسإالتنفيهيإوادلولإاملتأأثرةإمبارشة.إولإإواحدة،إوميكنإجتديدذاإعندإالاقتضاء

جيوزإأأنإتؤديإذه إالرتتيباتإا ىلإجعلإعددإمراةقإالتشغيلإالتابعةإلنظامإالرصدإادلويلإيفوقإالعددإاحملددإ

ةإابلنس اةإللش اكةإذاتإالصةل؛إوجيبإأأنإتس تويفإذه إالرتتيباتإقدرإال ماكنإالرشوطإالتقنيةإوالتشغيلي

احملددةإيفإكتيبإالتشغيلإابلنس اةإللش اكةإذاتإالصةل؛إوأأنإتمتإيفإحدودإمزيانيةإاملنظية.إويتخهإاملديرإ

العام،إةضالإعنإذكل،إخوواتإل صالحإالوضعإوتقدميإاقرتاحاتإحلهلإحالإدامئا.إوخيورإاملديرإالعامإمجيعإ

 ادلولإالأطرافإبأأيإقرارإيتخهإْعالإهبه إالفقرة.

 ملتعاونةاملراةقإالوطنيةإا

جيوزإلدلولإالأطرافإأأيضاإأأنإتضعإلكإعىلإحدةإترتيباتإتعاونيةإمعإاملنظية،إليكإتتيحإملركزإ-27

 الاياانتإادلويلإبياانتإتمكيليةإمنإحمواتإالرصدإالوطنيةإاليتإليستإرمسياإجزءاإمنإنظامإالرصدإادلويل.

 ميكنإوضعإذه إالرتتيباتإالتعاونيةإاكل يت:-28

إا إالأمانة إتتخه إالالزمةإ)أأ( إاخلووات إادلوةل، إتكل إنفقة إوعىل إطرف إدوةل إطلب إعىل إبناء لفنية،

إكتيباتإ إيف إاحملددة إوالتشغيلية إالتقنية إالرشوط إيس تويف إالرصد إمراةق إمن إما إمرةقا إأأن إعىل لليصادقة

إتقومإ إمث إترتيباتإلتوثيقإبياانهتا. إوتضع إادلويل، إالرصد إمراةقإنظام إلأحد إابلنس اة التشغيلإذاتإالصةل

انةإالفنيةإرمسياإبتسييةإذهاإبوصفهإاملرةقإالوطينإاملتعاون،إرذناإدمواةقةإاجمللسإالتنفيهي.إوتتخهإالأمانةإالأم

 الفنيةإاخلوواتإالالزمةإل عادةإتأأكيدإمصادقهتاإحسبإالاقتضاء؛

إادلولإ إمجيع إعىل إوتوزعها إاملتعاونة إالوطنية إاملراةق إمن إجارية إبقامئة إالفنية إالأمانة إحتتفظ )ب(

 اف؛الأطرإ

ليهإدوةلإعضوإ ذاإماإطلاتإا  )ج(إيولبإمركزإالاياانتإادلويلإبياانتإمنإاملراةقإالوطنيةإاملتعاونة،إا 

ذكل،إلأغراضإتيسريإالتشاورإوالتوضيحإوالنظرإيفإطلااتإالتفتيشإاملوقعي،إعىلإأأنإتتحيلإتكلإادلوةلإ

يليةإمنإمثلإذه إاملراةقإواليتإالورفإتاكليفإا رسالإالاياانتإوالرشوطإاليتإتتاحإدموجهباإالاياانتإالتمكإ
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ميكنإدموجهباإملركزإالاياانتإادلويلإأأنإيولبإاملزيدإأأوإالرسيعإمنإالتقاريرإأأوإالتوضيحاتإجيريإتفصيلهاإ

 يفإكتيبإالتشغيلإاخلاصإبلكإش اكةإرصد.

 التشاورإوالتوضيحإ-جميإ

جراءإتفتيشإموقعي،إينبغيإلدلإ29 ولإالأطراف،إدونإاملساسإحبقإأأيإدوةلإطرفإيفإأأنإتولبإا 

لكامإأأمكن،إأأنإتاهلإأأولإلكإهجدإليكإتوحضإوحتل،إةاميإبيهناإأأوإمعإأأوإعنإطريقإاملنظية،إأأيإمسأأةلإقدإ

 تسببإالقلقإبشأأنإعدمإالامتثالإاحملمتلإلاللزتاماتإالأساس يةإيفإذه إاملعاذدة.

أأنإتوةرإإ29عىلإادلوةلإالورفإاليتإتتلقىإمبارشةإمنإدوةلإطرفإأأخرىإطلااإدموجبإالفقرةإإ30

إ48التوضيحإلدلوةلإالورفإالوالاةإيفإأأقربإوقتإممكن،إعىلإأألإيتجاوزإذكلإبأأيإحالإمنإالأحوالإ

بقاءإاجمللسإالتنفيهيإ لهياإالولبإا  ساعةإبعدإالولب.إوجيوزإلدلوةلإالورفإالوالاةإوادلوةلإالورفإاملوجهإا 

 واملديرإالعامإعىلإعملإابلولبإوالرد.

ىلإاملديرإالعامإاملساعدةإيفإتوضيحإأأيإمسأأةلإميكنإأأنإتسببإللكإدوةلإاحلقإيفإأأنإتإ31 ولبإا 

إاملعلوماتإ إالعام إاملدير إويقدم إاملعاذدة. إيفإذه  إاحملمتلإلاللزتاماتإالأساس ية إالامتثال القلقإبشأأنإعدم

إابلول إالتنفيهي إاجمللس إالعام إاملدير إويالغ إالقلق. إهبها إواملتصةل إالفنية إالأمانة إحتوزذا إاليت بإاملناس اة

ذاإماإطلاتإذكلإادلوةلإالورفإالوالاة.  وابملعلوماتإاملقدمةإاس تجابةإُل،إا 

للكإدوةلإطرفإاحلقإيفإأأنإتولبإا ىلإاجمللسإالتنفيهيإاحلصولإعىلإتوضيحإمنإدوةلإطرفإ-32

أأخرىإحولإأأيإمسأأةلإميكنإأأنإتسببإالقلقإبشأأنإعدمإالامتثالإاحملمتلإلاللزتاماتإالأساس يةإيفإذه إ

 ذه إاحلاةل،إينواقإماإي ي:إاملعاذدة.إويف

لهياإالولبإعنإطريقإاملديرإ )أأ(إحييلإاجمللسإالتنفيهيإطلبإالتوضيحإا ىلإادلوةلإالورفإاملوجهإا 

 ساعةإبعدإتلقيإالولب؛إ24العامإيفإغضونإةرتةإلإتتجاوزإ

لهياإالولبإالتوضيحإا ىلإاجمللسإالتنفيهيإيفإأأقربإوقتإممكن،إ )ب(إتقدمإادلوةلإالورفإاملوجهإا 

 ساعةإبعدإتلقيإالولب؛إ48ىلإأألإيتجاوزإذكلإبأأيإحالإمنإالأحوالإع

إلإ إةرتة إيفإغضون إالورفإالوالاة إا ىلإادلوةل إوحييهل إابلتوضيح إحييطإاجمللسإالتنفيهيإعلام  )ج(

 ساعةإبعدإتلقيه؛إ24تتجاوزإ

ذاإاعتربتإادلوةلإالورفإالوالاةإالتوضيحإغريإاكف،إيكونإلهاإاحلقإيفإأأنإتولبإا ىل اجمللسإإ)د(إا 

لهياإالولبإعىلإمزيدإمنإالتوضيح.  التنفيهيإاحلصولإمنإادلوةلإالورفإاملوجهإا 

بواءإسائرإادلولإالأطرافإبأأيإطلبإتوضيحإْعالإهبه إالفقرةإوكهكلإ يالغإاجمللسإالتنفيهيإدونإا 

لهياإالولب.  بأأيإردإمقدمإمنإادلوةلإالورفإاملوجهإا 

ذاإاعتربتإادلوةلإالورفإالوالاةإالتوضي-33 )د(،إغريإإ32حإاذليإمتإاحلصولإعليهإدموجبإالفقرةإا 

مرض،إيكونإلهاإاحلقإيفإأأنإتولبإعقدإاجامتعإلليجلسإالتنفيهيإحيقإالاشرتاكإةيهإلدلولإالأطرافإ
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املعنيةإغريإالأعضاءإيفإاجمللسإالتنفيهي.إويفإذهاإالاجامتعإينظرإاجمللسإالتنفيهيإيفإاملسأأةلإوجيوزإُلإأأنإ

 للامدةإاخلامسة.يويصإبأأيإتدبريإوةقاإ

 ْعلياتإالتفتيشإاملوقعيإ-دالإ

 طلبإالتفتيشإاملوقعي

إلأحاكمإذه إاملادةإواجلزءإالثاينإمنإإ34 للكإدوةلإطرفإاحلقإيفإطلبإا جراءإتفتيشإموقعيإوةقا 

إأأوإيفإأأيإمنوقةإ إأأوإس يورهتا، إلوليهتا قلميإأأيإدوةلإطرفإأأوإيفإأأيإماكنإأ خرإخيضع الربوتوكولإيفإا 

 يةإأأوإس يورةإأأيإدوةل.خارجإنواقإول

ذاإاكنإتفجريإمنإتفجرياتإجتاربإالأسلحةإ-35 الغرضإالوحيدإمنإالتفتيشإاملوقعيإذوإتوضيحإماإا 

النوويةإأأوإأأيإتفجريإنوويإأ خرإقدإأأجريإعىلإحنوإيشلكإانهتااكإللامدةإالأوىلإوالقيام،إقدرإال ماكن،إجبيعإ

 ل.أأيةإحقائقإميكنإأأنإتساعدإيفإحتديدإذويةإأأيإمنهتكإحممت

تلزتمإادلوةلإالورفإالوالاةإبأأنإتاقيإطلبإالتفتيشإاملوقعيإيفإداخلإنواقإذه إاملعاذدةإوأأنإإ36

.إومتتنعإادلوةلإالورفإالوالاةإعنإتقدميإطلااتإتفتيشإلإأأساسإ37توةرإيفإالولبإمعلوماتإوةقاإللفقرةإ

 لهاإأأوإتعسفية.

إا ىلإاملعلوماتإاليتإمجعإ-37 إتفتيشإموقعي إطلبإا جراء إا ىلإأأيإيستند إادلويلإأأو إالرصد إنظام ها

معلوماتإتقنيةإذاتإصةلإيمتإاحلصولإعلهياإبواسوةإالوسائلإالتقنيةإالوطنيةإللتحققإعىلإحنوإينسجمإمعإ

مبادئإالقانونإادلويلإاملعرتفإهباإْعوما،إأأوإا ىلإمزجيإمنإذه إاملعلومات.إويتضينإالولبإمعلوماتإْعالإ

 توكول.منإاجلزءإالثاينإمنإالربوإ41ابلفقرةإ

تقدمإادلوةلإالورفإالوالاةإطلبإالتفتيشإاملوقعيإا ىلإاجمللسإالتنفيهي،إويفإالوقتإنفسهإا ىلإإ38

 املديرإالعامإليكإيادأأإاملديرإالعامإجتهزي إةورا.

 املتابعةإبعدإتقدميإطلبإا جراءإتفتيشإموقعي

 يادأأإاجمللسإالتنفيهيإنظر إةورإتلقيإطلبإالتفتيشإاملوقعي.إ39

بالغإادلوةلإالورفإالوالاةإبتلقيإطلهباإيفإيقومإاملد-40 يرإالعام،إبعدإتلقيإطلبإالتفتيشإاملوقعي،إاب 

بالغإادلوةلإالورفإاملولوبإالتفتيشإعلهياإابلولبإيفإغضونإستإساعات.إويتحققإ غضونإساعتنيإوا 

ولإويقوم،إمنإاجلزءإالثاينإمنإالربوتوكإ41املديرإالعامإمنإأأنإالولبإيس تويفإالرشوطإاحملددةإيفإالفقرةإ

عندإالرضورة،إدمساعدةإادلوةلإالورفإالوالاةإيفإتقدميإطلهباإتاعاإذلكل،إويالغإالولبإا ىلإاجمللسإالتنفيهيإ

 ساعة.إ24وسائرإادلولإالأطرافإيفإغضونإ

إالأمانةإالفنيةإالتحضرياتإللتفتيشإاملوقعيإدونإإ41 عندماإيس تويفإطلبإالتفتيشإالرشوط،إتادأأ

بواء.  ا 
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لعام،إةورإتلقيإطلبإل جراءإتفتيشإموقعيإيشريإا ىلإمنوقةإتفتيشإختضعإلوليةإأأوإيقومإاملديرإا-42

س يورةإدوةلإطرف،إابلامتسإتوضيحإمنإادلوةلإالورفإاملولوبإالتفتيشإعلهياإبغيةإتوضيحإوتاديدإالقلقإ

 املثارإيفإالولب.

العامإابلتوضيحاتإ،إأأنإتزودإاملديرإ42عىلإادلوةلإالورفإاليتإتتلقىإطلبإتوضيحإْعالإابلفقرةإ-43

ساعةإبعدإتلقيإإ72واملعلوماتإالأخرىإاملتاحةإذاتإالصةلإيفإأأقربإوقتإممكن،إعىلإأألإيتجاوزإذكلإ

 طلبإالتوضيح.

إبشأأنإطلبإالتفتيشإاملوقعي،إأأنإحييلإةوراإ-44 عىلإاملديرإالعام،إقبلإاختاذإاجمللسإالتنفيهيإقرارا 

ضاةيةإمتاح ةإمنإنظامإالرصدإادلويلإأأوإمقدمةإمنإأأيإدوةلإطرفإا ىلإاجمللسإالتنفيهيإأأيةإمعلوماتإا 

،إةضالإعنإأأيإ43وإ42بشأأنإالظاذرةإاحملددةإيفإالولب،إدماإيفإذكلإأأيإتوضيحإمقدمإْعالإابلفقرتنيإ

 معلوماتإأأخرىإمنإداخلإالأمانةإالفنيةإيعتربذاإاملديرإالعامإذاتإصةلإأأوإيولهباإاجمللسإالتنفيهي.

الوالاةإأأنإالقلقإاملثارإيفإطلبإالتفتيشإاملوقعيإقدإتاددإوتسحبإإماإملإتعتربإادلوةلإالورف-45

 .46ذهاإالولب،إيتخهإاجمللسإالتنفيهيإقراراإبشأأنإالولبإوةقاإللفقرةإ

 قراراتإاجمللسإالتنفيهي

ساعةإإ96يتخهإاجمللسإالتنفيهيإقراراإبشأأنإطلبإالتفتيشإاملوقعيإيفإغضونإةرتةإلإتتجاوزإإ46

وةلإالورفإالوالاة.إويتخهإقرارإاملواةقةإعىلإالتفتيشإاملوقعيإدمواةقةإثالثنيإصواتإبعدإتلقيإالولبإمنإادل

إتتوقفإ إيواةقإاجمللسإالتنفيهيإعىلإالتفتيش، إمل ذا إوا  إاجمللسإالتنفيهي. إأأصواتإأأعضاء عىلإالأقلإمن

جراءإأ خرإبشأأنإالولب.  التحضرياتإولإيتخهإأأيإا 

،إحييلإةريقإ46واةقةإعىلإالتفتيشإاملوقعيإوةقاإللفقرةإيوماإبعدإاملإ25يفإغضونإةرتةإلإتتجاوزإإ47

التفتيشإا ىلإاجمللسإالتنفيهي،إعنإطريقإاملديرإالعام،إتقريراإمرحلياإعنإالتفتيش.إويعتربإاس مترارإالتفتيشإ

ساعةإبعدإتلقيإإ72مواةقاإعليهإماإملإيقررإاجمللسإالتنفيهيإبأأغلايةإمجيعإأأعضائه،إيفإغضونإةرتةإلإتتجاوزإ

إالتفتيش،إالتق إاس مترار إاجمللسإالتنفيهيإعدم إقرر ذا إوا  إالتفتيش. إاس مترار إعدم إاملرح يإعنإالتفتيش، رير

قلميإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإيفإأأقربإوقتإ ينهتييإالتفتيش،إويغادرإةريقإالتفتيشإمنوقةإالتفتيشإوا 

 منإاجلزءإالثاينإمنإالربوتوكول.إ110وإ109ممكنإوةقاإللفقرتنيإ

تيشإاملوقعي،إجيوزإلفريقإالتفتيشإأأنإيقدمإا ىلإاجمللسإالتنفيهي،إعنإطريقإاملديرإخاللإالتفإ-48

العام،إاقرتاحاإل جراءإاحلفر.إويتخهإاجمللسإالتنفيهيإقراراإبشأأنإذهاإالاقرتاحإيفإغضونإةرتةإلإتتجاوزإ

 التنفيهي.إساعةإبعدإتلقيإالاقرتاح.إويتخهإقرارإاملواةقةإعىلإاحلفرإبأأغلايةإمجيعإأأعضاءإاجمللسإ72

إةرتةإ-49 إمتديد إالعام، إاملدير إطريق إعن إالتنفيهي، إاجمللس إا ىل إيولب إأأن إالتفتيش إلفريق جيوز

منإاجلزءإإ4يوماإاحملددإيفإالفقرةإإ60يوماإبعدإانهتاءإال طارإالزمينإالاالغإإ70التفتيشإا ىلإحدإأأقىصإذوإ

ذاإاعتربإةريقإالتفتيشإأأنإذهاإالمتديدإأأس ايسإلمتكينهإمنإالهنوضإبوليته.إويشريإالثاينإمنإالربوتوكول،إا 

ىلإماإيعزتمإالقيامإبهإخاللإةرتةإالمتديدإمنإالأنشوةإوالتقنياتإاملدرجةإيفإالفقرةإ ةريقإالتفتيشإيفإطلاهإا 
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منإاجلزءإالثاينإمنإالربوتوكول.إويتخهإاجمللسإالتنفيهيإقراراإبشأأنإطلبإالمتديدإيفإغضونإةرتةإلإإ69

الولب.إويتخهإقرارإاملواةقةإعىلإمتديدإةرتةإالتفتيشإبأأغلايةإمجيعإأأعضاءإاجمللسإإساعةإبعدإتلقيإ72تتجاوزإ

 التنفيهي.

،إجيوزإلفريقإالتفتيشإأأنإ47يفإأأيإوقتإبعدإاملواةقةإعىلإمواصةلإالتفتيشإاملوقعيإوةقاإللفقرةإإ50

هناءإالتفتيش.إوتعتربإذ ه إالتوصيةإمواةقاإعلهياإيقدمإا ىلإاجمللسإالتنفيهي،إعنإطريقإاملديرإالعام،إتوصيةإاب 

إ إتتجاوز إل إيفإغضونإةرتة إأأعضائه، إثليثإمجيع إاجمللسإالتنفيهيإبأأغلاية إيقرر إمل إتلقيإإ72ما إبعد ساعة

هناءإالتفتيش،إيغادرإةريقإالتفتيشإمنوقةإالتفتيشإ هناءإالتفتيش.إويفإحاةلإا  إعدمإاملواةقةإعىلإا  التوصية.

قلميإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإيفإأأقربإ إللفقرتنيإوا  منإاجلزءإالثاينإمنإإ110وإ109وقتإممكنإوةقا

 الربوتوكول.

إحقإ-51 إبدون إالاشرتاك، إعلهيا إالتفتيش إاملولوب إالورف إوادلوةل إالوالاة إالورف إلدلوةل جيوز

التصويت،إيفإمداولتإاجمللسإالتنفيهيإبشأأنإطلبإالتفتيشإاملوقعي.إوجيوزإأأيضاإلدلوةلإالورفإالوالاةإ

إموإ إالورف إلليجلسإوادلوةل إلحقة إمداولت إأأي إيف إالتصويت، إحق إبدون إالاشرتاك، إالتفتيش ضع

 التنفيهيإتتعلقإابلتفتيش.

ساعةإبأأيإقرارإيتخه إاجمللسإالتنفيهيإإ24خيورإاملديرإالعامإمجيعإادلولإالأطرافإيفإغضونإ-52

 .50ا ىلإإ46وبأأيإتقارير،إومقرتحات،إوطلااتإوتوصياتإتقدمإا ىلإاجمللسإالتنفيهيإ،إْعالإابلفقراتإ

 املتابعةإبعدإمواةقةإاجمللسإالتنفيهيإعىلإالتفتيشإاملوقعي

بواءإةريقإتفتيشإيسييهإاملديرإ-53 لكإتفتيشإموقعيإيواةقإعليهإاجمللسإالتنفيهي،إيقومإبهإدونإا 

إلإ إويصلإةريقإالتفتيشإا ىلإنقوةإادلخولإيفإغضونإةرتة إوالربوتوكول. إاملعاذدة إلأحاكمإذه  العامإوةقا

 س تةإأأايمإبعدإتلقيإاجمللسإالتنفيهيإطلبإالتفتيشإاملوقعيإمنإادلوةلإالورفإالوالاة.تتجاوزإ

إاملعلوماتإ-54 إالتفتيش إولية إوتتضين إاملوقعي. إالتفتيش إل جراء إتفتيش إولية إالعام إاملدير يصدر

 منإاجلزءإالثاينإمنإالربوتوكول.إ42احملددةإيفإالفقرةإ

ساعةإإ24ضعإالتفتيشإابلتفتيشإيفإغضونإةرتةإلإتتجاوزإخُيورإاملديرإالعامإادلوةلإالورفإموإ-55

 منإاجلزءإالثاينإمنإالربوتوكول.إ43قبلإاملوعدإاملقررإلوصولإةريقإالتفتيشإا ىلإنقوةإادلخول،إوةقاإللفقرةإ

 ا جراءإالتفتيشإاملوقعي

قلميهاإأأوإيفإأأماكنإختضعإلوليهتإ56 جراءإتفتيشإموقعيإعىلإا  اإأأوإتسيحإلكإدوةلإطرفإللينظيةإاب 

س يورهتاإوةقاإلأحاكمإذه إاملعاذدةإوالربوتوكول.إولكنإلإيتعنيإعىلإأأيإدوةلإطرفإقبولإا جراءإْعلياتإ

قلميهاإأأوإيفإأأماكنإختضعإلوليهتاإأأوإس يورهتا.  تفتيشإموقعيإمزتامنةإيفإا 

 وةقاإلأحاكمإذه إاملعاذدةإوالربوتوكول.إيكونإلدلوةلإالورفإموضعإالتفتيش:إإ57

لإلكإهجدإمعقولإوالالزتامإباهُلإل ثااتإامتثالهاإلهه إاملعاذدة،إولهه إالغاية،إمتكنيإ)أأ(إاحلقإيفإبه

 ةريقإالتفتيشإمنإالهنوضإبوليته؛
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إدونإ إواحليلوةل إالوطين إالأمن إمصاحل إمحلاية إرضورية إتعتربذا إاليت إالتدابري إاختاذ إيف إاحلق )ب(

 الكشفإعنإاملعلوماتإالرسيةإغريإاملتعلقةإبغرضإالتفتيش؛

ماكنيةإالوصولإا ىلإداخلإمنوقةإالتفتيشإلغرضإوحيدإذوإحتديدإالوقائعإذاتإ)ج اتحةإا  (إالالزتامإاب 

الصةلإبغرضإالتفتيش،إمعإمراعاةإالفقرةإالفرعيةإ)ب(إوأأيإالزتاماتإدس توريةإقدإتكونإأأخههتاإعىلإعاتقهاإ

 ةاميإيتعلقإحبقوقإالامتالكإأأوإيفإاجالإالتفتيشإأأوإاحلجز؛

إ إبعدم إ)د(إالالزتام إابلفقرة إأأو إالفقرة إأأيإإ88المتسكإهبه  إل خفاء إالثاينإمنإالربوتوكول، منإاجلزء

 ا خاللإابلزتاماهتاإدموجبإاملادةإالأوىل؛

إبأأنشوةإ إالتفتيشإوالقيام إمنوقة إداخل إالتفتيشإعىلإالتنقل إةريق إعرقةلإقدرة إبعدم إالالزتام )ذـ(

 التفتيشإوةقاإلهه إاملعاذدةإوالربوتوكول.

إيفإس ياق إيعينإالوصولإاملاديإلفريقإالتفتيشإومعداتإالتفتيشإا ىلإإالوصول، التفتيشإاملوقعي،

 منوقةإالتفتيشإوالقيامإبأأنشوةإالتفتيشإداخلهاإعىلإالسواء.

إويفإالوقتإ-58 إالهنوضإبكفاءة إيمتىشإمع إدما إالتقحم، إممكنإمن إبأأقلإقدر جيريإالتفتيشإاملوقعي

إةريقإالتفتيشإبأأقلإاملناسبإبوليةإالتفتيش،إووةقاإلال جراءاتإالوا ردةإيفإالربوتوكول.إوحيامثإأأمكن،إيادأأ

إالاكةيةإ إاملعلومات إةقطإمجلع إرضوراي إيعترب  إحس امب إتقحام إا جراءاتإأأكرث ىل إا  إينتقل إمث ال جراءاتإتقحام

إاملعلوماتإوالاياانتإ ل إا  إيلمتسإاملفتشون إول إاملعاذدة. إلهه  إاحملمتل إالامتثال إعدم إبشأأن إالقلق لتوضيح

فرضإالتفتيش،إويسعونإا ىلإالتقليلإا ىلإأأدىنإحدإمنإالتدخلإيفإالعيلياتإالعاديةإلدلوةلإالورفإالالزمةإل

 موضعإالتفتيش.

 تساعدإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإةريقإالتفتيشإطوالإالتفتيشإاملوقعيإوتيرسإهميته.إ59

إ-60 إللفقرات إوةقا إالتفتيش، إموضع إالورف إادلوةل إقامت ذا إإ86ا  إالإإ96ا ىل إاجلزء إمنإمن ثاين

ماكنيةإالوصولإداخلإمنوقةإالتفتيشإةعلهياإأأنإتاهلإلكإهجدإمعقولإيفإاملشاوراتإمعإ الربوتوكول،إبتقييدإا 

 ةريقإالتفتيشإللتدليلإمنإخاللإوسائلإبديةلإعىلإامتثالهاإلهه إاملعاذدة.

 املراقب

 ينواقإماإي يإةاميإيتعلقإابملراقب:إ61

ماإ)أأ(إلدلوةلإالورفإالوالاة،إرذناإدمواةق ةإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيش،إأأنإتوةدإممثالإلهاإيكونإا 

 مواطناإلدلوةلإالورفإالوالاةإأأوإمواطناإدلوةلإطرفإاثلثة،إملراقبةإسريإالتفتيشإاملوقعي؛

إيفإ إاملقرتح إاملراقب إقبولها إعدم إأأو إبقبولها إالعام إاملدير إالتفتيش إموضع إالورف إادلوةل إختور )ب(

 لسإالتنفيهيإعىلإالتفتيشإاملوقعي؛ساعةإبعدإمواةقةإاجملإ12غضونإ

ماكنيةإالوصولإوةقاإللربوتوكول؛  )ج(إيفإحاةلإالقبول،إمتنحإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإاملراقبإا 

ذاإمارستإادلوةلإالورفإ )د(إتقبلإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيش،إكقاعدة،إاملراقبإاملقرتح،إولكنإا 

 تقريرإالتفتيش.إموضعإالتفتيشإرةضاإما،إوتثبتإذه إالواقعةإيف
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 لإيكونإذناكإأأكرثإمنإثالثةإمراقبنيإمنإمجموعإدولإأأطرافإطالاة.

 تقاريرإالتفتيشإاملوقعي

 تتضينإتقاريرإالتفتيشإماإي ي:-62

 )أأ(إوصفإالأنشوةإاليتإقامإهباإةريقإالتفتيش؛

لهياإةريقإالتفتيشإمماإيتصلإبغرضإالتفتيش؛  )ب(إالنتاجئإالوقائعيةإاليتإتوصلإا 

 للتعاونإاملقدمإخاللإالتفتيشإاملوقعي؛إ)ج(إعرض

ىلإالفريق،إ ماكنيةإالوصولإاملينوحة،إدماإيفإذكلإالوسائلإالاديةلإاملقدمةإا  )د(إوصفإوقائعيإملدىإا 

 خاللإالتفتيشإاملوقعي؛

 )ذـ(إأأيإتفاصيلإأأخرىإذاتإصةلإبغرضإالتفتيش.

 جيوزإأأنإترةقإابلتقريرإمالحظاتإمتفاوتةإأأبداذاإاملفتشون.

املديرإالعامإمرشوعإتقريرإالتفتيشإلدلوةلإالورفإموضعإالتفتيش.إويكونإلدلوةلإالورفإإيتيح-63

إ إغضون إيف إالعام إاملدير إتزويد إيف إاحلق إالتفتيش إأأيإإ48موضع إوحتديد إوتوضيحاهتا، إبتعليقاهتا ساعة

نظرإاملديرإمعلوماتإوبياانتإترىإأأهناإلإتتصلإبغرضإالتفتيشإولإينبغيإتعيميهاإخارجإالأمانةإالفنية.إويإ

العامإيفإالاقرتاحاتإاملقدمةإمنإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإل جراءإتغيرياتإيفإمرشوعإتقريرإالتفتيشإ

إالورفإ إادلوةل إمن إالتعليقاتإوالتوضيحاتإاملقدمة إأأيضا إالعام إويرةقإاملدير إأأمكن. إحيامث دراهجا إاب  ويقوم

 موضعإالتفتيشإبتقريرإالتفتيش.

إةورا-64 إالعام إاملدير إموضعإإحييل إالورف إوادلوةل إالوالاة، إالورف إادلوةل إا ىل إالتفتيش تقرير

إا ىلإاجمللسإالتنفيهيإ التفتيش،إواجمللسإالتنفيهيإوسائرإادلولإالأطراف.إوحييلإاملديرإالعامإكهكلإةورا

ىلإسائرإادلولإالأطرافإأأيإنتاجئإلتحليلإالعيناتإيفإاخملترباتإاملسامةإوةقاإللفقرةإ إمنإاجلزءإالثاينإ104وا 

إوادلوةلإ إالورفإالوالاة إوتقياميتإادلوةل إادلويل، إالرصد إوالاياانتإذاتإالصةلإمنإنظام منإالربوتوكول،

الورفإموضعإالتفتيش،إةضالإعنإأأيإمعلوماتإأأخرىإيعتربذاإاملديرإالعامإذاتإصةل.إويفإحاةلإالتقريرإ

ليهإيفإالفقرةإ رإا ىلإاملديرإالتنفيهيإيفإغضونإ،إحييلإاملديرإالعامإالتقري47املرح يإعنإالتفتيشإاملشارإا 

 ال طارإالزمينإاحملددإيفإتكلإالفقرة.

إأأخرىإإ65 إالتفتيشإوأأيإمواد إابس تعراضإتقرير إووظائفه، إلسلواته إوةقا إاجمللسإالتنفيهي، يقوم

 ،إويتصدىإلأيإشواغلإبصدد:64مقدمةإْعالإابلفقرةإ

ذاإاكنإقدإحدثإأأيإعدمإامتثالإلهه إاملعاذدة؛  )أأ(إماإا 

ذ  اإاكنإقدإأأيسءإاس تخدامإاحلقإيفإطلبإتفتيشإموقعي.)ب(إماإا 

ذاإخلصإاجمللسإالتنفيهي،إمتش ياإمعإسلواتهإووظائفه،إا ىلإأأنهإقدإيلزمإاختاذإا جراءاتإأأخرىإإ66 ا 

 ،إةعليهإأأنإيتخهإالتدابريإاملناس اةإوةقاإللامدةإاخلامسة.65ةاميإيتعلقإابلفقرةإ
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 طلااتإالتفتيشإاملوقعيإالعابثإأأوإالتعسفي

ذاإملإيواةقإاجمللسإالتنفيهيإعىلإا جراءإتفتيشإموقعيإعىلإأأساسإأأنإطلبإالتفتيشإعابثإأأوإا إ-67

ذاإاكنإينبغيإتنفيهإ إا  إانهتيىإالتفتيشإللأس اابإذاهتا،إينظرإاجمللسإالتنفيهيإويبتإيفإما ذا تعسفي،إأأوإا 

 تدابريإمالمئةإلتصحيحإالوضع،إدماإيفإذكلإماإي ي:

 بتسديدإتلكفةإأأيإحتضرياتإاضولعتإهباإالأمانةإالفنية؛)أأ(إموالاةإادلوةلإالورفإالوالاةإ

)ب(إتعليقإحقإادلوةلإالورفإالوالاةإيفإأأنإتولبإا جراءإتفتيشإموقعيإملدةإمنإالزمن،إعىلإحنوإ

 ماإيقرر إاجمللسإالتنفيهي؛

 )ج(إتعليقإحقإادلوةلإالورفإالوالاةإيفإالعضويةإيفإاجمللسإالتنفيهيإملدةإمنإالزمن.

 ناءإالثقةتدابريإبإإ-ذاءإ

 رغاةإيف:-68

إمنإالتفسريإ ىلإتاديدإأأيإقلقإيتعلقإابلمتثالإينشأأ )أأ(إاملسامهةإيفإالتوصلإيفإالوقتإاملناسبإا 

 اخلاطئإاحملمتلإلاياانتإالتحققإاملتصةلإبتفجرياتإكمييائية؛

 )ب(إواملساعدةإيفإمعايرةإاحملواتإاليتإتشلكإجزءاإمنإالش ااكتإاملكونةإلنظامإالرصدإادلويل.

إاملنظيةإومعإدولإأأطرافإأأخرىإيفإتنفيهإالتدابريإذاتإالصةلإتتإ عهدإلكإدوةلإطرفإابلتعاونإمع

 املاينةإيفإاجلزءإالثالثإمنإالربوتوكول.

 املادةإاخلامسة

إالتدابريإالراميةإا ىلإتصحيحإوضعإماإوضامنإالامتثال،إ

 دماإيفإذكلإاجلزاءاتإ

إإ-1 إيفإاعتاار ، إواضعا إالأطراف، إادلول إمؤمتر إتوصياتإاجمللسإالتنفيهي،إيتخه إأأمور، يفإمجةل

إيفإالفقرتنيإ إالواردة إأأيإوضعإ3وإ2التدابريإالالزمة، إوعالج إولتصحيح إاملعاذدة إلهه  إلضامنإالامتثال ،

 خيالفإأأحاكمإذه إاملعاذدة.

إيثريإإ-2 إاملؤمترإأأوإاجمللسإالتنفيهيإمنإدوةلإطرفإأأنإتصححإوضعا يفإاحلالتإاليتإيولبإةهيا

تعلقإابمتثالهاإولإتس تجيبإذلكلإالولبإيفإغضونإالوقتإاحملدد،إجيوزإلليؤمتر،إيفإمجةلإمشالكإةاميإيإ

أأمور،إأأنإيقررإتقييدإأأوإوقفإممارسةإادلوةلإالورفإحلقوقهاإوامتيازاهتاإدموجبإذه إاملعاذدةإا ىلإأأنإيقررإ

 املؤمترإغريإذكل.

إوغإ-3 إاملعاذدة إذه  إدموضوع إا خالل إةهيا إحيدث إقد إاليت إاحلالت إالامتثالإيف إلعدم إنتيجة رضها

لاللزتاماتإالأساس يةإيفإذه إاملعاذدة،إجيوزإلليؤمترإأأنإيويصإادلولإالأطرافإبتدابريإجامعيةإتتفقإمعإ

 القانونإادلويل.

إاكنتإاحلاةلإملحة،إأأنإيعرضإالقضية،إدماإيفإإ-4 ذا جيوزإلليؤمتر،إأأوإلليجلسإالتنفيهيإبدلإمنهإا 

 الصةل،إعىلإالأممإاملتحدة.إذكلإاملعلوماتإوالاس تنتاجاتإذات
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 املادةإالسادسة

 تسويةإاملنازعات

تُسوىإاملنازعاتإاليتإقدإتنشأأإبشأأنإتوايقإأأوإتفسريإذه إاملعاذدةإوةقاإللأحاكمإذاتإالصةلإمنإ-1

 ذه إاملعاذدةإوطاقاإلأحاكمإميثاقإالأممإاملتحدة.

طرفإأأوإأأكرثإواملنظية،إنزاعإإعندماإينشأأإبنيإدولتنيإأأوإأأكرثإمنإادلولإالأطراف،إأأوإبنيإدوةل-2

يتصلإبتوايقإأأوإتفسريإذه إاملعاذدة،إتتشاورإالأطرافإاملعنيةإمعاإبقصدإحتقيقإتسويةإرسيعةإللزناعإعنإ

طريقإالتفاوضإأأوإبوس يةلإسلييةإأأخرىإختتارذاإالأطراف،إدماإيفإذكلإاللجوءإا ىلإالأهجزةإاخملتصةإالتابعةإ

إللنظامإالأسايسإلليحمكة،إعىلإأأنإتواصلإلهه إاملعاذدةإوالرجوعإابلرتايضإا ىلإحم مكةإالعدلإادلوليةإوةقا

 الأطرافإاملعنيةإا طالعإاجمللسإالتنفيهيإعىلإماإجيريإاختاذ إمنإا جراءات.

إذه إ-3 إتفسري إأأو إبتوايق إيتعلق إةامي إينشأأ إقد إنزاع إتسوية إيف إال سهام إالتنفيهي إلليجلس جيوز

إعرضإمساعيهإامحليدة،إوموالاةإادلولإالأطرافإيفإالزناعإاملعاذدةإبأأيإوس يةلإيراذاإمناس اة،إدماإيفإذكل

ابلامتسإالتسويةإمنإخاللإْعليةإختتارذا،إوعرضإاملسأأةلإعىلإاملؤمتر،إوالتوصيةإحبدإزمينإلأيإا جراءإيُتفقإ

 عليه.

ينظرإاملؤمترإيفإاملسائلإاملتصةلإابملنازعاتإاليتإتثريذاإدولإأأطرافإأأوإاليتإيعرضهاإعليهإاجمللسإ-4

لهياإدمهامإتتصلإبتسويةإذه إاملنازعاتإطاقاإالتإ ذاإرأأىإرضورةإذلكل،إأأهجزةإيعهدإا  نفيهي.إوينشئإاملؤمتر،إا 

 )ي(،إأأوإيعهدإهبه إاملهامإا ىلإأأهجزةإقامئة.إ26للامدةإالثانية،إالفقرةإ

إاملتحدة،إ-5 إللأمم إالعامة إامجلعية إبرتخيصإمن إرذنا إلكإعىلإحدة، إواجمللسإالتنفيهي، إاملؤمتر يمتتع

إاملنظية.إبإ إيفإنواقإأأنشوة إتنشأأ إقانونية إيفإأأيإمسأأةل إادلولية إالعدل إةتوىإمنإحممكة إاس تصدار سلوة

 )ح(إمنإاملادةإالثانية.إ38ويعقدإاتفاقإبنيإاملنظيةإوالأممإاملتحدةإلههاإالغرضإوةقاإللفقرةإ

 لإخُتلإذه إاملادةإابملادتنيإالرابعةإواخلامسة.إإ6

 املادةإالسابعة

 التعديالت

دخالإتعديالتإعىلإإيف-1 أأيإوقتإبعدإبدءإنفاذإذه إاملعاذدةإجيوزإلأيإدوةلإطرفإأأنإتقرتحإا 

دخالإتغيريات،إ ذه إاملعاذدةإأأوإعىلإالربوتوكولإأأوإعىلإمرةقاته.إوجيوزإأأيضاإلأيإدوةلإطرفإأأنإتقرتحإا 

إ2رةإيفإالفقراتإ،إعىلإالربوتوكولإأأوإمرةقاته.إوختضعإمقرتحاتإالتعديالتإلال جراءاتإاملهكوإ7وةقاإللفقرةإ

 .8،إلال جراءاتإاملهكورةإيفإالفقرةإ7.إوختضعإمقرتحاتإالتغيريات،إوةقاإللفقرةإ6ا ىلإ

لإمؤمترإتعديل.-2  لإينظرإيفإالتعديلإاملقرتحإويعمتد إا 

يُالغإأأيإُمقرتحإبتعديلإماإا ىلإاملديرإالعامإةيعييهإعىلإمجيعإادلولإالأطرافإوالوديعإويلمتسإأ راءإإ3

إالأطرا إادلولإادلول إمن إأأغلاية إقامت ذا إةا  إاملقرتح. إيف إللنظر إتعديل إمؤمتر إعقد إينبغي إاكن ذا إا  إةامي ف



137 
 

خوارإاملديرإالعامإيفإغضونإةرتةإلإتتجاوزإ يوماإبعدإتعيميإاملقرتحإبتأأييدذاإملواصةلإالنظرإإ30الأطرافإاب 

ليهإمجيعإادلولإالأطراف.  ةيه،إيدعوإاملديرإالعامإا ىلإعقدإمؤمترإتعديلإتُدعىإا 

يعقدإمؤمترإالتعديلإةورإانهتاءإدورةإعاديةإلليؤمتر،إماإملإتولبإمجيعإادلولإالأطرافإاملؤيدةإلعقدإإ4

إ60مؤمترإتعديلإعقد إيفإوقتإأأس اق.إولإجيوزإبأأيإحالإعقدإمؤمترإتعديلإقبلإانقضاءإماإلإيقلإعنإ

 يوماإعىلإتعيميإالتعديلإاملقرتح.

دلءإأأيإيعمتدإمؤمترإالتعديلإالتعديالتإبتصويتإإ-5 جيايبإلأغلايةإمنإادلولإالأطرافإمعإعدمإا  ا 

 دوةلإطرفإبصوتإسليب.

إنفاذإالتعديالتإابلنس اةإا ىلإمجيعإادلولإالأطرافإبعدإانقضاءإ-6 يداعإصكوكإإ30يادأأ يوماإعىلإا 

 تصديقإأأوإقبولإمجيعإادلولإالأطرافإاليتإأأدلتإبصوتإا جيايبإيفإمؤمترإالتعديل.

إ1ه إاملعاذدة،إخيضعإالااابنإالأولإوالثالثإمنإالربوتوكولإواملرةقانإمنإأأجلإضامنإبقاءإوةعاليةإذ-7

إإ2و إللفقرة إالربوتوكولإللتغيرياتإوةقا إاكنتإالتغيرياتإاملقرتحةإتتصلإةقطإدمسائلإذاتإ8منإذها ذا إا  ،

داريإأأوإتقين.إولإختضعإمجيعإأأحاكمإالربوتوكولإالأخرىإومرةقاتهإللتغيرياتإوةقاإللفقرةإ  .8طابعإا 

لهياإيفإالفقرةإجتُإ-8  وةقاإلال جراءاتإالتالية:إ7رىإالتغيرياتإاملقرتحةإاملشارإا 

إلأيإدوةلإ إوجيوز إالعام. إا ىلإاملدير إابملعلوماتإالالزمة إمصحواب إيُرسلإنصإالتغيرياتإاملقرتحة )أأ(

إأأيإمقرتإ بالغ إاب  إةورا إالعام إاملدير إويقوم إلتقيميإاملقرتح. ضاةية إتقدميإمعلوماتإا  إالعام حاتإطرفإولليدير

ىلإاجمللسإالتنفيهيإوالوديع؛  ومعلوماتإمنإذهاإالقبيلإا ىلإمجيعإادلولإالأطرافإوا 

إاملديرإالعامإاملقرتحإيفإغضونإةرتةإلإتتجاوزإ يوماإبعدإتسليهإليكإحيددإمجيعإنتاجئهإإ60)ب(إيقمِيِ

ىلإتنفيهذاإويالغإأأيإمعلوماتإمنإذهاإالقبيل ا ىلإمجيعإادلولإإامليكنةإابلنس اةإا ىلإأأحاكمإذه إاملعاذدةإوا 

ىلإاجمللسإالتنفيهي؛  الأطرافإوا 

إاكنإ ذا إا  إيفإذكلإما إدما إاملعلوماتإاملتاحةإُل، إمجيع إيدرسإاجمللسإالتنفيهيإاملقرتحإيفإضوء )ج(

يوماإبعدإتسليه،إإ90.إويقومإاجمللسإالتنفيهي،إيفإغضونإةرتةإلإتتجاوزإ7املقرتحإيفيإدمتولااتإالفقرةإ

إالأطراف إادلول إمجيع خوار إادلولإإاب  إوتُشعر إةهيا. إللنظر إاملناس اة، إابل يضاحات إمصحوبة بتوصيته،

 أأايم؛إ10الأطرافإابلس تالمإخاللإ

ذاإملإتعرتضإ ذاإأأوىصإاجمللسإالتنفيهيإمجيعإادلولإالأطرافإابعامتدإاملقرتح،إيعتربإمواةقاإعليهإا  )د(إا 

ذاإأأوىصإاجملإ90عليهإأأيإدوةلإطرفإيفإغضونإ لسإالتنفيهيإبرةضإاملقرتح،إيوماإبعدإتسملإالتوصية.إوا 

ذاإملإتعرتضإأأيإدوةلإطرفإعىلإالرةضإيفإغضونإ  يوماإبعدإتسملإالتوصية؛إ90يعتربإمرةوضاإا 

ذاإملإتلقإتوصيةإمنإاجمللسإالتنفيهيإالقبولإاملولوبإدموجبإالفقرةإالفرعيةإ)د(،إيتخهإاملؤمترإ )ذـ(إا 

ذاإاكنإيفيإابملتولااتإالواردةإيفإبشأأنإاملقرتإإ-مكسأأةلإموضوعيةإإ-يفإدورتهإالتاليةإقراراإ ح،إدماإيفإذكلإماإا 

 ؛7الفقرةإ

 )و(إخيورإاملديرإالعامإمجيعإادلولإالأطرافإوالوديعإبأأيإقرارإدموجبإذه إالفقرة؛
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إادلولإ إمجيع إا ىل إابلنس اة إال جراء إذها إدموجب إعلهيا إاملواةقة إمتت إاليت إالتغيريات إنفاذ إيادأأ )ز(

ال خوارإالصادرإمنإاملديرإالعامإبأأنهإقدإووةقإعلهيا،إماإملإيوصإاجمللسإيوماإمنإاترخيإإ180الأطرافإبعدإ

 التنفيهيإبفرتةإأأخرىإمنإالوقتإأأوإيقررإاملؤمترإذه إالفرتةإالأخرى.

 املادةإالثامنة

 اس تعراضإاملعاذدة

بعدإبدءإنفاذإذه إاملعاذدةإبعرشإس نوات،إوماإملإتقررإأأغلايةإمنإادلولإالأطرافإخالفإذكل،إ-1

مؤمترإلدلولإالأطرافإلس تعراضإسريإالعيلإهبه إاملعاذدةإوةعاليهتا،إبغيةإالتأأكدإمنإحتقيقإأأذداةهاإيُعقدإ

إأأيإتووراتإعلييةإ إالاس تعراضإيفإالاعتاار إويأأخهإذها إاملعاذدة. إيفإديااجةإوأأحاكم إالواردة وأأغراضها

إ إاستنادا إاملؤمترإالاس تعرايض، إوينظر إاملعاذدة. إتتصلإهبه  إجديدة إمنإأأيإوتكنولوجية ا ىلإطلبإمقدم

إاملؤمترإ إقرر ذا إوا  إالسليية. إللأغراض إجوةية إنووية إتفجريات جراء إاب  إالسامح ماكنية إا  إيف إطرف، دوةل

إاملؤمترإالاس تعرايضإ إالتفجرياتإالنووية،إيادأأ جراءإمثلإذه  الاس تعرايضإبتواةقإال راءإجوازإالسامحإاب 

دخالإتعديل بواءإبغيةإتوصيةإادلولإالأطرافإاب  مناسبإعىلإذه إاملعاذدةإيستبعدإجينإأأيةإإالعيلإدونإا 

ةوائدإعسكريةإمنإذه إالتفجرياتإالنووية.إوأأيإتعديلإمقرتحإمنإذهاإالقبيلإيالغإا ىلإاملديرإالعامإمنإأأيإ

 دوةلإطرفإويعاجلإوةقاإلأحاكمإاملادةإالسابعة.

نفسإعىلإةرتاتإمدةإلكإمهناإعرشإس نواتإبعدإذكل،إميكنإعقدإمؤمتراتإاس تعراضيةإأأخرىإلإ-2

إالقبيلإبعدإ ذاإقررإاملؤمترإذكلإمكسأأةلإا جرائيةإيفإالس نةإالسابقة.إوجيوزإعقدإمؤمتراتإمنإذها الهدف،إا 

ذاإقررإاملؤمترإذكلإمكسأأةلإموضوعية.  ةرتةإتقلإعنإعرشإس نواتإا 

إيفإ-3 إلليؤمترإاملنصوصإعلهيا إالعادية إالس نوية إادلورة إاختتام إةور يُعقدإأأيإمؤمترإاس تعرايضإعادة

 لثانية.املادةإا

 املادةإالتاسعة

 مدةإاملعاذدةإوالانسحابإمهنا

 مدةإذه إاملعاذدةإغريإحمدودة.-1

ذاإقررتإ-2 للكإدوةلإطرف،إويهإمتارسإس يادهتاإالوطنية،إاحلقإيفإالانسحابإمنإذه إاملعاذدةإا 

 أأنإأأحدااثإغريإعاديةإتتعلقإدموضوعإذه إاملعاذدةإقدإعرضتإمصاحلهاإالعلياإللخور.

شعارإمس اقإقبلإس تةإأأشهرإا ىلإسائرإادلولإالأطرافإواجمللسإالتنفيهيإيمتإالانسحا-3 بإبتوجيهإا 

إأأوإ إالعادي إغري إابحلدث إبياان إابلنسحاب إال شعار إويشيل إاملتحدة. إللأمم إالتابع إالأمن إواجلس والوديع

 الأحداثإغريإالعاديةإاليتإترىإادلوةلإالورفإأأهناإتعرضإمصاحلهاإالعلياإللخور.
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 املادةإالعارشة

 وضعإالربوتوكولإواملرةقات

شارةإ إمنإاملعاذدة.إوأأيإا  يشلكإمرةقاإذه إاملعاذدة،إوالربوتوكول،إومرةقاإالربوتوكولإجزءاإلإيتجزأأ

 ا ىلإذه إاملعاذدةإتشيلإمرةقيإذه إاملعاذدةإوالربوتوكولإومرةقيإالربوتوكول.

 املادةإاحلاديةإعرشة:

 التوقيع

 مإمجيعإادلولإقبلإبدءإنفاذذا.يفتحإاببإالتوقيعإعىلإذه إاملعاذدةإأأما

 املادةإالثانيةإعرشة

 التصديق

 ختضعإذه إاملعاذدةإللتصديقإمنإجانبإادلولإاملوقعةإوةقاإلال جراءاتإادلس توريةإللكإمهنا.

 املادةإالثالثةإعرشة

 الانضامم

لهياإيفإأأيإوقتإبعدإذكل.  جيوزإلأيإدوةلإلإتوقعإعىلإذه إاملعاذدةإقبلإبدءإنفاذذاإأأنإتنضمإا 

 املادةإالرابعةإعرشة

 بدءإالنفاذ

إبعدإ-1 إاملعاذدة إنفاذإذه  يداعإصكوكإالتصديقإمنإجانبإمجيعإادلولإإ180يادأأ يوماإمنإاترخيإا 

منإذه إاملعاذدة،إولكنإلإيكونإذكلإيفإأأيإحالإمنإالأحوالإقبلإانقضاءإعامنيإإ2املدرجةإيفإاملرةقإ

 عىلإةتحإاببإالتوقيعإعلهيا.

ذاإملإيادأأإنفاذإذهإ2  إاملعاذدةإبعدإثالثإس نواتإمنإاترخيإةتحإاببإالتوقيعإعلهيا،إيدعوإالوديعإا ىلإا 

إويدرسإذكلإ إتكلإادلول. إعىلإطلبإأأغلاية إبناء إاليتإأأودعتإةعالإصكوكإتصديقها إلدلول إمؤمتر عقد

انونإ،إوياحثإويقررإبتواةقإال راءإالتدابريإاملنسجيةإمعإالق1املؤمترإمدىإاستيفاءإالرشطإالواردإيفإالفقرةإ

 ادلويلإاليتإميكنإالاضوالعإهباإلتعجيلإْعليةإالتصديقإبغيةإتيسريإبدءإنفاذإذه إاملعاذدةإيفإوقتإمبكر.

ليهإيفإالفقرةإ-3 أأوإمؤمتراتإأأخرىإمنإذهاإالقبيلإخالفإذكل،إتتكررإإ2ماإملإيقررإاملؤمترإاملشارإا 

 عاذدة،إا ىلإأأنإيادأأإنفاذذا.ذه إالعيليةإيفإلكإذكرىإس نويةإلحقةإلفتحإاببإالتوقيعإعىلإذه إامل

ليهإيفإالفقرةإ-4 وأأيإمؤمتراتإلحقةإعىلإالنحوإإ2تدعىإمجيعإادلولإاملوقعةإحلضورإاملؤمترإاملشارإا 

ليهإيفإالفقرةإ  ،إبصفةإمراقب.3املشارإا 

إنفاذإذه إاملعاذدة،إابلنس اةإا ىلإادلولإاليتإتودعإصكوكإتصديقهاإأأوإانضامهماإبعدإبدءإنفاذإإ5 يادأأ

يداعإصكوكإتصديقهاإأأوإانضامهما.ذه إاملع  اذدة،إيفإاليومإالثالثنيإالتايلإلتارخيإا 
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 املادةإاخلامسةإعرشة

 التحفظات

إومرةقيإ إاملعاذدة إذه  إبروتوكول إأأحاكم إختضع إول إلتحفظات. إاملعاذدة إذه  إومرةقا إمواد إختضع ل

 الربوتوكولإلتحفظاتإتتناىفإمعإموضوعإوغرضإذه إاملعاذدة.

 رشةاملادةإالسادسةإعإ

 الوديع

إالتصديقإ-1 إوصكوك إالتوقيعات إويتسمل إاملعاذدة، إذه  إوديع إاملتحدة إللأمم إالعام إالأمني يكون

 وصكوكإالانضامم.

يداعإلكإصكإ-2 إا  إواترخي إبتارخيإلكإتوقيع، إاملنضية إوادلول إاملوقعة إادلول إمجيع إةورا إالوديع يالغ

 تإوتغيرياتإعلهيا،إوتسملإا شعاراتإأأخرى.تصديقإأأوإانضامم،إواترخيإبدءإنفاذإذه إاملعاذدةإوأأيإتعديال

إا ىلإحكوماتإادلولإاملوقعةإإ3 إاملعاذدة إعلهياإحسبإالأصولإمنإذه  يرسلإالوديعإنسخاإمصدقا

 وادلولإاملنضية.

 منإميثاقإالأممإاملتحدة.إ102يسجلإالوديعإذه إاملعاذدةإْعالإابملادةإإ4

 املادةإالسابعةإعرشة

 النصوصإذاتإاحلجية

إاملع إذه  إوالصينيةإتودع إوالروس ية إوال نلكزيية إال س اانية إنصوصها إاحلجية إيف إتتساوى إاليت اذدة،

 والعربيةإوالفرنس ية،إدلىإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدة.
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 ابملعاذدةإ1املرةقإ

 منإاملادةإالثانيةإ28قامئةإابدلولإوةقاإللفقرةإ

 أأةريقيا

إبوركين إبوتسواان، إبنن، إأأوغندا، إأأنغول، ريرتاي، إا  ثيوبيا، إتونس،إا  إتوغو، إتشاد، إبوروندي، إةاصو، ا

إاملتحدة،إجنوبإ إالوسوى،إمجهوريةإتزنانيا ةريقيا اجلزائر،إجزرإالقير،إامجلاذرييةإالعربيةإالليبية،إمجهوريةإا 

إالس نغال،إ إوبرينسييب، إتويم إسان إزمبابوي، إزامبيا، إزائري، إرواندا، إالأخرض، إالرأأس إجياويت، ةريقيا، ا 

،إسيش يل،إالصومال،إغابون،إغامبيا،إغاان،إغينيا،إغينياإالاس توائية،إغينياإسوازيلند،إالسودان،إسرياليون

إاملغرب،إإ- إمرص، إمدغشقر، إمايل، إليسوتو، إليارياي، إكينيا، إالكونغو، إكوتإديفوار، إالاكمريون، بيساو،

 مالوي،إموريتانيا،إموريش يوس،إموزامبيق،إانميايا،إالنيجر،إنيجرياي.

 أأوروابإالرشقية

س تونيا،إأألاانيا،إأأوكرانيا،إبلغاراي،إالاوس نةإوالهرسك،إبولندا،إإالاحتادإالرويس، أأذربيجان،إأأرمينيا،إا 

إسلوةاكيا،إ إرومانيا، إجورجيا، إالسابقة، إاليوغوسالةية إمقدونيا إمجهورية إالتش يكية، إامجلهورية بيالروس،

 سلوةينيا،إكرواتيا،إلتفيا،إليتوانيا،إمودلوةا،إذنغاراي،إيوغوسالةيا.

 نيةإوالاحرإالاكرييب:أأمرياكإالالتيإ

كوادور،إأأنتيفواإوبربودا،إأأوروغواي،إابراغواي،إالربازيل،إبرابدوس،إبلزي،إبامن،إبوليفيا،إ الأرجنتني،إا 

إسانتإةنسنتإوجزرإ إدومينياك، إادلومينيكية، إامجلهورية إالهباما، إجزر إجاماياك، إوتوابغو، إترينيداد بريو،

لفادور،إسورينام،إش ي ي،إغرينادا،إغواتاميل،إغياان،إغرينادين،إسانتإكيتسإونيفيس،إسانتإلوس يا،إالس

 ةزنويال،إكواب،إكوس تارياكإ،إكولومبيا،إاملكس يك،إنياكراغوا،إذاييت،إذندوراس.

 الرشقإالأوسطإوجنوبإأ س يا

إ إ)مجهورية يران إا  إ، إأأوزبكس تان إاملتحدة، إالعربية مارات إال  إأأةغانس تان، إا رسائيل، إ-الأردن،

ين،إبنغالديش،إبواتن،إتركامنس تان،إامجلهوريةإالعربيةإالسورية،إرسيإلناك،إال سالمية(،إابكس تان،إالاحرإ

طاجيكس تان،إالعراق،إعامن،إقور،إقريغزيس تان،إاكزاخس تان،إالكويت،إلانان،إمدليف،إامليلكةإالعربيةإ

 السعودية،إنيبالإالهند،إالمين.

 أأمرياكإالشامليةإوأأوروابإالغربية

يرلند س اانيا،إأأملانيا،إأأندورا،إا  يواليا،إالربتغال،إبلجياك،إتركيا،إادلامنرك،إسانإمارينو،إا  ا،إأ يسلندا،إا 

إمالوة،إ إلكسيربغ، إليختنش تاين، إكندا، إالرسويل، إالكريس إقربص، إةنلندا، إةرنسا، إسويرسا، السويد،

إاملتحدة إالولايت إذولندا، إاليمسا، إالرنوجي، إموانكو، إالشاملية، إوأأيرلندا إالعظيى إلربيوانيا إاملتحدة إامليلكة

 الأمريكية،إاليوانن.

 جنوبإرشيقإأ س ياإواحمليطإالهاديإوالرشقإالأقىص
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إجزرإ إتونفا، إتوةالو، إاتيلند، إالسالم، إبروينإدار إابلو، إاجلديدة، إغينيا إاببوا، ندونيس يا، إا  أأسرتاليا،

إلوإ إمجهورية إادلميقراطية، إالشعاية إكوراي إمجهورية إكوراي، إمجهورية إمارشال، إجزر إكوك، إجزر سلامين،

إةييتإانم،إمكاوداي،إكريياايت،إادلمي إةيجي، إالفلاني، إالصنيإةانواتو، إالشعاية،إساموا،إس نغاةورة، وقراطية

 املتحدة(،إانورو،إنيوزيلندا،إنيوى،إالياابن.إ-مالزياي،إمنغوليا،إميامنار،إميكرونزياي،إ)ولايتإ

 ابملعاذدةإ2املرةقإ

 قامئةإابدلولإوةقاإللامدةإالرابعةإعرشة

اليتإشاركتإإ1996حزيران/يونيهإإ18امئةإابدلولإالأعضاءإيفإمؤمترإنزعإالسالحإحىتإتردإةاميإي يإق

إ1996منإطاعةإنيسان/أأبريلإإ1ويردإذكرذاإيفإاجلدولإإ1996بصورةإرمسيةإيفإأأعاملإدورةإاملؤمترإلعامإ

ادلولإالأعضاءإيفإإمنإنرشةإالواكةلإادلوليةإللواقةإاذلريةإاملعنونةإ"مفاعالتإالواقةإالنوويةإيفإالعامل"،إوأأيضا

اليتإاشرتكتإبصورةإرمسيةإيفإأأعاملإدورةإاملؤمترإلعامإإ1996حزيران/يونيهإإ18مؤمترإنزعإالسالحإحىتإ

إيفإاجلدولإإ1996 إللواقةإإ1995منإطاعةإاكنونإالأول/ديسيربإإ1ويردإذكرذا إالواكةلإادلولية منإنرشة

 اذلريةإاملعنونةإ"مفاعالتإالاحثإالنوويةإيفإالعامل":

يرانإ)مجهوريةإالا س اانيا،إأأسرتاليا،إا رسائيل،إأأملانيا،إأأندونيس يا،إأأوكرانيا،إا  حتادإالرويس،إالأرجنتني،إا 

إاجلزائر،إإ- إتركيا، إبريو، إبولندا، إبنغالديش، إبلغاراي، إبلجياك، إالربازيل، إابكس تان، يواليا، إا  ال سالمية(،

ةريقإ إجنوبإا  إادلميقراطية، إالشعاية إكوراي إمجهورية إكوراي، إالسويد،إمجهورية إسلوةاكيا، إزائري، إرومانيا، يا،

إاملتحدةإ إامليلكة إاملكس يك، إكولومبيا،إمرص، إكندا، إةييتإانم، إةنلندا، إةرنسا، إالصني، سويرسا،إش ي ي،

إالأمريكية،إ إالهند،إذنغاراي،إذولندا،إالولايتإاملتحدة إالشاملية،إالرنوجي،إاليمسا، يرلندا إالعظيىإوا  لربيوانيا

 الياابن.

 *إ*إ*

 ولإملحقإدمعاذدةإاحلظرإالشاملإللتجاربإالنوويةبروتوك

 اجلزءإالأول

 نظامإالرصدإادلويلإووظائفإمركزإالاياانتإادلويل

 أأحاكمإعامةإ-أألفإ

،إووسائلإالتصالإ16يتأألفإنظامإالرصدإادلويلإمنإمراةقإالرصدإاملاينةإيفإاملادةإالرابعة،إالفقرةإإ-1

 اخلاصةإبلكإمهنا.

إاملإ-2 إالرصد إمراةق إتتأألف إاملرةق إيف إاحملددة إاملراةق إمن إادلويل إالرصد إنظام إيف هبهاإإ1درجة

الربوتوكول.إوجيبإأأنإيفيإنظامإالرصدإادلويلإابملتولااتإالتقنيةإوالتشغيليةإاحملددةإيفإكتيباتإالتشغيلإ

 ذاتإالصةل.
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إأأخرىإ-3 إدول إادلولإالأطرافإومع إمع إوالتشاور إابلتعاون إالثانية، إللامدة إوةقا إاملنظية، ومعإإتقوم

نشاءإتشغيلإوصيانةإنظامإالرصدإادلويل،إوأأيإتعديلإأأوإتوويرإ املنظامتإادلوليةإحس امبإيكونإمناس اا،إاب 

 يتفقإعليهإمس تقبالإلههاإالنظام.

جراءاتإمناس اة،إتقومإادلوةلإالورفإاليتإتس تضيفإمراةقإلنظامإإ-4 وةقاإلتفاقاتإأأوإترتيباتإوا 

إعىل إعهنا إتتوىلإاملسؤولية إوكهكلإالرصدإادلويلإأأو إبهاك، إأأو إهبها إأأيإدوةلإأأخرىإتقوم إأأو إأ خر، إحنو

إمراةقإالرصدإومراةقإ إمس توىإومتويلإوصيانة إوتشغيلإورةع نشاء إابلتفاقإوابلتعاونإيفإا  إالفنية الأمانة

اخملترباتإاملعمتدةإاملتصةلإهباإووسائلإالتصالإاخلاصةإبلكإمهناإيفإمناطقإختضعإلوليهتاإأأوإس يورهتاإأأوإأأيإ

إملتولااتإالأمنإوالتصديقإعىلإإماكنإأ خر إالتعاونإوةقا إوجيبإأأنإيكونإمثلإذها إللقانونإادلويل. وةقا

الصحةإواملواصفاتإالتقنيةإالواردةإيفإكتيباتإالتشغيلإذاتإالصةل.إوجيبإعىلإمثلإذه إادلوةلإأأنإتعويإ

إالوصولإا ىلإمرةقإالرصدإللتأأكدإمنإصالحيةإاملعداتإووصالتإالت مانةإالفنيةإسلوة صالت،إوأأنإللأ

جراءاتإالتشغيلإللوةاءإابملتولااتإاملتفقإعلهيا.إوعىلإ تواةقإعىلإا جراءإالتغيرياتإالالزمةإيفإاملعداتإوا 

إلأداءإ إالتقنيةإاملناس اةإحس امبإيرا إاجمللسإالتنفيهيإلزما الأمانةإالفنيةإأأنإتوةرإملثلإذه إادلولإاملساعدة

 ظامإالرصدإادلويل.املرةقإوظائفهإأأداءإسلاميإابعتاار إجزءاإمنإن

إالتعاونإبنيإإ-5 يُنَصإيفإاتفاقاتإأأوإترتيبات،إحس امبإذوإمناسبإيفإلكإحاةل،إعىلإطرائقإذها

إتتوىلإ إاليت إأأو إادلويل إالرصد إلنظام إاتبعة إمراةق إتس تضيف إاليت إادلول إأأو إالأطراف إوادلول املنظية

 املسؤوليةإعهناإعىلإحنوإأ خر.

 الرصدإالسزيمولويجإ-ابءإ

دوةلإطرفإيفإاملعاذدةإابلتعاونإيفإالتاادلإادلويلإللاياانتإالسزيمولوجيةإلليساعدةإتتعهدإلكإإ-6

إمنإ إعاملية إوتشغيلإش اكة نشاء إالتعاونإا  إوجيبإأأنإيشيلإذها إاملعاذدة. يفإالتحققإمنإالامتثالإلهه 

إوتوةرإذه إاحملواتإملركزإالاياانتإادلويلإبيا انتإوةقاإحمواتإالرصدإالسزيمولويجإالرئيس يةإواملساعدة.

 لال جراءاتإاملتفقإعلهيا.

لههاإإ1أألفإابملرةقإإ-إ1احملددةإيفإاجلدولإإ50تتأألفإش اكةإاحملواتإالرئيس يةإمنإاحملواتإالـإإ-7

الربوتوكول.إوجيبإأأنإتفيإذه إاحملواتإابملتولااتإالتقنيةإوالتشغيليةإاحملددةإيفإكتيبإالتشغيلإللرصدإ

السزيمولوجية.إوتنقلإعىلإاخلطإبياانتإغريإمنقوعةإمنإاحملواتإالسزيمولويجإوالتاادلإادلويلإللاياانتإ

ماإمبارشةإأأوإعنإطريقإمركزإبياانتإوطين.  الرئيس يةإا ىلإمركزإالاياانتإادلويل،إا 

إإ-8 إمن إمؤلفة إمساعدة إش اكة إتقوم إالرئيس ية، إالش اكة ماإإ120لتمكةل إا  إمعلومات، إبتقدمي، حموة

إا ىلإ إبياانتإوطين، إأأوإعنإطريقإمركز إقامئةإابحملواتإمبارشة إوترد إالاياانتإادلويلإعندإالولب. مركز

لههاإالربوتوكول.إوجيبإأأنإتفيإاحملواتإاملساعدةإإ1ابءإابملرةقإإ-إ1املساعدةإاليتإستس تخدمإيفإاجلدولإ

إادلويلإللاياانتإ إالسزيمولويجإوالتاادل إيفإكتيبإالتشغيلإللرصد إاحملددة إوالتشغيلية ابملتولااتإالتقنية
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ة.إوجيوزإملركزإالاياانتإادلويلإأأنإيولبإيفإأأيإوقتإبياانتإمنإاحملواتإاملساعدةإوجيبإأأنإالسزيمولوجي

 تتاحإذه إالاياانتإةوراإعنإطريقإوصالتإاتصالإمبارشةإابحلاسوب.

 رصدإالنويداتإاملشعةإ-جميإ

تإاملشعةإتتعهدإلكإدوةلإطرفإيفإاملعاذدةإابلتعاونإيفإالتاادلإادلويلإللاياانتإاملتعلقةإابلنويداإ-9

نشاءإوتشغيلإش اكةإعامليةإ يفإاجلوإلليساعدةإعىلإالتحققإمنإالامتثالإلليعاذدة.إويشيلإذهاإالتعاونإا 

إالش اكةإبياانتإملركزإالاياانتإادلويلإ إوتوةرإذه  منإحمواتإرصدإالنويداتإاملشعةإواخملترباتإاملعمتدة.

 وةقاإلال جراءاتإاملتفقإعلهيا.

حموةإكامإذوإإ80يداتإاملشعةإيفإاجلوإش اكةإعامةإتتكونإمنإتشيلإش اكةإحمواتإقياسإالنوإإ-10

لههاإالربوتوكول.إوجيبإأأنإتكونإمجيعإاحملواتإقادرةإعىلإرصدإوجودإإ1أألفإابملرةقإإ-إ2حمددإيفإاجلدولإ

املوادإاجلس ميةإذاتإالصةلإيفإاجلو.إوجيبإأأيضاإأأنإتكونإأأربعونإحموةإمنإذه إاحملواتإقادرة،إدلىإبدءإ

إاملع إذه  إيفإدورتهإنفاذ إاملؤمتر، إالغرضإيقوم إولهها إالغازاتإاخلامةلإذاتإالصةل. إعىلإرصدإوجود اذدة،

قرارإتوصيةإتعمتدذاإاللجنةإالتحضرييةإةاميإيتعلقإبتحديدإاحملواتإالأربعنيإمنإاجلدولإ أألفإإ-إ2الأولية،إاب 

إ إويإإ1ابملرةق إاملؤمتر إوينظر إاخلامةل. إالغازات إرصد إعىل إالقادرة إالربوتوكول إالس نويةإلهها إدورته إيف بت،

العاديةإالأوىل،إيفإخوةإلتنفيهإالقدرةإاخلاصةإبرصدإالغازاتإاخلامةلإيفإمجيعإأأرجاءإالش اكة.إويعدإاملديرإ

العامإتقريراإيقدمإا ىلإاملؤمترإعنإطرائقإذهاإالتنفيه.إوجيبإأأنإتفيإحمواتإالرصدإمجيعهاإابملتولااتإالتقنيةإ

لرصدإالنويداتإاملشعةإوالتاادلإادلويلإللاياانتإاملتعلقةإابلنويداتإإوالتشغيليةإاحملددةإيفإكتيبإالتشغيل

 املشعة.

إالفنيةإإ-11 إالأمانة تتلقىإش اكةإحمواتإرصدإالنويداتإاملشعةإادلمعإمنإاخملترباتإاليتإس تعمتدذا

إمقابل،إ إلقاء إوعىلإأأساسإاخلدمة إاملنظية إمع إابلتعاقد إالقيام إأأجل إلكتيبإالتشغيلإذيإالصةلإمن وةقا

حليلإالعيناتإمنإحمواتإرصدإالنويداتإاملشعة.إكامإستس تعنيإالأمانةإالفنيةإابخملترباتإوةقاإملاإذوإحمددإبت

إ إابملرةقإإ-إ2يفإاجلدول إبتحليلإإ1ابء إحسبإالاقتضاء، إللقيام إمالمئا، إجتهزيا إواجملهزة إالربوتوكول، لهها

لسإالتنفيهي،إأأنإتعمتدإالأمانةإالفنيةإا ضايفإللعيناتإمنإحمواتإرصدإالنويداتإاملشعة.إوجيوزإدمواةقةإاجمل

ذاإلزمإالأمر.إوتوةرإمجيعإ املزيدإمنإاخملترباتإلأداءإالتحليلإالروتيينإللعيناتإمنإحمواتإالرصدإاليدويةإا 

إوالتشغيليةإ إيفإذكلإابملتولااتإالتقنية إالاياانتإادلويلإوتلزتم إالتحليلإملركز إنتاجئإذها اخملترباتإاملعمتدة

 التشغيلإلرصدإالنويداتإاملشعةإوالتاادلإادلويلإللاياانتإاملتعلقةإابلنويداتإاملشعة.إاحملددةإيفإكتيب

 الرصدإالصويتإاملايإ-دالإ

جراءإتاادلإدويلإللاياانتإالصوتيةإاملائيةإمنإإ-12 تتعهدإلكإدوةلإطرفإيفإاملعاذدةإابلتعاونإيفإا 

نشاءإوتشغيلإش اكةإعامليةإأأجلإاملساعدةإعىلإالتحققإمنإالامتثالإلهه إاملعاذدة.إويشيلإ ذهاإالتعاونإا 

منإحمواتإالرصدإالصويتإاملاي.إوتوةرإذه إاحملواتإبياانتإملركزإالاياانتإادلويل،إوةقاإل جراءاتإمتفقإ

 علهيا.
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إإ-13 إاجلدول إيف إاحملددة إاحملوات إمن إاملائية إالصوتية إاحملوات إش اكة إإ3تتأألف لههاإإ1ابملرةق

".إوجيبإأأنإTونةإمنإستإحمواتإمساميع،إومخسإحمواتإطورإ"الربوتوكول.إوتشيلإش اكةإعامةإمك

تفيإذه إاحملواتإابملتولااتإالتقنيةإوالتشغيليةإاحملددةإيفإكتيبإالتشغيلإاملتعلقإابلرصدإالصويتإاملايإ

 والتاادلإادلويلإللاياانتإالصوتيةإاملائية.

 الرصدإدونإالصويتإ-ذاءإ

جراءإتاادلإدويلإللاياانتإدونإالصوتيةإمنإتتعهدإلكإدوةلإطرفإيفإاملعاذدةإابلتعاإ-14 ونإعىلإا 

نشاءإوتشغيلإش اكةإعامليةإ إالتعاونإا  أأجلإاملساعدةإيفإالتحققإمنإالامتثالإلهه إاملعاذدة.إويشيلإذها

منإحمواتإالرصدإدونإالصويت.إوتوةرإذه إاحملواتإبياانتإملركزإالاياانتإادلويلإوةقاإل جراءاتإمتفقإ

 علهيا.

إإ-15 إش اكة إتتأألف إاجلدول إيف إاحملددة إاحملوات إمن إالصوتية إدون إإ4احملوات لههاإإ1ابملرةق

إ إمن إمكونة إعامة إوتشيلإش اكة إاحملواتإابملتولااتإالتقنيةإإ60الربوتوكول، إتفيإذه  إوجيبإأأن حموة.

 والتشغيليةإاحملددةإيفإكتيبإالتشغيلإاملتعلقإابلرصدإدونإالصويتإوالتاادلإادلويلإللاياانتإدونإالصوتية.

 وظائفإمركزإالاياانتإادلويلإ-وإوا

يتلقىإمركزإالاياانتإادلويلإوجييعإويعاجلإوحيللإويالغإوحيفظ،إالاياانتإمنإمراةقإنظامإالرصدإإ-16

 ادلويل،إدماإيفإذكلإنتاجئإالتحليلإاذليإجيرىإيفإاخملترباتإاملعمتدة.

ال جراءاتإومعايريإةرزإتفصلإيفإكتيبإالتشغيلإملركزإالاياانتإادلويلإوتوورإبصورةإتدرجييةإإ-17

الظواذرإاليتإسيس تخدهماإمركزإالاياانتإادلويلإيفإالاضوالعإبوظائفهإاملتفقإعلهياإ،إوبشلكإخاصإمنإ

إاملؤمترإيفإ إنواجتإال بالغإاليموذجيةإوأأداءإمجموعةإمنوذجيةإمنإاخلدماتإلدلولإالأطرافإويقدم عداد أأجلإا 

قرارإال جراءاتإواملعايريإاليت  تضعهاإاللجنةإالتحضرييةإيفإابدئإالأمر.إدورتهإالأوليةإاب 

 املنتجاتإاليموذجيةإملركزإالاياانتإادلويل

يُواقإمركزإالاياانتإادلويلإبشلكإروتيينإطرقإاملعاجلةإالتلقائيةإوالتحليلإالبرشيإالتفاع يإإ-18

نتاجإوحفظإمنتجاتإمنوذجيةإملركزإالاياانت ادلويلإنيابةإإعىلإالاياانتإاخلامإلنظامإالرصدإادلويلإمنإأأجلإا 

عنإمجيعإادلولإالأطراف.إوذه إاملنتجاتإلإختلإابلأحاكمإالهنائيةإاملتعلقةإبوايعةإأأيةإظاذرة،إواليتإتاقىإ

 منإمسؤوليةإادلولإالأطراف،إويهإتشيل:

)أأ(إقوامئإمتاكمةلإجبييعإال شاراتإاليتإيكشفهاإنظامإالرصدإادلويل،إوكهكلإقوامئإونرشاتإمنوذجيةإ

ذكلإقميإلكإظاذرةإحيددإمركزإالاياانتإادلويلإموقعهاإودرجاتإعدمإاليقنيإاملرتاوةإهبه إإللظواذر،إدماإيف

 الظاذرةإواحملسوبةإلها،إوذكلإاستناداإا ىلإمجموعةإمنإالاارامرتاتإاليموذجية؛

إوالنامجةإعنإتوايقإمركزإالاياانتإادلويلإلليعايريإ )ب(إنرشاتإمنوذجيةإللظواذرإاليتإيمتإةرزذا

لههاإإ2فرزإالظواذرإعىلإلكإظاذرة،إابس تخدامإابرامرتاتإوصفإاخلصائصإاحملددةإيفإاملرةقإاليموذجيةإل

الربوتوكول.إهبدفإوصفإخصائصإالظواذرإاليتإيرىإأأهناإتتسقإمعإظواذرإطايعيةإأأوإظواذرإغريإنوويةإ
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برازإذه إالظواذرإيفإالنرشةإاليموذجيةإللظواذرإومنإمثإةرزذا .إويكونإمنإصنعإال نسان.إوكهكلإهبدفإا 

جامليةإ إا  إةرز إمعايري إيس تخدم إأأن إللظواذر، إاليموذيج إالفرز إتوايق إوعند إادلويل، إالاياانت إمركز عىل

إويكونإعىلإمركزإالاياانتإ وتمكيليةإبغيةإمراعاةإالاختالةاتإال قلمييةإيفإاحلالتإاليتإينواقإةهياإذكل.

منإاخلربةإيفإاجالإتشغيلإنظامإالرصدإإادلويلإأأنإيعززإبصورةإتدرجييةإقدراتهإالتقنيةإيفإضوءإماإيكتس اه

 ادلويل؛

)ج(إموجزاتإتنفيهيةإتلخصإالاياانتإاليتإحيصلإعلهياإوحيفظهاإمركزإالاياانتإادلويل،إومنتجاتإ

 مركزإالاياانتإادلويل،إوأأداءإنظامإالرصدإادلويلإومركزإالاياانتإادلويلإووضعهامإالتشغي ي؛

تإاليموذجيةإملركزإالاياانتإادلويلإاحملددةإيفإالفقراتإ)د(إمقتوفاتإأأوإمجموعاتإةرعيةإمنإاملنتجا

 )ج(إأأعال ،إمنتقاةإوةقاإلولبإدوةلإطرفإمفردة.إ-الفرعيةإ)أأ(إ

جيريإمركزإالاياانتإادلويلإدراساتإخاصةإلتوةريإاس تعراضإتقينإمتعيقإعنإطريقإحتليلإإ-19

ذاإطلاتإذكل إاملنظيةإأأوإا حدىإادلولإالأطرافإجيريهإخرباءإللاياانتإاملس متدةإمنإنظامإالرصدإادلويل،إا 

 ،إوذكلإلتحسنيإالقميإاملقدرةإللاارامرتاتإاليموذجيةإاملتعلقةإابل شاراتإوالظواذر.

 اخلدماتإاليتإيقدهماإمركزإالاياانتإادلويلإا ىلإادلولإالأطراف

يوةرإمركزإالاياانتإادلويلإلدلولإالأطرافإةرصإاحلصولإبشلكإمفتوحإومتساوإومالمئإويفإإ-20

إالاياانتإال إمنتجاتإمركز إومجيع إاجملهزة، إأأو إاخلام إادلويل، إالرصد إبياانتإنظام وقتإاملناسبإعىلإمجيع

ادلويل،إومجيعإبياانتإنظامإالرصدإادلويلإالأخرىإاملوجودةإيفإحمفوظاتإمركزإالاياانتإادلويلإأأو،إعربإ

ماكنيةإاحلصولإعىلإالاياانتإمركزإالاياانتإادلويل،إاخلاصةإدمراةقإنظامإالرصدإادلويل.إوتشيلإطرقإدمعإ ا 

 وتوةريذاإاخلدماتإالتالية:

)أأ(إمواةاةإدوةلإطرفإما،إبشلكإتلقايإومنتظم،إدمنتجاتإمركزإالاياانتإادلويلإأأوإابجمليوعةإاليتإ

ختتارذاإادلوةلإالورفإمنإذه إاملنتجات،إوتزويدإادلوةلإالورف،إحسبإالولب،إبنخاةإمنإبياانتإنظامإ

 الرصدإادلويل؛

ةريإالاياانتإأأوإاملنتجاتإاملتودلةإاس تجابةإللولااتإاخملصصةإاليتإتقدهماإادلولإالأطرافإمنإ)ب(إتوإ

أأجلإاس تعادةإالاياانتإواملنتجاتإمنإمركزإالاياانتإادلويلإوحمفوظاتإمراةقإنظامإالرصدإادلويل،إدماإيفإ

ماكنيةإالوصولإال لكرتوينإالتفاع يإا ىلإقاعدةإبياانتإمركزإالاياانتإادل  ويل؛ذكلإا 

)ج(إمساعدةإةرادىإادلولإالأطراف،إبناءإعىلإطلهباإوبالإتلكفةإلقاءإهجودإمعقوةلإ،إبتقدميإحتليلإ

إالورفإ إادلوةل إادلويلإوللاياانتإالأخرىإذاتإالصةلإاليتإتقدهما إالرصد إلاياانتإنظام إخرباء تقينإجيريه

رإاحملددة.إوجيبإاعتاارإانجتإأأيإالوالاةإ،إمنإأأجلإمساعدةإادلوةلإالورفإاملعنيةإعىلإتعينيإمصدرإالظواذ

 حتليلإتقينإمنإذهاإالقبيلإمنتجاإلدلوةلإالورفإالوالاةإولكنهإجيبإأأنإيتاحإمجليعإادلولإالأطراف.

وتتاحإخدماتإمركزإالاياانتإادلويلإاحملددةإيفإالفقرتنيإالفرعيتنيإ)أأ(إو)ب(إأأعال إبدونإتلكفةإللكإ

 كتيبإالتشغيلإاملتعلقإدمركزإالاياانتإادلويل.دوةلإطرف.إوتانيإأأجحامإوأأشاكلإالاياانتإيفإ
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 ةرزإالظواذرإعىلإالصعيدإالوطين

ذاإماإطلاتإذكلإدوةلإطرفإما،إبتوايقإاملعايريإالوطنيةإاملتعلقةإإ-21 يقومإمركزإالاياانتإادلويل،إا 

إاليموإ إمنتجاته إعىلإأأيإمن إوتلقائيا إمنتظام إالورفإتوايقا إتكلإادلوةل إواليتإوضعهتا إالظواذر ذجية،إبفرز

اتحةإنتاجئإمثلإذهاإالتحليلإلتكلإادلوةلإالورف.إويضولعإهبه إاخلدمةإبدونإتلكفةإعىلإادلوةلإالورفإ واب 

 الوالاة،إويعتربإانجتإْعلياتإالفرزإالوطنيةإللظواذرإمنتجاإلدلوةلإالورفإالوالاة.

 املساعدةإالتقنية

 يةإل حادإادلولإالأطراف:يقومإمركزإالاياانتإادلويل،إحسبإالولب،إبتوةريإمساعدةإتقنإإ-22

 )أأ(إيفإصوغإمتولااهتاإةاميإيتعلقإابنتقاءإوةرزإالاياانتإواملنتجات؛

إهجودإ إبهل إلقاء إالوالاة إالورف إادلوةل إعىل إتلكفة إبدون إادلويل، إالاياانت إمركز إيف إبرتكياه )ب(

إأأجلإحسابإالاا إالورفإمن إتكلإادلوةل إبرام إاحلاسوبإاليتإتقدهما إخوارزمياتإأأو رامرتاتإمعقوةل،

اجلديدةإلال شاراتإوالظواذرإغريإاملدرجةإيفإكتيبإالتشغيلإاخلاصإدمركزإالاياانتإادلويل،إعىلإأأنإيعتربإ

 الناجتإمنتجاتإلدلوةلإالورفإالوالاة؛

إوجتهزيذاإ إادلويل إالرصد إنظام إبياانت إتلقي إعىل إالقدرة إتووير إعىل إالأطراف إادلول إدمساعدة )ج(

 وحتليلهاإيفإمركزإبياانتإوطين.

إادلويلإإ-23 إالرصد إنظام إملراةق إالتشغي ي إالوضع إبرصد إابس مترار، إادلويل، إالاياانت إمركز يقوم

إويرسلإا خواراإ إالاياانتإالتابعةإلليركزإ،إوبتقدميإتقاريرإعنإذكل. ولوصالتإالتصالت،إولنظمإمعاجلة

ذاإاكنإالأداءإالتشغي يإلأيإمنإاملكوانتإلإيفيإابملس تواي تإاملتفقإعلهياإاحملددةإيفإةورايإا ىلإاملسؤولنيإا 

 كتيبإالتشغيلإذيإالصةل.

 اجلزءإالثاين

 التفتيشإاملوقعي

 أأحاكمإعامةإ-أألفإ

 تُنفههإال جراءاتإيفإذهاإاجلزءإْعالإبأأحاكمإالتفتيشإاملوقعيإاملاينةإيفإاملادةإالرابعة.إ-1

تقدميإطلبإالتفتيشإإيضولعإابلتفتيشإاملوقعيإيفإاملنوقةإاليتإوقعتإةهياإالظاذرةإاليتإأأدتإا ىلإ-2

 املوقعي.

إإ-3 إالتفتيشإاملوقعيإمتواصةلإولإيتجاوزإمساحهتا إوجيبإأألإإ1إ000تكونإمنوقة كيلومرتإمربع.

 كيلومرتاإيفإأأيإاجتا .إ50تكونإذناكإمساةةإخويةإأأكربإمنإ

للامدةإإيوماإمنإاترخيإاملواةقةإعىلإطلبإالتفتيشإاملوقعيإوةقاإ60لإتتجاوزإةرتةإالتفتيشإاملوقعيإإ-4

 .49يوماإوةقاإللامدةإالرابعة،إالفقرةإإ70،إولكنإجيوزإمتديدذاإحبدإأأقىصإقدر إ46الرابعة،إالفقرةإ
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قلميإأأوإا ىلإماكنإأ خرإخيضعإلوليةإإ-5 ىلإا  ذاإاكنتإمنوقةإالتفتيشإاحملددةإيفإوليةإالتفتيشإمتتدإا  ا 

إالتفتإ إأأحاكم إترسي إالأطراف، إادلول إمن إواحدة إدوةل إمن إأأكرث إس يورة إالنحوإأأو إعىل إاملوقعي، يش

 املناسب،إعىلإلكإدوةلإمنإادلولإالأطرافإمتتدإةهياإمنوقةإالتفتيش.

يفإاحلالتإاليتإختضعإةهياإمنوقةإالتفتيشإلوليةإأأوإس يورةإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإولكهناإإ-6

ىلإاملنوقة قلميإدوةلإطرفإأأخرىإأأوإاليتإيقتيضإةهياإالوصولإمنإنقوةإادلخولإا  اخلاضعةإللتفتيشإإتقعإيفإا 

إالتفتيشإ إمتارسإادلوةلإالورفإموضع إالتفتيشإ، قلميإدوةلإطرفإغريإادلوةلإالورفإموضع املرورإعربإا 

إالقبيلإوتفيإابللزتاماتإاملتصةلإهبا،إوةقاإلههاإالربوتوكول.إويفإ احلقوقإاملتعلقةإبعيلياتإالتفتيشإمنإذها

قلميهاإاملنوقةإاخلاضعةإللتفتيشإأأنإتسهلإذكلإالتفتيشإذه إاحلاةل،إيكونإعىلإادلوةلإالورفإاليتإتقعإيفإا إ

وأأنإتقدمإماإيلزمإمنإدمعإلمتكنيإةريقإالتفتيشإمنإأأداءإهمامهإبفعاليةإويفإالوقتإاملناسب.إوتقومإادلولإ

قلميهاإللوصولإا ىلإمنوقةإالتفتيشإبتسهيلإمثلإذهاإاملرور.  الأطرافإاليتإيلزمإاملرورإعربإا 

ةهياإمنوقةإالتفتيشإلوليةإأأوإس يورةإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإولكهناإإيفإاحلالتإاليتإختضعإ-7

قلميإدوةلإليستإطرةاإيفإذه إاملعاذدة،إتتخهإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإمجيعإالتدابريإالالزمةإ تقعإيفإا 

إأأإ إلوليهتا إالورفإاليتإختضع إادلوةل إوتقوم إالربوتوكول. إلهها إابلتفتيشإوةقا ماكنإالقيام وإس يورهتاإلضامنإا 

قلميإدوةلإليستإطرةاإيفإذه إاملعاذدةإابختاذإمجيعإالتدابريإالالزمةإلضامنإقبولإ منوقةإأأوإأأكرثإواقعةإيفإا 

ذاإ قلميهاإلليفتشنيإومساعديإالتفتيشإاملعيننيإلتكلإادلوةلإالورف.إوا  ادلوةلإاليتإتقعإمنوقةإالتفتيشإيفإا 

نإالوصولإ،إةعلهياإأأنإتربذنإعىلإأأهناإاختهتإمجيعإاكنتإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإغريإقادرةإعىلإضام

 التدابريإالالزمةإلضامنإالوصول.

إلوليةإأأوإإ-8 قلميإدوةلإطرفإولكهناإختضع إمنوقةإالتفتيشإواقعةإيفإا  يفإاحلالتإاليتإتكونإةهيا

منإدوةلإس يورةإدوةلإليستإطرةاإيفإذه إاملعاذدةإ،إتتخهإادلوةلإالورفإمجيعإالتدابريإالالزمةإاملولوبةإ

إبقواعدإوممارساتإ إوذكلإدونإال خالل قلميها إالتفتيشإيفإا  إمنوقة إتفتيشإودوةلإطرفإتقع طرفإموضع

ذاإاكنتإادلوةلإالورفإغريإ ماكنإا جراءإْعلياتإالتفتيشإوةقاإلههاإالربوتوكول.إوا  القانونإادلويل،إلضامنإا 

اإاختهتإمجيعإالتدابريإالالزمةإلضامنإقادرةإعىلإضامنإالوصولإا ىلإمنوقةإالتفتيش،إةعلهياإأأنإتربذنإعىلإأأهن

 الوصولإ،إدونإال خاللإبقواعدإوممارساتإالقانونإادلويل.

إالوجهإإ-9 إعىل إالتفتيش إولية إلتحقيق إالالزم إالأدىن إاحلد إعند إالتفتيش إةريق إجحم بقاء إا  ينبغي

إا قلمي إةريقإالتفتيشإال جاميلإاملوجودينإعىلإا  إأأعضاء إيتعدىإعدد إأأن إولإجيوز إالورفإاملناسب. دلوةل

خشصا،إةاميإعداإأأثناءإالقيامإابحلفر.إولإجيوزإأأنإيكونإأأيإمواطنإإ40موضعإالتفتيشإيفإأأيإوقتإبعينهإ

 منإمواطينإادلوةلإالورفإالوالاةإللتفتيشإعضواإيفإةريقإالتفتيش.

عإحيددإاملديرإالعامإجحمإةريقإالتفتيشإوخيتارإأأعضاء إمنإقامئةإاملفتشنيإومساعديإالتفتيش،إمإ-10

 مراعاةإالظروفإاحمليوةإبلكإطلب.
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إلفريقإإ-11 إالالزمة إأأس اابإالراحة إالرتتيباتإلتوةري إتتخه إالتفتيشإأأو إالورفإموضع إادلوةل توةر

إوالسكن،إ إالعيل، إوأأماكن إالنقل، إوس ال إالشفوية، إالرتمجة إوخدمات إالتصال. إوسائل إمثل التفتيش،

 والوعام،إوالرعايةإالواية.

هناءإالتفتيش،إتردإاملنظيةإلدلوةلإاإ-12 لورفإموضعإالتفتيش،إيفإظرفإةرتةإمعقوةلإمنإالزمنإبعدإا 

إ إالفقرتني إيف لهيا إا  إاملشار إتكل إذكل إيف إدما إالنفقات، إالتفتيشإ49وإ11مجيع إةريق قامة إاب  إالصةل إذات ،

قلميإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيش.  وأأنشوتهإالفنيةإعىلإا 

إاملتعلقإبعيلياتإالتفإإ-13 إذه إتُفصلإيفإكتيبإالتشغيل إبتنفيه إال جراءاتإاخلاصة تيشإاملوقعي

 العيليات.

 الرتتيباتإادلامئةإ-ابءإ

 تسييةإاملفتشنيإومساعديإالتفتيش

لإمفتشونإإ-14 يتأألفإةريقإالتفتيشإمنإمفتشنيإومساعديإتفتيش.إولإيقومإابلتفتيشإاملوقعيإا 

إأأنإيساعدمهإمس إوجيوز إالوظيفة. إلهه  إتفتيشإمؤذلونإيسيونإخصيصا إتفتيشإيسيونإومساعدو اعدو

دارينيإوأأطقمإجويةإومرتمجنيإشفويني.  خصيصاإذلكلإمثلإموظفنيإتقنينيإوا 

يرحشإاملفتشونإومساعدوإالتفتيشإلتسيهيمإادلولإالأطرافإأأو،إيفإحاةلإموظفيإالأمانةإالفنية،إإ-15

إْعليا إووظائف إبغرض إالصةل إذات إوجتربهتم إالفنية إخربهتم إا ىل إاستنادا إالعام إاملدير إالتفتيشإليسيهيم ت

 .18املوقعي.إوتواةقإادلولإالأطرافإسلفاإعىلإاملرحشني،إوةقاإللفقرةإ

خوارإاملديرإالعام،إيفإغضونإةرتةإلإتتجاوزإإ-16 يوماإمنإبدءإنفاذإذه إإ30تقومإلكإدوةلإطرفإاب 

إادلوةلإ إتقرتح إوجنسإورتبإومؤذالتإالأشخاصإاذلين إميالد إوتوارخي إبأأسامء إيتعلقإهبا، إةامي املعاذدة

 لورفإتسييهتمإمكفتشنيإومساعديإتفتيش،إواخلربةإاملهنيةإلهؤلءإالأشخاص.ا

ىلإإ60تُرسلإالأمانةإالفنيةإكتابة،إيفإغضونإةرتةإلإتتجاوزإإ-17 يوماإمنإبدءإنفاذإذه إاملعاذدةإا 

إاملفتشنيإومساعديإالتفتيشإاملقرتحإتسييهتمإمنإجانبإاملديرإ إبأأسامء إأأولية، إادلولإالأطرافإقامئة مجيع

لعامإوادلولإالأطراف،إةضالإعنإجنس ياهتمإوتوارخيإميالدمهإوجنسهمإورتهبم،إووصفإملؤذالهتمإوخرباهتمإا

 املهنية.

إالقامئةإالأوليةإلليفتشنيإومساعديإالتفتيشإإ-18 إعنإاس تالم تقومإلكإدوةلإطرفإابل بالغإةورا

إالقا إامسهإيفإذه  إويعتربإأأيإمفتشإأأوإمساعدإتفتيشإيرد إتسييهتم. إتعلنإدوةلإاملقرتحة إمل إمقبولإما مئة

يوماإبعدإقياهماإابل بالغإعنإاس تالمإالقامئةإعنإعدمإقبولهاإُلإكتابة.إإ30طرفإيفإغضونإةرتةإلإتتجاوزإ

وجيوزإلدلوةلإالورفإأأنإتهكرإسببإاعرتاضها.إويفإحاةلإعدمإالقبول،إلإيضولعإاملفتشإأأوإمساعدإالتفتيشإ

ق لميإادلوةلإالورفإاليتإأأعلنتإعدمإقبولهاإُلإأأوإأأيإماكنإأ خرإخيضعإاملقرتحإبأأنشوةإللتفتيشإاملوقعيإعىلإا 

 لوليهتاإأأوإس يورهتاإولإيشاركإيفإذه إالأنشوة.إوتؤكدإالأمانةإالفنيةإةوراإتلقهياإال خوارإابلعرتاض.
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ضاةاتإأأوإتغيرياتإعىلإقامئةإاملفتشنيإومساعديإإ-19 دخالإا  لكامإاقرتحإاملديرإالعامإأأوإدوةلإطرفإا 

يش،إيسيىإمفتشونإومساعدوإتفتيشإبديلونإبنفسإالوريقةإاملاينةإةاميإيتعلقإابلقامئةإالأولية.إوتقومإالتفتإ

إمفتشإأأوإمساعدإتفتيشإ إيعدإابس تواعة إمل ذا إا  إالرسعة إالفنيةإعىلإوجه إالأمانة خوار لكإدوةلإطرفإاب 

 رحشتهإيهإأأداءإواجباتإاملفتشإأأوإمساعدإالتفتيش.

يثإقامئةإاملفتشنيإومساعديإالتفتيشإوختورإمجيعإادلولإالأطرافإتواصلإالأمانةإالفنيةإحتدإ-20

ضاةاتإأأوإتغيرياتإتدخلإعىلإالقامئة.  بأأيةإا 

جيوزإلدلوةلإالورفإالوالاةإللتفتيشإأأنإتقرتحإأأنإيعيلإمفتشإمنإقامئةإاملفتشنيإومساعديإإ-21

 منإاملادةإالرابعة.إ61التفتيشإمكراقبإ،إوةقاإللفقرةإ

إالفإ-22 إبأأحاكم إرذنا إلأيإدوةلإطرفإحقإالاعرتاضإيفإأأيإوقتإعىلإأأيإمفتشإأأوإ23قرة ،

إذهاإ إسبب إتهكر إأأن إولها إكتابة إابعرتاضها إالفنية إالأمانة إا خوار إوعلهيا إةعال. إقبوُل إمت إتفتيش مساعد

إبعدإ إويصاحإذهاإالاعرتاضإانةها إوتؤكدإالأمانةإإ30الاعرتاض. إمنإاس تالمإالأمانةإالفنيةإلال خوار. يوما

الفورإتلقهياإال خوارإابلعرتاضإوتالغإادلولإالأطرافإاملعرضةإواملسييةإابلتارخيإاذليإستتوقفإالفنيةإعىلإ

 ةيهإعنإتسييةإاملفتشإلتكلإادلوةلإالورف.

ىلإأأنإتستبعدإمنإةريقإالتفتيشإإ-23 جراءإتفتيشإأأنإتسعىإا  لإجيوزإلأيإدوةلإطرفإأأخورتإاب 

 ؤمهإيفإوليةإالتفتيش.أأايإمنإاملفتشنيإأأوإمساعديإالتفتيشإالواردةإأأسام

إللسامحإإ-24 جيبإأأنإيكونإعددإاملفتشنيإومساعديإالتفتيشإاملقبولنيإمنإأأيإدوةلإطرفإاكةيا

ذاإرأأىإاملديرإالعامإأأنإعدمإقبولإاملفتشنيإأأوإ بتواةرإالأعدادإاملناس اةإمنإاملفتشنيإومساعديإالتفتيش.إوا 

فإمنإاملفتشنيإومساعديإالتفتيشإأأوإمساعديإالتفتيشإمنإجانبإدوةلإطرفإماإيعوقإتسييةإعددإاك

إاجمللسإ إا ىل إاملسأأةل إالعام إاملدير إحييل إاملوقعي، إالتفتيش إلأغراض إالفع ي إالتحقيق إأ خر إحنو إعىل يعرقل

 التنفيهي.

يتلقىإلكإمفتشإأأدرجإامسهإيفإقامئةإاملفتشنيإومساعديإالتفتيشإتدريااإمناس اا.إوتوةرإذهاإإ-25

إابل إ إْعال إالفنية إالأمانة إاملوقعي.إالتدريب إالتفتيش إبعيليات إاملتعلق إالتشغيل إكتيب إيف إاحملددة جراءات

عدادإجدولإزمينإلتدريبإاملفتشني.  وتنسقإالأمانةإالفنية،إابلتفاقإمعإادلولإالأطراف،إا 

 الامتيازاتإواحلصاانت

إأأوإ18عقبإقبولإالقامئةإالأوليةإلليفتشنيإومساعديإالتفتيش،إكامإذوإمنصوصإعلهياإيفإالفقرةإإ-26

،إتكونإلكإدوةلإطرفإملزمةإابلقيام،إوةقاإل جراءاهتاإالوطنيةإوبناءإ19كامإتغريإيفإوقتإلحقإوةقاإللفقرةإ

صدارإتأأشرياتإلدلخول/اخلروجإو/أأوإالعاورإاملتعددإاملراتإوغريذاإ عىلإطلبإمفتشإأأوإمساعدإتفتيشإاب 

قلميإتكل إادلوةلإالورفإوالاقاءإةيهإمنإالواثئقإذاتإالصةلإلمتكنيإلكإمفتشإومساعدإتفتيشإمنإدخولإا 

لغرضإوحيدإذوإالقيامإبأأنشوةإالتفتيش.إوتصدرإلكإدوةلإطرفإالتأأشرياتإأأوإواثئقإالسفرإالالزمةإلههاإ

ساعةإمنإاس تالمإالولبإأأوإةورإوصولإةريقإالتفتيشإا ىلإنقوةإإ48الغرضإيفإغضونإةرتةإلإتتجاوزإ
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قلميإتكلإادلوةلإالورف.إوتكونإذه إالواثئ قإصاحلةإلليدةإالالزمةإلمتكنيإاملفتشإأأوإمساعدإادلخولإيفإا 

إبأأنشوةإ إالقيام إيف إاملمتثل إالوحيد إللغرض إالتفتيش إموضع إالورف إادلوةل قلمي إا  إعىل إالاقاء إمن التفتيش

 التفتيش.

مينحإأأعضاءإأأةرقةإالتفتيشإ،إلأغراضإممارسةإهماهممإعىلإحنوإةعال،إامتيازاتإوحصاانتإعىلإإ-27

اتإالفرعيةإ)أأ(إا ىلإ)ط(.إومتنحإالامتيازاتإواحلصاانتإلأعضاءإةريقإالتفتيشإمنإحنوإماإذوإمبنيإيفإالفقرإ

إومتنحإذه إالامتيازاتإواحلصاانتإهلمإ ةرادإأأنفسهم. إاملعاذدةإلإمنإأأجلإاملنفعةإالشخصيةإللأ أأجلإذه 

قلميإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيش،إمثإبعدإذكل إا  ةاميإإطوالإالفرتةإامليتدةإمنإوقتإالوصولإحىتإمغادرة

 يتعلقإابلأعاملإاليتإس اقإأأداؤذاإيفإمعرضإممارسةإوظائفهمإالرمسية.

منإإ29)أأ(إيُينحإأأعضاءإةريقإالتفتيشإاحلصانةإاليتإيمتتعإهباإاملعمتدونإادلبلوماس يونإدمقتىضإاملادةإ

 ؛1961نيسان/أأبريلإإ18اتفاقيةإةييناإللعالقاتإادلبلوماس يةإاملؤرخةإيفإ

إوإ إتُينحإأأماكنإاملعيشة إالتفتيشإ)ب( إبأأنشوة إةريقإالتفتيشإاذليإيقوم مباينإاملاكتبإاليتإيشغلها

منإاملادةإإ1دمقتىضإذه إاملعاذدةإاحلصانةإوامحلايةإاللتنيإمتنحانإملااينإاملعمتدينإادلبلوماس ينيإدمقتىضإالفقرةإ

 منإاتفاقيةإةييناإللعالقاتإادلبلوماس ية؛إ20

يفإذكلإالسجالت،إابحلصانةإاملينوحةإمجليعإأأوراقإ)ج(إتمتتعإأأوراقإومراسالتإةريقإالتفتيش،إدماإ

منإاتفاقيةإةييناإللعالقاتإادلبلوماس ية.إإ30منإاملادةإإ2ومراسالتإاملعمتدينإادلبلوماس ينيإدمقتىضإالفقرةإ

 ويكونإلفريقإالتفتيشإاحلقإيفإاس تعاملإالشفراتإيفإاتصالتهإمعإالأمانةإالفنية؛

اليتإحييلهاإأأعضاءإةريقإالتفتيشإابحلصانةإرذناإابلأحاكمإالواردةإإ)د(إتمتتعإالعيناتإواملعداتإاملعمتدة

نظيةإذاتإالصةل؛  يفإذه إاملعاذدةإوتعفىإمنإمجيعإالرسومإامجلركية.إوتنقلإالعيناتإاخلورةإوةقاإللأ

إ2وإ1)ذـ(إيُينحإأأعضاءإةريقإالتفتيشإاحلصاانتإاملينوحةإلليعمتدينإادلبلوماس ينيإدمقتىضإالفقراتإ

 منإاتفاقيةإةييناإللعالقاتإادلبلوماس ية؛إ31دةإمنإاملاإ3و

إمنإ إابل عفاء إاملعاذدة، إدمقتىضإذه  إحمددة إبأأنشوة إةريقإالتفتيشإاذلينإيقومون إأأعضاء إيمتتع )و(

إ إاملادة إدمقتىض إادلبلوماس يون إاملعمتدون إبه إيمتتع إاذلي إوالرضائب إللعالقاتإإ34الرسوم إةيينا إاتفاقية من

 ادلبلوماس ية؛

قلميإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإالأش ياءإ)ز(إيُسيحإلأعض إداخلإا  اءإةريقإالتفتيشإبأأنإحيرضوا

اليتإيقصدإهباإالاس تعاملإالشخيص.إدونإدةعإأأيإرسومإمجركيةإأأوإأأيإمرصوةاتإمتصةلإهبا،إابس تثناءإ

 الأش ياءإاليتإيكونإاس تريادذاإأأوإتصديرذاإحمظوراإحبُكإالقانونإأأوإحمكوماإبأأنظيةإاحلجرإالصحي؛

ينحإأأعضاءإةريقإالتفتيشإنفسإالتسهيالتإيفإالعيالتإوالرصفإاليتإمتنحإمليث يإاحلكوماتإ)ح(إيُإ

 الأجنايةإاملوجودينإيفإهمامإرمسيةإمؤقتة؛

قلميإ )ط(إلإياارشإأأعضاءإةريقإالتفتيشإأأيإنشاطإهمينإأأوإجتاريإلتحقيقإالرحبإالشخيصإعىلإا 

 ادلوةلإالورفإموضعإالتفتيش.
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قلميإدولإأأإإ-28 قلميإادلوةلإالورفإموضعإللتفتيش،إمينحإأأعضاءإةريقإعندإعاورإا  طرافإخالفإا 

إاملعمتدونإادلبلوماس يونإدمقتىضإالفقرةإ منإإ40منإاملادةإإ1التفتيشإالامتيازاتإواحلصاانتإاليتإيمتتعإهبا

إوالعينات،إ إالسجالت، إذكل إيف إدما إواملراسالت، إالأوراق إومتنح إادلبلوماس ية. إللعالقات إةيينا اتفاقية

 )ج(إو)د(.إ27اتإاملعمتدةإاليتإحييلوهنا،إالامتيازاتإواحلصاانتإاملنصوصإعلهياإيفإالفقرةإواملعد

إقواننيإوأأنظيةإإ-29 إابحرتام إوحصاانهتم، إاملساسإابمتيازاهتم إدون إةريقإالتفتيشإملزمون، أأعضاء

إا ىلإاحلدإاذليإيتفقإمعإوليةإالتفتيش،إملزمني إالتفتيش،إويكونونإكهكلإ، إبعدمإادلوةلإالورفإموضع

ساءةإ ذاإارتأأتإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإأأنهإقدإحدثتإا  التدخلإيفإالشؤونإادلاخليةإلتكلإادلوةل.إوا 

إالربوتوكول،إجترىإمشاوراتإبنيإادلوةلإالورفإواملديرإ اس تعاملإلالمتيازاتإواحلصاانتإاحملددةإيفإذها

ساءةإاس تعاملإمنإذهاإالقبيل ذاإاكنتإقدإحدثتإا  ذاإثبتإإالعامإللتثبتإمماإا  ،إوملنعإتكرارإذه إال ساءةإا 

 حدوهثا.

جيوزإلليديرإالعامإأأنإيتنازلإعنإاحلصانةإالقضائيةإلأعضاءإةريقإالتفتيشإيفإاحلالتإاليتإيرىإإ-30

إأأحاكمإ إبتنفيه إال خالل إدون إعهنا إالتنازل إميكن إوأأنه إالعداةل إسري إس تعرقل إاحلصانة إأأن إالعام إاملدير ةهيا

 نازلإرصحياإعىلإادلوام.املعاذدةإوجيبإأأنإيكونإالتإ

يُينحإاملراقبونإنفسإالامتيازاتإواحلصاانتإاملينوحةإلأعضاءإةريقإالتفتيشإدمقتىضإذهاإالفرع،إإ-31

 )د(.إ27ابس تثناءإالامتيازاتإواحلصاانتإاملينوحةإدمقتىضإالفقرةإالفرعيةإ

 نقاطإادلخول

لهياإوتوايفإالأمانةإالفنيةإ-32 ابملعلوماتإاملولوبةإخاللإةرتةإلإإتعنيإلكإدوةلإطرفإنقاطإادلخولإا 

لهيا.إوتعنيإنقاطإادلخولإذه إعىلإحنوإيس تويعإمعهإإ30تتجاوزإ يوماإبعدإبدءإنفاذإذه إاملعاذدةإابلنس اةإا 

إعىلإالأقلإخاللإ) إدخولإواحدة إتفتيشإمنإنقوة ىلإأأيإمنوقة إساعة.إ24ةريقإالتفتيشإأأنإيصلإا  )

إالأطرافإ إادلول إمجيع إالفنية إنقاطإادلخولإوتوايفإالأمانة إتس تخدم إأأن إأأيضا إوجيوز إنقاطإادلخول. دمواقع

 كنقاطإخروج.

جيوزإلأيإدوةلإطرفإأأنإتغريإنقاطإدخولهاإبتقدميإا شعارإهبهاإالتغيريإا ىلإالأمانةإالفنية.إوتصاحإإ-33

إبعدإ اتحةإاجملالإل خوارإمجيعإادلوإإ30التغيرياتإانةهة إال خوارإبغيةإا  إالفنيةإذها إمنإتلقيإالأمانة لإيوما

 الأطرافإعىلإالنحوإاملناسب.

إالوقتإإ-34 إبعيلياتإالتفتيشإيف إغريإاكفإللقيام إنقاطإادلخول إعدد إأأن إالفنية إالأمانة إرأأت ذا ا 

إالقيامإ إس يعوق إتغيرياتإيفإنقاطإادلخول إالأطرافإمن إادلول إمن إما إدوةل إتقرتحه إما إأأن إأأو املناسب،

إأأنإت دخلإيفإمشاوراتإمعإادلوةلإالورفإاملعنيةإبعيلياتإالتفتيشإذه إيفإالوقتإاملناسب،إةا نإعلهيا

 بغيةإحلإذه إاملشلكة.
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 الرتتيباتإاملتعلقةإابس تخدامإطائرةإغريإحمددةإاملواعيد

إةهياإالسفرإيفإالوقتإاملناسبإا ىلإنقوةإادلخولإابس تخدامإرحالتإإ-35 يفإاحلالتإاليتإلإيتيرسه

تفتيشإأأنإيس تخدمإطائرةإغريإحمددةإاملواعيد.إوتقومإالوريانإالتجاريةإذاتإاملواعيدإاحملددة،إجيوزإلفريقإالإ

بالغإالأمانةإالفنيةإإ30لكإدوةلإطرف،إخاللإةرتةإلإتتجاوزإ لهيا،إاب  يوماإبعدإبدءإنفاذإاملعاذدةإابلنس اةإا 

برمقإال جازةإادلبلوماس يةإادلامئةإةاميإيتعلقإابلوائراتإغريإاحملددةإاملواعيدإاليتإتنقلإأأةرقةإالتفتيشإواملعداتإ

الالزمةإللتفتيش.إويمتإحتديدإمساراتإالوائراتإحبيثإتوابقإالورقإاجلويةإادلوليةإاملقررةإاملتفقإعلهياإبنيإ

 ادلوةلإالورفإوالأمانةإالفنيةإكأساسإلهه إال جازةإادلبلوماس ية.

 معداتإالتفتيشإاملعمتدة

إإ-36 إابملعداتإاليتإتس تخدم إابلنظرإيفإقامئة إالأولية إاملؤمترإيفإدورته إْعلياتإالتفتيشإيقوم أأثناء

دراجإاملعداتإيفإ إمقرتحاتإبشأأنإا  إوجيوزإللكإدوةلإطرفإأأنإتقدم إالقامئة. املوقعيإوابملواةقةإعىلإذه 

إالتشغيلإ إكتيب إيف إابلتفصيل إمبينة إيه إكام إاملعدات، إابس تخدام إاملتعلقة إاملواصفات إيف إوتراعى القامئة.

إ إاعتااراتإالسالمة والرسيةإحيامثإيكونإمنإاحملمتلإأأنإتس تخدمإذه إاخلاصإبعيلياتإالتفتيشإاملوقعي،

 املعدات.

إأأثناءإْعلياتإالتفتيشإاملوقعيإمنإاملعداتإالأساس يةإلأنشوةإإ-37 تتأألفإاملعداتإاليتإتس تخدم

واملعداتإاملساعدةإالرضوريةإللقيامإبعيلياتإالتفتيشإاملوقعيإعىلإإ69وتقنياتإالتفتيشإاحملددةإيفإالفقرةإ

 املناسب.إحنوإةعالإويفإالوقت

تكفلإالأمانةإالفنيةإأأنإتكونإمجيعإأأنواعإاملعداتإاملعمتدةإمتاحةإلعيلياتإالتفتيشإاملوقعيإعندإإ-38

إحسبإ إشهادة إتقدم إأأن إموقعي، إلتفتيش إمولواب إذكل إيكون إعندما إالفنية، إالأمانة إوعىل لهيا. إا  احلاجة

املعداتإعندإنقوةإادلخولإمنإجانبإإالأصولإبأأنهإقدإمتإمعايرةإاملعداتإوصيانهتاإوحاميهتا.إولتيسريإحفص

 ادلوةلإالورفإموضعإالتفتيش،إتقدمإالأمانةإالفنيةإواثئقإوأأختاماإل ثااتإحصةإالشهادة.

تكونإأأيإمعداتإحمتفظإهباإبشلكإدامئإيفإعهدةإالأمانةإالفنية.إوتكونإالأمانةإالفنيةإمسؤوةلإإ-39

 عنإصيانةإذه إاملعداتإومعايرهتا.

يةإترتيباتإمعإادلولإالأطرافإلتوةريإاملعداتإاملهكورةإيفإالقامئة.إوتكونإذه إتضعإالأمانةإالفنإإ-40

 ادلولإالأطرافإمسؤوةلإعنإصيانةإذه إاملعداتإومعايرهتا.

 طلبإالتفتيشإاملوقعي،إووليةإالتفتيش،إوال خوارإابلتفتيشإ-جميإ

 طلبإالتفتيشإاملوقعي

 بإالتفتيشإاملوقعيإاملعلوماتإالتاليةإعىلإالأقل:منإاملادةإالرابعة،إيتضينإطلإ37ْعال إابلفقرةإإ-41

ىلإتقدميإالولبإمعإبيانإذامشإ )أأ(إال حداثياتإاجلغراةيةإوالرأأس يةإاملقدرةإملاكنإالظاذرةإاليتإأأدتإا 

 اخلوأأإامليكن؛

 ؛3وإ2)ب(إاحلدودإاملقرتحةإللينوقةإاملرادإتفتيشهاإواحملددةإعىلإخريوةإووةقاإللفقرتنيإ
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إاملقررإ)ج(إامسإادلوةلإالو إبيانإبأأنإاملنوقة إأأو إالتفتيشإةهيا جراء إا  رفإأأوإادلولإالأطرافإاملقرر

 تقعإخارجإوليةإأأوإس يورةإأأيإدوةل؛إ-أأوإجزءإمهناإإ-تفتيشهاإ

 )د(إالايئةإاحملمتةلإللظاذرةإاليتإأأدتإا ىلإتقدميإالولب؛

 مليكن؛)ذـ(إالوقتإاملقدرإللظاذرةإاليتإأأدتإا ىلإتقدميإالولب،إمعإبيانإذامشإاخلوأأإا

 )و(إمجيعإالاياانتإاليتإيقومإالولبإعىلإأأساسها؛

 )ز(إالتفاصيلإالشخصيةإلليراقبإاملقرتح،إا نإوجدت؛

إاكنإللأمرإعالقةإابملوضوعإرشحإ ذا إا  إأأو إالرابعة، إللامدة إبيانإنتاجئإْعليةإتشاورإوتوضيحإوةقا )ح(

 الأس اابإاليتإمنإأأجلهاإملإيمتإا جراءإْعليةإتشاورإوتوضيح.

 تيشوليةإالتفإ

 تتضينإوليةإالتفتيشإاملوقعيإماإي ي:إ-42

 )أأ(إقرارإاجمللسإالتنفيهيإبشأأنإطلبإالتفتيشإاملوقعي؛

أأوإإ-)ب(إامسإادلوةلإالورفإأأوإادلولإالأطرافإاملقررإتفتيشهاإأأوإبيانإأأنإاملنوقةإاملقررإتفتيشهاإ

 تقعإخارجإوليةإأأوإس يورةإأأيإدوةل؛إ-جزءإمهناإ

ةإالتفتيشإعىلإخريوة،إمعإمراعاةإمجيعإاملعلوماتإاليتإيقومإالولبإ)ج(إحتديدإملاكنإحدودإمنوق

 عىلإأأساسها،إومجيعإاملعلوماتإالتقنيةإاملتاحةإالأخرى،إابلتشاورإمعإادلوةلإالورفإالوالاةإللتفتيش؛

 )د(إالأنواعإاخملووةإلنشاطإةريقإالتفتيشإيفإمنوقةإالتفتيش؛

 ش؛)ذـ(إنقوةإادلخولإاليتإسيس تخدهماإةريقإالتفتي

 )و(إأأيإنقاطإمرورإعابرإأأوإنقاطإتتخهإماكنإانوالق،إحسبإالاقتضاء؛

 )ز(إامسإرئيسإةريقإالتفتيش؛

 )ح(إأأسامءإأأعضاءإةريقإالتفتيش؛

نإوجد؛  )ط(إامسإاملراقبإاملقرتح،إا 

 )ي(إقامئةإاملعداتإاملقررإاس تخداهماإيفإمنوقةإالتفتيش.

إاجمللسإالتنفيهيإْعالإابملاد إاخته  إتولبإقرار ذا إالفقراتإوا  إالرابعة، إتعديلإ49ا ىلإإ46ة إا جراء ،

لوليةإالتفتيش،إجيوزإلليديرإالعامإأأنإحيدثإالوليةإةاميإيتعلقإابلفقراتإالفرعيةإ)د(إو)ح(إو)ي(،إحس امبإ

خوارإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإبأأيإتعديلإمنإذهاإالقبيل.  يكونإمناس اا.إويقومإاملديرإالعامإحالإاب 

 ال خوارإابلتفتيش

 ،إاملعلوماتإالتالية:55تتضينإا خواراتإاملديرإالعامإاملوهجةإْعال إابملادةإالرابعة،إالفقرةإإ-43

 )أأ(إوليةإالتفتيش؛

 )ب(إاترخيإوصولإةريقإالتفتيشإا ىلإنقوةإادلخولإوالوقتإاملقدرإُل؛

 )ج(إوس يةلإالوصولإا ىلإنقوةإادلخول؛
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 ئراتإغريإاحملددةإاملواعيد،إعندإالاقتضاء؛)د(إرمقإال جازةإادلبلوماس يةإادلامئةإخبصوصإرحالتإالوا

)ذـ(إقامئةإبأأيإمعداتإيولبإاملديرإالعامإا ىلإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإتوةريذاإلفريقإالتفتيشإ

 لس تخداهماإيفإمنوقةإالتفتيش.

تقرإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإابس تالمإال خوارإاملوجهإمنإاملديرإالعامإوذكلإيفإغضونإإ-44

 ساعةإمنإتلقيإذهاإال خوار.إ12تجاوزإةرتةإلإتإ

 الأنشوةإالسابقةإللتفتيشإ-دالإ

قلميإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيش،إوالأنشوةإ إادلخولإيفإا 

 عندإنقوةإادلخولإوالنقلإا ىلإمنوقةإالتفتيش

قلميهاإإ-45 تعيلإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإاليتإأأخورتإبوصولإةريقإتفتيشإعىلإتأأمنيإدخوُلإا 

 ةورا .

عندماإتس تخدمإللسفرإا ىلإنقوةإالوصولإطائرةإغريإحمددةإاملواعيدإتزودإالأمانةإالفنيةإادلوةلإإ-46

الورفإموضعإالتفتيشإخبوةإالوريان،إعنإطريقإالسلوةإالوطنية،إبشأأنإرحةلإالوائرةإمنإأ خرإموارإقبلإ

قالعإمنإاملوارإدخولهاإاجملالإاجلويإلتكلإادلوةلإالورفإا ىلإنقوةإادلخول،إوذكلإقبلإالوقتإاملقررإ لال 

إاملدينإادلوليةإ إالوريان إل جراءاتإمنظية إوةقا إاخلوة إذه  إوتقدم إيقلإعنإستإساعات. إل إدما املهكور

الساريةإعىلإالوائراتإاملدنية.إوتدرجإالأمانةإالفنيةإيفإالقسمإاخملصصإلليالحظاتإمنإخوةإالوريانإرمقإ

ذاإماإاس تخدمتإال جازةإادلبلوماس يةإادلامئةإوالعالمةإاملناس اةإاليتإ تانيإأأنإالوائرةإيهإطائرةإتفتيش.إوا 

 طائرةإعسكريةإتولبإالأمانةإالفنيةإترصحياإمس اقاإمنإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإدلخولإاجالهاإاجلوي.

قبلإثالثإساعاتإعىلإالأقلإمنإاملوعدإاملقررإملغادرةإةريقإالتفتيشإأ خرإموارإقبلإدخولإإ-47

فتيشإتكفلإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإاملواةقةإعىلإخوةإالوريانإاملقدمةإاجملالإاجلويإلدلوةلإموضعإالتإ

 ليكإيصلإةريقإالتفتيشإا ىلإنقوةإادلخولإيفإاملوعدإاملقدرإللوصول.إ46وةقاإللفقرةإ

إمنوقةإإ-48 إعىل إيلزم، إحيامث إالتفتيش، إموضع إالورف إادلوةل إوممثل إالتفتيش إةريق إرئيس يتفق

ىلإنقوةإاملرابوة،إوكهكلإعندإاللزومإا ىلإمنوقةإالتفتيش.لليرابوةإوخوةإللوريانإمنإنقو  ةإادلخولإا 

إالأمنيةإإ-49 إامحلاية إلها إتوةر إكام إةريقإالتفتيش، إلوائرة إالتفتيشإموقفا إالورفإموضع إادلوةل توةر

إمنوقةإ إويف إاملرابوة إمنوقة إويف إادلخول إنقوة إيف إالفنية، إالأمانة إتولب إحس امب إوالوقود، واخلدمات

إأأوإ إال قالعإأأوإالتفتيش، إالهاوطإأأوإلرضياة إلرسوم إالوائرة إولإختضعإذه  تتخهإالرتتيباتإالالزمةإذلكل.

 لرسومإمماثةل.إوتنواقإذه إالفقرةإأأيضاإعىلإالوائراتإاملس تخدمةإيفإالتحليقإخاللإالتفتيشإاملوقعي.

تفتيشإا ىلإلإتفرضإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإأأيإقيدإعىلإا حضارإةريقإالإإ51رذنا إابلفقرةإإ-50

قلميإتكلإادلوةلإالورفإمعداتإمعمتدةإتتفقإمعإوليةإالتفتيشإأأوإعىلإاس تخداهماإطاقاإلأحاكمإاملعاذدةإ ا 

 وذهاإالربوتوكول.
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،إاحلقإيفإأأنإ54لدلوةلإالورفإموضعإالتفتيش،إدونإاملساسإابل طارإالزمينإاحملددإيفإالفقرةإإ-51

نقوةإادلخول،إليكإتتأأكدإمنإأأهناإاعمتدتإأأوإصدقإتفحصإاملعدات،إيفإحضورإأأعضاءإةريقإالتفتيشإيفإ

إ إللفقرة إوةقا إووليةإ38علهيا إتتفق إل إاليت إاملعدات إتستبعد إأأن إالتفتيش إموضع إالورف إلدلوةل إوجيوز .

 .38التفتيشإأأوإاليتإملإتعمتدإويصدقإعلهياإوةقاإللفقرةإ

،إيقدمإرئيسإ54يفإالفقرةإةورإالوصولإا ىلإنقوةإادلخولإوبدونإاملساسإابل طارإالزمينإاحملددإإ-52

ةريقإالتفتيشإا ىلإممثلإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإوليةإالتفتيشإوخوةإمبدئيةإللتفتيشإأأعدذاإةريقإ

إويقومإابطالعإةريقإالتفتيشإممثلوإادلوةلإالورفإموضعإ إالفريق. التفتيشإحتددإالأنشوةإاليتإس يقومإهبا

قتضاء.إويتضينإال طالعإالتضاريسإالوايعيةإذاتإالتفتيشإابلس تعانةإخبرائطإوواثئقإأأخرىإحسبإالا

إالتفتيشإأأنإ إوجيوزإلدلوةلإالورفإموضع الصةلإوقضاايإالسالمةإوالرسيةإوالرتتيباتإاللوجستيةإللتفتيش.

 تانيإمواقعإداخلإمنوقةإالتفتيشإلإتتصلإيفإرأأهياإبغرضإالتفتيش.

إحإإ-53 إالتفتيش إةريق إيقوم إللتفتيش إالسابقة إالاطالع إْعلية إخوةإبعد إبتعديل إالاقتضاء سب

التفتيشإاملادئية،إأ خهاإيفإاعتاار إأأيإتعليقاتإمنإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيش.إوجيبإأأنإتتاحإخوةإ

 التفتيشإاملعدةلإمليثلإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيش.

تاهلإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإلكإماإبوسعهاإلتوةريإاملساعدةإوتأأمنيإسالمةإمرورإةريقإإ-إ54

،إوالأمتعة،إمنإنقوةإادلخولإا ىلإمنوقةإالتفتيشإ51وإ50تيش،إواملعداتإاملعمتدةإاحملددةإيفإالفقرتنيإالتفإ

ذاإملإيكنإقدإمتإالتفاقإعىلإتوقيتإإ36يفإغضونإةرتةإلإتتجاوزإ ساعةإبعدإالوصولإا ىلإنقوةإادلخول،إا 

 .57أ خرإيفإحدودإال طارإالزمينإاملهكورإحتديداإيفإالفقرةإ

إمنإ-55 إيفإوليةإإللتأأكد إالتفتيشإاحملددة إمنوقة إةريقإالتفتيشإتناظر لهيا إا  إاليتإنقل إاملنوقة أأن

إالورفإ إوعىلإادلوةل إالأماكن. إلتحديد إمعداتإمعمتدة إلفريقإالتفتيشإاحلقإيفإاس تخدام التفتيشإيكون

 موضعإالتفتيشإأأنإتساعدإةريقإالتفتيشإيفإذه إاملهية.

 ا جراءإْعلياتإالتفتيشإ-ذاءإ

 قواعدإعامة

 جيبإأأنإيهنضإةريقإالتفتيشإبوظائفهإوةقاإلأحاكمإاملعاذدةإوذهاإالربوتوكول.إ-56

إةريقإالتفتيشإأأنشوتهإللتفتيشإيفإمنوقةإالتفتيشإيفإأأقربإوقتإممكنإعىلإأألإيتأأخرإإ-57 يادأأ

 ساعةإبعدإوصوُلإا ىلإنقوةإالتفتيش.إ72ذهاإعنإ

الوقتإاملناسبإعىلإحنوإةعالإبأأدىنإتنظمإأأنشوةإةريقإالتفتيشإدماإيكفلإهنوضهإبوظائفهإيفإإ-58

 درجةإممكنةإمنإال زعاجإلدلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإوالاضورابإملنوقةإالتفتيش.

إلولبإتوةريإأأيإمعداتإإ-59 جيبإعىلإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإأأنإمتتثلإبقدرإاس تواعهتا

)ذـ(إأأوإإ43كلإدمقتىضإالفقرةإلس تخدامإةريقإالتفتيشإيفإمنوقةإالتفتيش،إيفإاحلالتإاليتإيولبإةهياإذ

 يفإخاللإالتفتيش.
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 خاللإالتفتيشإاملوقعيإيكونإماإي يإمضنإحقوقإةريقإالتفتيشإوالزتاماته:إ-60

إأأيإ إمراعاة إومع إالتفتيش إولية إمع إمتش يا إالتفتيش، إهبا إسيسري إاليت إالوريقة إحتديد إيف إاحلق )أأ(

 وصولإاملنظم؛خوواتإتتخهذاإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإتتسقإوأأحاكمإال

 )ب(إاحلقإيفإتعديلإخوةإالتفتيشإحس امبإيلزمإلتأأمنيإتنفيهإالتفتيشإتنفيها إةعال ؛

إخوةإ إيف إتقرتهحا إاليت إوالتعديالت إالتفتيش إموضع إالورف إادلوةل إتوصيات إدمراعاة إالالزتام )ج(

 التفتيش؛

 )د(إاحلقإيفإطلبإتوضيحاتإبصددإماإقدإينشأأإخاللإالتفتيشإمنإأأوجهإمغوض؛

وابلمتناعإعنإالأنشوةإغريإذاتإالصةلإإ69الالزتامإابلقتصارإعىلإالتقنياتإاحملددةإيفإالفقرةإإ)ذـ(

بغرضإالتفتيش.إوجييعإالفريقإويوثقإالوقائعإحس امبإتتصلإبغرضإالتفتيش،إلكنإجيبإعليهإعدمإالامتسإأأوإ

إالتفإ إوتردإا ىلإادلوةلإالورفإموضع إغريإذاتإصةلإبهكل. تيشإأأيإموادإجتيعإتوثيقإمعلوماتإواحضإأأهنا

 يتضحإبعدإذكلإعدمإصلهتا؛

إالاياانتإوالتوضيحاتإاملتعلقةإبوايعةإالظاذرةإ إويدرجإيفإتقرير  إبأأنإيأأخهإيفإاعتاار  )و(إالالزتام

إالتفتيشإمنإش ااكتإالرصدإالوطنيةإلدلوةلإ إادلوةلإالورفإموضع إا ىلإتقدميإالولبإواليتإتوةرذا املؤدية

 أأخرى؛الورفإموضعإالتفتيشإومنإمصادرإ

)ز(إالالزتامإبزتويدإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيش،إبناءإعىلإطلهبا،إبنسخإمنإاملعلوماتإوالاياانتإ

 اليتإجتيعإيفإمنوقةإالتفتيش؛

 )ح(إالالزتامإابحرتامإالرسيةإوبأأنظيةإالسالمةإوالصحةإلدلوةلإالورفإموضعإالتفتيش.

 اتإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيش:خاللإالتفتيشإاملوقعيإيكونإماإي يإمضنإحقوقإوالزتامإ-61

 )أأ(إاحلقإيفإتقدميإتوصياتإيفإأأيإوقتإلفريقإالتفتيشإبشأأنإتعديلإممكنإيفإخوةإالتفتيش؛

 )ب(إاحلقإيفإتوةريإممثلإليعيلإكنقوةإاتصالإمعإةريقإالتفتيشإوالالزتامإبتوةري ؛

إواجبات إأأدائه إالتفتيشإخالل إةريق إيراةقون إممثلون إلها إيكون إأأن إاحلقإيف إويالحظونإلكإ)ج( ه

أأنشوةإالتفتيشإاليتإيقومإهباإةريقإالتفتيش،إعىلإأألإيؤخرإذهاإأأوإيعرقلإبصورةإأأخرىإةريقإالتفتيشإيفإ

 ممارس تهإوظائفه؛

إصةلإ إذات إأأهنا إتعتقد ضاةية إا  إوقائع إوتوثيق إمجع إوطلب ضاةية إا  إمعلومات إتوةري إيف إاحلق )د(

 ابلتفتيش؛

ةيةإومنتجاتإأأخهإالقياسات،إوكهكلإالعينات،إواحلقإ)ذـ(إاحلقإيفإحفصإمجيعإاملنتجاتإالفوتوغرا

إلإتتصلإبغرضإالتفتيش.إ إمواقعإحساسة إتظهرإعلهيا إمهنا إأأجزاء إأأو إةوتوغراةية يفإالاحتفاظإبأأيةإصور

ولدلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإاحلقإيفإاحلصولإعىلإنسخإمنإمجيعإاملنتجاتإالفوتوغراةيةإومنتجاتإأأخهإ

إموإ إالورف إولدلوةل إالفوتوغراةيةإالقياسات. إواملنتجات إالأصلية إابلصور إالاحتفاظ إيف إاحلق إالتفتيش ضع

قلميها.إولدلوةلإالورفإموضعإ الأصليةإووضعإالصورإالفوتوغراةيةإأأوإأأجزاءإمهناإحتتإخمتإمشرتكإداخلإا 
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إةريقإ إيولاه إمما إالفيديو إ/صور إالساكنة إالصور إلأخه إللاكمريا إاخلاص إمشغلها إتوةري إيف إاحلق التفتيش

لإةا نإأأعضاءإةريقإالتفتيشإمهإاذلينإيقومونإهبه إالوظائف.التفتي  ش.إوا 

إبياانتإ إأأخرى، إللرصدإومنإمصادر إالوطنية إمنإش ااكهتا إلفريقإالتفتيش، إاحلقإيفإأأنإتوةر )و(

 وتفسرياتإبشأأنإطايعةإالظاذرةإاليتإأأدتإا ىلإتقدميإالولب؛

اديدإأأيإأأوجهإمغوضإتنشأأإخاللإ)ز(إالالزتامإبزتويدإةريقإالتفتيشإدماإقدإيلزمإمنإتوضيحاتإلتإ

 التفتيش.

 التصالت

إباعضهمإ-62 إيفإالتصال إالتفتيشإاملوقعي، إالأوقاتإخالل إيفإمجيع إةريقإالتفتيشإاحلق، لأعضاء

بعضاإوابلأمانةإالفنية.إوجيوزإهلمإلههاإالغرضإأأنإيس تخدمواإمعداهتمإاملعمتدةإاملصدقإعلهياإحسبإالأصولإ

إا إالورفإموضع إادلوةل ماكنيةإدمواةقة إا  إهلم إتوةر إالتفتيشإل إالورفإموضع إادلوةل إأأن إما إوبقدر لتفتيش،

 اس تخدامإوسائلإأأخرىإلالتصالت.

 املراقب

إ-63 إللفقرة إلتنس يقإإ61وةقا  إالفنية إابلأمانة إابلتصال إالورفإالوالاة إادلوةل إتقوم إالرابعة إاملادة من

ىلإنفسإنقوةإدخولإأأوإنقوةإمرابوةإةريقإالتفتي شإيفإغضونإةرتةإمعقوةلإمنإوصولإوصولإاملراقبإا 

 ةريقإالتفتيش.

لليراقبإاحلقإطيةلإالتفتيشإيفإأأنإيكونإعىلإاتصالإبسفارةإادلوةلإالورفإالوالاةإالواقعةإيفإ-64

 ادلوةلإالورفإموضعإالتفتيش.إأأوإابدلوةلإالورفإالوالاةإنفسهاإيفإحاةلإعدمإوجودإسفارة.

يشإويفإالوصولإا ىلإمنوقةإالتفتيشإوداخلهاإبقدرإماإلليراقبإاحلقإيفإالقدومإا ىلإمنوقةإالتفتإ-65

 تسيحإبهإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيش.

 لليراقبإاحلقإيفإتقدميإتوصياتإا ىلإةريقإالتفتيشإطيةلإالتفتيش.-66

 ياقىإةريقإالتفتيشإاملراقبإعىلإعملإبسريإْعليةإالتفتيشإوابلنتاجئإطيةلإالتفتيش.-67

يشإأأنإتوةرإلليراقبإطيةلإالتفتيشإوسائلإالراحةإالالزمةإُلإعىلإعىلإادلوةلإالورفإموضعإالتفتإإ68

إ إيفإالفقرة إوصفه إورد إةريقإالتفتيشإحس امب إأأعضاء إهبا إتكلإاليتإيمتتع إترتبإلتوةريذا.إإ11غرار إأأن أأو

إموضعإ إالورف إادلوةل قلمي إا  إعىل إاملراقب إدمكوث إاملتصةل إالتاكليف إلك إالوالاة إالورف إادلوةل وتتحيل

 التفتيش.

 التفتيشإوتقنياتهإأأنشوة

إبشأأنإ-69 إللأحاكم إوةقا إي يإمنإالتقنيات، إما إالتفتيشإواس تخدام إي يإمنإأأنشوة إدما إالقيام جيوز

 الوصولإاملنظمإومجعإالعيناتإومناولهتاإوحتليلهاإوالتحليقات:

إاملواقعإ حداثيات إا  إوتعيني إالتفتيش إمنوقة إحدود إلتأأكيد إالسوح إوعىل إاجلو إمن إاملوقع إحتديد )أأ(

 ةإةهيا.إدعامإلأنشوةإالتفتيش؛املوجود
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)ب(إاملالحظةإالارصيةإوالتقاطإصورإةيديوإوصورإةوتوغراةيةإساكنةإوصورإمتعددةإالأطياف،إدماإ

يفإذكلإالقياساتإابلأشعةإدونإامحلراء،إعندإالسوحإوحتتهإ،إومنإاجلو،إحبثاإعنإأأش ياءإشاذةإأأوإأأش ياءإ

 منإصنعإال نسان؛

ةوقإالسوحإأأوإعندإالسوحإأأوإحتته،إابس تخدامإرصدإإ)ج(إقياسإمس توايتإالنشاطإال شعاعي

ا شعاعإغاماإوحتليلإاحناللإالواقةإمنإاجلوإوعندإالسوحإأأوإحتتهإللاحثإعنإأأوجهإالشهوذإيفإال شعاعإ

 وحتديدذا؛

)د(إأأخهإعيناتإمنإالايئةإوحتليلإاجلوامدإوالسوائلإوالغازاتإمنإةوقإالسوحإومنإالسوحإوحتتهإ

 لكشفإأأوجهإالشهوذ؛

الرصدإالسزيمولويجإالسليبإللصدماتإالالحقةإلتحديدإموقعإمنوقةإالاحثإوتسهيلإحتديدإ)ذـ(إ

 طايعةإالظاذرة؛

جراءإمسوحإسزيميةإنشوةإللاحثإعنإأأوجهإالشهوذإاجلوةيةإوحتديدإ )و(إالقياسإالسزييمإللرننيإوا 

 موقعها،إدماإيفإذكلإالتجاويفإومناطقإالراكم؛

الإاجلاذبية،إوأأخهإقياساتإبرادارإاخرتاقإالأرضإوقياساتإ)ز(إرمسإخرائطإلليجالإاملغناطييسإواج

إصنعإ إمن إأأش ياء إأأو إالشهوذ إأأوجه إلكشف إيلزم، إعندما إاجلو، إومن إالسوح إعند إالكهرابئية املوصلية

 ال نسان؛

 )ح(إاحلفرإللحصولإعىلإعيناتإمشعة.

إإ25يفإحدودإإ-70 إللفقرة إبعدإاملواةقةإعىلإالتفتيشإاملوقعيإوةقا إالرابعةإيكونإمنإاملإ46يوما  ادة

)أأ(إا ىلإإ69لفريقإالتفتيشإاحلقإيفإالقيامإبأأيإمنإالأنشوةإواس تخدامإأأيإمنإالتقنياتإاملعددةإيفإالفقرةإ

منإاملادةإالرابعةإيكونإلفريقإالتفتيشإاحلقإيفإإ47)ذـ(.إوبعدإاملواةقةإعىلإاس مترارإالتفتيشإوةقاإللفقرةإ

)أأ(إا ىلإ)ز(.إولكنإلإيقومإةريقإإ69تإاملعددةإيفإالفقرةإا جراءإأأيإمنإالأنشوةإواس تخدامإأأيإمنإالتقنيا

إ إللفقرة إاجمللسإالتنفيهيإوةقا إمواةقة إبعد ل إا  إطلبإةريقإإ48التفتيشإابحلفر إما ذا إوا  إالرابعة. إاملادة من

منإاملادةإالرابعةإةعليهإأأنإيانيإيفإطلاهإأأيإالأنشوةإوالتقنياتإإ49التفتيشإمتديدإمدةإالتفتيشإوةقاإللفقرةإ

 بغيةإالمتكنإمنإالوةاءإبوليته.إ69مإالقيامإهباإمنإبنيإتكلإاملعددةإيفإالفقرةإيعزتإ

 التحليقات

لفريقإالتفتيشإاحلقإيفإالقيامإبتحليقاتإةوقإمنوقةإالتفتيشإخاللإالتفتيشإاملوقعيإلأغراضإ-71

عواءإةريقإالتفتيشإتوجهياإعاماإبشأأنإمنوقةإالتفتيش،إوالتضييقإوالتحديدإالأمثلإملواقع التفتيشإالقامئإإا 

 .79عىلإالأرضإوتسهيلإمجعإأأدةلإوقائعية،إابس تخدامإاملعداتإاحملددةإيفإالفقرةإ

جيريإالتحليقإيفإأأقربإوقتإممكنإْعليا،إوجيبإأألإتتجاوزإاملدةإاللكيةإللتحليقإةوقإمنوقةإ-72

 ساعة.إ12التفتيشإ
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إدمواةقةإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيش،إالقيامإبتحلي-73 قاتإا ضاةيةإابس تخدامإاملعداتإميكن،إرذنا 

 .80وإ79احملددةإيفإالفقرتنيإ

 جيبإأألإتتجاوزإاملنوقةإاليتإستشيلهاإالتحليقاتإمنوقةإالتفتيش.-74

لدلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإاحلقإيفإةرضإقيودإأأو،إيفإحالتإاس تثنائيةإودمربراتإمعقوةل،إ-75

ةلإبغرضإالتفتيش.إوميكنإأأنإتتصلإذه إالقيودإةرضإحظرإعىلإالتحليقإةوقإاملواقعإاحلساسة،إغريإاملتص

إمنتإ إعىل إاملفتشني إوعدد إالوائرة إونوع إاحلوم، إومدة إوادلوران، إاملرور إمرات إوعدد إالتحليق، ابرتفاع

ذاإماإارتأأىإةريقإالتفتيشإأأنإالقيودإأأوإأأوجهإاحلظرإاملفروضةإ الوائرة،إوعددإالقياساتإأأوإاملالحظات.إةا 

ساسةإقدإتعرقلإأأداءإوليتهإجيبإعىلإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإبهلإلكإعىلإالتحليقإةوقإاملواقعإاحلإ

 هجدإمعقولإلتوةريإوسائلإتفتيشإبديةل.

جيبإأأنإجتريإالتحليقاتإوةقاإخلوةإطريانإتقدمإطاقاإللأصولإوتمتإاملواةقةإعلهياإوةقاإلقواعدإ-76

وةلإالورفإموضعإالتفتيشإيفإاجالإوأأنظيةإالوريانإلدلوةلإالورفإموضعإالتفتيش.إوجيبإمراعاةإأأنظيةإادل

 سالمةإالوريانإمراعاةإدقيقةإطيةلإلكإْعلياتإالوريان.

عادةإ-77 لإلأغراضإجتييعإالعاملنيإواملعداتإأأوإا  خاللإالتحليقاتإينبغيإعادةإعدمإال ذنإابلهاوطإا 

 الزتودإابلوقود.

اإيتفقإمعإالأنشوةإاملرادإجيبإأأنإجتريإالتحليقاتإعىلإالارتفاعاتإاليتإيولهباإةريقإالتفتيشإدم-78

القيامإهباإوظروفإالرؤيةإومعإأأنظيةإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإيفإاجالإالوريانإوالسالمةإوحقهاإيفإ

مرتإإ1500حاميةإاملعلوماتإاحلساسةإغريإاملتصةلإبأأغراضإالتفتيش.إوجيبإأألإيتجاوزإارتفاعإالتحليقاتإ

 ةوقإالسوح.

جيوزإأأنإتس تخدمإعىلإمنتإالوائرةإإ72وإ71يإدمقتىضإالفقرتنيإةاميإيتعلقإابلتحليقإاذليإجيرإ-79

 املعداتإالتالية:

 )أأ(إنظاراتإميدانية؛

 )ب(إمعداتإسلايةإلتحديدإالأماكن؛

آلتإتصويرإابلفيديو؛  )ج(إأ

آلتإتصويرإساكنإمحموةلإابليد.  )د(إأ

ضاةيةإجتريإدمقتىضإالفقرةإإ-إ80 ىلإمنتإالوائرةإأأنإجيوزإلليفتشنيإعإ73ةاميإيتعلقإبأأيإحتليقاتإا 

 يس تخدمواإأأيضاإمعداتإنقاةلإسهةلإالرتكيبإمنإأأجلإماإي ي:

 )أأ(إالتصويرإاملتعددإالأطيافإ)دماإيفإذكلإابلأشعةإدونإامحلراء(؛

 )ب(إتصويرإطيفإغاما؛

 )ج(إرمسإخرائطإاجملالإاملغناطييس.
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إإ81 إاجلناحني. إمثاتةإاجلناحنيإأأوإدوارة إبويئةإنسبيا وجيبإأأنإتوةرإالوائرةإجيريإالتحليقإبوائرة

 رؤيةإعريضةإبالإحواجزإللسوحإحتهتا.

لدلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإاحلقإيفإتوةريإطائرهتاإيهإاجملهزةإمس اقاإحسبإالاقتضاء،إوةقاإإ82

لإاكنإعىلإالأمانةإالفنيةإتوةريإالوائرةإأأوإ لليتولااتإالتقنيةإلكتيبإالتشغيلإذيإالصةل،إوطامقهاإاخلاصإوا 

 استئجارذا.

ذاإماإوةرتإالأمانةإالفنيةإالوائرةإأأوإاس تأأجرهتاإيكونإلدلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإاحلقإيفإإ83 ا 

حفصإالوائرةإللتأأكدإمنإأأهناإاجهزةإدمعداتإالتفتيشإاملعمتدة،إعىلإأأنإيكمتلإذهاإالفحصإيفإحدودإال طارإ

 .57الزمينإاملهكورإحتديداإيفإالفقرةإ

 نإي ي:يتأألفإالعاملونإعىلإمنتإالوائرةإمم-إ84

 )أأ(إاحلدإالأدىنإمنإطامقإالوريانإاملتفقإوالتشغيلإال منإللوائرة؛

 )ب(إعددإمنإأأعضاءإةريقإالتفتيشإيصلإا ىلإأأربعة؛

ثننيإمنإامليثلنيإلدلوةلإالورفإموضعإالتفتيش؛  )ج(إعددإيصلإا ىلإا 

 )د(إمراقبإا نإوجد،إرذنا إدمواةقةإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيش؛

ذاإ  ماإلزم.)ذـ(إمرتمجإشفويإا 

 تفصلإا جراءاتإتنفيهإحتليقاتإيفإكتيبإالتشغيلإلعيلياتإالتفتيشإاملوقعي.إ85

 الوصولإاملنظم

 لفريقإالتفتيشإاحلقإيفإالوصولإا ىلإمنوقةإالتفتيشإوةقا إلأحاكمإاملعاذدةإوذهاإالربوتوكول.إ-86

إلال إإ-87 إالتفتيشإوةقا إالتفتيشإتوةريإالوصولإداخلإمنوقة طارإالزمينإعىلإادلوةلإالورفإموضع

 .57احملددإيفإالفقرةإ

أأعال إمنإاملادةإالرابعةإتتضينإحقوقإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإإ86وإ57دمقتىضإالفقرتنيإإ-88

 والزتاماهتاإماإي ي:

 )أأ(إاحلقإيفإاختاذإتدابريإمحلايةإاملنشأ تإواملواقعإاحلساسةإوةقاإلههاإالربوتوكول؛

إيقيدإالوصولإداخل منوقةإالتفتيش،إباهلإلكإهجدإمعقولإلتلايةإمتولااتإإ)ب(إالالزتام،إعندما

وليةإالتفتيشإعنإطريقإوسائلإبديةل.إوتسويةإأأيإمسائلإتتعلقإجبانبإأأوإأأكرثإمنإالتفتيشإجيبإأألإ

 تؤخرإقيامإةريقإالتفتيشإجبوانبإأأخرىإمنإالتفتيشإوأألإتتدخلإةيه؛

قإالتفتيش،إمعإمراعاةإالزتاماهتاإدموجبإ)ج(إاحلقإيفإاختاذإالقرارإالهنايإبشأأنإأأيإسبيلإلوصولإةري

 ذه إاملعاذدةإوالأحاكمإبشأأنإالوصولإاملنظم.

إ-89 إإ57دمقتىضإالفقرة إالرابعةإوالفقرة إالتفتيشإإ88)ب(إمنإاملادة إلدلوةلإالورفإموضع إأأعال  )أأ(

إالكإ إومنع إاحلساسة إاملنشأ تإواملواقع إتدابريإمحلاية إالتفتيشإيفإاختاذ إمنوقة شفإعنإاحلقإيفإلكإأأحناء

 معلوماتإرسيةإلإتتصلإبغرضإالتفتيش.إوميكنإأأنإتتضينإمثلإذه إالتدابريإأأموراإمهناإماإي ي:
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 )أأ(إجحبإاملعروضاتإواخملازنإواملعداتإاحلساسة؛

إوجودإ إعدم إأأو إالنوويإعىلإحتديدإوجود إوال شعاع إقرصإقياساتإنشاطإالنويداتإاملشعة )ب(

 تيش؛أأنواعإوطاقاتإال شعاعإذاتإالصةلإبغرضإالتفإ

)ج(إقرصإأأخهإأأوإحتليلإالعيناتإعىلإحتديدإوجودإأأوإعدمإوجودإنواجتإمشعةإأأوإغريإذكلإذاتإ

 صةلإبغرضإالتفتيش؛

 ؛91وإ90)د(إتنظميإالوصولإا ىلإاملااينإوالهيالكإالأخرىإوةقاإللفقرتنيإ

لهياإوةقاإللفقراتإمنإ عالنإاملواقعإاملقيدإالوصولإا   .96ا ىلإإ92)ذـ(إا 

املااينإوالهيالكإالأخرىإا ىلإماإبعدإاملواةقةإعىلإاس مترارإالتفتيشإاملوقعيإوةقاإإيؤجلإالوصولإا ىل-90

لإةاميإيتعلقإابلوصولإا ىلإمبانإوذيالكإأأخرىإتؤويإاملدخلإا ىلإمنجمإأأوإإ47للفقرةإ منإاملادةإالرابعة،إا 

لهياإعىلإحنوإأ خر.إوةاميإيتع لقإدمثلإذه إاملااينإأأعاملإحفرإأأخرىإأأوإجتويفاتإكاريةإاحلجمإلإميكنإالوصولإا 

إبغيةإ إالتفتيش، إلتوجهياتإادلوةلإالورفإموضع إوةقا إالعابر، لإيفإاملرور لإيكونإلفريقإالتفتيشإاحلقإا 

 دخولإمثلإذه إاملنامجإأأوإالتجويفاتإأأوإأأعاملإاحلفرإالأخرى.

إ-91 إللفقرة إأأثبتإةريقإ47بعدإاملواةقةإعىلإاس مترارإالتفتيشإوةقا ذا إالرابعة،إوا  التفتيشإإمنإاملادة

إلتنفيهإوليةإ إالتفتيشإبشلكإموثوقإأأنإالوصولإا ىلإاملااينإوالهيالكإالأخرىإلزم لدلوةلإالورفإموضع

إةريقإالتفتيشإ إيمتتع إمنإاخلارج، إهبا إيفإالوليةإلإميكنإالقيام إاملرصحإهبا إالالزمة التفتيشإوأأنإالأنشوة

إالهيا إمن إغريذا إاملااينإأأو إا ىلإذه  إوعىلإرئيسإةريقإالتفتيشإأأنإيولبإعندئهإابحلقإيفإالوصول لك.

إاملفتشنيإاحملدد،إوكهكلإالأنشوةإ إالوصولإوعدد إالغرضإمنإذها إمبينا الوصولإا ىلإمبىنإوذيلكإحمدد

املعزتمة.إوختضعإطرائقإالوصولإللتفاوضإبنيإةريقإالتفتيشإوادلوةلإالورفإموضعإالتفتيش.إويكونإلدلوةلإ

وداإأأوإجوانبإحظر،إيفإحالتإاس تثنائيةإوبوجودإمربراتإالورفإموضعإالتفتيشإاحلقإيفإأأنإتفرضإقي

 معقوةل،إعىلإالوصولإا ىلإاملااينإوغريذاإمنإالهيالك.

إ-92 إدمقتىضإالفقرة لهيا إاملقيدإالوصولإا  إتعلنإاملواقع )ذـ(إجيبإأألإيتجاوزإلكإموقعإمهناإإ89عندما

عالن ىلإإأأربعةإكيلومرتاتإمربعة.إولدلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإاحلقإيفإا  كيلومرتاإمربعاإمواقعإإ50ماإيصلإا 

ليهإوجبإأألإتقلإاملساةةإالفاصةلإبنيإ ذاإماإأأعلنإأأكرثإمنإموقعإواحدإمقيدإالوصولإا  لهيا.إةا  مقيداإالوصولإا 

ليهإحدودإمرسومةإإ20لكإموقعإمهناإعنإأأيإموقعإأ خرإعنإ مرتا.إوجيبإأأنإتكونإللكإموقعإمقيدإالوصولإا 

لهيا.  بوضوحإوميكنإالوصولإا 

لهياإوماكهناإوحدودذاإعىلإأألإ-93 إاملقيدإالوصولإا  يعرضإعىلإرئيسإةريقإالتفتيشإمساحةإاملواقع

 يتأأخرإذهاإعنإوقتإالامتسإةريقإالتفتيشإالوصولإا ىلإماكنإيتضينإمثلإذهاإاملوقعإلكهإأأوإبعضه.

إتفتيشهإحإ94 إمنإتدابريإأأخرىإل جراء إيلزم إما إاملعداتإواختاذ قامة ىتإلفريقإالتفتيشإاحلقإيفإا 

ليه.  حدودإاملوقعإاملقيدإالوصولإا 
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ليهإمنإ-95 يسيحإلفريقإالتفتيشإبأأنإيراقبإبرصايإلكإالأماكنإاملفتوحةإداخلإاملوقعإاملقيدإالوصولإا 

 حدودإاملوقع.

ياهلإةريقإالتفتيشإلكإهجدإمعقولإلتنفيهإوليةإالتفتيشإخارجإاملناطقإاملعلنةإمكناطقإمقيدإ-96

لهياإقبلإطلبإالوصولإ ذاإأأثبتإةريقإالتفتيشإيفإأأيإوقتإوبشلكإموثوقإلدلوةلإالورفإالوصولإا  لهيا.إوا  ا 

موضعإالتفتيشإأأنإالأنشوةإالالزمةإاملرصحإهباإيفإالوليةإلإميكنإالقيامإهباإمنإاخلارجإوأأنإالوصولإا ىلإ

إةريقإ إالوصولإلاعضإأأعضاء ماكنية إالتفتيشإوجبإمنحإا  ليهإرضوريإلتنفيهإولية إمقيدإالوصولإا  موقع

يش،إل جنازإهمامإحمددةإداخلإاملوقع.إولدلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإاحلقإيفإجحبإاملعداتإوالأش ياءإالتفتإ

واملوادإغريإاملتصةلإبغرضإالتفتيشإأأوإحاميهتاإعىلإحنوإأ خر.إويكونإعددإاملفتشنيإعندإاحلدإالأدىنإالالزمإ

نيإةريقإالتفتيشإوادلوةلإالورفإل جنازإاملهامإذاتإالصةلإابلتفتيش.إوختضعإطرائقإذهاإالوصولإللتفاوضإب

 موضعإالتفتيش.

 مجعإالعيناتإومناولهتاإوحتليلها

إابلفقراتإمنإ-97 ،إيفإمجعإونقلإعيناتإ100ا ىلإإ98ومنإإ96ا ىلإإ86لفريقإالتفتيشإاحلق،إرذنا 

 ذاتإصةلإمنإمنوقةإالتفتيش.

لورفإموضعإالتفتيشإيقومإةريقإالتفتيشإمىتإأأمكنإبتحليلإالعيناتإموقعيا ،إومليث يإادلوةلإا-98

احلقإيفإاحلضورإعندإحتليلإالعيناتإموقعيا .إوعىلإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإأأنإتقوم،إبناءإعىلإطلبإ

إولفريقإ إموقعيا . إالعينات إحتليل إأأجل إمن إعلهيا، إيتفق إل جراءات إوةقا إاملساعدة، إبتوةري إالتفتيش، ةريق

ذاإأأثبتإأأنإالتفتيشإاحلقإيفإنقلإالعيناتإلتحليلهاإخارجإاملوقعإ ابخملترباتإاليتإتعيهناإاملنظية،إوذكلإةقطإا 

 التحليلإالالزمإللعيناتإلإميكنإالقيامإبهإابملوقع.

لدلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإاحلقإيفإالاحتفاظإبأأجزاءإمنإلكإالعيناتإاليتإجتيعإعندماإجيريإ-99

 حتليلإذه إالعيناتإوميكهناإأأخهإعيناتإموابقة.

إموضع-100 إالورف إملإإلدلوةل إعينات إمن إأأجزاء إأأو إعينات إأأي عادة إا  إطلب إيف إاحلق التفتيش

 تس تخدم.

إوتصاغإ-101 إخارجإاملوقع. إلتحليلها إللعيناتإاملنقوةل إوةزيايئيا  إكمييائيا  إحتليال  جتريإاخملترباتإاملسامة

 تفاصيلإذهاإالتحليلإيفإكتيبإالتشغيلإلعيلياتإالتفتيشإاملوقعي.

إوعنإضامنإتقعإعىلإعاتقإاملديرإالعامإ-102 إوصوهنا إالأوىلإعنإأأمانإالعيناتإوسالمهتا املسؤولية

إلال جراءاتإالواردةإ حاميةإرسيةإالعيناتإاملنقوةلإلتحليلهاإخارجإاملوقع.إوعىلإاملديرإالعامإأأنإيقومإبهكلإوةقا 

 يفإكتيبإالتشغيلإلعيلياتإالتفتيشإاملوقعي.إويقومإاملديرإالعامإيفإأأيإحالإدماإي ي:

 ارمإينظمإمجعإالعيناتإومناولهتاإونقلهاإوحتليلها؛)أأ(إوضعإنظامإص

 )ب(إاعامتدإاخملترباتإاملسامةإلأداءإأأنواعإخمتلفةإمنإالتحليل؛
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)ج(إال رشافإعىلإمعايرةإاملعداتإوال جراءاتإيفإذه إاخملترباتإاملسامةإومعداتإالتحليلإاملتنقةلإ

 وال جراءاتإاملتاعةإةهيا؛

إ إواملعايري إاجلودة إمراقبة إرصد إاملتنقةلإ)د( إوابملعدات إاخملتربات إذه  إابعامتد إيتعلق إةامي العامة

 وال جراءاتإاملتاعةإةهيا؛

)ذـ(إاختيارإاخملترباتإاليتإس تقومإبوظائفإحتليليةإأأوإبوظائفإأأخرىإةاميإيتعلقإبتحقيقاتإحمددةإ،إ

 وذكلإمنإبنيإاخملترباتإاملسامة.

إحتلإ-103 إجيري إاملوقع إخارج إالتحليل إا جراء إيتقرر إمنإعندما إالأقل إعىل إخمتربين إيف إالعينات يل

اخملترباتإاملسامة.إوتكفلإالأمانةإالفنيةإا جراءإذه إالتحليالتإعىلإوجهإالرسعة.إوتتوىلإأأمرإاحملاس اةإعىلإ

لهياإأأيإعيناتإأأوإأأجزاءإعيناتإملإتس تخدم.  العيناتإوتعادإا 

إبغ-104 إاخملترباتإللعيناتإذاتإالصةل إحتليل إنتاجئ إالفنية إالأمانة إاملديرإجتيع إويقوم رضإالتفتيش.

إدمقتىضإالفقرةإ إالقبيلإعىلإوجهإالرسعةإا ىلإادلوةلإإ63العام، حاةلإأأيإنتاجئإمنإذها إاب  إالرابعة، منإاملادة

إالأطرافإ ىلإلكإادلول إذكلإا ىلإاجمللسإالتنفيهيإوا  إوبعد إعلهيا إتعليقاهتا إالتفتيشإل بداء الورفإموضع

 املناجهإاليتإاس تخدمهتاإاخملترباتإاملسامة.الأخرىإويدرجإمعلوماتإمفصةلإعنإاملعداتإوإ

 ا جراءإْعلياتإالتفتيشإيفإمناطقإلإختضعإلوليةإأأوإس يورةإأأيإدوةل

يفإحاةلإتفتيشإموقعيإيفإمنوقةإلإختضعإلوليةإأأوإس يورةإأأيإدوةلإيتشاورإاملديرإالعامإمعإ-105

صولإةريقإالتفتيشإبرسعةإا ىلإادلولإالأطرافإاملناس اةإويتفقإعىلإأأيإنقاطإعاورإأأوإمرابوةإلتيسريإوإ

 منوقةإالتفتيش.

قلميهاإنقاطإعاورإأأوإمرابوةإأأنإتساعد،إقدرإاملس تواع،إيفإإ106 عىلإادلولإالأطرافإاليتإتقعإيفإا 

تيسريإالتفتيش،إدماإيفإذكلإنقلإةريقإالتفتيشإوأأمتعتهإومعداتهإا ىلإمنوقةإالتفتيش،إوكهكلإتوةريإأأس اابإ

.إوتردإاملنظيةإلدلولإالأطرافإاملقدمةإلليساعدةإلكإماإتتحيهلإمنإ11لفقرةإالراحةإذاتإالصةلإاحملددةإيفإا

 تاكليف.

إادلولإإ107 إمع إدامئة إترتيبات إعىل إيتفاوض إأأن إالعام إلليدير إجيوز إالتنفيهي إاجمللس إدمواةقة رذنا 

 .الأطرافإلتيسريإاملساعدةإيفإحاةلإْعليةإتفتيشإموقعيإيفإمنوقةإلإختضعإلوليةإأأوإس يورةإأأيإدوةل

يفإاحلالتإاليتإجتريإةهياإدوةلإطرفإأأوإأأكرثإحتقيقاإيفإظاذرةإغامضةإيفإمنوقةإلإختضعإ-108

لوليةإأأوإس يورةإأأيإدوةلإقبلإتقدميإطلبإا جراءإتفتيشإموقعيإيفإتكلإاملنوقةإميكنإأأنإيأأخهإاجمللسإ

 لرابعة.التنفيهيإيفإالاعتاارإأأيإنتاجئإملثلإذه إالتحقيقاتإيفإمداولتهإدمقتىضإاملادةإا

 ال جراءاتإالالحقةإللتفتيش

هناءإالتفتيشإجيمتعإةريقإالتفتيشإمعإممثلإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإلس تعراضإالنتاجئإإ109 بعدإا 

الأوليةإلفريقإالتفتيشإولتوضيحإأأيإأأوجهإمغوض.إوعىلإةريقإالتفتيشإتزويدإممثلإادلوةلإالورفإموضعإ

إا ىلإجنبإمعإقامئةإبأأيإعيناتإوأأيإالتفتيشإبنتاجئهإالأوليةإيفإشلكإمكتوبإوة قاإلصيغةإموحدة،إجناا



165 
 

.إوجيبإأأنإيوقعإالوثيقةإرئيسإةريقإالتفتيش.إويوقعإ98موادإأأخرىإأأخهتإمنإمنوقةإالتفتيشإْعالإابلفقرةإ

إويمتإذهاإ إأأحاطإعلامإدمحتوايهتا. ثااتإأأنه إالتفتيش،إذوإال خر،إعىلإالوثيقةإل  ممثلإادلوةلإالورفإموضع

هناءإالتفتيش.إ24ضونإةرتةإلإتتجاوزإالاجامتعإيفإغ  ساعةإبعدإا 

 املغادرة

إالورفإ-110 إادلوةل قلمي إا  إواملراقب إالتفتيش إةريق إيغادر إللتفتيش إالالحقة إال جراءات متام إا  دلى

موضعإالتفتيشإبأأرسعإماإميكن،إوعىلإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإبهلإقصارىإهجدذاإلتوةريإاملساعدةإ

إ إذو إعاور  إيهإولتأأمنيإسالمة إاملس تخدمة إاخلروج إنقوة إوتكون إاخلروج. إنقوة إا ىل واملعداتإوالأمتعة

 نفسهاإنقوةإادلخولإماإملإتتفقإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيشإوةريقإالتفتيشإعىلإغريإذكل.

 اجلزءإالثالث

 تدابريإبناءإالثقة

إ-1 إبإ68دمقتىضإالفقرة إعىلإأأساسإطوعي إتقوم إعىلإلكإدوةلإطرفإأأن إالرابعة، إاملادة زتويدإمن

خوارإبأأيإتفجريإكمييايإيس تخدمإمادةإانسفةإتاكئفإ طنإأأوإأأكرثإمنإمادةإالـإيت.إان.إإ200الأمانةإالفنيةإاب 

قلميهاإأأوإيفإأأيإماكنإخيضعإلوليهتاإأأوإس يورهتا.إوجيبإتوجيهإ يت،إتفجرإدةعةإواحدةإيفإأأيإماكنإعىلإا 

إا إتفاصيلإعن إيتضين إوجيبإأأن إأأمكن. ذا إا  إمقدما إال خوار إاملتفجرإمثلإذها إونوع إوالوقتإومكية ملوقع

 املس تخدمإ،إوعنإتشكيةلإالتفجريإوالغرضإاملقصودإمنه.

إذه إ-2 إنفاذ إبدء إبعد إميكن إما إبأأرسع إطوعي، إأأساس إعىل إتقوم، إأأن إأأيضا  إطرف إدوةل إلك عىل

إالتفجرياتإ إللك إابس تخداهما إتتصل إس نوية، إةرتات إعىل إذكل إبعد إتس توةهيا إمعلومات إبتوةري املعاذدة،

طنإمنإمادةإالـإيت.إانإ.إيت.إوبصفةإخاصةإتسعىإادلوةلإالورفإا ىلإإ300ائيةإاليتإتاكئفإأأكرثإمنإالكميي

 ال بالغإعامإي ي:

 )أأ(إالأماكنإاجلغراةيةإلليواقعإاليتإنشأأتإةهياإالتفجريات؛

 )ب(إطايعةإالأنشوةإاليتإتنتجهاإواملالمحإالعامةإملثلإذه إالتفجرياتإوتواترذا؛

نإتواةرت؛)ج(إأأيإتفاصيلإأأخرىإ  ذاتإصةل،إا 

 ملساعدةإالأمانةإالفنيةإيفإتوضيحإمنشأأإأأيإظاذرةإمنإذهاإالقبيلإيكشفهاإنظامإالرصدإادلويل.

جيوزإلأيإدوةلإطرفإأأنإتقومإعىلإأأساسإطوعيإمقبولإبصفةإمتاادةل،إبدعوةإممث يإالأمانةإالفنيةإإ3

لهياإ قلميهاإأأشريإا   .2وإ1يفإالفقرتنيإأأوإممث يإدولإأأطرافإأأخرىإلزايرةإمواقعإداخلإا 

إنظامإالرصدإادلويلإجيوزإلدلولإالأطرافإالتصالإابلأمانةإالفنيةإل جراءإتفجرياتإإ4 لغرضإمعايرة

 معايرةإأأوإلتوةريإمعلوماتإذاتإصةلإعنإتفجرياتإكمييائيةإمعزتمةإلأغراضإأأخرى.
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إابلربوتوكولإ2املرةقإ

إقامئةإابرامرتاتإوصفإخصائصإْعليةإمركزإالاياانتإ

 املوحدةإلفرزإالظواذرإادلويل

جيبإأأنإتستندإمعايريإْعليةإمركزإالاياانتإادلويلإاملوحدةإلفرزإالظواذرإا ىلإالاارامرتاتإاملوحدةإإ-1

لوصفإخصائصإالظواذرإاليتإيمتإحتديدذاإأأثناءإالتجهزيإاجمليعإللاياانتإمنإمجيعإتكنولوجياتإالرصدإيفإ

إللظوا إاملوحد إالفرز إويس تخدم إادلويل. إالرصد إملراعاةإنظام إللغربةل إوالتمكيلية إالعاملية إاملعايري إمن إالك ذر

 الاختالةاتإال قلمييةإحيامثإاكنإذهاإمنواقا.

إاس تخدامإإ-2 إميكن إادلويل، إالرصد إلنظام إالسزييم إاملكون إيكشفها إاليت إابلظواذر إيتعلق وةامي

 الاارامرتاتإالتايلإيفإمجةلإابرامرتاتإأأخرى:

 موقعإالظاذرة؛إ-

 ْعقإالظاذرة؛إ-

ىلإاملوجاتإادلاخلية؛إ-  نس اةإقدرإاملوجاتإالسوحيةإا 

 حمتوىإترددإال شارة؛إ-

 النسبإالويفيةإللأطوار؛إ-

 التغريإادلوريإالويفي؛إ-

 (؛P-waveاحلركةإالأوىلإلليوجاتإالأوليةإ)إ-

 الآليةإالاؤرية؛إ-

 الاستشارةإالنسبيةإللأطوارإالسزيمية؛إ-

 تإالظواذرإالأخرى؛التدابريإاملقارنةإمعإالظواذرإومجموعاإ-

 العواملإامليزيةإال قلمييةإحيامثإينواقإذكل.إ-

إادلويلإميكنإاس تخدامإإ-3 إالرصد إالصويتإاملايإلنظام إاملكون إاليتإيكشفها إيتعلقإابلظواذر وةامي

 الاارامرتاتإالتالية.إيفإمجةلإابرامرتاتإأأخرى:

إالعريضإ- إوالواقة إالزوااي إتردد إذكل إيف إدما إال شارة إتردد إالوس يطإحمتوى إاملركز إوتردد إالنواق ة

 وعرضإنواقه؛

 أأمدإال شاراتإاملتوقفإعىلإالرتدد؛إ-

 مدلولتإا شاراتإالناضإالفقاعيإوتأأخرإالناضإالفقاعي.إ-

إالرصدإادلويلإميكنإإ-4 إاملكونإدونإالصويتإلنظام إبواسوة وةاميإيتعلقإابلظواذرإاليتإيمتإكشفها

 مرتاتإأأخرى:اس تخدامإالاارامرتاتإالتاليةإيفإمجةلإابرا

 حمتوىإترددإال شارةإوتشتهتا؛إ-

 أأمدإال شارة؛إ-
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 السعةإالقصوى.إ-

وةاميإيتعلقإابلظواذرإاليتإيمتإكشفهاإبواسوةإمكونإالنويداتإاملشعةإلنظامإالرصدإادلويل،إميكنإإ-5

 اس تخدامإالاارامرتاتإالتاليةإيفإمجةلإابرامرتاتإأأخرى:

 والنامجةإعنإالأنشوةإالبرشية؛إتركزيإخلفيةإالنويداتإاملشعة.إالوايعيةإ-

 تركزيإنواجتإانشوارإوتنش يطإحمددةإخارجإنواقإاملالحظاتإاملعتادة؛إ-

 نسبإانجتإانشوارإوتنش يطإحمددإا ىلإأ خر.إ-
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إ(إ2009ةربايرإإ18)إ1430منإصفرإإ22صادرإيفإإ 1.99.124ظهريإرشيفإرمق

إنإالأرضارإبنرشإبروتوكولإتعديلإاتفاقيةإةييناإبشأأنإاملسؤوليةإاملدنيةإع

1997سبمتربإإ12النوويةإاملوقعإبفييناإيفإ
1

 

 امحلدإهللإوحد ،

 بداخهل:إ-الوابعإالرشيفإ

 )محمدإبنإاحلسنإبنإمحمدإبنإيوسفإهللاإوليه(

 يعملإمنإظهريانإالرشيفإذهاإ،إأأسام إهللاإوأأعزإأأمر إأأننا:

رضارإالنوويةإاملوقعإبفييناإيفإبناءإعىلإبروتوكولإتعديلإاتفاقيةإةييناإبشأأنإاملسؤوليةإاملدنيةإعنإالأإ

 ؛1997سبمتربإإ12

يداعإواثئقإمصادقةإامليلكةإاملغربيةإعىلإالربوتوكولإاملهكورإاملوقعإبفييناإيفإ يوليوإإ23وعىلإحمرضإا 

1999، 

 أأصدرانإأأمرانإالرشيفإدماإي ي:

املسؤوليةإإينرشإابجلريدةإالرمسية،إعقبإظهريانإالرشيفإذها،إبروتوكولإتعديلإاتفاقيةإةييناإبشأأن

 .1997سبمتربإ12املدنيةإعنإالأرضارإالنوويةإاملوقعإبفييناإيفإ

 (.2009ةربايرإإ18)إ1430منإصفرإإ22وحررإبفاسإيفإ

 وقعهإابلعوف:

 الوزيرإالأول،

 ال مضاء:إعااسإالفايس.

 
 
 
 
 

_________ 
 (.2009يوليوإإ2)إ1430جبإرإإ9بتارخيإإ5748يراجعإالربوتوكولإيفإنرشةإالرتمجةإالرمسيةإللجريدةإالرمسيةإعددإ

                                                 
1

 .3783(إصإ2009يوليوإإ2)إ1430رجبإإ9الصادرةإبتارخيإإ5748اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
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Dahir n°1.99.124 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant publication du 

Protocole d'amendement de la Convention de Vienne relative à la responsabilité 

civile en matière de dommages nucléaires, fait à Vienne le 12 septembre 1997
1
 

 LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

 Que l'on sache par les présentes- puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le Protocole d'amendement de la Convention de Vienne relative à la 

responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, fait à Vienne le 12 septembre 

1997; 

Vu le procès-verbal de dépôt des instruments de ratification du Royaume du Maroc 

du Protocole précité, fait à Vienne le 23 juillet 1999, 

A décidé ce qui suit 

 Sera publié au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, le Protocole 

d'amendement de la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière 

de dommages nucléaires, fait à Vienne le 12 septembre 1997. 
Fait à Fès, le 22 safar 1430 (18 février 2009). 

Pour contreseing: 

Le premier ministre, 

Abbas El Fassi. 

* 

 *      * 

PROTOCOLE D'AMENDEMENT DE LA CONVENTION DE VIENNE RELATIVE 

A LA RESPONSABILITE CIVILE EN MATIERE 

DE DOMMAGES NUCLEAIRES 

LES ETATS PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE, 

CONSIDERANT qu'il souhaitable d'amender la Convention de Vienne du 21 mai 

1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires afin d'en 

élargir la portée, d'augmenter le montant de la responsabilité de l'exploitant d'une 

installation nucléaire et d'améliorer les moyens d'obtenir une réparation adéquate et 

équitable, 
Sont convenus de ce qui suit: 

Article premier 

La Convention qui est amendée par les dispositions du présent Protocole est la 

Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de 

dommages nucléaires, ci-après dénommée la "Convention de Vienne de 1963". 
Article 2 

L'article Premier de la Convention de Vienne de 1963 est amendé comme suit: 

1) L'alinéa j) du paragraphe 1 est amendé comme suit: 

a) à la fin du sous-alinéa iii), le point est remplacé par un point virgule, et au 

début de la phrase suivante les mots «il est entendu» sont remplacés par 

«étant entendu». 

b) un nouveau sous-alinéa iv) conçu comme suit est ajouté : 

 iv) toutes autres installations dans lesquelles se trouvent du combustible 

nucléaire ou des produits ou des déchets radioactifs que le Conseil des 

                                                 
1 Bulletin Officiel n° 5748 du 9 rejeb 1430 (2 Juillet 2009) p 1062.  
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gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique déterminera 

de temps à autre; 

2) L'alinéa k) du paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit: 

k) "Dommage nucléaire" signifie: 

 i) tout décès ou dommage aux personnes, 

ii)  toute perte de biens ou tout dommage aux biens; 

et, pour chacune des catégories suivantes dans la mesure déterminée par le 

droit du tribunal compétent, 

iii) tout dommage immatériel résultant d'une perte ou d'un dommage visé aux 

alinéas i) ou ii), pour autant qu'il ne soit pas inclus dans ces alinéas, s'il est 

subi par une personne qui est fondée à demander réparation de cette perte 

ou de ce dommage;  

iv) le coût des mesures de restauration d'un environnement dégradé, sauf si la 

dégradation est insignifiante, si de telles mesures sont effectivement prises 

ou doivent l'être, et pour autant que ce coût ne soit pas inclus dans l'alinéa 

ii); 

v) tout manque à gagner en relation avec une utilisation ou une jouissance 

quelconque de l'environnement qui résulte d'une dégradation importante de 

cet environnement, et pour autant que ce manque à gagner ne soit pas 

inclus dans l'alinéa ii); 

vi) le coût des mesures préventives et toute autre perte ou tout autre dommage 

causé par de telles mesures; 

vii) tout outre dommage immatériel, autre que celui causé par la dégradation 

de l'environnement, si le droit général du tribunal compétent concernant la 

responsabilité civile le permet, 

s'agissant des alinéas i) à v) et vii) ci-dessus, dans la mesure où la perte ou le 

dommage découle ou résulte des rayonnements ionisants émis par toute source de 

rayonnements se trouvant à l'intérieur d'une installation nucléaire, ou émis par un 

combustible nucléaire ou des produits ou déchets radioactifs se trouvant dans une 

installation nucléaire, ou de matières nucléaires qui proviennent d'une installation 

nucléaire, en émanent ou y sont envoyées, que la perte ou le dommage résulte des 

propriétés radioactives de ces matières ou d'une combinaison de ces propriétés et des 

propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses de ces matières. 

3)  L'alinéa I) du paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit: 

 I) "Accident nucléaire" signifie tout fait ou toute succession de faits de même 

origine qui cause un dommage nucléaire ou, mais seulement en ce qui 

concerne les mesures préventives, crée une menace grave et imminente de 

dommage de cette nature. 

4) Après l'alinéa I) du paragraphe 1, quatre nouveaux alinéas m), n), o) et p) 

conçus comme suit sont ajoutés: 

m) "Mesures de restauration" signifie toutes mesures raisonnables qui ont été 

approuvées par les autorités compétentes de l'Etat où les mesures sont prises 

et qui visent à restaurer ou à rétablir des éléments endommagés ou détruits de 

l'environnement, ou à introduire, lorsque cela est raisonnable, l'équivalent de 

ces éléments dans l'environnement. Le droit de l'Etat où le dommage est subi 

détermine qui est habilité à prendre de telles mesures. 

 n) "Mesures préventives" signifie toutes mesures raisonnables prises par 

quiconque après qu'un accident nucléaire est survenu pour prévenir ou 

réduire au minimum les dommages mentionnés aux sous-alinéas k) i) à v) ou 
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vii), sous réserve de l'approbation des autorités compétentes si celle-ci est 

requise par le droit de l'Etat où les mesures sont prises. 

o) "Mesures raisonnables" signifie toutes mesures qui sont considérées comme 

appropriées et proportionnées par le tribunal compétent eu égard à toutes les 

circonstances, par exemple: 

i) la nature et l'ampleur du dommage subi ou, dans le cas des mesures 

préventives, la nature et l'ampleur du risque d'un tel dommage; 

ii)la probabilité, au moment où elles sont prises, que ces mesures soient 

efficaces; 

iii) les connaissances scientifiques et techniques pertinentes. 

 p) "Droit de tirage spécial", ci-après dénommé DTS, signifie l'unité de compte 

définie par le Fonds monétaire international et utilisée par lui pour ses 

propres opérations et transactions. 

5) Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: 

2. L'Etat où se trouve l'installation peut, lorsque les risques encourus sont 

suffisamment limités, soustraire toute installation nucléaire ou de petites 

quantités de matières nucléaires à l'application de la présente Convention, 

sous réserve que: 

a(  s'agissant des installations nucléaires, les critères d'exclusion aient été 

établis par le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de 

l'énergie atomique et toute exclusion par l'Etat où se trouve l'installation 

respecte ces critères; 

b) s'agissant des petites quantités de matières nucléaires, les limites 

maximums pour l'exclusion de ces quantités aient été établies par le 

Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie 

atomique et toute exclusion par l'Etat où se trouve l'installation respecte 

ces limites. 

Le Conseil des gouverneurs procédera périodiquement à une révision des critères 

pour l'exclusion des installations nucléaires et des limites maximums pour l'exclusion des 

petites quantités de matières nucléaires. 
Article 3 

Après l'article premier de la Convention de Vienne de 1963, deux nouveaux articles 

premier A et premier B conçus comme suit sont ajoutés: 

Article premier A 

1. La présente Convention est applicable aux dommages nucléaires, quel que soit le 

lieu où ils sont subis. 

2. Toutefois, la législation de l'Etat où se trouve l'installation peut exclure de 

l'application de la présente Convention les dommages subis: 

a) sur le territoire d'un Etat non contractant; ou 

b) dans toute zone maritime établie par un Etat non contractant 

conformément au droit international de la mer. 

3. Une exclusion en vertu du paragraphe 2 du présent article ne peut s'appliquer 

qu'à l'égard d'un Etat non contractant qui, au moment de l'accident: 

a) a une installation nucléaire sur son territoire ou dans toute zone 

maritime établie par lui conformément au droit international de la mer; 

b) n'accorde pas d'avantages réciproques équivalents. 

4. Toute exclusion en vertu du paragraphe 2 du présent article est sans préjudice 

des droits prévus à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article IX, et toute exclusion en vertu 
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de l'alinéa b) du paragraphe 2 du présent article ne peut s'appliquer aux dommages subis 

à bord d'un navire ou d'un aéronef ou par un navire ou un aéronef. 
Article premier B 

La présente Convention ne s'applique pas aux installations nucléaires utilisées à 

des fins non pacifiques. 

Article 4 

L'article II de la Convention de Vienne de 1963 est amendé comme suit: 

1. A la fin de l'alinéa a) du paragraphe 3 est ajouté ce qui suit: 

L'Etat où se trouve l'installation peut limiter le montant des fonds publics alloués 

par accident à la différence, le cas échéant, entre les montants ainsi fixés et le montant 

fixé en application du paragraphe 1 de l'article V. 

2. A la fin du paragraphe 4 est ajouté ce qui suit: 

 L'Etat où se trouve l'installation peut limiter le montant des fonds publics alloués 
conformément à ce que prévoit l'alinéa a) du paragraphe 3 du présent article. 

3. Le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : 

6. Aucune personne n'est responsable d'une perte ou d'un dommage qui n'est pas un 

dommage nucléaire conformément à l'alinéa k) du paragraphe 1 de l'article premier, 

mais qui aurait pu être déterminé comme tel conformément aux dispositions de cet 

alinéa. 
Article 5 

 Après la première phrase de l'article III de la Convention de Vienne de 1963 est 

ajouté ce qui suit: 

Toutefois, l'Etat où se trouve l'installation peut dispenser de cette obligation en ce 

qui concerne un transport qui a lieu intégralement sur son propre territoire. 
Article 6 

 L'article IV de la Convention de Vienne de 1963 est amendé comme suit : 

1. Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: 

3. Aucune responsabilité n'incombe à un exploitant, en vertu de la présente 

Convention, s'il prouve que le dommage nucléaire résulte directement d'actes de conflit 

armé, d'hostilités, de guerre civile ou d'insurrection. 

2. Le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: 

5. L'exploitant n'est pas responsable, en vertu de la présente Convention, du 

dommage nucléaire causé: 

a) à l'installation nucléaire elle-même ou à toute autre installation 

nucléaire, y compris une installation nucléaire, en construction, sur le 

site où cette installation est située; 

b) aux biens qui se trouvent sur le même site et qui sont ou doivent être 

utilisés en rapport avec une telle installation. 

3. Le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit: 

6. La réparation d'un dommage causé au moyen de transport sur lequel les matières 

nucléaires en cause se trouvaient au moment de l'accident nucléaire n'a pas pour effet de 

ramener la responsabilité de l'exploitant en ce qui concerne un autre dommage à un 

montant inférieur à 150 millions de DTS, ou à tout montant plus élevé fixé par la 

législation d'une Partie contractante, ou à un montant fixé conformément à l'alinéa c) du 

paragraphe 1 de l'article V. 

4. Le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit: 

      7. Aucune disposition de la présente Convention n'affecte la responsabilité de 

toute personne physique qui a causé, par un acte ou une omission procédant de 

l'intention de causer un dommage, un dommage nucléaire dont l'exploitant, 
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conformément au paragraphe 3 ou au paragraphe 5 ci-dessus, n'est pas responsable en 

vertu de la présente Convention. 
Article 7 

1.  Le texte de l'article V de la Convention de Vienne de 1963 est remplacé par ce 

qui suit: 

1. L'Etat où se trouve l'installation peut limiter la responsabilité de l'exploitant pour 

chaque accident nucléaire : 

a) soit à un montant qui n'est pas inférieur à 300 millions de DTS; 

b) soit à un montant qui n'est pas inférieur à 150 millions de DTS sous 

réserve qu'au-delà de ce montant et jusqu'à concurrence d'au moins 300 

millions de DTS des fonds publics soient alloués par cet Etat pour 

réparer le dommage nucléaire ; 

c)  soit, pour une période maximum de 15 ans à compter de la date d'entrée 

en vigueur du présent Protocole, à un montant transitoire qui n'est pas 

inférieur à 100 millions de DTS en ce qui concerne un accident nucléaire 

survenant pendant cette période. Un montant inférieur à 100 millions de 

DTS peut être fixé à condition que des fonds publics soient alloués par 

cet Etat pour réparer le dommage nucléaire entre ce montant inférieur, 

et 100 millions de DTS. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'Etat où se 

trouve l'installation, compte tenu de la nature de l'installation nucléaire ou des 

substances nucléaires en cause ainsi que des conséquences probables d'un accident 

qu'elles provoqueraient, peut fixer un montant plus faible de responsabilité de 

l'exploitant sous réserve qu'en aucun cas un montant ainsi fixé ne soit inférieur à 5 

millions de DTS et que l'Etat où se trouve l'installation prenne les dispositions 

nécessaires pour que des fonds publics soient alloués jusqu'à concurrence du montant 

fixé conformément au paragraphe 1. 

3. Les montants fixés par l'Etat où se trouve l'installation dont relève l'exploitant 

responsable conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article et au paragraphe 6 

de l'article IV s'appliquent où que l'accident nucléaire survienne. 

2. Après l'article V sont ajoutés quatre nouveaux articles V A, V B, V C et V D 

conçus comme suit. 
Article V A 

1. Les intérêts et dépens liquidés par un tribunal pour des actions en réparation 

d'un dommage nucléaire sont payables en sus des montants visés à l'article V. 

2. Les montants indiqués à l'article V et au paragraphe 6 de l'article IV peuvent être 

convertis en monnaie nationale en chiffres ronds. 
Article V B 

Chaque Partie contractante prend les dispositions nécessaires pour que les 

personnes ayant subi des dommages puissent faire valoir leurs droits à réparation sans 

avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds destinés à cette 

réparation.                                         
Article V C  

1.  Si les tribunaux compétents relèvent d'une Partie contractante autre que l'Etat 

où se trouve l'installation, les fonds publics requis en vertu des alinéas b) et c) du 

paragraphe 1 de l'article V et du paragraphe 1 de l'article VII, ainsi que les intérêts et les 

dépens accordés par un tribunal, peuvent être alloués par la première de ces parties. 

L'Etat où se trouve l'installation rembourse à l'autre Partie contractante les sommes 
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ainsi versées. Ces deux Parties contractantes déterminent d'un commun accord les 

modalités du remboursement. 
2.  Si les tribunaux compétents relèvent d'une Partie contractante autre que l'Etat 

où se trouve l'installation, la Partie contractante dont les tribunaux sont compétents 

prend toutes les mesures nécessaires pour permettre à l'Etat où se trouve l'installation 

d'intervenir dans les procédures et de participer à tout règlement concernant la 

réparation. 
Article V D 

1. Une réunion des Parties contractantes est convoquée par le Directeur général de 

l'Agence internationale de l'énergie atomique pour modifier les limites de responsabilité 

mentionnées à l'article V si un tiers des Parties contractantes en expriment le désir. 

2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties 

contractantes présentes et votantes, sous réserve qu'au moins la moitié des Parties 

contractantes soient présentes au moment du vote. 

3. Lorsqu'elle donne suite à une proposition d'amendement des limites, la 

réunion des Parties contractantes tient compte, notamment, du risque de dommage 

résultant d'un accident nucléaire, des modifications des valeurs monétaires et de la 

capacité du marché des assurances. 

4. a) Tout amendement adopté conformément au paragraphe 2 du présent 

article est notifié par le Directeur général de l'AIEA à toutes les Parties 

contractantes pour acceptation. L'amendement est considéré comme accepté à 

l'issue d'un délai de 18 mois après qu'il a été notifié, à condition qu'au moins un 

tiers des Parties contractantes au moment de l'adoption de l'amendement par la 

réunion aient fait savoir au Directeur général de l'AIEA qu'elles acceptaient 

l'amendement. Tout amendement accepté conformément au présent paragraphe 

entre en vigueur 12 mois après son acceptation pour les Parties contractantes qui 

l'ont accepté, 

      b) Si, à l'issue d'un délai de 18 mois à compter de la date de la notification 

pour acceptation, un amendement n'a pas été accepté conformément à l'alinéa a), 

l'amendement est considéré comme rejeté. 

5. Pour chaque Partie contractante qui accepte un amendement après qu'il a 

été accepté mais avant qu'il n'entre en vigueur ou après qu'il est entré en vigueur 

conformément au paragraphe 4 du présent article, l'amendement entre en vigueur 

12 mois après son acceptation par cette Partie contractante. 

6. Un Etat qui devient Partie à la présente Convention après l'entrée en 

vigueur d'un amendement conformément au paragraphe 4 du présent article et qui 

n'exprime pas une intention contraire : 

a)  est considéré comme Partie à la présente Convention telle qu’amendée; 

b) est considéré comme Partie à la Convention non amendée à l'égard de 

tout Etat Partie qui n'est pas lié par l'amendement. 

Article 8 

L'article VI de la Convention de Vienne de 1963 est amendé comme suit: 

1. Le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : 

1.a) Le droit à réparation en vertu de la présente Convention est éteint si une action 

n'est pas intentée: 

i) du fait de décès ou de dommages aux personnes, dans les trente ans à 

compter de la date de l'accident nucléaire ; 

ii)   du fait de tout autre dommage, dans les dix ans à compter de la date de 

l'accident nucléaire. 
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b) Toutefois, si, conformément au droit de l'Etat où se trouve l'installation, la 

responsabilité de l'exploitant est couverte par une assurance ou toute autre garantie 

financière, y compris des fonds publics, pendant une période plus longue, le droit du 

tribunal compétent peut prévoir que le droit à réparation contre l'exploitant n'est éteint 

qu'à l'expiration de cette période plus longue, qui n'excède pas la période pendant 

laquelle sa responsabilité est ainsi couverte en vertu du droit de L'Etat où se trouve 

l'installation. 
c) Les actions en réparation intentées du fait de décès ou de dommages aux 

personnes ou, si une période plus longue est prévue conformément à l'alinéa b) du 

présent paragraphe du fait de tout autre dommage, après un délai de dix ans à compter 

de la date de l'accident nucléaire ne portent atteinte en aucun cas aux droits à réparation 

en vertu de la présente Convention de toute personne ayant intenté une action contre 

l'exploitant avant l'expiration dudit délai. 

2. Le paragraphe 2 est supprimé. 

3. Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : 

3. Le droit à réparation en vertu de la présente Convention est sujet à prescription 

ou extinction, conformément aux dispositions du droit du tribunal compétent, si une 

action n'est pas intentée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la 

personne ayant subi un dommage a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir 

connaissance du dommage et de l'exploitant responsable du dommage, sous réserve que 

les périodes fixées en application des alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article 

ne soient pas dépassées. 

Article 9 

L'article VII est amendé comme suit : 

1. Au paragraphe 1, les deux phrases suivantes sont ajoutées à la fin dudit 

paragraphe, et le paragraphe ainsi amendé devient l'alinéa a) : 

 Lorsque la responsabilité de l'exploitant est illimitée, l'Etat où se trouve 

l'installation peut établir une limite à la garantie financière de l'exploitant responsable, 

pour autant que cette limite ne soit pas inférieure à 300 millions de DTS. L'Etat où se 

trouve l'installation assure le paiement des indemnités pour dommage nucléaire 

reconnues comme étant à la charge de l'exploitant dans la mesure où la garantie 

financière ne serait pas suffisante, sans que ce paiement puisse toutefois dépasser le 

montant de la garantie financière à fournir en vertu du présent paragraphe. 

2. Un nouvel alinéa b) conçu comme suit est ajouté au paragraphe 1: 

b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a) ci-dessus, lorsque la responsabilité de 

l'exploitant est illimitée, l'Etat où se trouve l'installation, compte tenu de la nature de 

l'installation nucléaire ou des substances nucléaires en cause ainsi que des conséquences 

probables d'un accident qu'elles provoqueraient, peut fixer un montant plus faible de 

garantie financière de l'exploitant sous réserve qu'en aucun cas un montant ainsi fixé ne 

soit inférieur à 5 millions de DTS et que l'Etat où se trouve l'installation assure le 

paiement des indemnités pour dommage nucléaire reconnues comme étant à la charge de 

l'exploitant, en fournissant les sommes nécessaires dans la mesure où l'assurance ou la 

garantie financière ne serait pas suffisante, et jusqu'à concurrence de la limite fixée en 

application de l'alinéa a) ci-dessus. 

3. Au paragraphe 3, les mots "ou aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 de l'article 

V" sont ajoutés après "ci-dessus". 

Article 10 

   L'article VIII de la Convention de Vienne de 1963 est amendé comme suit : 

1. Le texte de l'article VIII devient le paragraphe 1 de cet article. 
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2. Un nouveau paragraphe 2 conçu comme suit est ajouté : 

       2. Sous réserve de l'application de la règle prévue à l'alinéa c) du paragraphe 

1 de l'article VI, lorsque, dans le cas des actions intentées contre l'exploitant, le 

dommage à réparer en vertu de la présente Convention dépasse ou est susceptible de 

dépasser le montant maximum alloué en application du paragraphe 1 de l'article V, la 

priorité dans la répartition des indemnités est donnée aux demandes présentées du fait de 

décès ou de dommages aux personnes. 

Article 11 

 A l'article X de la Convention de Vienne de 1963, une nouvelle phrase conçue 

comme suit est ajoutée à la fin dudit article : 

Le bénéfice du droit de recours prévu en vertu du présent article peut également 

être étendu à l'Etat où se trouve l'installation dans la mesure où il a fourni des fonds 

publics en application de la présente Convention. 

 Article 12 

   L'article XI de la Convention de Vienne de 1963 est amendé comme suit: 

1. Un nouveau paragraphe 1 bis conçu comme suit est ajouté: 

1 bis. Lorsqu'un accident nucléaire survient dans l'espace de la zone économique 

exclusive d'une Partie contractante ou, quand une telle zone n'a pas été établie, dans un 

espace qui ne s'étendrait pas au-delà des limites d'une zone économique exclusive si une 

telle zone devait être établie, les tribunaux de cette Partie sont seuls compétents, aux fins 

de la présente Convention, pour connaître des actions concernant le dommage nucléaire 

résultant de cet accident nucléaire. La phrase qui précède est applicable si la Partie 

contractante a notifié cet espace au dépositaire avant l'accident nucléaire. Rien dans le 

présent paragraphe n'est interprété comme autorisant l'exercice de la compétence 

juridictionnelle d'une manière qui soit contraire au droit international de la mer, y 

compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 

2. Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 

2. Lorsque l'accident nucléaire ne survient pas sur le territoire d'une Partie 

contractante ni dans un espace notifié conformément au paragraphe 1 bis, ou lorsque le 

lieu de cet accident ne peut pas être déterminé avec certitude, les tribunaux de l'Etat où 

se trouve l'installation de l'exploitant responsable sont compétents pour connaître de ces 

actions. 

3.  A la deuxième ligne du paragraphe 3 et à l'alinéa b), insérer "1 bis" après "1". 

4. Un nouveau paragraphe 4 conçu comme suit est ajouté : 

4. La Partie contractante dont les tribunaux sont compétents prend les dispositions 

nécessaires pour qu'un seul de ses tribunaux soit compétent pour un accident nucléaire 

déterminé. 
Article 13 

Après l'article XI est ajouté un nouvel article XI A conçu comme suit : 

Article XI A 

 La partie contractante dont les tribunaux sont compétents prend, pour les actions 

en réparation de dommages nucléaires, les dispositions nécessaires pour : 

a) que tout Etat puisse intenter une action au nom de personnes qui ont subi des 

dommages nucléaires, qui sont des ressortissants de cet Etat ou qui ont leur domicile ou 

leur résidence sur son territoire, et qui y ont consenti ; 

b)  que toute personne puisse intenter une action pour faire valoir, en vertu de la 

présente Convention, des droits acquis par subrogation ou par cession. 
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Article 14 

Le texte de l'article XII de la Convention de Vienne de 1963 est remplacé par ce qui 

suit: 

Article XII 

1. Tout jugement prononcé par un tribunal d'une Partie contractante ayant la compétence 

juridictionnelle qui n'est plus susceptible des formes ordinaires de révision doit être reconnu, à 

moins que : 

a) le jugement n'ait été obtenu par dol ; 

b) la partie contre laquelle le jugement a été prononcé n'ait pas eu la possibilité de 

présenter sa cause dans des conditions équitables ; 

c) le jugement ne soit contraire à l'ordre public de la Partie contractante où il doit être 

reconnu ou ne soit pas conforme aux normes fondamentales de la justice. 

2. Tout jugement qui est reconnu conformément au paragraphe 1 du présent article et dont 

l'exécution est demandée dans la forme requise par le droit de la Partie contractante où cette 

exécution est recherchée est exécutoire comme s'il s'agissait d'un jugement d'un tribunal de cette 

Partie contractante. Toute affaire sur laquelle un jugement a été rendu ne peut faire l'objet d'un 

nouvel examen au fond. 

Article 15 
L'article XIII de la Convention de Vienne de 1963 est amendé comme suit : 

1. Le texte de l'article XIII devient le paragraphe 1 de cet article. 

2.Un nouveau paragraphe 2 conçu comme suit est ajouté : 

 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, et pour autant que la 

réparation du dommage nucléaire dépasse 150 millions de DTS, la législation de l'Etat où se 

trouve l'installation peut déroger aux dispositions de la présente Convention en ce qui concerne 

le dommage nucléaire subi sur le territoire ou dans toute zone maritime établie conformément 

au droit international de la mer d'un autre Etat qui, au moment de l'accident, possède une 

installation nucléaire sur ce territoire, dans la mesure où il n'accorde pas d'avantages 

réciproques d'un montant équivalent. 

Article 16 
Le texte de l'article XVIII de la Convention de Vienne de 1963 est remplacé par ce qui 

suit: 

 La présente Convention n'affecte pas les droits et les obligations d'une Partie 

contractante en vertu des règles générales du droit international public. 

Article 17 
Après l'article XX de la Convention de Vienne de 1963 est ajouté un nouvel article XX A 

conçu comme suit : 

Article XX A 
1. En cas de différend entre des Parties contractantes concernant l'interprétation ou 

l'application de la présente Convention, les parties au différend se consultent en vue de régler le 

différend par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qui 

rencontre leur agrément. 

2. Si un différend de la nature mentionnée au paragraphe 1 du présent article ne peut être 

réglé dans un délai de six mois suivant la demande de consultation prévue au paragraphe 1 du 

présent article, il est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé 

à la Cour internationale de Justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la 

demande d'arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d'accord sur 

l'organisation de l'arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour internationale de 

Justice ou au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un ou 

plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demander des parties au différend, la demande 

adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies prévaut. 

3. Lorsqu'il ratifie la présente Convention l'accepte, l'approuve ou y adhère, un Etat peut 

déclarer qu'il ne se considère pas comme lié par l'une ou l'autre ou les deux procédures de 
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règlement des différends prévues au paragraphe 2 du présent article. Les autres Parties 

contractantes ne sont pas liées par une procédure de règlement des différends prévue au 

paragraphe 2 du présent article à l'égard d'une Partie contractante pour laquelle une telle 

déclaration est en vigueur. 

4. Une Partie contractante qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 3 du 

présent article peut la retirer à tout moment par notification adressée au dépositaire. 

  Article18 

1. Les articles XX à XXV, les paragraphes 2 et 3 ainsi que le numéro de paragraphe "1." 

à l'article XXVI, et les articles XXVII et XXIX de la Convention de Vienne de 1963 sont 

supprimés. 

2. La Convention de Vienne de 1963 et le présent Protocole sont entre les Parties au 

présent Protocole, lus et interprétés ensemble en tant qu'instrument unique connu sous le nom 

de Convention de Vienne de 1997 relative à la responsabilité civile en matière de dommages 

nucléaires. 

Article 19 
1. Un Etat qui est Partie au présent Protocole mais qui n'est pas Partie à la Convention de 

Vienne de 1963 est lié par les dispositions de cette convention telle qu'amendée par le présent 

Protocole à l'égard des autres Etats parties au présent Protocole et, sauf expression d'une 

intention contraire par cet Etat au moment du dépôt d'un instrument visé à l'article 20, est lié 

par les dispositions de la Convention de Vienne de 1963 à l'égard des Etats qui ne sont Parties 

qu'à cette convention. 

2. Aucune disposition du présent Protocole n'affecte les obligations d'un Etat qui est 

Partie à la fois à la Convention de Vienne de 1963 et au présent Protocole à l'égard d'un Etat 

qui est Partie à la Convention de Vienne de 1963, mais qui n'est pas Partie au présent Protocole. 

Article 20 
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats au Siège de l'Agence 

internationale de l'énergie atomique, à Vienne, à compter du 29 septembre 1997 et jusqu'à son 

entrée en vigueur. 

2. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les Etats 

signataires. 

3. Après son entrée en vigueur, tout Etat qui n'a pas signé le présent Protocole peut y 

adhérer. 

4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés 

auprès du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est le 

dépositaire du présent Protocole. 

Article 21 
1. Le présent Protocole entre en vigueur trois mois après la date de dépôt du cinquième 

instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 

2. Pour chaque Etat qui ratifie le présent Protocole, l'accepte, l'approuve ou y adhère 

après la date de dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, 

le présent Protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt de l'instrument approprié 

par cet Etat. 

 Article 22 

1. Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite 

adressée au dépositaire. 

2. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit la 

notification. 

3. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation par l'une d'entre elles de la 

Convention de Vienne de 1963 conformément à son article XXVI n'est interprétée en aucune 

façon comme une dénonciation de la Convention de Vienne de 1963 telle qu'amendée par le 

Présent Protocole. 
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4. Nonobstant une dénonciation du présent Protocole par une Partie contractante 

conformément au présent article, les dispositions du présent Protocole restent applicables à tout 

dommage nucléaire causé par un accident nucléaire survenu avant la date à laquelle la 

dénonciation prend effet. 

Article 23 
  Le dépositaire informe rapidement les Etats parties et tous les autres Etats: 

a) de chaque signature du présent Protocole; 

b) de chaque dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou 

d'adhésion; 

c) de l'entrée en vigueur du présent Protocole; 

d) de toute notification reçue conformément au paragraphe 1 bis de l'article XI; 

e) des demandes de convocation d'une conférence de révision en application de l'article 

XXVI de la Convention de Vienne de 1963 et d'une réunion des Parties contractantes 

en application de l'article V D de la Convention de Vienne de 1963 telle que 

modifiée par le présent Protocole; 

f) des notifications des dénonciations reçues conformément à l'article 22 et des autres 

notifications pertinentes relatives au présent Protocole. 

Article 24 

1. L'original du présent Protocole, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, 

française et russe font également foi, est déposé auprès du dépositaire. 

2. L'Agence internationale de l'énergie atomique établit le texte refondu de la Convention 

de Vienne de 1963 telle qu'amendée par le présent Protocole dans les langues anglaise, arabe, 

chinoise, espagnole, française et russe, tel qu'il figure dans l'annexe au présent Protocole. 

3.Le dépositaire délivre des copies certifiées conformes du présent Protocole accompagné 

du texte refondu de la Convention de Vienne de 1963 telle que modifiée, par le présent 

Protocole. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent 

Protocole. 

FAIT à Vienne, le douze septembre mille neuf cent quatre - vingt - dix - sept. 
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إ(إ2011أأغسوسإإ2)إ1432صادرإيفإةاحتإرمضانإإ 1.09.113ظهريإرشيفإرمقإ

إبنرشإالتفاقيةإادلوليةإلقيعإأأعاملإال رذابإالنوويإاملعمتدةإمنإطرفإامجلعيةإالعامةإللأممإاملتحدة

2005أأبريلإإ13بنيويـوركإيفإ
1

 

 امحلدإهللإوحد ،

 بداخهل،إ-الوابعإالرشيفإ

 فإهللاإوليه()محمدإبنإاحلسنإبنإمحمدإبنإيوس

 يعملإمنإظهريانإالرشيفإذها،إأأسام إهللاإوأأعزإأأمر إأأننا:

بناءإعىلإالتفاقيةإادلوليةإلقيعإأأعاملإال رذابإالنوويإاملعمتدةإمنإطرفإامجلعيةإالعامةإللأممإاملتحدةإ

 ،2005أأبريلإإ13بنيويوركإيفإ

إامل إعىلإالتفاقية إاملغربية إامليلكة إمصادقـة إواثئق يداع إبنيويوركإيفإوعىلإحمرضإا  إاملوقع إإ6هكورة،

 معإالتحفظإالتايل:إ2010أأبريلإ

نإامليلكةإاملغربيةإلإتعتربإنفسهاإمعنيةإدمقتضياتإالفقرةإ)» (إاليتإتنصإعىلإأأنإ23(إمنإاملادةإ)1ا 

أأيإنزاعإينشأأإبنيإدولتنيإأأوإأأكرثإمنإادلولإالأطرافإحولإتفسريإأأوإتوايقإذه إالتفاقية،إاس تعىصإحهلإ

حدىإطرقإالتسويةإالأخرىإحيالإعىلإحممكةإالعدلإادلوليةإبناءإعىلإطلبإأأحدإعنإطريقإامل فاوضاتإأأوإا 

 الأطرافإاملعنيةإللاثإةيه.

إمنإالرضوريإأأنإ نه إةا  إادلولية إالعدل إليكإحيالإخالفإعىلإحممكة إبأأنه إترصح إاملغربية إامليلكة ن ا 

 ،«يكونإذكلإدمواةقةإمجيعإأأطرافإاخلالفإيفإلكإحاةلإعىلإحدة

 إأأمرانإالرشيفإدماإي ي:أأصدرانإإ

إأأعاملإال رذابإالنوويإ إلقيع إادلولية إالتفاقية إالرشيفإذها، إعقبإظهريان إالرمسية، تنرشإابجلريدة

 .2005أأبريلإإ13املعمتدإمنإطرفإامجلعيةإالعامةإللأممإاملتحدةإبنيويوركإيفإ

 (.2011أأغسوسإإ2)1432وحررإابلرابطإيفإةاحتإرمضانإ
 وقعهإابلعوف:

 ة،رئيسإاحلكوم

إال مضاء:إعااسإالفايس.

* 
*    * 

                                                 
1

 .527(إصإ2012ةربايرإإ6)إ1433ربيعإالأولإإ13الصادرةإبتارخيإإ6019اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
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 التفاقيةإادلوليةإلقيعإأأعاملإال رذابإالنووي

نإادلولإالأطرافإيفإذه إالتفاقية؛إ  ا 

إادلولينيإإ إوالأمن إالسالم إحبفظ إاملتعلقة إاملتحدة إالأمم إميثاق إومبادئ إمقاصد إاعتاارذا إيف إتضع ذ ا 

 ول،وتعزيزإحسنإاجلوارإوالعالقاتإالوديةإوالتعاونإبنيإادل

ذإتشريإا ىلإال عالنإالصادرإدمناس اةإاذلكرىإالس نويةإامخلسنيإل نشاءإالأممإاملتحدة،إاملؤرخإيفإ إ24وا 

 ،1995ترشينإالأول/إأأكتوبرإ

ذإتسملإحبقإمجيعإادلولإيفإأأنإتنت إالواقةإالنوويةإوتس تعيلهاإللأغراضإالسليية،إوتسملإدمصاحلهاإ وا 

 س تعاملإالواقةإالنوويةإيفإالأغراضإالسليية،إاملرشوعةإيفإاملناةعإاحملمتلإأأنإتسيدإمنإا

ذإتضعإيفإاعتاارذاإالتفاقيةإاملتعلقةإابمحلايةإاملاديةإلليوادإالنووية،إلس نةإ  ،1980وا 

زاءإتصاعدإأأعاملإال رذابإجبييعإأأشاكلـهإومظاذر إيفإمجيعإأأحناءإالعامل، ذإيساورذاإابلغإالقلقإا   وا 

ذإتشريإا ىلإال عالنإاملتعلقإابلتدابري الراميةإا ىلإإالقضاءإعىلإال رذابإادلويل،إاملرةقإبقرارإامجلعيةإإوا 

،إاذليإجاءإةيه،إيفإمجةلإأأمور،إأأنإادلولإالأعضاءإ1994اكنونإالأول/ديسيربإإ9املؤرخإإ49/60العامةإ

إأأهن إوممارس تهإعىلإاعتاار إأأعاملإال رذابإوأأسالياه إالقاطعةإمجليع دانهتا إتأأكيدإا  إتعيدإرمسيا إاملتحدة اإيفإالأمم

أأعاملإا جراميةإلإميكنإتربيرذا،إأأيامنإارتكبتإوأأايإاكنإمرتكبوذا،إدماإيفإذكلإماإيعرضإمهناإللخورإالعالقاتإ

 الوديةإةاميإبنيإادلولإوالشعوبإوهيددإالسالمةإال قلمييةإلدلولإوأأمهنا،

ذإتالحظإأأنإال عالنإجشعإادلولإأأيضاإعىلإأأنإتس تعرضإعىلإوجهإالرسعةإنواقإالأحاكمإالقانوإ نيةإوا 

طارإ إا  إتوةر إهبدفإضامن إعليه، إوالقضاء إومقعه إومظاذر  إأأشاكُل إال رذابإجبييع إمنع إبشأأن إالقامئة ادلولية

 قانوينإشاملإيغويإمجيعإجوانبإذه إاملسأأةل،

ذإتشريإا ىلإقرارإامجلعيةإالعامةإإ ىلإال عالنإإ1996اكنونإالأول/ديسيربإإ17املؤرخإإ51/210وا  وا 

 قإابلتدابريإالراميةإا ىلإالقضاءإعىلإال رذابإادلويل،إاملرةقإبه،املتعلإ1994املمكلإل عالنإعامإ

إ إا ىلإأأنهإْعالإبقرارإامجلعيةإالعامةإ ذإتشريإأأيضا أأنشئتإجلنةإخمصصةإلتقوم،إيفإمجةلإإ51/210وا 

 أأمور،إبوضعإاتفاقيةإدوليةإلقيعإأأعاملإال رذابإإالنووي،إلس تكاملإالصكوكإادلوليةإالقامئةإذاتإالصةل،

ذإتالحظإ أأنإأأعاملإال رذابإالنوويإميكنإأأنإتسفرإعنإأأومخإالعواقبإوقدإتشلكإخوراإهيددإوا 

 السالمإوالأمنإإادلوليني،

ذإتالحظإأأيضاإأأنإاملوجودإمنإالأحاكمإالقانونيةإاملتعددةإالأطرافإلإيعاجلإتكلإالهجامتإعىلإحنوإ وا 

 واف،

ولإيفإابتاكرإواختاذإتدابريإةعاةلإوْعليةإواقتناعاإمهناإابحلاجةإاملاسةإا ىلإتعزيزإالتعاونإادلويلإبنيإادل

 ملنعإذه إالأعاملإال رذابيةإوحملامكةإمرتكبهياإومعاقبهتم،

طارإذه إ ذإتالحظإأأنإأأنشوةإالقواتإالعسكريةإلدلولإتنظيهاإقواعدإللقانونإادلويلإخترجإعنإا  وا 

ينإالتغايضإعنإأأعاملإغريإالتفاقيةإوأأنإاس تثناءإأأعاملإمعينةإمنإالنواقإاذليإتشيهلإذه إالتفاقيةإلإيع
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مرشوعةإمنإهجةإأأخرىإأأوإجيعلإمهناإأأعاملإمرشوعة،إأأوإيستبعدإمالحقةإمرتكبهياإقضائياإدموجبإقواننيإ

 أأخرى،

 قدإاتفقتإعىلإماإي ي:

 1املادةإ

 لأغراضإذه إالتفاقية:

نويداتإتنحلإيقصدإبتعاريإ"موادإمشعة"إاملوادإالنوويةإوغريذاإمنإاملوادإاملشعةإاليتإحتتويإعىلإإ-1

تلقائياإ)ويهإْعليةإيصحهباإاناعاثإنوعإأأوإعدةإأأنواعإمنإال شاعاتإاملؤينةإمثلإأأشعةإأألفاإوبيتاإوجس اميتإ

إالأذىإ إاملوتإأأو إأأوإالانشوارية، إال شعاعية إخلواصها إنظرا إتسبب، إواليتإقد إغاما( النيوتروانتإوأأشعة

 لايئة.الادينإاجلس مي،إأأوإتلحقإأأرضاراإذاتإشأأنإابمليتلاكتإأأوإاب

إالالوتونيومإاذليإيتجاوزإتركزيإالنظائرإاملشعةإإ-2 يقصدإبتعاريإ"املوادإالنووية"إالالوتونيوم،إماإعدا

إأأوإاليورانيوم238-يفإاملائةإمنإالالوتونيومإ80ةيهإ إأأوإاليورانيومإاخملصبإابلنظريإاملشعإ233-؛ أأوإإ235؛

النظائرإاملشعةإاملوجودةإيفإالوايعة؛إعداإماإإ؛إأأوإاليورانيومإاذليإحيتويإعىلإخليطإمن233النظريإاملشعإ

إأأوإأأيإمادةإحتتويإعىلإواحدإأأوإأأكرثإمنإالعنارصإالسالفةإ اكنإمهناإعىلإشلكإخامإأأوإرواسبإاخلام؛

 اذلكر؛

"إةيقصدإبهإاليورانيومإاذليإ233أأوإالنظريإاملشعإإ235أأماإتعاريإ"اليورانيومإاخملصبإابلنظريإاملشعإ

أأوإلكهيامإبمكيةإتكونإةهياإنس اةإالوةرةإمنإمجموعإذهينإإ233أأوإإ235ينإاملشعنيإحيتويإعىلإأأيإمنإالنظريإ

املوجودإإ238ا ىلإالنظريإاملشعإإ235أأكربإمنإنس اةإالنظريإاملشعإإ238النظريينإاملشعنيإا ىلإالنظريإاملشعإ

 يفإالوايعة.

 يقصدإبتعاريإ"مرةقإنووي":إ-3

إيفإذكلإاملفاعالتإالإ)إإ إدما إأأيإمفاعلإنووي، إالوائراتإأأوإأأ( إاملركااتإأأو إالسفنإأأو إبه يتإجتهز

إالأجسامإ إأأو إالوائرات إأأو إاملركاات إأأو إالسفن إذه  إدلةع إللواقة إمكصدر إلس تعامُل إالفضائية الأجسام

 الفضائية،إأأوإلأيإغرضإأ خر؛

نتاجإأأوإخزنإأأوإمعاجلةإأأوإنقلإموادإمشعة.إ)  ب(إأأيإمنشأأةإأأوإوس يةلإنقلإتس تعيلإل 

 ":يقصدإبتعاريإ"هجازإ-4

 أأ(إأأيإهجازإمتفجرإنووي؛إأأوإ)

ب(إأأيإهجازإلنرشإاملوادإال شعاعيةإأأوإلاثإال شعاع،إواذليإقدإيسببإنظراإخلواصهإال شعاعيةإإإ)

 املوتإأأوإالأذىإالادينإاجلس ميإأأوإيلحقإأأرضاراإذاتإشأأنإابمليتلاكتإأأوإابلايئة.

إإ-5 إنقل، إوس يةل إأأو إأأيإمرةق إاحلكويم" إأأو إالعام إتعريفإ"املرةق إمؤقتني،إيشيل إأأو دامئنيإاكان

إأأوإ إمسؤولو إأأو إقضائية إذيئة إأأو إترشيعية إذيئة إأأو إحكومة إأأعضاء إأأو إدوةل إممثلو إيشغلهام إأأو يس تخدهما
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موظفوإدوةلإأأوإأأيإسلوةإعامةإأأوإكيانإعامإأ خرإأأوإموظفوإأأوإمسؤولوإمنظيةإحكوميةإدوليةإةاميإيتصلإ

 بأأداءإواجباهتمإالرمسية.

إاليتإتكونإمنظيةإومدربةإيقصدإبتعاريإ"القواتإالعسكإ-6 ريةإلدلوةل"إالقواتإاملسلحةإدلوةلإما،

واجهزةإدموجبإقوانيهناإادلاخليةإلأغراضإادلةاعإأأوإالأمنإالوطينإيفإاملقامإالأول،إوالأشخاصإالعاملونإعىلإ

 مساندةإتكلإالقواتإاملسلحةإاذلينإخيضعونإلقيادهتاإوس يورهتاإومسؤوليهتاإالرمسية.

 2املادةإ

 رميةإدمفهومإذه إالتفاقيةإلكإمنإيقومإبصورةإغريإمرشوعةإوعنإْعد:يرتكبإجإ-1

 أأ(إحبيازةإمادةإمشعةإأأوإصنعإأأوإحيازةإهجاز:إ)

زذاقإالأرواحإأأوإالتسببإيفإأأذىإبدينإجس مي؛إأأو1"  "إبقصدإا 

 "إبقصدإا حلاقإرضرإذيإشأأنإابمليتلاكتإأأوإابلايئة؛2"

إبأأيةإطرإإ) إمشعةإأأوإهجازإمشع إأأيإمادة إأأوإاس تخدامإمرةقإنوويإأأوإا حداثإب(إابس تخدام يقة،

 أأرضارإبهإبوريقةإتؤديإا ىلإا طالقإمادةإمشعةإأأوإهتددإابنوالقها:

زذاقإالأرواحإأأوإالتسببإيفإأأذىإبدينإجس مي؛إأأو1"  "إبقصدإا 

 "إبقصدإا حلاقإرضرإذيإشأأنإابمليتلاكتإأأوإابلايئة؛إأأو2"

إأأو3" إدولية إمنظية إأأو إاعتااري، إأأو إطايعي إخشص كرا  إا  إبقصد إ إأأوإإ" إما إبعيل إعىلإالقيام دوةل

 الامتناعإعنإالقيامإبه.

 يرتكبإجرميةإأأيضاإلكإمن:إ-2

)ب(إ1أأ(إهيددإيفإظلإظروفإتويحإدمصداقيةإالهتديدإابرتاكبإجرميةإعىلإالنحوإاملانيإيفإالفقرةإإ)

 منإذه إاملادة؛إأأو

مشعاإأأوإمرةقاإب(إيولبإبصورةإغريإمرشوعةإوعنإْعدإعنإطريقإالهتديد،إمادةإمشعةإأأوإهجازاإإ)

 نوواي،إيفإظلإظروفإتويحإدمصداقيةإالهتديد،إأأوإابس تخدامإالقوة.

منإإ1يرتكبإجرميةإأأيضاإلكإمنإيرشعإيفإارتاكبإجرميةإمنإاجلرامئإاملنصوصإعلهياإيفإالفقرةإإ-3

 ذه إاملادة.

 يرتكبإجرميةإأأيضاإلكإمن:إإ-4

 منإذه إاملادة؛إأأوإ3أأوإإ2أأوإإ1لفقراتإأأ(إيسامهإكرشيكإيفإجرميةإمنإاجلرامئإاملنصوصإعلهياإيفإاإ)

منإإ3أأوإإ2أأوإإ1ب(إينظمإأأوإيوجهإأ خرينإلرتاكبإجرميةإمنإاجلرامئإاملنصوصإعلهياإيفإالفقراتإإ)

 ذه إاملادة؛إأأو

ج(إيسامهإبأأيإطريقةإأأخرىإيفإقيامإمجموعةإمنإالأشخاص،إيعيلونإبقصدإمشرتك،إابرتاكبإجرميةإإ)

منإذه إاملادة،إعىلإأأنإتكونإذه إاملسامهةإمتعيدةإإ3أأوإإ2أأوإإ1الفقراتإإأأوإأأكرثإمنإاجلرامئإاملاينةإيف
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ماإهبدفإتيسريإالنشاطإال جرايمإالعامإلليجيوعةإأأوإخدمةإأأذداةهاإأأوإمعإالعملإالاكملإبنيةإاجمليوعةإ وجتريإا 

 ارتاكبإاجلرميةإأأوإاجلرامئإاملعنية.

 3املادةإ

ذاإارتكبإاجلرمإداخإ لإدوةلإواحدةإواكنإاملدعىإارتاكبهإاجلرمإوالضحاايإمنإلإتنواقإذه إالتفاقيةإا 

قلميإتكلإادلوةل،إوملإتكنإأأيةإدوةلإأأخرىإمتكل،إ ذاإعرثإعىلإاملدعىإارتاكبهإاجلرمإيفإا  رعاايإتكلإادلوةل،إوا 

لِإأأنإأأحاكمإاملوادإ9منإاملادةإإ2أأوإ1دموجبإالفقرةإ إ12وإ7،إالأساسإالالزمإملامرسةإالوليةإالقضائية؛إا 

 تنواقإيفإتكلإاحلالتإحسبإالاقتضاء.إ17وإ16وإ15وإ14و

 4املادةإ

ليسإيفإذه إالتفاقيةإماإميسإاحلقوقإوالالزتاماتإواملسؤولياتإالأخرىإلدلولإوالأةرادإدموجبإإ-1

 القانونإادلويل،إولس اميإمقاصدإومبادئإميثاقإالأممإاملتحدةإوالقانونإال نساينإادلويل.

أأنشوةإالقواتإاملسلحةإخاللإنزاعإمسلح،إحس امبإيفهمإمنإتكلإإلإترسيإذه إالتفاقيةإعىلإ-2

طارإالقانونإال نساينإادلويل،إواليتإحيمكهاإذكلإالقانون،إكامإلإترسيإذه إالتفاقيةإعىلإ التعابريإيفإإإإإإا 

إتنظمإبقواعدإ إالرمسيةإبقدرإما إبصددإممارسةإواجباهتا إالقواتإالعسكريةإدلوةلإما الأنشوةإاليتإتضولعإهبا

 أأخرىإمنإالقانونإادلويل.

منإذه إاملادةإعىلإأأهناإتعينإالتغايضإعنإأأعاملإغريإمرشوعةإمنإهجةإإ2لإتفرسإأأحاكمإالفقرةإإ-3

 أأخرىإإإإإأأوإجتعلإمهناإأأعاملإمرشوعةإأأوإتستبعدإمالحقةإمرتكبهياإقضائياإدموجبإقواننيإأأخرى.

إتإإ-4 إعىلإأأهنا إتفسريذا إميكن إول إالتفاقية، إذه  إتتناول إمرشوعةإل إمسأأةل إعىلإأأيإحنو، تناول،

 اس تعاملإالأسلحةإالنوويةإأأوإالهتديدإابس تعاملهاإمنإقبلإادلول.

 إإ5املادةإ

 تتخهإلكإدوةلإطرفإماإيلزمإمنإالتدابري:إ

 جرامئإدموجبإقانوهناإالوطين؛إ2أأ(إاليتإجتعلإاجلرامئإاملنصوصإعلهياإيفإاملادةإإ)

إاليتإجتعلإمرتكيبإتكلإاجلرامئإعرضإ) إبهإتكلإاجلرامئإمنإب( إتتسم إلعقوابتإمناس اةإتراعيإما ة

 طابعإخوري.

 6املادةإ

تتخهإلكإدوةلإطرفإماإيلزمإمنإتدابري،إدماإةهياإسنإترشيعاتإداخليةإعندإالاقتضاء،إلتكفلإأألإ

شاعةإحاةلإ تكونإالأعاملإال جراميةإادلاخةلإيفإنواقإذه إالتفاقية،إوخباصةإعندماإيقصدإمهناإأأوإيرادإهباإا 

إبأأيإحالإمنإ إأأعاملإمربرة إأأشخاصإمعينني، إمنإالأشخاصإأأو إجامعة إأأو إامجلهور منإالرعبإبنيإعامة

ثينإأأوإديينإأأوإأأيإطابعإمماثلإ الأحوالإلعتااراتإذاتإطابعإس يايسإأأوإةلسفيإأأوإعقائديإأأوإعريقإأأوإا 

نزالإعقوابتإدمرتكبهياإتمتىشإمعإطابعهاإاخلوري.  أ خر،إولتكفلإا 

 7املادةإ
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 نإادلولإالأطراف:تتعاوإإ-1

أأ(إابختاذإمجيعإالتدابريإامليكنة،إدماإةهياإتكييفإقانوهناإالوطينإعندإاللزوم،إملنعإومناذضةإال عدادإيفإإ)

قلميإلكإمهناإلرتاكبإاجلرامئإاملنصوصإعلهياإيفإاملادةإ إأأوإخارهجا،إدماإيفإذكلإالتدابريإ2ا  ،إداخلإأأقالميها

إبأأنشوةإغريإمرشوعةإإتشجعإعىلإارتاكبإالالزمةإحلظرإقيامإالأشخاصإوامجلاعاتإ واملنظامتإيفإأأقالميها

إأأوإمتلوذاإعنإعملإأأوإتقدمإلهاإعنإعملإاملساعدةإالتقنيةإأأوإ إأأوإتنظيها تكلإاجلرامئإأأوإحترضإعىلإارتاكهبا

 املعلوماتإأأوإتشاركإيفإارتاكهبا؛

إوابإ) إالوطين؛ إلقانوهنا إوةقا إمهنا إاملتحقق إادلقيقة إاملعلومات إبتبادل إذه إب( إحتددذا إاليت لوريقة

إلكشفإ إالاقتضاء إحسب إاملتخهة إال دارية إوغري إال دارية إالتدابري إوبتنس يق إبرشوطها، إورذنا التفاقية

إ إاملادة إيف إعلهيا إاملنصوص إضدإإ2اجلرامئ إجنائية إا جراءات إل قامة إوكهكل إةهيا، إوالتحقيق إومقعها ومنعها

،إتتخهإادلوةلإالورفإالتدابريإاملناس اةإليكإختورإالأشخاصإاملدعىإارتاكهبمإلتكلإاجلرامئ.إوبصفةإخاصة

لهياإيفإاملادةإ بواءإادلولإالأخرىإاملشارإا  ،إ2ةاميإيتعلقإابرتاكبإاجلرامئإاملنصوصإعلهياإيفإاملادةإإ9دونإا 

بالغإاملنظامتإادلوليةإعندإ وكهكلإال عدادإلرتاكبإتكلإاجلرامئإاليتإتكونإقدإمنتإا ىلإعليها،إةضالإعنإا 

 الاقتضاء.

إأأيإمعلوماتإإ-2 إرسية إالوطينإمحلاية إقانوهنا إيتفقإمع إدما إاملناس اة إالأطرافإالتدابري إادلول تتخه

حتصلإعلهياإرساإدموجبإأأحاكمإذه إالتفاقيةإمنإدوةلإطرفإأأخرى،إأأوإمنإخاللإاملشاركةإيفإأأيإأأنشوةإ

إقدمتإادلولإالأطرافإمعلوماتإا ىلإمنظامتإ ذا إوا  إالتفاقية. إلتوايقإذه  إهبا إتتخهإيضولع دوليةإرسا،

 ال جراءاتإلضامنإحاميةإرسيةإتكلإاملعلومات.

بالغهاإوةقاإإ-3 لإيولبإمنإادلولإالأطرافإدمقتىضإذه إالتفاقيةإتقدميإأأيةإمعلوماتإلإجيوزإلهاإا 

 لقانوهناإالوطين،إأأوإيكونإمنإشأأهناإأأنإترضإبأأمنإادلوةلإاملعنيةإأأوإامحلايةإاملاديةإلليوادإالنووية.

ولإالأطرافإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإبشأأنإسلواهتاإاخملتصةإوهجاتإالتصالإاملس ئوةلإتالغإادلإ-4

إاملعلوماتإ إاملتحدة إللأمم إالأمنيإالعام إويالغ إاملادة. إيفإذه  لهيا إا  إاملعلوماتإاملشار إوتلقي إتوجيه إعن ةهيا

ىلإالواك إادلولإالأطرافإوا  إا ىلإمجيع إابلسلواتإاخملتصةإوهجاتإالتصال إاذلرية.إاملتعلقة إللواقة ةلإادلولية

 وجيبإأأنإيكونإالتصالإبتكلإالسلواتإوهجاتإالتصالإمتيرساإبصفةإدامئة.

 8املادةإ

لأغراضإمنعإاجلرامئإدموجبإذه إالتفاقية،إتاهلإادلولإالأطرافإلكإهجدإلختاذإالتدابريإاملناس اةإ

 للواكةلإادلوليةإللواقةإاذلرية.إلضامنإحاميةإاملوادإاملشعةإمعإمراعاةإالتوصياتإواملهامإذاتإالصةل

 9املادةإ

إمنإاجلرامئإإ-1 إعىلإأأيإجرمية إالقضائية إوليهتا إالتدابريإل قامة إمن إيلزم تتخهإلكإدوةلإطرفإما

 عندما:إ2املنصوصإعلهياإيفإاملادةإ

قلميإتكلإادلوةل،إأأوإ)  أأ(إترتكبإاجلرميةإيفإا 
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إعملإتكلإادلوةلإ) إترةع إعىلإمنتإسفينة إترتكبإاجلرمية إمسجةلإدموجبإقواننيإتكلإب( إطائرة إأأو

 ادلوةلإوقتإارتاكبإاجلرمية؛إأأو

 ج(إيرتكبإاجلرميةإأأحدإمواطينإتكلإادلوةل.إ)

 جيوزإأأيضاإلدلوةلإالورفإأأنإتقميإوليهتاإالقضائيةإعىلإأأيإجرميةإمنإذهاإالقبيلإعندما:إ-2

 أأ(إترتكبإاجلرميةإضدإأأحدإمواطينإتكلإادلوةل؛إأأوإ)

ةإضدإمرةقإعامإأأوإحكويمإاتبعإلتكلإادلوةلإابخلارج،إدماإيفإذكلإالسفاراتإأأوإب(إترتكبإاجلرميإ)

 غريذاإمنإالأماكنإادلبلوماس يةإأأوإالقنصليةإالتابعةإلتكلإادلوةل؛إأأو

قلميإتكلإادلوةل؛إأأوإ) قامتهإاملعتادإيفإا   ج(إيرتكبإاجلرميةإخشصإعدميإاجلنس يةإيوجدإحملإا 

تكلإادلوةلإعىلإالقيامإبأأيإْعلإمنإالأعاملإأأوإالامتناعإعنإإد(إترتكبإاجلرميةإيفإحماوةلإل رغامإ)

 القيامإبه؛إأأو

 ه(إترتكبإاجلرميةإعىلإمنتإطائرةإتشغلهاإحكومةإتكلإادلوةل.إ)

لهيا،إختورإلكإدوةلإإ-3 إا  إأأوإالانضامم إأأوإاملواةقةإعلهيا إأأوإقبولها إالتفاقية عندإالتصديقإعىلإذه 

إللفقرةإطرفإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإابل إالوطينإوةقا منإإ2ولايتإالقضائيةإاليتإأأقامهتاإدموجبإقانوهنا

 ذه إاملادة.إويفإحاةلإحدوثإأأيإتغيري؛إختورإادلوةلإالورفإاملعنيةإالأمنيإالعامإبهكلإعىلإالفور.

تتخهإلكإدوةلإطرفإماإيلزمإمنإتدابريإل قامةإوليهتاإالقضائيةإعىلإاجلرامئإاملنصوصإعلهياإيفإإ-4

ىلإأأيإإ2املادةإ قلميهاإولإتسليهإا  يفإاحلالتإاليتإيكونإةهياإالشخصإاملدعىإارتاكبهإاجلرميةإموجوداإيفإا 

 منإذه إاملادة.إ2أأوإإ1منإادلولإالأطرافإاليتإأأقامتإوليهتاإالقضائيةإوةقاإللفقرةإ

 طين.لإحتولإذه إالتفاقيةإدونإممارسةإأأيإوليةإجنائيةإتقميهاإدوةلإطرفإوةقاإلقانوهناإالوإإ-5

 10املادةإ

إإ-1 إيفإاملادة إمنإاجلرامئإاملنصوصإعلهيا إأأنإجرمية إالورفإمعلوماتإتفيد قدإإ2دلىإتلقيإادلوةل

قلميإادلوةلإالورفإأأوإأأنإالشخصإاذليإارتكبإتكلإاجلرمية،إأأوإيدعىإأأنهإ ارتكبت،إأأوإجيريإارتاكهبا،إيفإا 

قلميها؛إتتخهإادلوةلإالورفإاملعإ نيةإماإيلزمإمنإتدابريإطاقاإلقانوهناإالوطينإارتكهبا،إقدإيكونإموجوداإيفإا 

 للتحقيقإيفإالوقائعإاليتإتتضيهناإتكلإاملعلومات.

إةـيإإ-2 إموجودا إارتكهبا إأأنه إاملدعى إالشخص إأأو إاجلرمية إمرتكب إيكون إاليت إالورف إادلوةل تقوم

قلميها،إدلىإاقتناعهاإبأأنإالظروفإتربرإذكل،إابختاذإالتدابريإاملناس اةإطاقاإلقانوهناإ الوطينإيكإتكفلإحضورإا 

 ذكلإالشخصإلغرضإاحملامكةإأأوإالتسلمي.

لهياإيفإالفقرةإإ-3  منإذه إاملادة:إ2حيقإلأيإخشصإتتخهإبشأأنهإالتدابريإاملشارإا 

أأ(إأأنإيتصلإدونإتأأخريإبأأقربإممثلإخمتصإلدلوةلإاليتإحييلإجنسيهتاإأأوإاليتإحيقإلها،إيفإحالتإإ)

إلدلو إأأو إحقوقإذكلإالشخص، إحامية إعدميإأأخرى، إاكن ذا إا  إذكلإالشخصإعادة قلميها إا  إيف إاليتإيقمي ةل

 اجلنس ية؛
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 ب(إأأنإيزور إممثلإلتكلإادلوةل؛إ)

 ج(إأأنإيالغإحبقوقهإاملنصوصإعلهياإيفإالفقرتنيإالفرعيتنيإ)أأ(إو)ب(.إ)

لهياإيفإالفقرةإإ-4 منإذه إاملادةإوةقاإلقواننيإوأأنظيةإادلوةلإاليتإيوجدإيفإإ3متارسإاحلقوقإاملشارإا 

قإ لميهاإمرتكبإاجلرمية،إأأوإالشخصإاملدعىإأأنهإارتكهبا،إرشيوةإأأنإتكونإذه إالقواننيإوالأنظيةإكفيةلإبأأنإا 

 .إ3حتققإمتاماإاملقاصدإاليتإتس هتدةهاإاحلقوقإاملينوحةإدموجبإالفقرةإ

منإذه إاملادةإحبقإأأيإدوةلإطرفإتدعيإالوليةإالقضائية،إوةقاإإ4وإ3لإختلإأأحاكمإالفقرتنيإإ-5

،إيفإدعوةإجلنةإالصليبإالأمحرإادلوليةإا ىلإالتصالإابلشخصإاملدعىإ9)ج(إمنإاملادةإإ2)ج(إأأوإإ1إللفقرة

 ارتاكبهإللجرميةإوزايرته.

مىتإحتفظتإادلوةلإالورفإعىلإخشصإماإْعالإهبه إاملادة،إعلهياإأأنإختورإعىلإالفور،إمبارشةإإ-6

إ2وإ1ليتإقررتإوليهتاإالقضائيةإوةقاإللفقرتنيإأأوإعنإطريقإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدة،إادلولإالأطرافإا

ذاإماإرأأتإأأنإمنإاملس تصوبإالقيامإبهكل،إبوجودإذهاإ9منإاملادةإ ،إوأأيةإدولإأأطرافإأأخرىإهممتةإابلأمرإا 

الشخصإقيدإالتحفظإوابلظروفإاليتإتربرإاحتجاز .إوعىلإادلولإاليتإجتريإالتحقيقإاملنصوصإعليهإيفإ

ذاإمنإذه إاملادةإأأنإإ1الفقرةإ لهياإوأأنإتانيإماإا  تالغإتكلإادلولإالأطرافإعىلإالفورإابلنتاجئإاليتإتوصلتإا 

 اكنتإتعزتمإممارسةإالوليةإالقضائية.

 11املادةإ

إذكلإإ-1 إبتسلمي إاجلرمية إارتاكبه إاملدعى إالشخص قلميها إا  إيف إيوجد إاليت إالورف إادلوةل إتقم إمل ذا ا 

إيفإاحلالتإاليتإتنواقإعل إملزمة إتكون إالشخصإةا هنا إاملادة إعىلإال طالقإ9هيا إأأيإاس تثناء إوبدون ،

إا ىلإ إُل إلزوم إل بواء إا  إدون إبأأنإحتيلإالقضية قلميها، إترتكبإيفإا  إمل إارتكبتإأأو إقد إاكنتإاجلرمية وسواء

إالسلواتإأأنإ إوعىلإذه  جراءاتإتتفقإوقواننيإتكلإادلوةل. إا  إمنإخالل إاحملامكة إبقصد إاخملتصة سلواهتا

 تاعإيفإحاةلإأأيإجرميةإأأخرىإخوريةإالوابعإدموجبإقانونإتكلإادلوةل.تتخهإقرارذاإبنفسإالأسلوبإاملإ

لإإ-2 عندماإلإجيزيإالقانونإالوطينإيفإادلوةلإالورفإتسلميإتكلإادلوةلإلأحدإمواطنهياإأأوإتقدميهإا 

لهياإليقيضإاحلُكإالصادرإحبقهإنتيجةإاحملامكةإأأوإال جراءاتإاليتإطلبإتسلميهإأأوإتقدميهإمنإ عادتهإا  برشطإا 

لهياإعىلإذهاإاخليارإوعىلإأأيإرشوطإأأإ جلها،إومواةقةإذه إادلوةلإوادلوةلإاليتإتولبإتسلميإذهاإالشخصإا 

إالتسلميإأأوإالتقدميإاملرشوطإيكونإاكةياإلستيفاءإالالزتامإاملنصوصإ أأخرىإقدإترايهناإمناس اة،إةا نإذها

 منإذه إاملادة.إ1عليهإيفإالفقرةإ

 12املادةإ

حفظ،إأأوإتتخهإبشأأنهإأأيإتدابريإأأخرىإأأوإتقامإعليهإادلعوىإْعالإيكفلإلأيإخشصإيوضعإقيدإالت

إلقانونإادلوةلإاليتإيوجدإ هبه إالتفاقية،إأأنإيلقىإمعامةلإمنصفة،إةهياإالمتتعإجبييعإاحلقوقإوالضامانتإطاقا

إحلقوقإ إادلويل إالقانون إذكل إيف إدما إالتوايق، إالواجبة إادلويل إالقانون إولأحاكم قلميها إا  إيف إالشخص ذها

 نسان.ال إ
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 13املادةإ

مدرجةإكجرامئإتس توجبإتسلميإاجملرمإيفإأأيإمعاذدةإإ2تعتربإاجلرامئإاملنصوصإعلهياإيفإاملادةإإ-1

إادلولإ إوتتعهد إالتفاقية. إذه  إنفاذ إبدء إقبل إالأطراف إادلول إمن إأأي إبني إانةهة إتكون إاجملرمني لتسلمي

دراجإمثلإذه إاجلرامئإكجرامئإتس توجبإتسلميإاجملرمإ يفإلكإمعاذدةإلتسلميإاجملرمنيإتعقدإةاميإالأطرافإاب 

 بيهناإبعدإذكل

حيامنإتتلقىإدوةلإطرفإتشرتطإلتسلميإاجملرمإوجودإمعاذدةإطلااإللتسلميإمنإدوةلإطرفإأأخرىإإ-2

ذاإ إا  إالتفاقية، إتعتربإذه  إأأن إالتسلمي إاملولوبإمهنا إلدلوةل إجيوز إاجملرمني، إلتسلمي إدمعاذدة إترتاطإمعها ل

إقانونإ إأأساسا إشاءت، إاملادة إيف إعلهيا إاملنصوص إابجلرامئ إيتعلق إةامي إللتسلمي إالتسلميإ2يا إْعلية إوختضع .

لهياإالولب.  للرشوطإالأخرىإاليتإينصإعلهياإقانونإادلوةلإاملقدمإا 

تعرتفإادلولإالأطراف،إاليتإلإتشرتطإلتسلميإاجملرمنيإوجودإمعاذدة،إابجلرامئإاملنصوصإعلهياإإ-3

تسلميإاجملرمنيإةاميإبيهنا،إرذناإابلرشوطإاليتإينصإعلهياإقانونإادلوةلإاملقدمإكجرامئإتس توجبإإ2يفإاملادةإ

لهياإالولب.  ا 

ذاإلزمإالأمر،إتعاملإاجلرامئإاملنصوصإعلهياإيفإاملادةإإ-4 ،إلأغراضإتسلميإاجملرمنيإةاميإبنيإادلولإ2ا 

قلميإ إارتكبتإلإيفإاملاكنإاذليإوقعتإةيهإحفسبإبلإيفإا  إأأهنا إلو إكام ادلوةلإاليتإتكونإقدإالأطراف،

 أأيضا.إ9منإاملادةإإ2وإ1أأقامتإوليهتاإالقضائيةإوةقاإللفقرتنيإ

تعتربإأأحاكمإمجيعإمعاذداتإوترتيباتإتسلميإاجملرمنيإاملربمةإةاميإبنيإادلولإالأطرافإةاميإيتعلقإإ-5

إ إيفإاملادة إتكلإإ2ابجلرامئإاحملددة إابلقدرإاذليإتتعارضإةيه إادلول، إذه إمعدةلإةاميإبنيإذه  إمع الأحاكم

 التفاقية.

 14املادةإ

تتبادلإادلولإالأطرافإأأكربإقدرإمنإاملساعدةإةاميإيتعلقإابلتحقيقاتإأأوإال جراءاتإاجلنائيةإأأوإإ-1

،إدماإيفإذكلإاملساعدةإيفإ2ا جراءاتإالتسلميإاليتإتمتإمبارشهتاإخبصوصإاجلرامئإاملنصوصإعلهياإيفإاملادةإ

 منإأأدةلإلزمةإلال جراءات.احلصولإعىلإماإيوجدإحتتإترصةهاإ

إإ-2 إالفقرة إيف إعلهيا إاملنصوص إابلزتاماهتا إالأطراف إادلول إأأيإإ1تفي إمع إيتفق إدما إاملادة إذه  من

معاذداتإأأوإترتيباتإأأخرىإبشأأنإتاادلإاملساعدةإالقانونيةإتكونإقامئةإةاميإبيهنا.إويفإحاةلإعدمإوجودإمثلإ

 طرافإاملساعدةإوةقاإلقانوهناإالوطين.ذه إاملعاذداتإأأوإالرتتيبات،إتتبادلإادلولإالأإ

 15املادةإ

إاجلرامئإإ إمن إجرمية إأأي إاعتاار إاملتاادةل، إالقانونية إاملساعدة إأأو إاجملرمني إتسلمي إلأغراض إجيوز، ل

إ إاملادة إيف إارتكبتإبدواةعإإ2املنصوصإعلهيا إجرمية إأأو إس ياس ية إمتصةلإجبرمية إجرمية إأأو إس ياس ية جرمية

ةضإطلبإبشأأنإتسلميإاجملرمنيإأأوإاملساعدةإالقانونيةإاملتاادةلإمؤسسإعىلإس ياس ية.إوابلتايل،إلإجيوزإرإ
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مثلإذه إاجلرميةإجملردإأأنهإيتعلقإجبرميةإس ياس يةإأأوإجرميةإمتصةلإجبرميةإس ياس يةإأأوإجرميةإارتكبتإبدواةعإ

 س ياس ية.

 16املادةإ

قدميإاملساعدةإالقانونيةإليسإإيفإذه إالتفاقيةإماإيفرسإعىلإأأنهإيفرضإالزتاماإبتسلميإاجملرمنيإأأوإبت

إبأأنإ إا ىلإالاعتقاد إتدعوذا إأأس اابإوجهية إالتسلمي إالورفإاملولوبإمهنا إتوةرتإدلىإادلوةل ذا إا  املتاادةل

،إأأوإطلبإاملساعدةإالقانونيةإاملتاادةلإةاميإيتعلقإ2طلبإتسلميإاجملرمنيإلرتاكهبمإاجلرامئإاملهكورةإيفإاملادةإ

ليهإأأوإبسببإدينهإأأوإهبه إاجلرامئ،إقدإقدمإبغيةإحمامكة ،إأأوإمعاقبة،إخشصإماإبسببإالعرقإاذليإينمتيإا 

جنسيتهإأأوإأأصهلإإال ثينإأأوإرأأيهإالس يايس،إأأوإبأأنإاس تجابهتاإللولبإمنإشأأهناإأأنإمتسإبوضعإالشخصإ

 املهكورإلأيإمنإذه إالأس ااب.

 17املادةإ

قلميإدوةلإطرفإ-1 ،إواملولوبإحضور إجيوزإنقلإالشخصإاحملتجزإأأوإاذليإيقيضإمدةإحمكهإيفإا 

إبأأيإشلكإأ خرإيفإ إاملساعدة إأأو إالهوية إأأوإحتديد يفإدوةلإأأخرىإمنإادلولإالأطرافإلأغراضإالشهادة

ذاإاس توىفإالرشطانإ احلصولإعىلإالأدةلإالالزمةإللتحقيقإيفإاجلرامئإأأوإاحملامكةإعلهياإدموجبإذه إالتفاقية،إا 

 التاليان:

 ىلإنقهل؛إوأأ(إمواةقةإذهاإالشخصإاحلرة،إعنإعمل،إعإ)

ب(إمواةقةإالسلواتإاخملتصةإيفإلكتاإادلولتنيإعنإالنقل،إرذناإابلرشوطإاليتإتراذاإذااتنإادلولتانإإ)

 مناس اة.

 لأغراضإذه إاملادة:إ-2

بقائهإقيدإالتحفظ،،إوعلهياإالزتامإبهكلإماإملإتولبإإ) لهياإالشخصإسلوةإا  أأ(إيكونإلدلوةلإاليتإينقلإا 

 إأأوإتأأذنإبه؛ادلوةلإاليتإنقلإمهناإغريإذكل

عادتهإا ىلإعهدةإادلوةلإاليتإإ) بواء،إالزتاهماإاب  لهياإالشخص،إأأنإتنفه،إدونإا  ب(إعىلإادلوةلإاليتإنقلإا 

 نقلإمهناإوةقاإلليتفقإعليهإمنإقبل،إأأوإملاإيتفقإعليه،إبنيإالسلواتإاخملتصةإيفإلكتاإادلولتني؛

إالشخصإأأنإتوالبإادلوةلإ) لهيا إاليتإنقلإا  إلدلوةل إلإجيوز إالشخصإبادءإإج( إذها اليتإنقلإمهنا

لهيا؛ عادتهإا   ا جراءاتإلولبإالتسلميإمنإأأجلإا 

إمنإمدةإإ) لهيا إاليتإنقلإا  إالتحفظإدلىإادلوةل إقيد إاليتإقضاذا إاملدة إحتتسبإللشخصإاملنقول د(

 العقوبةإاملقضيةإيفإادلوةلإاليتإنقلإمهنا.

قاإلهه إاملادة،إلإجيوزإأأنإحيامكإذكلإماإملإتواةقإادلوةلإالورفإاليتإيتقررإنقلإخشصإماإمهناإوةإ-3

قلميإادلوةلإالورفإ الشخص،إأأايإاكنتإجنسيته،إأأوإحيتجزإأأوإتقيدإحريتهإالشخصيةإعىلإأأيإحنوإأ خرإيفإا 

قلميإادلوةلإاليتإنقلإمهنا. لهياإبشأأنإأأةعالإأأوإأأحاكمإابل دانةإسابقةإملغادرتهإا   اليتإينقلإا 
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 18املادةإ

ةإأأوإمراةقإنووية،إأأوإالس يورةإعلهياإعقبإارتاكبإا حدىإاجلرامئإعندإجحزإموادإأأوإأأهجزةإمشعإ-1

 ،إتقومإادلوةلإالورفإاليتإحتوزذاإدماإي ي:2املنصوصإعلهياإيفإاملادةإ

 أأ(إتتخهإا جراءاتإجلعلإاملادةإاملشعةإأأوإاجلهازإاملشعإأأوإاملرةقإالنوويإعدميإالرضر؛إ)

 قإعلهياإمنإضامانتإالواكةلإللواقةإاذلرية؛ب(إوتضينإالاحتفاظإإبأأيإموادإنوويةإوةقاإملاإينواإ)

ج(إوتراعيإالتوصياتإاملتعلقةإابمحلايةإاملاديةإومعايريإالصحةإوالسالمةإالصادرةإعنإالواكةلإادلوليةإإ)

 للواقةإاذلرية.

حدىإاجلرامئإاملنصوصإعلهياإيفإاملادةإإ-2 ذاإ2بعدإالانهتاءإمنإأأيإا جراءاتإتتعلقإاب  ،إأأوإقبلإذكلإا 

إبورائقإاقتىضإالقان إيتعلق إةامي إ)وخباصة إالأطرافإاملعنية إادلول إمع إالتشاور إبعد إادلويلإذكلإتعاد، ون

لهياإذه إ ال عادةإوالتخزين(،إأأيإمادةإمشعةإأأوإهجازإمشعإأأوإمرةقإنوويإا ىلإادلوةلإالورفإاليتإتعودإا 

إالشخص إيكون إاليت إالورف إادلوةل إأأو إالنووي، إاملرةق إأأو إاملشع إاجلهاز إأأو إاملشعة إأأوإإاملادة الوايعي

الاعتااريإاملاكلإلتكلإاملادةإاملشعةإأأوإذكلإاجلهازإاملشعإأأوإاملرةقإالنوويإأأحدإمواطنهياإأأوإاملقمينيإةهيا،إ

قلميهاإأأوإ أأوإادلوةلإالورفإاليتإتكونإتكلإاملادةإاملشعةإأأوإاجلهازإاملشعإأأوإاملرةقإالنوويإقدإرسقإمنإا 

 أأخهإمنهإبوريقةإغريإرشعيةإأأخرى.

إإ-3 ذا إا  إتكلإاملوادإ)أأ( إقبول، إأأو عادة، اكنإالقانونإالوطينإأأوإادلويلإحيرضإعىلإادلوةلإالورفإا 

إواةقتإادلولإالأطرافإاملعنيةإعىلإذكل،إطاقاإ ذا إا  إأأو إأأوإاملرةقإالنووي، إأأوإذكلإاجلهازإاملشع املشعة

ملراةقإالنوويةإ)ب(إمنإذه إاملادة،إتواصلإادلوةلإالورفإاحلائزةإلليوادإأأوإالأهجزةإاملشعةإأأوإاإ3للفقرةإ

منإذه إاملادة؛إولإتس تخدمإتكلإاملوادإأأوإالأهجزةإاملشعةإأأوإاملراةقإإ1اختاذإال جراءاتإالواردةإيفإالفقرةإ

لإيفإالأغراضإالسليية؛  النوويةإا 

ذاإاكنإلإجيوزإقانوانإلدلوةلإالورفإاليتإتكونإيفإحوزهتاإاملوادإأأوإالأهجزةإاملشعةإأأوإاملراةقإإ) ب(إا 

حتوزذا،إةعىلإتكلإادلوةلإأأنإتضينإوضعهاإيفإأأقربإوقتإممكنإيفإحوزةإدوةلإجيوزإلهاإقانوانإإالنوويةإأأن

منإذه إاملادةإابلتشاورإإ1حيازهتاإوتكونإقدإقدمت،إحسبإالاقتضاء،إضامانتإتمتىشإومقتضياتإالفقرةإ

رضر؛إولإتس تخدمإمعإتكلإادلوةل،إبغرضإجعلإتكلإاملوادإأأوإالأهجزةإاملشعةإأأوإاملراةقإالنوويةإعدميةإال

لإيفإالأغراضإالسليية.  تكلإاملوادإأأوإالأهجزةإاملشعةإأأوإاملراةقإالنوويةإا 

لهياإيفإالفقرتنيإإ-4 ذاإاكنتإاملوادإأأوإالأهجزةإاملشعةإأأوإاملراةقإالنوويةإاملشارإا  منإذه إاملادةإإ2وإ1ا 

إأأحدإاملقإ إأأوإلأحدإمواطينإدوةلإطرفإأأو إأأوإملإتكنإقدإغريإمملوكةإلأيإمنإادلولإالأطراف، مينيإةهيا،

إملإتكنإذناكإدوةلإ ذا إأأوإا  قلميإدوةلإطرف، إأأخرىإمنإا  إبوريقةإغريإرشعية رسقتإأأوإمتإاحلصولإعلهيا

إاملادة،إيتخهإقرارإمنفصلإبشأأنإطريقةإالترصفإةهيا،إوةقاإإ3ترغبإيفإاس تالهماإْعالإابلفقرةإ منإذه 

 ملعنيةإوأأيإمنظامتإدوليةإذاتإصةل.)ب(إمنإذه إاملادة،إبعدإالتشاورإبنيإادلولإاإ3للفقرةإ
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إأأوإإ4وإ3وإ2وإ1لأغراضإالفقراتإإ-5 إاملشعة إللامدة إاملادة،إجيوزإلدلوةلإالورفإاحلائزة منإذه 

اجلهازإاملشعإأأوإاملرةقإالنوويإأأنإتولبإاملساعدةإوالتعاونإمنإادلولإالأطرافإالأخرى،إوخباصةإادلولإ

 ةل،إولإس اميإالواكةلإادلوليةإللواقةإاذلرية.الأطرافإاملعنية،إومنإأأيإمنظامتإدوليةإذاتإص

إا ىلإ إالفقرة إْعالإهبه  إاملساعدة إذاتإالصةلإعىلإتقدمي إالأطرافإواملنظامتإادلولية إادلول وتشجع

 أأقىصإحدإممكن.

إأأوإإ-6 إاملرةقإالنووي، إأأو إاملشع إاجلهاز إأأو إاملشعة إابلترصفإيفإاملادة عىلإادلولإالأطرافإالقامئة

إاليتإمتإهباإالاحتفاظإهبا،إْعالإ إابلوريقة إاذلرية إللواقة إللواكةلإادلولية إالعام إاملدير إأأنإختور إاملادة، هبه 

الترصفإيفإتكلإاملوادإأأوإالاحتفاظإهبا.إوحييلإاملديرإالعامإللواكةلإادلوليةإللواقةإاذلريةإذه إاملعلوماتإا ىلإ

 ادلولإالأطرافإالأخرى.

حدىإاجلإ-7 ،إليسإيفإذه إ2رامئإاملنصوصإعلهياإيفإاملادةإيفإحاةلإحدوثإأأيإانتشارإةاميإيتصلإاب 

التفاقيةإماإميسإبأأيإطريقةإقواعدإالقانونإادلويلإاليتإحتُكإاملسؤوليةإعنإالرضرإالنوويإأأوإقواعدإالقانونإ

 ادلويلإالأخرى.

 19املادةإ

إلقان إوةقا إتقوم، إأأن إاجلرمية إارتاكبه إالشخصإاملدعى إحمامكة إالورفإاليتإجتريإةهيا وهناإعىلإادلوةل

بالغإالنتيجةإالهنائيةإل جراءاتإاحملامكةإا ىلإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدة،إاذليإ الوطينإأأوإا جراءاهتاإالسارية،إاب 

 حييلإذه إاملعلوماتإا ىلإادلولإالأطرافإالأخرى.

 20املادةإ

إجتريإادلولإالأطرافإمشاوراتإمبارشة،إأأوإعنإطريقإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدة،إدمساعدةإمنظامت

 دولية،إحسبإالرضورة،إلضامنإتنفيهإذه إالتفاقيةإبشلكإةعال.

 21املادةإ

إمبدأأيإتساويإ إالتفاقيةإعىلإحنوإيتفقإمع إيفإذه  إاملنصوصإعلهيا تنفهإادلولإالأطرافإالزتاماهتا

 ادلولإيفإالس يادةإوسالمهتاإال قلمييةإومبدأأإعدمإالتدخلإيفإالشؤونإادلاخليةإلدلولإالأخرى.

 22املادةإ

قلميإدوةلإطرفإأأخرىإالوليةإالقضائيةإإليس يفإذه إالتفاقيةإماإيبيحإدلوةلإطرفإأأنإمتارسإيفإا 

 وأأنإتضولعإابملهامإاليتإيهإمنإمصميإاختصاصإسلواتإادلوةلإالورفإالأخرىإوةقاإلقانوهناإالوطين.

 23املادةإ

فسريإأأوإتوايقإيعرضإللتحكميإأأيإنزاعإينشأأإبنيإدولتني،إأأوإأأكرث،إمنإادلولإالأطرافإحولإتإإ-1

ذه إالتفاقيةإولإتتس ىنإتسويتهإابلتفاوضإخاللإمدةإمعقوةلإوذكلإبناءإعىلإطلبإا حدىإذه إادلول.إ

إأأمرإ إعىلإتنظمي إمنإاترخيإطلبإالتحكمي، إأأشهر إس تة إيفإغضون إالتفاق، إالأطرافإمن إتمتكن إمل ذا وا 
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إالعدلإادلوإ إا ىلإحممكة إالزناع حاةل إلأيإمنإتكلإالأطرافإا  إجاز إوةقاإالتحكمي، إبتقدميإطلبإبهكل، لية،

 للنظامإالأسايسإلليحمكة.

جيوزإلأيةإدوةلإأأنإتعلن،إدلىإالتوقيعإعىلإذه إالتفاقيةإأأوإالتصديقإعلهياإأأوإقبولهاإأأوإاملواةقةإإ-2

لهيا،إأأهناإلإتعتربإنفسهاإملزمةإابلتقيدإابلفقرةإ منإذه إاملادة.إولإتكونإادلولإالأطرافإإ1علهياإأأوإالانضاممإا 

زاءإأأيةإدوةلإطرفإأأبدتإحتفظاإمنإذهاإالقبيل.إ1خرىإملزمةإابلتقيدإابلفقرةإالأإ  ا 

منإذه إاملادةإأأنإتسحبإذهاإالتحفظإمىتإشاءت،إإ2لأيةإدوةلإطرفإأأبدتإحتفظاإوةقاإللفقرةإإ-3

خوارإتوهجهإا ىلإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدة.  اب 

 24املادةإ

اكنونإإ31حىتإإ2005أأيلول/سبمتربإ14مجيعإادلولإمنإيفتحإاببإالتوقيعإعىلإذه إالتفاقيةإأأمامإإ-1

 يفإمقرإالأممإاملتحدةإبنيويورك.إ2006الأول/ديسيربإ

ختضعإذه إالتفاقيةإللتصديقإأأوإالقبولإأأوإاملواةقة.إوتودعإواثئقإالتصديقإأأوإالقبولإأأوإاملواةقةإإ-2

 دلىإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدة.

فاقيةإأأمامإأأيةإدوةل.إوتودعإواثئقإالانضاممإدلىإالأمنيإالعامإللأممإيفتحإاببإالانضاممإا ىلإذه إالتإ-3

 املتحدة.

 25املادةإ

يداعإوثيقةإالتصديقإأأوإالقبولإأأوإاملواةقةإأأوإإ-1 إنفاذإذه إالتفاقيةإيفإاليومإالثالثنيإمنإاترخيإا  يادأأ

 الانضاممإالثانيةإوالعرشينإدلىإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدة.

يداعإوثيقةإابلنس اةإا ىلإإ-2 لهياإبعدإا  لكإدوةلإتصدقإعىلإالتفاقيةإأأوإتقبلهاإأأوإتواةقإعلهياإأأوإتنضمإا 

إنفاذإالتفاقيةإيفإاليومإالثالثنيإمنإاترخيإ التصديقإأأوإالقبولإأأوإاملواةقةإأأوإالانضاممإالثانيةإوالعرشين،إيادأأ

يداعإتكلإادلوةلإوثيقةإتصديقهاإأأوإقبولهاإأأوإمواةقهتاإأأوإانضامهما.  ا 

 26ملادةإا

إالتعديلإاملقرتحإا ىلإإ-1 إويقدم إالتفاقية. دخالإتعديلإعىلإذه  جيوزإلأيإدوةلإطرفإأأنإتقرتحإا 

 الوديعإاذليإيعييهإعىلإالفورإعىلإمجيعإادلولإالأطراف.

إالتعديالتإإ-2 إيف إللنظر إمؤمتر إا ىلإعقد إيدعو إأأن إالوديع إالأطرافإمن إادلول إطلاتإأأغلاية ذا ا 

لإبعدإاملقرتحة،إيقومإالوديعإبت إانعقاد إا  وجيهإدعوةإا ىلإمجيعإادلولإالأطرافإحلضورإاملؤمتر،إاذليإلإيادأأ

 ميضإثالثةإأأشهرإعىلإالأقلإعىلإاترخيإتوجيهإادلعوة.

إملإيتيرسإذكل،إإ-3 ذا إوا  ياهلإاملؤمترإقصارىإاجلهودإلضامنإاملواةقةإعىلإالتعديالتإبتواةقإال راء.

إثليثإأأصواتإمجي إبتعيميإأأيإتعديلإتعمتدإالتعديالتإبأأغلاية إالوديعإعىلإالفور إوإيقوم إادلولإالأطراف. ع

 يعمتدإيفإاملؤمترإعىلإمجيعإادلولإالأطراف.
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إنفاذإالتعديلإاذليإيعمتدإوةقاإللفقرةإإ-4 منإذه إاملادةإابلنس اةإللكإدوةلإطرفإتودعإدلىإإ3يادأأ

إأأوإمواةقهتاإعىلإالتعديل،إ إأأوإانضامهما إأأوإقبولها إمنإاليومإالثالثنيإمنإاترخيإالوديعإوثيقةإتصديقها اعتاارا

يداعإثليثإادلولإالأطرافإواثئقهاإذاتإالصةل.إوبعدإذكلإيادأأإنفاذإذكلإالتعديلإابلنس اةإلأيإدوةلإطرفإ ا 

يداعإتكلإادلوةلإوثيقهتاإذاتإالصةل.  اعتااراإمنإاليومإالثالثنيإمنإاترخيإا 

 27املادةإ

إاب إإ-1 إالتفاقية إذه  إمن إتنسحب إأأن إطرف إدوةل إللأممإلأية إالعام إالأمني إا ىل إيوجه إخوي شعار

 املتحدة.

إاملتحدةإإ-2 إللأمم إالعام إالأمني إتسمل إاترخي إعىل إواحدة إس نة إانقضاء إبعد إانةها إالانسحاب يصاح

 لال شعار.

 28املادةإ

إوالروس يةإ إوال نلكزيية إال س اانية إنصوصه إاحلجية إيف إتتساوى إاذلي إالتفاقية، إذه  إأأصل يودع

فرنس ية،إدلىإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدة،إاذليإيرسلإنسخاإمعمتدةإمنإذه إالنصوصإوالصينيةإوالعربيةإوال

 ا ىلإمجيعإادلول.

إذه إ إبتوقيع إحكوماهتم، إمن إالأصول إحسب إبهكل إاملفوضون إأأدان ، إاملوقعون إقام إذلكل، ثااات وا 

 .2005أأيلول/سبمتربإإ14التفاقيةإاملعروضةإللتوقيعإيفإمقرإالأممإاملتحدةإيفإنيويوركإيفإإ
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(إبنرشإالربوتوكولإ2011)ةاحتإديسيربإإ1433حمرمإإ5صادرإيفإإ1.09.08ظهريإرشيفإرمقإ

بنيإامليلكةإاملغريةإوالواكةلإادلوليةإللواقةإاذلريةإمنإإ1973ينايرإإ30ال ضايفإلالتفاقإاملعقودإيفإ

إيفإا طارإمعاذدةإعدمإانتشارإالأسلحةإالنووية،إإأأجلإتوايقإالضامانت

2004سبمتربإإ22إاملوقعإبفييناإيف
1

 

 امحلدإهللإوحد ،

 بداإخهلإ-الوابعإالرشيفإ

 )محمدإبنإاحلسنإبنإمحمدإبنإيوسفإهللاإوليه(

 يعملإمنإظهريانإالرشيفإذها،إأأسام إهللاإوأأعزإأأمر إأأننا:

بنيإامليلكةإاملغربيةإوالواكةلإادلوليةإإ1973ينايرإإ30بناءإعىلإالربوتوكولإال ضايفإلالتفاقإاملعقودإيفإ

طارإمعاذدةإعدمإانتشارإالأسلحةإالنووية،إاملوقعإبفييناإيفإللو إ22اقةإاذلريةإمنإأأجلإتوايقإالضامانتإيفإا 

 ؛2004سبمتربإ

 ونظراإلتاادلإال عالمإابستيفاءإال جراءاتإالالزمةإدلخولإالربوتوكولإاملهكورإحزيإالتنفيه،

 أأصدرانإأأمرانإالرشيفإدماإي ي:

ينايرإإإ30إالرشيفإذها،إالربوتوكولإال ضايفإلالتفاقإاملعقودإيفإينرشإابجلريدةإالرمسية،إعقبإظهريان

طارإمعاذدةإعدمإإ1973 بنيإامليلكةإاملغربيةإوالواكةلإادلوليةإللواقةإاذلريةإمنإأأجلإتوايقإالضامانتإيفإا 

 .2004سبمتربإإ22انتشارإالأسلحةإالنووية،إاملوقعإبفييناإيفإ

 (.2011إ)ةاحتإديسيربإ1433حمرمإإ5وحررإدميدلتإيفإ

 وقعهإابلعوف:

 رئيسإاحلكومة،

إال مضاء:إعااسإالفايس.
* 

*    * 

                                                 
1

 .1779(إصإ2013ةربايرإإ21)إ1434ربيعإال خرإإ10الصادرةإبتارخيإإ6128اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
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 1973اكنونإالثاين/إينايرإإ30يفإإبروتوكولإا ضايفإلالتفاقإاملعقود

 منإأأجلإإبنيإامليلكةإاملغربيةإوالواكةلإادلوليةإللواقةإاذلرية

 توايقإالضامانتإيفإا طارإمعاذدةإعدمإانتشارإالأسلحةإالنووية

حكومةإامليلكةإاملغربيةإ)اليتإس تدعيإةاميإي يإ"املغرب"(إوالواكةلإادلوليةإللواقةإاذلريةإ)اليتإإملاإاكنت

طارإمعاذدةإعدمإانتشارإ س تدعيإةاميإي يإ"الواكةل"(إطرةنيإيفإاتفاقإمعقودإمنإأأجلإتوايقإالضامانتإيفإا 

 ؛1975/ةربايرإش ااطإ18الأسلحةإالنوويةإ)س يدعىإةاميإي ي"إاتفاقإالضامانت"(إبدأأإنفاذ إيفإ

درااكإمهنام لرغاةإاجملمتعإادلويلإيفإامليضإيفإتعزيزإعدمإالانتشارإالنوويإعنإطريقإتوطيدإةعاليةإإوا 

 نظامإضامانتإالواكةلإوحتسنيإكفاءته؛

ذإتشريان  ا ىلإأأنهإجيبإعىلإالواكةلإأأنإتراعيإأأثناءإتنفيهإالضامانتإاحلاجةإا ىلإماإي ي:إوا 

عاقةإالتيميةإالاقتصاديإ ةإوالتكنولوجيةإلليغربإأأوإالتعاونإادلويلإيفإاجالإالأنشوةإالنوويةإجتنبإا 

إالساريةإ إالأمنية إالأحاكم إمن إوغريذا إاملادية إوامحلاية إوالأمان إابلصحة إاملتعلقة إالأحاكم إواحرتام السليية،

ةإوغريإوحقوقإالأةراد،إواختاذإمجيعإالاحتياطاتإاليتإتكفلإحاميةإالأرسارإالتجاريةإوالتكنولوجيةإوالصناعي

 ذكلإمنإاملعلوماتإالرسيةإاليتإتتناىمإا ىلإعليها؛

يتعنيإأأنإيظلإتواترإوكثاةةإالأنشوةإاملاينةإيفإذهاإالربوتوكولإعندإاحلدإالأدىنإاملتسقإمعإإوملاإاكن

 ذدفإتوطيدإةعاليةإضامانتإالواكةلإوحتسنيإكفاءهتا؛

 املغربإوالواكةلإقدإاتفقاإال نإعىلإماإي ي:إةا ن

 لربوتوكولإواتفاقإالضامانتالعالقةإبنيإا

 1املادةإ

إالربوتوكولإ إذها إتكونإمتصةلإبأأحاكم إما إبقدر إالربوتوكول إاتفاقإالضامانتإعىلإذها تنواقإأأحاكم

ومتواةقةإمعها.إويفإحاةلإتنازعإأأحاكمإاتفاقإالضامانتإمعإأأحاكمإذهاإالربوتوكول،إةا نإأأحاكمإذهاإالربوتوكولإ

 يهإاليتإتنواق.

 توةريإاملعلومات

 2ادةإامل

عالنإحيتويإعىلإماإي ي:إ-أأإإ  يزودإاملغربإالواكةلإاب 

إتنوويإعىلإموادإ1' إالنوويإاليتإل إالوقود إبدورة إاملتعلقة إالاحوثإال منائية إلأنشوة إوصفإعام '

ترخيصهاإأأوإمراقبهتا،إأأوإاملضولعإإ-ابلتحديدإ-نوويةإواملضولعإهباإيفإأأيإبقعةإواليتإيتوىلإاملغربإمتويلهاإأأو

 عنه؛إومعلوماتإحتددإماكنإتكلإالأنشوة.إهباإنيابة



196 
 

'إمعلوماتإحتددذاإالواكةلإعىلإأأساسإالفوائدإاملتوقعةإةاميإيتعلقإابلفعاليةإأأوإالكفاءة،إويتفقإعلهياإ2'

معإاملغرب،إبشأأنإالأنشوةإالتشغيليةإذاتإالصةلإابلضامانت،إاملضولعإهباإيفإمراةقإويفإأأماكنإواقعةإخارجإ

 امإموادإنووية.املراةقإيش يعإةهياإاس تخد

ذاإاكنتإ3' 'إوصفإعامإللكإمبىنإمقامإيفإلكإموقع،إيتضينإأأوجهإاس تخدامإاملاىنإوحمتوايتإاملاىنإا 

 حمتوايتهإلإتتضحإمنإذهاإالوصف.إويتضينإالوصفإخريوةإلليوقع.

'إوصفإحلجمإالعيلياتإاملنفهةإيفإلكإماكنإيشاركإيفإالأنشوةإاحملددةإيفإاملرةقإالأولإهبهاإ4'

 كول.الربوتو

إالتشغيليةإ5' إوحالهتا إتركزيإالثوريوم إتركزيإاليورانيومإومصانع إمعلوماتإحتددإماكنإمنامجإومصانع '

نتاجإالس نويإالراذنإلتكلإاملنامجإواملصانعإابلنس اةإلليغربإكلك،إ نتاجيةإالتقديريةإالس نويةإوال  وقدرهتاإال 

نتاجإالس نويإالراذنإملإ نجمإبعينهإأأوإملصنعإتركزيإبعينه،إولإيس تلزمإوبناءإعىلإطلبإالواكةلإيهكرإاملغربإال 

 تقدميإتكلإاملعلوماتإا جراءإحرصإمفصلإلليوادإالنووية.

'إمعلوماتإبشأأنإاملوادإاملصدريةإاليتإملإتصلإا ىلإالرتكيبإوالنقاءإاملناس انيإلصنعإالوقودإأأوإل ثراهئاإ6'

إنظرياي إوذكلإعىلإالنحوإالتايل: ثراء   ا 

وتركيهباإالكمييايإوأأوجهإإ-اءإاكنتإتُس تخدمإيفإأأغراضإنوويةإأأوإغريإنوويةسوإإ-أأ(إمكياتإتكلإاملوادإ)

اس تخداهماإالفع يإأأوإاملزمع،إابلنس اةإللكإماكنإيفإاملغربإتوجدإةيهإمثلإذه إاملوادإبمكياتإتتجاوزإعرشةإ

ماكنإالأخرىإاليت توجدإهباإإأأطنانإمرتيةإمنإاليورانيومإو/أأوإعرشينإطناإمرتايإمنإالثوريوم،إوابلنس اةإللأ

ذاإاكنإمجموعهاإيتجاوزإعرشةإأأطنانإ مكياتإتزيدإعىلإطنإمرتيإواحد،إمجموعهاإةاميإخيصإاملغربإكلك،إا 

إاملعلوماتإا جراءإحصريإ مرتيةإمنإاليورانيومإأأوإعرشينإطناإمرتايإمنإالثوريوم،إولإيس تلزمإتقدميإذه 

 مفصلإلليوادإالنووية؛

إتصديرإخارجإاملغربإلإإ) إمكياتإلكإْعلية إمنإأأجلإأأغراضإغريإنوويةإ-تكلإاملوادب( إ-خصيصا

 والرتكيبإالكمييايإلتكلإاملوادإووهجهتا،إعندماإتكونإبمكياتإتتجاوزإماإي ي:

عرشةإأأطنانإمرتيةإمنإاليورانيوم،إأأوإماإمجموعهإيتجاوزإخاللإالعامإعرشةإأأطنانإمرتيةإابلنس اةإإ-1

ىلإنفسإادلوةلإواليتإتقلإمكيةإلعيلياتإالتصديرإاملتتابعةإخارجإاملغربإمنإاليورانيوإ مإاملصدرإا 

 لكإمهناإعنإعرشةإأأطنانإمرتية؛

عرشينإطناإمرتايإمنإالثوريوم،إأأوإماإمجموعهإيتجاوزإخاللإالعامإعرشينإطناإمرتايإابلنس اةإإ-2

لعيلياتإالتصديرإاملتتابعةإخارجإاملغربإمنإالثوريومإاملصدرإا ىلإنفسإادلوةلإواليتإتقلإمكيةإ

 ينإطناإمرتاي ؛إلكإمهناإعنإعرشإ

إ-خصيصاإمنإأأجلإأأغراضإغريإنوويةإ-ج(إمكياتإلكإْعليةإاس تريادإداخلإاملغربإلتكلإاملوادإإ)

إتكونإبمكياتإ إعندما إاملزمع، إالفع يإأأو إاس تخداهما إالراذنإوأأوجه إوماكهنا والرتكيبإالكمييايإلتكلإاملواد

 تتجاوزإماإي ي:
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إ1) إما إأأو إاليورانيوم، إمن إأأطنانإمرتية إعرشة إ إأأطنانإمرتيةإ( إعرشة إالعام إخالل إيتجاوز مجموعه

ابلنس اةإلعيلياتإاس تريادإاليورانيومإاملتتابعةإداخلإاملغربإواليتإتقلإمكيةإلكإمهناإعنإعرشةإ

 أأطنانإمرتية؛

(إعرشينإطناإمرتايإمنإالثوريوم،إأأوإماإمجموعهإيتجاوزإخاللإالعامإعرشينإطناإمرتايإابلنس اةإ2)

إ إالثوريوم إطناإلعيلياتإاس ترياد إعنإعرشين إلكإمهنا إمكية إاملغربإواليتإتقل إداخل املتتابعة

 مرتاي؛

إاس تخداماإغريإنووي،إإ إاملوادإاملعزتمإاس تخداهما علامإبأأنهإلإيشرتطإتقدميإمعلوماتإعنإمثلإذه 

 دمجردإبلوغهاإشلكإاس تخداهماإالهنايإغريإالنووي.

إال7' إمن إاملعفاة إالنووية إاملواد إمكيات إبشأأن إمعلومات إ)أأ( إ' إاملادة إدمقتىض إاتفاقإإ37ضامانت من

 الضامانت،إوبشأأنإأأوجهإاس تخداهماإوأأماكهنا؛

)ب(إمعلوماتإ)قدإتأأخهإشلكإتقديرات(إبشأأنإالمكياتإوالاس تخداماتإيفإلكإماكنإابلنس اةإ

إ إمنإالضامانتإدمقتىضإاملادة إتأأخهإبعدإشلكإ36لليوادإالنوويةإاملعفاة إمل )ب(إمنإاتفاقإالضامانتإولكهنا

إيفإاملادةإالاس تخد إتكونإبمكياتإتتجاوزإالمكياتإاملهكورة إالهنايإغريإالنووي،إعندما منإاتفاقإإ37ام

 الضامانت.إولإيس تلزمإتقدميإذه إاملعلوماتإا جراءإحرصإمفصلإلليوادإالنووية.

'إمعلوماتإبشأأنإاملاكنإأأوإاملعاجلةإال ضاةيةإللنفاايتإاملتوسوةإأأوإالقويةإال شعاعإاليتإحتتويإعىلإ8'

منإإ11واليتإرةعتإعهناإالضامانتإدمقتىضإاملادةإإإإ233إ-لوتونيومإأأوإيورانيومإشديدإال ثراءإأأوإيورانيومب

عادةإتعائةإالنفاايتإ اتفاقإالضامانت.إولأغراضإذه إالفقرةإةا نإعاارةإ"املعاجلةإال ضاةية"إلإتشيلإْعلياتإا 

 نإأأجلإخزنإالنفاايتإأأوإالتخلصإمهنا.أأوإْعلياتإتكييفهاإال ضايفإغريإاملنوويةإعىلإةصلإالعنارص،إم

'إمعلوماتإبشأأنإالأنواعإاحملددةإمنإاملعداتإواملوادإغريإالنوويةإاملرسودةإيفإاملرةقإالثاين،إوذكلإ9'

 عىلإالنحوإالتايل:

إوماكنإإ) إومكياهتا، إذويهتا، إواملواد: إاملعدات إلتكل إاملغرب إخارج إتصدير إْعلية إللك إابلنس اة أأ(

 ادلوةلإاملتلقية،إواترخيإالتصديرإأأوإاترخيإالتصديرإاملتوقعإحسبإالاقتضاء؛اس تخداهماإاملزمعإيفإ

ب(إبناءإعىلإطلبإحمددإتقدمهإالواكةل،إتأأكيدإيوةر إاملغرب،إابعتاار إدوةلإمس توردة،إلليعلوماتإإ)

ىلإاملغرب.  اليتإتقدهماإدوةلإأأخرىإا ىلإالواكةلإبشأأنإتصديرإمثلإذه إاملعداتإواملوادإا 

عامةإلفرتةإالس نواتإالعرشإالتاليةإةاميإخيصإتوويرإدورةإالوقودإالنوويإ)دماإيفإذكلإ'إاخلوطإال10'

منائيةإاملزمعةإاملتعلقةإبدورةإالوقودإالنووي(إعندماإتعمتدذاإالسلواتإاملالمئةإيفإاملغرب.  أأنشوةإالاحوثإال 

 ياهلإاملغربإلكإهجدإمعقولإمنإأأجلإتزويدإالواكةلإابملعلوماتإالتالية:إ-بإ

إ1' إنوويةإ' إالنوويإاليتإلإتنوويإعىلإمواد إالوقود إبدورة إالاحوثإال منائية إلأنشوة وصفإعام

عادةإمعاجلةإالوقودإالنوويإأأوإمعاجلةإالنفاايتإاملتوسوةإأأوإ وتتصلإعىلإوجهإالتحديدإابل ثراءإوا 

ضولعإ،إامل233-القويةإال شعاعإاليتإحتتويإعىلإبلوتونيومإأأوإيورانيومإشديدإال ثراءإأأوإيورانيوم



198 
 

ترخيصهاإأأوإمراقبهتا،إإ-ابلتحديدإ-هباإيفإأأيإبقعةإداخلإاملغربإولكنإاملغربإلإيتوىلإمتويلهاإأأو

إةا نإ إالفقرة إولأغراضإذه  إتكلإالأنشوة. إماكن إومعلوماتإحتدد إعنه، إنيابة إهبا إاملضولع أأو

عادةإتعائةإا لنفاايتإمصولحإ"معاجلة"إالنفاايتإاملتوسوةإأأوإالقويةإال شعاعإلإيشيلإْعلياتإا 

 أأوإْعلياتإتكييفهاإغريإاملنوويةإعىلإةصلإالعنارص،إمنإأأجلإخزنإالنفاايتإأأوإالتخلصإمهنا.

'إوصفإعامإللأنشوةإوذويةإالشخصإأأوإالكيانإاذليإيضولعإبتكلإالأنشوة،إاليتإتنفهإيفإ2'

ياإبأأنشوةإأأماكنإحتددذاإالواكةلإخارجإموقع،إواليتإترىإالواكةلإأأهناإردماإاكنتإمرتاوةإارتااطاإوظيفإ

إاملعلوماتإ إوتقدم إالواكةل، إجانب إمن إحمدد إلولب إاملعلومات إذه  إتوةري إوخيضع إاملوقع. ذكل

 ابلتشاورإمعإالواكةلإويفإتوقيتإرسيع.

سهاابإأأوإتوضيحاإلأيإمعلوماتإقدمهتاإدموجبإذه إاملادة،إإ-جإ بناءإعىلإطلبإالواكةلإيقدمإاملغربإا 

 ت.بقدرإماإيكونإذكلإذاإصةلإبأأغراضإالضامان

 3املادةإ

إإ-أأإإ إ7)أأ(إوأأإإ6وأأإإ5وأأإإ4وإأأإإ3وأأإإ2وأأإإ1يقدمإاملغربإللواكةلإاملعلوماتإاحملددةإيفإالفقراتإالفرعيةإأأ

 يوماإمنإبدءإنفاذإذهاإالربوتوكول.إ180يفإغصونإإ2منإاملادةإإ1والفقرةإالفرعيةإبإ2منإاملادةإإ10وأأإ

لهياإيفإأأاير/مايوإمنإلكإعام،إاسإإ15يقدمإاملغربإللواكةل،إحبلولإإ-بإ تيفاءاتإلليعلوماتإاملشارإا 

ذاإملإتكنإذناكإأأيإتغرياتإقدإطرأأتإعىلإ إأأعال إعنإالفرتةإاليتإتغويإالس نةإالتقومييةإالسابقة.إوا  الفقرةإأأ

 املعلوماتإالسابقإتقدميها،إأأوحضإاملغربإذكل.

تنيإالفرعيتنيإأأإااير/مايوإمنإلكإعام،إاملعلوماتإاحملددةإيفإالفقرإإ15يقدمإاملغربإللواكةل،إحبلولإ-جإ

 عنإالفرتةإاليتإتغويإالس نةإالتقومييةإالسابقة.إ2"إ)ب(إو)ج(إمنإاملادةإ6"

إإ-دإ إأأ إالفرعية إإ9يقدمإاملغربإللواكةلإلكإثالثةإشهورإاملعلوماتإاحملددةإيفإالفقرة .إ2)أأ(إمنإاملادة

 وتقدمإذه إاملعلوماتإيفإغضونإس تنيإيوماإمنإاترخيإانهتاءإةرتةإالثالثةإشهور.

إ"إ-هإ يوماإمنإإ180قبلإإ2"إمنإاملادةإ8يقدمإاملغربإللواكةلإاملعلوماتإاحملددةإيفإالفقرةإالفرعيةإأأ

ضاةية،إكامإيقدمإحبلولإ أأاير/مايوإمنإلكإعامإمعلوماتإعنإالتغيرياتإاليتإتورأأإيفإإ15ا جراءإأأيإمعاجلةإا 

 املاكنإعنإالفرتةإاليتإتغويإالس نةإالتقومييةإالسابقة.

إ"يتفقإاملغربإإ-وإ إأأ إالفرعية إيفإالفقرة "إمنإ2والواكةلإعىلإتوقيتإوتواترإتقدميإاملعلوماتإاحملددة

 .2املادةإ

إ"إ-زإ إأأ إالفرعية إ9يقدمإاملغربإللواكةلإاملعلوماتإاملهكورةإيفإالفقرة يفإغضونإإ2"إ)ب(إمنإاملادة

 س تنيإيوماإمنإالولبإاملقدمإمنإالواكةل.

 املعاينةإالتمكيلية

 4املادةإ

طارإتنفيهإاملعاينةإالتمكيليةإدموجبإاملادةإتواقإال جراء  منإذهاإالربوتوكول:إ5اتإالتاليةإيفإا 
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إإ-أأإإ إيفإاملادة لهيا إا ىلإالتحققإمنإاملعلوماتإاملشارإا  إتلقائيا إأأو آليا ؛إولكنإيكونإ2لإتسعىإالواكةلإأ

 للواكةلإمعاينةإماإي ي:

إ"1' ليهإيفإالفقرةإالفرعيةإأأ إ""إأأوإالفقرةإالف1'إأأيإماكنإمشارإا  ؛إوذكلإعىلإ5"إمنإاملادةإإ2رعيةإأأ

 أأساسإانتقايإمنإأأجلإالتأأكدإمنإعدمإوجودإأأيإموادإنوويةإأأوإأأنشوةإنوويةإغريإمعلنة؛

إ2' إالفرعيةإجإمنإاملادة إالفرعيةإبإأأوإالفقرة ليهإيفإالفقرة إأأيإماكنإمشارإا  ،إوذكلإمنإأأجلإ5'

أأوإمنإأأجلإحسمإأأيإتضاربإإ2املادةإحسمإأأيإتساؤلإيتعلقإبصحةإواكامتلإاملعلوماتإاملقدمةإدموجبإ

 يتعلقإبتكلإاملعلومات؛

إ)3' ليهإيفإالفقرةإالفرعيةإأأ ،إوذكلإابلقدرإالالزمإللواكةلإمنإأأجلإ5(إمنإاملادةإ3'إأأيإماكنإمشارإا 

عالنإاملغربإبشأأنإحاةلإال خراجإمنإاخلدمةإملرةقإأأوإماكنإواقعإخارجإإ-لأغراضإالضامانتإ-أأنإتؤكدإ ا 

 ةيهإاس تخدامإموادإنووية.املراةقإاكنإيش يعإ

إ1'إ-بإ إالفرعية إيفإالفقرة إاملنصوصإعلهيا إاحلاةل إابس تثناء إ2' إاملغربإا خواراإإ إالواكةل إتعوي أأدان 

 ساعةإعىلإالأقل؛إ24مس اقاإابملعاينةإقبلإ

إما2' إيفإموقع إأأيإماكن إملعاينة إابلعيلياتإإ-' إأأو إاملعلوماتإالتصيميية إبزايراتإالتحققإمن اقرتاان

ذاإطلاتإالواكةلإذكل،إإ-احملددةإالغرضإأأوإالروتينيةإيفإذكلإاملوقعالتفتيش يةإ تكونإمدةإال خوارإاملس اق،إا 

 ساعتنيإعىلإالأقل،إولكنإجيوزإأأنإتكونإأأقلإمنإساعتنيإيفإظروفإاس تثنائية.

إتكلإإ-جإ إأأثناء إتنفيهذا إالالزم إوالأنشوة إاملعاينة إأأس ااب إوحيدد إمكتواب، إاملس اق إال خوار يكون

 املعاينة.

يفإحاةلإوجودإتساؤلإأأوإتضاربإتعويإالواكةلإاملغربإةرصةإتوضيحإوتيسريإحسمإذهاإالتساؤلإإ-دإ

أأوإالتضارب.إوتعويإذه إالفرصةإقبلإتقدميإطلبإل جراءإمعاينة،إماإملإترإالواكةلإأأنإتأأخريإا جراءإاملعاينةإ

إاس تنتا إأأي إالواكةل إتس تخلص إل إحال إأأي إوعىل إأأجهل، إمن إالمتست إاذلي إابلغرض إبشأأنإس يخل جات

عواءإاملغربإذه إالفرصة.  التساؤلإأأوإالتضاربإحلنيإا 

لإأأثناءإساعاتإالعيلإالعاديةإماإملإيواةقإاملغربإعىلإغريإذكل.إ-هإ  لإجترىإاملعاينةإا 

حيقإلليغربإأأنإيراةقإممثلوإاملغربإمفتيشإالواكةلإأأثناءإماإجيرونهإمنإمعاينة،إرشيوةإأألإيؤدىإإ-وإ

عاقهتمإعنإذكلإعىلإحنوإأ خر.ذكلإا ىلإتأأخرإاملفتشنيإ  عنإالاضوالعإإبوظائفهمإأأوإا 

 5املادةإ

 يوةرإاملغربإللواكةلإمعاينةإماإي ي:

 'إأأيإموضعإيفإموقع؛1'إ-أأإإ

 ؛2منإاملادةإ8ا ىلإأأإإ5'إأأيإماكنإحيدد إاملغربإدموجبإالفقراتإالفرعيةإمنإأأإ2'

رجإمنإاخلدمةإاكنإيش يعإ'إإأأيإمرةقإأأخرجإمنإاخلدمة،إأأوإأأيإماكنإواقعإخارجإاملراةقإأأخ3'

 ةيهإاس تخدامإموادإنووية.



200 
 

"إأأوإالفقرةإالفرعيةإأأإ4"إأأوإالفقرةإالفرعيةإأأإ"1أأيإماكنإحدد إاملغربإدموجبإالفقرةإالفرعيةإأأإ"إ-بإ

إ9" إالفقرةإبإمنإاملادة إأأو إ"2"إ)ب( إأأ إالفرعية إيفإالفقرة لهيا إا  "إ1،إخالفإالأماكنإاملشار

ذا إا  إأأنإياهلإاملغرب، إاملعاينة،إلكإهجدإمعقولإإأأعال ؛إرشيوة جعزإعنإأأنإيوةرإمثلإذه 

 لتلايةإمتولااتإالواكةلإبوسائلإأأخرىإودونإتأأخري.

لهياإيفإالفقرتنيإأأإوبإأأعال ،إمنإأأجلإأأخهإإ-جإ أأيإماكنإأ خرإحتدد إالواكةل،إخالفإالأماكنإاملشارإا 

ذاإجعزإعنإأأنإيوةرإمث لإذه إاملعاينة،إلكإهجدإعيناتإبينيةإمنإماكنإبعينه،إرشيوةإأأنإياهلإاملغرب،إا 

 معقولإلتلايةإمتولااتإالواكةلإيفإأأماكنإاجاورةإأأوإبوسائلإأأخرىإودونإتأأخري.

 6املادةإ

 ،إأأنإتضولعإابلأنشوةإالتالية:5جيوزإللواكةل،إعندإتنفيهإاملادةإ

إ"إ-أأإإ إ"1ابلنس اةإلليعاينةإوةقاإللفقرةإالفرعيةإأأ مجيعإعيناتإ:إا جراءإمراقبةإبرصية،إوإ5"إمنإاملادةإ3"إإأأوإأأ

إوغريذا إأأختام إوتركيب إوقياسها؛ إال شعاعات إعن إالكشف إأأهجزة إواس تخدام إعليهإإ-بيئية؛ إتنص مما

إالفرعية إعىلإإ-الرتتيبات إالتجربة إبرذنت إأأخرى إموضوعية إوتنفيه إالتالعب؛ إوكشف إبيان إأأهجزة من

عىلإاس تخداهماإإجدواذاإمنإالناحيةإالتقنيةإواةقإاجلسإاحملاةظنيإ)اذليإس يدعىإةاميإي يإ"اجمللس"(

 وأأعقبتإمشاوراتإبنيإالواكةلإواملغرب.

إ"إ-بإ إأأ إالفرعية إللفقرة إوةقا إلليعاينة إ2ابلنس اة إمنإاملادة إوعدإمفرداتإاملوادإ5" إبرصية، إمراقبة إا جراء :

جراءإقياساتإغريإمتلفةإوأأخهإعيناتإعىلإحنوإغريإمتلف؛إواس تخدامإأأهجزةإالكشفإعنإ النووية؛إوا 

صإالسجالتإذاتإالصةلإبمكياتإاملوادإومنش اهاإوترتيهبا؛إومجعإعيناتإبيئية؛إال شعاعاتإوقياسها؛إوحف

إوواةقإاجمللسإعىلإ إالتقنية إالناحية إمن إعىلإجدواذا إأأخرىإبرذنتإالتجربة إتدابريإموضوعية وتنفيه

 اس تخداهماإوأأعقبتإمشاوراتإبنيإالواكةلإواملغرب،

ءإمراقبةإبرصية؛إومجعإعيناتإبيئية؛إواس تخدامإأأهجزةإ:إا جرا5ابلنس اةإلليعاينةإوةقاإللفقرةإبإمنإاملادةإ-جإ

نتاجإوالشحنإاملتصةلإابلضامانت؛إوتنفيهإتدابريإ الكشفإعنإال شعاعاتإوقياسها؛إوحفصإجسالتإال 

إاس تخداهماإ إعىل إاجمللس إوواةق إالتقنية إالناحية إمن إجدواذا إعىل إالتجربة إبرذنت إأأخرى موضوعية

 وأأعقبتإمشاوراتإبنيإالواكةلإواملغرب؛

إإ-دإ إاملـادة إمن إج إللفقرة إوةقا إلليعاينة إالنتاجئإعنإحسمإ5ابلنس اة إجعز إويفإحاةل إعيناتإبيئية؛ إجـيع :

نهإجيوزإللواكةلإأأنإإ5التسـاؤلإأأوإالتضاربإيفإاملاكنإاذليإحددتهإالواكةلإدموجبإالفقرةإجإمنإاملادةإ ةا 

إالكشفإعنإال ش إوأأهجزة إالارصية إاملراقبة إاملاكنإأأهجزة إيفإذها إتنفهتس تخدم إوأأن إ-عاعاتإوقياسها،

 تدابريإموضوعيةإأأخرى.إ-حسبإاملتفقإعليهإبنيإاملغربإوالواكةل

 7املادةإ

إذــهاإإ-أأإإ إدموجب إحمكومة إمعاينـة إا جراء إتكفل إترتيبـات إواملغرب إالواكةل إتتخـه إاملغرب، إطلب إعىل بناء

إأأإ إابلنتشار، إتتعلق إحساس ية إمعلومات ةشاء إا  إدون إاحليلوةل إأأجل إمن إالوةاءإالربوتوكول إأأجل إمن و
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إمنإ إاملعلوماتإاحلساسة إامليتلاكتإأأو إأأجلإحامية إمن إأأو إاملادية، إامحلاية إأأو دمتولااتإتتعلقإابلأمان

الناحيةإالتجارية.إوذه إالرتتيباتإلإمتنعإالواكةلإمنإتنفيهإالأنشوةإالالزمةإلتوةريإتأأكيداتإموثوقةإبشأأنإ

ةإغريإمعلنة،إدماإيفإذكلإحسمإأأيإتساؤلإيتعلقإخلوإاملاكنإاملعينإمنإأأيإموادإنوويةإوأأنشوةإنووي

لهياإيفإاملادةإ  ،إأأوإأأيإتضاربإيتعلقإبتكلإاملعلومات.2بصحةإواكامتلإاملعلوماتإاملشارإا 

لهياإيفإاملادةإ-بإ بالغإالواكةلإابملواضعإالقامئةإيفإاملوقعإأأوإ2جيوزإلليغرب،إعندإتقدميهإاملعلوماتإاملشارإا  ،إا 

 هإاملعاينةإاحملكومة.املاكنإاذليإقدإتنواقإةي

ىلإاملعاينةإاحملكومةإاتساقاإمعإأأحاكمإإ-حلنيإبدءإنفاذإأأيإترتيباتإةرعيةإلزمةإ-جيوزإلليغربإ-جإ أأنإيلجأأإا 

 الفقرةإأأإأأعال .

 8املادةإ

إأأخرىإ إلأماكن إمعاينة إا جراء إالواكةل إعىل إيعرض إأأن إمن إاملغرب إمينع إما إالربوتوكول إذها إيف ليس

ىلإالأماكنإاملإ لهياإيفإاملادتنيإابل ضاةةإا  ،إأأوإمنإأأنإيولبإمنإالواكةلإالاضوالعإبأأنشوةإحتققإ9وإ5شارإا 

 ملثلإذهاإالولب.إ-دونإتأأخريإ-يفإماكنإمعني.إوتاهلإالواكةلإلكإهجدإمعقولإلالس تجابة

 9املادةإ

إمناطقإ إمن إبيئية إعينات إأأخه إأأجل إمن إالواكةل إحتددذا إاليت إالأماكن إمعاينة إللواكةل إاملغرب يوةر

ذاإجعزإعنإأأنإيوةرإمثلإذه إاملعاينةإ-رشيوةإأأنإياهلإاملغربشاسعة؛إ لكإهجدإمعقولإلتلايةإمتولااتإإ-ا 

لإبعدإماإيكونإاجمللسإقدإواةقإعىلإاس تخدامإ الواكةلإيفإأأماكنإبديةل.إولإتلمتسإالواكةلإمثلإذه إاملعاينةإا 

إاملتعلق إوعىلإالرتتيباتإال جرائية إمناطقإشاسعة إمن إالعيناتإالايئية إمشاوراتإبنيإأأخه إوبعد إبهكل، ة

 الواكةلإواملغرب.

 10املادةإ

بالغإاملغربإدماإي ي:  تقومإالواكةلإاب 

إتضاربإإ-أأإإ إأأو إتساؤل إبأأيإأأوجه إاملتعلقة إيفإذكلإالأنشوة إدما إالربوتوكول، إدموجبإذها إاملنفهة الأنشوة

لهيا،إوذكلإيفإغضونإس تنيإيوماإمنإاترخيإتنفيهإ  الواكةلإلتكلإالأنشوة.اسرتعتإالواكةلإانتبا إاملغربإا 

لهيا،إوذكلإيفإأأقربإإ-بإ نتاجئإالأنشوةإاملتعلقةإبأأيإأأوجهإتساؤلإأأوإتضاربإاسرتعتإالواكةلإانتبا إاملغربإا 

 وقتإممكنإلكنإعىلإأأيإحالإيفإغضونإثالثنيإيوماإمنإاترخيإتثبتإالواكةلإمنإالنتاجئ.

طاإ-جإ رإذهاإالربوتوكول.إوتقدمإذه إالاس تنتاجاتإالاس تنتاجاتإاليتإاس تخلصهتاإمنإأأنشوهتاإاملنفهةإيفإا 

 س نواي.

 تسييةإمفتيشإالواكةلإ

 11املادةإ

إبأأيإموظفإمنإموظفيإالواكةلإ1'إ-أأإإ إاجمللسإعىلإالاس تعانة إاملغربإدمواةقة خوار إا  إالعام إيتوىلإاملدير '

تعلقإدمواةقةإيفإغضونإثالثةإشهورإمنإاس تالهماإال خوارإاملإإ-للعيلإمفتشاإللضامانت.إوماإملإيقمإاملغرب
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إاملفتشإاذليإمتإإ-اجمللس إةا ن إيفإاملغرب، إاملوظفإمفتشا إيكونإذها إأأن إبرةضه إالعام إاملدير عالم اب 

 ا خوارإاملغربإبشأأنهإعىلإذهاإالنحو،إيعتربإمسيىإللتفتيشإيفإاملغرب؛

بالغإاملغربإبإ2' سحبإ'إياادرإاملديرإالعامإةورا،إاس تجابةإمنهإلولبإيقدمهإاملغربإأأوإدماادرةإمنه،إاب 

 تسييةإإأأيإموظفإمفتشاإيفإاملغرب.

إأأعال إابلربيدإاملسجلإإ-بإ ليهإيفإالفقرةإأأ رسالإالواكةلإلال خوارإاملشارإا  يفرتضإبعدإس اعةإأأايمإمنإاترخيإا 

 ا ىلإاملغربإأأنإاملغربإقدإتسملإال خوار.

 التأأشرياتإ

 12املادةإ

رية،إاملفتشإاملسيىإاحملددإمينحإاملغربإيفإغضونإشهرإواحدإمنإاترخيإتلقيإطلبإاحلصولإعىلإتأأش

لمتكنيإإ-عندإالاقتضاءإ-يفإالولبإماإذوإمناسبإمنإتأأشرياتإمتعددةإمراتإادلخول/اخلروجإو/أأوإالعاور

إأأيإتأأشرياتإيمتإطلهباإ إوتكون إلغرضإالاضوالعإدمهامه. إةهيا إأأرايضإاملغربإوالاقاء املفتشإمنإدخول

 ضاء،إلتغويإمدةإتسييةإاملفتشإيفإاملغرب.صاحلةإملدةإس نةإعىلإالأقلإويمتإجتديدذا،إحسبإالاقت

 الرتتيباتإالفرعية

 13املادةإ

إحتدِإإ-أأإإ إأأن إرضورة إا ىل إالواكةل إأأو إاملغرب إيشري إالتدابريإحيامث إتوايق إكيفية إةرعية إترتيبات إيف د

املنصوصإعلهياإيفإذهاإالربوتوكول،إيتفقإاملغربإوالواكةلإعىلإذه إالرتتيباتإالفرعيةإيفإغضونإتسعنيإيوماإ

منإاترخيإبدءإنفاذإذهاإالربوتوكول؛إأأوإيفإغضونإتسعنيإيوماإمنإاترخيإال شارةإا ىلإرضورةإذه إالرتتيباتإ

ذاإصدرتإتكلإال شارةإبعدإاترخيإبدءإنفاذإذهاإالربوتوكول.  الفرعيةإا 

أأنإتواقإالتدابريإاملنصوصإعلهياإيفإذهاإإ-حلنيإبدءإنفاذإأأيإترتيباتإةرعيةإلزمةإ-حيقإللواكةلإ-بإ

 ربوتوكول.ال

 نظمإالتصالت

 14املادةإ

قامةإاتصالتإحرةإللأغراضإالرمسيةإوتكفلإحاميةإذه إالتصالتإبنيإإإ-أأإإ يسيحإاملغربإللواكةلإاب 

رسالإاملعلوماتإاليتإ إدماإيفإذكلإا  إال قلميية، مفتيشإالواكةلإيفإاملغربإومقرإالواكةلإالرئييسإو/أأوإماكتهبا

رسالإحضورايإوغيابيا.إوحيقإللواكةلإإ-التابعةإللواكةلإ-اقبةإأأوإأأهجزةإالقياستودلذاإأأهجزةإالاحتواءإو/أأوإاملرإ ا 

منإنظمإالتصالتإاملاارشةإاملقامةإعىلإالصعيدإادلويل،إدماإةاميإنظمإالأمقارإإ-ابلتشاورإمعإاملغربإ-أأنإتنتفع

طلبإاملغربإأأوإإالاصوناعيةإوغريذاإمنإأأشاكلإالتصالإعنإبعد،إغرياإملس تخدمةإيفإاملغرب.إوبناءإعىل

رسالإاملعلوماتإاليتإتودلذاإأأهجزةإ الواكةلإحتددإيفإالرتتيباتإالفرعيةإتفاصيلإتنفيهإذه إالفقرةإةاميإخيصإا 

رسالإحضورايإأأوإغيابيا.إ–الاحتواءإو/إأأوإاملراقبةإوأأهجزةإالقياسإ  التابعةإللواكةلإا 
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إاملعلوماتإعىلإالنحوإ-بإ رسال إوا  إتوصيل إعند إاملراعاة، إحق إأأإإتراعى إالفقرة إيف املنصوصإعليه

أأعال ،إاحلاجةإا ىلإحاميةإاملعلوماتإالامتالكيةإأأوإاحلساسةإمنإالناحيةإالتجاريةإأأوإاملعلوماتإالتصيمييةإاليتإ

 يعتربذاإاملغربإذاتإحساس يةإخاصة.

 حاميةإاملعلوماتإالرسية

 إ15املادةإ

ةشاءإاإ-أأإإ لأرسارإالتجاريةإوالتكنولوجيةإوالصناعيةإتواقإالواكةلإنظاماإصارماإيكفلإامحلايةإالفعاةلإضدإا 

إمنإمثلإذه إ إيتناىمإا ىلإعليها إيفإذكلإما إدما إاليتإتتناىمإا ىلإعليها، وغريإذكلإمنإاملعلوماتإالرسية

 املعلوماتإأأثناءإتنفيهإذهاإالربوتوكول.

ليهإيفإالفقرةإأأإأأعال إ-بإ  أأحاكماإتتعلقإدماإي ي:إ-ةاميإيتضينإ-يتضينإالنظامإاملشارإا 

 املاادئإالعامةإوالتدابريإاملرتاوةإهباإللتعاملإمعإاملعلوماتإالرسية؛إ'1'

 'إرشوطإاس تخدامإاملوظفنيإةاميإيتعلقإحباميةإاملعلوماتإالرسية؛2'

 'إال جراءاتإاليتإتتخهإيفإحالتإانهتاكإالرسيةإأأوإادعاءاتإانهتاكها.3'

ليهإيفإالفقرةإأأإأأعال إإ-جإ  ويس تعرضهإبصفةإدورية.يواةقإاجمللسإعىلإالنظامإاملشارإا 

 املرةقان

 16املادةإ

إلكيةإإ-أأإإ إةا ن إاملرةقني إتعديل إأأغراض إعدا إوةامي إمنه. إيتجزأأ إل إجزأأ إالربوتوكول إذها إمرةقا يشلك

 "بروتوكول"إعىلإالنحوإاملس تخدمةإبهإيفإذهاإالصكإتعينإالربوتوكولإواملرةقنيإمعا .

إ-ءإعاملإمفتوحإالعضويةإينش ئهإاجمللسبناءإعىلإمشورةإيسدهياإةريقإخرباإ–جيوزإلليجلسإإ-بإإ

تعديلإقامئةإالأنشوةإاحملددةإيفإاملرةقإالأولإوقامئةإاملعداتإواملوادإاحملددةإيفإاملرةقإالثاين.إويرسيإتعديلإ

 منإذهاإالقبيلإبعدإأأربعةإشهورإمنإاعامتدإاجمللسإُل.

 بدءإالنفاذ

 17املادةإ

إالربوتوكولإيفإالتارخيإاذليإإ-أأإإ إنفاذإذها إمكتوابإيفيدإبأأنإيادأأ تتلقىإةيهإالواكةلإمنإاملغربإا خوارا

 املغربإقدإاس توىفإاملتولااتإالقانونيةإو/أأوإادلس توريةإالالزمةإلادءإالنفاذ.

إذهاإإ-بإ إس يواق إأأنه إيعلن إأأن إالربوتوكول، إذها إنفاذ إبدء إيس اق إاترخي إأأي إيف إلليغرب، جيوز

 الربوتوكولإتوايقاإمؤقتا.

إةورإ-جإ إالعام إاملدير عالنإيتعلقإبتوايقإذهاإياادر إيفإالواكةلإبأأيإا  إادلولإالأعضاء بالغإمجيع إاب  ا

 الربوتوكولإتوايقاإمؤقتا،إوبادءإنفاذإذهاإالربوتوكول.
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 التعاريف

 18املادةإ

 لغرضإذهاإالربوتوكول:

تعينإالأنشوةإاليتإترتاطإعىلإوجهإالتحديدإإأأنشوةإالاحوثإال منائيةإاملتعلقةإبدورةإالوقودإالنوويإ-أأإإ

منايإلعيلياتإأأوإنظمإيتعلقإبأأيإبندإمنإالانودإالتالية:ب  أأيإجانبإا 

 حتويلإاملوادإالنووية، –

ثراءإاملوادإالنووية، –  ا 

 صنعإالوقودإالنووي، –

 املفاعالت، –

 املراةقإاحلرجة، –

عادةإمعاجلةإالوقودإالنووي، –  ا 

نيومإشديدإمعاجلةإالنفاايتإاملتوسوةإأأوإالقويةإال شعاعإاليتإحتتويإعىلإبلوتونيومإأأوإيورا –

إالتعائة،إأأوإالتكييفإاذليإلإيمتإةيهإةصلإإ233إ–ال ثراءإأأوإيورانيومإ عادة )ولإتشيلإا 

 العنارص،إلأغراضإالتخزينإأأوإالتخلص(،

إاليتإ إالاحوثإال منائية إأأو إالأساس ية إأأو إالنظرية إابلاحوثإالعليية إاملتعلقة إتشيلإالأنشوة إل لكهنا

اعةإوالتوايقاتإالوايةإوالهيدرولوجيةإوالزراعية،إوال اثرإالصحيةإتتصلإبتوايقاتإالنظائرإاملشعةإيفإالصن

 والايئيةإوحتسنيإالصيانة.

إاملغربإيفإاملعلوماتإالتصيمييةإذاتإالصةلإمنإأأجلإاحتواءإإاملوقعإ-بإ إاليتإحددذا يعينإاملنوقة

راةقإيش يعإةيهإمرةق،إدماإيفإذكلإاملراةقإاملغلقة،إويفإاملعلوماتإذاتإالصةلإبشانإماكنإواقعإخارجإامل

اس تخدامإموادإنووية،إدماإيفإذكلإالأماكنإاملغلقةإالواقعةإخارجإاملراةقإاليتإاكنإيش يعإةهياإاس تخدامإموادإ

إاليتإاكنإيمتإةهياإالاضوالعإبأأنشوةإ إأأو إخالايإساخنة نوويةإ)ويقترصإذكلإعىلإالأماكنإاليتإتوجدإهبا

عادة معاجلته(.إكامإيشيلإمجيعإاملنشأ تإاملتجاورةإمعإاملرةقإإتتعلقإابلتحويلإأأوإال ثراءإأأوإصنعإالوقودإأأوإا 

إاملس تخدمةإيفإ إاخلالايإالساخنة إي ي: إبتقدميإأأوإاس تعاملإخدماتإأأساس يةإتشيلإما إاملرتاوة أأوإاملاكن،

إومنشأ تإمعاجلةإوخزنإالنفاايتإوالتخلصإمهنا؛إ إنووية؛ إاليتإلإحتتويإعىلإمواد إاملشععة إاملواد معاجلة

 أأعال .إ2'منإاملادةإ4ةإبأأنشوةإمعينةإحددذاإاملغربإدموجبإالفقرةإالفرعيةإأأ'واملااينإاملقرتن

،إاملاكنإالواقعإخارجإاملراةقإاذليإمتإا خراجهإمنإاخلدمة،إأأوإاملرةقإاذليإمتإا خراجهإمنإاخلدمةإ-جإ

بوالإمفعولإالهيالكإاملتاقيةإواملعداتإالالزم زاةلإأأوإا  إا  ةإلس تخداهماإيعينإاملنشاة،إأأوإاملاكن،إاليتإمتإةهيا
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حبيثإيتعهرإاس تعاملهاإيفإاخلزنإوحبيثإملإيعدإمنإامليكنإاس تعاملهاإيفإمناوةلإاملوادإالنوويةإأأوإمعاجلهتاإأأوإ

 اس تخداهما.

إأأوإاملاكن،إاليتإأأوقفتإةهياإاملاكنإاملغلقإالواقعإخارجإاملراةق،إأأوإاملرةقإاملغلقإ-دإ ،إيعينإاملنشاة،

 وويةإلكنإملإيمتإا خراهجاإمنإاخلدمة.العيلياتإوأأزيلتإمهناإاملوادإالن

إال ثراءإ-هإ إالشديد إإاليورانيوم إعىل إحيتوي إاذلي إاليورانيوم إنظريإإ20يعين إمن إأأكرث إأأو إاملائة يف

 .235إ-اليورانيوم

يعينإمجعإعيناتإبيئيةإ)مثالإمنإالهواءإواملاءإوالنااتإوالرتبةإإأأخهإعيناتإبيئيةإمنإماكنإبعينهإ-وإ

دتهإالواكةل،إومنإالاقعةإاجملاورةإُلإمبارشة،إبغرضإمساعدةإالواكةلإعىلإاخلروجإواملسحات(إمنإماكنإحد

 ابس تنتاجاتإبشأأنإخلوإذهاإاملاكنإاحملددإمنإأأيإموادإنوويةإغريإمعلنةإأأوإأأنشوةإنوويةإغريإمعلنة.

إمنإمناطقإشاسعةإ-زإ إعيناتإبيئية إوالنااتإإأأخه إواملاء إالهواء إ)مثالإمن إعيناتإبيئية يعينإمجع

رتبةإواملسحات(إمنإمجموعةإأأماكنإحددهتاإالواكةل،إبغرضإمساعدةإالواكةلإعىلإاخلروجإابس تنتاجاتإبشأأنإوال

 خلوإمنوقةإشاسعةإمنإأأيإموادإنوويةإغريإمعلنةإأأوإأأنشوةإنوويةإغريإمعلنة.

إانشواريةإخاصةإحسبإالتعريفإالواردإيفإإاملوادإالنوويةإ-حإ إأأوإأأيإمادة تعينإأأيإمادةإمصدرية

العرشينإمنإالنظامإالأسايس.إولإيفرسإمصولحإاملادةإاملصدريةإعىلإاعتاارإأأنهإينواقإعىلإاخلاماتإاملادةإ

أأوإخملفاتإاخلامات.إوأأيإقرارإيتخه إاجمللسإدموجبإاملادةإالعرشينإمنإالنظامإالأسايسإللواكةل،إبعدإبدءإ

ىلإاملوادإاليتإتعتربإمادةإمصدري ةإأأوإمادةإانشواريةإخاصة،إلإنفاذإذهاإالربوتوكول،إحبيثإيضيفإمادةإا 

لإعندماإيقبهلإاملغرب.  يرسيإدموجبإذهاإالربوتوكولإا 

 يعين:إإاملرةقإ-طإ

عادةإمعاجلة،إأأوإمصنعاإ1' نتاج،إأأوإمصنعإا  'إمفاعال،إأأوإمرةقاإحرجا،إأأوإمصنعإحتويل،إأأوإمصنعإا 

 لفصلإالنظائر،إأأوإمنشأأةإخزنإمس تقل؛

 وويةإبمكياتإتزيدإعىلإكيلوجرامإةعال.'إأأوإأأيإماكنإيش يعإةيهإاس تخدامإموادإن2'

يعينإأأيإمنشاة،إأأوإماكن،إلإمتثلإمرةقا،إيش يعإةهياإاس تخدامإموادإإاملاكنإالواقعإخارجإاملراةقإ-يإ

 نوويةإبمكياتإتالغإكيلوجراماإةعالإأأوإأأقل.

علامإمنإنسختنيإابللغتنيإالعربيةإوالفرنس ية،إإ2004منإشهرإسبمتربإمنإس نةإإ22حتررإيفإةييناإيومإ

 بأأنإالكإالنصنيإمتساواينإيفإاحلجية.

 عنإحكومةإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإعنإالواكةلإادلولية

إامليلكةإاملغربية:إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإللواقةإاذلرية:

*** 
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 رةقإالأولامل

لهياإيفإالفقرةإالفرعيةإأأإ'  2'إمنإاملادةإ4قامئةإالأنشوةإاملشارإا 

 منإالربوتوكول

 'إتصنيعإأأانبيبإاجلزءإادلوارإمنإالوارداتإاملركزيةإأأوإجتييعإالوارداتإاملركزيةإالغازية.1'

وصفهاإيفإالفقرةإتعينإالأسوواانتإالرقيقةإاجلدرانإالواردإإأأانبيبإاجلزءإادِلوارإمنإالوارداتإاملركزية

 )ب(منإاملرةقإالثاين.1-1-5الفرعيةإ

تعينإالوارداتإالواردإوصفهاإيفإامللحوظةإال يضاحيةإالسابقةإللفقرةإالفرعيةإإالوارداتإاملركزيةإالغازية

 منإاملرةقإالثاين.إ5-1

 'إتصنيعإاحلواجزإالانتشارية.2'

)أأ(إمنإ1-3إ-5وصفهاإيفإالفقرةإالفرعيةإإتعينإاملرحشاتإاملساميةإالرقيقةإالواردإاحلواجزإالانتشارية

 املرةقإالثاين.

 'إتصنيعإأأوإجتييعإالنظمإاملعمتدةإعىلإاللزير.3'

إ7-5تعينإالنظمإاليتإتش متلإعىلإاملفرداتإالواردإوصفهاإيفإالفقرةإالفرعيةإإالنظمإاملعمتدةإعىلإاللزير

 منإاملرةقإالثاين.

 غنويس ية.'إتصنيعإأأوإجتييعإأأهجزةإةصلإالنظائرإالكهرمإ4'

إالكهرمغنويس ية إةصلإالنظائر إإأأهجزة إالفرعية إيفإالفقرة لهيا إا  إاملفرداتإاملشار منإإ1-إ9إ-5تعينإ

)أأ(إمنإاملرةقإإ1-9إ-5املرةقإالثاينإواليتإحتتويإعىلإمصادرإأأيونيةإواليتإوردإوصفهاإيفإالفقرةإالفرعيةإ

 الثاين.

 'إتصنيعإأأوإجتييعإالأْعدةإأأوإمعداتإالاس تخراج.5'

إمعداتإالاس تخراجالأْع إأأو إإدة إيفإالفقراتإالفرعية إوصفها إ2-6-5وإ1-6-5تعينإاملفرداتإالوارد

 منإاملرةقإالثاين.إ8-6-5وإ7-6-5وإ6-6-5وإ5-6-5وإ3-6-5و

 'إتصنيعإةوذاتإالفصلإالنفاثةإأأوإأأانبيبإالفصلإادلوايم.6'

بإالفصلإادلوايمإالواردإتعينإةوذاتإالفصلإوأأانبيإأأانبيبإالفصلإادلوايمأأوإإةوذاتإالفصلإالنفاثة

 منإاملرةقإالثاينإعىلإالتوايل.إ2-5-5وإ1-5-5وصفهاإيفإالفقرتنيإالفرعيتنيإ

 'إتصنيعإأأوإجتييعإنظمإتوليدإبالزماإاليورانيوم.7'

إاليورانيوم إتوليدإبالزما إيفإإنظم إاليورانيومإواليتإوردإوصفها إعىلإتوليدإالاالزما إالقادرة تعينإالنظم

 منإاملرةقإالثاين.إ3-8-5الفقرةإالفرعيةإ

 'إتصنيعإأأانبيبإالزركونيوم.8'

 منإاملرةقإالثاين.إ6-1تعينإالأانبيبإالواردإوصفهاإيفإالفقرةإالفرعيةإإأأانبيبإالزركونيوم
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 'إتصنيعإأأوإحتسنيإاملاءإالثقيلإأأوإادليوتريوم.9'

(إوأأيإمركبإديوتريويمإأ خرإيعينإادليوتريومإواملاءإالثقيلإ)أأكس يدإادليوتريومإاملاءإالثقيلإأأوإادليوتريوم

 .5000ا ىلإإ1تتجاوزإةيهإنس اةإذراتإادليوتريومإا ىلإذراتإالهيدروجني

 'إتصنيعإاجلراةيتإالنوويإالرتاة.10'

أأجزاءإيفإاملليونإإ5يعينإإاجلراةيتإاذليإيكونإمس توىإنقاء إأأةضلإمنإإاجلراةيتإالنوويإالرتاة

مج/مسإ1،50منإماكئفإالاورونإواذليإتكونإكثاةةإأأكربإمنإ
3
 .إ

 'إإتصنيعإقواريرإالوقودإاملشعع.11'

تعينإوعاءإيس تخدمإيفإنقلإو/أأوإخزنإالوقودإاملشععإويكفلإُلإالوقايةإالكمييائيةإإقارورةإالوقودإاملشعع

 واحلراريةإوال شعاعيةإوياددإحرارةإالامضحاللإأأثناءإْعلياتإاملناوةلإوالنقلإواخلزن.

 .'إتصنيعإقضاانإالتحُكإيفإاملفاعالت12'

 منإاملرةقإالثاين.إ4-1تعينإالقضاانإالواردإوصفهاإيفإالفقرةإالفرعيةإإقضاانإالتحُكإيفإاملفاعالت

 'إتصنيعإالصهارجيإوالأوعيةإاملأأمونةإضدإخماطرإاحلرجية.13'

إ2-3تعينإاملفرداتإالواردإوصفهاإيفإالفقرتنيإالفرعيتنيإإالصهارجيإوالأوعيةإاملأأمونةإضدإخماطرإاحلرجية

 ملرةقإالثاين.منإاإ4-3و

آلتإتقويعإعنارصإالوقودإاملشعع.14'  'إتصنيعإأ

إاملشعع إعنارصإالوقود آلتإتقويع إإأ إالفرعية إالفقرة إيف إوصفها إاملرةقإإ1-3تعينإاملعداتإالوارد من

 الثاين.

 'إإبناءإاخلالايإالساخنة.15'

مإ6تعينإخليةإأأوإخالايإمرتابوةإلإيقلإجحيهاإال جاميلإعنإإاخلالايإالساخنة
3

وتكونإمزودةإبتدريعإ،إ

إياكئفإ إإ0،5يعادلإأأوإيتجاوزإما مسإ-مجإ3،2مإمنإاخلرسانة،إوتكونإكثاةهتا
3

أأوإأأكرث،إوتكونإمزودةإإ

 دمعداتإتصلحإلعيلياتإالتشغيلإعنإبعد.
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 املرةقإالثاين

 قامئةإالأنواعإاحملددةإمنإاملعداتإواملوادإغريإالنووية،إلأغراض

 2"إمنإاملادةإ9للفقرةإالفرعيةإإأأإ"إالتاليغإعنإالصادراتإوالوارداتإوةقا

 املفاعالتإواملعداتإالالزمةإلهاإ-1

 املفاعالتإالنوويةإالاكمةلإ1-1

يهإمفاعالتإنوويةإقادرةإعىلإالعيلإحبيثإحتاةظإعىلإتفاعلإتسلس يإانشواريإحمكومإومتداوم،إ

نتاجإتصإ يمييإأأقىصإلإيتجاوزإوذكلإابس تثناءإمفاعالتإالواقةإالصفريةإاليتإتعرفإمكفاعالتإذاتإمعدلإا 

 جرامإمنإالالوتونيومإس نواي.إ100

يضاحية  ملحوظةإا 

إاتصالإ إبه إاملتصةل إأأو إاملفاعل إوعاء إداخل إاملوجودة إالأصناف إأأساسا إالنووي" إ"املفاعل يتضين

إعىلإاملربدإ إواملكوانتإاليتإحتتويإعادة إداخلإالقلب، إواملعداتإاليتإتتحُكإيفإمس توىإالقدرة مبارشا،

 لبإاملفاعلإأأوإتتصلإبهإاتصالإمبارشاإأأوإتتحُكإةيه.الابتدايإلق

نتاجإإ-عىلإحنوإمعقولإإ-ولإيقصدإاستبعادإاملفاعالتإاليتإقدإتكونإدلهياإ قابليةإالتغريإمنإأأجلإا 

إعىلإ جرامإمنإالالوتونيومإس نواي.إولإتندرجإمضنإةئةإ"مفاعالتإالواقةإالصفرية"إإ100مكيةإتزيدإكثريا 

إليك إاملصيية إطاقهتاإاملفاعالت إعن إالنظر إبغض إعالية، إقدرة إمس توايت إعند إمس تدمي إحنو إعىل إتعيل

نتاجيةإللالوتونيوم.  ال 

 أأوعيةإالضغطإاخلاصةإابملفاعالتإ1-2

يهإأأوعيةإمعدنية،إتكونإعىلإشلكإوحداتإاكمةلإأأوإعىلإشلكإأأجزاءإرئيس يةإمنتجةإداخلإاملصنعإ

إ إقلبإاملفاعلإالنووي، إلحتواء إخصيصا إمعدة إأأو إومصيية إالفرعية إيفإالفقرة إالوارد إ1-1حسبإتعريفه

 أأعال ،إوتكونإقادرةإعىلإحتيلإالضغطإالتشغي يإلليربدإالابتداي.

يضاحية  ملحوظةإا 

الألواحإالعلويةإلأوعيةإضغطإاملفاعالتإابعتاارإتكلإالألواحإأأجزاءإرئيس يةإمنإإ2-1يشيلإالاندإ

 أأوعيةإالضغطإمنتجةإداخلإاملصنع.

ادةإتوريدإمكوانتإاملفاعلإادلاخليةإ)مثلإالأْعدةإوالألواحإالارتاكزيةإاخلاصةإويتوىلإموردإاملفاعلإع

إاحلرارية،إ إوادلروع إالتحُك، إقضاان إتوجيه إوأأانبيب إللأوعية، إادلاخلية إاملكوانت إمن إوغريذا ابلقلب

إأأوعيةإ إويفإبعضإاحلالتإيتضينإصنع إوغريذا(. إوأألواحإالانتشار إالقلبإالش اكية، إوأألواح والعوارض،

نتاجإبعضإاملكوانتإاحلامةلإادلاخلية.إوذه إالأصنافإعىلإقدرإمنإالأمهيةإاحليويةإابلنس اةإلأمانإالض غطإا 

إاملفاعل(،إ إمورد إاليتإيتحيلها إواملسؤولية إللضامانتإاليتإيلكفها إتشغيلإاملفاعلإ)ومنإمثإابلنس اة وعولية

اخلاصةإابملفاعلإنفسه.إوذلاإعىلإإوابلتايلإليسإمنإالشائعإتوريدذاإخارجإنواقإترتيباتإالتوريدإالأساس ية
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ويهإةريدةإوكاريةإوابذظةإالتلكفة،إإ-الرمغإمنإأأنإالتوريدإاملنفصلإلهه إالأصنافإاملصييةإواملعدةإخصيصا إ

لإيعتربإابلرضورةإتوريداإواقعاإخارجإنواقإاجالإالاذامتم،إةا نإذهاإاليمطإمنإأأمناطإإ-وذاتإأأمهيةإحيويةإ

 التوريدإيعتربإغريإمرحج.

آلتإحتييلإوتفريغإوقودإاملفاعالتإ1-3  أ

حسبإتعريفهإإ-يهإمعداتإاملناوةلإاملصييةإأأوإاملعدةإخصيصاإل دخالإالوقودإيفإاملفاعلإالنوويإإ

أأعال إأأوإل خراجهإمنه،إوتكونإقادرةإعىلإحتييلإالوقودإوتفريغهإأأثناءإتشغيلإإ1-1الواردإيفإالفقرةإالفرعيةإ

اإتكفلإترتيبإأأوإرصإالوقودإدماإيتيحإا جراءإْعلياتإالتحييلإاملعقدةإاملفاعلإأأوإتس تعيلإأأهجزةإمعقدةإتقني

يقافإالتشغيلإمثلإالعيلياتإاليتإلإتتاحإةهياإعادةإمراقبةإالوقودإأأوإمعاينتهإمبارشة.  أأثناءإا 

 قضاانإالتحُكإيفإاملفاعالتإإ1-4

حسبإتعريفهإيهإقضاانإمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإللتحُكإيفإمعدلإالتفاعلإداخلإاملفاعلإالنوويإ

 أأعال .إ1-1الواردإيفإالفقرةإالفرعيةإ

يضاحية  ملحوظةإا 

إ إالصنف إذها إأأوإإ-يتضين إالارتاكزية إالهيالك إالنيوتروانت إابمتصاص إاخلاص إاجلزء إعىل عالوة

ذاإمتإتوريدذاإبصورةإمنفصةل.  التعليقيةإالالزمةإا 

 أأانبيبإالضغطإاخلاصةإابملفاعالتإ1-5

إ إخصيصا إمعدة إأأو إمصيية إأأانبيب إحسبإيه إلليفاعل، إالابتداي إواملربد إالوقود إعنارص لحتواء

إ إالفرعية إالفقرة إيف إالوارد إإ1-1تعريفه إيتجاوز إتشغيل إضغط إعند إ)إ5،1أأعال ، إ740ميجاابساكل

 رطال/بوصةإمربعة(.

 أأانبيبإالزركونيومإ1-6

يلوجرامإكإإ500يهإأأانبيبإأأوإمجموعاتإأأانبيبإمصنوعةإمنإةلزإالزركونيومإوس اائكهإبمكياتإتتجاوزإ

إا ىلإ إممتدة إلالس تخدامإداخلإاملفاعلإإ12خاللإأأيإةرتة إأأوإمعدةإخصيصا حسبإ-شهرا،إويهإمصيية

جزءإمنإإ500ا ىلإإ1وتكونإةهياإنس اةإالهاةنيومإا ىلإالزركونيومإاقلإمنإإ-أأعال إإ1-1تعريفهإالواردإيفإالفقرةإ

 حيثإالوزن.

 مضخاتإاملربدإالابتدايإ1-7

يصاإلمتريرإاملربدإالابتدايإداخلإاملفاعلإالنوويإحسبإتعريفهإيهإمضخاتإمصييةإأأوإمعدةإخصإ

 أأعال .إ1-1الواردإيفإالفقرةإالفرعيةإ

يضاحية  ملحوظةإا 

إخمتومةإخبمتإواحدإأأوإعدةإ إعىلإنظمإمعقدة إأأوإاملعدةإخصيصا ميكنإأأنإتش متلإاملضخاتإاملصيية

خاتإذاتإنظمإكتليةإبقصورإذايت.إسوواانت،إومضأأإأأختامإملنعإترسبإاملربدإالابتداي،إومضخاتإحمفوزةإب

 أأوإاملعايريإاملاكةئة.إNC-1ويشيلإذهاإالتعريفإاملضخاتإاملصدقةإوةقاإلليعيارإ
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 املوادإغريإالنوويةإالالزمةإلليفاعالتإ-2

 ادليوترييومإواملاءإالثقيلإ2-1

يوم،إتزيدإيفإاملقصودإذوإادليوترييومإواملاءإالثقيلإ)أأكس يدإادليوترييوم(،إوأأيإمركااتإأأخرىإلدليوتريإ

إنس اةإذراتإادليوترييومإا ىلإذراتإالهيدروجنيإعىلإ ؛إوذكلإمنإأأجلإالاس تخدامإ5000ا ىلإإ1أأيإمهنا

إالفرعيةإ كيلوإإ200أأعال ،إبمكياتإتزيدإعىلإإ1-1داخلإاملفاعلإالنووي،إحسبإتعريفهإالواردإيفإالفقرة

 شهرا.إ12إجرامإمنإذراتإادليوترييومإيتلقاذاإأأيإبدلإخاللإأأيإةرتةإممتدةإا ىل

 اجلراةيتإمنإاملرتاةإالنوويةإ2-2

أأجزاءإيفإاملليونإمنإاملاكئفإالاوروين،إوتكونإإ5ذوإاجلراةيتإاذليإيكونإمس توىإنقائهإأأعىلإمنإ

جرام/مسإ1،50كثاةتهإأأكربإمنإ
3

،إوذكلإمنإأأجلإالاس تخدامإداخلإاملفاعلإالنوويإحسبإتعريفهإالواردإ

إ إالفرعية إبمكياتإإ1-1يفإالفقرة إأأعال ، إ)إ410×إإ3تتجاوز إأأيإبدل،إإ30كيلوإجرام إيتلقاذا إمرتاي(، طنا

 شهرا.إ12خاللإأأيإةرتةإممتدةإا ىلإ

 ملحوظة:

ذاإاكنتإصادراتإاجلراةيتإاملس توةيةإلليواصفاتإاملاينةإأأعال إ لأغراضإالتاليغ،إحتددإاحلكومةإماإا 

 يهإلالس تخدامإيفإمفاعالتإنوويةإأأمإل.

عادةإمعاجلةإعنارصإالوإإ-3  قودإاملشيعإواملعداتإاملصييةإأأوإاملعدةإخصيصاإلهامصانعإا 

 ملحوظةإمتهيدية

عادةإمعاجلةإالوقودإالنوويإاملشععإا ىلإةصلإالالوتونيومإواليورانيومإعنإالنواجتإالانشواريةإ تؤديإا 

لإ الشديدةإال شعاعإوغريذاإمنإعنارصإماإبعدإاليورانيوم.إوذهاإالفصلإميكنإا جراؤ إبورقإتقنيةإخمتلفة؛إا 

قدإأأصاحتإعىلإمرإالس ننيإأأكرثإذه إالورقإش يوعاإيفإالاس تخدامإوأأوةرذاإحظاإإPurexالوريقةإأأنإ

إةصلإ إمث إالنرتيك إمحض إيف إاملشعع إالنووي إالوقود ذابة إا  إعىل إالوريقة إذه  إوتنووي إالقبول. إحيث من

مزجيإمنإاليورانيومإوالالوتونيومإوالنواجتإالانشواريةإعنإطريقإالاس تخالصإابملهيااتإوذكلإابس تعاملإ

 ةوسفاتإثاليثإالاوتيلإاخمللوطإدمخففإعضوي.

إ إالوريقة إاملراةقإاليتإتس تخدم إتقويعإعنارصإإPurexوتتشابه إي ي: إتتضينإما إمنإهمام ةاميإتؤديه

الوقودإاملشعع،إوالاس تخالصإابملهياات،إوخزنإاحمللولإالناجتإعنإاملعاجلة.إوميكنإأأنإتكونإذناكإأأيضاإ

إنرتا إمن إالنرتات إلزنع إةلزات،إمعدات إأأو إأأاكس يد ىل إا  إالالوتونيوم إنرتات إوحتويل إحراراي، إاليورانيوم، ت

لإأأنإ ومعاجلةإحماليلإنفاايتإالنواجتإالانشواريةإلتحويلهاإا ىلإشلكإيصلحإللخزنإالوويلإالأجلإأأوإالهناي.إا 

إامل إبني إةامي إتتفاوت إقد إالهندس ية، إوأأشاكلها إاملهام، إتكل إتؤدي إاليت إلليعدات إاحملددة إاليتإالأنواع راةق

عادةإمعاجلته،إPurexتس تخدمإالوريقةإ ،إوذكلإلعدةإأأس اابإمهناإنوعإومكيةإالوقودإالنوويإاملشععإالالزمإا 

 وأأوجهإالاس تعاملإاملزمعةإلليوادإاملس تخلصة،إومبادئإالأمانإوالصيانةإاملتوخاةإعندإتصيميإتكلإاملراةق.
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إ إاملشعع" إعنارصإالوقود إمعاجلة إل عادة إ"مصنع املعداتإواملكوانتإاليتإتتصلإعادةإوتشيلإعاارة

إمنإ إاملعاجلة إحيدثإأأثناء إوكهكلإأأمهإما إوتس تخدمإيفإالتحُكإاملاارشإةيه، إاملشعع إابلوقود اتصالإمبارشا

 تدةقاتإلليوادإالنوويةإوالنواجتإالانشوارية.

نتاجإقلزإالالوتونيوم،إميك نإحتديدذاإعنإوذه إالعيليات،إدماإةهياإالنظمإالاكمةلإلتحويلإالالوتونيومإوا 

طريقإالتدابريإاليتإتتخهإلتجنبإاحلرجيةإ)بفضلإالشلكإالهنديسإمثال(إوالتعرضإلال شعاعاتإ)بفضلإ

 التدريعإمثال(إوخماطرإالتسيمإ)بفضلإالاحتواءإمثال(.

ويردإةاميإي يإرسدإلأصنافإاملعداتإاليتإتعتربإمندرجةإمضنإاملعىنإاملقصودإبعاارةإ"املعداتإاملصييةإ

 صيصا"إل عادةإمعاجلةإعنارصإالوقودإاملشعع:أأوإاملعدةإخإ

آلتإتقويعإعنارصإالوقودإاملشععإ3-1  أ

 ملحوظةإمتهيدية

تقومإذه إاملعداتإبشقإكسوةإالوقودإمنإأأجلإتعريضإاملادةإالنوويةإاملشععةإلذلوابن.إوالأش يعإجداإ

نإاكنإمنإاجلائزإأأيضاإاس تعاملإمع داتإمتقدمةإمثلإاس تعاملإمقارضإمصييةإخصيصاإلتقويعإالفلزات،إوا 

 أأهجزةإاللزير.

عادةإ إا  إكامإتس تخدمإيفإمصانع يهإمعداتإيمتإتشغيلهاإعنإبعد،إوتكونإمصييةإأأوإمعدةإخصيصا

إأأوإ إأأوإجزإمجمعاتإالوقودإالنوويإاملشعع إأأوإةرم إتقويع إأأعال ،إويكونإالغرضإمهنا إاحملدد املعاجلةإدمعناذا

 حزمإذهاإالوقودإأأوإقضاانه.

 أأوعيةإال ذابةإ3-2

 ظةإمتهيديةملحوإ

إاملأأمونةإضدإخماطرإ إالأوعية إويفإذه  إاملس هتكلإاملقوعة. إالوقود إأأجزاء إعادة، إال ذابة، تتلقىإأأوعية

لإالأغلفةإاليتإتسحبإمنإخووطإ احلرجيةإتهابإاملوادإالنوويةإاملشععةإيفإمحضإالنرتيكإةالإتاقىإمهناإا 

 العيليات.

جيإذاتإأأقوارإصغريةإأأوإصهارجيإحلقيةإأأوإيهإصهارجيإمأأمونةإضدإخماطرإاحلرجيةإ)كأنإتكونإصهار

عادةإاملعاجلةإدمعناذاإاحملددإأأعال ؛إوغرضهاإ مسوحة(،إومصييةإأأوإمعدةإخصيصاإكامإتس تخدمإيفإمصانعإا 

ذابةإالوقودإالنوويإاملشعع؛إويهإقادرةإعىلإمقاومةإالسوائلإالساخنةإالأاِكةلإجداإوميكنإحتييلهاإوصيانهتاإ ا 

 عنإبعد.

 الاس تخالصإابل ذابةإأأهجزةإومعداتإ3-3

 ملحوظةإمتهيدية

إواحمللولإ إال ذابة إمنإأأوعية إالوارد إاملشعع تتلقىإأأهجزةإالاس تخالصإابل ذابةإالكإمنإحملولإالوقود

إتصيمإمعداتإالاس تخالصإ إما إوعادة إوالنواجتإالانشوارية. إوالالوتونيوم العضويإاذليإيفصلإاليورانيوم
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إص إباارامرتاتإتشغيلية إحبيثإتفي إا ىلإمتولااتإابل ذابة إحاجهتا إالتشغي يإدون إْعرذا إامتداد إمثل ارمة

زاءإتغرياتإظروفإاملعاجلة.  صيانةإمعينة،إأأوإسهوةلإا حاللها؛إوبساطةإتشغيلهاإوالتحُكإةهيا؛إومرونهتاإا 

إ إخصيصا إمعدة إأأو إمصيية إاس تخالصإابل ذابة إأأوإإ-يهإأأهجزة إالناضية، إأأو إاملاونة إالأْعدة مثل

عادةإمعاجلةإالوقودإاملشعع.إإ-داتإاملركزيةإالتالمس يةإخالطاتإالتصفيةإأأوإالوارإ كامإتس تخدمإيفإمصانعإا 

إ–وجيبإأأنإتكونإأأهجزةإالاس تخالصإابل ذابةإعاليةإاملقاومةإللتأأثريإالأاِكلإمحلضإالنرتيك.إويهإتصنعإعادةإ

إوتقنياتإالفحصإوتوكي إاخلاصة، إيفإذكلإتقنياتإاللحام إ)دما إالرصامة إعىلإمواصفاتإابلغة إاجلودةإبناء د

إاحملتويإعىلإنس اةإمنخفضةإمنإالكربون،إأأوإمنإالتيتانيومإإ-ومراقبةإاجلودة( منإالصلبإغريإالقابلإللصدأأ

 أأوإالزركونيومإأأوإغريإذكلإمنإاملوادإالعاليةإاجلودة.

 أأوعيةإجتييعإأأوإخزنإاحملاليلإالكمييائيةإ3-4

 ملحوظةإمتهيدية

ثةإسوائلإرئيس يةإانجتةإعنإاملعاجلة.إوللييضإيفإتفيضإمرحةلإالاس تخالصإابل ذابةإا ىلإتدةقإثال

 معاجلةإتكلإالسوائلإالثالثةإتس تخدمإأأوعيةإالتجييعإأأوإاخلزنإعىلإالنحوإالتايل:

إا ىلإإ) إنرتاتإةيتحول إمن إبه إما إنزع إلعيلية إالنقيإوخيضع إنرتاتإاليورانيوم إابلتاخريإحملول إيركز أأ(

 دورةإالوقودإالنووي.أأكس يدإيورانيوم.إويعادإاس تخدامإذهاإالأكس يدإيفإ

ب(إيركزإابلتاخري،إعادة،إحملولإالنواجتإالانشواريةإالشديدةإال شعاع،إوخيزنإمكركزإسائل.إوميكنإإ)

 بعدإذكلإتاخريإذهاإاملركزإوحتويهلإا ىلإشلكإمناسبإللخزنإأأوإالتخلصإالهناي.

إاملإ) إا ىلإمراحل إالنقيإوخيزنإحلنيإانتقاُل إنرتاتإالالوتونيوم إحملول إيركز إوبصفةإج( إالالحقة. عاجلة

خاصةإتصيميإأأوعيةإجتييعإأأوإخزنإحماليلإالالوتونيومإحبيثإيمتإجتنبإمشالكإاحلرجيةإالنامجةإعنإحدوثإ

 تغرياتإيفإدرجةإتركزيإوشلكإالسائلإاملتدةق.

إالوقودإ إمعاجلة عادة إا  إيفإمصانع إتس تخدم إكام إخصيصا إمعدة إأأو إمصيية إخزن إأأو إجتييع يهإأأوعية

ونإذه إالأوعيةإعاليةإاملقاوةلإللتأأثريإالأاكلإمحلضإالنرتيك.إويهإتصنعإعادةإمنإموادإاملشعع.إوجيبإأأنإتك

إأأوإ إالتيتانيوم إمن إأأو إالكربون، إمن إمنخفضة إنس اة إعىل إاحملتوى إللصدأأ، إالقابل إغري إالصلب إمثل معينة

اإعنإبعد،إوميكنإالزركونيومإأأوإغريإذكلإمنإاملوادإالعاليةإاجلودة،إويمتإتصيميهاإحبيثإميكنإتشغيلهاإوصيانهت

 أأنإتتسمإابخلصائصإالتاليةإللتحُكإيفإاحلرجيةإالنووية:

نشاءاتإداخليةإذاتإماكئفإبوروينإلإيقلإعنإ1)  %،2(إجدرانإأأوإا 

 بوصات(إابلنس اةإللأوعيةإالأسووانية،إ7ممإ)إ175(إأأوإقورإلإيتجاوزإ2)

 وإاحللقية.بوصات(إابلنس اةإللأوعيةإاملسوحةإأأإإ3ممإ)إ75(إأأوإعرضإلإيتجاوزإ3)
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 نظمإحتويلإنرتاتإالالوتونيومإا ىلإأأكس يدإالالوتونيومإ3-5

 ملحوظةإمتهيدية

إاملعاجلةإتنوويإذه إالعيليةإالهنائيةإعىلإحتويلإحملولإنرتاتإالالوتونيومإا ىلإ عادة يفإمعظمإمراةقإا 

لية،إوالرتسيبإوةصلإاثينإأأكس يدإالالوتونيوم.إوأأمهإاملهامإادلاخةلإيفإذه إالعيليةإيه:إخزنإوضاطإلقميإالعيإ

 السوائلإعنإالأجسامإالصلاة،إوالتلكيس،إومناوةلإالنواجت،إوالهتوية،إوترصيفإالنفاايت،إومراقبةإالعيليات.

إويهإ إالالوتونيوم، إا ىلإأأكس يد إالالوتونيوم إلتحويلإنرتاتإ إخصيصا إمعدة إأأو إاكمةلإمصيية يهإنظم

 لإخماطرإالتسيمإبقدرإال ماكن.مووعةإبصفةإخاصةإلتجنبإأ اثرإاحلرجيةإوال شعاعاتإولتقلي

نتاجإةلزإالالوتونيومإمنإأأكس يدإالالوتونيومإ3-6  نظمإا 

 ملحوظةإمتهيدية

عادةإاملعاجلة،إعىلإةلورةإاثينإأأكس يدإالالوتونيوم إ-تنوويإذه إالعيلية،إاليتإميكنإأأنإترتاطإدمراةقإا 

إ إةلوريدإذيدروجنيإأأاِكلإجدا إبواسوة إالالوتإ–عادة نتاجإةلوريد إاذليإخيزتلإبعدإذكلإمنإأأجلإا  ونيوم

نتاجإإبلوتونيومإةلزيإوخبثإةلوريدإالاكلس يوم.إوأأمهإاملهامإ ابس تخدامإةلزإاكلس يومإشديدإالنقاءإمنإأأجلإا 

ادلاخةلإيفإذه إالعيليةإيه:إالفلورةإ)ابس تخدامإمعداتإمصنوعةإمنإةلزإنفيسإأأوإمبونةإبفلزإنفيسإعىلإ

إبوا إ)ابس تخدام إالفلز إواخزتال إاملثال(، إالنواجت،إسبيل إومناوةل إاخلاث، إواس تخالص إمثال( إخزةية تق

 والهتوية،إوترصيفإالنفاايت،إومراقبةإالعيليات.

نتاجإةلزإالالوتونيوم،إويهإمووعةإبصفةإخاصةإ يهإنظمإاكمةلإمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإمنإأأجلإا 

 لتجنبإأ اثرإاحلرجيةإوال شعاعاتإولتقليلإخماطرإالتسيمإبقدرإال ماكن.

نتاجإ-4إ  عنارصإالوقودإمصانعإا 

نتاجإعنارصإالوقود"إاملعدات:  تشيلإعاارةإ"مصانعإا 

إالتدةقإمعاجلةإإ) نتاجإاملوادإالنوويةإأأوإاليتإتعاجلإذها إبتدةقإا  أأ(إاليتإعادةإماإتتصلإاتصالإمبارشا

 مبارشةإأأوإتكفلإتنظميه،

 ب(إأأوإاليتإختمتإاملوادإالنوويةإداخلإالكسوة.إ)

 واملعداتإاملصييةإأأوإاملعدةإخصيصاإلها،إخبالفإالأهجزةإالتحليليةإمصانعإةصلإنظائرإاليورانيومإ-5إ

يردإةاميإي يإرسدإلأصنافإاملعداتإاليتإتعتربإمندرجةإمضنإاملعىنإاملقصودإبعاارةإ"املعداتإاملصييةإ

 أأوإاملعدةإخصيصا،إخبالفإالأهجزةإالتحليلية"إلفصلإنظائرإاليورانيوم:

إواجملإ5-1 إالغازية، إاملركزية إيفإالواردات إلالس تخدام إخصيصا إاملعدة إأأو إاملصيية إواملكوانت يعات

 الوارداتإاملركزيةإالغازية

يضاحية  ملحوظةإا 

إ3ممإإ)إ75تتأألفإالواردةإاملركزيةإالغازيةإعادةإمنإأأسووانةإواحدةإرقيقةإاجلدرانإيرتاوحإقورذاإبنيإ

إو إ)إ400بوصات( إحميوإ16مم إبرسعة إوتدور إالهواء إمفرغ إحزي إداخل إموجودة إحنوإبوصة( إتالغ إعالية ية
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إولالوغإرسعةإعاليةإجيبإأأنإتكونإنس اةإ300 إالرأأيس. إاملركزيإيفإالوضع إبقاءإحمورذا م/ثإأأوإأأكرثإمع

ومنإمثإإ-املقاومةإا ىلإالكثاةةإعاليةإيفإاملوادإال نشائيةإلليكوانتإادلوارة،إوجيبإأأنإتكونإمجمعةإاجلزءإادلوار

إ إاملفردة إمنإ–مكوانهتا إجدا إبدقةإشديدة إوخبالفإبعضإإمصنوعة إال ماكن. أأجلإتقليلإالاختاللإبقدر

ثراءإاليورانيومإبوجودإعارضةإدوارةإ الوارداتإاملركزيةإالأخرىإتمتزيإالواردةإاملركزيةإالغازيةإاملس تخدمةإيفإا 

دخالإإ-واحدةإأأوإأأكرثإ- قرصيةإالشلكإداخلإغرةةإاجلزءإادلوار؛إووجودإمجموعةإأأانبيبإاثبتةإتس تخدمإيفإا 

إغاز إقنااتنإإواس تخراج إمهنا إالأقل، إعىل إمنفصةل إقنوات إثالث إمن إوتتأألف إاليورانيوم إةلوريد سادس

متصلتانإبتجاويفإمتتدإمنإحمورإاجلزءإادلوارإحىتإحميطإغرةةإاحملورإادلوار.إكامإتوجدإداخلإاحلزيإاملفرغإ

إحيتاجإالهواءإأأجزاءإحرجةإغريإدوارةإليسإمنإالصعبإتصنيعها،إعىلإالرمغإمنإأأهناإمصييةإخصيصا،إول

إذه إ إمن إخضم إعدد إا ىل إحيتاج إمركزية إطاردات إمرةق إأأي إأأن ل إا  إنوعها. إمن إةريدة إمواد إا ىل تصنيعها

 املكوانت،إحبيثإميكنإأأنإتوةرإمكياهتاإمؤرشاإذاماإيدلإعىلإغرضإالاس تخدامإالهناي.

 املكوانتإادلوارةإ5-1-1

 أأ(إمجمعاتإاجلزءإادلوارإالاكمةل:إ)

أأوإعدةإأأسوواانتإمرتابوةإرقيقةإاجلدران،إمصنوعةإمنإمادةإواحدةإإيهإأأسوواانتإرقيقةإاجلدران،

إال يضاحيةإ إيفإامللحوظة إواليتإيردإوصفها إا ىلإكثاةهتا إاليتإتمتزيإابرتفاعإنس اةإمقاومهتا أأوإعددإمنإاملواد

هناإتوصلإةاميإبيهناإعنإطريقإاملناخفإأأوإاحللقا ذاإاكنتإالأسوواانتإمرتابوةإةا  تإاملرنةإاخلاصةإهبهاإاجلزء؛إوا 

إالتايلإ إالفرعي إيفإاجلزء إوصفها إأأكرثإ1-1-5اليتإيرد إأأو إواحدة إداخلية إبعارضة إادلوار إاجلزء إوجيهز )ج(.

إاكنإ1-1-5وبسداداتإطرةيةإحسبإالوصفإالواردإيفإاجلزأأينإالفرعينيإالتالينيإ ذا )د(إو)ه(،إوذكلإا 

لإعىلإشلكإأأجزاءإمركاةإلكإإذهاإاجلزءإمعداإيفإصورتهإالهنائية.إومعإذكلإلإميكنإتوريدإاجمليعة الاكمةلإا 

 عىلإحدة.

 ب(إإأأانبيبإاجلزءإادلوار:إ)

بوصة(إإ5،0ممإ)إ12يهإالأسوواانتإرقيقةإاجلدران،إمصييةإأأوإمعدةإخصيصا،إبسيكإلإيتجاوزإ

بوصة(؛إوتصنعإمنإا حدىإاملوادإاليتإتمتزيإابرتفاعإ16ممإ)إ400بوصاتإ(إوإ3ممإ)إ75وبقورإيرتاوحإبنيإ

 اإا ىلإكثاةهتاإواليتإيردإوصفهاإيفإامللحوظةإال يضاحيةإاخلاصةإهبهاإاجلزء.نس اةإصالبهت

 ج(إاحللقاتإأأوإاملناخف:إ)

يهإمكوانتإمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإلتوةريإساندةإموضعيةإلأناوبإاجلزءإادلوارإأأوإلوصلإعددإمنإ

إلإيتجاوزإ إعنإأأسووانةإقصرية إواملنفاخإعاارة إةاميإبيهنا. إادلوار إأأانبيبإاجلزء إ12،0ممإ)إ3مسكإجدارذا

إبنيإ إويرتاوحإقورذا إوإ3ممإ)75بوصة(، إذه إ16ممإ)إ400بوصات( إوتصنع إبلولب. بوصة(؛إويهإمزودة

املناخفإمنإا حدىإاملوادإاليتإتمتزيإابرتفاعإنس اةإصالبهتاإا ىلإكثاةهتاإواليتإيردإوصفهاإيفإامللحوظةإال يضاحيةإ

 اخلاصةإهبهاإاجلزء.

 د(إالعارضات:إ)
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بوصة(،إمصييةإأأوإإ16ممإ)إ400بوصات(و3ممإ)75تإقرصيةإالشلك،إيرتاوحإقورذاإبنييهإاملكوان

معدةإخصيصاإلرتكيهباإداخلإأأناوبةإاجلزءإادلوارإيفإالواردةإاملركزيةإمنإأأجلإعزلإغرةةإال قالعإعنإغرةةإ

إاليورانيومإ إسادسإةلوريد إغاز إدورة إمساعدة إالغرضإمهنا إويفإبعضإاحلالتإيكون إالرئيس ية، الفصل

إنس اةإ إابرتفاع إتمتزي إاليت إاملواد إا حدى إمن إوتصنع إادلوار. إاجلزء إأأناوبة إيف إالرئيس ية إالفصل إغرةة داخل

 صالبهتاإا ىلإكثاةهتا،إواليتإيردإوصفهاإيفإامللحوظةإال يضاحيةإاخلاصةإهبهاإاجلزء.

 ه(إالسداداتإالعلويةإ/إالسداداتإالسفلية:إ)

إبني إما إيرتاوحإقورذا إالشلك، إ)75إيهإمكوانتإقرصية إإ3مم إو إ)إ400بوصات( بوصة(،إإ16مم

مصييةإأأوإمعدةإخصيصاإليكإتنواقإعىلإهناييتإأأناوبةإاجلزءإادلوارإوابلتايلإحتتويإعىلإسادسإةلوريدإ

اليورانيومإداخلإأأناوبةإاجلزءإادلوار،إويكونإالغرضإمهناإيفإبعضإاحلالتإأأنإتدمعإأأوإحتفظإأأوإحتتوي،إ

ىلإ)السدادةإالعلوية(إأأوإأأنإحتيلإالعنارصإادلوارةإلليحركإواحمليلإكجزءإمتاكمل،إعنرصاإمنإاحمليلإالأع

إويردإ إا ىلإكثاةهتا، إاليتإتمتزيإابرتفاعإنس اةإصالبهتا إمنإا حدىإاملواد إوتصنع إالسفلية(. الأسفلإ)السدادة

 وصفهاإيفإامللحوظةإال يضاحيةإاخلاصةإهبهاإاجلزء.

يضاحية  ملحوظةإا 

 رةإللواردةإاملركزيةإيه:املوادإاملس تخدمةإيفإاملكوانتإادلوا

إإ) إعن إتقل إل إهنائية إشد إمقاومة إعىل إقادر إماراجينغ إةولذ إ إمربعإإ910×05،2أأ( إمرت نيوتن/

 رطل/بوصةإمربعة(؛إ300000)

إتقلإعنإإ) إل إشدإهنائية إعىلإمقاومة إقادرة إوس اائكإأألومينيوم إمرتإمربعإإ910×46،0ب( نيوتن/

 رطل/بوصةإمربعة(؛إ67000)

مرت،إإ610×3،12مناس اةإلس تخداهماإيفإذيالكإمركاة،إدمعاملإنوعيإلإيقلإعنإج(إوموادإخيويةإإ)

إتقلإعنإ إل إنوعية إهنائية إشد إمعاملإيونغإإ610×3،0ومقاومة إحاصلإقسية إذو إالنوعي' مرتإ)'املعامل

)نيوتن/مرتإمربع(إعىلإالوزنإالنوعي،إ)نيوتن/مرتإمكعب(إيفإحنيإأأنإ'مقاومةإالشدإالهنائيةإالنوعية'،إيهإ

 اصلإقسيةإمقاومةإالشدإالهنائيةإ)نيوتن/مرتإمربع(عىلإالوزنإالنوعي،إ)نيوتن/مرتإمكعب(.إإح

 املكوانتإالساكنةإ2إ-1إ-5

 أأ(إحماملإالتعليقإاملغنوييس:إ)

يهإمجمعاتإمحمليةإمصييةإأأوإمعدةإخصيصا،إومكونةإمنإمغنويسإحلقيإمعلقإداخلإوعاءإحيتويإ

دةإقادرةإعىلإمقاومةإسادسإةلوريدإاليورانيومإ)أأنظرإامللحوظةإعىلإوس يطإللتخييد.إويصنعإالوعاءإمنإما

إ إللجزء إدمغنويسإاثنإمركبإعىلإالسدادةإ2-5المتهيدية إأأو إقواية إبقوعة إاملغنويس ية إالقوعة إتقرتن إو .)

)ه(.إوجيوزإأأنإيكونإاملغنويسإعىلإشلكإحلقةإلإتزيدإنس اةإقورذاإإ1-1-5العلويةإاملهكورةإيفإاجلزءإ

.إكامإجيوزإأأنإيكونإاملغنويسإعىلإشلكإيمتزيإبنفاذيةإأأوليةإلإ1:إ6،1رذاإادلاخ يإعىلإاخلاريجإا ىلإقو

بنظامإالوحداتإاملرتيةإاملولق(،إأأوإدمغنويس يةإمتاقيةإبنس اةإلإتقلإإ120000ذرني/مرتإ)إ15،0تقلإعنإ
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ةةإا ىلإاورس تد(.إوابل ضاإ-غاوسإإ710كيلوجول/إمرتإمكعبإ)إ70%إأأوإانجتإطاقةإيزيدإعىلإإإ5،98عنإ

اخلواصإاملاديةإالعاديةإيشرتطإأأنإيكونإاحنرافإاحملاورإاملغنويس يةإعنإاحملاورإالهندس يةإحمدوداإحبدودإ

إ إمن إ)أأقل إجدا إصغرية إإ1،0تساحمية إأأو إمادةإإ004،0مم إتكون إأأن إخاصة إبصورة إيشرتط إأأو بوصة(،

 املغنويسإمتجانسة.

 ب(إاحملامل/اخمليدات:إ)

مكونةإمنإمجمعةإحمور/قدحإمركاةإعىلإمخمد.إويكونإاحملورإعادةإيهإحماملإمصييةإأأوإمعدةإخصيصا،إ

إبوس يةلإل حلاقهإ إومزود إةولذيإمقوىإعىلإشلكإنصفإكرويإيفإا حدىإهنايتيه إدوار إعنإْعود عاارة

إالسفليةإاملهكورةإيفإاجلزءإ إولكنإجيوزإأأنإيكونإالعيودإادلوارإإ1-1-5ابلسدادة )ه(إيفإهنايتهإالأخرى.

ينايمإملحقإبه.إويكونإالقدحإعىلإشلكإكريةإبثليةإنصفإكرويةإيفإسوحه.إوذه إمزوداإدمحيلإذيدرود

 املكوانتإكثرياإماإيزودإهباإاخمليدإبصورةإمنفصةل.

 ج(إاملضخاتإاجلزيئية:إ)

آلياإأأوإمبثوقة،إوبثقوبإ يهإأأسوواانتإمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإبتحزيزاتإلولايةإداخليةإمصنوعةإأ

إوتكونإأأبعا آليا. إأ إيرتاوحإبنيإداخليةإمصنوعة إالقورإادلاخ يإ إاليموذجيةإكامإي ي: بوصات(إإ3ممإ)إ75دذا

بوصة(،إولإيقلإالوولإعنإالقورإكامإإ4،0ممإ)إ10بوصة(،إولإيقلإمسكإاجلدارإعنإإ16مإ)إ400و

 بوصة(.إ08،0يكونإشلكإالتحزيزاتإاملقوعيإمس تويال،إولإيقلإْعقهاإعنإميلييرتينإ)

 د(إأأجزاءإاحملركإالساكنة:إ)

أأجزاءإساكنةإحلقيةإالشلكإمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإحملراكتإرسيعةإباوانيةإمغناطيس يةإ)أأوإيهإ

إ-600ممانعةإمغنويس ية(إوتيارإمتناوبإمتعددإالأطوارإمنإأأجلإْعليةإتزامنيةإداخلإةراغإيفإنواقإترددإ

الأطوارإإةولطإأأمبري.إوتتكونإالأجزاءإالساكنةإمنإلفيفاتإمتعددإ1000إ-50ذرتزإويفإنواقإقدرةإإ2000

إ08،0حولإقلبإحديديإرقائقيإمنخفضإالفقدإمكونإمنإطاقاتإرقيقةإلإيزيدإمسكهاإعىلإميلميرتينإ)

 بوصة(.

 ه(إالأوعية/إاملتلقياتإالوارديةإاملركزية:إ)

إالغازية.إ إاملركزية إيفإالواردة إالأانبيبإادلوارة إلحتواءإمجمعة إأأوإمعدةإخصيصا يهإمكوانتإمصيية

بوصة(،إمزودةإبهناايتإمضاوطةإإ2،1ممإ)إ30وانةإصلاةإيصلإمسكإجدارذاإا ىلإويتكونإالوعاءإمنإأأسو

آلياإتوازيإ إأأوإأأكرثإلرتكيبإذه إاحملامل.إوذه إالهناايتإاملصنوعةإأ آلياإلوضعإاحملامل،إومزودةإبشفةإواحدة أ

إلإيزيدإعنإ إالأخرىإوتتعامدإعىلإاحملورإالوويلإللأسووانةإدما حداذا إكامإجيوزإأأنإيإ05،0ا  كونإدرجة.

ذيلكإالوعاءإعىلإشلكإخالايإالنحلإحبيثإيتسعإلعدةإأأانبيبإدوارة.إوتصنعإالأوعيةإمنإموادإقادرةإعىلإ

 مقاومةإالتأ لكإبسادسإةلوريدإاليورانيومإأأوإموليةإهبه إاملوادإمحلايهتا.إ

 و(إاجملارف:إ)
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الصإبوصة(،إمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإلس تخإ5،0ممإ)إ12يهإأأانبيبإيصلإقورذاإادلاخ يإا ىلإ

ناوبإ)أأيإأأهناإمزودةإ غازإسادسإةلوريدإاليورانيومإمنإداخلإالأناوبإادلوارإبواسوةإاحلركةإاحملوريةإللأ

بفتحةإمواهجةإللتدةقإاحمليويإللغازإداخلإالأناوبإادلوار،إعنإطريقإحينإهنايةإالأناوبإامليالإا ىلإنصفإ

كزيإلس تخالصإالغازات.إوتصنعإالأانبيبإمنإالقورإعىلإسبيلإاملثال(إودلهياإقابليةإلتثبيهتاإيفإالنظامإاملرإ

 موادإقادرةإعىلإمقاومةإالتأ لكإبسادسإةلوريدإاليورانيوم،إأأوإتوىلإبواقةإمنإذه إاملواد.

ثراءإالغازإابلوردإاملركزيإ2إ-5  النظمإواملعداتإواملكوانتإال ضاةيةإاملصييةإأأوإاملعدةإخصيصاإملصانعإا 

 ملحوظةإمتهيدية

إواملعداتإواملكو إاملصانعإالنظم إاملركزيإيهإنظم إابلورد إالغاز ثراء إا  إأأجلإمصانع إمن انتإال ضاةية

املولوبةإل دخالإغازإسادسإةلوريدإاليورانيومإيفإالوارداتإاملركزيةإوتوصيلإالوارداتإاملركزيةإةاميإبيهناإ

ثراءإأأقوىإبصورةإموردةإواس تخراجإ"نواجت"إو"نفاايت"إسا دسإلتكوينإمراحلإتعاقبيةإللمتكنإمنإبلوغإا 

إأأوإ إلتشغيلإالوارداتإاملركزية ىلإاملعداتإاملولوبة إا  إابل ضاةة إمنإالوارداتإاملركزية، إاليورانيوم ةلوريد

 مراقبةإاملصنع.

إتاخريإسادسإةلوريدإاليورانيومإمنإالصلبإابس تخدامإمحمياتإمسخنة،إوجيريإتوزيعهإ ويمتإعادة

تعاقبية.إكامإأأنإ"نواجت"إو"نفاايت"إسادسإبشلكهإالغازيإعىلإالوارداتإاملركزيةإعنإطريقإأأانبيبإتوصيلإ

إعنإطريقإأأانبيبإ إيمتإمتريرذا إمنإالوارداتإاملركزية إتياراتإغازية إعىلإذيئة إاملتدةقة إاليورانيوم ةلوريد

إ إ)تعيلإعندإدرجةإحرارة درجةإمئويةإحتتإالصفر((،إإ80كيلفنإ)إ203توصيلإتعاقبيةإا ىلإمصائدإابردة

إإقبلإالاس مترا إتكثيفها إلأنإمصنعإحيثإجيريإ إونظرا إأأوإخزهنا. إا ىلإحاوايتإمناس اةإلرتحيلها رإيفإنقلها

آلفإالوارداتإاملرتاةإبوريقةإتعاقبية،إةا نإطولإالأانبيبإيالغإعدةإكيلومرتاتإتشيلإ ال ثراءإيتكونإمنإأ

إالأانبيبإ إاملعداتإواملكوانتإونظم إوتصنع إاملتكررة. إالتصيميية إالأشاكل إمن إكارية آلفإاللحاماتإومكية أ

 س توايتإعاليةإجداإمنإحيثإالتفريغإوالنظاةة.دمإ

 نظمإالتغهية/إنظمإحسبإالنواجتإوالنفاايتإ5-2-1

 يهإنظمإمعاجلةإمصييةإأأوإمعدةإخصيصا،إتش متلإعىلإماإي ي:

إالوارداتإ إسلسةل إا ىل إاليورانيوم إةلوريد إسادس إمترير إيف إتس تخدم إتغهية إحموات( إ)أأو محميات

إ1رطال/بوصةإمربعة(،إودمعدلإلإيقلإعنإإ15كيلوابساكلإأأوإ)إ100املركزيةإالتعاقبيةإبضغطإيصلإا ىلإ

 كيلوجرام/ساعة؛

إةلوريدإ إسادس إل زاةل إتس تخدم إابرة( إمصائد إ)أأو إالصلاة إاحلاةل إا ىل إالغازية إاحلاةل إمن حمولت

إبضغطإيصلإا ىلإ إمنإالسلسةلإالتعاقبية إ)إ3اليورانيوم إأأو إوتكونإإ5،0كيلوابساكل إمربعة(. رطل/بوصة

درجةإمئويةإحتتإالصفر(،إكامإتكونإقابةلإللتسخنيإا ىلإإ70درجةإكيفلنإ)إإ203ابةلإللتربيدإا ىلإاحملولتإق

 درجةإمئوية(.إ70درجةإكيفلنإ)إ343

 حمواتإ"نواجت"إو"نفاايت"،إتس تخدمإحلبسإسادسإةلوريدإاليورانيومإيفإحاوايت.
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إسادس إعىلإمقاومة إقادرة إمواد إمن إلكها إواملعداتإوالأانبيبإتصنع إأأوإإواملصنع إاليورانيوم ةلوريد

إاجلزء(،إكامإتصنعإدمس توايتإعاليةإ إاملوادإ)أأنظرإامللحوظةإال يضاحيةإاخلاصةإهبها تكونإمبونةإدمثلإذه 

 جداإمنإحيثإالتفريغإوالنظاةة.

 نظمإأأانبيبإالتوصيلإالآليةإ5-2-2

إد إاليورانيوم إسادسإةلوريد إملناوةل إخصيصا إمعدة إأأو إتوصيلإمصيية إأأانبيبإونظم اخلإيهإنظم

سلسةلإالوارداتإاملركزيةإالتعاقبية.إوتكونإش اكةإالأانبيبإعادةإمنإنظامإالتوصيلإالثاليث،إحيثإتكونإ

إمنإالأشاكلإاملتكررةإيفإ إمركزيةإموصةلإبلكإمنإاملواصالتإوابلتايلإتكونإذناكإمكيةإكارية لكإطاردة

إاليورانيوم إسادسإةلوريد إعىلإمقاومة إقادرة إمواد إمن إلكها إوتصنع إال يضاحيةإإالش اكة. إامللحوظة )أأنظر

 اخلاصةإهبهاإاجلزء(،إكامإتصنعإدمس توايتإعاليةإجداإمنإحيثإالتفريغإوإالنظاةة.

 املوياةاتإالكتليةإلسادسإةلوريدإاليورانيومإ/إاملصادرإالأيونيةإ5-2-3

إأأخهإ إعىل إقادرة إخصيصا، إمعدة إأأو إمصيية إالأقواب إرابعية إأأو إمغنويس ية إكتلية إموياةات يه

رشة"إمنإالتغهيةإأأوإالنواجتإأأوإالنفاايتإمنإاجملاريإالغازيةإلسادسإةلوريدإاليورانيوم،إوتمتزيإعيناتإ"مبا

 ابخلواصإالتالية:

 ؛320حتليلإوحدةإلكتةلإذريةإتزيدإعىلإإ-1

 مصادرإأأيونيةإمبنيةإمنإالنيكرومإأأوإاملوئلإأأوإمبونةإابلنيكرومإأأوإاملوئل،إأأوإموليةإابلنيلك؛إ-2

 رمجإال لكرتوين؛مصادرإتأأينيإابلإ-3

 نظامإمجمعيإمناسبإللتحليلإالنظريي.إ-4

 مغرياتإالرتددإ5-2-4

يهإمغرياتإترددإ)تعرفإأأيضاإابحملولتإأأوإاملقوماتإالعكس ية(إمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإمنإأأجلإ

إأأوإمكوانتإأأوإمجمعاتإةرعيةإملثلإذه إإ2-1إ-5تغهيةإأأجزاءإاحملركإالساكنةإاملعرةةإيفإ إأأوإأأجزاء )د(،

 ات،إوتمتزيإابخلواصإالتاليةإ:املغريإ

 ذرتز؛إ2000إ-600خرجإمتعددإالأطوارإبهبهبةإإ-1

 %(؛إ1،0واس تقرارإعالإ)بتحُكإيفإاذلبهبةإبنس اةإأأةضلإمنإإ-2

 %(؛2وتشو إتواةقيإمنخفضإ)أأقلإمنإإ-3

 %.70وكفاءةإبنس اةإأأعىلإمنإإ-4

يضاحية  ملحوظةإا 

ماإإأأهناإتتصلإاتصالإمب ارشاإبغازإمعاجلةإسادسإةلوريدإاليورانيومإأأوإأأهناإالأصنافإاملهكورةإأأعال إا 

ىلإأأخرىإومنإسلسةلإتعاقبيةإ تتحُكإحتكامإمبارشاإيفإالوارداتإاملركزيةإومرورإالغازإمنإطاردةإمركزيةإا 

 ا ىلإأأخرى.
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إللصدأأ،إ إالقابل إغري إالصلب إتشيل إاليورانيوم إةلوريد إبسادس إالتأ لك إمقاومة إعىل إالقادرة واملواد

 %.60اائكإالألومينيوم،إوالنيلكإأأوإس اائكهإاليتإحتتويإعىلإنس اةإمنهإلإتقلإعنإوالألومينيوم،إوس إ

 اجمليعاتإواملكوانتإاملصييةإأأوإاملعدةإخصيصاإلالس تخدامإيفإال ثراءإابلنتشارإالغازيإ3إ-5إ

 ملحوظةإمتهيدية

يهإعاارةإعنإاجمليعةإالتكنولوجيةإالرئيس يةإيفإأأسلوبإالانتشارإالغازيإللفصلإالنظرييإلليورانيومإ

إْعليةإ إطريق إعن إتسخينه إ)يمت إالغاز إلتربيد إحراري إومبادل إالغازي، إلالنتشار إخاص إمسايم حاجز

إالغازيإ إالانتشار إتكنولوجيا إتس تخدم إما إوبقدر إوأأانبيب. إوصامماتإحتمكية إوصامماتإختامية الضغط(،

مسةإللغاز(إجيبإأأنإتصنعإسادسإةلوريدإاليورانيوم؛إةا نإمجيعإأأسوحإاملعداتإوالأانبيبإوالأهجزةإ)املال

إذه إ إمن إعددا إالغازي إالانتشار إمرةق إويتولب إاليورانيوم. إةلوريد إسادس إدمالمسة إتتأأثر إل إمواد من

 اجمليعاتإحبيثإميكنإللمكياتإأأنإتوةرإمؤرشاإذاماإلالس تعاملإالهناي.

 حواجزإالانتشارإالغازيإ-5-3-1

إ1000إ-100يكونإالوولإاملسايمإإأأ(إمرحشاتإمساميةإرقيقةإمصييةإأأوإمعدةإخصيصا،إحبيثإ)

ممإإ25بوصة(،إولإيزيدإقورإالأشاكلإالأناوبيةإعىلإإ2،0ممإ)إ5أأنغسرتوم،إولإيزيدإمسكإاملرحشإعىلإ

إالتأ لكإبسادسإةلوريدإ إعىلإمقاومة إقادرة إأأوإخزةية إأأوإمتاليرة إمنإموادإمعدنية إوتصنع )بوصةإواحدة(.

 اليورانيوم؛

إخصإإ) إمعدة إمساحيق إأأو إومركاات إاملركااتإب( إذه  إوتشيل إاملرحشات. إذه  إمثل إلصنع يصا

إ إعن إتقل إل إمنه إنس اة إعىل إاحملتوية إس اائكه إأأو إالنيلك إأأوإ60واملساحيق إالألومينيوم، إأأكس يد إأأو ،%

الاولميراتإالهيدروكربونيةإاملفلورةإةلورةإاكمةلإاملقاومةإلسادسإةلوريدإاليورانيوم،إاليتإلإتقلإنس اةإنقاهئاإ

إ إجح9،99عن إويقل إ%، إعن إجزيئاهتا إجحمإإ10م إحيث إمن إعالية إجتانس إ إبدرجة إوتمتزي ميكروانت،

 اجلزيئات،إوتكونإمعدةإخصيصاإلصنعإحواجزإالانتشارإالغازي.

 أأوعيةإالانتشارإ-5-3-2

بوصة(إإ12ممإ)إ300يهإأأوعيةإإاسووانيةإحممكةإالأختامإمصييةإأأوإمعدةإخصيصا،إيزيدإقورذاإعىلإ

وصة(،إأأوإأأوعيةإمس تويةلإبأأبعادإمماثةل،إبتوصيةلإمداخلإوتوصيليتإخمارجإبإ35ممإ)إ900ويزيدإطولهاإعىلإ

ممإ)بوصتني(،إوذكلإلحتواءإحاجزإالانتشارإالغازي.إوتصنعإمنإموادإقادرةإإ50يزيدإقورإلكإمهناإعىلإ

إأأوإ إأأةقيا إاملواد،إوتكونإمصييةإلرتكيهبا إأأوإتكونإمبونةإدمثلإذه  عىلإمقاومةإسادسإةلوريدإاليورانيوم

 س يا.رأأإ

 الضاغواتإونفاخاتإالغازإ-5-3-3

إامتصاصإ جيابية،إأأوإنفاخاتإغازإبقدرة زاحيةإا  إابلوردإاملركزيإأأوإا  يهإضاغواتإحموريةإأأوإانبهة

إ إعن إتقل إل إاليورانيوم إةلوريد إمئاتإإ1لسادس إعدة إا ىل إيصل إترصيف إوبضغط إمكعب/دقيقة، مرت

الأجلإيفإبيئةإسادسإةلوريدإاليورانيومإإرطل/بوصةإمربعة(،إمصييةإللتشغيلإالوويلإ100كيلوابساكلإ)
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إالضاغواتإونفاخاتإ إمناس اةإأأوإبدونه،إابل ضاةةإا ىلإمجمعاتإمنفصةلإمنإمثلإذه  دمحركإكهرابيإبقوة

،إوتصنعإمنإموادإقادرةإ1:6وإ1:2الغاز.إكامإأأنإنس اةإضغطإذه إالضاغواتإونفاخاتإالغازإترتاوحإبنيإ

 تكونإمبونةإدمثلإذه إاملواد.إعىلإمقاومةإسادسإةلوريدإاليورانيومإأأو

 سداداتإالعيودإادلوارإ-5-3-4

يهإسداداتإمفرغةإمصييةإأأوإمعدةإخصيصا،إبتوصيالتإتغهيةإوإتوصيالتإترصيفإللسدادات،إ

غالقإالعيودإاذليإيوصلإالأْعدةإادلوارةإللضاغواتإأأوإنفاخاتإالغازإدمحراكتإالتشغيلإلضامنإ منإأأجلإا 

واءإا ىلإداخلإالغرةةإادلاخليةإللضاغطإأأوإنفاخةإالغاز،إاملليئةإإلسادسإعوليةإالسداداتإملنعإترسبإاله

إ1000ةلوريدإاليورانيوم.إوتصيمإمثلإذه إالأختامإعادةإحبيثإلإيتجاوزإمعدلإترسبإالغازإا ىلإادلاخلإ

 بوصةإمكعاة/دقيقة(.إ60سنمتيرتإمكعب/دقيقةإ)

 مبادلتإاحلرارةإلتربيدإسادسإةلوريدإاليورانيومإ-5-3-5

إمبادلتإحرارةإمصييةإأأوإمعدةإخصيصا،إمصنوعةإمنإموادإقادرةإإعىلإمقاومةإسادسإةلوريدإيه

اليورانيومإأأوإمبونةإدمثلإذه إاملوادإ)ابس تثناءإالصلبإغريإالقابلإللصدأأ(إأأوإمبونةإابلنحاسإأأوإأأيإتوليفةإ

إالفلزات،إمنإأأجلإتغريإالضغطإالترسيبإدمعدلإيقلإعنإ طل(/بوصةإرإإ0015،0ابساكلإ)إ10منإذه 

 رطال/إبوصةإمربعة(.إ15كيلوابساكلإ)إ100مربعة(إيفإالساعةإحيثإيكونإةرقإالضغطإ

إال ثراءإإ4إ-5إ إيف إلالس تخدام إخصيصا إاملعدة إأأو إاملصيية إال ضاةية إواملكوانت إواملعدات النظم

 ابلنتشارإالغازي

 ملحوظةإمتهيدية

ارإالغازيإيهإنظمإاملصنعإاملولوبةإل دخالإالنظمإواملعداتإواملكوانتإال ضاةيةإملصانعإال ثراءإابلنتش

إلتكوينإمراحلإتعاقبيةإ إالغازي،إوتوصيلإاجمليعاتإةاميإبيهنا سادسإةلوريدإاليورانيومإيفإمجمعةإالانتشار

إواس تخراجإ"نواجت"إو"نفاايت"إسادسإةلوريدإاليورانيومإمنإ إأأقوىإبصورةإموردة ثراء للمتكنإمنإبلوغإا 

نظراإخلواصإالقصورإاذلايتإالعاليةإجمليعاتإالانتشارإالتعاقبية،إةا نإأأيإانقواعإمجمعاتإالانتشارإالتعاقبية.إوإ

إأأيإمصنعإ إيف إتمت إأأن إاملهم إمفن إوذلا إا ىلإعواقبإخورية. إيؤدي إوقفإتشغيلها، إس امي إول يفإتشغيلها،

إوامحلا إالتكنولوجية إالنظم إمجيع إيف إالتفريغ إعىل إدامئة إوبصورة إصارم إبشلك إاحملاةظة إالغازي يةإلالنتشار

الأوتوماتيةإمنإاحلوادثإوتنظميإتدةقإالغازإبوريقةإأأوتوماتيةإدقيقة.إويؤديإذهاإلكهإا ىلإاحلاجةإا ىلإجتهزيإ

 املصنعإبعددإكاريإمنإالنظمإاخلاصةإللقياسإوالتنظميإواملراقبة.

إتاخريإسادسإةلوريدإاليورانيومإمنإأأسوواانتإموضوعةإداخلإمحميات،إوجيريإتوزيعهإ ويمتإعادة

ازيإا ىلإنقوةإادلخولإعنإطريقإأأانبيبإتوصيلإتعاقبية.إأأماإ"نواجت"إو"نفاايت"إسادسإةلوريدإبشلكهإالغ

اليورانيومإاملتدةقةإعىلإذيئةإتياراتإغازيةإمنإنقاطإاخلروجإةيمتإمتريرذاإعنإطريقإأأانبيبإتوصيلإتعاقبيةإ

ماإا ىلإمصائدإابردةإأأوإا ىلإحمواتإضغط،إحيثإجيريإإحتويلإغازإسادسإةلوريدإالي ورانيومإا ىلإسائل،إا 

وذكلإقبلإالاس مترارإيفإنقهلإا ىلإحاوايتإمناس اةإلنقهلإأأوإخزنه.إونظراإلأنإمصنعإال ثراءإابلنتشارإالغازيإ
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إةا نإطولإأأانبيبإالتوصيلإ إالغازيإاملرتاةإيفإسلسةلإتعاقبية إكاريإمنإمجمعاتإالانتشار يتكونإمنإعدد

آلفإاللحاما تإوإمكياتإكاريةإمنإالأشاكلإالتصيمييةإاملتكررة.إوتصنعإالتعاقبيةإيالغإعدةإكيلومرتاتإتشيلإأ

 املعداتإواملكوانتإونظمإالأانبيبإدمس توايتإعاليةإجداإمنإحيثإالتفريغإوالنظاةة.

 نظمإالتغهية/إنظمإحسبإالنواجتإواخمللفاتإ5-4-1

إ إيتجاوز إعىلإالعيلإيفإظروفإضغطإل إقادرة إخصيصا، إمعدة إأأو إمصيية إمعاجلة إ300يهإنظم

 رطال/بوصةإمربعة(،إوتش متلإعىلإماإي ي:إ45ساكلإ)كيلواب

محمياتإ)أأوإنظم(إتغهية،إتس تخدمإيفإمتريرإسادسإةلوريدإاليورانيومإا ىلإسلسةلإالانتشارإالغازيإإ-

 التعاقبية؛

إةلوريدإإ- إسادس إل زاحة إتس تخدم إابردة( إمصائد إ)أأو إالصلاة إاحلاةل إا ىل إالغاز إلتحويل وحمولت

 تعاقبية؛اليورانيومإمنإالسلسةلإالإ

وحمواتإلتحويلإالغازإا ىلإسائل،إحيثإجيريإضغطإوتربيدإغازإسادسإةلوريدإاليورانيومإمنإإ-

 السلسةلإالتعاقبيةإللحصولإعىلإسائلإسادسإةلوريدإاليورانيوم؛

 وحمواتإ"نواجت"إأأوإ"خملفات"إلنقلإسادسإةلوريدإاليورانيومإا ىلإحاوايت.إ-

 نظمإأأانبيبإالتوصيلإ5-4-2

إأأانبيب إداخلإإيهإنظم إاليورانيوم إسادسإةلوريد إملناوةل إخصيصا إمعدة إأأو إتوصيلإمصيية ونظم

سلسةلإالانتشارإالغازيإالتعاقبية.إوعادةإتكونإش اكةإالأانبيبإمنإالنظامإاجمليعيإ"الثناي"إحيثإتكونإ

 لكإخليةإموصةلإبلكإمجمع.

 النظمإالفراغيةإ5-4-3

إومضخاتإإ) إتوصيلإةراغية إونظم إيهإمتنوعاتإةراغية إبقدرةإأأ( إخصيصا إمعدة إأأو إمصيية ةراغية

 قدماإمكعاا/دقيقة(؛إ175أأمتارإمكعاة/دقيقةإ)إ5شفطإلإتقلإعنإ

إللعيلإيفإأأجواءإحتتويإعىلإسادسإةلوريدإاليورانيوم،إإ) ب(إومضخاتإةراغيةإمصصيةإخصيصا

كونإمبونةإ%،إأأوإت60تصنعإمنإالألومينيومإأأوإالنيلكإأأوإالس اانكإاحملتويةإعىلإالنيلكإبنس اةإتزيدإعىلإ

زاحيةإ جيابية،إوأأنإتكونإذاتإسداداتإا  بأأيإمنإذه إاملواد.إوجيوزإلهه إاملضخاتإأأنإتكونإدوارةإأأوإا 

 وةلوروكربونيةإوموائعإْعلإخاصة.

 صامماتإال غالقإوالتحُكإاخلاصةإ5-4-4

غالقإوحتُكإمنفاخيةإيدويةإأأوإأأوتوماتيةإمصييةإاوإمعدةإخصيصا،إمصنوعةإمنإموادإ يهإصامماتإا 

إمنإقاد إالصامم إيرتاوحإقور إاليورانيوم، إعىلإمقاومةإسادسإةلوريد إ59ا ىلإإ5،1ممإ)إ1500ا ىلإإ40رة

ثراءإابلنتشارإالغازي.  بوصة(،إلرتكيهباإيفإالنظمإالرئيس يةإوال ضاةيةإملصانعإال 
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 املوياةاتإالكتليةإلسادسإةلوريدإاليورانيوم/املصادرإالأيونيةإ5-4-5

إأأإ إمغنويس ية إكتلية إموياةات إأأخهإيه إعىل إقادرة إخصيصا، إمعدة إأأو إمصيية إالأقواب إرابعية و

عيناتإ"مبارشة"إمنإالتغهيةإأأوإالنواجتإأأوإاخمللفاتإمنإاجملاريإالغازيةإلسادسإةلوريدإاليورانيوم،إوتمتزيإ

 جبييعإاخلواصإالتالية:

 ؛320حتليلإوحدةإلكتةلإذريةإتزيدإعىلإإ-1

 أأوإمبونةإهبامإموليةإابلنيلك؛إمصادرإأأيونيةإمبنيةإمنإالنيكرومإأأوإاملوئلإ-2

 مصادرإتأأينيإابلرمجإال لكرتوين؛إ-3

 نظامإمجمعيإمناسبإللتحليلإالنظريي.إ-4

يضاحية  ملحوظةإا 

ماإأأهناإتتصلإاتصالإمبارشاإبغازإمعاجلةإسادسإةلوريدإاليورانيومإأأوإأأهناإ الأصنافإاملهكورةإأأعال إا 

اقبية.إومجيعإالأسوحإاليتإتالمسإغازإاملعاجلةإتصنعإلكهاإتتحُكإحتكامإمبارشاإيفإالتدةقإداخلإالسلسةلإالتع

منإموادإقادرةإعىلإمقاومةإسادسإةلوريإاليورنيومإأأوإتكونإمبونةإدمثلإذه إاملواد.إولأغراضإالأجزاءإ

إاليورنيومإ إةلوريد إبسادس إالتأ لك إمقاومة إعىل إالقادرة إاملواد إتشيل إالغازي، إالانتشار إدمفردات املتصةل

إالس اانكإاليتإالصلبإغريإالقاب إوالنيلكإأأو إالألومينيوم إوأأكس يد إوس اانكإالألومينيوم إوالأوملنيوم لإللصدأأ

%،إوالاولميراتإالهيدروكربونيةإاملفلورةإةلورةإاكمةلإالقادرةإعىلإإ60حتتويإعىلإالنيلكإبنس اةإلإتقلإعنإ

 مقاومةإسادسإةلوريدإاليورانيوم.

 عدةإخصيصاإلس تخداهماإيفإمصانعإال ثراءإالأيرودينايمالنظمإواملعداتإواملكوانتإاملصييةإأأوإاملإ5إ-5

 ملحوظةإمتهيدية

يمتإيفإْعلياتإال ثراءإالأيرودينايمإضغطإمزجيإمنإسادسإةلوريدإاليورانيومإالغازيإوالغازإاخلفيفإ

إقوىإ إالفصلإالنظرييإعنإطريقإتوليد إعربإعنارصإةصلإحيثإيمت إمثإميرر إالهليوم(، )الهيدروجنيإأأو

عاليةإبواسوةإشلكإذنديسإمنحينإاجلدار.إوقدإاس تحدثتإبنجاحإْعليتانإمنإذهاإالنوعإإطاردةإمركزية

إالعيليتنيإتشيلإاملكوانتإ وذام:إْعليةإالفصلإابلفوذةإالنفاتة،إوْعليةإالفصلإادلوايمإابلأانبيب.إويفإلكتا

إ)الفوذاتإالنف إأأسووانيةإحتتويإعىلإعنارصإالفصلإاخلاصة إملرحةلإالفصلإأأوعية إأأانبيبإالرئيس ية إأأو اثة

إالنامجةإعنإالضغط.إ إاملس تخدمةإيفإحسبإاحلرارة الفصلإادلوايم(،إوالضواغطإالغازيةإومبادلتإاحلرارة

إذاماإلالس تخدامإالهناي.إ وحيتاجإأأيإمصنعإأأيرودينايمإلعددإمنإذه إاملراحلإحىتإتوةرإالمكياتإمؤرشا

رانيوم،إجيبإأأنإتصنعإمجيعإأأسوحإاملعداتإونظراإلأنإالعيلياتإالأيروديناميةإتس تخدمإسادسإةلوريدإاليوإ

 والأانبيبإوالأهجزةإ)املالمسةإللغاز(إمنإموادإلإتتأأثرإدمالمس هتاإلسادسإةلوريدإاليورانيوم.

يضاحية  ملحوظةإا 

إبغازإسادسإةلوريدإاليورانيومإ ماإأأهناإتتصلإاتصالإمبارشا الأصنافإاليتإيردإبياهناإيفإذهاإاجلزءإا 

إأأإ إالأسوحإاملس تخدمإيفإالعيلية، إمجيع إوتصنع إداخلإالسلسةلإالتعاقبية. إيفإتدةقه إمبارشا إتتحُكإحتكام و
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املالمسةإلغازإاملعاجلةإابلاكملإمنإموادإقادرةإعىلإمقاومةإالتأ لكإبسادسإةلوريدإاليورانيومإأأوإتوىلإبواقةإ

القادرةإعىلإمقاومةإمنإمثلإذه إاملواد.إولأغراضإاجلزءإاملتعلقإدمفرداتإال ثراءإالأيرودينايم،إتشيلإاملوادإ

التأ لكإبسادسإةلوريدإاليورانيومإالنحاس،إوالصلبإغريإالقابلإللصدأأ،إوالألومينيوم،إوس اائكإالألومينيوم،إ

%منه،إوالاولميراتإالهيدروكربونيةإاملفلورةإةلورةإ60والنيلكإأأوإس اائكهإاليتإحتتويإعىلإنس اةإلإتقلإعنإ

 ورانيوم.اكمةلإوالقادرةإعىلإمقاومةإسادسإةلوريدإالي

 ةوذاتإالفصلإالنفاثةإ5-5-1

إقنواتإ إمن إالنفاتة إالفصل إةوذات إوتتأألف إخصيصا. إمعدة إأأو إمصيية إدمجيعاهتا إنفاثة إةوذات يه

مم(،إإ0،05ا ىلإإ0،1ممإ)يرتاوحإعادةإبنيإإ1منحنيةإعىلإشلكإشقإطويلإلإيزيدإنصفإقورإاحنناهئاإعىلإ

إاليورانيوم إالتأ لكإبسادسإةلوريد إعىلإمقاومة إالغازإإقادرة إتفصل إالنفاثة إداخلإالفوذة إقاطعة إحاةة ولها

 املتدةقإعريإالفوذةإا ىلإجزأأين.

 أأانبيبإالفصلإادلوايمإ5-5-2

إويهإأأانبيبإأأسووانيةإالشلكإأأوإ إللفصلإادلوايم. إأأوإمعدةإخصيصا إمصيية يهإأأانبيبإدمجيعاهتا

ليورانيومإأأوإموليةإهبه إمس تدقةإالورف،إمصنوعةإمنإموادإقادرةإعىلإمقاومةإالتأ لكإبسادسإةلوريدإا

ولهاإمدخلإمماسإإ1:20مس،إولإتزيدإنس اةإطولهاإعىلإقورذاإعىلإإ4مسإوإ5،0املواد،إيرتاوحإقورذاإبنيإ

 أأوإأأكرث.إوجيوزإأأنإجتهزإالأانبيبإدملحقاتإعىلإشلكإةوذاتإنفاثةإيفإا حدىإهنايتهيامإأأوإلكتهيام.

يضاحية  ملحوظةإا 

حدىإالهنايتنيإأأوإعربإدوراتإدوامية،إأأوإيفإيدخلإغازإالتغهيةإا ىلإأأناوبإالفصلإا إا  دلوايمإماسا

 عدةإمواضعإمماسةإعىلإطولإحميطإالأناوب.

 الضاغواتإونفاخاتإالغازإ5-5-3

جيابية،إأأوإنفاخاتإغازإمصنوعةإمنإموادإ زاحيةإا  يهإضاغواتإحموريةإأأوإانبهةإابلوردإاملركزيإأأوإا 

مإأأوإموليةإهبه إاملواد،إبقدرةإامتصاصإملزجيإمنإسادسإقادرةإعىلإمقاومةإالتأ لكإبسادسإةلوريدإاليورانيوإ

 ةلوريدإاليورانيوم/الغازاتإاحلامةلإُلإ)الهيدروجنيإأأوإالهليوم(إلإتقلإعنإمرتينإمكعانيإيفإادلقيقة.

يضاحية  ملحوظةإا 

 .1:6وإ1:1،2ترتاوحإنس اةإالضغطإاليموذجيةإابلنس اةإلهه إالضاغواتإونفاخاتإالغازإبنيإ

 لعيودإادلوارسداداتإاإ5-5-4

إترصيفإ إوتوصيالت إتغهية إبتوصيالت إخصيصا، إمعدة إأأو إمصيية إادلوار إللعيود إسدادات يه

إنفاخاتإالغازإدمحراكتإ إللضاغواتإأأو إادلوارة إاذليإيوصلإالأْعدة غالقإالعيود إمنإأأجلإا  للسدادات،

الهواءإأأوإغازإالتشغيل،إمنإأأجلإضامنإعوليةإالسداداتإملنعإترسبإغازإاملعاجلةإا ىلإاخلارج،إأأوإترسبإ

إةلوريدإ إسادس إمن إدمزجي إاملليئة إالغاز، إنفاخة إأأو إللضاغط إادلاخلية إالغرةة إداخل إا ىل ال غالق

 اليورانيوم/الغازاتإاحلامةلإُل.
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 مبادلتإاحلرارةإللتربيدإالغازيإ5-5-5

يهإمبادلتإحرارةإمصييةإأأوإمعدةإخصيصا،إمصنوعةإمنإموادإقادرةإعىلإمقاومةإالتأ لكإبسادسإ

 دإاليورانيومإأأوإموليةإدمثلإذهاإاملواد.ةلوري

 أأوعيةإةصلإالعنارصإ5-5-6

إالتأ لكإ إعىلإمقاومة إقادرة إلفصلإالعنارص،إمصنوعةإمنإمواد إأأوإمعدةإخصيصا يهإأأوعيةإمصيية

إةوذاتإ إأأانبيبإالفصلإادلوايمإأأو إبغرضإاحتواء إاملواد إدمثلإذه  إمولية إأأو إاليورانيوم بسادسإةلوريد

 الفصلإالنفاثة.

يضاحيةملحوظ  ةإا 

مم،إأأوإإ900ممإويزيدإطولهاإعىلإإ300جيوزإأأنإتكونإذه إالأوعيةإاسووانيةإالشلكإيتجاوزإقورذاإ

إأأوإ إأأةقيا إحبيثإميكنإتركيهبا ميكنإأأنإتكونإأأوعيةإمس تويةلإالشلكإذاتإأأبعادإمامتثةل،إوقدإيمتإتصيميها

 رأأس يا.

 نظمإالتغهية/نظمإحسبإالنواجتإواخمللفاتإ5-5-7

إمعد إأأو إعىلإيهإنظم إقادرة إمنإمواد إمصنوعة إال ثراء إملصانع إخصيصا إمعدة إأأو إمصيية اتإمعاجلة

 مقاومةإالتأ لكإبسادسإةلوريدإاليورانيومإأأوإموليةإدمثلإذه إاملوادإوتش متلإعىلإماإي ي:

 أأ(إمحمياتإأأوإمواقدإأأوإنظمإتغهيةإتس تخدمإيفإمتريرإسادسإةلوريدإاليورانيومإا ىلإْعليةإال ثراء؛إ)

إل زاحةإسادسإةلوريدإب(إحمولتإإ) إتس تخدم إ)أأوإمصائدإابردة( إا ىلإاحلاةلإالصلاة لتحويلإالغاز

 اليورانيومإمنإْعليةإال ثراءإلنقهلإبعدإذكلإابلتسخني؛

إمنإإ) إاليورانيوم إل زاحةإسادسإةلوريد إا ىلإسائلإتس تخدم إلتحويلإالغاز إأأو ج(إحمواتإللتصليد

 السائةلإأأوإالصلاة؛ْعليةإال ثراءإعنإطريقإضغوهإوحتويهلإا ىلإالصورةإ

 د(إحمواتإ'نواجت'إأأوإ'خملفات'إلنقلإسادسإةلوريدإاليورانيومإيفإحاوايت.إ)

 نظمإأأانبيبإالتوصيلإ5-5-8

يهإنظمإأأانبيبإتوصيلإمصنوعةإمنإموادإقادرةإعىلإمقاومةإالتأ لكإبسادسإةلوريدإاليورانيومإأأوإ

إ إسادس إملناوةل إخصيصا إمعدة إأأو إمصيية إاملواد، إذه  إدمثل إالسلسةلإمولية إداخل إاليورانيوم ةلوريد

الأيروديناميةإالتعاقبية.إوعادةإماإتكونإش اكةإالأانبيبإذه إذاتإتصيميإيمتزيإابلتوصيلإ'الثناي'،إحيثإ

 تكونإلكإمرحةلإاوإمجموعةإمراحلإموصةلإبلكإموصل.

 النظمإواملضخاتإالفراغيةإ5-5-9

أأمتارإمكعاة/دقيقة،إتتكونإمنإإ5عنإإأأ(إنظمإةراغيةإمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإبقدرةإشفطإلإتقلإ)

إسادسإ إعىل إحتتوي إأأجواء إيف إللعيل إومصيية إةراغية، إومضخات إةراغية إوموصالت إةراغية متنوعات

 ةلوريدإاليورانيوم؛
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إةلوريدإإ) إسادس إعىل إحتتوي إأأجواء إيف إللعيل إخصيصا إمعدة إأأو إمصيية إةراغية إومضخات ب(

أ لكإبسادسإةلوريدإاليورانيومإأأوإتوىلإدمثلإذه إاملواد.إاليورانيوم،إتصنعإمنإموادإقادرةإعىلإمقاومةإالت

 وجيوزإلهه إاملضخاتإأأنإتس تخدمإسداداتإةلوروكربونيةإوموانعإْعلإخاصة.

 صامماتإال غالقإوالتحُكإاخلاصةإ5-5-10

غالقإوحتُكإمنفاخيةإيدويةإاوإأأوتوماتية،إمصنوعةإمنإموادإقادرةإعىلإمقاومةإالتأ لكإ يهإصامماتإا 

إيرتاوحإقورإالصاممإمنإبسادسإةلوري إاملواد، إأأوإموليةإدمثلإذه  مم،إويهإإ1500ا ىلإإ40دإاليورانيوم

 مصييةإأأوإمعدةإخصيصاإلرتكيهباإيفإالنظمإالرئيس يةإوال ضاةيةإملصانعإال ثراءإالأيرودينايم.

 املوياةاتإالكتليةإلسادسإةلوريدإاليورانيوم/املصادرإالأيونيةإ5-5-11

إمغنويس ي إكتلية إموياةات إأأخهإيه إعىل إقادرة إخصيصا، إمعدة إأأو إمصيية إالأقواب إرابعية إأأو ة

عينات،إمبارشة،إمنإالتغهيةإأأوإ'النواجت'إأأوإ'اخمللفات'إمنإاجملاريإالغازيةإلسادسإةلوريدإاليورانيومإوتمتزيإ

 جبييعإاخلواصإالتالية:

 ؛320حتليلإوحدةإلكتةلإتزيدإعىلإإ-1

 لإأأوإمبونةإهباتنيإاملادتنيإأأوإموليةإابلنيلك؛مصادرإايونيةإمبنيةإمنإالنيكرومإأأوإاملوئإ-2

 مصادرإتأأينيإابلرمجإال لكرتوين؛إ-3

 نظامإمجمعيإمناسبإللتحليلإالنظريي.إ-4

 نظمإةصلإسادسإةلوريدإاليورانيوم/الغازاتإاحلامةلإُلإ5-5-12

إيهإنظمإمعاجلةإمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإلفصلإسادسإةلوريدإاليورانيومإعنإالغازاتإاحلامةلإُل

 )الهيدروجنيإأأوإالهليوم(.

يضاحية  ملحوظةإا 

مصيتإذه إالنظمإلتخفيفإحمتوىإسادسإةلوريدإاليورانيومإيفإالغازاتإاحلامةلإُلإا ىلإجزءإواحدإ

 يفإاملليونإأأوإأأقل،إوجيوزإأأنإتشيلإبعضإاملعداتإمثل:

عيلإعندإدرجاتإأأ(إمبادلتإاحلرارةإابلتربيدإوأأهجزةإةصلإيفإدرجاتإاحلرارةإاملنخفضةإقادرةإعىلإالإ)

 درجةإمئويةإحتتإالصفرإأأوإدوهنا؛إ120حرارةإتصلإا ىلإ

إا ىلإإ) إتصل إدرجاتإحرارة إعىلإالعيلإعند إقادرة إوحداتإتربيد إأأو إحتتإإ120ب( إمئوية درجة

 الصفرإأأوإدوهنا؛

إسادسإإ) إةصل إيف إاملس تخدمة إادلوايم إالفصل إأأانبيب إوحدات إأأو إالنفاثة إالفصل إةوذات إأأو ج(

 عنإالغازاتإاحلامةلإُل؛ةلوريدإاليورانيومإ

د(إأأوإاملصائدإالااردةإلسادسإةلوريدإاليورانيومإالقادرةإعىلإالعيلإعندإدرجاتإحرارةإتصلإا ىلإإ)

 درجةإمئويةإحتتإالصفرإأأوإدوهنا.إ20
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إال ثراءإابلتاادلإإ6إ-5 إيفإمصانع إلس تخداهما إأأوإاملعدةإخصيصا النظمإواملعداتإواملكوانتإاملصيية

 دلإالأيوينالكمييايإأأوإالتاا

 ملحوظةإمتهيدية

تؤديإالاختالةاتإالبس يوةإيفإالكتةلإبنيإنظائرإاليورانيومإا ىلإحدوثإتغرياتإطفيفةإيفإتوازانتإ

إذام:إ إْعليتان إبنجاح إاس تحدثت إوقد إالنظائر. إلفصل إأأساس إدمثابة إتكون إأأن إميكن إالكمييائية التفاعالت

 مادةإصلاةإوأأخرىإسائةل.إالتاادلإالكمييايإبنيإالسوائل،إوالتاادلإالأيوينإبني

ةفيإْعليةإالتاادلإالكمييايإبنيإالسوائل،إجيريإاتصالإيفإالاجتا إاملعاكسإبنيإأأطوارإالسوائلإغريإ

القابةلإلالمزتاجإ)املائيةإوالعضوية(إل حداثإالأثرإالتعاقيبإلآلفإمنإمراحلإالفصل.إويتأألفإالوورإاملايإ

درولكوريك؛إأأماإالوورإالعضويإةيتكونإمنإمادةإاس تخالصإمنإلكوريدإاليورانيومإيفإحملولإحامضإالهي

إسلسةلإ إيف إاملس تخدمة إاملوصالت إتكون إأأن إوجيوز إعضوي. إمهيب إيف إاليورانيوم إلكوريد إعىل حتتوي

الفصلإالتعاقبيةإأأْعدةإتاادلإبنيإالسوائلإ)مثلإالأْعدةإالناضيةإاملزودةإبلوحاتإمنخلية(إأأوإاملوصالتإ

ركزي.إويلزمإحدوثإحتولتإكمييائيةإ)أأكسدةإواخزتال(إعندإهناييتإسلسةلإالفصلإالنابهةإللسوائلإابلوردإامل

عادةإادلةقإيفإلكإهناية.إوأأحدإالاذامتماتإالرئيس يةإابلنس اةإللتصيميإ التعاقبيةإمنإأأجلإالوةاءإدمتولااتإا 

إتس تخدمإأأْعدةإوأأانبيبإمإ صنوعةإمنإيمتثلإيفإجتنبإتلوتإاجاريإاملعاجلةإباعضإالأيوانتإالفلزية.إوذلا

 الاالستيكإومبونةإبهإ)دماإيفإذكلإاس تخدامإالاولميراتإالفلوروكربونية(إو/أأوإمبونةإابلزجاج.

أأماإيفإْعليةإالتاادلإالأيوينإبنيإاملوادإالصلاةإوالسائةل،إةا نإال ثراءإيمتإعنإطريقإالامزتاز/امل إيفإ

إويمت متريرإحملولإمنإاليورانيومإيفإحامضإإراتين إأأوإممزتإخاصإللتاادلإالأيوينإيمتزيإبرسعةإْعلإةائقة.

الهيدرولكوريكإوموادإكمييائيةإأأخرىإعربإأأْعدةإال ثراءإالأسووانيةإاليتإحتتويإعىلإقيعانإمبونةإللييزتات.إ

عادةإادلةقإرضوريإل طالقإاليورانيومإمنإامليزتإا ىلإالتدةقاتإالسائةلإحبيثإميكنإجتييعإ'النواجت'إ ونظامإا 

ابس تخدامإعواملإكمييائيةإمناس اةإلالخزتال/الأكسدةإيعادإتوليدذاإابلاكملإيفإدوائرإو'اخمللفات'.إويمتإذكلإ

عادةإتوليدذاإجزئياإداخلإأأْعدةإالفصلإالنظرييإذاته.إويقتيضإوجودإحماليلإ خارجيةإمنفصةل،إكامإميكنإا 

إمقاومةإمركزةإساخنةإحلامضإالهيدرولكوريكإيفإذه إالعيليةإأأنإتصنعإاملعداتإمنإموادإخاصةإقادرةإعىل

 التأ لكإبسادسإةلوريدإاليورانيومإأأوإتوىلإدمثلإذه إاملواد.

 أأْعدةإالتاادلإبنيإالسوائلإ)التاادلإالكميياي(إ1-6-5

يهإأأْعدةإللتاادلإبنيإالسوائلإيفإالاجتا إاملعاكس،إمزودةإدمس تلزماتإللقوىإاملياكنيكيةإ)أأيإأأْعدةإ

دةإذاتإخالطاتإتوربينيةإداخلية(،إمصييةإأأوإمعدةإناضيةإبلوحاتإمنخلية،إوأأْعدةإلوحاتإتاادلية،إوأأْع

خصيصاإل ثراءإاليورانيومإابس تخدامإْعليةإالتاادلإالكميياي.إومنإأأجلإمقاومةإالتأ لكإدمحاليلإمركزةإحلامضإ

إالاولميراتإ إ)مثل إمناس اة إدلائنية إمواد إمن إادلاخلية إومكوانهتا إالأْعدة إذه  إتصنع الهيدرولكوريك،

إ إأأو إحبيثإيكونإالفلوروكربونية( إاملرح يإللأْعدة إوقدإمصمإزمنإالاقاء إاملواد. الزجاجإأأوإتوىلإدمثلإذه 

 اثنية(.إ30قصرياإ)لإيزيدإإعىلإ
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 املواصالتإالنابهةإللسوائلإابلوردإاملركزيإ)التاادلإالكميياي(إ5-6-2

خدامإيهإموصالتإانبهةإللسوائلإابلوردإاملركزيإمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإل ثراءإاليورانيومإابس ت

ْعليةإالتاادلإالكميياي.إوتس تخدمإمثلإذه إاملوصالتإادلورانإيفإتش تيتإاجملاريإالعضويةإواملائيةإمثإقوةإ

إتصنعإ إحلامضإالهيدرولكوريك، إالتأألكإابحملاليلإاملركزة إومنإأأجلإمقاومة إاملركزيإلفصلإالأطوار. الورد

بونية(إأأوإتاونإهباإأأوإابلزجاج.إوقدإروعيإاملوصالتإمنإموادإدلائنيةإمناس اةإ)إمثلإالاولميراتإالفلوروكرإ

 اثنية(.إ30يفإإتصيميإزمنإالاقاءإاملرح يإلليوصالتإالنابهةإابلوردإاملركزيإحبيثإيكونإقصرياإ)لإيتجاوزإ

 نظمإإومعداتإاخزتالإاليورانيومإ)التاادلإالكميياي(إ5-6-3

لكرتوكمييائيةإمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإلخزتإإ)أأإ الإليورانيومإمنإحاةلإتاكةؤإا ىلإ(إيهإخالايإاخزتالإا 

أأخرىإابلنس اةإل ثراءإاليورانيومإابس تخدامإْعليةإالتاادلإالكميياي.إوجيبإأأنإتكونإموادإاخلالايإاملالمسةإ

 حملاليلإاملعاجلةإقادرةإعىلإمقاومةإالتأ لكإابحملاليلإاملركزةإحلامضإالهيدرولكوريك.

يضاحية  ملحوظةإا 

إا إاخلالاي إالأعىل.إيراعىإيفإتصيميإجحرية إالتاكةؤ إا ىلإحاةل إاليورانيوم إأأكسدة عادة إا  إمتنع إأأن لاكثودية

وحىتإميكنإالاحتفاظإابليورانيومإيفإاحلجريةإالاكثودية،إجيوزإأأنإتزودإاخلليةإبغشاءإحاجزإكتميإمكونإمنإ

 موادإخاصةإلتاادلإالاكتيوانت.إويتأألفإالاكثودإمنإموصلإمناسبإلليوادإالصلاةإاكجلراةيت.

منإإ4مصييةإأأوإمعدةإخصيصاإيفإهنايةإانجتإالسلسةلإالتعاقبيةإل خراجإاليورانيومإ+إ(إيهإنظمإ)ب

 اجملرىإالعضوي،إوضاطإالرتكزيإامحليضإوتغديةإخالايإالاخزتالإال لكرتوكميياي.

يضاحية  ملحوظةإا 

إ+ إاليورانيوم زاحة إا  إأأجل إمن إلليهياات إاس تخالص إمعدات إمن إالنظم إذه  إاجملرىإإ4تتأألف من

إ إا ىل إأأيوانتإالعضوي إتركزي إنس اة إومراقبة إلضاط إأأخرى إمعدات إأأو إو/ إتاخري إومعدات إماي، حملول

الهيدروجنيإيفإاحمللول،إومضخاتإأأوإأأهجزةإأأخرىإلنقلإالتغهيةإا ىلإخالايإالاخزتالإال لكرتوكميياي.إومنإ

إيفإالتصيميإجتنبإتلوثإاجملرىإاملايإباعضإالأيوانت إاليتإجيبإمراعاهتا الفلزية.إإالاعتااراتإالرئيس ية

إموادإ إمن إمصنوعة إمعدات إمن إاملعاجلة، إجملرى إاملالمسة إللأجزاء إابلنس اة إالنظام، إبناء إيمت إذكل وعىل

إواجلراةيتإ إايرث، إالاويل إوسلفون إالاوليفينيل، إوكربيتات إالفلوروكربون، إوبولميرات إالزجاج إ)مثل مناس اة

 املرشبإابلراتين (إأأوإمغواةإبواقةإمهنا.

 يةإ)التاادلإالكميياي(نظمإحتضريإالتغهإ5-6-4

إاخلاصةإ إالعايلإالنقاء إاليورانيوم إبلكوريد إالتغهية نتاجإحماليل إل  إخصيصا إمعدة إأأو إمصيية يهإنظم

 دمصانعإةصلإنظائرإاليورانيومإابلتاادلإالكميياي.

يضاحية  ملحوظةإا 

ذابةإواس تخالصإاملهيااتإو/إأأوإالتاادلإالأيوينإلأغراضإا لتنقية،إتتكونإذه إالنظمإمنإمعداتإلال 

إ+ إ+إإ6وخالايإحتليلإكهرابيإلخزتالإاليورانيوم إاليورانيوم إ+إإ4أأو إالنظمإ3ا ىلإاليورانيوم إوتنت إذه  .
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لإعىلإبضعةإأأجزاءإيفإاملليونإمنإالشوائبإالفلزيةإمثلإالكروم،إ حماليلإلكوريدإاليورانيومإاليتإلإحتتويإا 

إوالاكتيوانتإالأإ إواملوليادنوم، إوالفاانديوم، إالأعىلإمهنا.إواحلديد، إالتاكةؤ إاملتعددة إأأو إالتاكةؤ خرىإالثنائية

إ+ إاليورانيوم إيعاجل إاذلي إالنظام إمن إأأجزاء إبناء إيف إاملس تخدمة إأأوإإ3واملواد إالزجاج إتشيل إالنقاء العايل

إأأوإاجلراةيتإاملاونإبدلائنإسلفونإالاويلإايرثإاملرشبإ إأأوإكربيتاتإالاوليفينيل، بولميراتإالفلوروكربون،

  .ابلراتين

 نظمإأأكسدةإاليورانيومإ)التاادلإالكميياي(إ5-6-5

إ إ+ إاليورانيوم إلأكسدة إخصيصا إمعدة إأأو إمصيية إإ3يهإنظم إ+ إا ىلإإ4ا ىلإيورانيوم عادته بغرضإا 

 سلسةلإةصلإنظائرإاليورانيومإالتعاقبيةإيفإْعليةإال ثراءإابلتاادلإالكميياي.

يضاحية  ملحوظةإا 

 جيوزإأأنإتشيلإذه إالنظمإمعداتإمثل:

إواس تخالصإإأأإ) إوالأكسجنيإابدلةقإاملايإمنإمعداتإالفصلإالنظريي، إمعداتإلتوصيلإاللكور )

إالنواجتإاخلاصةإابلسلسةلإإ4اليورانيومإ+إ الناجتإيفإاجملرىإالعضويإاذليإأأزيلإمنهإعندإعودتهإمنإهناية

 التعاقبية،

إاملإ)ب دخال إا  عادة إا  إميكن إحىت إالهيدرولكوريك إحامض إعن إاملاء إلفصل إمعدات إوحامضإ( اء

 الهيدرولكوريكإاملركزإا ىلإالعيليةإيفإاملواقعإاملالمئة.

 راتينجات/إممزتاتإالتاادلإالأيوينإالرسيعةإالتفاعلإ)التاادلإالأيوين(إإ5-6-6

إل ثراءإاليورانيومإ يهإراتينجاتإأأوإممزتاتإرسيعةإالتفاعلإللتاادلإالأيوينإمصييةإأأوإمعدةإخصيصا

،إدماإيفإذكلإالراتينجاتإاملساميةإذاتإالش ااكتإالكبرية،إو/إأأوإالهيالكإابس تخدامإْعليةإالتاادلإالأيوين

الرقيقةإالأغش يةإاليتإتنحرصإةهياإمجموعاتإالتاادلإالكمييايإالنشطإيفإطاقةإعىلإسوحإذيلكإدامعإمسايمإ

إقورإ إيزيد إول إالألياف. إيفإذكلإاجلس اميتإأأو إدما إالأخرىإبأأيإشلكإمناسب، إوالهيالكإاملركاة خامل،

إعىلإرإ إممزتاتإالتاادلإالأيوينإذه  إحماليلإإ0،2اتينجات/ إعىلإمقاومة إكمييائيا مم،إوجيبإأأنإتكونإقادرة

حامضإالهيدرولكوريكإاملركزإوأأنإتكونإذاتإقوةإماديةإتكفلإعدمإحتللهاإيفإأأْعدةإالتاادل.إوالراتينجات/إ

مإ)معدلإالتاادلإلإيزيدإعىلإامليزتاتإمصييةإخصيصاإلالوغإحركةإرسيعةإجداإيفإتاادلإنظائرإاليورانيوإ

 درجةإمئوية.إ200ا ىلإإ100ثوانإيفإنصفإالوقت(،إوقادرةإعىلإالعيلإيفإدرجةإحرارةإترتاوحإمنإإ10

 أأْعدةإالتاادلإالأيوينإ)التاادلإالأيوين(إ7-6-5إ

إعىلإ إالشلكإيزيدإقورذا إأأسووانية إلراتينجات/إإ1000يهإأأْعدة إودمعإالقيعانإاملاونة ممإلحتواء

التاادلإالأيوين،إمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإل ثراءإاليورانيومإابس تخدامإْعليةإالتاادلإالأيوين،إوذه إإممزتات

إدمحاليلإ إالتأألك إمقاومة إعىل إقادرة إالفلوروكربونية( إالدلائن إأأو إالتيتانيوم إ)مثل إمواد إمن إمصنوعة الأْعدة

ىلإالعيلإيفإدرجةإحرارةإترتاوحإحامضإالهيدرولكوريكإاملركزإأأوإموليةإدمثلإذه إاملواد،إوتكونإقادرةإع

 رطل/بوصةإمربعة(.إ102ميجاابساكلإ)إ7،0درجةإمئوية،إودمس توايتإضغطإتتجاوزإإ200ا ىلإإ100منإ
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 نظمإا عادةإدةقإالتاادلإالأيوينإ)التاادلإالأيوين(إ5-6-8

إ)عوامل(إإ)أأإ إعامل إتوليد إل عادة إخصيصا إمعدة إأأو إمصيية لكرتوكميياي إا  إأأو إكميياي إاخزتال إنظم )

ثراءإاليورانيومإابلتاادلإالأيوين.  الاخزتالإالكمييايإاملس تخدمإيفإالسالسلإالتعاقبيةإل 

إتوليدإعاملإ)عوامل(إإ)ب إل عادة لكرتوكمييائيةإمصييةإأأوإمعدةإخصيصا إأأوإا  إكمييائية إأأكسدة (إونظم

 .الأكسدةإالكمييائيةإاملس تخدمإيفإالسالسلإالتعاقبيةإل ثراءإاليورانيومإابلتاادلإالأيوين

يضاحية  ملحوظةإا 

+(،إعىلإ3جيوزإيفإْعليةإال ثراءإابلتاادلإالأيوينإأأنإيس تخدمإالتيتانيومإالثاليثإالتاكةؤإ)التيتانيومإ

+إعنإطريقإ3سبيلإاملثال،إابعتاار إاكتيونإاخزتال،إويفإذه إاحلاةلإيعيدإنظامإالاخزتالإتوليدإالتيتانيومإ

 +.4اخزتالإالتيتانيومإ

+(إمكؤكسد،إويفإذه إاحلاةلإ3ليةإاس تخدامإاحلديدإالثاليثإالتاكةؤإ)إاحلديدإكامإميكنإيفإذه إالعيإ

 +.2+إعنإطريقإأأكسدةإاحلديدإ3يعيدإنظامإالأكسدةإتوليدإاحلديدإ

 النظمإواملعداتإواملكوانتإاملصييةإأأوإاملعدةإخصيصاإلس تخداهماإيفإمصانعإال ثراءإبوريقةإاللزيرإ5-7

 ملحوظةإمتهيدية

ليةإلعيلياتإال ثراءإابس تخدامإاللزيرإيفإةئتنيإوذام:إالنظمإاليتإيكونإةهياإوس يطإتندرجإالنظمإاحلا

العيليةإذوإخبارإاليورانيومإاذلري،إوالنظمإاليتإيكونإةهياإوس يطإالعيليةإذوإخبارإمركبإيورانيوم.إوتشيلإ

أأوإإAVLISاذلريإ)ةصلإنظائرإاللزيرإابلاخارإإ-الرموزإالشائعةإملثلإذه إالعيلياتإماإي ي:إالفئةإالأوىلإ

SILVAإ-(؛إالفئةإالثانيةإ(الفصلإالنظرييإابللزيرإاجلزييئإMLISأأوإإMOLISإوالتفاعلإالكمييايإعنإ)

(.إوتشيلإالنظمإواملعداتإواملكوانتإاملس تخدمةإيفإCRISLAطريقإتنش يطإاللزيرإالانتقايإالنظرييإ)

إالي إةلز إباخار إللتغهية إأأهجزة إ)أأ( إي ي: إما إاللزير ثراء إا  إأأهجزةإمصانع إأأو إ)للتأأينيإالضويإالانتقاي( ورانيوم

للتغهيةإباخارإمركبإاليورانيومإ)للتفكيكإالضويإأأوإالتنش يطإالكميياي(؛إ)ب(إأأهجزةإمجلعإةلزإاليورانيومإ

إأأوإ إاملركااتإاملفصوةل إمجلع إوأأهجزة إالأوىل، إللفئة إابلنس اة إو'خملفات'، إ'نواجت'، املرثىإواملستنفدإيفإشلك،

شلكإ'نواجت'،إواملوادإالبس يوةإيفإشلكإ'خملفات'إابلنس اةإللفئةإالثانية؛إ)ج(إنظمإمعاجلةإابللزيرإاملتفاعةلإيفإ

إ إاليورانيوم إوقدإ235إ-منإأأجلإاحلثإالانتقايإلأنواع إوحتويلإالنواجت. إومعداتإلتحضريإالتغهية إ)د( ؛

دراجإأأيإمنإتكنولوجيا  تإاللزيرإاملتاحة.يقتيضإتعقدإْعليةإقياسإطيفإذراتإاليورانيومإومركااتهإا 

يضاحية  ملحوظةإا 

إةلزإ إسائل إأأو إباخار إمبارشا إاتصال إاجلزء إذها إيف إرسدذا إيرد إاليت إاملفردات إمن إالعديد يتصل

إالغازإوغازاتإ اليورانيوم،إأأوإبغازاتإاملعاجلةإاليتإتتكونإمنإسادسإةلوريدإاليورانيومإأأوإمزجيإمنإذها

أأوإسادسإةلوريدإاليورانيومإابلاكملإمنإموادإقادرةإعىلإإأأخرى.إوتصنعإمجيعإالأسوحإاملالمسةإلليورانيوم

مقاومةإالتأألكإأأوإتوىلإدمثلإذه إاملواد.إولأغراضإاجلزءإاملتعلقإدمفرداتإال ثراءإاملعمتدةإعىلإاللزير،إتشيلإ

إاجلراةيتإاملو يإ إس اائكإاليورانيوم إأأو إاليورانيوم إسائلإةلز إأأو إالتأألكإباخار إعىلإمقاومة إالقادرة املواد
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إالنحاس،إاب إةتشيل إاليورانيوم إةلوريد إبسادس إالتأ لك إمقاومة إعىل إالقادرة إاملواد إأأما إوالتنتالوم؛ تريوم ل 

والصلبإغريإالقابلإللصدأأ،إوالألومينيوم،إوس اائكإالألومنيوم،إوالنيلكإأأوإالس اائكإاليتإحتتويإعىلإنس اةإ

ةلإوالقادرةإعىلإمقاومةإسادسإةلوريدإ%إمنإالنيلك،إوالاولميراتإالهيدروكربونيةإاملفلورةإاكم60لإتقلإعنإ

 اليورانيوم.

 (AVLISنظمإتاخريإاليورانيومإ)إ5-7-1

نظمإمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإلتاخريإاليورانيوم،إحتتويإعىلإقدرةإعاليةإلزنعإال لكرتوانتإأأوإمسحإ

 كيلوواط/مس.إ2،5خمانقإالأشعةإال لكرتونيةإبقدرةإموهجةإلإتقلإعنإ

 (إAVLISاليورانيومإالسائةلإ)نظمإمناوةلإةلزاتإإ5-7-2

إمنإ إتتكون إس اائكه، إأأو إاملصهور إلليورانيوم إخصيصا إمعدة إأأو إمصيية إسائةل إةلزات إمناوةل نظم

 بوتقاتإومعداتإالتربيدإاخلاصةإهبا.

يضاحية  ملحوظةإا 

إمنإموادإ إأأوإس اائكه إاملصهور إالأخرىإاليتإتالمسإاليورانيوم إالنظام إذها إالاوتقاتإوأأجزاء تصنع

مقاومةإالتأ لكإواحلرارةإبصورةإمناس اةإأأوإتوىلإدمثلإذه إاملواد.إوتشيلإاملوادإاملناس اةإالتنتالوم،إقادرةإعىلإ

تريوم،إواجلراةيتإاملو يإبأأاكس يدإأأخرىإأأرضيةإاندرةإأأوإمزجيإمهنا.  واجلراةيتإاملو يإابل 

 (AVLISمجمعاتإ"نواجت"إو"خملفات"إةلزإاليورانيومإ)إ5-7-3

إو"خملف إأأوإيهإمجمعاتإ"نواجت" إيفإالشلكإالسائل إاليورانيوم إلفلز إخصيصا إمعدة إأأو إمصيية ات"

 الصلب.

يضاحية  ملحوظةإا 

إةلزإ إسائل إأأو إباخار إوالتأ لك إاحلرارة إمقاومة إعىل إقادرة إمواد إمن إاجمليعات إذه  إمكوانت تصنع

إ إأأن إوجيوز إاملواد، إذه  إدمثل إتوىل إأأو إالتنتالوم( إأأو إابل يرتيوم إاملو ي إاجلراةيت إ)مثل تشيلإاليورانيوم

أأانبيب،إوصامماتإولوازمإو"ميازيب"،إوأأهجزةإتلقمي،إومبادلتإحرارةإوأألواحإجتييعإخاصةإبأأساليبإالفصلإ

 املغناطييسإأأوإال لكرتوس تايتإأأوإغريإذكلإمنإالأساليب.

 (AVLISحاوايتإمناذجإأأهجزةإالفصلإ)إ5-7-4

إمص إلحتواء إخصيصا إمعدة إأأو إمصيية إالشلك إمس تويةل إأأو إأأسووانية إأأوعية إةلزإيه إخبار در

لكرتونية،إومجمعات"إالنواجت"إو"اخمللفات".  اليورانيومإوخمنقإالأشعةإال 

يضاحية  ملحوظةإا 

إوامليا ،إوصامماتإلأشعةإ إابلكهرابء إالتغهية إبأأهجزة إواةرإمنإاملناةهإاخلاصة إعدد إاحلاوايتإهبا ذه 

ا.إكامإتتوةرإهباإوسائلإللفتحإاللزير،إوتوصيالتإملضخاتإالتفريغ،إوأأهجزةإلتشخيصإأأعوالإالأهجزةإومراقبهت

 وال غالقإمنإأأجلإا اتحةإجتديدإاملكوانتإادلاخلية.
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 (MLISالفوذاتإالنفاثةإللمتددإةوقإالصويتإ)إ5-7-5

يهإةوذاتإنفاثةإللمتددإةوقإالصويتإمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإلتربيدإمزجيإسادسإةلوريدإاليورانيومإ

 يهإقادرةإعىلإمقاومةإالتأ لكإبسادسإةلوريدإاليورانيوم.لكفنيإأأوإأأدىن،إوإ150والغازاتإاحلامةلإُلإا ىلإ

 (MLISمجمعاتإنواجتإخامسإةلوريدإاليورانيومإ)إ5-7-6

يهإمجمعاتإمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإللنواجتإالصلاةإاخلاصةإخبامسإةلوريدإاليورانيوم،إوتتأألفإمنإ

التأ لكإيفإالوسطإاذليإحيتويإمجمعاتإمرحشيةإأأوإصدميةإأأوإحلزونية،إأأوإتوليفةإمهنا،إقادرةإعىلإمقاومةإ

 عىلإخامسإةلوريدإاليورانيوم/إسادسإةلوريدإاليورانيوم.

 (MLISضاغواتإسادسإةلوريدإاليورانيوم/إالغازاتإاحلامةلإُلإ)إ5-7-7

إُل،إ إاحلامةل إالغازات إاليورانيوم/ إةلوريد إسادس إملزجي إخصيصا إمعدة إأأو إمصيية إضاغوات يه

سطإاذليإحيتويإعىلإسادسإةلوريدإاليورانيوم.إوتصنعإمكوانهتاإومصييةإللتشغيلإالوويلإالأجلإيفإالوإ

إأأوإتوىلإدمثلإذه إ إالتأ لكإبسادسإةلوريدإاليورانيوم إعىلإمقاومة إقادرة إلغازإاملعاجلةإمنإمواد املالمسة

 املواد.

 (MLISسداداتإالعيودإادلوارإ)إ5-7-8

إتغهي إبتوصيالت إخصيصا إاملعدة إأأو إاملصيية إادلوار إالعيود إسدادات إترصيفإيه إوتوصيالت ة

غالقإالعيودإاذليإيوصلإالأْعدةإادلوارةإللضاغواتإدمحراكتإالتشغيلإلضامنإعوليةإ للسداداتإمنإأأجلإا 

إللضاغطإامللئإ ىلإالغرةةإادلاخلية إا  إا ىلإاخلارجإأأوإمنعإترسبإالهواء السداداتإومنعإترسبإغازإاملعاجلة

 بسادسإةلوريدإاليورانيوم/إالغازاتإاحلامةلإُل.

 (MLISظمإالفلورةإ)نإ5-7-9

إةلوريدإ إوسادس إ)الصلب( إاليورانيوم إةلوريد إخامس إلفلورة إخصيصا إمعدة إأأو إمصيية إنظم يه

 اليورانيومإ)الغاز(.

يضاحية  ملحوظةإا 

ذه إالنظمإمصييةإلفلورةإمسحوقإخامسإةلوريدإاليورانيومإاذليإيمتإمجعهإللحصولإعىلإسادسإ

إيفإحاوايتإللن إمجعه إومنإمث إاليورانيوم إةلوريد إا ىلإوحدات إكتغهية إلنقهل إأأو إمنإإMLISواجت، لليزيد

إالتفاعلإ إيمت إحبيث إالنظريي إالفصل إنظام إداخل إالفلورة إتفاعل إا جراء إالهن ، إأأحد إيف إوجيوز، ال ثراء،

والاس تعادةإمبارشةإخارجإمجمعاتإ"النواجت".إكامإميكن،إيفإهن إأ خر،إحسب/إنقلإمسحوقإخامسإةلوريدإ

"إا ىلإوعاءإمناسبإللتفاعلإ)مثلإمفاعلإذيإقاعإمانع،إأأوإمفاعلإحلزوين،إاليورانيومإمنإمجمعاتإ"النواجت

إوتس تخدمإيفإالكإالهنجنيإمعداتإخلزنإونقلإالفلور.)أأوإغري إمنإعواملإ أأوإبرجإمتوجهإبغرضإالفلورة.

 الفلورةإاملناس اة(إومجلعإسادسإةلوريدإاليورانيومإونقهل.
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 (MLISلسادسإةلوريدإاليورانيومإ)املوياةاتإالكتلية/إاملصادرإالأيونيةإإ5-7-10

ماكنيةإلأخهإعيناتإ'مبارشة'إمنإالتغهيةإ يهإموياةاتإكتليةإمغنويس يةإأأوإرابعيةإالأقوابإدلهياإا 

 أأوإ'النواجت'إأأوإ'اخمللفات'،إمنإاجملاريإالغازيةإلسادسإةلوريدإاليورانيومإوتمتزيإابخلصائصإالتاليةإمجيعها:

 ؛320حتليلإوحدةإلكتةلإتزيدإعىلإإ-1

 مصادرإأأيونيةإمبنيةإمنإالنيكرومإأأوإاملوئلإأأوإمبونةإهبامإأأوإموليةإابلنيلك؛إ-2

 مصادرإتأأينيإابلرمجإال لكرتوين؛إ-3

 نظامإمجمعيإمناسبإللتحليلإالنظريي.إ-4

 (MLISنظمإالتغهية/إنظمإحسبإالنواجتإواخمللفاتإ)إ5-7-11

ث راء،إمصنوعةإمنإموادإقادرةإعىلإيهإنظمإإأأوإمعداتإمعاجلةإمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإحملواتإال 

 مقاومةإالتأ لكإبسادسإةلوريدإاليورانيومإأأوإموليةإدمثلإذه إاملواد،إوتشيلإماإي ي:

 أأ(إمحمياتإتغهية،إأأوإمواقد،إأأوإنظامإتس تخدمإيفإمتريرإسادسإةلوريدإاليورانيومإا ىلإْعليةإال ثراء؛إ)

إمإ) إ)أأو إالصلاة إا ىلإاحلاةل إالغازية إحمولتإمنإاحلاةل إيفإحسبإسادسإب( إتس تخدم إابردة( صائد

 ةلوريدإاليورانيومإمنإْعليةإال ثراءإلنقهلإبعدإذكلإعندإتسخينه؛

ج(إحمواتإتصليدإأأوإتسييلإتس تخدمإيفإحسبإسادسإةلوريدإاليورانيومإمنإْعليةإال ثراءإعنإإ)

 طريقإضغوهإوإحتويهلإا ىلإالشلكإالسائلإأأوإالصلب؛

 خدمإيفإنقلإسادسإةلوريدإاليورانيومإيفإحاوايت.د(إحمواتإ'نواجت'إأأوإ'خملفات'إإتس تإ)

 (MLISنظمإةصلإسادسإةلوريدإاليورانيوم/إالغازاتإاحلامةلإُلإ)إ5-7-12

يهإنظمإمعاجلةإمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإلفصلإسادسإةلوريدإاليورانيومإمنإالغازاتإاحلامةلإُل.إ

 تإأأخرى.وميكنإأأنإتكونإالغازاتإاحلامةلإيهإالنرتوجنيإأأوإالأرجونإأأوإغازا

يضاحية  ملحوظةإا 

 جيوزإأأنإتشيلإذه إالنظمإمعداتإمثل:

أأ(إمبادلتإحرارةإأأوإةواصلإتعيلإعندإدرجاتإحرارةإمنخفضةإقادرةإعىلإحتيلإدرجاتإحرارةإإ)

ىلإ  درجةإمئويةإحتتإالصفرإأأوإدوهنا؛إ120تصلإا 

ةإتصلإا ىلإب(إأأوإوحداتإتربيدإتعيلإعندإدرجاتإحرارةإمنخفضةإقادرةإعىلإحتيلإدرجاتإحرارإإ)

 درجةإمئويةإحتتإالصفرإأأوإدوهنا؛إ120

درجةإإ20ج(إأأوإمصائدإابردةإلسادسإةلوريدإاليورانيومإقادرةإعىلإحتيلإدرجاتإحرارةإتصلإا ىلإإ)

 مئويةإحتتإالصفرإأأوإدوهنا.

 (CRISLAوإMLISوإAVLISنظمإاللزيرإ)إ5-7-13

 ورانيوم.يهإلزيراتإأأوإنظمإلزيريةإمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإلفصلإنظائرإالي
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يضاحية  ملحوظةإا 

منإنوعنيإمنإاللزيرإوذام:إلزيرإخبارإالنحاسإإAVLISعادةإماإيتكونإنظامإاللزيرإاخلاصإبعيليةإإ

ةيتكونإعادةإمنإلزيرإاثينإأأكس يدإالكربونإأأوإلزيرإإMLISواللزيرإالصاغي.إأأماإنظامإاللزيرإاملس تخدمإيفإإ

إدوارإ إمرااي إذات إالورق إمتعددة إضوئية إوخلية إاللزيرإاكزمير إنظم إأأو إاللزير إأأشعة إوتقتيض إهنايتهيا. إيف ة

 املس تخدمةإيفإلكتاإالعييلتنيإوجودإمثاتإذلبهابتإالويفإلأغراضإالتشغيلإلفرتاتإزمنيةإممتدة.

إابلفصلإإ5-8 إال ثراء إيفإمصانع إلس تخداهما إخصيصا إاملعدة إأأو إواملعداتإواملكوانتإاملصيية النظم

 الاالزيم

 ملحوظةإمتهيدية

إ إعىلإذبهبةإيفإْعلية إعربإاجالإكهرابيإيمتإضاوه إأأيوانتإاليورانيوم إبالزما إمتر الفصلإالاالزيم،

حبيثإتس توعبإالواقةإعىلإحنوإتفضي يإويزدادإقورإمدارهتاإاللولاية.إويمتإإ235-الرننيإالأيوينإلليورانيومإ

إ إل جيادإانجتإمرثىإابليورانيوم إالأقوار إالأيوانتإذاتإامليراتإالكبرية إاليتإ235إ-اصوياد إالاالزما، إأأما .

تتكونإعنإطريقإتأأينيإخبارإاليورانيوم،إةيجريإاحتواؤذاإيفإجحريةإتفريغإذاتإاجالإمغنوييسإعايلإالقدرةإ

إوتشيلإالنظمإالتكنولوجيةإالرئيس يةإللعيليةإنظامإتوليدإبالزماإ ينت إابس تخدامإمغنويسإةائقإالتوصيل.

سإةائقإالتوصيل،إونظمإحسبإالفلزاتإبغرضإمجعإ'النواجت'إاليورانيوم،إومنوذجإهجازإالفصلإاملزودإدمغنوي

 و'اخمللفات'.

 مصادرإوذوائياتإالقدرةإادلقيقةإاملوجاتإ5-8-1

إتعجيلإ إأأو نتاج إل  إخصيصا إاملعدة إأأو إاملصيية إاملوجات، إادلقيقة إالقدرة إوذوائيات إمصادر يه

إتزيدإعىلإ إذبهبة إوتمتزيإابخلصائصإالتالية: إومإإ30الأيوانت، إيزيدإعىلإجيجاذرتز، إ50توسطإانجتإقدرة

نتاجإإالأيوانت.  كيلوواطإل 

 ملفاتإاحلثإالأيوينإ5-8-2

إ100يهإملفاتإحثإأأيوينإذاتإذبهابتإلسلكيةإمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإلرتدداتإتزيدإعىلإ

ماكنيةإملعاجلةإقدرةإمتوسوةإتزيدإعىلإ  كيلوواط.إ40كيلوذرتزإودلهياإا 

 نظمإتوليدإبالزماإاليورانيومإ5-8-3

إا طالقإيه إتنوويإعىلإأأهجزة إأأن إميكن إاليورانيوم، إبالزما إلتوليد إخصيصا إمعدة إأأو إمصيية إنظم

لكرتونيةإللزنعإأأوإاملسحإبقدرةإموهجةإتزيدإعىلإ  كيلوواط/مس.إ2،5أأشعةإا 

 نظمإمناوةلإةلزإاليورانيومإالسائلإ5-8-4

رإأأوإس اائكه،إوتتكونإيهإنظمإملناوةلإالفلزاتإالسائةلإمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإلليورانيومإاملصهوإ

 منإبوتقاتإوإمعداتإالتربيدإالالزمةإلها.
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يضاحية  ملحوظةإا 

إمنإموادإ إأأوإس اائكه إاملصهور إالأخرىإاليتإتالمسإاليورانيوم إالنظام إذها إالاوتقاتإوأأجزاء تصنع

إاملناس اة إوتشيلإاملواد إاملواد. إتوىلإدمثلإذه  إأأو إمناسب، إعىلإحنو إالتأ لكإواحلرارة إعىلإمقاومة إقادرة

 التنتالومإواجلراةيتإاملو يإابل يرتيوم،إواجلراةيتإاملو يإبأأاكس يدإأأخرىإأأرضيةإاندرةإأأوإمزجيإمهنا.

 مجمعاتإ'نواجت'إو'خملفات'إةلزإاليورانيومإ5-8-5

إوتصنعإإ إالصلب. إلفلزإاليورانيومإيفإشلكه إأأوإمعدةإخصيصا إمصيية إو'خملفات' يهإمجمعاتإ'نواجت'

إع إقادرة إاجمليعاتإمنإمواد إمثلإاجلراةيتإاملو يإذه  إاليورانيوم، إةلز إوالتأ لكإباخار إاحلرارة ىلإمقاومة

 ابل يرتيومإأأوإالتنتالومإأأوإتوىلإدمثلإذه إاملواد.

 أأوعيةإمناذجإأأهجزةإالفصلإ5-8-6

يهإأأوعيةإاسووانيةإمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإلس تخداهماإيفإمصانعإال ثراءإابلفصلإالاالزيمإبغرضإ

 ورانيوم،إوملفإتوصيلإالرتدداتإالالسلكية،إومجمعاتإ'النواجت'إو'اخمللفات.احتواءإمصدرإبالزماإالي

يضاحية  ملحوظةإا 

إملضخاتإ إوتوصيالت إالكهرابئية، إالتغهية إلفتحات إاملناةه إمن إواةر إبعدد إمزودة إالأوعية ذه 

حةإالانتشار،إونظمإلتشخيصإومراقبةإأأعوالإالأهجزة.إكامإتتوةرإهباإوسائلإللفتحإوال غالقإمنإأأجلإا ات

 جتديدإاملكوانتإادلاخلية،إإويهإمبنيةإمنإموادإغريإمغنويس يةإإمناس اةإمثلإالصلبإغريإالقابلإللصدأأ.

إال ثراءإإ5-9 إحموات إيف إلس تخداهما إخصيصا إاملعدة إأأو إاملصيية إواملكوانت إواملعدات النظم

 الكهرمغنوييس

 ملحوظةإمتهيدية

إالي إتعجيلإأأيوانتإةلز إالكهرمغنويس ية إتغهيةإيمتإيفإاملعاجلة إاملنتجةإعنإطريقإتأأينيإمادة ورانيوم

إا ىلإ ملحيةإ)أأولإلكوريدإاليورانيومإعادة(إومتريرذاإعربإاجالإمغنوييسإيؤثرإعىلإالنظائرإاخملتلفةإبتوجهيها

مساراتإخمتلفة.إوتشيلإاملكوانتإالرئيس يةإجلهازإالفصلإالكهرمغنوييسإللنظائرإماإي ي:إاجالإمغنوييسإ

إأأيونياإبنظامإالتعجيلإاخلاصإبه،إونظاماإلتجييعإالأيوانتإلتحويل/ةصلإالنظائرإابلأإ شعةإالأيونية،إومصدرا 

مدادإمصدرإالأيوانتإ املفصوةل.إوتشيلإالنظمإال ضاةيةإلليعاجلةإنظامإال مدادإابلقدرةإاملغنويس ية،إونظامإا 

إامل إالكمييائية إاملناوةل إونظم إالتفريغ، إونظم إالتفريغ، إونظام إعالية، إذاتإةلوية إالنواجتإبقدرة إلس تعادة وسعة

عادةإتدويرإاملكوانت.  وتنظيف/ا 

 أأهجزةإةصلإالنظائرإالكهرمغنويس يةإ5-9-1

إلفصلإنظائرإاليورانيوم،إومعداهتاإ يهإأأهجزةإكهرمغنويس يةإلفصلإالنظائرإمصييةإأأوإمعدةإخصيصا 

 ومكوانهتا،إوتشيلإماإي ي:

 أأ(إاملصادرإالأيونيةإ)
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إ إلأيوانت إمتعددة إأأو إمفردة إمصادر إمصدرإيه إمن إتتكون إخصيصا، إمعدة إأأو إمصيية اليورانيوم

للاخار،إومؤين،إومعجلإأأشعة،إويهإمبنيةإمنإموادإمناس اةإمثلإاجلراةيت،إأأوإالصلبإاذليإلإيصدأأ،إأأوإ

 م يإأأمبري.إ50النحاس،إودلهياإقابليةإلتوةريإتيارإا جاميلإللأشعةإالأيونيةإلإيقلإعنإ

 ب(إاجمليعاتإالأيونيةإ)

ةإمكونةإمنإشقنيإأأوإأأكرثإوجيوبإمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإلتجييعإأأشعةإأأيوانتإيهإلوحاتإمجمعي

 اليورانيومإاملرثىإواملستنفه،إومبينةإمنإموادإمناس اةإمثلإاجلراةيتإأأوإالصلبإغريإالقابلإللصدأأ.

 ج(إأأوعيةإالتفريغإ)

منإموادإإيهإأأوعيةإتفريغإمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإلأهجزةإةصلإاليورانيومإالكهرمغنويس ية،إمبنية

إعىلإ إيزيد إللتشغيلإبضغطإل إومصيية إللصدأأ، إالقابل إمثلإالصلبإغري إمناس اة، إ0،1غريإمغنويس ية

 بساكل.

يضاحية  ملحوظةإا 

ذه إالأوعيةإإمصييةإخصيصاإلحتواءإاملصادرإالأيونيةإإولوحاتإالتجييعإإواملاوناتإاملربدةإابملاء،إ

ماكنيةإللفت عادةإتركيهبا.وتتوةرإهباإتوصيالتإمضخاتإالانتشارإوا   حإوال غالقإل زاةلإذه إاملكوانتإوا 

 د(إإأأجزاءإالأقوابإاملغنويس يةإ)

إإللأقوابإاملغنويس يةإيزيدإقورذاإعىلإمرتينإتس تخدمإيفإ إأأجزاءإمصييةإأأوإمعدةإخصيصا يهإ

احملاةظةإعىلإاجالإمغنوييسإاثبتإداخلإأأهجزةإةصلإالنظائرإالكهرمغنويس يةإويفإنقلإاجملالإاملغنوييسإ

 أأهجزةإالفصلإاجملاورة.بنيإ

 ا مداداتإالقدرةإالعاليةإالفلويةإ5-9-2

إلليصادرإالأيونية،إوتمتزيإابخلصائصإالتاليةإإ إأأوإمعدةإخصيصا إالفلويةإمصيية مداداتإعادية يهإا 

أأمبري،إإ1ةلط،إوتيارإخرجإلإيقلإعنإإ20000مجيعها:إقابليةإللتشغيلإاملس متر،إوةلويةإخرجإلإتقلإعنإ

 ساعات.إ8%إإعىلإمدىإةرتةإزمنيةإطولهاإإ0،01س اةإأأةضلإمنإوتنظميإإةلويةإبنإ

 ا مداداتإالقدرةإاملغنويس يةإ5-9-3

مداداتإقدرةإمغنويس يةإبتيارإمبارشإوقدرةإعاليةإمصييةإأأوإمعدةإخصيصا،إوتمتزيإابخلصائصإ يهإا 

نتاجإخرجإتيارإلإيقلإعنإ إ100تقلإعنإأأمبريإعىلإحنوإمس مترإبفلويةإإلإإ500التاليةإمجيعها:إقابليةإل 

 ساعات.إ8%إعىلإمدىإةرتةإزمنيةإطولهاإإ0،01ةلطإوتنظميإالتيارإأأوإالفلويةإبنس اةإأأةضلإمنإ

نتاجإاملاءإالثقيلإوادليوترييومإومركااتإادليوترييومإواملعداتإاملصييةإأأوإاملعدةإخصيصاإلها.إ-6  مصانعإا 

 ملحوظةإمتهيدية

نتاجإاملاءإالثقيلإبعيلياتإمتنوعة،إبيدإأأنإ ذناكإْعليتنيإأأثاتتاإجدواذامإمنإالناحيةإالتجارية:إميكنإا 

 ْعليةإتاادلإاملاءإوكربيتيدإالهيدروجنيإ)ْعليةإذوابنإالغاز(،إوْعليةإتاادلإالنشادرإوالهيدروجني.
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وتقومإالعيليةإالأوىلإعىلإتاادلإالهيدروجنيإوادليوترييومإبنيإاملاءإوكربيتيدإالهيدروجنيإداخلإسلسةلإ

ىلإأأسفلإالأبراجإإأأبراجإجيريإتشغيلها بيامنإيكونإاجلزءإالأعىلإإابرداإواجلزءإالأسفلإساخنا.إويتدةقإاملاءإا 

إوتس تخدمإسلسةلإمنإالصواينإ إغازإكربيتيدإالهيدروجنيإمنإأأسفلإالأبراجإا ىلإأأعالذا. بيامنإجتريإدورة

ىلإاملاءإحيثإتكونإدرجاتإ إا  إوينتقلإادليوترييومإ إمنخفضة،إاملثقبةإلتس يريإاختالطإالغازإواملاء. احلرارة

ىلإكربيتيدإالهيدروجنيإحيثإتكونإدرجاتإاحلرارةإعالية.إويزاحإالغازإأأوإاملاءإاملرثىإإابدليوترييومإمنإ وا 

أأبراجإاملرحةلإالأوىلإعندإنقوةإالتقاءإاجلزءإالساخنإواجلزءإالاارد،إوتتكررإالعيليةإيفإأأبراجإاملرحةلإالثانية.إ

%،إاذليإميثلإنتاجإاملرحةلإالأخرية،إيرسلإا ىلإوحدةإتقوريإإ30لإا ىلإواملاءإاملرثىإابدليوترييومإبنس اةإتص

نتاجإماءإثقيلإصاحلإلليفاعالتإ  %.إ75،99أأيإأأكس يدإادليوترييومإبنس اةإإ–ل 

أأماإْعليةإتاادلإالنشادرإوالهيدروجنيإةميكنإأأنإتس تخرجإإادليوترييومإمنإغازإالرتكيبإعنإطريقإ

دةإحفازة.إويدخلإغازإالرتكيبإيفإأأبراجإالتاادلإمثإا ىلإحمولإنشادر.إالامتسإمعإالنشادرإالسائلإيفإوجودإما

ويتدةقإالغازإداخلإالأبراجإمنإاجلزءإالأسفلإا ىلإالأعىلإبيامنإيتدةقإالنشادرإالسائلإمنإاجلزءإالأعىلإا ىلإ

لنشادرإالأسفل.إوجيريإانزتاعإادليوترييومإمنإالهيدروجنيإيفإغازإالرتكيبإوتركزي إيفإالنشادر.إمثإيتدةقإا

ثراءإ يفإمكرسإالنشادرإيفإأأسفلإالربجإبيامنإيتدةقإالغازإيفإمحمولإالنشادرإيفإاجلزءإالأعىل.إوتمتإْعليةإا 

نتاجإماءإثقيلإصاحلإلليفاعالتإعنإطريقإالتقوريإالهناي.إوميكنإتوةريإغازإ ا ضايفإيفإاملراحلإالتالية،إويمتإا 

إا ىلإجانب نتاجإاملاءإالثقيلإعنإطريقإتاادلإالنشادرإإالرتكيبإالالزمإيفإمصنعإنشادرإميكنإبناؤ  مصنعإا 

إلتوةريإ إالعاديإمكصدر إوالهيدروجنيإاملاء إالنشادر إتاادل إيفإْعلية إيس تخدم إأأن إميكن إكام والهيدروجني.

 ادليوترييوم.

نتاجإاملاءإالثقيلإعنإطريقإْعليةإتاادلإاملاءإوكربيتيدإ والعديدإمنإأأصنافإاملعداتإالرئيس يةإملصانعإا 

ني،إأأوإعنإطريقإْعليةإتاادلإالنشادرإوالهيدروجني،إيهإأأصنافإمشرتكةإيفإعدةإقواعاتإمنإالهيدروج

الصناعاتإالكمييائيةإوالنفوية.إوينواقإذهاإبشلكإخاصإعىلإاملصانعإالصغريةإاليتإتس تخدمإْعليةإتاادلإ

ْعليةإتاادلإإاملاءإوكربيتيدإالهيدروجني.إولكنإالقليلإمنإذه إالأصنافإمتاحإ"بصورةإمتيرسة".إوتتولب

إالقابةلإ إالسوائل إمن إكارية إمكيات إمناوةل إوالهيدروجني إالنشادر إتاادل إوْعلية إالهيدروجني إوكربيتيد املاء

إتصيميإومعايريإتشغيلإ إوابلتايلإيتعنيإدلىإوضع إللتأ لكإوالسامةإعندإضغوطإمرتفعة. لاللهتابإواملسببة

يالءإاذ إلتأأمنيإْعرإاحملواتإواملعداتإاليتإتس تخدمإذاتنيإالعيليتنيإا  امتمإدقيقإلختيارإاملوادإومواصفهتا

إويعمتدإاختيارإاملقياسإبدرجةإ تشغي يإطويلإوضامنإعواملإتكفلإمس توايتإرةيعةإمنإالأمانإوالعولية.

إوةقاإ عدادذا إأأصنافإاملعداتإس يجريإا  إوابلتايلإةا نإمعظم رئيس يةإعىلإعواملإاقتصاديةإوعىلإاحلاجة.

 ملتولااتإاملس تخدم.

أأيإيفإْعليةإتاادلإاملاءإوكربيتيدإالهيدروجنيإوْعليةإتاادلإإ-بغيإأأنإيالحظإيفإالعيلتنيإوأأخريا،إينإ

نتاجإاملاءإ-النشادرإوالهيدروجنيإ أأنإأأصنافإاملعداتإاليتإلإتكون،إعىلإحدة،إمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإل 

نتاجإاملاءإالثقيل.إومنإالأمثةل إعىلإذه إالنظمإنظامإالثقيلإميكنإتركيهباإيفإنظمإمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإل 
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إيفإ إاملس تخدم إتقوريإاملاء إونظام إوالهيدروجني، إالنشادر إتاادل إيفإْعلية إاملس تخدمة إاحلفازة إاملادة نتاج ا 

 الرتكزيإالهنايإللامءإالثقيلإليكونإصاحلاإلليفاعالتإيفإلكإمنإالعيليتني.

إالإ إاملاء نتاج إل  إخصيصا إاملعدة إأأو إي يإأأصنافإاملعداتإاملصيية إةامي إأأيإمنإوترد إابس تخدام ثقيل

 ْعليةإتاادلإاملاءإوكربيتيدإالهيدروجنيإأأوإْعليةإتاادلإالنشادرإوالهيدروجني:إ-العيليتنيإ

 أأبراجإتاادلإاملاءإوكربيتيدإالهيدروجنيإ6-1

إالكربوينإالصايفإ)مثالإ إمنإالفولذ إبنيإASTM A516أأبراجإتاادلإمصنوعة إيرتاوحإقورذا إ6(

إوإ20أأمتارإ) إعىلإأأنإتعيلإيفإظروفإضغطإلإيقلإعنإإ30أأمتارإ)إ9قدما( إوتكونإقادرة إ2قدما(،

إ) إإ300ميجاابساكل إحدود إيف إبه إمسيوح إوتأ لك إمربعة( إأأبراجإإ6رطل/بوصة إويه إأأكرث. إأأو مللميرتات

نتاجإاملاءإالثقيلإابس تخدامإْعليةإتاادلإاملاءإوكربيتيدإالهيدروجني.  مصييةإأأوإمعدةإخصيصاإل 

 النفاخاتإوالضاغواتإ6-2

ميجاابساكلإأأوإإ0،2فاخاتإأأوإضاغواتإابلوردإاملركزيإوحيدةإاملرحةلإومنخفضةإاملنسوبإ)أأيإن

رطال/بوصةإمربعة(إدلورةإغازإكربيتيدإالهيدروجنيإ)أأيإالغازإاذليإحيتويإعىلإكربيتيدإالهيدروجنيإإ30

نتاجإاملاءإالثقيلإابس تخدامإإْعلي70بنس اةإتزيدإعىلإ ةإتاادلإاملاءإ%(،إوإيهإمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإل 

إ120000مرتاإمكعب/اثنيةإ)إ56وكربيتيدإالهيدروجني.إوذه إالنفاخاتإأأوإالضاغواتإلإتقلإقدرهتاإعنإ

إ إعن إيقل إل إضغط إظروف إيف إتعيل إبيامن إادلقيقة(، إيف إمعياري إمكعب إ)إ1،8قدم إ260ميجاابساكل

 لرطب.رطال/بوصةإمربعة(،إوتكونإحممكةإبأأختامإمصييةإخلدمةإكربيتيدإالهيدروجنيإا

 أأبراجإتاادلإالنشادرإوالهيدروجنيإ3-6إ

قدما(،إويرتاوحإإقورذاإإ114،3مرتاإ)إ35أأبراجإلتاادلإالنشادرإوالهيدروجنيإلإيقلإارتفاعهاإعنإ

أأقدام(،إوتكونإقادرةإعىلإأأنإتعيلإيفإظروفإضغطإيتجاوزإإ8،2مرت)إ2،5أأقدام(إوإ4،9مرتإ)إ1،5بنيإ

إ)إ15 إمربعة(إ2225ميجاابساكل إالثقيلإرطال/بوصة إاملاء نتاج إل  إخصيصا إمعدة إأأو إمصيية إتكون إكام ،

إعىلإالأقلإةتحةإواحدةإحموريةإ إالأبراجإتكونإةهيا إوذه  ابس تخدامإإْعليةإتاادلإالنشادرإوالهيدروجني.

دخالإأأوإحسبإأأجزاءإالأبراجإادلاخلية.  مشفهةإقورذاإمماثلإلقورإاجلزءإالأسوواينإحبيثإميكنإا 

 ةإواملضخاتإاملرحليةأأجزاءإالأبراجإادلاخليإ6-4

نتاجإاملاءإالثقيلإابس تخدامإ أأجزاءإأأبراجإداخليةإومضخاتإاملرحليةإمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإلأبراجإا 

إخصيصاإ إمصيية إمالمساتإمرحلية إالأبراجإادلاخلية إوتشيلإأأجزاء إوالهيدروجني. إالنشادر إتاادل ْعلية

ةإمضخاتإقابةلإللتشغيلإاملغيورإومصييةإلتحقيقإمتاسإوثيقإبنيإالغازإوالسائل.إوتشيلإاملضخاتإاملرحلي

براجإاملرحلية.  خصيصاإدلورةإالنشادرإالسائلإيفإمرحةلإمتاسإداخليةإابلنس اةإللأ

 مكرساتإ)مقورات(إالنشادرإ6-5

رطال/بوصةإإ450ميجاابساكلإ)إ3مكرساتإ)مقورات(إنشادرإتعيلإيفإظروفإضغطإلإيقلإعنإ

نتاج  املاءإالثقيلإابس تخدامإْعليةإتاادلإالنشادرإوالهيدروجني.إمربعة(،إوتكونإمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإل 
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 حملالتإالامتصاصإابلأشعةإدونإامحلراءإ6-6

إالهيدروجنيإ إلنس اة إعىلإالتحليلإ"املاارش" إقادرة إتكون إامحلراء، إدون حملالتإامتصاصإابلأشعة

 %.90وادليوترييومإحيثإلإتقلإنس اةإتركزياتإادليوترييومإعنإ

 وةاحلراقاتإالوس يإ6-7

إخصيصاإ إمعدة إأأو إمصيية إتكون إثقيل، إماء إا ىل إاملرثى إادليوترييوم إغاز إلتحويل حراقاتإوس يوة

نتاجإاملاءإالثقيلإابس تخدامإْعليةإتاادلإالنشادرإوالهيدروجني.  ل 

 مصانعإحتويلإاليورانيومإواملعداتإاملصييةإأأوإاملعدةإخصيصاإلهاإ-7

 ملحوظةإمتهيدية

ليورانيومإْعليةإحتولإواحدةإأأوإأأكرثإمنإنوعإكمييايإلليورانيومإجيوزإأأنإتؤديإمصانعإونظمإحتويلإا

ا ىلإنوعإأ خر،إدماإيفإذكلإماإي ي:إحتويلإمركزاتإخامإاليورانيومإا ىلإاثلثإأأكس يدإاليورانيوم،إوحتويلإاثلثإ

إا ىلإرابعإةلوريدإاليورانيوم ،إأأوإأأكس يدإاليورانيومإا ىلإاثينإأأكس يدإاليورانيوم،إوحتويلإأأاكس يدإاليورانيومإ

سادسإةلوريدإاليورانيوم،إوحتويلإرابعإةلوريدإاليورانيومإا ىلإسادسإةلوريدإاليورانيوم،إإوحتويلإسادسإ

ةلوريدإاليورانيومإا ىلإرابعإةلوريدإاليورانيوم،إوحتويلإرابعإةلوريدإاليورانيومإا ىلإةلزإاليورانيوم،إوحتويلإ

لعديدإمنإأأصنافإاملعداتإالرئيس يةإملصانعإحتويلإأأمالحإةلوريدإاليورانيومإا ىلإاثينإأأكس يدإاليورانيوم.إوا

اليورانيومإيهإأأصنافإمشرتكةإيفإعدةإقواعاتإمنإصناعاتإاملعاجلةإالكمييائية.إوتردإةاميإي ي،إعىلإسبيلإ

إذاتإ إواملفاعالت إادلوارة، إوالأتوانت إالأةران، إالعيليات: إذه  إيف إاملس تخدمة إاملعدات إأأصناف املثال،

عالتإذاتإالأبراجإاملتوذجة،إوالوارداتإاملركزيةإللسوائل،إوأأْعدةإالتقوري،إوأأْعدةإالقيعانإاملائعة،إواملفا

إمعظيهاإ إةا ن إوابلتايل إمتيرسة"؛ إ"بصورة إمتاح إالأصناف إذه  إمن إالقليل إولكن إالسوائل. اس تخراج

إويقتيضإالأمر،إيفإبعضإاحلالت،إوضعإاعتااراتإ عداد إوةقاإملتولااتإاملس تخدمإومواصفاته. س يجريإا 

ةإيفإالتصيميإوالتشييدإملراعاةإاخلواصإالأاكةلإلاعضإالكاميوايتإاليتإتمتإمعاجلهتاإ)ةلوريدإالهيدروجني،إخاص

إوأأخريا،إينبغيإأأنإيالحظإيفإمجيعإْعلياتإ والفلور،إواثلثإةلوريدإاللكور،إوأأمالحإةلوريدإاليورانيوم(.

إمصيية إحدة، إعىل إتكون، إل إاليت إاملعدات إأأصناف إأأن إاليورانيوم إلتحويلإإحتويل إخصيصا إمعدة أأو

 اليورانيومإميكنإتركيهباإيفإنظمإمصييةإأأوإمعدةإخصيصاإلس تخداهماإيفإحتويلإاليورانيوم.

 النظمإاملصييةإأأوإاملعدةإخصيصاإلتحويلإمركزاتإخامإاليورانيومإا ىلإاثلثإأأكس يدإاليورانيومإ7-1

يضاحية  ملحوظةإا 

ذابةإاخلامإيفإحامضإالنرتيكإإميكنإحتويلإمركزاتإخامإاليورانيومإا ىلإاثلثإأأكس يد اليورانيومإأأولإاب 

إيمتإحتويلإنرتاتإ إمث إمهيبإمثلإةوسفاتإثاليثإالاوتيل. إابس تخدام إاملنقاة إنرتاتإاليورانيل واس تخراج

ماإعنإطريقإالرتكزيإونزعإالنرتاتإأأوإدمعادلتهإابس تخدامإالنشادرإ اليورانيلإا ىلإاثلثإأأكس يدإاليورانيوم،إا 

نتاجإاثينإ  يوراانتإالأمونيومإمعإماإي يإذكلإمنإترش يحإوجتفيفإوتلكيس.الغازيإل 
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 النظمإاملصييةإأأوإاملعدةإخصيصاإلتحويلإاثلثإأأكس يدإاليورانيومإا ىلإسادسإةلوريدإاليورانيومإ7-2

يضاحية  ملحوظةإا 

إمبارشة.إ إالفلورة إطريق إعن إاليورانيوم إةلوريد إسادس إا ىل إاليورانيوم إأأكس يد إاثلث إحتويل ميكن

 يليةإوجودإمصدرإلغازإالفلورإأأوإاثلثإةلوريدإاللكور.وتتولبإالعإ

 النظمإاملصييةإأأوإاملعدةإخصيصاإلتحويلإاثلثإأأكس يدإاليورانيومإا ىلإاثينإأأكس يدإاليورانيومإ7-3

يضاحية  ملحوظةإا 

إأأكس يدإ إاثلث إاخزتال إطريق إعن إاليورانيوم إأأكس يد إاثين إا ىل إاليورانيوم إأأكس يد إاثلث إحتويل ميكن

 امإغازإالنشادرإاملكرسإ)املقور(إأأوإالهيدروجني.اليورانيومإابس تخد

 النظمإاملصييةإأأوإاملعدةإخصيصاإلتحويلإاثينإأأكس يدإاليورانيومإا ىلإرابعإةلوريدإاليورانيومإ7-4

يضاحية  ملحوظةإا 

إأأكس يدإ إاثين إتفاعل إطريق إعن إاليورانيوم إةلوريد إرابع إا ىل إاليورانيوم إأأكس يد إاثين إحتويل ميكن

 درجةإمئوية.إ500وإ300وريدإالهيدروجنيإعندإدرجةإحرارةإترتاوحإبنيإاليورانيومإمعإغازإةل

 النظمإاملصييةإأأوإاملعدةإخصيصاإلتحويلإرابعإةلوريدإاليورانيومإا ىلإسادسإةلوريدإاليورانيومإ7-5

يضاحية  ملحوظةإا 

إاملصحوبإ إالتفاعل إطريق إعن إاليورانيوم إةلوريد إسادس إا ىل إاليورانيوم إةلوريد إرابع إحتويل يمت

ط القإاحلرارةإابس تخدامإالفلورإيفإمفاعلإبريج.إوجيريإتكثيفإسادسإةلوريدإاليورانيومإمنإغازاتإاب 

درجاتإمئويةإحتتإإ10ادلواةقإالساخنةإعنإطريقإمتريرإاجرىإادلواةقإعربإمصيدةإابردةإيمتإتربيدذاإا ىلإ

 الصفر.إوتتولبإالعيليةإوجودإمصدرإلغازإالفلور.

 يصاإلتحويلإرابعإةلوريدإاليورانيومإا ىلإةلزإاليورانيومالنظمإاملصييةإأأوإاملعدةإخصإإ7-6

يضاحية  ملحوظةإا 

يمتإحتويلإرابعإةلوريدإاليورانيومإا ىلإةلزإاليورانيومإعنإطريقإاخزتاُلإابملغنس يومإ)دةعاتإكارية(إأأوإ

إتتجاوزإنقوةإانصهارإاليورانيومإ) إوجيريإالتفاعلإعندإدرجاتإحرارة إ1130الاكلس يومإ)دةعاتإصغرية(.

 رجةإمئوية(.د

 النظمإاملصييةإأأوإاملعدةإخصيصاإلتحويلإسادسإةلوريدإاليورانيومإا ىلإاثينإأأكس يدإاليورانيومإ7-7

يضاحية  ملحوظةإا 

إثالثإ إمن إواحدة إطريق إعن إاليورانيوم إأأكس يد إاثين إا ىل إاليورانيوم إةلوريد إسادس إحتويل ميكن

يومإوحيللإابملاءإا ىلإاثينإأأكس يدإاليورانيومإْعليات.إيفإالعيليةإالأوىل،إيمتإاخزتالإسادسإةلوريدإاليورانإ

ذابتهإيفإاملاء،إ ابس تخدامإالهيدروجنيإوالاخار.إويفإالعيليةإالثانية،إجيريإحتليلإسادسإةلوريدإاليورانيومإاب 

إا ىلإاثينإأأكس يدإ ويضافإالنشادرإلرتسيبإاثينإيوراانتإالأمونيوم،إوخيزتلإملحإاثينإيوراانتإالأمونيوم

إاليورانيومإابس تخد إالهيدروجنيإبيامنإتكونإدرجةإاحلرارة إيفإالعيليةإالثالثة،إةيمتإإ820ام إأأما درجةإمئوية.
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(إيفإاملاء،إحيثإترتسبإ3دم إسادسإةلوريدإاليورانيومإالغازيإواثينإأأكس يدإالكربونإوالنشادرإ)نإيدإ

إوتدم إكربوانتإيورانيلإالأمونيومإيفإالاخارإوالهيدروجنيإ عندإدرجةإحرارةإكربوانتإيورانيلإالأمونيوم.

نتاجإاثينإأأكس يدإاليورانيوم.إ600وإ500ترتاوحإبنيإ  درجةإمئويةإل 

إاملرحةلإ إتمتإابعتاارذا إما إا ىلإاثينإأأكس يدإاليورانيوم،إكثريا وْعليةإحتويلإسادسإةلوريدإاليورانيوم

نتاجإالوقود.  الأوىلإيفإأأيإمصنعإل 

 اليورانيومإا ىلإرابعإةلوريدإاليورانيومالنظمإاملصييةإأأوإاملعدةإخصيصاإلتحويلإسادسإةلوريدإإ7-8

يضاحية  ملحوظةإا 

 يمتإحتويلإسادسإةلوريدإاليورانيومإا ىلإرابعإةلوريدإاليورانيومإعنإطريقإاخزتاُلإابلهيدروجني.



241 
 

بشأأنإحظرإالأسلحةإالنوويةإ2017معاذدةإعامإ
1
إ

إادلولإالأطرافإيفإذه إاملعاذدة،إ نه إا 

إمهنا إذدافإواملاادئإاملنصوصإعلهياإيفإميثاقإالأممإاملتحدة،إيفإال سهامإيفإحتقيقإالأإإرغاة 

إالقلق إابلغ ذإيساورذا إالعواقبإال نسانيةإالاكرثيةإاليتإقدإتنجمإعنإأأيإاس تخدامإللأسلحةإإوا  زاء ا 

إالسبيلإ إاذليإيظل إالأسلحة، إعىلإذه  إالتام إالقضاء إذكلإمنإرضورة إيس تتبعه إما إتدرك ذ إوا  النووية،

إالأسلحةإالنوويةإمرةإأأخرىإأأبداإيفإأأيإظرفإمنإالظروف،إالوحيدإلضامنإعدمإاس تخدام

إتدرك ذ إأأيإتفجريإإوا  إيفإذكلإمنإجراء إدما إالنووية، إالأسلحة إوجود إاس مترار إاليتإيشلكها اخملاطر

ذإتؤكدإأأنإذه إاخملاطرإمتسإأأمنإالبرشيةإ لأسلحةإنوويةإحيدثإَعرضاإأأوإعنإسوءإتقديرإأأوإعنإْعد،إوا 

إمسإمسؤوليةإمنعإأأيإاس تخدامإللأسلحةإالنووية،مجعاء،إوأأنإمجيعإادلولإتتقا

ذإتدرك أأنإالعواقبإالاكرثيةإللأسلحةإالنوويةإلإميكنإمعاجلهتاإبصورةإاكةية،إوأأهناإتتخوىإاحلدودإإوا 

إتداعياتإخوريةإعىلإبقاءإال نسانإوعىلإالايئةإوالتيميةإالاجامتعيةإوالاقتصاديةإوالاقتصادإ الوطنية،إولها

إ إالأمن إوعىل إالنساءإالعاملي، إعىل إمتناسب إغري إتأأثريا إتؤثر إوأأهنا إواملقبةل، إاحلالية إالأجيال إوحصة الغهاي

إوالفتيات،إدماإيفإذكلإنتيجةإلال شعاعاتإاملؤينة،

ذإتقر جيادإعاملإخاٍلإمنإإوا  ابلرضوراتإالأخالقيةإاليتإحتمتإنزعإالسالحإالنوويإوابحلاجةإامللحةإا ىلإا 

رإذكلإأأمرا إخيدمإاملصلحةإالعامةإخريإخدمةإيفإمجيعإأأرجاءإاملعيورة،إالأسلحةإالنوويةإواحلفاظإعليه،إابعتاا

نهإخيدمإاملصاحلإالأمنيةإالوطنيةإوامجلاعيةإعىلإحِدإسواء، ذإا  إا 

ذإتضعإيفإاعتاارذا املعاانةإغريإاملقبوةلإاليتإيقاس هياإحضاايإاس تخدامإالأسلحةإالنوويةإ)الهيااكوشا(،إإوا 

إحةإالنووية،إوالرضرإاذليإيلحقإهبم،ةضالإعنإاملترضرينإمنإجتاربإالأسل

ذإتسمل إابلأثرإغريإاملتناسبإاذليإختلفهإالأنشوةإالنوويةإعىلإالشعوبإالأصلية،إإوا 

إجديد إمن إتؤكد ذ إالواجبإإوا  إادلويل إالقانون إلأحاكم إوقت إلك إيف إادلول إمجيع إامتثال رضورة

إحلقوقإال نسان،إالتوايق،إدماإيفإذكلإأأحاكمإالقانونإادلويلإال نساينإوالقانونإادلويل

ذإتستند إاذليإمؤدا إأأنإحقإأأطرافإإوا  ا ىلإمبادئإوقواعدإالقانونإادلويلإال نساين،إولإس اميإاملادأأ

نزاعإمسلحإيفإاختيارإأأساليبإأأوإوسائلإاحلربإليسإابحلقإغريإاحملدود،إوقاعدةإالمتيزي،إوحظرإالهجامتإ

إالهجوم، إيف إالاحتياطات إواختاذ إالتناسب إوقاعديت إتسببإإالعشوائية، إاليت إالأسلحة إاس تخدام وحظر

إبوايعهتاإيفإا صاابتإمفرطةإأأوإمعاانةإلإمربرإلها،إوقواعدإحاميةإالايئةإالوايعية،

                                                 

إ
1

إيفإوةُتحإاببإتإ2017متوز/يوليوإإ7اعُتيدتإاملعاذدةإيفإمؤمترإدبلومايسإللأممإاملتحدةإيفإإ إوس تدخلإإ2017أأيلول/سبمتربإإ20وقيعها .

ىلإإ50املعاذدةإحزيإالنفاذإبعدإأأنإتكونإ إا  إواملغربإملإيصادقإعلهيا دوةلإقدإأأخورتإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإدمواةقهتاإعىلإالالزتامإهبا.

إحدودإيومه.إ

 https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2017/CN.476.2017-Frn.pdf:إموقعإالأممإاملتحدة:إاملصدر
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ذإتعترب أأنإأأيإاس تخدامإللأسلحةإالنوويةإس يتناىفإمعإقواعدإالقانونإادلويلإالساريإعىلإالزناعاتإإوا 

إاملسلحة،إوخباصةإمبادئإوقواعدإالقانونإادلويلإال نساين،إ

ذإتؤكدإمنإجديد إتأأاب إمبادئإال نسانيةإوماإميليهإالضيريإإوا  أأنإأأيإاس تخدامإللأسلحةإالنوويةإأأمٌر

إالعام،

إتشري ذ إعنإإوا  إادلولية إيفإعالقاهتا إمتتنع إأأن إاملتحدة، إالأمم إمليثاق إوةقا  إمنإواجبإادلول، ا ىلإأأن

أأوإضدإاس تقاللهاإالس يايسإأأوإعىلإأأِيإإالهتديدإابس تعاملإالقوةإأأوإاس تعاملهاإضدإالسالمةإال قلمييةإلأيةإدوةل

قامةإالسملإوالأمنإادلولينيإوصوهنامإينبغيإأأنإيمتإبتحويلإ حنوإأ خرإمناٍفإملقاصدإالأممإاملتحدة،إوأأنإتعزيزإا 

ىلإالأسلحة، إقدرإمنإمواردإالعاملإالبرشيةإوالاقتصاديةإا  إأأقِلِ

ذإتشريإأأيضا اكنونإالثاين/ينايرإإ24لأممإاملتحدةإيفإا ىلإالقرارإالأولإاذليإاختهتهإامجلعيةإالعامةإلإوا 

ىلإالقضاءإعىلإالأسلحةإالنووية،إ1946 إوالقراراتإالالحقةإادلاعيةإا 

ذإيساورذا زاءإبطءإوتريةإنزعإالسالحإالنووي،إواس مترارإالاعامتدإعىلإالأسلحةإالنوويةإيفإإوا  القلقإا 

زاءإذدرإاملوا نتاجإاملفاذميإوالعقائدإوالس ياساتإالعسكريةإوالأمنية،إوا  ردإالاقتصاديةإوالبرشيةإعىلإبرام إا 

إالأسلحةإالنوويةإوصيانهتاإوحتديهثا،

ذإتسمل قامةإعاملإخالإمنإإوا  بأأنإحظرإالأسلحةإالنوويةإبصفةإملزمةإقانوانإميثلإمسامهةإذامةإحنوإا 

اإوميكنإالأسلحةإالنوويةإواحلفاظإعليه،إدماإيفإذكلإالقضاءإعىلإالأسلحةإالنوويةإبوريقةإشفاةةإلإرجعةإةهي

إالتحققإمهنا،إوتصيامي إمهناإعىلإالعيلإمنإأأجلإبلوغإذه إالغاية،

عىلإالعيلإمنإأأجلإا حرازإتقدمإةع يإحنوإنزعإالسالحإالعامإالاكملإيفإظلإرقابةإدوليةإإوتصياميإمهنا

إصارمةإةعاةل،إ

إتؤكدإمنإجديد ذ إمفاوضاتإتفيضإا ىلإنإوا  إواختتام إا ىلإا جراء إابلسعيإحبسنإنية إالزتام زعإوجود

إالسالحإالنوويإجبييعإجواناهإيفإظلإرقابةإدوليةإصارمةإوةعاةل،

ذإتؤكدإمنإجديد أأنإالتنفيهإالاكملإوالفعالإملعاذدةإعدمإانتشارإالأسلحةإالنووية،إاليتإيهإإأأيضا إإوا 

إحيوايإيفإتعزيزإالسالمإ جحزإالزاويةإيفإنظامإنزعإالسالحإالنوويإوعدمإالانتشارإالنووي،إيؤديإدورا

إوليني،والأمنإادل

إتدرك ذ إالتحققإإوا  إونظام إالنووية إللتجارب إالشامل إاحلظر إمعاذدة إهبا إتتسم إاليت إاحليوية الأمهية

إاخلاصإهباإابعتاارذامإعنرصاإأأساس ياإمنإعنارصإنظامإنزعإالسالحإالنوويإوعدمإالانتشارإالنووي،

إتؤكدإمنإجديد ذ إالنوويةإمعرتفإوا  إمناطقإخاليةإمنإالأسلحة نشاء إعىلإإالاقتناعإبأأنإا  إدوليا هبا

إعىلإ إوالأمن إالسالم إيعزز إأأمر إاملعنية إاملنوقة إدول إبني إةامي إحبرية لهيا إا  إالتوصل إجيري إترتيبات أأساس

إالسالحإ إأأذدافإنزع إيفإبلوغ إويسهم إالنووي، إالانتشار إعدم إنظام إويوطد إوال قلميي، إالعاملي الصعيدين

إالنووي،
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ذإتؤكد ىلإأأنهإخيلإحبقإادلولإالأطرافإةهياإغريإالقابلإأأنهإليسإيفإذه إاملعاذدةإماإميكنإتفسري إعإوا 

نتاجإذه إالواقةإواس تخداهماإيفإالأغراضإالسلييةإ للترصفإيفإتوويرإالاحوثإيفإاجالإالواقةإالنوويةإوا 

إدونإأأيإمتيزي،

ذإتسمل إمتساويةإواكمةلإوةعاةلإعاملإأأسايسإلتعزيزإوحتقيقإإوا  بأأنإمشاركةإاملرأأةإوالرجلإمعا إمشاركة 

إلأمنإادلامئني،إوالزتاما إمهناإبدمعإوتعزيزإمشاركةإاملرأأةإمشاركةإةعاةلإيفإنزعإالسالحإالنووي،السالمإوا

ذإتسملإأأيضا بأأمهيةإالتثقيفإيفإاجالإالسالمإونزعإالسالحإجبييعإجواناهإوالتوعيةإدمخاطرإوعواقبإإوا 

إه إاملعاذدةإوقواعدذا،الأسلحةإالنوويةإعىلإالأجيالإاحلاليةإواملقبةل،إوالزتاما إمهناإبنرشإمبادئإذ

ذإتؤكد نسانيةإكامإيتجىلإيفإالنداءإالعامليإللقضاءإالتامإإوا  عىلإدورإالضيريإالعامإيفإترس يخإمبادئإال 

إللصليبإالأمحرإوالهاللإ إواحلركةإادلولية إالأممإاملتحدة إاليتإتاهلها إتقرإابجلهود ذ إوا  إالنووية، عىلإالأسلحة

إوا إادلولية إاملنظامت إمن إوغريذام إادلينيون،إالأمحر إوالزعامء إاحلكومية، إغري إواملنظامت إالأخرى، ل قلميية

إوالربملانيون،إوالأاكدمييون،إوحضاايإالقناةلإاذلريةإ)الهيااكوشا(،إمنإأأجلإبلوغإذه إالغاية،

إاتفقتإعىلإماإي ي:

إ1املادةإ

إاحملظورات

إتتعهدإلكإدوةلإطرفإبأألإتقومإيفإأأيإظرفإمنإالظروفإدماإي ي:إإ-1

نتاهجاإأأوإصنعهاإأأوإاقتناهئاإعىلإ)أأ(إتوويرإ أأسلحةإنوويةإأأوإأأهجزةإمتفجرةإنوويةإأأخرىإأأوإجتريهباإأأوإا 

إحنوإأ خرإأأوإحيازهتاإأأوإتكديسها؛

)ب(إنقلإأأسلحةإنوويةإأأوإأأهجزةإمتفجرةإنوويةإأأخرى،إأأوإالس يورةإعىلإتكلإالأسلحةإأأوإالأهجزةإ

إهجةإمتلقيةإأأاِي إاكنت،إلإبصورةإمبارشةإولإغ إريإمبارشة؛ا ىلإأأِيِ

إبصورةإ إعلهيا، إالس يورة إأأو إالأخرى إالنووية إاملتفجرة إالأهجزة إأأو إالنووية إالأسلحة إنقل إتلقي )ج(

إمبارشةإأأوإغريإمبارشة؛

إ)د(إاس تخدامإالأسلحةإالنوويةإأأوإالأهجزةإاملتفجرةإالنوويةإالأخرىإأأوإالهتديُدإابس تخداهما؛

إهجةإبأأيإطريقةإعىل املشاركةإيفإأأيإنشاطإحمظورإعىلإادلوةلإإ)ه(إمساعدةإأأوإتشجيعإأأوإحثإأأِيِ

إالورفإدموجبإذه إاملعاذدة؛

إهجةإمنإأأجلإاملشاركةإيفإأأيإنشاطإ إبأأيإطريقةإاكنتإمنإأأِيِ إمساعدة إالامتسإأأوإتلقيإأأِيِ )و(

إحمظورإعىلإادلوةلإالورفإدموجبإذه إاملعاذدة؛

إأأسلحةإنوويةإأأوإأأهجزةإمتفجرةإنوو يةإأأخرىإأأوإنصهباإأأوإنرشذاإيفإ)ز(إالسامحإبأأيإْعليةإل قامةإأأِيِ

قلميهاإأأوإيفإأأيإماكنإمشيولإبوليهتاإأأوإخاضعإلس يورهتا. إا 
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إ2املادةإ

إال عالانت

إبعدإبدءإنفاذإإ-1 تقدمإلكإدوةلإطرفإا ىلإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدة،إيفإموعدإأأقصا إثالثنيإيوما

عالانإتقومإمنإخالل إدماإي ي:إذه إاملعاذدةإابلنس اةإا ىلإتكلإادلوةلإالورفإا 

ذاإاكنتإمتتكلإأأسلحةإنوويةإأأوإأأهجزةإمتفجرةإنوويةإأأوإحتوزذاإأأوإتس يورإعلهيا،إوماإ عالنإماإا  )أأ(إا 

إأأوإ إاملراةقإاملتصةلإابلأسلحةإالنووية زاةلإمجيع إالنووية،إدماإيفإذكلإا  إاكنتإقدإأأزالتإبرانم إأأسلحهتا ذا ا 

إابلنس اةإا ىلإتكلإادلوةلإالورف؛إحتويلهاإبوريقةإلإرجعةإةهيا،إقبلإبدءإنفاذإذه إاملعاذدة

ذاإاكنتإمتتكلإأأيإأأسلحةإنوويةإ1)ب(إبرصفإالنظرإعنإأأحاكمإالفقرةإ)أأ(إمنإاملادةإ عالنإماإا  ،إا 

إأأوإأأهجزةإمتفجرةإنوويةإأأخرىإأأوإحتوزذاإأأوإتس يورإعلهيا؛

إ إمنإاملادة إ)ز( إالفقرة إأأوإ1)ج(إبرصفإالنظرإعنإأأحاكم إنووية إأأسلحة إاكنتإأأِي ذا إا  عالنإما إا  ،

إوتكونإ إأأوإخاضعإلس يورهتا إأأوإيفإأأيإماكنإمشيولإبوليهتا قلميها إنوويةإأأخرىإتوجدإيفإا  أأهجزةإمتفجرة

إمملوكةإدلوةلإأأخرىإأأوإيفإحيازةإذه إادلوةلإأأوإحتتإس يورهتا؛

إحييلإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإلكإماإيتلقا إمنإذه إال عالانتإا ىلإادلولإالأطراف.إ-2

إ3املادةإ

إالضامانت

أأنإحتاةظ،إكحدإأأدىن،إإ4منإاملادةإإ2أأوإإ1عنيإعىلإلكإدوةلإطرفإلإتنواقإعلهياإالفقراتنإيتإ-1

عىلإالزتاماهتاإدموجبإضامانتإالواكةلإادلويلإللواقةإاذلريةإاليتإاكنتإساريةإوقتإبدءإنفاذإذه إاملعاذدة،إ

ضاةيةإذاتإصةلإقدإتعمتدذاإيفإاملس تقبل. إدونإاملساسإبأأيإصكوكإا 

إالفقراتنإيتعنيإعىلإلكإ-2 أأنإتربمإاتفاقإضامانتإإ4منإاملادةإإ2وإ1إدوةلإطرفإلإتنواقإعلهيا

إ) إاذلرية إللواقة إادلولية إالواكةل إتكنإقدإINFCIRC/153 (Correctedشامةلإمع نإمل إا  إتنفه  إوأأن ))

إ إغضون إيف إالتفاق إذها إبشأأن إالتفاوض إويادأأ إبعُد. إذكل إاملعاذدةإإ180ةعلت إذه  إنفاذ إبدء إمن يوما

إنفاذإالتفاقإيفإموعدإأأقصا إإابلنس اة شهراإمنإاترخيإبدءإنفاذإذه إاملعاذدةإإ18لتكلإادلوةلإالورف.إويادأأ

ابلنس اةإلتكلإادلوةلإالورف.إوحتاةظإلكإدوةلإطرفإبعدإذكلإعىلإذه إالالزتامات،إدونإمساسإبأأيإ

ضاةيةإذاتإصةلإقدإتعمتدذاإيفإاملس تقبل. إصكوكإا 

إ4املادةإ

إىلإالأسلحةإالنوويةالسعيإا ىلإالقضاءإالتامإع

متتكلإأأسلحةإنوويةإأأوإأأهجزةإمتفجرةإإ2017متوز/يوليوإإ7يتعنيإعىلإلكإدوةلإطرفإاكنتإبعدإإ-1

زاةلإمجيعإ زاةلإبرانم إأأسلحهتاإالنووية،إدماإيفإذكلإا  نوويةإأأخرىإأأوإاكنتإحتوزذاإأأوإتس يورإعلهياإوقامتإاب 

لهيا،إاملراةقإاملتصةلإابلأسلحةإالنوويةإأأوإحتويلهاإبصورةإل إرجعةإةهيا،إقبلإبدءإنفاذإذه إاملعاذدةإابلنس اةإا 

زاةلإبرانم إإ6أأنإتتعاونإمعإالسلوةإادلوليةإاخملتصةإاملعينةإْعالإابلفقرةإ منإذه إاملادةإلغرضإالتحققإمنإا 
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إالأطراف. إادلول إاخملتصة إادلولية إالسلوة إوتالغ إةيه. إرجعة إل إبوريقة إالنووية إتكلإادلوةلإإأأسلحهتا وتربم

إاملوادإالورإ إحتويل إبعدم إلتقدميإضامنإموثوقإبه إيكفي إاذلرية إللواقة إادلولية إالواكةل فإاتفاقإضامانتإمع

النوويةإاملعلنةإمنإالأنشوةإالنوويةإالسلييةإوعدمإوجودإموادإأأوإأأنشوةإنوويةإغريإمعلنةإيفإتكلإادلوةلإ

إالتفاقإيفإغضونإ إالتفاوضإبشأأنإذها إويادأأ إمنإاترخيإ180الورفإكلك. إاملعاذدةإإيوما إنفاذإذه  بدء

ابلنس اةإلتكلإادلوةلإالورف.إويادأأإنفاذإالتفاقإيفإموعدإأأقصا إمثانيةإعرشإشهراإمنإبدءإنفاذإذه إاملعاذدةإ

إالالزتاماتإ إعىلإذه  إأأدىن، إكحد إالورفإبعدإذكل، إوحتاةظإتكلإادلوةل إالورف. إلتكلإادلوةل ابلنس اة

ضاةية إذاتإصةلإقدإتعمتدذاإيفإاملس تقبل.إاملتعلقةإابلضامانتإدونإمساسإبأأيإصكوكإا 

إ)أأ(إمنإاملادةإإ-2 ،إيتعنيإعىلإلكإدوةلإطرفإمتتكلإأأسلحةإنوويةإأأوإ1برصفإالنظرإعنإالفقرة

إيفإ إوأأنإتدمرذا إالتشغي ي، إمنإالوضع إأأنإتزيلها إتس يورإعلهيا إأأو إأأخرىإأأوإحتوزذا إنووية إمتفجرة أأهجزة

إيتجاوزإذكلإموعداإحيدد  الاجامتعإالأولإلدلولإالأطراف،إوةقاإخلوةإملزمةإإأأقربإوقتإممكن،إعىلإأأله

زاةلإبرانم إالأسلحةإالنوويةإلتكلإادلوةلإالورفإبوريقةإلإرجعةإةهياإوميكنإ قانوانإوحمددةإزمنياإمنإأأجلإا 

زاةلإمجيعإاملراةقإاملتصةلإابلأسلحةإالنوويةإأأوإحتويلهاإبوريقةإلإرجعةإةهيا.إوتقومإ التحققإمهنا،إدماإيفإذكلإا 

وةلإالورف،إيفإموعدإأأقصا إس تونإيوماإمنإبدءإنفاذإذه إاملعاذدةإابلنس اةإلتكلإادلوةلإالورف،إبتقدميإادل

هناإادلولإالأطراف. وجيريإإذه إاخلوةإا ىلإاجامتعإادلولإالأطرافإأأوإا ىلإالسلوةإادلوليةإاخملتصةإاليتإتعِيِ

إاليتإت إاخملتصة إالسلوةإادلولية إاخلوةإمع إا ىلإالاجامتعإالالحقإلدلولإالتفاوضإبعدإذكلإعىلإذه  قدهما

إالأطرافإأأوإا ىلإمؤمترإالاس تعراضإالالحق،إأأهيامإأأس اق،إلليواةقةإعلهياإوةقاإلنظامهإادلاخ ي.

برامإاتفاقإضامانتإمعإالواكةلإادلوليةإللواقةإإ2تقومإادلوةلإالورفإاليتإتنواقإعلهياإالفقرةإإ-3 أأعال إاب 

حتويلإاملوادإالنوويةإاملعلنةإمنإالأنشوةإالنوويةإالسلييةإوعدمإاذلريةإيكفيإلتقدميإضامنإموثوقإبهإبعدمإ

إالتفاوضإبشأأنإذهاإالتفاقإيفإموعدإأأقصا إ وجودإموادإأأوإأأنشوةإنوويةإغريإمعلنةإيفإادلوةلإكلك.إويادأأ

لهياإيفإالفقرةإ إنفاذإالتفاقإيفإموعدإأأقصا إمثانية2التارخيإاذليإينهتييإةيهإتنفيهإاخلوةإاملشارإا  عرشإإ.إويادأأ

وحتاةظإتكلإادلوةلإالورفإبعدإذكل،إكحدإأأدىن،إعىلإذه إالالزتاماتإإشهراإمنإاترخيإبدءإاملفاوضات.

املتعلقةإابلضامانت،إدونإمساسإبأأيإصكوكإا ضاةيةإذاتإصةلإقدإتعمتدذاإيفإاملس تقبل.إوبعدإبدءإنفاذإ

ليهإيفإذه إالفقرة،إتقدمإادلوةلإالورفإا ىلإالأمنيإالعام عالانإهنائياإيفيدإبأأهناإإالتفاقإاملشارإا  للأممإاملتحدةإا 

إوةتإابلزتاماهتاإدموجبإذه إاملادة.

قلميهاإأأوإ1برصفإالنظرإعنإالفقرتنيإ)ب(إوإ)ز(إمنإاملادةإإ-4 ،إتكفلإلكإدوةلإطرفإتوجدإيفإا 

يفإأأيإماكنإمشيولإبوليهتاإأأوإخاضعإلس يورهتاإأأيإأأسلحةإنوويةإأأوإأأهجزةإمتفجرةإنوويةإأأخرىإمتتلكهاإ

إالأسلحةإعىلإالفور،إيفإأأقربإوقتإممكن،إعىلإأألهإإدوةل إذه  زاةَل إا  إتس يورإعلهيا إأأو أأخرىإأأوإحتوزذا

زاةلإذه إالأسلحةإأأوإالأهجزةإاملتفجرةإ يتجاوزإذكلإموعداإحيدد إالاجامتعإالأولإلدلولإالأطراف.إودلىإا 

عالانإتشري إةيهإا ىلإأأهناإوةتإابلزتاماهتاإالأخرى،إتقدمإتكلإادلوةلإالورفإا ىلإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإا 

إدموجبإذه إاملادة.
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تقدمإلكإدوةلإطرفإتنواقإعلهياإذه إاملادةإتقريراإا ىلإلكإاجامتعإمنإاجامتعاتإادلولإالأطرافإإ-5

إهبه إ إا ىلإحنيإالوةاء إاملادة، إدموجبإذه  إاحملرزإصوبإتنفيهإالزتاماهتا إاس تعراضإعنإالتقدم ولكإمؤمتر

إالالزتامات.

إاإ-6 زاةلإبرام إالأسلحةإتعنِيِ دلولإالأطرافإسلوةإأأوإسلواتإدوليةإخمتصةإللتفاوضإوالتحققإمنإا 

زاةلإمجيعإاملراةقإاملتصةلإابلأسلحةإالنوويةإأأوإحتويلهاإ النوويةإأأوإحتويلهاإبوريقةإلإرجعةإةيه،إدماإيفإذكلإا 

اءإذهاإالتعينيإقبلإبدءإمنإذه إاملادة.إويفإحاةلإعدمإا جرإإ3وإإ2وإإ1بوريقةإلإرجعةإةيه،إوةقاإلفقراتإ

منإذه إاملادة،إيدعوإالأمنيإالعامإإ2أأوإإ1نفاذإذه إاملعاذدةإابلنس اةإا ىلإدوةلإطرفإتنواقإعلهياإالفقرةإ

إللأممإاملتحدةإا ىلإعقدإاجامتعإاس تثنايإلدلولإالأطرافإلختاذإأأيإقراراتإقدإتكونإمولوبة.

إ5املادةإ

إالتنفيهإعىلإالصعيدإالوطين

إطرفإماإيلزمإمنإالتدابريإلتنفيهإالزتاماهتاإدموجبإذه إاملعاذدة.إتتخهإلكإدوةلإ-1

تتخهإلكإدوةلإطرفإمجيعإالتدابريإاملالمئةإالقانونيةإوال داريةإوغريذا،إدماإيفإذكلإةرضإعقوابتإإ-2

جزائية،إملنعإومقعإأأيإنشاطإحمظورإعىلإأأيإدوةلإطرفإدموجبإذه إاملعاذدةإيقومإبهإأأشخاصإمشيولونإ

قلميإخاضعإلوليهتاإأأوإلس يورهتا.إبوليهتاإأأو إخاضعونإلس يورهتاإأأوإيقعإيفإا 

إ6املادةإ

إمساعدةإالضحاايإوا صالحإالايئة

إمتيزي،إإ-1 إدون إاجلنس، إونوع إللسن إاملراعية إاملساعدة إمن إيكفي إما إطرفإبتوةري إلكإدوةل تقوم

هبا،إوةق اإللقانونإادلويلإللأشخاصإاملشيولنيإبوليهتاإاملترضرينإمنإاس تخدامإالأسلحةإالنوويةإأأوإمنإجتري

إالتوايق،إدماإيفإذكلإتوةريإالرعايةإالوايةإوالتأأذيلإوادلمعإال نساينإوالقانونإادلويلإحلقوقإال نسانإالواجيَبإ

إالنفساين،إوهتئيإهلمإكهكلإأأس اابإال دماجإالاجامتعيإوالاقتصادي.

إاخلإ-2 إأأو إةاميإيتعلقإابملناطقإاملشيوةلإبوليهتا إاليتإتكونإتقومإلكإدوةلإطرف، إلس يورهتا اضعة

ملوثةإنتيجةإالأنشوةإاملتصةلإبتجريبإأأوإاس تخدامإالأسلحةإالنوويةإأأوإالأهجزةإاملتفجرةإالنوويةإالأخرى،إ

إابختاذإالتدابريإالرضوريةإواملناس اةإمنإأأجلإال صالحإالاييئإلليناطقإامللوثة.

بواجباتإوالزتاماتإأأيإدولإأأخرىإأأعال إإ2وإإ1لإختلإالالزتاماتإاملنصوصإعلهياإيفإالفقرتنيإإ-3

إدموجبإالقانونإادلويلإأأوإالتفاقاتإالثنائية.

إ7املادةإ

إالتعاونإوتوةريإاملساعدةإعىلإالصعيدإادلويل

إتتعاونإلكإدوةلإطرفإمعإسائرإادلولإالأطرافإمنإأأجلإتيسريإتنفيهإذه إاملعاذدة.إ-1

إابلزتاماهتاإدموجبإذه إالتفإ-2 اقية،إأأنإتلمتسإاملساعدةإوأأنإتتلقاذاإمنإحيقإللكإدوةلإطرف،إوةاء 

إادلولإالأطرافإالأخرى،إحيامثإاكنإذكلإممكنا.
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تقدمإلكإدوةلإطرفإقادرةإعىلإذكلإاملساعدةإالتقنيةإواملاديةإواملاليةإلدلولإالأطرافإاملترضرةإإ-3

إمنإاس تخدامإالأسلحةإالنوويةإأأوإجتريهبا،إمنإأأجلإمواصةلإتنفيهإذه إاملعاذدة.

إدوةلإطرفإقادرةإعىلإذكلإاملساعدةإلضحاايإاس تخدامإأأوإجتريبإالأسلحةإالنوويةإأأوإتقدمإلكإ-4

إالأهجزةإالنوويةإاملتفجرةإالأخرى.

إأأوإإ-5 إمنظومةإالأممإاملتحدة، إاملادةإعنإطريقإهجاتإش ىتإمهنا جيوزإتقدميإاملساعدةإدمقتىضإذه 

ملنظامتإأأوإاملؤسساتإغريإاحلكوميةإأأوإاللجنةإاملنظامتإأأوإاملؤسساتإادلوليةإأأوإال قلمييةإأأوإالوطنية،إأأوإا

ادلوليةإللصليبإالأمحر،إأأوإالاحتادإادلويلإمجلعياتإالصليبإالأمحرإوالهاللإالأمحر،إأأوإامجلعياتإالوطنيةإ

إللصليبإالأمحرإوالهاللإالأمحر،إأأوإعىلإأأساسإثناي.

بتإأأسلحةإنوويةإأأإإ-6 إأأهجزةإمتفجرةإنوويةإتقعإعىلإعاتقإادلوةلإالورفإاليتإاس تخدمتإأأوإجره وإأأيه

أأخرىإمسؤوليُةإتقدميإمساعدةإاكةيةإا ىلإادلولإالأطرافإاملترضرة،إلأغراضإمساعدةإالضحاايإوال صالحإ

إالاييئ،إدونإاملساسإبأأيإواجباتإأأوإالزتاماتإأأخرىإقدإتُناطإهباإدموجبإالقانونإادلويل.

إ8املادةإ

إاجامتعإادلولإالأطراف

إابنإإ-1 إالأطراف إادلول إتنفيهذا،إجتمتع إأأو إاملعاذدة إذه  إبتوايق إتتعلق إمسأأةل إأأي إيف إللنظر تظام

إالسالحإ إلزنع إالفعاةل إالتدابري إوبشأأن إالصةل، إذات إلأحاكهما إوةقا إالرضورة، إعند إبشأأهنا إقرارات ولختاذ

إالنووي،إدماإيفإذكل:

إ)أأ(إتنفيهإذه إاملعاذدةإوحالهتا؛

زاةلإبرام إالأسلحةإالنوو يةإبوريقةإميكنإالتحققإمهناإوحمددةإزمنياإولإرجعةإ)ب(إالتدابريإاملتعلقةإاب 

إةهيا،إدماإيفإذكلإالربوتوكولتإال ضاةيةإلهه إاملعاذدة؛

إ)ج(إأأيإمسائلإأأخرىإتورحإْعالإبأأحاكمإذه إاملعاذدةإأأوإاتساقاإمعها.

يدعوإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإا ىلإعقدإأأولإاجامتعإلدلولإالأطرافإيفإغضونإعامإواحدإمنإإ-2

إا ىلإعقدإالاجامتعاتإالأخرىإلدلولإد إاملتحدة إللأمم إالأمنيإالعام إويدعو إحزيإالنفاذ. إالتفاقية خولإذه 

الأطرافإلكإس نتني،إماإملإتتفقإادلولإالأطرافإعىلإخالفإذكل.إويعمتدإاجامتعإادلولإالأطرافإنظامهإ

إالنظامإادلاخ ي،إيُواهق النظامإادلاخ يإملؤمترإالأممإاملتحدةإإادلاخ يإيفإدورتهإالأوىل.إوريامثإيمتإاعامتدإذها

إللتفاوضإعىلإصكإُملزِمإقانوان إحلظرإالأسلحةإالنووية،إمتهيدا إللقضاءإالتامإعلهيا.

يدعوإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإا ىلإعقدإاجامتعاتإاس تثنائيةإلدلولإالأطراف،إحسبإالاقتضاء،إإ-3

إذ إيؤيد إأأن إرشيوة إطرف، إأأيإدوةل إمن إعىلإطلبإخوي إثلثإادلولإبناء إيقلإعن إل إالولبإما ها

إالأطراف.

بعدإةرتةإمخسإس نواتإمنإاترخيإبدءإنفاذإذه إاملعاذدة،إيدعوإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإا ىلإإ-4

عقدإمؤمترإلس تعراضإتوايقإاملعاذدةإوالتقدمإاحملرزإيفإحتقيقإمقاصدذا.إويدعوإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإ
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إملإتتفقإإا ىلإعقدإمؤمتراتإالاس تعراض إللغرضإذاته،إما الأخرىإعىلإةرتاتإمدهتاإستإس نواتإحتقيقا

إادلولإالأطرافإعىلإخالفإذكل.

إالأممإإ-5 إوكهكلإالكياانتإذاتإالصةلإمنإمنظومة إاملعاذدة، تُدعىإادلولإغريإالأطرافإيفإذه 

نةإالصليبإالأمحرإاملتحدةإوغريذاإمنإاملنظامتإأأوإاملؤسساتإادلوليةإواملنظامتإال قلمييةإذاتإالصةل،إوجلإ

ادلولية،إوالاحتادإادلويلإمجلعياتإالصليبإالأمحرإوالهاللإالأمحر،إواملنظامتإغريإاحلكوميةإذاتإالصةل،إ

إا ىلإحضورإاجامتعاتإادلولإالأطرافإواملؤمتراتإالاس تعراضيةإبصفةإمراقب.

إ9املادةإ

إالتاكليف

إاملإ-1 إادلولإغريإالأطرافإيفإذه  إبصفةإمراقبإيفإتتحيلإادلولإالأطرافإوكها إاملشاركُة عاذدة

اجامتعاتإادلولإالأطرافإومؤمتراتإالاس تعراضإوالاجامتعاتإالاس تثنائيةإلدلولإالأطرافإتاكليَفإذه إ

إالاجامتعاتإواملؤمترات،إوذكلإوةقاإجلدولإالأنصاةإاملقررةإللأممإاملتحدةإاملعدلإعىلإالنحوإاملالمئ.

إيفإتعيميإال عالانتإتتحيلإادلولإالأطرافإالتاكليفإاليتإيتإإ-2 إاملتحدة إللأمم إالأمنيإالعام كبدذا

مةإدموجبإاملادةإ منإذه إإ10والتعديالتإاملقرتحةإدموجبإاملادةإإ4والتقاريرإاملقدمةإدموجبإاملادةإإ2املقده

إاملعاذدة،إوذكلإوةقاإجلدولإالأنصاةإاملقررةإللأممإاملتحدةإاملعدلإعىلإالنحوإاملالمئ.

إادلإ-3 إتتحيل إأأن إينبغي إاملادة إدموجب إاملولوبة إالتحقق إتدابري إعلهيا إتنواق إاليت إالأطراف إ4ول

إالأهجزةإ إأأو إالنووية إبتدمريإالأسلحة إالتاكليفإاملتصةل إةضالإعن إالتدابري، إذه  إبتنفيه إاملتصةل التاكليَف

زاةلإأأوإحتويلإمجيعإاملراة زاةلإبرام إالأسلحةإالنووية،إدماإيفإذكلإا  قإذاتإالصةلإاملتفجرةإالنوويةإالأخرى،إوا 

إابلأسلحةإالنووية.

إ10املادةإ

إالتعديالت

إاملعاذدةإيفإأأيإوقتإبعدإدخولهاإحزيإالنفاذ.إإ-1 جيوزإلأيإدوةلإطرفإأأنإتقرتحإتعديالتإلهه 

ويقدمإنصإالتعديلإاملقرتحإا ىلإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإاذليإيعييهإعىلإمجيعإادلولإالأطرافإويلمتسإ

ماكنيةإ ذاإأأبلغتإأأغلايةإادلولإالأطرافإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإأ راءذاإبشأأنإمدىإا  النظرإيفإالاقرتاح.إوا 

يفإموعدإأأقصا إتسعونإيوماإمنإتعيميإنصإالتعديلإاملقرتحإأأهناإتؤيدإمواصةلإالنظرإيفإالاقرتاح،إيُنظرإيفإ

إ.الاقرتاحإيفإاجامتعإادلولإالأطرافإاملقبلإأأوإيفإمؤمترإالاس تعراضإاملقبل،إأأهيامإأأس اق

إتُعمتدإإ-2 إاليت إالتعديالت إعىل إيواةق إأأن إالاس تعراض إملؤمتر إأأو إالأطراف إادلول إلجامتع جيوز

إبتصويتإا جيايبإمنإأأغلايةإثليثإادلولإالأطراف.إويُالغإالوديعإمجيعإادلولإالأطرافإبأأيإتعديلإمعمتد.

إنفاذإالتعديلإابلنس اةإا ىلإلكإدوةلإطرفإتودعإصكإتصديقهاإعىلإالتعديلإأأوإ-3 قبولهاإُلإبعدإإيادأأ

إذه .إ إالقبول إأأو إالتصديق إلصكوك إالاعامتد إوقت إالأطراف إادلول إأأغلاية يداع إا  إاترخي إمن إيوما تسعني
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يداعإ ىلإأأيإدوةلإطرفإأأخرىإبعدإتسعنيإيوماإمنإاترخيإا  ويدخلإالتعديلإبعدإذكلإحزيإالنفاذإابلنس اةإا 

إصكإتصديقهاإعليهإأأوإقبولهاإُل.

إ11املادةإ

إتسويةإاملنازعات

إأأوإعإإ-1 إاملعاذدة إذه  إتفسري إبشأأن إالأطراف إادلول إمن إأأكرث إأأو إدولتني إبني إمنازعة إتنشأأ ندما

إبوسائلإسلييةإ إعنإطريقإالتفاوضإأأو إاملنازعة إتسوية إبغية إبيهنا إةامي إالأطرافإاملعنية إتتشاور توايقها،

إمنإميثاقإالأممإاملتحدة.إ33أأخرىإختتارذا،إوةقاإللامدةإ

فإأأنإيسهمإيفإتسويةإاملنازعة،إدماإيفإذكلإمنإخاللإعرضإمساعيهإجيوزإلجامتعإادلولإالأطراإ-2

امحليدة،إوموالاةإادلولإالأطرافإاملعنيةإابلرشوعإيفإا جراءاتإالتسويةإاليتإختتارذاإوالتوصيةإدمهةلإزمنيةإ

إلختاذإأأيإا جراءإيتفقإعليه،إوةقاإللأحاكمإذاتإالصةلإمنإذه إاملعاذدةإوميثاقإالأممإاملتحدة.

إ12املادةإ

إعامليةإاملعاذدة

تشجعإلكإدوةلإطرفإادلولإغريإالأطرافإيفإذه إاملعاذدةإعىلإالتوقيعإأأوإالتصديقإعلهياإأأوإقبولهاإ

لهيا،إسعياإا ىلإحتقيقإانضاممإمجيعإادلولإا ىلإذه إاملعاذدة. إأأوإاملواةقةإعلهياإأأوإالانضاممإا 

إ13املادةإ

إالتوقيع

إ20عإادلولإيفإمقرإالأممإاملتحدةإبنيويوركإاعتااراإمنإيُفتحإاببإالتوقيعإعىلإذه إاملعاذدةإأأمامإمجي

إ.2017أأيلول/سبمتربإ

إ14املادةإ

إالتصديقإأأوإالقبولإأأوإاملواةقةإأأوإالانضامم

ختضعإذه إاملعاذدةإلتصديقإادلولإاملوقعةإعلهياإأأوإلقبولهاإلهاإأأوإمواةقهتاإعلهيا.إويفتحإاببإالانضاممإ

إا ىلإاملعاذدة.

إ15املادةإ

إبدءإالنفاذ

يداعإالصكإامخلسنيإمنإصكوكإالتصديقإأأوإإ-1 إنفاذإذه إاملعاذدةإبعدإتسعنيإيوماإمنإاترخيإا  يادأأ

إالقبولإأأوإاملواةقةإأأوإالانضامم.

يداعإالصكإإ-2 ابلنس اةإلأيةإدوةلإتودعإصكإتصديقهاإأأوإقبولهاإأأوإمواةقهتاإأأوإانضامهماإبعدإاترخيإا 

إنفاذإذه إاملعاذدةإبعدإتسعنيإيوماإامخلسنيإمنإصكوكإالتصديقإأأوإالقبولإأأوإاملواةق ةإأأوإالانضامم،إيادأأ

إمنإالتارخيإاذليإتكونإتكلإادلوةلإقدإأأودعتإةيهإصكإتصديقهاإأأوإقبولهاإأأوإمواةقهتاإأأوإانضامهما.
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إ16املادةإ

إالتحفظات

إلإختضعإموادإذه إاملعاذدةإللتحفظات.

إ17املادةإ

إاملدةإوالانسحاب

إحمدودة.إترُبمإذه إاملعاذدةإملدةإغريإ-1

ذاإرأأتإأأنإ2 ـإحيقإللكإدوةلإطرف،إويهإمتارسإس يادهتاإالوطنية،إأأنإتنسحبإمنإذه إاملعاذدةإا 

أأحدااثإاس تثنائيةإتتعلقإدموضوعإذه إاملعاذدإقدإأأرضتإدمصاحلإالادلإالعليا.إوختورإالوديعإهبهاإالانسحاب.إ

إتإدمصاحلهاإالعليا.ويشيلإذهاإال خوارإبياان إابلأحداثإالاس تثنائيةإاليتإتعتربإأأهناإأأرضإ

إلال خوارإإ-3 إالوديع إتسملم إاترخي إمن إشهرا إعرش إاثين إبعد ل إا  إانةها إالانسحاب إذها إيصاح ل

ذاإاكنتإادلوةلإالورفإاملنسحاة،إعندإانقضاءإةرتةإالثينإعرشإشهراإاملهكورة،إطرةا إ ابلنسحاب.إغريإأأنهإا 

إوأأيإبروتوكولتإيفإنزاعإمسلح،إةا نإادلوةلإالورفإتظلإمقيدةإابللزتاماتإا إاملعاذدة لناش ئةإعنإذه 

إا ضاةيةإا ىلإاحلنيإاذليإلإتعودإةيهإطرةا إيفإنزاعإمسلح.

إ18املادةإ

إعالقاتإذه إاملعاذدةإابلتفاقاتإالأخرى

لإخيلإتنفيهإذه إاملعاذدةإابللزتاماتإاليتإتعهدتإهباإادلولإالأطرافإةاميإيتعلقإابلتفاقاتإادلوليةإ

إذه إادلولإأأطراةاإةهيا،إحيامثإتكونإتكلإالالزتاماتإمتسقةإمعإذه إاملعاذدة.القامئة،إاليتإتكونإ

إ19املادةإ

إالوديع

إالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإوديعاإلهه إاملعاذدة. إيُعنيه

إ20املادةإ

إجحيةإالنصوص

بيةإتتساوىإنصوصإذه إاملعاذدةإيفإاحلجيةإابللغاتإال س اانيةإوال جنلزييةإوالروس يةإوالصينيةإوالعرإإ

إوالفرنس ية.

إوحررتإيفإنيويوركإيفإاليومإالسابعإمنإمتوز/يوليوإعامإأألفنيإوس اعةإعرش.
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إ(1970يوليوزإإ27)إ1390جامدىإالأوىلإإ23بتارخيإإ1.70.107ظهريإرشيفإرمقإ

إواملتعلقإ1925يونيهإإ17ابخنراطإامليلكةإاملغربيةإيفإالربوتوكولإاملربمإجبنيفإيومإ

ازاتإاخلانقةإوالسامةإواملامثةلإلهاإواملوادإاجلرثوميةإيفإاحلربدمنعإاس تعاملإالغ
1

 

 امحلدإهللإوحد ،

 بداخهلإ-الوابعإالرشيفإ

 احلسنإبنإمحمدإبنإيوسفإبنإاحلسنإهللاإوليه(

 يعملإمنإظهريانإالرشيفإذهاإأأسام إهللاإوأأعزإأأمر إأأننا:

دمنعإاس تعاملإالغازاتإاخلانقةإوالسامةإإواملتعلقإ1925يونيهإإ17بناءإعىلإالربوتوكولإاملربمإجبنيفإيومإ

 أأوإاملامثةلإلهاإواملوادإاجلرثوميةإيفإاحلرب،إ

 أأصدرانإأأمرانإالرشيفإدماإيأأيت:

إةصلإةريد

املضافإنصهإا ىلإظهريانإإ1925يونيهإإ17تنخرطإامليلكةإاملغربيةإيفإالربوتوكولإاملربمإجبنيفإيومإ

إانقةإوالسامةإأأوإاملامثةلإلهاإواملوادإاجلرثوميةإيفإاحلرب.الرشيفإذهاإواملتعلقإدمنعإاس تعاملإالغازاتإاخل

إ(.1970يوليوزإإ27)إ1390جامدىإالأوىلإإ23وحررإابلرابطإيفإ
* 

*     * 

إالربوتوکول

إإواملتعلقإدمنعإاس تعاملإ1925يونيهإإ17جبنيفإيومإإاملربم

 اخلانقةإوالسامةإأأوإاملامثةلإلهاإواملوادإاجلرثوميةإيفإاحلربإالغازات

 نإاملفوضنيإاملوقعنيإأأسفهلإابمسإحكوماهتم:ا إ

رعياإمهنمإأأنإالغازاتإاخلانقةإوالسامةإأأوإاملامثةلإلهاإوكهاإمجيعإالسوائلإأأوإاملوادإأأوإالوسائلإاملشاهبةإ

 لهاإقدإُأدينإاس تعاملهاإيفإاحلربإمنإطريفإالرأأيإالعامإللعاملإاملمتدن؛

 تإينخرطإةهياإجلإدولإالعامل؛وحيثإأأنإمنعإذهاإالاس تعاملإمنصوصإعليهإيفإمعاذدا

ورغاةإمهنمإيفإالاعالنإعىلإالصعيدإالعامليإأأنإالقانونإادلويلإيشيلإذهاإاملنعإاذليإلإيتناىفإكهكلإ

 والضيريإولإيتعارضإوالاعاملإاملأألوةةإممارس هتاإعندإمجيعإادلولإيرصحون:

إغريإاملنخرطةإيفإمعاذداتإمتنعإذهاإالا إاملنعإبأأنإالأطرافإالساميةإاملتعاقدة س تعامل،إتعرتفإهبها

 وتواةقإعىلإمتديد إا ىلإوسائلإاحلربإاجلرثوميةإوتعتربإنفسهاإمرتاوةإةاميإبيهناإدموجبإذهاإالترصحي.

                                                 
1

 .2178(إصإ1970ش تنربإإ2)إ1390جامدىإالثانيةإإ30بتارخيإإ3018اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
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إذهاإ إيف إالاخنراط إعىل إالأخرى إادلول إمحلل إهجودذا إمجيع إاملتعاقدة إالسامية إالأطراف وتاهل

إالف إامجلهورية إحكومة إا ىل إالاخنراط إذها إويالغ إعىلإالربوتوكول، إاملوقعة إادلول إمجيع إبه إخترب إاليت رنس ية

 الربوتوكولإواملنخرطةإةيه،إويعيلإبهإابتداءإمنإيومإالتاليغإاملنجزإمنإطرفإحكومةإامجلهوريةإالفرنس ية.

إالفرنس يةإ إاحملررين إنصية إعىل إيعمتد إاذلي إالربوتوكول إذها إعىل إممكن إوقت إأأقرب إيف ويصادق

 م.وال جنلزييةإويثبتإةيهإاترخيإذهاإاليوإ

يداعهاإلكإ عالانتإاملصادقةإعىلإذهاإالربوتوكولإا ىلإحكومةإامجلهوريةإالفرنس يةإاليتإتشعرإاب  وتوجهإا 

 دوةلإمنإادلولإاملوقعةإعليهإأأوإاملنخرطةإةيه.

إوتاقىإواثئقإاملصادقةإأأوإالاخنراطإمودعةإيفإحمفوظاتإحكومةإامجلهوريةإالفرنس ية.

إم إدوةل إلك إخيص إةامي إالربوتوكول إهبها إعليه،إويعيل إمصادقهتا إوثيقة يداع إا  إاترخي إمن إابتداء وقعة

إالتارخيإمرتاوةإابدلولإالأخرىإاليتإأأودعتإمنإقبلإواثئقإاملصادقةإعىلإ إادلوةلإمنهإذها وتصاحإذه 

إالربوتوكول.

 وثقةإبهكلإوقعإاملفوضونإعىلإذهاإالربوتوكول.

 امئةإوأألف.وحررإجبنيفإيفإنظريإواحدإيومإسابعإعرشإيونيهإس نةإمخسإوعرشينإوتسع
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إ(إ2002يوليوإإ23)إ1423منإجامدىإالأوىلإإ12صادرإيفإإ1.01.297ظهريإرشيفإرمقإ

نتاجإوختزينإالأسلحةإإ1972بنرشإاتفاقيةإس نةإ إاخلاصةإحبظرإاس تحداثإوا 

الاكرتيولوجيةإ)الايولوجية(إأأوإالتكس ينيةإوتدمريإتكلإالأسلحة
1
إ

 امحلدإهللإوحد ،

 بداخهل:إ-الوابعإالرشيفإ

إبنإاحلسنإبنإمحمدإبنإيوسفإهللاإوليه(إ)محمدإ

إيعملإمنإظهريانإالرشيفإذها،إأأسام إهللاإوأأعزإأأمر إأأننا:إ

إ إس نة إاتفاقية إعىل إالاكرتيولوجيةإإ1972بناء إالأسلحة إوختزين نتاج إوا  إاس تحداث إحبظر اخلاصة

إ)الايولوجية(إأأوإالتكس ينيةإوتدمريإتكلإالأسلحة،

يداعإواثئقإمصادقةإامليلكة مارسإإ21املغربيةإعىلإالتفاقيةإاملهكورةإاملوقعإبلندنإيفإإوعىلإحمرضإا 

 ،إ2002

 أأصدرانإأأمرانإالرشيفإدماإي ي:إإ

إاتفاقيةإس نةإإ إالرمسية،إعقبإظهريانإالرشيفإذها، اخلاصةإحبظرإاس تحداثإإ1972تنرشإابجلريدة

نتاجإوختزينإالأسلحةإالاكرتيولوجيةإ)الايولوجية(إأأوإالتكس ينيةإوتدمريإتكلإالأس  لحة.إوا 

 (.إ2002يوليوإإ23)إ1423منإجامدىإالأوىلإإ12وحررإبونجةإيفإإ
إوقعهإابلعوف:

إالوزيرإالأول،

إال مضاء:إعادإالرمحنإيوسفي.

* 
*    * 

نتاجإوختزينإالأسلحة إاتفاقيةإحظرإاس تحداثإوا 

إالاكرتيولوجيةإ)الايولوجية(إأأوإالتكس ينيةإوتدمريإتكلإالأسلحة

إالت نإادلولإالأطرافإيفإذه  إمهناإعىلإالعيلإمنإأأجلإحتقيقإتقدمإةعالإحنوإنزعإا  فاقية،إعزما 

إمهنا،إبأأنإ زاةلإلكإأأشاكلإأأسلحةإادلمارإالشامل،إواقتناعا  السالحإبشلكإشاملإواتم،إدماإيفإذكلإمنعإوا 

إوتدمريإ إ)الايولوجية( إالاكرتيولوجية نتاجإوختزينإالأسلحة إتدابريإةعاةلإمنإأأجلإحظرإاس تحداثإوا  اختاذ

إلحةإسيسهمإيفإحتقيقإْعليةإنزعإللسالحإالشاملإوالتامإحتتإمراقبةإدوليةإصارمةإوةعاةل؛تكلإالأس

                                                 
1

 .3731(إصإ2002ديسيربإإ19)إ1423شوالإإ14بتارخيإإ5066اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
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،إبشأأنإمنعإاس تعاملإ1925جوانإإ17واعرتاةاإمهناإابلأمهيةإالاالغةإللربوتوكولإاملوقعإعليهإجبنيفإيفإ

دلورإاذليإلعاهإويظلإالغازاتإاخلانقةإوالسامةإأأوإماإيشاهبهاإوالوسائلإالاكرتيولوجيةإأأثناءإاحلروبإوكهاإاب

إيلعاهإالربوتوكولإاملهكورإيفإالتخفيفإمنإأأذوالإاحلرب؛

إوتأأكيداإعىلإتشبهتاإدماادئإوأأذدافإذهاإالربوتوكول،إتدعوإاكةةإادلولإا ىلإالالزتامإبهإجبدية؛

إملاادئإ إاملناةية إالأعامل إلك إمرات إعدة إأأدانت إقد إاملتحدة إللأمم إالعامة إامجلعية إبأأن إمهنا وتهكريا

إ؛1925جوانإإ17فإبروتوكولإجنيفإاملؤرخإيفإوأأذدا

مناءإالثقةإبنيإالشعوبإوتنقيةإالأجواءإادلوليةإْعوما؛ إورغاةإمهناإيفإال سهامإيفإا 

إمهنا،إكهكل،إيفإال سهامإيفإحتقيقإأأذدافإومبادئإميثاقإالأممإاملتحدة؛ إورغاة 

زاحةإ أأسلحةإادلمارإالشاملإاليتإتوازيإواقتناعا إمهناإبأأمهيةإواس تعجاليةإاختاذإتدابريإةعاةلإمنإأأجلإا 

إخوورهتاإتكلإاليتإتشيلإموادإكمييائيةإأأوإبكرتيولوجيةإ)بيولوجية(،إمنإترساانتإادلول؛

إالتكس ينيةإ إأأو إ)الايولوجية( إالاكرتيولوجية إبشأأنإحظرإاس تعاملإالأسلحة إبأأنإتفامهها إمهنا واعرتاةا

إا جراءاتإانجع إاتفاقإحول برام إا  إحنو نتاجإميثلإأأولإمرحةلإممكنة إاس تحداثإوا  إا ىلإحظر إهتدفإأأيضا ة

إوختزينإالأسلحةإالكمييائية،إوعزما إمهناإعىلإمتابعةإاملفاوضاتإيفإذهاإالصدد؛

إاملوادإ إاس تعامل إل ماكنية إالشامةل إال زاةل إعىل إمجعاء، إال نسانية إملصلحة إخدمة إمهنا، وعزما 

إالاكرتيولوجيةإ)الايولوجية(إأأوإالتكس ينيةإكأسلحة؛

اإبأأنإمضريإال نساينإيستنكرإاس تعاملإمثلإذه إالأسلحة،إوبأأنهإلإجيبإادخارإأأيإهجدإواقتناعا إمهن

إللتخفيفإمنإخورذا،

إاتفقتإعىلإماإي ي:

إاملادةإالأوىل

نتاج،إأأوإختزين،إ تلزنمإلكإدوةلإطرفإيفإذه إالتفاقية،إهمامإاكنتإالظروفإبعدمإاس تحداثإأأوإا 

إأأوإحيازةإبوريقةإأأوإبأأخرى،إأأوإحفظ:

نتاهجا،إموادإم-1 كربيولوجيةإأأوإموادإأأخرىإبيولوجيةإوكهاإتكسيناتإأأاي إاكنإمصدرذا،إأأوإطريقةإا 

إبأأنواعإومكياتإلإتريمإلتحقيقإأأغراضإوقايةإأأوإحامئيةإأأوإأأغراضإسلييةإأأخرى.

أأسلحةإأأوإجتهزياتإأأوإانقالتإموهجةإلس تعاملإمثلإذه إاملوادإأأوإالتكسيناتإلأغراضإعدوانيةإ-2

إحة.أأوإيفإنزاعاتإمسل

إاملادةإالثانية

تتعهدإلكإدوةلإطرفإيفإذه إالتفاقية،إبتدمريإإأأوإحتويل،إلأغراضإسليية،إبأأنإتقوم،إيفإأأرسعإ

وقتإممكنإوداخلإأأجلإلإيتعدىإيفإمجيعإاحلالتإتسعةإأأشهرإبعدإدخولإذه إالتفاقيةإحزيإالتنفيه،إلكإ

لهي إالتفاقية،إاليتإاملوادإوالتكسيناتإوالأسلحةإوالتجهزياتإوالناقالتإاملشارإا  إالأوىلإمنإذه  إيفإاملادة ا
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إالتدابريإ إمجيع إتتخه إاملادة، إذه  إمقتضيات إتنفيه إوعند إمراقبهتا، إأأو إوليهتا إحتت إأأو إحوزهتا إيف تكون

إالاحتياطيةإالرضوريةإمحلايةإالساكنإوالايئة.

إاملادةإالثالثة

واءإبوريقةإمبارشةإأأوإغريإتتعهدإلكإدوةلإمنإطرفإيفإذه إالتفاقية،إبعدمإحتويلإا ىلإأأيإاكنإس

لهياإيفإاملادةإالأوىلإمنإ إمنإذه إاملوادإوالتكسيناتإوالأسلحةإوالتجهزياتإوالناقالتإاملشارإا  مبارشة،إأأاي 

ذه إالتفاقية،إوبعدمإمساعدةإأأوإتشجيعإأأوإحث،إبأأيإطريقةإاكنت،إأأيةإدوةلإأأوإمجموعةإدولإأأوإمنظيةإ

إالأإ إبأأيإشلكإمن إحيازة إأأو نتاج إعىلإا  إأأوإدولية إالأسلحة إالتكسيناتإأأو إأأو إاملواد إمنإذه  إأأاي شاكل،

إالتجهزياتإأأوإالناقالت.

إاملادةإالرابعة

إابختاذإإ إدس تورذا إيف إعلهيا إاملنصوص إلال جراءات إوةقا  إالتفاقية إذه  إيف إطرف إدوةل إلك تتخه

نتاجإأأوإختزينإأأوإحيازةإأأوإحفظإاملوادإ والتكسيناتإالتدابريإالرضوريةإمنإأأجلإحظرإومنعإاس تحداثإأأوإا 

إالتفاقيةإةوقإترابإتكلإادلوةل،إ إالأوىلإمنإذه  إيفإاملادة لهيا إا  والأسلحةإوالتجهزياتإوالناقالتإاملشار

إاذليإذوإخاضعإلس يادهتاإأأوإمراقبهتاإيفإأأيإماكنإاكن.

إاملادةإاخلامسة

شالكإاليتإتتعهدإادلولإالأطرافإيفإذه إالتفاقيةإابلتشاورإوالتعاونإةاميإبيهناإمنإأأجلإحلإلكإاملإ

إوميكنإكهكلإالقيامإابملشاوراتإ إالتفاقيةإأأوإتوايقإمقتضياهتا. إةاميإيتعلقإهبدفإذه  قدإحيمتلإظهورذا

طارإمنظيةإالأممإاملتحدةإوطاقا إ والتعاونإاملنصوصإعلهياإيفإذه إاملادةإبواسوةإا جراءاتإدوليةإمناس اةإيفإا 

إمليثاقها.

إاملادةإالسادسة

 إالتفاقية،إلحظتإأأنإطرةاإأ خرإيقومإخبرقإالالزتاماتإالناجتةإميكنإإللكإدوةلإطرفإيفإذه-1

إوجيبإأأنإ إاملتحدة. إالأمم إملنظية إبشكوىإدلىإاجلسإالأمنإالتابع إأأنإتتقدم إالتفاقية عنإمقتضياتإذه 

تتوةرإذه إالشكوىإعىلإمجيعإالأدةلإامليكنةإاليتإتثبتإحصهتاإوأأنإتش متلإعىلإطلبإلفحصهاإمنإطرفإ

إاجلسإالأمن.

إطاقاإتإ-2 إبه، إاجلسإالأمنإيفإلكإحتقيقإيقوم إدمساعدة إالتفاقية، تعهدإلكإدوةلإطرفإيفإذه 

إويولعإاجلسإالأمنإادلولإالأطرافإيفإذه إ إبناءإعىلإشكوىإيتوصلإهبا ملقتضياتإميثاقإالأممإاملتحدة

إالتفاقيةإعىلإنتاجئإالتحقيق.

إاملادةإالسابعة

إمليثاقإالأممإاملتحدةإللكإطرفإيفإإتتعهدإلكإدوةلإطرفإيفإذه إالتفاقيةإبتقدمي املساعدة،إطاقا 

ذاإقررإاجلسإالأمنإأأنإالورفإاملهكورةإ التفاقيةإبولبإذكل،إأأوإبتسهيلإاملساعدةإاملقدمةإلههاإالورف،إا 

إقدإتعرضإخلورإبسببإخرقإلهه إالتفاقية.
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إاملادةإالثامنة

إبأأيةإطريقةإاكنت،إلاللزتاماتإاليتإلإتؤولإأأيإمنإمقتضياتإذه إالتفاقيةإعىلإأأهناإتقييدإأأوإحتجمي

إولكإ إيشاهبها إما إأأو إوالسامة إالغازاتإاخلانقة إاس تعامل إاملتعلقإدمنع إدمقتىضإالربوتوكول إدوةل إأأية إهبا تتعهد

إ.1925يونيوإإ17الوسائلإالاكرتيولوجيةإيفإاحلرب،إاملوقعإعليهإجبنيفإيفإ

إاملادةإالتاسعة

إالتفاقيةإالزتإ إابلهدفإاملعرتفإبهإبشأأنإاحلظرإالفعالإللأسلحةإتؤكدإلكإدوةلإطرفإيفإذه  اهما

الكمييائية،إوتتعهدإلههاإالغرض،إوبروحإمنإال رادةإاحلس نة،إدمتابعةإاملفاوضاتإمنإأأجلإالتوصل،إيفإوقتإ

نتاهجاإوختزيهناإوتدمريذاإ قريب،إا ىلإاتفاقإبشأأنإالتدابريإالفعاةلإقصدإحظرإاس تحداثإالأسلحةإالكاميويةإوا 

إالإ إبشأأن إالكمييائيةإوكها إاس تعاملإاملواد نتاجإأأو إل  إابلتجهزياتإوالناقالتإاخملصصة إاملتعلقة تدابريإاملناس اة

إلأغراضإالتسلح.

إاملادةإالعارشة

إقدرإال ماكنإللتجهزياتإواملواردإ-1 إبتسهيلإتاادلإواسع إالتفاقية تتعهدإادلولإالأطرافإيفإذه 

لإاملوادإالاكرتيولوجيةإ)الايولوجية(إوالتكنيس يةإلأغراضإواملعلوماتإالعلييةإوالتقنيةإاليتإلهاإصةلإابس تعام

ماكهناإ لسليية،إولهاإحقإاملشاركةإيفإذهاإالتاادل،إوتتعاونإادلولإالأطرافإيفإذه إالتفاقيةإأأيضا،إاليتإاب 

إالاكرتيولوجياإ إميدان إيف إوتوايقها إالعليية، إلالكتشاةات إمس تقب ي إنرش إيف إابل سهام إوذكل ذكل،

إإقصدإالوقايةإمنإالأمراضإأأوإلأغراضإسلييةإأأخرى.)الايولوجيا(إوذكل

إلدلولإ-2 إالتقنية إأأو إالاقتصادية إللتيمية عاقة إعىلإجتنبإأأيإا  إبشلكإيساعد إالتفاقية تواقإذه 

إيفإ إدما إالسليية، إ)الايولوجية( إالاكرتيولوجية إللتعاونإادلويلإيفإميدانإالأنشوة إأأو الأطرافإيفإالتفاقية

ىلإالأدواتإاليتإتس تعيلإذكلإالتاادلإادلويلإلليوا إا  إوالتكسيناتإابل ضاةة إ)الايولوجية( إالاكرتيولوجية د

إ إطاقا  إسليية إلأغراض إوالتكسينات إ)الايولوجية( إالاكرتيولوجية إاملواد نتاج إا  إأأو إواس تعامل لس تحداث

إملقتضياتإالتفاقية.

إاملادةإاحلاديةإعرشة

دخالإالتعديالتإعىلإذه إا لتفاقيةإوتدخلإذه إالتعديالتإحزيإميكنإللكإدوةلإطرفإأأنإتقرتحإا 

إعلهيا،إ إالأطرافإيفإالتفاقية إادلول إأأغلاية إمواةقة إدمجرد إللكإدوةلإطرفإتواةقإعلهيا، إابلنس اة التنفيه،

إوابلنس اةإللكإادلولإالأطرافإالأخرى،إعندإاترخيإمواةقةإذه إادلولإعىلإتكلإالتعديالت.

إاملادةإالثانيةإعرشة

ذاإماإميكنإبعدإمرورإمخسإس نواتإع ىلإدخولإذه إالتفاقيةإحزيإالتنفيهإأأوإقبلإذهاإالتارخي،إا 

طالاتإأأغلايةإادلولإالأطرافإيفإالتفاقيةإذكلإبواسوةإعرضإاقرتاح،إيفإذهاإالصدد،إعىلإاحلكوماتإ

إسريإتوايقإالتفاقيةإ إهبدفإمعاينة إجبنيفإ)سويرسا( إالأطرافإيفإالتفاقية إلدلول إمؤمتر إعقد الوديعة،

الأذدافإاملرسومةإيفإديااجةإالتفاقيةإوأأحاكهماإدماإيفإذكلإتكلإاملتعلقةإابملفاوضاتإحولإإللتأأكدإمنإأأن
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الأسلحةإالكمييائية،إيهإيفإطورإال جناز.إوعندإالقيامإهبه إاملعاينة،إس تؤخهإبعنيإالاعتاارإلكإال جنازاتإ

إالعلييةإوالتقنيةإاجلديدةإاليتإلهاإعالقةإهبه إالتفاقية.

إعرشةاملادةإالثالثةإ

إتربمإذه إالتفاقيةإملدةإغريإحمدودة.-1

طارإممارسةإس يادهتاإالوطنيةإاحلقإيفإالانسحابإ-2 يكونإللكإدوةلإطرفإيفإذه إالتفاقية،إيفإا 

إالعلياإ إاملصاحل إعرضتإللخور إقد إمتسإهبدفإالتفاقية إطارئة إأأحدااث  إارتأأتإأأن ذا إا  إالتفاقية، إذه  من

إالأط إالأخرى إادلول إلك إوختور إهبهاإللاالد. إاملتحدة إالأمم إملنظية إالأمن إاجلس إوكها إالتفاقية إيف راف

الانسحابإوذكلإبواسوةإا شعارإمس اقإمدتهإثالثةإأأشهر.إوتشريإيفإذهاإال شعارإا ىلإالأحداثإالوارئةإ

إاليتإتعتربإأأهناإعرضتإمصاحلهاإالعلياإللخور.

إاملادةإالرابعةإعرشة

إالتفاقيةإلتوقيعإمجيعإادلولإوميكنإ1 إقبلإدخولهاإحزيإالتنفيه،إإتفتحإذه  للكإدوةلإملإتوقعإعلهيا

لهياإيفإأأيإوقت. إطاقاإللفقرةإالثالثةإمنإذه إاملادة،إأأنإتنضمإا 

إدلىإ-2 إالانضامم إوواثئق إالتصديق إواثئق إوتودع إاملوقعة، إادلول إلتصديق إالتفاقية إذه  ختضع

إوإ إالشاملية إوأأيرلندا إالعظيى إلربيوانيا إاملتحدة إواحتادإحكوماتإلكإمنإامليلكة إالأمريكية الولايتإاملتحدة

إامجلهورايتإالاشرتاكيةإالسوةياتيةإاليتإمتإتعييهناإدمقتىضإذه إالتفاقيةإكحكوماتإوديعة.

حكومة،إدماإيفإذكلإاحلكوماتإاليتإعينتإإ22تدخلإذه إالتفاقيةإحزيإالتوايقإعندماإتقومإ-3

يداعهاإلواثئقإمصادقهتا. إكحكوماتإوديعةإلالتفاقية،إاب 

تدخلإذه إالتفاقيةإحزيإالتوايقإابلنس اةإلدلولإاليتإس تودعإواثئقإاملصادقةإأأوإالانضاممإبعدإ-4

إدخولإالتفاقيةإحزيإالتنفيهإوكهاإبلكإا شعارإأ خرإتتوصلإبه.

لهياإ-5 إا  إأأوإستنضم إالتفاقية إعىلإذه  إدونإتأأخريإلكإادلولإاليتإس توقع إاحلكوماتإالوديعة تالغ

يداعإوثيقةإتصديقإأأوإانضاممإوبتارخيإدخولإالتفاقيةإحزيإالتنفيهإوكهاإبلكإبتارخيإلكإتوقيعإواترخيإلكإ ا 

إا شعارإأ خرإتتوصلإبه.إ

إمنإميثاقإالأممإاملتحدة.إ102تسجلإذه إالتفاقيةإمنإطرفإاحلكوماتإالوديعةإطاقاإللامدةإ-6

إاملادةإاخلامسةإعرشة

والفرنيسإوالصيينإنفسإاحلجية،إيفإإتودعإذه إالتفاقية،إاليتإلنصهاإال جنلزييإوالرويسإوال س ااين

إا ىلإ إقانوين إبشلك إعلهيا إمصادقا إالتفاقية إمن إنسخا إالأخرية إذه  إوتاعث إالوديعة. إاحلكومات أأرش يف

لهيا. إحكوماتإادلولإاليتإوقعتإالتفاقيةإأأوإاليتإانضيتإا 
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 (2002أأبريلإإ3)1423منإحمرمإإ19صادرإيفإإ1.96.94ظهريإرشيفإرمقإ

نتاجإوختزينإواس تعاملإالأسلحةبنرشإاتفاقيةإحظرإ إاس تحداثإوا 

1993ينايرإإ13الكمييائيةإوتدمريإتكلإالأسلحةإاملوقعةإبااريسإيفإ
1

 

 امحلدإهللإوحد ،

 بداخهل:إ-الوابعإالرشيف

 )محمدإبنإاحلسنإبنإمحمدإبنإيوسفإهللاإوليه(

 يعملإمنإظهريانإالرشيفإذها،إأأسام إهللاإوأأعزإأأمر إأأننا:

إا إحظر إاتفاقية إوتدمريإتكلإالأسلحةإبناء إالكمييائية إالأسلحة نتاجإوختزينإواس تعامل س تحداثإوا 

إ؛1993ينايرإإ13املوقعةإبااريسإيفإ

يداعإواثئقإاملصادقةإعىلإالتفاقيةإاملهكورةإاملوقعإبنيويوركإيفإ  ،1995ديسيربإإ28وعىلإحمرضإا 

 أأصدرانإأأمرانإالرشيفإدماإي ي:

إالإإ إظهريان إعقب إالرمسية، إابجلريدة إوختزينإتنرش نتاج إوا  إاس تحداث إحظر إاتفاقية إذها، رشيف

إ.1993ينايرإإ13واس تعاملإالأسلحةإالكمييائيةإوتدمريإتكلإالأسلحةإاملوقعةإبااريسإيفإ

 (.2002أأبريلإإ3)1423منإحمرمإإ19وحررإبأأاكديرإيفإإ
 وقعهإابلعوف:

 الوزيرإالأول،

 ال مضاء:إعادإالرمحنإيوسفي.

* 

*    * 

نتاجإوختزينإواس تعاملإالأسلحةاتفاقيةإحظرإاس تحداثإوإ إا 

إالكمييائيةإوتدمريإتكلإالأسلحة

 ادليااجة

إ،إا نإادلولإالأطرافإيفإذه إالتفاقيةإإ

إمهنا عىلإالعيلإمنإأأجلإا حرازإتقدمإةعالإحنوإنزعإالسالحإالعامإوالاكملإيفإظلإرقابةإإتصيامي 

زاةلإمجيعإأأنواعإأأسلحةإالت إدمريإالشامل،دوليةإصارمةإوةعاةل،إدماإيفإذكلإحظرإوا 

إمهنا إيفإال سهامإيفإحتقيقإمقاصدإميثاقإالأممإاملتحدةإومبادئه،إإورغاة 

                                                 
1

 .3259(إصإ2003سبمتربإإ22)إ1424رجبإإ25الصادرةإبتارخيإإ5145اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
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إتشري ذ إللياادئإإوا  إاملناةية إالأةعال إمجيع إتكرارا  إأأدانت إقد إاملتحدة إللأمم إالعامة إامجلعية إأأن ا ىل

اهبهاإوللوسائلإوالأذدافإالواردةإيفإبروتوكولإحظرإالاس تعاملإاحلريبإللغازاتإاخلانقةإأأوإالسامةإأأوإماإش

إ(،إ1935،إ)بروتوكولإجنيفإلعامإ1935حزيرانإ/إيونيهإإ17الاكرتيولوجية،إاملوقعإيفإجنيفإيفإ

ذإتسمل إ1935حزيرانإ/إيونيهإإ17بأأنإذه إالتفاقيةإتعيدإتأأكيدإمبادئإبروتوكولإجنيفإاملوقعإيفإإوا 

نت إدموجبه،إواتفاقيةإحظرإاس تحداثإوا  اجإوختزينإالأسلحةإالاكرتيولوجيةإوأأذداةهإوالالزتاماتإاملتعهدإهبا

إوواش نونإيفإ إيفإلندنإوموسكو إاملوقعة إوتدمريإتكلإالأسلحة، إوالتكس ينية نيسانإ/إإ10)الايولوجية(

إ،إ1973أأبريلإ

ذإتضع نتاجإوختزينإإوا  يفإالاعتاارإالهدفإالواردإيفإاملادةإالتاسعةإمنإاتفاقيةإحظرإاس تحداثإوا 

إوالتكس ينيةإوتدمريإتكلإالأسلحة،إإالأسلحةإالاكرتيولوجيةإ)الايولوجية(

ماكنيةإاس تعاملإالأسلحةإالكمييائية،إوتصيامي إمهنا إا  ،إمنإأأجلإالبرشيةإمجعاء،إعىلإأأنإتستبعدإلكيا 

عنإطريقإتنفيهإأأحاكمإذه إالتفاقية،إوأأنإتس تمكلإبهكلإالالزتاماتإاملتعهدإهباإدموجبإبروتوكولإجنيفإ

إ،إ1935لعامإ

إتسمل ذ إمبإإوا  إاس تعامل إومبادئإحبظر إالتفاقات إتتضينه إاذلي إللحرب، إكوس يةل إاحلشائش يدات

إالقانونإادلويلإذاتإالصةل،إ

إترى ذ إمنإمصلحةإإوا  إةيه إعىلإما إيقترصإاس تخداهما إأأن إينبغي إالكميياء إال جنازاتإيفإميدان أأن

 ال نسانية،

إمهنا إوكهكلإالتعاونإادلويلإوإإورغاة  إالكمييائية إاحلرإيفإاملوارد إال جتار تاادلإاملعلوماتإيفإتعزيز

العلييةإوالتقنيةإيفإميدانإالأنشوةإالكمييائيةإللأغراضإاليتإلإحتظرذاإذه إالتفاقيةإمنإأأجلإتعزيزإالتيميةإ

 الاقتصاديةإوالتكنولوجيةإمجليعإادلولإالأطراف،

إمهنا إواحتيازذاإوختزيإواقتناعا  نتاهجا هناإبأأنإاحلظرإالاكملإوالفعالإلس تحداثإالأسلحةإالكمييائيةإوا 

إالأذدافإ إذه  إلتحقيق إرضورية إخووة إميثالن إالأسلحة إتكل إوتدمري إواس تعاملها، إونقلها إهبا والاحتفاظ

 املشرتكة،

 قدإاتفقتإعىلإماإي ي:إ

 املادةإالأوىل

 الالزتاماتإالعامة

 تتعهدإلكإدوةلإطرفإيفإذه إالتفاقيةإبأألإتقومإحتتإأأيإظروف:إ-1

نتاجإالأسلحةإالكمييإ)أأإ إا  إأأوإالاحتفاظإ(إابس تحداثإأأو إأأوإختزيهنا إبوريقةإأأخرى، إأأوإاحتيازذا ائية

ىلإأأيإاكن؛  هبا،إأأوإنقلإالأسلحةإالكمييائيةإبصورةإمبارشةإأأوإغريإمبارشةإا 

 (إابس تعاملإالأسلحةإالكمييائية؛إ)ب

 )ج(إابلقيامإبأأيإاس تعداداتإعسكريةإلس تعاملإالأسلحةإالكمييائية؛



262 
 

إبأأي إاكن إأأي إحث إأأو إتشجيع إأأو إدمساعدة إادلولإإ)د( إعىل إحمظورة إبأأنشوة إالقيام إعىل طريقة

 الأطرافإدموجبإذه إإإالتفاقية.

تتعهدإلكإدوةلإطرفإبأأنإتدمرإالأسلحةإالكمييائيةإاليتإمتلكهاإأأوإحتتازذا،إأأوإتكونإقامئةإيفإأأيإإ-2

 ماكنإخيضعإلوليهتاإأأوإس يورهتا،إوةقا إلأحاكمإذه إالتفاقية.

يعإالأسلحةإالكمييائيةإاليتإخلِفهتاإيفإأأرايضإأأيإدوةلإطرفإتتعهدإلكإدوةلإطرفإبأأنإتدمرإمجإإ-3

 أأخرى،إوةقا إلأحاكمإذه إالتفاقية.

إيفإإ-4 إتكون إأأو إمتتلكها إالكمييائية إالأسلحة نتاج إل  إأأيإمراةق إتدمر إطرفإبأأن إلكإدوةل تتعهد

 اقية.حيازهتاإأأوإتكونإقامئةإيفإأأيإماكنإخيضعإلوليهتاإأأوإس يورهتا،إوةقا إلأحاكمإذه إالتف

 تتعهدإلكإدوةلإطرفإبعدمإاس تعاملإعواملإماكحفةإالشغبإكوس يةلإللحرب.إ-5

 املادةإالثانية

 التعاريفإواملعايري

 لأغراضإذه إالتفاقية:

 يقصدإدمصولحإ"الأسلحةإالكمييائية"إماإي ي،إاجمتعا إأأوإمنفردا :إ-1

مهناإلأغراضإغريإحمظورةإدموجبإذه إإ(إاملواردإالكمييائيةإالسامةإوسالئفها،إةاميإعداإاملوادإاملعدةإ)أأإ

 التفاقيةإماإدامتإالأنواعإوالمكياتإمتفقةإمعإذه إالأغراض؛

(إاذلخائرإوالناائطإاملصييةإخصيصا إل حداثإالوةاةإأأوإغريذاإمنإالأرضارإعنإطريقإماإينبعثإإ)ب

امةإاحملددةإيفإالفقرةإنتيجةإاس تخدامإمثلإذه إاذلخائرإوالناائطإمنإاخلواصإالسامةإلليوادإالكمييائيةإالس

 الفرعيةإ)أأ(؛

إلس تعاملإيتعلقإمبارشةإابس تخدامإمثلإذه إاذلخائرإوالناائطإ )ج(إأأيةإمعداتإمصييةإخصيصا 

 احملددةإيفإالفقرةإالفرعيةإ)ب(.

 يقصدإدمصولحإ"املادةإالكمييائيةإالسامة":إ-2

ويةإأأنإحتدثإوةاةإأأوإجعزا إمؤقتا إأأيإمادةإكمييائيةإميكنإمنإخاللإمفعولهاإالكمييايإيفإالعيلياتإاحلي

نسانإأأوإاحليوان.إويشيلإذكلإمجيعإاملوادإالكمييائيةإاليتإيهإمنإذهاإالقبيلإبغضإالنظرإ أأوإأأرضارإدامئةإلال 

ذاإاكنتإتنت إيفإمراةقإأأوإذخائرإأأوإأأيإماكنإأ خر. نتاهجا،إوبغضإالنظرإعامإا   عنإمنش اهاإأأوإطريقةإا 

املوادإالكمييائيةإالسامةإاملعينةإلتوايقإتدابريإالتحققإعلهياإيفإإ)لأغراضإتنفيهإالتفاقية،إأأدرجتإإ

 اجلداولإالواردةإيفإاملرةقإاملتعلقإابملوادإالكمييائية(.

 يقصدإدمصولحإ"السليفة":إ-3

نتاجإمادةإكمييائيةإسامةإبأأيإطريقةإاكنت.إويشيلإ أأيةإمادةإكمييائيةإمفاعةلإتدخلإيفإأأيإمرحةلإيفإا 

 إنظامإكمييايإثنايإأأوإمتعددإاملكوانت.ذكلإأأيإمكونإرئييسإيف
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)لأغراضإتنفيهإالتفاقية،إأأدرجتإالسالئفإاملعينةإلتوايقإتدابريإالتحققإعلهياإيفإاجلداولإالواردةإ

 يفإاملرةقإاملتعلقإابملوادإالكمييائية.(.

ليهإةاميإبعدإابإ-4 مسإيقصدإدمصولحإ"مكونإرئييسإيفإنظمإثنائيةإأأوإمتعددةإاملكوانت"إ)يشارإا 

 "مكونإرئييس"(:

إاملوادإ إمع إللينتوجإالهنايإوتتفاعلإبرسعة إاليتإتؤديإأأمهإدورإيفإتعينيإاخلواصإالسامة السليفة

 الكمييائيةإالأخرىإيفإالنظامإالثنايإأأوإاملتعددإاملكوانت.

 يقصدإدمصولحإ"الأسلحةإالكمييائيةإالقدمية":-5

 ؛إأأو1935(إالأسلحةإالكمييائيةإاليتإأأنتجتإقبلإإ)أأإ

نتاهجاإيفإالفرتةإمنإعامإإ)ب وتدذورتإحالهتاإإ1946ا ىلإعامإإ1935(إالأسلحةإالكمييائيةإاليتإمتإا 

 ا ىلإدرجةإأأنهإملإيعدإمنإامليكنإاس تعاملهاإكأسلحةإكمييائية.

 يقصدإدمصولحإ"الأسلحةإالكمييائيةإاخمللِفة":إ-6

إالأسلحةإالكمييائيةإالقدمية،إاليتإخ إةهيا اكنونإالثاين/ينايرإإ1لفهتاإدوةلإبعدإالأسلحةإالكمييائية،إدما

 يفإأأرايضإدوةلإبدونإرضاإذه إالأخرية.إ1935

 يقصدإدمصولحإ"عاملإماكحفةإالشغب":-7

إأأوإ يا  إحس ِ أأيإمادةإكمييائيةإغريإمدرجةإيفإأأحدإاجلداول،إميكهناإأأنإحُتدثإبرسعةإيفإالبرشإهتِيجا 

 نهتاءإالتعرضإلها.تسببإجعزا إبدنيا إوختتفيإتأأثرياهتاإبعدإوقتإقصريإمنإا

نتاجإالأسلحةإالكمييائية":إ-8  مصولحإ"ِمرةقإا 

(إيقصدإبهإأأيةإمعدات،إوكهكلإأأيةإبنايةإتوجدإبداخلهاإذه إاملعدات،إمتإتصيميهاإأأوإبناؤذاإأأوإإ)أأإ

 :1946اكنونإالثاين/ينايرإإ1اس تخداهماإيفإأأيإوقتإاعتاارا إمنإ

نتاجإاملوادإالكمييائيةإ)"امل1) رحةلإالتكنولوجيةإالهنائية"(إحنيإحتتويإتدةقاتإ(إكجزءإمنإمرحةلإا 

 املواد،إعندإتشغيلإاملعدات،إعىل:

 يفإاملرةقإاملتعلقإابملوادإالكمييائية؛إأأوإ1(إأأيةإمادةإكمييائيةإمدرجةإيفإاجلدولإ1)

(إأأيةإمادةإكمييائيةإأأخرىإليسإلهاإاس تعاملإيفإأأغراضإغريإحمظورةإدموجبإالتفاقيةإبمكيةإتزيدإ2)

إادلوةلإعىلإطنإ إأأوإس يورة إلولية إأ خرإخيضع قلميإادلوةلإالورفإأأوإيفإأأيإماكن واحدإيفإالس نةإيفإا 

 الورف،إولكنإميكنإاس تعاملهاإلأغراضإالأسلحةإالكمييائية،إأأو

إيفإ3) إاملدرجة إالكمييائية إاملواد إتعائة إأأمور، إمجةل إيف إذكل، إيف إدما إالكمييائية، إالأسلحة إلتعائة )

إناائإ1اجلدولإ إأأو إالكمييائيةإيفإعاواتإتشلكإيفإذخائر إاملواد إوتعائة طإأأوإحاوايتإلتخزينإالشوائب،

إمنإذخائرإوناائطإأأحاديةإ إكمييائيةإتشلكإجزءا  إأأوإيفإذخائرإةرعية إمنإذخائرإوناائطإثنائيةإمجمعة جزءا 

 مجمهعة،إوحشوإالعاواتإواذلخائرإالفرعيةإالكمييائيةإيفإاذلخائرإوالناائطإاخلاصةإهبا؛

 قصدإبه:(إإولإيإ)ب
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إيفإالفقرةإ1) إاحملددة إالكمييائية إةاميإخيصإتركيبإاملواد إالس نوية نتاجية إال  إأأيإمرةقإتقلإطاقته )

 (إعنإطنإواحد؛1الفرعيةإ)أأ(إ)

(إكناجتإاثنويإ1(إأأيإمرةقإتُنتَ إأأوإاكنتإتُنتَ إةيهإمادةإمنإاملوادإاحملددةإيفإالفقرةإالفرعيةإ)أأ(إ)2)

نتاجهإيفإالأنشوةإال يتإيضولعإهباإلأغراضإغريإحمظورةإدموجبإالتفاقية،إرشيوةإأألإتتجاوزإلإمفرإمنإا 

عالنإوالتفتيشإدموجبإاملُرةقإاملتعلقإإ3مكيةإاملادةإالكمييائيةإ يفإاملائةإمنإمجموعإاملنت إأأوإخيضعإامِلرةقإلال 

ليهإةاميإبعدإابمسإ"املُرةقإاملتعلقإابلتحقق"(؛إأأو  ابلتنفيهإوالتحققإ)يشارإا 

نتاجإموادإكمييائيةإمدرجةإيفإاجلدولإ(إامِلرةقإ3) لأغراضإغريإحمظورةإإ1الوحيدإالصغريإاحلجمإل 

ليهإيفإاجلزءإالسادسإمنإاملُرةقإاملتعلقإابلتحقق؛  دموجبإذه إالتفاقيةإعىلإالنحوإاملشارإا 

 يقصدإدمصولحإ"أأغراضإغريإحمظورةإدموجبإالتفاقية":إ-9

إالاحثإإ)أأإ إأأو إالزراعية إأأو إالصناعية إالأغراض إالسلييةإ( إالأغراض إأأو إالصيدلنية إأأو إالواية إأأو ية

 الأخرى؛

إابلوقايةإمنإاملوادإالكمييائيةإالسامةإوالوقايةإإ)ب (إالأغراضإالوقائية،إأأيإالأغراضإاملتصةلإمبارشة 

 منإالأسلحةإالكمييائية؛

إاس تخدامإ إيف إتعمتد إول إالكمييائية إالأسلحة إابس تعامل إتتصل إل إاليت إالعسكرية إالأغراض )ج(

 اخلصائصإالسامةإلليوادإالكمييائيةإكوس يةلإللحرب؛

نفاذإالقانون،إدماإيفإذكلإلأغراضإماكحفةإالشغبإاحمل ي.  )د(إا 

نتاجية":إ-10  يقصدإدمصولحإ"الواقةإال 

إعىلإالعيليةإالتكنولوجيةإاملس تخدمةإةعال إ نتاجإمادةإكمييائيةإمعينةإبناء  القدرةإالمكيةإالس نويةإعىلإا 

ذاإاكنتإالعيليةإملإتدخلإبعدإيفإطورإالتشغيل،إالقدرةإاخملوطإلس تخداهماإيفإيفإامِلرةقإذيإالص ةلإأأو،إا 

هناإتعدإمعادةلإ ذاإملإتكنإطاقةإلوحةإالهويةإمتاحة،إةا  املرةق.إوتعتربإمعادةلإللواقةإاملاينةإعىلإلوحةإالهويةإةا 

أأةضلإحنوإلتحقيقإالمكيةإلواقةإالتصيمي.إوطاقةإلوحةإالهويةإيهإمكيةإالناجتإإيفإظلإظروفإهميأأةإعىلإ

إأأماإطاقةإالتصيميإ إأأوإأأكرثإمنإدوراتإالتشغيلإالاختااري. نتاج،إكامإيتضحإمنإدورة القصوىإملرةقإال 

 ةهييإمكيةإالناجتإاملقابةلإاحملسوبةإنظراي .

يقصدإدمصولحإ"املنظية"إمنظيةإحظرإالأسلحةإالكمييائيةإاملنشأأةإْعال إابملادةإالثامنةإمنإذه إإ-11

 ية.التفاقإ

 لأغراضإاملادةإالسادسة:إ12

نتاج"إمادةإكمييائيةإتكويهناإمنإخاللإتفاعلإكميياي.  )أأ(إيقصدإدمصولحإ"ا 

)ب(إيقصدإدمصولحإ"جتهزي"إمادةإكمييائيةإْعليةإةزيايئية،إمثلإالرتكيبإوالاس تخالصإوالتنقية،إلإ

 تتحولإةهياإاملادةإالكمييائيةإا ىلإمادةإكمييائيةإأأخرى.
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إيقصدإدمصول إكمييائيةإ)ج( إعنإطريقإتفاعلإكمييايإا ىلإمادة إحتويلها إكمييائية إمادة حإ"اس هتالك"

 أأخرى.

 املادةإالثالثة

 ال عالانت

إمنإبدءإنفاذإالتفاقيةإابلنس اةإإ30تقدمإلكإدوةلإطرفإا ىلإاملنظية،إيفإموعدإلإيتجاوزإإ-1 يوما 

 لها،إال عالانتإالتالية،إاليتإجيبإأأنإتشيل:

 سلحةإالكمييائية:)أأ(إةاميإيتعلقإابلأإ

ذاإاكنتإذناكإأأيإ1) ذاإاكنتإمتتكلإأأوإتوجدإيفإحيازهتاإأأيإأأسلحةإكمييائيةإأأوإماإا  عالنإماإا  (إا 

 أأسلحةإكمييائيةإقامئةإيفإأأيإماكنإخيضعإلوليهتاإأأوإس يورهتا؛

وإ(إالتحديدإادلقيقإلليوقعإوالمكيةإال جامليةإواجلردإالتفصي يإللأسلحةإالكمييائيةإاليتإمتتلكهاإأأإ2)

إللفقراتإ توجدإيفإحيازهتاإأأوإاليتإتكونإقامئةإيفإأأيإماكنإخيضعإلوليهتاإأأوإس يورهتا،إوةقا 

إالكمييائيةإإ3ا ىلإإ1 إخبالفإالأسلحة إاملُرةقإاملتعلقإابلتحقق، إمن إ)أألف( إالرابع إاجلزء من

لهياإيفإالفقرةإالفرعيةإ)  (.3املشارإا 

كهاإدوةلإأأخرىإأأوإتوجدإيفإحيازهتاإأأوإتكونإ(إال بالغإعنإأأيةإأأسلحةإكمييائيةإيفإأأراضهياإمتتلإ3)

منإاجلزءإالرابعإ)أألف(إمنإاملرةقإإ4قامئةإيفإأأيإماكنإخيضعإلوليهتاإأأوإس يورهتا،إوةقا إللفقرةإ

 املتعلقإابلتحقق؛

ذاإاكنتإقدإنقلتإأأوإتلقت،إبصورةإمبارشةإأأوإغريإمبارشة،إأأيإأأسلحةإكمييائيةإ4) عالنإماإا  (إا 

،إوبيانإنقلإأأوإتلقيإذه إالأسلحةإعىلإوجهإالتحديد،إوةقا إ1946رإاكنونإالثاين/ينايإ1منهإ

 منإاجلزءإالرابعإ)أألف(إمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق؛إ5للفقرةإ

(إتقدميإخوهتاإالعامةإلتدمريإالأسلحةإالكمييائيةإاليتإمتتلكهاإأأوإتوجدإيفإحيازهتاإأأوإتكونإقامئةإ5)

 منإاجلزءإالرابعإ)أألف(إمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق.إ6للفقرةإإيفإأأيإماكنإخيضعإلوليهتاإأأوإس يورهتا،إوةقا إ

 )ب(إةاميإيتعلقإابلأسلحةإالكمييائيةإالقدميةإوالأسلحةإالكمييائيةإاخمللًّفة:

ذاإاكنتإلهاإيفإأأراضهياإأأسلحةإكمييائيةإقدمية،إوتقدميإلكإاملعلوماتإاملتاحةإوةقا إ1) عالنإماإا  (إا 

 منإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق؛إمنإاجلزءإالرابعإ)ابء(إ3للفقرةإ

إأأسلحةإكمييائيةإخملًّفة،إوتقدميإلكإاملعلوماتإاملتاحةإ2) إاكنتإتوجدإيفإأأراضهيا ذا إا  عالنإما (إا 

 منإاجلزءإالرابعإ)ابء(إمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق؛إ8وةقا إللفقرةإ

ذاإاكنتإقدإخلفتإأأسلحةإكمييائيةإيفإأأرايضإدولإأأخرى،إوتقدميإلكإ3) عالنإماإا  املعلوماتإ(إا 

 منإاجلزءإالرابعإ)ابء(إمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق؛إ10املتاحةإوةقا إللفقرةإ

نتاجإالأسلحةإالكمييائية:  )ج(إةاميإيتعلقإدمراةقإا 
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نتاجإالأسلحةإالكمييائيةإيفإنواقإملكيهتاإ1) ذاإاكنإيوجدإأأوإقدإوجدإأأيإمرةقإل  عالنإماإا  (إا 

إأأوإاكنإقامئا إيفإ إ1أأيإماكنإخيضعإلوليهتاإأأوإس يورهتاإيفإأأيإوقتإمنهإأأوإحيازهتا،إأأوإقامئا 

 ؛1946اكنونإالثاينإ/إينايرإ

نتاجإالأسلحةإالكمييائيةإيفإنواقإملكيهتاإ2) ذاإاكنإيوجدإأأوإقدإوجدإأأيإمرةقإل  عالنإماإا  (إا 

إيفإأأيإماكنإخيضعإلوليهتاإأأوإس يورهتاإيفإأأيإوقتإ إأأوإاكنإقامئا  أأوإحيازهتاإأأوإيكونإقامئا 

إ إاكإ1منه إيناير إالثاين/ إ1946نون إللفقرة إوةقا  إاملتعلقإإ1، إاملرةق إمن إاخلامس إاجلزء من

لهياإيفإالفقرةإالفرعيةإ)  (؛3ابلتحقق،إخبالفإاملراةقإاملشارإا 

نتاجإالأسلحةإالكمييائيةإيفإأأراضهياإيدخلإيفإنواقإملكيةإأأوإحيازةإ3) (إال بالغإعنإأأيإمرةقإل 

إأأوإاكنإقامئ إيفإأأيإماكنإخيضعإلوليةإأأوإس يورةإدوةلإأأخرىإيفإدوةلإأأخرىإأأوإيكونإقامئا  ا 

إ إإ1أأيإوقتإمن إالثاين/يناير إ1946اكنون إللفقرة إوةقا  إاملرةقإإ2، إاخلامسإمن إاجلزء من

 املتعلقإابلتحقق؛

نتاجإ4) ذاإاكنتإقدإنقلتإأأوإتلقت،إبصورةإمبارشةإأأوإغريإمبارشة،إأأيإمعداتإل  عالنإماإا  (إا 

،إوبيانإنقلإأأوإتلقيإمثلإذه إاملعداتإ1946الثاين/ينايرإإاكنونإ1الأسلحةإالكمييائيةإمنهإ

 منإاجلزءإاخلامسإمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق؛إ5ا ىلإإ3عىلإوجهإالتحديد،إوةقا إللفقراتإ

نتاجإالأسلحةإالكمييائيةإمتتلكهإأأوإيوجدإيفإحيازهتاإ5) (إتقدميإخوهتاإالعامةإلتدمريإأأيإمرةقإل 

إيفإأأيإماكنإخيضع إلفقرةإإأأوإيكونإقامئا  منإاجلزءإاخلامسإمنإإ6لوليهتاإأأوإس يورهتا،إوةقا 

 املرةقإاملتعلقإابلتحقق؛

إأأوإ6) إمتتلكه إالكمييائية نتاجإالأسلحة إل غالقإأأيإمرةقإل  إال جراءاتإاملتعنيإاختاذذا إحتديد )

إللفقرةإ إيفإأأيإماكنإخيضعإلوليهتاإأأوإس يورهتا،إوةقا  (إ1)إ1يوجدإيفإحيازهتاإأأوإيكونإقامئا 

 اجلزءإاخلامسإمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق؛منإ

نتاجإالأسلحةإالكمييائيةإمتتلكهإأأوإيوجدإ7) (إتقدميإخوهتاإالعامةإلأيإحتويلإمؤقتإلأيإمرةقإل 

إيفإأأيإماكنإخيضعإلوليهتاإأأوإس يورهتاإا ىلإمرةقإلتدمريإالأسلحةإ يفإحيازهتاإأأوإيكونإقامئا 

 منإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق.إمنإاجلزءإاخلامسإ7الكمييائية،إوةقا إللفقرةإ

 )د(إةاميإيتعلقإابملراةقإالأخرى:

إنواقإ إيف إذو إمما إمنشأأة إأأو إمرةق إأأي إلأنشوة إالعام إوالنواق إوالوايعة إللياكن إادلقيق التحديد

ملكيهتاإأأوإحيازهتاإأأوإقامئإيفإأأيإماكنإخيضعإلوليهتاإأأوإس يورهتا،إويكونإقدإمصمإأأوإش يدإأأوإاس تخدمإيفإ

لس تحداثإالأسلحةإالكمييائيةإيفإاملقامإالأول،إويشيلإذكل،إإ1946نونإالثاين/ينايرإاكإ1أأيإوقتإمنهإ

 يفإمجةلإأأمور،إاخملترباتإومواقعإالاختاارإوالتقيمي؛
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)ذـ(إةاميإيتعلقإبعواملإماكحفةإالشغب:إحتديدإالامسإالكميياي،إوالصيغةإالانائيةإوالرمقإيفإجسلإ

إ نإوجد، إا  إاملس تخلصاتإالكمييائية، إوجيبإدائرة إالشغب، إلأغراضإماكحفة إحتتفظإهبا إكمييائية للكإمادة

 يوما إبعدإبدءإرساينإأأيإتغيري.إ30حتديثإذهاإال عالنإيفإموعدإلإيتجاوزإ

لإتنواقإأأحاكمإذه إاملادةإوالأحاكمإذاتإالصةلإمنإاجلزءإالرابعإمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق،إإ-3

إلتقديرإادلوةلإالورف،إعىلإالأسلحةإالكإ إ1977اكنونإالثاين/ينايرإإ1مييائيةإاليتإدةنتإيفإأأراضهياإقبلإتاعا 

 .1985اكنونإالثاينإ/إينايرإإ1واليتإتظلإمدةونة،إأأوإاليتإأأغرقتإيفإالاحرإقبلإ

 املادةإالرابعة

 الأسلحةإالكمييائية

إاليتإإ-1 إالكمييائية إالأسلحة إعىلإمجيع إلتنفيهذا إالتفصيلية إوال جراءات إاملادة إذه  إأأحاكم تنواق

متتلكهاإأأيةإدوةلإطرفإأأوإتوجدإيفإحيازهتاإأأوإتكونإقامئةإيفإأأيإماكنإخيضعإلوليهتاإأأوإس يورهتا،إخبالفإ

الأسلحةإالكمييائيةإالقدميةإوالأسلحةإالكمييائيةإاخمللهفةإاليتإينواقإعلهياإاجلزءإالرابعإ)ابء(إمنإاملرةقإاملتعلقإ

 ابلتحقق.

 ءاتإالتفصيليةإلتنفيهإذه إاملادة.تردإيفإاملرةقإاملتعلقإابلتحققإال جراإ-2

رإةهياإالأسلحةإالكمييائيةإاحملددةإيفإالفقرةإإ-3 نإأأوإتدمه لتحققإمهنجيإإ1ختضعإمجيعإاملواقعإاليتإختزه

 عنإطريقإالتفتيشإاملوقعيإوالرصدإابلأهجزةإاملوقعية،إوةقا إللجزءإالرابعإ)أألف(إمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق.

)أأ(إمنإاملادةإالثالثةإمنإإ1رإتقدميإال عالنإاملنصوصإعليهإيفإالفقرةإتقومإلكإدوةلإطرف،إةوإ-4

ماكنيةإالوصولإا ىلإالأسلحةإالكمييائيةإاحملددةإيفإالفقرةإ اتحةإا  لغرضإالتحققإاملهنجيإمنإإ1ذه إالتفاقية،إاب 

إالأسلحةإ إأأيإمنإذه  إأأيإدوةلإطرفإبنقل إتقوم إل إذكل، إوبعد ال عالنإعنإطريقإالتفتيشإاملوقعي.

ماكنيةإالوصولإا ىلإذه إالأسلحةإالكمييائيةإلغرضإا لإا ىلإمرةقإلتدمريإالأسلحةإالكمييائية.إوتتيحإا  لكمييائيةإا 

 التحققإاملوقعيإاملهنجي.

ماكنيةإالوصولإا ىلإأأيإمراةقإلتدمريإالأسلحةإالكمييائيةإومناطقإختزيهناإإ-5 تتيحإلكإدوةلإطرفإا 

إأأوإتكونإ إأأوإتوجدإيفإحيازهتا إأأوإس يورهتا،إلغرضإالتحققإاليتإمتتلكها قامئةإيفإأأيإماكنإخيضعإلوليهتا

 املهنجيإعنإطريقإالتفتيشإاملوقعيإوالرصدإابلأهجزةإاملوقعية.

إابملرةقإاملتعلقإإ1تقومإلكإدوةلإطرفإبتدمريإمجيعإالأسلحةإالكمييائيةإاحملددةإيفإالفقرةإإ-6 ْعال 

لهيامإةاميإبعدإابمسإ"ترتيبإالتدمري"(.إوجيبإابلتحققإووةقا إملعدلإوتسلسلإالتدمريإاملتفقإعلهيامإ )واملشارإا 

أأنإيادأأإذهاإالتدمريإيفإموعدإلإيتجاوزإس نتنيإمنإبدءإنفاذإالتفاقيةإابلنس اةإلدلوةلإالورفإوأأنإينهتييإيفإ

غضونإماإلإيزيدإعىلإعرشإس نواتإمنإبدءإنفاذإالتفاقية،إغريإأأنهإليسإمثةإماإمينعإأأيةإدوةلإطرفإمنإ

 هتاإالكمييائيةإخبوىإأأرسع.تدمريإأأسلح

 تقومإلكإدوةلإطرفإدماإي ي:إ-7
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،إقبلإبدءإلكإةرتةإتدمريإ1)أأ(إتقدميإخوطإتفصيليةإلتدمريإالأسلحةإالكمييائيةإاحملددةإيفإالفقرةإ

منإاجلزءإالرابعإ)أألف(إمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق.إوجيبإأأنإإ29يوما إعىلإالأقل،إوةقا إللفقرةإإ60س نويةإبـإ

 وطإالتفصيليةإمجيعإاخملزوانتإاليتإس تدمرإخاللإةرتةإالتدمريإالس نويةإالتالية؛تشيلإاخل

عالانت،إعىلإأأساسإس نوي،إعنإتنفيهإخووهاإلتدمريإالأسلحةإالكمييائيةإاحملددةإ )ب(إوتقدميإا 

 يوما إمنإانهتاءإلكإةرتةإتدمريإس نوية؛إ60يفإموعدإلإيتجاوزإإ1يفإالفقرةإ

صدارإتأأكيدإرمسي،إخاللإ متامإْعليةإالتدمري،إيفيدإأأنهإقدإمتإإ30ةرتةإلإتتجاوزإ)ج(إوا  إمنإا  يوما 

 .1تدمريإمجيعإالأسلحةإالكمييائيةإاحملددةإيفإالفقرةإ

لهياإبعدإةرتةإالس نواتإالعرشإاحملددةإللتدمريإيفإإ-8 ذاإصدقتإدوةلإماإعىلإالتفاقيةإأأوإانضيتإا  ا 

إ إإ6الفقرة إاحملددة إالأسلحة إتدمر إةا هنا إاملادة، إمنإذه  إاجمللسإإ1يفإالفقرة إوحيدد إيفإال ماكن. إما بأأرسع

جراءاتإالتحققإالصارمةإابلنس اةإلهه إادلوةلإالورف.  التنفيهيإترتيبإالتدمريإوا 

يالهغإعنإأأيةإأأسلحةإكمييائيةإتكتشفهاإدوةلإطرفإبعدإال عالنإالأويلإعنإالأسلحةإالكمييائية،إإ-9

رإوةقا إللجزءإالراب  عإ)أألف(إمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق.وتؤمهنإذه إالأسلحةإوتدمه

إبنقلإإ-10 إقياهما إأأثناء إالايئة إوحامية إالناس إسالمة إلتأأمني إقصوى إأأولوية إطرف إدوةل إلك تويل

إتنقلإذه إ إوعىلإلكإدوةلإطرفإأأن إوتدمريذا. إختزيهنا إوأأثناء إأأخهإعيناتإمهنا إوأأثناء إالكمييائية الأسلحة

 وةقا إلليعايريإالوطنيةإاملتعلقةإابلسالمةإوالابتعااثت.الأسلحةإوتأأخهإعيناتإمهناإوختزيهناإوتدمرذاإ

عىلإلكإدوةلإطرفإتوجدإعىلإأأراضهياإأأسلحةإكمييائيةإمتلكهاإأأوإتوجدإيفإحيازةإدوةلإأأخرىإإ-11

أأوإتكونإقامئةإيفإأأيإماكنإخيضعإلوليةإأأوإس يورةإدوةلإأأخرى،إأأنإتاهلإأأمكلإاجلهودإلضامنإنقلإذه إ

ذاإملإالأسلحةإالكمييائيةإمنإأأرا ضهياإيفإموعدإلإيتجاوزإس نةإواحدةإمنإبدءإنفاذإالتفاقيةإابلنس اةإلها.إوا 

نهإجيوزإلدلوةلإالورفإأأنإتولبإمنإاملنظيةإوادلولإالأطرافإالأخرىإتقدميإ تنقلإخاللإس نةإواحدة،إةا 

 املساعدةإيفإتدمريإذه إالأسلحةإالكمييائية.

إالأطرإإ-12 إادلول إمع إتتعاون إبأأن إطرف إدوةل إلك إأأوإتتعهد إمعلومات إتولب إاليت إالأخرى اف

إالفنيةإةاميإيتعلقإبأأساليبإوتكنولوجياتإالتدمرإاملأأمونإ إعىلإأأساسإثنايإأأوإمنإخاللإالأمانة مساعدة

 والفعالإللأسلحةإالكمييائية.

إ)أألف(إمنإإ-13 إالرابع إاملادةإوابجلزء تنظرإاملنظية،إدلىإالاضوالعإبأأنشوةإالتحققإْعالإهبه 

إاب إاملتعلق إاملتعددةإاملرةق إأأو إالثنائية إالتفاقات إيف إالرضوري إغري إالازدواج إلتفادي إتدابري إيف لتحقق،

 الأطرافإبشأأنإالتحققإمنإختزينإالأسلحةإالكمييائيةإوتدمريذاإبنيإادلولإالأطراف.

ولهه إالغاية،إيقررإاجمللسإالتنفيهيإقرصإالتحققإعىلإتدابريإممكةلإملاإيتخهإمنإتدابريإْعال إابتفاقإ

ذاإرأأى:ثنايإ  أأوإمتعددإالأطرافإمنإذهاإالقبيل،إا 

)أأ(إأأنإأأحاكمإالتحققإيفإذهاإالتفاقإتتسقإمعإأأحاكمإالتحققإالواردةإيفإذه إاملادةإواجلزءإالرابعإ

 )أألف(إمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق؛
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 )ب(إوأأنإتنفيهإذهاإالتفاقإيوةرإضامانتإاكةيةإلالمتثالإللأحاكمإذاتإالصةلإيفإذه إالتفاقية.

إاملتعلقةإ) إباكملإأأنشوهتا إعلام  إالأطرافإحتيطإاملنظية إوأأنإأأطرافإالتفاقإالثنايإأأوإاملتعدد ج(

 ابلتحقق.

إابلفقرةإإ-14 إْعال  ذاإاختهإاجمللسإالتنفيهيإقرارا  نهإحيقإللينظيةإأأنإتراقبإتنفيهإالتفاقإ13ا  ،إةا 

 الثنايإأأوإاملتعددإالأطراف.

عىلإالزتامإدوةلإطرفإبتقدميإال عالانتإْعال إابملادةإالثالثةإماإيؤثرإإ14وإ13ليسإيفإالفقرتنيإإ-15

 وهبه إاملادةإوابجلزءإالرابعإ)أألف(إمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق.

إأأنإإ-16 تتحيلإلكإدوةلإطرفإتاكليفإتدمريإالأسلحةإالكمييائيةإامللزمةإبأأنإتدمرذا.إوعلهياإأأيضا 

إالأسلحة إملإيقررإاجمللسإالتنفيهيإغريإذكل.إإتتحيلإتلكيفإالتحققإمنإختزينإوتدمريإذه  الكمييائيةإما

إ إابلفقرة إاملنظيةإْعال  إهبا إاجمللسإالتنفيهيإحتديدإتدابريإالتحققإاليتإتضولع إقرر إةا نإتاكليفإ13ةا ذا ،

تدابريإالتحققإالتمكيليةإواملراقبةإاليتإتقومإهباإاملنظيةإتسددإوةقا إجلدولإالأنصاةإاملقررةإلقسيةإنفقاتإالأممإ

 منإاملادةإالثامنة.إ7حدةإعىلإالنحوإاحملددإيفإالفقرةإاملت

لإتنواقإأأحاكمإذه إاملادةإوالأحاكمإذاتإالصةلإمنإاجلزءإالرابعإمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق،إإ-17

إلتقديرإادلوةلإالورف،إعىلإالأسلحةإالكمييائيةإاليتإدةنتإيفإأأراضهياإقبلإ إ1977اكنونإالثاين/ينايرإإ1تاعا 

 .1985اكنونإالثاين/ينايرإإ1دةونة،إأأوإاليتإأأغرقتإيفإالاحرإقبلإواليتإتظلإم

 املادةإاخلامسة

نتاجإالأسلحةإالكمييائية  مراةقإا 

إالأسلحةإإ-1 نتاج إا  إمراةق إمجيع إعىل إلتنفيهذا إالتفصيلية إوال جراءات إاملادة إذه  إأأحاكم تنواق

نتاجإالأسلحةإالكمييائيةإتكونإالكمييائيةإاليتإمتتلكهاإدوةلإطرفإأأوإتوجدإيفإحيازهتاإوأأيإمراةقإأأخ رىإل 

 قامئةإيفإأأيإماكنإخيضعإلوليهتاإأأوإس يورهتا.

 تردإيفإاملرةقإاملتعلقإابلتحققإال جراءاتإالتفصيليةإلتنفيهإذه إاملادة.إ-2

إإ-3 إالفقرة إيف إاحملددة إالكمييائية إالأسلحة نتاج إا  إمراةق إمجيع إطريقإإ1ختضع إعن إمهنجي لتحقق

 ابلأهجزةإاملوقعيةإوةقا إللجزءإاخلامسإمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق.التفتيشإاملوقعيإوالرصدإ

نتاجإالأسلحةإالكمييائيةإاحملددةإيفإالفقرةإإ-4 ،إ1توقفإلكإدوةلإطرفإةورا إلكإنشاطإيفإمراةقإا 

غالق.  ابس تثناءإالنشاطإاملولوبإلال 

نتاجإالأسلحةإالكمييائيةإأأإإ-5 وإتعديلإأأيةإمراةقإلإجيوزإلأيةإدوةلإطرفإبناءإأأيإمرةقإجديدإل 

نتاجإالأسلحةإالكمييائيةإأأوإلأيإنشاطإأ خرإحمظورإدموجبإذه إالتفاقية.  قامئةإلغرضإا 

إإ-6 إتقدميإال عالنإاملنصوصإعليهإيفإالفقرة إالثالثةإإ1تتيحإلكإدوةلإطرفإةور إمنإاملادة )ج(

نتاجإالأسلحةإالكمييائيةإاحملددةإيفإالفقرةإ ماكنيةإالوصولإا ىلإمراةقإا  ضإالتحققإاملهنجيإمنإال عالنإ،إلغرإ1ا 

 عنإطريقإالتفتيشإاملوقعي.
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 تقومإلكإدوةلإطرفإدماإي ي:إ-7

نتاجإالأسلحةإالكمييائيةإاحملددةإيفإالفقرةإ غالقإمجيعإمراةقإا  يوما إإ90يفإموعدإلإيتجاوزإإ1)أأ(إا 

 ا خوارإعنإذكل؛إمنإبدءإالتفاقيةإابلنس اةإلهاإوةقا إللجزءإاخلامسإمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق،إوتقدمي

نتاجإالأسلحةإالكمييائيةإاحملددةإيفإالفقرةإ ماكنيةإالوصولإا ىلإمراةقإا  اتحةإا  غالقها،إإ1)ب(إوا  بعدإا 

لغرضإالتحققإاملهنجيإعنإطريقإالتفتيشإاملوقعيإوالرصدإابلأهجزةإاملوقعيةإبغيةإالتأأكدإمنإاس مترارإا غالقإ

 املرةقإمثإتدمري .

نتاجإالأسلحةإالكمييائيةإاحملددةإيفإالفقرةإإتقومإلكإدوةلإطرفإبتدمريإمجيعإ-8 ،إواملراةقإ1مراةقإا 

إملعدلإوتسلسلإالتدمريإاملتفقإعلهيامإ)واملشارإ إابملرةقإاملتعلقإابلتحققإووةقا  واملعداتإاملتصةلإهباإْعال 

لهيامإةاميإبعدإابمسإ"ترتيبإالتدمري"(.إوجيبإأأنإيادأأإذهاإالتدمريإيفإموعدإلإيتجاوزإس نةإواحدةإ منإبدءإا 

نفاذإالتفاقيةإابلنس اةإلها،إوأأنإينهتييإيفإموعدإلإيتجاوزإعرشإس نواتإمنإبدءإنفاذإالتفاقية.إغريإأأنهإليسإ

 مثةإماإمينعإأأيإدوةلإطرفإمنإتدمريإذه إاملراةقإخبوىإأأرسع.

 تقومإلكإدوةلإطرفإدماإي ي:إ-9

نتاجإالأسلحةإالكمييائيةإامل إقبلإبدءإتدمريإلكإ)أأ(إتقدميإخوطإتفصيليةإلتدمريإمراةقإا  علنإعهنا

 يوما ؛إ180مرةقإدماإلإيقلإعنإ

نتاجإالأسلحةإ عالانت،إعىلإأأساسإس نوي،إعنإتنفيهإخووهاإلتدمريإمجيعإمراةقإا  )ب(إتقدميإا 

 يوما إبعدإانهتاءإلكإةرتةإتدمريإس نوية؛إ90يفإموعدإلإيتجاوزإإ1الكمييائيةإاحملددةإيفإالفقرةإ

متامإْعليةإالتدمري،إيفيدإأأنهإمتإتدمريإإ30ةإلإتتجاوزإ)ج(إا صدارإتأأكيدإرمسيإخاللإةرتإ إمنإا  يوما 

نتاجإالأسلحةإالكمييائيةإاحملددةإيفإالفقرةإ  .1مجيعإمراةقإا 

لهياإبعدإةرتةإالس نواتإالعرشإاحملددةإيفإالفقرةإإ-10 ذاإصدقتإدوةلإعىلإالتفاقيةإأأوإانضيتإا  ،إ8ا 

إاحملددةإيف إالكمييائية نتاجإالأسلحة إتدمرإمراةقإا  إوحيددإاجمللسإالتنفيهيإإ1إالفقرة إيفإال ماكن. بأأرسعإما

جراءاتإالتحققإالصارمةإابلنس اةإلهه إادلوةلإالورف.  ترتيبإالتدمريإوا 

إبتدمريإإ-11 إقياهما إأأثناء إالايئة إالناسإوحامية إقصوىإلتأأمنيإسالمة تويلإلكإدوةلإطرفإأأولوية

إم إطرف إدوةل إلك إوتدمر إالكمييائية. إالأسلحة نتاج إا  إملعايريذاإمراةق إوةقا  إالكمييائية إالأسلحة نتاج إا  راةق

 الوطنيةإاملتعلقةإابلسالمةإوالابتعااثت.

نتاجإالأسلحةإالكمييائيةإاحملددةإيفإالفقرةإإ-12 إلتدمريإالأسلحةإإ1جيوزإحتويلإمراةقإا  إمؤقتا  حتويال 

إللفقراتإ ق.إوجيبإتدمريإذهاإاملرةقإمنإاجلزءإاخلامسإمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحقإ25ا ىلإإ18الكمييائيةإوةقا 

احملولإدمجردإتوقفإاس تخدامهإلتدمريإالأسلحةإالكمييائية،إعىلإأأنإيمتإذكلإعىلإأأيإحالإيفإغضونإةرتةإلإ

 تتجاوزإعرشإس نواتإمنإبدءإنفاذإالتفاقية.

جيوزإلأيإدوةلإطرف،إيفإحالتإاحلاجةإالقاذرةإالاس تثنائية،إأأنإتولبإال ذنإابس تخدامإإ-13

نتاجإ إويقررإمؤمترإ1الأسلحةإالكمييائية،إحمددإيفإالفقرةإمرةقإل  ،إلأغراضإغريإحمظورةإدموجبإالتفاقية.
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إالولبإأأمإيرةضهإويضعإ ذاإاكنإيواةقإعىلإذها إا  إعىلإتوصيةإاجمللسإالتنفيهي،إما ادلولإالأطراف،إبناء 

 تعلقإابلتحقق.الرشوطإاليتإتقومإعلهياإاملواةقة،إوةقا إللفرعإدالإمنإاجلزءإاخلامسإمنإاملرةقإاملإ

نتاجإالأسلحةإالكمييائيةإبوريقةإجتعلإاملرةقإاحملولإغريإقابلإللتحويلإمرةإأأخرىإإ-14 حيولإمرةقإا 

نتاجإالأسلحةإالكمييائيةإبدرجةإأأكربإمنإقابليةإأأيإمرةقإأ خرإيس تخدمإيفإأأغراضإصناعية،إأأوإ ا ىلإمرةقإل 

غراضإالسلييةإاليتإلإتنوويإعىلإموادإزراعية،إأأوإحبثية،إأأوإطاية،إأأوإصيدلنية،إأأوإغريإذكلإمنإالأإ

 .1كمييائيةإمدرجةإيفإاجلدولإ

إابلأهجزةإإ-15 إوالرصد إاملوقعي إالتفتيش إطريق إعن إمهنجي إلتحقيق إاحملوةل إاملراةق إمجيع ختضع

 املوقعية،إوةقا إللفرعإدالإمنإاجلزءإاخلامسإمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق.

إهبه إاملادةإوابجلزءإاخلامسإمنإاملرةقإتنظرإاملنظية،إدلىإالاضوالعإبأأنشوةإالإ-16 تحققإْعال 

املتعلقإابلتحقق،إيفإتدابريإلتفاديإالازدواجإغريإالرضوريإيفإالتفاقيةإالثنائيةإأأوإاملتعددةإالأطرافإبشأأنإ

نتاجإالأسلحةإالكمييائيةإوتدمريذاإبنيإادلولإالأطراف.  التحققإمنإمراةقإا 

إالتحققإعىلإتدابريإممكةلإملاإيتخهإمنإتدابريإْعال إابتفاقإولهه إالغاية،إيقررإاجمللسإالتنفيهيإقرص

ذاإرأأى:  ثنايإأأوإمتعددإالأطرافإمنإذهاإالقبيل،إا 

)أأ(إأأنإأأحاكمإالتحققإيفإمثلإذهاإالتفاقإتتسقإمعإأأحاكمإالتحققإالواردةإيفإذه إاملادةإواجلزءإ

 اخلامسإمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق؛

 ةرإضامانتإاكةيةإلالمتثالإللأحاكمإذاتإالصةلإيفإذه إالتفاقية؛)ب(إوأأنإتنفيهإذهاإالتفاقإيوإ

إاملتعلقةإ إباكملإأأنشوهتا إعلام  إالأطرافإحتيطإاملنظية إوأأنإأأطرافإالتفاقإالثنايإأأوإاملتعدد )ج(

 ابلتحقق.

إابلفقرةإإ-17 إْعال  ذاإاختهإاجمللسإالتنفيهيإقرارا  نهإحيقإللينظيةإأأنإتراقبإتنفيهإالتفاقإ16ا  ،إةا 

 لثنايإأأوإاملتعددإالأطراف.ا

ماإيؤثرإعىلإالزتامإدوةلإطرفإبتقدميإال عالانتإْعال إابملادةإالثالثةإإ17وإ16ليسإيفإالفقرتنيإإ-18

 وهبه إاملادةإوابجلزءإاخلامسإمنإمرةقإالتحقق.

نتاجإالأسلحةإالكمييائيةإامللزمةإبأأنإتدمرذا،إإ-19 تتحيلإلكإدوةلإطرفإتاكليفإتدمريإمراةقإا 

ذاإقررإوعلهي إأأنإتتحيلإتاكليفإالتحققإدموجبإذه إاملادةإماإملإيقررإاجمللسإالتنفيهيإغريإذكل.إوا  اإأأيضا 

إ إابلفقرة إْعال  إاملنظية إهبا إاليتإتضولع إالتحقق إتدابري إتاكليفإالتحققإ16اجمللسإالتنفيهيإحتديد إةا ن ،

إجلدولإالأنصاةإامل قررةإلقسيةإنفقاتإالأممإاملتحدةإعىلإالتمكي يإواملراقبةإاليتإتقومإهباإاملنظيةإتسددإوةقا 

 منإاملادةإالثامنة.إ7النحوإاحملددإيفإالفقرةإ
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 املادةإالسادسة

 الأنشوةإغريإاحملظورةإدموجبإالتفاقية

إسامةإإ-1 إكمييائية إمواد إاس تحداث إيف إالتفاقية، إذه  إبأأحاكم إرذنا  إاحلق، إلها إطرف إدوةل لك

إبوري إاحتيازذا إويف نتاهجا، إا  إويف إغريإوسالئفها، إلأغراض إواس تخداهما، إونقلها إهبا إوالاحتفاظ إأأخرى قة

 حمظورةإدموجبإالتفاقية.

إلإإ-2 إوسالئفها إالسامة إالكمييائية إاليتإتكفلإأأنإاملواد تتخهإلكإدوةلإطرفإالتدابريإالرضورية

يإتُس تحدثإأأوإتنت ،إأأوإحُتتازإبوريقةإأأخرى،إأأوإحُيتفظإهباإأأوإتنقلإأأوإتس تخدمإداخلإأأراضهياإأأوإيفإأأإ

إوبغيةإ إالغاية، إولهه  إدموجبإالتفاقية. إلأغراضإغريإحمظورة ل إا  إس يورهتا، إأأو إلوليهتا إخاضع إأ خر ماكن

التحققإمنإأأنإالأنشوةإتتفقإمعإالالزتاماتإاليتإتقيضإهباإالتفاقية،إختضعإلكإدوةلإطرفإاملوادإالكمييائيةإ

إاملدرجةإيفإاجلداولإ املتعلقإابملوادإالكمييائيةإواملراةقإاليتإإالواردةإيفإاملرةقإ3وإ2وإ1السامةإوسالئفها

تتصلإهبه إاملوادإالكمييائيةإواملراةقإالأخرىإاحملددةإيفإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق،إالقامئةإيفإأأراضهياإأأوإيفإأأيإ

 ماكنإأ خرإخيضعإلوليهتاإأأوإس يورهتا،إلتدابريإالتحققإحس امبإذوإمنصوصإعليهإيفإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق.

لهياإةاميإبعدإابمسإ"موادإإ1دوةلإطرفإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإإختضعإلكإ-3 )ويشارإا 

نتاجإوالاحتيازإوالاحتفاظإوالنقلإوالاس تخدامإعىلإالنحوإاحملددإإ1اجلدولإ الكمييائية"(إلأحاكمإحظرإال 

واملراةقإاحملددةإإ1جلدولإيفإاجلزءإالسادسإمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق.إوختضعإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإا

يفإاجلزءإالسادسإمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحققإللتحققإاملهنجيإعنإطريقإالتفتيشإاملوقعيإوالرصدإابلأهجزةإ

 املوقعيةإوةقا إذلكلإاجلزءإمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق.

لهياإةاميإبعدإابإ2ختضعإلكإدوةلإطرفإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإإ-4 مسإ"موادإ)ويشارإا 

الكمييائية"(إواملراةقإاحملددةإيفإاجلزءإالسابعإمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحققإلرصدإالاياانتإوالتحققإإ2اجلدولإ

 املوقعيإوةقا إذلكلإاجلزءإمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق.

لهياإةاميإبعدإابمسإ"موادإإ3ختضعإلكإدوةلإطرفإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإإ-5 )ويشارإا 

الكمييائية"(إواملراةقإاحملددةإيفإاجلزءإالثامنإمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحققإلرصدإالاياانتإوالتحققإإ3اجلدولإ

 املوقعي،إوةقا إذلكلإاجلزءإمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق.

خُتضعإلكإدوةلإطرفإاملراةقإاحملددةإيفإاجلزءإالتاسعإمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحققإلرصدإالاياانتإإ-6

إيقررإمؤمترإادلولإالأطرافإإوالتحقق إمل إمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحققإما إذلكلإاجلزء املوقعيإالالحقإوةقا 

 منإاجلزءإالتاسعإمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق.إ22خالفإذكلإْعال إابلفقرةإ

عالان إإ30تقدمإلكإدوةلإطرف،إيفإموعدإلإيتجاوزإإ-7 إمنإبدءإنفاذإالتفاقيةإابلنس اةإلها،إا  يوما 

 عنإاملوادإالكمييائيةإواملراةقإذاتإالصةل،إوةقا إلليرةقإاملتعلقإابلتحقق.إأأوليا إ

إلليرةقإإ-8 عالانتإس نويةإعنإاملوادإالكمييائيةإواملراةقإذاتإالصةلإوةقا  تصدرإلكإدوةلإطرفإا 

 املتعلقإابلتحقق.
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ماكنيةإالوصولإا ىلإاملراةقإحإإ-9 س امبإذوإلأغراضإالتحققإاملوقعي،إمتنحإلكإدوةلإطرفإاملفتشنيإا 

 مولوبإيفإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق.

إيفإإ-10 إُل إموجب إل إاذلي إالتدخل إالتحقق، إبأأنشوة إالاضوالع إدلى إالفنية، إالأمانة تتفادى

إوجهإ إعىل إوتتقيد، إالتفاقية، إذه  إدموجب إاحملظورة إغري إللأغراض إالورف إلدلوةل إالكمييائية الأنشوة

ليهإةاميإبعدإابمسإاخلصوص،إابلأحاكمإاملنصوصإعلهياإيفإاملرةقإاملإ تعلقإحباميةإاملعلوماتإالرسيةإ)ويشارإا 

 "املرةقإاملتعلقإابلرسية"(.

إلدلولإ-11 إالتكنولوجية إأأو إالاقتصادية إالتيمية إعرقةل إيتجنِب إحنو إعىل إاملادة إذه  إأأحاكم تنفه

اقية،إدماإالأطرافإوالتعاونإادلويلإيفإميدانإالأنشوةإالكمييائيةإللأغراضإغريإاحملظورةإدموجبإذه إالتف

نتاجإأأوإجتهزيإأأوإاس تخدامإ يفإذكلإالتاادلإادلويلإلليعلوماتإالعلييةإوالتقنيةإولليوادإالكمييائيةإومعداتإا 

 املوادإالكمييائيةإللأغراضإغريإاحملظورةإدموجبإذه إالتفاقية.

 املادةإالسابعة

 تدابريإالتنفيهإالوطنية

 التعهداتإالعامة:إإ

إإ-1 ل جراءاهتاإادلس تورية،إالتدابريإالرضوريةإلتنفيهإالزتاماهتاإدموجبإتعمتدإلكإدوةلإطرف،إوةقا 

 ذه إالتفاقية،إوتقومإخصوصا إدماإي ي:

قلميهاإأأوإيفإأأيإأأماكنإأأخرىإ )أأ(إحتظرإعىلإالأشخاصإالوايعينيإوالاعتاارينيإيفإأأيإماكنإعىلإا 

ظورةإعىلإأأيةإدوةلإدموجبإخاضعةإلوليهتاإعىلإحنوإيعرتفإبهإالقانونإادلويلإالاضوالعإبأأيةإأأنشوةإحم

 طرفإذه إالتفاقية،إدماإيفإذكلإسنإترشيعاتإجزائيةإبشأأنإذه إالأنشوة؛

)ب(إولإتسيحإيفإأأيإماكنإخاضعإلس يورهتا،إبأأيةإأأنشوةإحمظورةإعىلإأأيإدوةلإطرفإدموجبإ

 ذه إالتفاقية؛

إ)أأ( إالفرعية إاليتإتسنإدموجبإالفقرة إاجلزائية إتوايقإترشيعاهتا إوأأنإمتدد حبيثإيشيلإأأيةإإ)ج(

إيفإأأيإماكنإأأشخاصإطايعيونإ إهبا إيضولع إالتفاقية إعىلإأأيةإدوةلإطرفإدموجبإذه  أأنشوةإحمظورة

 حاملونإجلنسيهتا،إطاقا إللقانونإادلويل.

إالشلكإاملناسبإمنإاملساعدةإإ-2 إمنإادلولإالأطرافإوتقدم إغريذا تتعاونإلكإدوةلإطرفإمع

 .1دموجبإالفقرةإإالقانونيةإبغيةإتيسريإتنفيهإالالزتامات

إدموجبإإ-3 إتنفيهإالزتاماهتا إأأثناء إالناسإوحاميةإالايئة تويلإلكإدوةلإأأولويةإقصوىإلتأأمنيإسالمة

 ذه إالتفاقية،إوعلهياإأأنإتتعاونإعندإالاقتضاءإمعإادلولإالأطرافإالأخرىإيفإذهاإالصدد.
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 العالقةإبنيإادلوةلإالورفإواملنظية:إإ

نشاءإذيئةإوطنيةإتقومإلكإدوةلإطرفإمنإأأجلإتنإ-4 فيهإالزتاماهتاإدموجبإذه إالتفاقيةإبتعينيإأأوإا 

تعيلإمكركزإوطينإلتأأمنيإالتصالإالفعالإابملنظيةإوادلولإالأطرافإالأخرى.إوتالغإلكإدوةلإطرفإاملنظيةإ

 هبيئهتاإالوطنيةإعندإبدءإنفاذإالتفاقيةإابلنس اةإلها.

 ةإوال داريةإاملتخهةإلتنفيهإذه إالتفاقية.تالغإلكإدوةلإطرفإاملنظيةإابلتدابريإالترشيعيإ-5

تعتربإلكإدوةلإطرفإأأنإاملعلوماتإوالاياانتإاليتإتتلقاذاإبصورةإمؤمتنةإمنإاملنظيةإةاميإيتعلقإإ-6

لإيفإ بتنفيهإذه إالتفاقيةإمعلوماتإرسيةإوتولهياإمعامةلإخاصة.إولإتترصفإيفإذه إاملعلوماتإوالاياانتإا 

إللأحاكمإالواردةإيفإاملرةقإاملتعلقإإس ياقإحقوقهاإوالزتاماهتا عىلإوجهإاحلرصإدموجبإذه إالتفاقيةإوطاقا 

 ابلرسية.

إتقدمإإ-7 إبأأن إس امي إول إوظائفها، إمجيع إيفإممارسة إاملنظية إمع إتتعاون تتعهدإلكإدوةلإطرفإبأأن

 املساعدةإا ىلإالأمانةإالفنية.

 املادةإالثامنة

 املنظية

 إإأأحاكمإعامةإ–أألفإإإ

إأأجلإإتنشئإادلولإ-1 إمن إالكمييائية، إالأسلحة إحظر إمنظية إدموجبإذها الأطرافإيفإالتفاقية

إابلتحققإ إاملتعلقة إيفإذكلإالأحاكم إدما إوتأأمنيإتنفيهإأأحاكهما، إوالغرضإمهنا، إالتفاقية حتقيقإموضوعإذه 

 ادلويلإمنإالامتثالإلها،إوتوةريإحمفلإللتشاورإوالتعاونإةاميإبنيإادلولإالأطراف.

ادلولإالأطرافإيفإالتفاقيةإأأعضاءإيفإاملنظية.إولإحترمإدوةلإطرفإمنإعضويهتاإتكونإمجيعإإ-2

 يفإاملنظية.

 تكونإلذاي،إدميلكةإذولنداإمقرا إللينظية.إ-3

إأأهجزةإإ-4 إبوصفها إالفنية، إوالأمانة إواجمللسإالتنفيهي، إالأطراف، إادلول إمؤمتر إدموجبإذها ينشأأ

 املنظية.

أأنشوةإالتحققإاملنصوصإعلهياإيفإذه إالتفاقيةإبأأقلإالورقإإجتريإاملنظيةإماإتضولعإبهإمنإ-5

لإ إا  إتولبإاملنظية إول إاملناسب. إالوقت إويف إبفعالية إأأذداةها إبلوغ إيمتىشإمع إودما إال ماكن، إقدر تدخال 

إالاحتياطاتإمحلايةإرسيةإ إاكةة إوتتخه إدمقتىضإالتفاقية. إللهنوضإدمسؤولياهتا املعلوماتإوالاياانتإالالزمة

ماتإاملتعلقةإابلأنشوةإواملراةقإاملدنيةإوالعسكريةإاليتإتصلإا ىلإعليها،إأأثناءإتنفيهإالتفاقية،إوتتقيد،إاملعلوإ

 عىلإوجهإاخلصوص،إابلأحاكمإالواردةإيفإاملرةقإاملتعلقإابلرسية.

إمنإال جنازاتإالعلييةإإ-6 إالتحقق،إيفإتدابريإلالس تفادة إبأأنشوة إاملنظية،إدلىإاضوالعها تنظر

 ية.والتكنولوجإ
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إلقسيةإنفقاتإالأممإإ-7 إجلدولإالأنصاةإاملقررة تدةعإادلولإالأطرافإتاكليفإأأنشوةإاملنظيةإوةقا 

إلأحاكمإ إوخيضع إاملنظية إوذه  إاملتحدة إالأمم إبني إالعضوية إيف إالاختالف إيراعي إحنو إعىل إمعدل  املتحدة

إلدلول إالاشرتااكتإاملالية إوختصم إالتفاقية. إمن إواخلامسة إالتحضرييةإإاملادتنيإالرابعة الأطرافإيفإاللجنة

بوريقةإمناس اةإمنإمساذامهتاإيفإاملزيانيةإالعادية.إوتتأألفإمزيانيةإاملنظيةإمنإاببنيإمس تقلنيإيتصلإأأحدذامإ

 ابلتاكليفإال داريةإوالتاكليفإالأخرى،إويتصلإال خرإبتاكليفإالتحقق.

يفإاملنظيةإحقإالتصويتإيفإإلإيكونإلعضوإاملنظيةإاذليإيتأأخرإعنإتسديدإاشرتااكتهإاملاليةإ-8

إلقميةإالاشرتااكتإاملس تحقةإعليهإيفإالس نتنيإالاكملتنيإالسابقتنيإأأوإ ذاإاكنإاملتأأخرإعليهإمساواي  املنظيةإا 

إادلةعإ إبأأنإعدم إاقتنع ذا إالعضوإابلتصويتإا  إأأنإيسيحإلهها إوملؤمترإادلولإالأطراف،إمعإذكل، إعهنا. زائدا 

رادته.  يرجعإلظروفإخارجةإعنإا 

 مؤمترإادلولإالأطرافإ–ابءإ

 التكوينإوال جراءاتإواختاذإالقرارات:إإ

ليهإةاميإبعدإابمسإ"املؤمتر"(إمنإمجيعإادلولإالأطرافإيفإإ-9 يتأألفإمؤمترإادلولإالأطرافإ)يشارإا 

 ذه إالتفاقية.إويكونإللكإدوةلإعضوإممثلإواحدإيفإاملؤمتر،إميكنإأأنإيراةقهإمناوبونإومستشارون.

 يوما إمنإبدءإنفاذإالتفاقية.إ30ا ىلإعقدإأأولإدورةإلليؤمترإيفإموعدإلإيتجاوزإيدعوإالوديعإإ-10

 جيمتعإاملؤمترإيفإدوراتإعاديةإتعقدإس نواي إماإملإيقررإغريإذكل.إ-11

 تعقدإدوراتإاس تثنائيةإلليؤمتر:إ-12

 )أأ(إعندماإيقررإاملؤمترإذكل؛إأأو

 )ب(إعندماإيولبإاجمللسإالتنفيهيإذكل؛إأأو

 لبإأأيإدوةلإعضوإذكلإويؤيدذاإثلثإادلولإالأعضاء؛إأأو)ج(إعندماإتو

 ل جراءإدراساتإاس تعراضيةإلسريإالعيلإابلتفاقية.إ22)د(إوةقا إللفقرةإ

يوما إإ30وةاميإعداإاحلاةلإاملاينةإيفإالفقرةإالفرعيةإ)د(إتعقدإادلورةإالاس تثنائيةإخاللإمدةإلإتتجاوزإ

مانةإا  لفنيةإماإملإحيددإيفإالولبإخالفإذكل.منإتقدميإالولبإا ىلإاملديرإالعامإللأ

 منإاملادةإاخلامسةإعرشة.إ2يدعىإاملؤمترإأأيضا إا ىلإالانعقادإيفإشلكإمؤمترإتعديلإوةقا إللفقرةإإ-13

 تُعقدإادلوراتإيفإمقرإاملنظيةإماإملإيقررإاملؤمترإغريإذكل.إ-14

إُلإوماإقدإيلزمإمنإيعمتدإاملؤمترإنظامهإادلاخ ي،إوينتخب،إيفإبدايةإلكإدورةإعادية،إإ-15 رئيسا 

أأعضاءإاملكتبإال خرين،إومهإياقونإيفإمناصهبمإا ىلإأأنإينتخبإرئيسإجديدإوأأعضاءإمكتبإأ خرونإيفإ

 ادلورةإالعاديةإالتالية.

 يتأألفإالنصابإالقانوينإلليؤمترإمنإأأغلايةإأأعضاءإاملنظية.إ-16

 يكونإللكإعضوإيفإاملنظيةإصوتإواحدإيفإاملؤمتر.إ-17
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إاملإ-18 إاحلارضينإيتخه إالأعضاء إمن إبس يوة إبأأغلاية إال جرائية إابملسائل إاملتعلقة إالقرارات ؤمتر

إميكنإ إمل ذا إةا  إال ماكن. إقدر إبتواةقإال راء إابملسائلإاملوضوعية إالقراراتإاملتعلقة إاختاذ إوينبغي واملصوتني.

إيؤجلإالرئيسإأأيإاقرتإ إبشأأهنا، إقرار إلختاذ إما إوقتإعرضإقضية ىلإتواةقإال راء إالتوصلإا  إ24احإملدة

إا ىلإاملؤمترإ إلتيسريإبلوغإتواةقإال راء،إويقدمإتقريرا  إالتأأجيلإذه إقصارىإهجد  ساعة،إوياهلإخاللإةرتة

ىلإتواةقإال راءإبعدإمرورإ ذاإتعهرإالتوصلإا  ساعةإيتخهإاملؤمترإالقرارإبأأغلايةإإ24قبلإهنايةإذه إالفرتة.إةا 

إيُنَصإيفإ إمل إاحلارضينإواملصوتنيإما إخالفإثليثإالأعضاء إينشأأ إوعندما إالتفاقيةإعىلإخالفإذكل. ذه 

ذاإاكنتإاملسأأةلإموضوعيةإأأمإلإتعاجلإذه إاملسأأةلإعىلإأأهناإموضوعيةإماإملإيقررإاملؤمترإغريإذكلإ حولإماإا 

 ابلأغلايةإاملولوبةإلختاذإالقراراتإبشأأنإاملسائلإاملوضوعية.

 السلواتإوالوظائف:إإ

ينظية.إوينظرإيفإأأيةإمسائلإأأوإأأمورإأأوإقضاايإتدخلإيفإنواقإاملؤمترإذوإاجلهازإالرئييسإللإإ-19

إوجيوزإُلإوضعإ إالفنية. إيتصلإبسلواتإووظائفإاجمللسإالتنفيهيإوالأمانة إيفإذكلإما إدما إالتفاقية ذه 

توصياتإواختاذإقراراتإبشأأنإأأيإمسائلإأأوإأأمورإأأوإقضاايإمتصةلإابلتفاقيةإتثريذاإدوةلإطرفإأأوإيعرضهاإ

 التنفيهي.عليهإاجمللسإ

إكامإإ-20 إوالغرضإمهنا. إالتفاقية،إويعيلإمنإأأجلإتعزيزإموضوعها يرشفإاملؤمترإعىلإتنفيهإذه 

إعىلإأأنشوةإاجمللسإالتنفيهيإوالأمانةإالفنية،إوجيوزإُلإ يس تعرضإاملؤمترإالامتثالإلالتفاقية.إويرشفإأأيضا 

 تفاقية.أأنإيصدرإلأيإمهنام،إيفإممارس تهإلوظائفه،إمبادئإتوجهييةإوةقا إلال

 ويضولعإاملؤمترإماإي ي:إ21

)أأ(إالقيامإخاللإدوراتهإالعاديةإبدراسةإواعامتدإتقريرإوبرانم إومزيانيةإاملنظية،إاليتإيقدهماإاجمللسإ

 التنفيهي،إوكهكلإالنظرإيفإالتقاريرإالأخرى؛

 ؛7)ب(إالاتإيفإجدولإالاشرتااكتإاملاليةإاليتإجيبإأأنإتدةعهاإادلولإالأطرافإوةقا إللفقرةإ

 )ج(إانتخابإأأعضاءإاجمللسإالتنفيهي؛

ليهإةاميإبعدإابمسإ"املديرإالعام"(؛ مانةإالفنيةإ)ويشارإا   )د(إتعينيإاملديرإالعامإللأ

قرارإالنظامإادلاخ يإلليجلسإالتنفيهيإاذليإيقدمهإاجمللس؛  )ذـ(إا 

نشاءإالأهجزةإالفرعيةإاليتإيراذاإلزمةإملامرسةإوظائفهإوةقا إلهه إالتفاقي  ة؛)و(إا 

 )ز(إتعزيزإالتعاونإادلويلإللأغراضإالسلييةإيفإميدانإالأنشوةإالكمييائية؛

)ح(إاس تعراضإالتووراتإالعلييةإوالتكنولوجيةإاليتإميكنإأأنإتؤثرإيفإسريإالعيلإابلتفاقية،إويفإ

نشاءإاجلسإاستشاريإعلييإلمتكينه،إيفإأأدائهإوظائفه،إم نإذهاإالصدد،إا صدارإتوجهياتإا ىلإاملديرإالعامإاب 

إالعملإ إاجالت إيف إاملتخصصة إاملشورة إالأطراف إادلول إأأو إالتنفيهي إاجمللس إأأو إاملؤمتر إا ىل إيقدم أأن

إ إويتأألفإاجمللسإالاستشاريإالعلييإمنإخرباءإمس تقلنيإيعِينونإوةقا  إذاتإالصةلإابلتفاقية. والتكنولوجيا

 لختصاصاتإيعمتدذاإاملؤمتر؛
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قرا رإأأيةإمشاريعإاتفاقاتإوأأحاكمإومبادئإتوجهييةإتضعهاإ)ط(إالقيام،إيفإدورتهإالأوىل،إبدراسةإوا 

 اللجنةإالتحضريية؛

نشاءإصندوقإالتربعاتإلليساعدةإوةقا إللامدةإالعارشة؛  )ي(إالقيام،إيفإدورتهإالأوىل،إاب 

صالحإوعالجإأأيةإحاةلإتشلكإخمالفةإلأحاكمإ )ك(إاختاذإالتدابريإالالزمةإلضامنإالامتثالإلالتفاقيةإوا 

 ا إللامدةإالثانيةإعرشة.التفاقية،إوةق

جيمتعإاملؤمتر،إيفإموعدإلإيتجاوزإس نةإواحدةإبعدإانقضاءإالس نةإاخلامسةإوالس نةإالعارشةإمنإإ-22

إدراساتإ إيفإدوراتإاس تثنائية إتكلإالفرتة، إخالل إأأخرى إأأوقات إيف إيتقرر إوحس امب إالتفاقية، إنفاذ بدء

إادلراساتإ إوتأأخهإذه  إأأيإتووراتإعلييةإاس تعراضيةإلسريإالعيلإابلتفاقية. الاس تعراضيةإيفإاعتاارذا

وتكنولوجيةإذاتإصةل.إوبعدإذكلإتعقدإلنفسإالغرضإدوراتإأأخرىإلليؤمتر،إمرةإلكإمخسإس نوات،إماإ

 ملإيتقررإخالفإذكل.

 اجمللسإالتنفيهيإ–جميإ

 التكوينإوال جراءاتإواختاذإالقرارات:إإ

إالتناوب،إاحلقإعضوا .إويكونإللكإدوإ41يتكونإاجمللسإالتنفيهيإمنإإ-23 إملادأأ ةلإطرف،إوةقا 

يفإأأنإمتثلإيفإاجمللسإالتنفيهي.إوينتخبإاملؤمترإأأعضاءإاجمللسإالتنفيهيإدلورةإعضويةإمدهتاإسنتان.إوكامإ

إاجلغرايفإاملنصف،إولأمهيةإ إللتوزيع إالواجبإبصفةإخاصة يالءإالاعتاار إا  إةعال،إومع إأأداء يُكَفلإلالتفاقية

 ليصاحلإالس ياس يةإوالأمنية،إةا نإاجمللسإالتنفيهيإيتكونإعىلإالنحوإالتايل:الصناعةإالكمييائية،إوكهكلإل

قلمي.إومنإاملفهوم،إإإ إال  إادلولإالأطرافإالواقعةإيفإذها إتسيهيا )أأ(إتسعإدولإأأطرافإمنإأأةريقيا

إأأنإيكونإمنإبنيإذه إادلولإالأطرافإالتسع،إكقاعدة،إثالثةإأأعضاءإمنإادلولإ إالتسيية، كأساسإلهه 

اليتإتتوةرإدلهياإأأمهإصناعةإكمييائيةإوطنيةإيفإال قلميإحس امبإتقرر إالاياانتإاملالغإعهناإواملنشورةإالأطرافإ

إعىلإأأنإتأأخهإيفإحس ااهنا،إعندإتسييةإذؤلءإ إأأيضا  إال قلميية إتتفقإاجمليوعة إا ىلإذكل، دوليا ،إوابل ضاةة

 الأعضاءإالثالثة،إالعواملإال قلمييةإالأخرى؛

أ س ياإتسيهياإادلولإالأطرافإالواقعةإيفإال قلمي.إومنإاملفهوم،إكأساسإإ)ب(إتسعإدولإأأطرافإمن

لهه إالتسيية،إأأنإيكونإمنإبنيإذه إادلولإالأطرافإالتسع،إكقاعدة،إأأربعةإأأعضاءإمنإادلولإالأطرافإ

إدولإ إواملنشورة إعهنا إالاياانتإاملالغ إيفإال قلميإحس امبإتقرر  إوطنية إكمييائية إأأمهإصناعة يا ،إاليتإتتوةرإدلهيا

إعىلإأأنإتأأخهإيفإحس ااهنا،إعندإتسييةإذؤلءإالأعضاءإ وابل ضاةةإا ىلإذكل،إتتفقإاجمليوعةإال قلمييةإأأيضا 

 الأربعة،إالعواملإال قلمييةإالأخرى؛

)ج(إمخسإدولإأأطرافإمنإأأوروابإالرشقيةإتسيهياإادلولإالأطرافإالواقعةإيفإذهاإال قلمي.إومنإ

ونإمنإبنيإذه إادلولإالأطرافإامخلس،إكقاعدة،إعضوإواحدإذوإاملفهوم،إكأساسإلهه إالتسيية،إأأنإيك

إعهناإ إاملالغ إالاياانت إتقررذا إحس امب إال قلمي إيف إوطنية إكمييائية إصناعة إأأمه إدلهيا إتتوةر إاليت إالورف ادلوةل
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إعىلإأأنإتأأخهإيفإحس ااهنا،إعندإتسييةإ واملنشورةإدوليا ،إوابل ضاةةإا ىلإذكل،إتتفقإاجمليوعةإال قلمييةإأأيضا 

 ذهاإالعضو،إالعواملإال قلمييةإالأخرى؛

)د(إس اعإدولإأأطرافإمنإأأمرياكإالالتينيةإوالاكرييبإتسيهياإادلولإالأطرافإالواقعةإيفإذهاإال قلمي.إ

ومنإاملفهوم،إكأساسإلهه إالتسيية،إأأنإيكونإمنإبنيإذه إادلولإالأطرافإالس اع،إكقاعدة،إثالثةإأأعضاءإ

أأمهإصناعةإكمييائيةإوطنيةإيفإال قلميإحس امبإتقرر إالاياانتإاملالغإعهناإإمنإادلولإالأطرافإاليتإتتوةرإدلهيا

إعىلإأأنإتأأخهإيفإحس ااهنا،إعندإتسييةإ واملنشورةإدوليا ؛إوابل ضاةةإا ىلإذكل،إتتفقإاجمليوعةإال قلمييةإأأيضا 

 ذؤلءإالأعضاءإالثالثة،إالعواملإال قلمييةإالأخرى؛

إأأورواب إدول إبني إمن إأأطراف إدول إعرش إالأطرافإإ)ذـ( إادلول إتسيهيا إالأخرى إوادلول الغربية

الواقعةإيفإذهاإال قلمي.إومنإاملفهوم،إكأساسإلهه إالتسيية،إأأنإيكونإمنإبنيإذه إادلولإالأطرافإالعرش،إ

إوطنيةإيفإال قلميإحس امبإ إكمييائية إأأمهإصناعة إمنإادلولإالأطرافإاليتإتتوةرإدلهيا إأأعضاء كقاعدة،إمخسة

إعىلإأأنإتأأخهإتقرر إالاياانتإاملال قلمييةإأأيضا  غإعهناإواملنشورةإدوليا ؛إوابل ضاةةإا ىلإذكل،إتتفقإاجمليوعةإال 

 يفإحس ااهنا،إعندإتسييةإذؤلءإالأعضاءإامخلسة،إالعواملإال قلمييةإالأخرى؛

إوأأمرياكإالالتينيةإ إأ س يا قلميي إيفإا  إالأطرافإالواقعة إادلول إابلتتابع إدوةلإطرفإأأخرىإتسيهيا )و(

إ إينتخبإابلتناوبإوالاكرييب. إأأنإذه إادلوةلإالورفإس تكونإعضوا  إالتسيية، ومنإاملفهوم،إكأساسإلهه 

 منإذهينإال قلميني.

إملدةإس نةإواحدة،إويوىلإإ-24 ينتخب،إيفإأأولإدورةإانتخابإلليجلسإالتنفيهي،إعرشونإعضوا 

 .23الاعتاارإالواجبإا ىلإالنسبإالعدديةإاملقررةإحس امبإذوإمهكورإيفإالفقرةإ

إأأعضاءإبإ-25 إعىلإطلبإأأغلاية إبناء  إلليؤمتر، إجيوز إواخلامسة، إالتنفيهإالاكملإللامدتنيإالرابعة عد

إالتووراتإاملتصةلإابملاادئإ إيفإحس اانه إأأخها  إأأنإيس تعرضإتكوينإاجمللسإالتنفيهي، اجمللسإالتنفيهي،

 اليتإتنظمإتكوينه.إ23احملددةإيفإالفقرةإ

 قدمهإا ىلإاملؤمترإل قرار .يضعإاجمللسإالتنفيهيإنظامهإادلاخ يإويإ26

 ينتخبإاجمللسإالتنفيهيإرئيسا إُلإمنإبنيإأأعضائه.إ-27

جيمتعإاجمللسإالتنفيهيإيفإدوراتإانعقادإعادية.إوجيمتعإاجمللسإةاميإبنيإدوراتإالانعقادإالعاديةإإ-28

 بقدرإماإيقتضيهإالاضوالعإبسلواتهإووظائفه.

د.إوماإملإيتحددإخالفإذكلإيفإالتفاقية،إيكونإللكإعضوإيفإاجمللسإالتنفيهيإصوتإواحإ-29

يتخهإاجمللسإالتنفيهيإقراراتهإبشأأنإالأمورإاملوضوعيةإبأأغلايةإثليثإمجيعإأأعضائه.إويتخهإاجمللسإالتنفيهيإ

ذاإاكنتإ إا  إينشأأإخالفإحولإما قراراتهإبشأأنإاملسائلإال جرائيةإابلأغلايةإالبس يوةإمجليعإأأعضائه.إوعندما

تعاجلإذه إاملسأأةلإعىلإأأهناإموضوعيةإماإملإيقررإاجمللسإالتنفيهيإغريإذكلإابلأغلايةإإاملسأأةلإموضوعيةإأأمإل،

 املولوبةإلختاذإالقراراتإبشأأنإاملسائلإاملوضوعية.
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 السلواتإوالوظائف:إإ

إاجمللسإإ-30 إويضولع إاملؤمتر. إأأمام إوذوإمسؤول إالتنفيهيإللينظية. إاجلهاز اجمللسإالتنفيهيإذو

ليهإاملؤمتر.إويفإابلسلواتإوالوظائفإا ليهإدموجبإذه إالتفاقية،إوكهكلإابلوظائفإاليتإيفوضهاإا  ملس ندةإا 

إلتوصياتإاملؤمترإوقراراتهإومبادئهإالتوجهيية،إوأأنإيكفلإتنفيهذاإابس مترارإ قيامهإبهكل،إعليهإأأنإيعيلإطاقا 

 وعىلإالوجهإالصحيح.

عىلإحنوإةعال،إويرشفإعىلإأأنشوةإإيعززإاجمللسإالتنفيهيإتنفيهإذه إالتفاقيةإوالامتثالإلهاإ-31

إبنيإادلولإ إةامي إوالتعاون إالتشاور إطرفإويسهل إللكإدوةل إالوطنية إالسلوة إمع إويتعاون إالفنية، الأمانة

 الأطرافإبناء إعىلإطلهبا.

 يقومإاجمللسإالتنفيهيإدماإي ي:إ32

 )أأ(إالنظرإيفإمرشوعإبرانم إومزيانيةإاملنظيةإوتقدميهامإا ىلإاملؤمتر؛

إالنظ إالتفاقية،إوالتقريرإاذليإيصدرإعنإأأداءإ)ب( رإيفإمرشوعإتقريرإاملنظيةإعنإتنفيهإذه 

إذه إ إوتقدمي إاملؤمتر، إيولهبا إقد إاليت إأأو إرضورية إيراذا إاليت إاخلاصة إوالتقارير إذو، أأنشوته

 التقاريرإا ىلإاملؤمتر؛

عدادإمرشوعإجدولإالأعامل.  )ج(إوضعإالرتتيباتإدلوراتإاملؤمتر،إدماإيفإذكلإا 

 جيوزإلليجلسإالتنفيهيإأأنإيولبإعقدإدورةإاس تثنائيةإلليؤمتر.إ33

 يقومإاجمللسإالتنفيهيإدماإي ي:إ34

 )أأ(إعقدإاتفاقاتإمعإادلولإواملنظامتإادلوليةإابمسإاملنظية،إرذنا إدمواةقةإاملؤمترإاملس اقة.

إوال رشاف إالعارشة إةاميإخيصإاملادة إالأطرافإابمسإاملنظية إادلول إاتفاقاتإمع إعقد عىلإإ)ب(

ليهإيفإاملادةإالعارشة؛  صندوقإالتربعاتإاملشارإا 

إالأمانةإ إاليتإتتفاوضإبشأأهنا إالتحقق، إأأنشوة إبتنفيه إالرتتيباتإاملتصةل إالتفاقاتإأأو قرار إا  )ج(

 الفنيةإمعإادلولإالأطراف.

إالتفاقيةإإ-35 إعىل إوتؤثر إاختصاصه إمضن إتقع إمسأأةل إأأو إقضية إأأية إيف إالتنفيهي إاجمللس ينظر

إالاقتضاءإإوتنفيهذا، إحسب إويقوم إالامتثال، إعدم إوحالت إابلمتثال، إاملتعلقة إالقلق إأأوجه إذكل إيف دما

بالغإادلولإالأطرافإوعرضإالقضيةإأأوإاملسأأةلإعىلإاملؤمتر.  اب 

عىلإاجمللسإالتنفيهي،إعندإالنظرإيفإالشكوكإأأوإأأوجهإالقلقإاملتعلقةإابلمتثالإويفإحالتإإ-36

ساءةإاس تعاملإاحلقوقإاملنصوصإعلهياإيفإالتفاقية،إأأنإيتشاورإإعدمإالامتثال،إدماإيفإذكل،إيف مجةلإأأمور،إا 

إا ىلإادلوةلإالورفإأأنإتتخهإتدابريإلتصحيحإ إوأأنإيولب،إحسبإالاقتضاء، إادلولإالأطرافإاملعنية مع

جراءاتإأأخرىإيتخه،إيفإ إيرىإاجمللسإالتنفيهيإمنإرضورةإلختاذإا  إوبقدرإما الوضعإخاللإوقتإحمدد.

 ،إواحدا إأأوإأأكرثإمنإالتدابريإالتالية:مجةلإأأمور

بالغإمجيعإادلولإالأطرافإابلقضيةإأأوإاملسأأةل؛  )أأ(إا 
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 )ب(إعرضإالقضيةإأأوإاملسأأةلإعىلإاملؤمتر؛

 )ج(إتقدميإتوصياتإا ىلإاملؤمترإبشأأنإالتدابريإالالزمةإلتصحيحإالوضعإوضامنإالامتثال.

رضورةإالعاجةلإبعرضإالقضيةإمبارشة،إدماإويقومإاجمللسإالتنفيهيإيفإحالتإاخلوورةإالشديدةإوال

إللأممإ إالتابعني إالأمن إواجلس إالعامة إامجلعية إعىل إابملوضوع، إاملتصةل إوالاس تنتاجات إاملعلومات إذكل يف

بالغإمجيعإادلولإالأطرافإهبه إاخلووة.  املتحدة.إويقومإيفإالوقتإنفسهإاب 

 الأمانةإالفنيةإ–دالإ

جمللسإالتنفيهيإيفإأأداءإوظائفهام،إوتضولعإالأمانةإالفنيةإبتدابريإتساعدإالأمانةإالفنيةإاملؤمترإواإ-37

إوبأأيإ إالتفاقية إدموجب لهيا إا  إاملس ندة إالأخرى إابلوظائف إوتضولع إالتفاقية. إيف إعلهيا إاملنصوص التحقق

لهياإاملؤمترإواجمللسإالتنفيهي.  وظائفإيفوضهاإا 

 تقومإالأمانةإالفنيةإدماإي ي:إ-38

عدادإمرشوعإبرانم   ومزيانيةإاملنظيةإوتقدميهامإا ىلإاجمللسإالتنفيهي؛إ)أأ(إا 

عدادإمرشوعإتقريرإاملنظيةإعنإتنفيهإالتفاقيةإوماإقدإيولاهإاملؤمترإأأوإاجمللسإالتنفيهيإ )ب(إا 

 منإتقاريرإأأخرىإوتقدميإذهاإاملرشوعإوذه إالتقاريرإا ىلإاجمللسإالتنفيهي؛

 لسإالتنفيهيإوالأهجزةإالفرعية؛)ج(إتقدميإادلمعإال داريإوالتقينإا ىلإاملؤمترإواجمل

)د(إتوجيهإالرسائلإا ىلإادلولإالأطرافإوتلقهياإمهنا،إابمسإاملنظية،إبشأأنإاملسائلإاملتعلقةإبتنفيهإ

 التفاقية؛

)ذـ(إتزويدإادلولإالأطرافإابملساعدةإالتقنيةإوالتقيميإالتقينإيفإتنفيهإأأحاكمإالتفاقية،إدماإيفإذكلإ

 درجةإيفإاجلداولإوغريإاملدرجةإةهيا.تقيميإاملوادإالكمييائيةإامل

 تقومإالأمانةإالفنيةإدماإي ي:إ-39

)أأ(إالتفاوضإمعإادلولإالأطرافإعىلإالتفاقاتإأأوإالرتتيباتإاملتعلقةإبتنفيهإأأنشوةإالتحقق،إرذنا إ

 دمواةقةإاجمللسإالتنفيهي؛

س يقإتكوينإوحفظإيوما إمنإبدءإنفاذإالتفاقيةإبتنإإ180)ب(إالاضوالعإخاللإةرتةإلإتتجاوزإإإ

نسانيةإاليتإتقدهماإادلولإالأطرافإوةقا إ خمزوانتإدامئةإمنإاملساعداتإالعاجةلإواملساعداتإال 

)ب(إو)ج(إمنإاملادةإالعارشة.إوجيوزإأأنإتفحصإالأمانةإالفنيةإالأصنافإاحملفوظةإإ7للفقرتنيإ

إقوامئإالأصإ قرار إوا  إويتوىلإاملؤمترإدراسة إلالس تخدام. نافإاليتإتكِونإللتحققإمنإصالحيهتا

 )ط(إأأعال ؛إ21خمزوانتإمهناإْعال إابلفقرةإ

ليهإيفإاملادةإالعارشة،إوجتييعإال عالانتإاليتإتصدرذاإادلولإ دارةإصندوقإالتربعاتإاملشارإا  )ج(إا 

إادلولإ إبني إاملعقودة إالثنائية إالتفاقات إبتسجيل إذكل، إيولب إعندما إوالقيام، الأطراف،

 يةإلأغراضإاملادةإالعارشة.الأطرافإأأوإبنيإدوةلإطرفإواملنظ
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تالغإالأمانةإالفنيةإاجمللسإالتنفيهيإبأأيإمشلكةإتنشأأإبصددإالاضوالعإبوظائفها،إدماإيفإذكلإإ-40

إيتعلقإابلمتثالإ إارتيابإةامي إشكإأأوإمغوضإأأو إأأوجه إابلتحققإمن إاملتعلقة إأأنشوهتا إأأداء إأأثناء إتتبينه ما

 طريقإمشاوراهتاإمعإادلوةلإالورفإاملعنية.إلالتفاقية،إوملإتمتكنإمنإحلهاإأأوإاستيضاهحاإعن

داريإةهيا،إومنإمفتشنيإومنإإ41 تتأألفإالأمانةإالفنيةإمنإمديرإعام،إذوإرئيسهاإوأأعىلإموظفإا 

 موظفنيإعليينيإوةنينيإوماإقدإحتتاجهإمنإموظفنيإأ خرين.

 م.تكونإذيئةإالتفتيشإوحدةإمنإوحداتإالأمانةإالفنيةإوتعيلإحتتإا رشافإاملديرإالعاإ-42

إعىلإتوصيةإمنإاجمللسإالتنفيهيإملدةإأأربعإس نواتإقابةلإللتجديدإإ43 إبناء  يعنيإاملؤمتُرإاملديَرإالعامه

 ملدةإواحدةإأأخرىإةقط.

املديرإالعامإمسؤولإأأمامإاملؤمترإواجمللسإالتنفيهيإعنإتعينيإاملوظفنيإوتنظميإالأمانةإالفنيةإإ-44

عىلإيفإتعينيإاملوظفنيإوحتديدإرشوطإالعيلإذوإرضورةإوسريإالعيلإةهيا.إوجيبإأأنإيكونإالاعتاارإالأإ

لإملواطينإادلولإالأطرافإالعيلإمكديرإعامإ تأأمنيإأأعىلإمس توايتإالكفاءةإوالتخصصإوالزناذة.إولإجيوزإا 

إويوىَلإالاعتاارإالواجبإا ىلإأأمهيةإتعينيإاملوظفنيإعىلإأأوسعإ أأوإمكفتشنيإأأوإمكوظفنيإةنينيإأأوإكتابيني.

إعدمإجتاوزإعددإاملوظفنيإاحلدإالأدىنإالالزمإلالضوالعإأأساسإجغرايفإمم كن،إويُسرتشدإيفإالتعينيإدمادأأ

 دمسؤولياتإالأمانةإالفنيةإعىلإالوجهإالصحيح.

إإ-45 ليهإيفإالفقرة إا  )ح(إإ21املديرإالعامإمسؤولإعنإتنظميإاجمللسإالاستشاريإالعلييإاملشار

إ إالعام، إاملدير إويقوم إاجمللس. إالعيلإيفإذها إاجمللسإوسري إبتعينيإأأعضاء إالأطراف، إادلول إمع ابلتشاور

الاستشاريإالعليي،إاذلينإيعيلونإبصفهتمإالشخصية.إويعنيإأأعضاءإاجمللسإعىلإأأساسإخربهتمإيفإامليادينإ

إوابلتشاورإمعإ إالعام،إحسبإالاقتضاء، إلليدير إأأيضا  إوجيوز إذاتإالصةلإبتنفيهإالتفاقية. إاخلاصة العليية

إاجمللس،إا إ نشاءإأأةرقةإعامةلإمؤقتةإمنإاخلرباءإالعليينيإللتقدمإبتوصياتإبشأأنإمسائلإحمددة.إأأعضاءإذها

 وةاميإيتصلإهبهاإالتعيني،إجيوزإلدلولإالأطرافإتقدميإقوامئإابخلرباءإا ىلإاملديرإالعام.

لإجيوزإلليديرإالعامإولإلليفتشنيإولإلليوظفنيإال خرين،إيفإأأداهئمإواجباهتم،إالامتسإأأوإتلقيإإ-46

لاميتإمنإأأيةإحكومةإأأوإمنإأأيإمصدرإأ خرإخارجإاملنظية.إوعلهيمإالامتناعإعنإأأيإْعلإقدإيكونإةيهإتع

 مساسإبوضعهمإمكوظفنيإدولينيإمسؤولنيإأأمامإاملؤمترإواجمللسإالتنفيهيإوحدذام.

إواملفتشنيإ-47 إالعام إاملدير إملسؤوليات إاحملض إادلويل إالوابع إابحرتام إطرف إدوةل إلك تتعهد

 خرينإوبعدمإالسعيإا ىلإالتأأثريإعلهيمإيفإهنوضهمإدمسؤولياهتم.واملوظفنيإال إ

 الامتيازاتإواحلصاانتإ–ذاءإ

إابلصفةإإ-48 إس يورهتا إأأو إلوليهتا إأ خرإخيضع إالعضوإويفإأأيإماكن قلميإادلوةل إيفإا  إاملنظية تمتتع

 القانونيةإوابلمتيازاتإواحلصاانتإالالزمةإملامرسةإوظائفها.
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إا ىلإجنبإمعإمناوبهيمإومستشارهيم،إوامليثلونإاملعينونإيفإيمتتعإمندوبوإادلولإاإ-49 لأطرافإجناا 

إيلزمإمنإامتيازاتإ إدما اجمللسإالتنفيهيإا ىلإجانبإمناوبهيمإومستشارهيم،إواملديرإالعامإوموظفيإاملنظية،

 وحصاانتإلليامرسةإاملس تقةلإلوظائفهمإاملتصةلإابملنظية.

إإ-50 إوالامتيازاتإو إالقانونية إالصفة إيفإاتفاقاتإبنيإحتدد إاملادة إيفإذه  لهيا إا  احلصاانتإاملشار

املنظيةإوادلولإالأطراف،إوكهكلإيفإاتفاقإبنيإاملنظيةإوادلوةلإاليتإيقامإةهياإمقرإاملنظية.إويتوىلإاملؤمترإ

قرارإذه إالتفاقاتإْعال إابلفقرةإ  )ط(.إ21دراسةإوا 

ظفوإالأمانةإالفنية،إأأثناءإالاضوالعإ،إيمتتعإاملديرإالعامإوموإ49وإ48ودونإمساسإابلفقرتنيإإ-51

بأأنشوةإالتحقق،إابلمتيازاتإواحلصاانتإاملنصوصإعلهياإيفإالفرعإابءإمنإاجلزءإالثاينإمنإاملرةقإاملتعلقإ

 ابلتحقق.

 املادةإالتاسعة

 التشاورإوالتعاونإوتقيصإاحلقائق

إعنإطريقإاملنظية-1 إأأو إبيهنا إةامي إمبارشة إالأطرافإوتتعاون، إادلول إل جراءاتإإتتشاور إوةقا  أأو

إأأيةإ إبشأأن إمليثاقها، إووةقا  إاملتحدة إالأمم طار إيفإا  إيفإذكلإال جراءاتإاملوضوعة إدما إأأخرى، إمناس اة دولية

 مسأأةلإقدإتثارإةاميإيتعلقإدموضوعإذه إالتفاقيةإوالغرضإمهناإأأوإتنفيهإأأحاكهما.

لكامإأأمكن،إلدلولإإدونإال خاللإحبقإأأيإدوةلإطرفإيفإطلبإا جراءإتفتيشإابلتحدي،إينبغي،-2

إماإيفإوسعهاإمنإهجدإليكإتوحضإوحتل،إعنإطريقإتاادلإاملعلوماتإواملشاوراتإ الأطرافإأأنإتاهلإأأول 

زاءإمسأأةلإمتصةلإبهكلإقدإ ةاميإبيهنا،إأأيةإمسأأةلإقدإتثريإالشكإيفإالامتثالإلهه إالتفاقيةإأأوإتثريإالقلقإا 

إلتوضيحإأأيةإمسأأةلإتعتقدإادلوةلإتعتربإغامضة.إوعىلإادلوةلإالورفإاليتإتتلقىإمنإد وةلإطرفإأأخرىإطلاا 

الورفإالوالاةإأأهناإتثريإمثلإذهاإالشكإأأوإالقلقإأأنإتوايفإادلوةلإالورفإالوالاة،إبأأرسعإماإميكن،إعىلإأأِلإ

يتأأخرإذكلإبأأيإحالإعنإعرشةإأأايمإمنإتقدميإالولب،إدمعلوماتإاكةيةإللردإعىلإأأوجهإالشكإأأوإالقلقإ

إهباإاملعلوماُتإاملقدمُةإلليسأأةَل.إوليسإيفإذه إالتفاقيةإماإيؤثرإعىلإاملثارةإمشفوعةإبإ تفسريإللكيفيةإاليتإحَتُلم

حقإأأيإدولتنيإأأوإأأكرثإمنإادلولإالأطرافإيفإاختاذإترتيبات،إابلرتايض،إلعيلياتإتفتيشإأأوإللقيامإبأأيإ

إلتوضيحإوحلإأأيإمسأأةلإقدإتثريإالشكإيفإالامتثا زاءإا جراءاتإأأخرىإةاميإبيهنا لإأأوإتاعثإعىلإالقلقإا 

مسأأةلإمتصةلإبهكلإقدإتعتربإغامضة.إولإتؤثرإمثلإذه إالرتتيباتإعىلإحقوقإوالزتاماتإأأيإدوةلإطرفإ

 دموجبإالأحاكمإالأخرىإيفإالتفاقية.إإإإإ

 ا جراءإطلبإال يضاح:إإ

عتربإحيقإلأيإدوةلإطرفإأأنإتولبإا ىلإاجمللسإالتنفيهيإاملساعدةإيفإتوضيحإأأيةإحاةلإقدإتإإ-3

إبشأأنإاحامتلإعدمإامتثالإدوةلإطرفإأأخرىإلالتفاقية.إإويقدمإاجمللسإالتنفيهيإماإدليهإ غامضةإأأوإتثريإقلقا 

 منإمعلوماتإمالمئةإذاتإصةلإدمثلإذهاإالقلق.
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يضاحإمنإدوةلإطرفإإ-4 حيقإلأيةإدوةلإطرفإأأنإتولبإا ىلإاجمللسإالتنفيهيإاحلصولإعىلإا 

إاحلاةلإأأخرىإبشأأنإأأيةإحاةلإقدإتعتربإغامض إويفإذه  إلالتفاقية. إبشأأنإاحامتلإعدمإامتثالها إأأوإتثريإقلقا  ة

 ينواقإماإي ي:

)أأ(إحييلإاجمللسإالتنفيهيإطلبإال يضاحإا ىلإادلوةلإالورفإاملعنيةإعنإطريقإاملديرإالعامإيفإ

 ساعةإمنإوقتإاس تالمه؛إ24موعدإغايتهإ

إال يضا إبتقدمي إالولب لهيا إا  إاملوجه إالورف إادلوةل إتقوم إماإ)ب( إبأأرسع إالتنفيهي إاجمللس إا ىل ح

 ميكن،إعىلإأأِلإيتأأخرإذكلإبأأيإحالإعنإعرشةإأأايمإمنإاترخيإاس تالهماإالولب؛

إابل يضاحإوحييهلإا ىلإادلوةلإالورفإالوالاةإيفإموعدإغايتهإ إ24)ج(إيأأخهإاجمللسإالتنفيهيإعلام 

 ساعةإمنإوقتإاس تالمه؛

ذاإرأأتإادلوةلإالورفإالوالاةإأأنإال يضاحإ نهإحيقإلهاإأأنإتولبإا ىلإاجمللسإ)د(إا  غريإاكف،إةا 

لهياإالولب؛  التنفيهيإاحلصولإعىلإمزيدإمنإال يضاحإمنإادلوةلإالورفإاملوجهإا 

إجيوزإ إ)د(، إالفرعية إالفقرة إدموجب إاملولوب إال يضاح إمن إاملزيد إعىل إاحلصول إلأغراض )ذـ(

نشاءإةريقإخرباءإمنإالأإ مانةإالفنية،إأأوإمنإأأيإلليجلسإالتنفيهيإأأنإيولبإمنإاملديرإالعامإا 

ذاإملإيتوةرإاملوظفونإاملالمئونإيفإالأمانةإالفنية،إدلراسةإمجيعإاملعلوماتإوالاياانتإ هجةإأأخرىإا 

إعنإالنتاجئإاليتإ املتاحةإذاتإالصةلإابحلاةلإاليتإأأاثرتإالقلق.إويقدمإةريقإاخلرباءإتقريرا إوقائعيا 

لهياإا ىلإاجمللسإالتنفيهي؛  توصلإا 

ذاإارتأأتإ ادلوةلإالورفإالوالاةإأأنإال يضاحإاذليإحصلتإعليهإدموجبإالفقرتنيإالفرعيتنيإ)و(إا 

إلليجلسإ إاس تثنائية إدورة إتولبإعقد إأأن إلها إحيق إغريإمرض، إالفقرة إذه  إمن إو)ذـ( )د(

التنفيهيإيكونإلدلولإالأطرافإاملعنيةإغريإالأعضاءإيفإاجمللسإالتنفيهيإاحلقإيفإأأنإتشرتكإ

تثنائية،إينظرإاجمللسإالتنفيهيإيفإاملسأأةلإوجيوزإُلإأأنإيويصإبأأيةإةهيا.إويفإذه إادلورةإالاس إ

 تدابريإيراذاإمالمئةإللتصديإلهه إاحلاةل.

إلأيةإدوةلإطرفإأأنإتولبإا ىلإاجمللسإالتنفيهيإتوضيحإأأيةإحاةلإاعتربتإغامضةإأأوإإ-5 حيقإأأيضا 

إويس تجيبإاجمللسإالتنإ إلالتفاقية. إبشأأنإاحامتلإعدمإامتثالها إيقتضيهإاحلالإمنإأأاثرتإقلقا  فيهيإبتقدميإما

 املساعدة.

يضاحإمنصوصإعليهإيفإذه إاملادة.إ-6  خيورإاجمللسإالتنفيهيإادلولإالأطرافإبأأيإطلبإا 

ذاإملإتاددإشكوكإدوةلإطرفإأأوإقلقهاإبشأأنإعدمإامتثالإحممتلإيفإغضونإإ-7 إبعدإتقدميإإ60ا  يوما 

إاعتقدتإأأنإ ذا إا  إأأو إالنظرإيفإالأمرإعىلإحنوإعاجلإطلبإال يضاحإا ىلإاجمللسإالتنفيهي، إتربر شكوكها

إاس تثنائيةإ إأأنإتولبإعقدإدورة إتفتيشإموقعيإابلتحدي، إيفإطلبإا جراء جيوزإلها،إدونإمساسإحبقها

إللفقرةإ )ج(إمنإاملادةإالثامنة.إويفإذه إادلورةإالاس تثنائيةإينظرإاملؤمترإيفإاملسأأةلإوجيوزإُلإإ12لليؤمترإوةقا 

 ذاإمالمئةإللتصديإلهه إاحلاةل.أأنإيويصإبأأيةإتدابريإيرا
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 ال جراءاتإاملتعلقةإبعيلياتإالتفتيشإابلتحدي:إإ

حيقإللكإدوةلإطرفإأأنإتولبإا جراءإتفتيشإموقعيإابلتحديإلأيإمرةقإأأوإموقعإيفإأأرايضإإ-8

إذوإ إدوةلإطرفإأأخرىإلغرضإوحيد إأأية إس يورة إأأو إلولية إأأيإماكنإخيضع إدوةلإطرفإأأخرىإأأو أأية

جراءإذهاإالتفتيشإيفإأأيإإتوضيحإوحلإأأيةإمسائل تتعلقإبعدمإامتثالإحممتلإلأحاكمإالتفاقية،إويفإأأنإيمتإا 

بواءإعىلإيدإةريقإتفتيشإيعينهإاملديرإالعامإووةقا إللُيرةقإاملتعلقإابلتحقق.  ماكنإدومناإا 

إوبتضينيإطلبإإ-9 إبأألإخيرجإطلبإالتفتيشإعنإنواقإالتفاقية عىلإلكإدوةلإطرفإالالزتام

املعلوماتإاملناس اةإعنإالأساسإاذليإنشأأإعنهإقلقإبشأأنإعدمإامتثالإحممتلإلالتفاقيةإعىلإإالتفتيشإمجيع

النحوإاحملددإيفإاملُرةقإاملتعلقإابلتحقق.إومتتنعإلكإدوةلإطرفإعنإتقدميإطلااتإتفتيشإلإأأساسإلها،إمعإ

ساءةإالاس تخدام.إوجيريإالتفتيشإابلتحديإلغرضإوحيدإذوإحتديدإالوإ قائعإاملتصةلإاحلرصإعىلإجتنبإا 

 بعدمإالامتثالإاحملمتل.

مانةإإ-10 لأغراضإالتحققإمنإالامتثالإلأحاكمإالتفاقية،إجيبإعىلإلكإدوةلإطرفإأأنإتسيحإللأ

جراءإالتفتيشإاملوقعيإابلتحديإْعال إابلفقرةإ  .8الفنيةإاب 

إلال جراءاتإاملنصوصإعلهيإ-11 اإيفإاس تجابةإلولبإا جراءإتفتيشإابلتحديإملرةقإأأوإموقع،إووةقا 

 املرةقإاملتعلقإابلتحقق،إةا نإادلوةلإالورفإموضعإالتفتيش:

)أأ(إلهاإحقإوعلهياإالزتامإبهلإلكإهجدإمعقولإل ثااتإامتثالهاإلالتفاقيةإواحلرص،إلهه إالغاية،إعىلإ

جنازإوليته؛  متكنيإةريقإالتفتيشإمنإا 

ماكنيةإالوصولإا ىلإداخلإاملوقعإاملولوبإل إالزتامإبأأنإتتيحإا  ثااتإ)ب(إوعلهيا غرضإوحيدإذوإا 

 احلقائقإاملتصةلإابلقلقإاملتعلقإبعدمإالامتثالإاحملمتل؛

ةشاءإاملعلوماتإوالاياانتإالرسيةإ )ج(إولهاإاحلقإيفإاختاذإتدابريإمحلايةإاملنشأ تإاحلساسة،إوملنعإا 

 غريإاملتصةلإابلتفاقية.

يفادإمراقب،إينواقإماإي ي:إ-12  ةاميإيتعلقإاب 

إالوالاة إالورف إلدلوةل إاخلاضعةإإ)أأ( إالورف إادلوةل إدمواةقة إرذنا  إلها، إممثال  إتوةد إأأن للتفتيش

إسريإ إملراقبة إدوةلإطرفإاثلثة، إأأو إالورفإالوالاة إادلوةل إمنإرعااي ما إا  إيكون إقد للتفتيش،

 التفتيش؛

إلليرةقإاملتعلقإ ماكنيةإالوصولإوةقا  )ب(إتتيحإادلوةلإالورفإاخلاضعةإللتفتيشإحينئهإلليراقبإا 

 ابلتحقق؛

إ إقررتإادلوةلإ)ج( ذا إا  إلكن إاملراقبإاملقرتح، إكقاعدة، إللتفتيش، إالورفإاخلاضعة تقبلإادلوةل

 الورفإاخلاضعةإللتفتيشإرةضه،إةا نإذه إالواقعةإتسجلإيفإالتقريرإالهناي.

إاجمللسإإ-13 إا ىل إابلتحدي إاملوقعي إالتفتيش إا جراء إطلب إللتفتيش إالوالاة إالورف إادلوةل تقدم

 ا ىلإاملديرإالعامإملعاجلتهإةورا .التنفيهيإويفإالوقتإنفسهإ
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إإ-14 إيفإالفقرة إمنإأأنإطلبإالتفتيشإمس توفإللرشوطإاحملددة إةورا  إالعام منإإ4يتأأكدإاملدير

إيفإ إعندإالاقتضاء، إللتفتيش، إالورفإالوالاة إادلوةل إويساعد إالعارشإمنإاملُرةقإاملتعلقإابلتحقق، اجلزء

إيكونإطلبإالتفتإ إوعندما إذلكل. إالولبإتاعا  عداد إالاس تعداداتإل جراءإا  إتادأأ إللرشوط، يشإمس توةيا 

 التفتيشإابلتحدي.

إاملقررإإ-15 إاملوعد إقبل إللتفتيش إاخلاضعة إالورف إادلوةل إا ىل إالتفتيش إطلب إالعام إاملدير حييل

ىلإنقوةإادلخولإبـإ  ساعةإعىلإالأقل.إ12لوصولإةريقإالتفتيشإا 

إابل جراءاتإاليتإاختهذاإبعدإأأنإيتلقىإاجمللسإالتنفيهيإطلبإالتفتيش،إحييطإاجملإ-16 لسإعلام 

رإمداولتُُهإ املديرإالعامإبشأأنإالولبإوياقيإاحلاةلإقيدإنظر إطوالإمدةإا جراءإالتفتيش.إغريإأأنهإجيبإأألإتؤخه

 ْعليَةإالتفتيش.

ساعةإمنإاس تالمإطلبإالتفتيش،إبأأغلايةإإ12لليجلسإالتنفيهيإأأنإيقرر،إيفإموعدإغايتهإإ-17

ذاإرأأىإأأنإطلبإالتفتيشإابلتحديإغريإجديإثالثةإأأرابعإمجيعإأأعض ائه،إرةضإا جراءإالتفتيشإابلتحدي،إا 

إ إاملانيإيفإالفقرة إبوضوحإنواقإالتفاقيةإعىلإالنحو إيتجاوز إاعتسايفإأأو إولإتشرتكإادلوةلإالوالاةإ8أأو .

ذاإرةضإاجمللسإالتنفيهيإا إ جراءإالتفتيشإللتفتيشإولإادلوةلإاملولوبإالتفتيشإعلهياإيفإاختاذإذهاإالقرار.إوا 

إويمتإتاعا إ إا جراءاتإأأخرىإبشأأنإطلبإالتفتيش، إتتخه إاس تعداداتإالتفتيشإتوقفإول إةا ن ابلتحدي،

بالغإادلولإالأطرافإاملعنية.  ذلكلإا 

إذوإ-18 إالتفتيش إوتفويض إابلتحدي. إالتفتيش إل جراء إتفتيش إتفويض صدار إاب  إالعام إاملدير يقوم

ليهإيفإالفقرتنيإ إلولبإإ9وإ8طلبإالتفتيشإاملشارإا  إيفإصيغةإتنفيهية،إوجيبإأأنإيكونإموابقا  موضوعا 

 التفتيش.

إالعارشإمنإاملُرةقإاملتعلقإابلتحققإأأو،إيفإحاةلإإ-19 إللجزء إالتفتيشإابلتحديإوةقا  جترىإْعلية

إا جراءإ إدمادأأ إالتفتيش إةريق إويسرتشد إاملُرةق. إذكل إمن إعرش إاحلادي إللجزء إوةقا  إاملزعوم، الاس تخدام

جنازإهميتهإبوريقةإةعاةلإإالتفتيشإابلتحدي بوريقةإتنوويإعىلإأأقلإقدرإممكنإمنإالتدخل،إودماإيتفقإمعإا 

 ويفإالوقتإاملناسب.إ

تقدمإادلوةلإالورفإاخلاضعةإللتفتيشإاملساعدةإلفريقإالتفتيشإطوالإْعليةإالتفتيشإابلتحديإإ-20

ذاإاقرتحتإادلوةلإالورفإاخلاضعةإللتفتيش،إْعال إابلفرعإ جميإمنإاجلزءإالعارشإمنإاملرةقإوتسهلإهميته.إوا 

إالوصولإالتامإوالشامل،إةا نإ ماكنية املتعلقإابلتحقق،إترتيباتإل ثااتإالامتثالإلالتفاقية،إكاديلإل اتحةإا 

عىلإذه إادلوةلإأأنإتاهلإلكإهجدإمعقول،إمنإخاللإا جراءإمشاوراتإمعإةريقإالتفتيش،إللتوصلإا ىلإ

ثااتإامتثالها.اتفاقإبشأأنإطرائقإالتأأكدإمنإاحلقائقإهبدفإ  ا 

إةريقإالتفتيشإدلرجةإإ-21 إعنإتقيميإجيريه جيبإأأنإيتضينإالتقريرإالهنايإالنتاجئإالواقعيةإةضال 

وطايعةإتيسريإالوصولإوالتعاونإاملقدمإمنإأأجلإتنفيهإالتفتيشإابلتحديإبشلكإمرض.إوحييلإاملديرإالعامإ

الورفإالوالاةإللتفتيشإوادلوةلإالورفإاخلاضعةإالتقريرإالهنايإلفريقإالتفتيشإعىلإوجهإالرسعةإا ىلإادلوةلإ
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للتفتيشإواجمللسإالتنفيهيإومجيعإادلولإالأطرافإالأخرى.إوحييلإاملديرإالعامإعىلإوجهإالرسعةإكهكلإا ىلإ

إللتفتيش،إوكهكلإأ راءإ إللتفتيشإوادلوةلإالورفإاخلاضعة اجمللسإالتنفيهيإتقياميتإادلوةلإالورفإالوالاة

إا ىلإمجيعإادلولإادلولإالأطرافإالأخرىإ ىلإاملديرإالعامإلهه إالغاية،إومنإمثإيقومإبتقدميها اليتإقدإتُنقلإا 

 الأطراف.

إالتفتيشإإ-22 إلفريق إالهناي إابس تعراضإالتقرير إووظائفه، إلسلواته إوةقا  إاجمللسإالتنفيهي، يقوم

 دمجردإتقدميه،إويعاجلإأأيإأأوجهإللقلقإةاميإيتعلقإدماإي ي:

ذاإاكنإقدإحدثإأأي  عدمإامتثال؛إ)أأ(إماإا 

ذاإاكنإالولبإيدخلإيفإنواقإالتفاقية؛  )ب(إماإا 

ذاإاكنإقدإأأيسءإاس تخدامإاحلقإيفإطلبإالتفتيشإابلتحدي.  )ج(إماإا 

إا جراءاتإإ-23 إاختاذ إيلزم إقد إا ىلإأأنه إووظائفه، إسلواته إمع إمتش يا  إخلصإاجمللسإالتنفيهي، ذا ا 

نهإيتخهإالتدابريإاملناس إ22أأخرىإةاميإيتعلقإابلفقرةإ اةإلتصحيحإالوضعإوضامنإالامتثالإلالتفاقية،إدماإيفإ،إةا 

ذاإاكنإ إا  ساءةإالاس تخدام،إيدرسإاجمللسإالتنفيهيإما ىلإاملؤمتر.إويفإحاةلإا  ذكلإتقدميإتوصياتإحمددةإا 

 ينبغيإأأنإتتحيلإادلوةلإالورفإالوالاةإللتفتيشإأأاي إمنإال اثرإاملاليةإاملرتتاةإعىلإالتفتيشإابلتحدي.

إالورفإ-24 إْعليةإإلدلوةل إيف إالاشرتاك إيف إاحلق إللتفتيش إاخلاضعة إوادلوةل إللتفتيش الوالاة

بالغإادلولإالأطرافإودورةإاملؤمترإالتاليةإبنتيجةإذه إالعيلية.  الاس تعراض.إويقومإاجمللسإالتنفيهيإاب 

ذاإقدمإاجمللسإالتنفيهيإتوصياتإحمددةإلليؤمتر،إوجبإعىلإاملؤمترإأأنإينظرإيفإاختاذإا جراءإإ-25 ا 

 للامدةإالثانيةإعرشة.إوةقا إ

 املادةإالعارشة

 املساعدةإوامحلايةإمنإالأسلحةإالكمييائية

إبس الإإ-1 إالأطراف إادلول إوتزويد إالتنس يق إ"املساعدة" إدمصولح إيقصد إاملادة، إذه  لأغراض

نهار،إومعداتإ امحلايةإمنإالأسلحةإالكمييائيةإدماإيفإذكل،إيفإمجةلإأأمور،إماإي ي:إمعداتإالكشفإونظمإال 

زاةلإالتلوثإواملوادإاملزيةلإللتلوث،إوالرتايقاتإوالعالجاتإالواية،إواملشورةإبشأأنإأأيإال وقاية،إومعداتإا 

 منإتدابريإامحلايةإذه .

إعىلإأأنهإيعرقلإحقإأأيةإدوةلإطرفإيفإا جراءإحبوثإبشأأنإإ-2 إيُفرسه إما إالتفاقية ليسإيفإذه 

إيفإاس تحداثإذه إأأو إالكمييائية إالأسلحة إمن إأأوإوسائلإامحلاية إنقلها إأأو إحيازهتا إأأو نتاهجا إا  إالوسائلإأأو  

 اس تخداهما،إوذكلإلأغراضإلإحتظرذاإذه إالتفاقية.

تتعهدإلكإدوةلإطرفإبتيسريإأأمتإتاادلإممكنإلليعداتإواملوادإولليعلوماتإالعلييةإوالتكنولوجيةإإ-3

 يفإذهاإالتاادل.إاملتعلقةإبوسائلإامحلايةإمنإالأسلحةإالكمييائية،إويكونإلهاإاحلقإيفإالاشرتاك
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لأغراضإزايدةإشفاةيةإالربام إالوطنيةإاملتصةلإابلأغراضإالوقائية،إتقدمإلكإدوةلإطرفإس نواي إإ-4

إابلفقرةإ إل جراءاتإيدرسهاإويقرذاإاملؤمترإْعال  )ط(إمنإاملادةإإ21ا ىلإالأمانةإالفنيةإمعلوماتإبراناجها،إوةقا 

 الثامنة.

إلإ-5 إةرتة إخالل إالفنية إالأمانة إإتنشئ إمرصفإبياانتإإ180تتجاوز إالتفاقية إنفاذ إبدء إمن يوما 

إعنإأأيإ إةضال  إالكمييائية إمنإالأسلحة إةاميإيتعلقإدمختلفإوسائلإامحلاية إحبرية يتضينإاملعلوماتإاملتاحة

معلوماتإقدإتقدهماإادلولإالأطراف،إوحتتفظإهبهاإاملرصفإمنإأأجلإاس تخدامهإمنإجانبإأأيإدوةلإطرفإ

 تولبإذكل.

إعىلإطلبإأأيإدوةلإطرف،إبتقدميإوتقومإالأم إوبناء  إاملتاحةإلها إأأيضا ،إيفإحدودإاملوارد إالفنية انة

مشورةإخرباءإودمساعدةإادلوةلإالورفإيفإحتديدإالكيفيةإاليتإميكنإهباإتنفيهإبرااجهاإاملتعلقةإبتوويرإوحتسنيإ

 قدراتإالوقايةإمنإالأسلحةإالكمييائية.

إعإ-6 ىلإأأنهإيعرقلإحقإادلولإالأطرافإيفإطلبإاملساعدةإوتقدميهاإليسإيفإذه إالتفاقيةإماإيُفرسه

 بصورةإثنائيةإويفإعقدإاتفاقاتإةرديةإمعإدولإأأطرافإأأخرىإةاميإيتعلقإبتدبريإاملساعدةإبصفةإعاجةل.

إالغرضإا ىلإاختاذإإ-7 إعنإطريقإاملنظيةإوبأأنإتعيدإلهها تتعهدإلكإدوةلإطرفإبتقدميإاملساعدة

 التالية:إتدبريإأأوإأأكرثإمنإالتدابري

 )أأ(إال سهامإيفإصندوقإالتربعاتإلليساعدةإاذليإينش ئهإاملؤمترإيفإدورتهإالأوىل؛

نإأأمكنإخاللإةرتةإلإتتجاوزإ إمنإبدءإنفاذإالتفاقيةإإ180)ب(إعقدإاتفاقاتإمعإاملنظية،إا  يوما 

 ابلنس اةإلها،إبشأأنإتدبريإاملساعدة،إعندإطلهبا؛

وما إمنإبدءإنفاذإالتفاقيةإابلنس اةإلها،إمنإنوعإاملساعدةإيإ180)ج(إال عالن،إخاللإةرتةإلإتتجاوزإ

إاملساعدةإ إدوةلإطرفإتقدمي إاس تواعة إعدم إويفإحاةل إاملنظية. إمن إلنداء إاس تجابة إتقدهما إأأن اليتإميكن

 املنصوصإعلهياإيفإال عالنإاذليإأأصدرته،إةا هناإتظلإملزتمةإبتقدميإاملساعدةإوةقا إلهه إالفقرة.

إأأوإللكإدوةلإطرفإاحلإ-8 إالكمييائية إالأسلحة إمنإاس تخدام إوامحلاية إتولبإاملساعدة قإيفإأأن

إدمراعاةإال جراءاتإاحملددةإيفإالفقراتإ ،إيفإأأنإتتلقىإ11وإ10وإ9الهتديدإابس تخداهماإضدذاإوكهكل،إرذنا 

ذاإرأأت:  ذه إاملساعدةإوامحلاية،إوذكلإا 

 )أأ(إأأنإالأسلحةإالكمييائيةإاس تخدمتإضدذا؛

 ةإالشغبإاس تخدمتإضدذاإكوس يةلإحرب؛إأأو)ب(إأأنإعواملإماكحف

)ج(إأأهناإهمددةإمنإجانبإأأيإدوةلإبأأةعالإأأوإأأنشوةإحمظورةإعىلإادلولإالأطرافإدموجبإاملادةإ

 الأوىلإمنإذه إالتفاقية.

إا ىلإاجمللسإإ-9 ىلإاملديرإالعامإاذليإحييهلإةورا  إا  إابملعلوماتإذاتإالصةل، مإالولب،إمدعوما  يُقده

ىلإمجي إالولبإا ىلإادلولإالأطرافإاليتإتووعت،إالتنفيهيإوا  عإادلولإالأطراف.إويقدمإاملديرإالعامإةورا 

إللفقرتنيإ إعواملإإ7وةقا  إأأو إالكمييائية إالأسلحة إاس تخدام إعاجةلإيفإحاةل إمساعدة إل رسال إو)ج(، )ب(
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نسانيةإيفإحاةلإالهتديدإاخلوريإابس تخدامإالأسلحةإالكميإ يائيةإأأوإماكحفةإالشغبإكوس يةلإحربإأأوإمساعدةإا 

إ12الهتديدإاخلوريإابس تخدامإعواملإماكحفةإالشغبإكوس يةلإحربإا ىلإادلوةلإالورفإاملعنيةإقبلإميضإ

إمنإأأجلإإ24ساعةإعىلإاس تالمإالولب.إوياارشإاملديرإالعامإقبلإميضإ ساعةإعىلإاس تالمإالولبإحتقيقا 

إأأنإيمكلإالتحقيقإخاللإ إوعليه إأ خر. إا جراء إأأساسإلختاذ جياد إوإإ72ا  إا ىلإاجمللسإساعة. إتقريرا  أأنإيقدم

مإتقريرإمؤقتإخاللإال طارإالزمينإنفسه.إجيبإأألإ ذاإلزمإوقتإا ضايفإل كاملإالتحقيق،إيقده التنفيهي.إوا 

ساعة.إوجيوزإمتديد إلفرتاتإمماثةل.إوتقدمإتقاريرإيفإهنايةإلكإإ72يتجاوزإالوقتإال ضايفإاملولوبإللتحقيقإ

إوحي إا ىلإاجمللسإالتنفيهي. إا ضاةية إللولبإواملعلوماتإمدة إاملناسبإوطاقا  إعىلإالنحو إالتحقيق، إذها دد

 املرةقةإبه،إاحلقائقإذاتإالصةلإاملتعلقةإابلولبإوكهكلإنوعإونواقإاملساعدةإوامحلايةإالتمكيليتنيإاملولوبتني.

ساعةإعىلإتلقيإتقريرإالتحقيقإللنظرإيفإاحلاةلإويتخهإإ24جيمتعإاجمللسإالتنفيهيإقبلإميضإإ-10

ذاإاكنإينبغيإأأنإيوعزإا ىلإالأمانةإالفنيةإإ24ابلأغلايةإالبس يوةإخاللإةرتةإالـإإقرارا إ ساعةإالتاليةإبشأأنإماإا 

بالغإمجيعإادلولإالأطرافإواملنظامتإادلوليةإذاتإ إاب  إوتقومإالأمانةإالفنيةإةورا  إتمكيلية. أأنإتقِدمإمساعدة

ويقدمإاملديرإالعامإاملساعدةإةورا ،إحيامنإيقررإالصةلإبتقريرإالتحقيقإوابلقرارإاذليإاخته إاجمللسإالتنفيهي.إ

إادلولإالأطرافإ إادلوةلإالورفإالوالاةإومع إالغرضإمع إوجيوزإُلإأأنإيتعاونإلهها اجمللسإالتنفيهيإذكل.

 الأخرىإواملنظامتإادلوليةإذاتإالصةل.إوتاهلإادلولإالأطرافإأأقىصإماإميكنإمنإهجودإلتقدميإاملساعدة.

ذاإاكنإ-11 لإعلهياإويفإحاةلإماإا  تإاملعلوماتإاملتاحةإمنإالتحقيقإاجلاريإأأوإمنإمصادرإأأخرىإيعوه

إعىلإأأنهإيوجدإحضاايإلس تخدامإالأسلحةإالكمييائيةإوأأنهإلإغىنإعنإاختاذإا جراءإةوري،إ إاكةيا  توةرإدليال 

إال إاملوارد إمس تخدما  إلليساعدة، إالعاجةل إالتدابري إالأطرافإويتخه إادلول إمجيع إالعام إاملدير يتإوضعهاإيالغ

بالغإاجمللسإالتنفيهيإابل جراءاتإاليتإ املؤمترإحتتإترصةهإملثلإذه إاحلالتإالوارئة.إويواصلإاملديرإالعامإا 

 يتخهذاإْعال إهبه إالفقرة.إإإ

 املادةإاحلاديةإعرشة

 التيميةإالاقتصاديةإوالتكنولوجية

ةإوالتكنولوجيةإلدلولإالأطرافإتنفهإأأحاكمإذه إالتفاقيةإبوريقةإتتجنبإعرقةلإالتيميةإالاقتصاديإ-1

إيفإذكلإ إدما إدموجبإالتفاقية، إيفإالأغراضإغريإاحملظورة إالكمييائية إالأنشوة إادلويلإيفإميدان والتعاون

إاملوادإ إاس تخدام إأأو إجتهزي إأأو نتاج إومعداتإا  إالكمييائية إواملواد إوالتقنية إادلويلإلليعلوماتإالعليية التاادل

 وجبإذه إالتفاقية.الكمييائيةإلأغراضإغريإحمظورةإدم

إبأأحاكمإذه إالتفاقيةإودونإاملساسإدماادئإالقانونإادلويلإوقواعد إاملنواقة،إةا نإادلولإإ-2 رذنا 

 الأطراف:

إواس تحداهثا،إ إالكمييائية إاملواد إاجال إيف إابلأحباث إجامعيا ، إأأو إةرداي  إالقيام، إيف إابحلق إتمتتع )أأ(

نتاهجاإواحتيازذاإوالاحتفاظإهباإونقلهاإوا  س تخداهما؛وا 
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إوالتقنيةإ إالعليية إواملعلومات إواملعدات إالكمييائية إلليواد إممكن إتاادل إأأمكل إبتسهيل إتتعهد )ب(

إاحلقإيفإ إالتفاقيةإولها املتعلقةإبتوويرإوتسخريإالكميياءإللأغراضإغريإاحملظورةإدموجبإذه 

 املشاركةإيفإذهاإالتاادل؛

القيودإالواردةإيفإأأيإاتفاقاتإدولية،إلإتتفقإمعإإ)ج(إلإتاقيإةاميإبيهناإعىلإأأيةإقيود،إدماإيفإذكل

الالزتاماتإاليتإمتإالتعهدإهباإدموجبإذه إالتفاقيةإويكونإمنإشأأهناإأأنإتقيدإأأوإتعرقلإالتجارةإ

إأأوإ إالصناعية، إللأغراض إالكميياء إميدان إيف إوالتكنولوجية إالعليية إاملعرةة إوتشجيع وتووير

 الصيدلنيةإأأوإالأغراضإالسلييةإالأخرى؛الزراعية،إأأوإالاحثية،إأأوإالواية،إأأوإ

)د(إلإتس تخدمإذه إالتفاقيةإكأساسإلتوايقإأأيإتدابريإخبالفإاملنصوصإعلهياإأأوإاملسيوحإهباإ

يفإالتفاقيةإولإتس تخدمإأأيإاتفاقإدويلإأ خرإللسعيإمنإأأجلإحتقيقإذدفإلإيتفقإمعإذه إ

 التفاقية؛

ةإيفإميدانإالتجارةإيفإاملوادإالكمييائيةإجلعلهاإمتسقةإ)ذـ(إتتعهدإابس تعراضإلواحئهاإالوطنيةإالقامئ

 معإموضوعإالتفاقيةإوالغرضإمهنا.

 املادةإالثانيةإعرشة

 التدابريإالراميةإا ىلإتصحيحإوضعإماإوا ىلإضامن

 الامتثالإلالتفاقية،إدماإيفإذكلإاجلزاءات

،إبغيةإضامنإ4وإ3وإ2تإيتخهإاملؤمترإالتدابريإالالزمة،إعىلإالنحوإاملنصوصإعليهإيفإالفقراإ-1

إالنظرإيفإ إعند إوعىلإاملؤمتر، إالتفاقية. إخيالفإأأحاكم إولتصحيحإوعالجإأأيإوضع إالتفاقية الامتثالإلهه 

اختاذإا جراءاتإْعال إهبه إالفقرة،إأأنإيأأخهإيفإاحلس اانإمجيعإاملعلوماتإوالتوصياتإاملتعلقةإابلقضاايإاملقدمةإ

 منإاجمللسإالتنفيهي.

إيكونإاجمللسإالتنفيهيإقدإَطلبإةهياإا ىلإدوةلإطرفإأأنإتتخهإتدابريإلتصحيحإيفإاحلالتإاليتإ-2

إجيوزإ إالوقتإاحملدد، إالولبإخالل إالورفإبتلاية إادلوةل إتقوم إل إوحيامث إابمتثالها إيثريإمشالكإةامي وضع

إ إأأمور–لليؤمتر إبناإ-يفإمجةل إدموجبإالتفاقية، إالورفإوامتيازاهتا إيعلقإحقوقإادلوةل إأأو إيقيِد إعىلإأأن ء 

ىلإأأنإتتخهإال جراءاتإالالزمةإللوةاءإابلزتاماهتاإدموجبإالتفاقية.  توصيةإاجمللسإالتنفيهي،إا 

إلأنشوةإإ-3 إنتيجة إوالغرضإمهنا إا رضارإخوريإدموضوعإالتفاقية يفإاحلالتإاليتإقدإحيدثإةهيا

إالأوىل،إجيوزإلليؤمترإأأنإيويصإ ادلولإالأطرافإابختاذإحمظورةإدموجبإالتفاقية،إولإس اميإدموجبإاملادة

 تدابريإجامعيةإطاقا إللقانونإادلويل.

إاملعلوماتإإ-4 إذكل إيف إدما إالقضية، إبعرض إخاصة، إبصفة إاخلورية إاحلالت إيف إاملؤمتر، يقوم

 والاس تنتاجاتإذاتإالصةل،إعىلإامجلعيةإالعامةإللأممإاملتحدةإوعىلإاجلسإالأمنإالتابعإللأممإاملتحدة.
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 املادةإالثالثةإعرشةإإ

 عالقةإالتفاقيةإابلتفاقاتإادلوليةإالأخرىإإ

ليسإيفإذه إالتفاقيةإماإيفرسإعىلإأأنهإحيدإأأوإينقصإبأأيإشلكإمنإالأشاكلإمنإالزتاماتإأأيةإإإإإ

إوللوسائلإ إشاهبها إما إأأو إالسامة إأأو إاخلانقة إللغازات إاحلريب إالاس تعامل إحظر إبروتوكول إدموجب دوةل

إاملوقعإعليهإيفإجنيفإ ،إودموجبإاتفاقيةإحظرإاس تحداثإ1925حزيرانإ/إيونيهإإ17يفإالاكرتيولوجية،

نتاجإوختزينإالأسلحةإالاكرتيولوجيةإ)الايولوجية(إوالتكس ينيةإوتدمريإتكلإالأسلحة،إاملوقعإعلهياإيفإلندنإ وا 

 .1973نيسانإ/إأأبريلإإ10وموسكوإوواش نونإيفإ

 املادةإالرابعةإعرشةإإ

 تسويةإاملنازعاتإإ

إللأحاكمإذاتإالصةلإتسوىإاملنازعاتإالإ-1 يتإقدإتنشأأإبشأأنإتوايقإأأوإتفسريإذه إالتفاقيةإوةقا 

 منإالتفاقيةإوطاقا إلأحاكمإميثاقإالأممإاملتحدة.

إيتصلإإ-2 إأأكرثإواملنظية، إأأوإبنيإدوةلإطرفإأأو إأأكرث، إنزاعإبنيإدولتنيإطرةنيإأأو إينشأأ عندما

عا إبقصدإحتقيقإتسويةإرسيعةإللزناعإعنإطريقإبتفسريإأأوإتوايقإذه إالتفاقية،إتتشاورإالأطرافإاملعنيةإم

إلهه إ إاملناس اة ىلإالأهجزة إا  إيفإذكلإاللجوء إدما إالأطراف، إأأخرىإختتارذا إوس يةلإسليية إبأأية التفاوضإأأو

إللنظامإالأسايسإلليحمكة.إوتاقيإادلولإالأطرافإ التفاقيةإوالرجوعإابلرتايضإا ىلإحممكةإالعدلإادلوليةإوةقا 

جراءات.املعنيةإاجمللسإالتنإ  فيهيإعىلإعملإدماإجيريإاختاذ إمنإا 

جيوزإلليجلسإالتنفيهيإال سهامإيفإتسويةإالزناعإبأأيةإوس يةلإيراذاإمناس اة،إدماإيفإذكلإتقدميإإ-3

مساعيهإامحليدة،إوموالاةإادلولإالأطرافإيفإالزناعإابلرشوعإيفإْعليةإالتسويةإاليتإختتارذاإوالتوصيةإحبدإ

 زمينإلأيإا جراءإيتفقإعليه.

ينظرإاملؤمترإيفإاملسائلإاملتصةلإابملنازعاتإاليتإتثريذاإدولإأأطرافإأأوإاليتإيعرضهاإعليهإاجمللسإإ-4

نشاءإأأوإتلكيفإأأهجزةإتتصلإبتسويةإذه إاملنازعاتإطاقا إ التنفيهي.إويقومإاملؤمتر،إحس امبإيرا إرضوراي ،إاب 

 )و(إمنإاملادةإالثامنة.إ21للفقرةإ

إبتحويلإمنإامجلعيةإالعامةإيمتتعإاملؤمترإواجمللسإالتنإإ-5 فيهي،إلكإعىلإحدة،إبسلوةإالتوجه،إرذنا 

إيفإنواقإ إتنشأأ إقانونية إمسأأةل إأأية إلولبإرأأيإاستشاريإبشأأن إادلولية إالعدل إا ىلإحممكة إاملتحدة، للأمم

 نة.)أأ(إمنإاملادةإالثامإإ34أأنشوةإاملنظية.إويعقدإاتفاقإبنيإاملنظيةإوالأممإاملتحدةإلههاإالغرض،إوةقا إللفقرةإ

ىلإإ-6 لإختلإذه إاملادةإابملادةإالتاسعةإأأوإابلأحاكمإاملتعلقةإابلتدابريإالراميةإا ىلإتصحيحإوضعإماإوا 

 ضامنإالامتثال،إدماإيفإذكلإاجلزاءات.
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 املادةإاخلامسةإعرشة

 التعديالت

إأأنإإ-1 إوللكإدوةلإطرفإأأيضا  إالتفاقية. دخالإتعديالتإعىلإذه  للكإدوةلإطرفإأأنإتقرتحإا 

إ إتقرتح إالفقرة إيف إحمدد إذو إحس امب إالتفاقية إمرةقات إيف إتغيريات إالتعديلإ4ا جراء إمقرتحات إوختضع .

،إلال جراءاتإ4.إوختضعإمقرتحاتإالتغيري،إحس امبإذوإحمددإيفإالفقرةإ3وإ2لال جراءاتإالواردةإيفإالفقرتنيإ

 .5الواردةإيفإالفقرةإ

مجيعإادلولإالأطرافإوعىلإالوديع.إولإيقدمإنصإالتعديلإاملقرتحإا ىلإاملديرإالعامإلتعيميهإعىلإإ-2

ذاإأأخورتإدولإأأطرافإ لإيفإمؤمترإتعديل.إويدعىإمؤمترإالتعديلإا ىلإالانعقادإا  يُنظرإيفإالتعديلإاملقرتحإا 

إيفإموعدإغايتهإ يوما إمنإتعيميإالتعديلإأأهناإتؤيدإمتابعةإالنظرإيفإإ30ميثلإعددذاإالثلثإأأوإأأكرثإاملديَرإالعامه

إ إويعقد إالأطرافإاملقرتح. إتولبإادلول إمل إما إدوراتإاملؤمتر إمن إعادية إدورة إاختتام إةور إالتعديل مؤمتر

يوما إعىلإتعيميإإ60الوالاةإانعقاد إيفإموعدإأأبكر.إعىلإأأنهإلإجيوزإبأأيإحالإعقدإمؤمترإالتعديلإقبلإانقضاءإ

 التعديلإاملقرتح.

إادلولإالأطرافإبعدإانقضإ-3 إالتعديالتإابلنس اةإمجليع إنفاذ إيادأأ يداعإصكوكإإ30اء إعىلإا  يوما 

لهياإيفإالفقرةإالفرعيةإ)ب(إأأدان :  التصديقإأأوإالقبولإمنإقبلإمجيعإادلولإالأطرافإاملشارإا 

ذاإاكنإمؤمترإالتعديلإقدإاعمتدذاإبتصويتإا جيايبإمنإأأغلايةإمجيعإادلولإالأطرافإودونإأأنإ )أأ(إا 

 تصوتإضدذاإأأيإدوةلإطرف؛

إأأوإ)ب(إواكنتإمجيعإادلولإالأطرافإاليت إصوتتإلصاحلهاإيفإمؤمترإالتعديلإقدإصدقتإعلهيا

 قبلهتا.

إالواردةإيفإاملرةقاتإل جراءإتغيرياتإإ-4 منإأأجلإضامنإسالمةإوةعاليةإالتفاقية،إختضعإالأحاكم

إ إللفقرة إوجترىإمجيعإ5وةقا  داريإأأوإتقين. إا  إاكنتإالتغيرياتإاملقرتحةإتتصلإةقطإدمسائلإذاتإطابع ذا إا  ،

إالتغيرياتإيفإامل إللفقرة إللفقرةإ5رةقإاملتعلقإابملوادإالكمييائيةإوةقا  إللتغيريإوةقا  إولإخيضع الفرعانإأألفإإ5.

إيفإاجلزءإ إوالتعاريفإالواردة إالعارشإمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحقق، وجميإمنإاملرةقإاملتعلقإابلرسيةإواجلزء

 لتحدي.الأولإمنإاملرةقإاملتعلقإابلتحققإاليتإتتصلإحرصا إبعيلياتإالتفتيشإاب

لهياإيفإالفقرةإ-5  وةقا إلال جراءاتإالتالية:إ4جترىإالتغيرياتإاملقرتحةإاملشارإا 

)أأ(إيرسلإنصإالتغيرياتإاملقرتحةإمشفوعا إابملعلوماتإالالزمةإا ىلإاملديرإالعام.إوجيوزإأأنإتقدمإأأيإ

رسالإدوةلإطرفإواملديرإالعامإمعلوماتإا ضاةيةإلتقيميإاملقرتح.إويقومإاملديرإالعامإعىلإالف ورإاب 

 ذه إاملقرتحاتإواملعلوماتإا ىلإمجيعإادلولإالأطرافإواجمللسإالتنفيهيإوالوديع؛

إاملقرتحإلتحديدإمجيعإإ60)ب(إيقومإاملديرإالعام،إقبلإميضإ إعىلإتلقيهإاملقرتح،إبتقيميإذها يوما 

إالقبيلإا إ إويرسلإأأيإمعلوماتإمنإذها إالتفاقيةإوتنفيهذا. ىلإعواقبهإاحملمتةلإعىلإأأحاكمإذه 

ىلإاجمللسإالتنفيهي؛  مجيعإادلولإالأعضاءإوا 
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ذاإاكنإ )ج(إيدرسإاجمللسإالتنفيهيإاملقرتحإيفإضوءإمجيعإاملعلوماتإاملتوةرةإدليهإدماإيفإذكلإماإا 

يوما إإ90.إويقومإاجمللسإالتنفيهيإيفإموعدإغايتهإ4املقرتحإيس تويفإاملتولااتإالواردةإيفإالفقرةإ

خوارإمجيعإا دلولإالأطرافإبتوصيتهإمعإالرشوحإاملناس اةإللنظرإةهيا.إوعىلإمنإتلقيهإاملقرتحإاب 

شعارا إابلس تالمإيفإغضونإ  أأايم؛إ10ادلولإالأطرافإأأنإترسلإا 

ذاإملإتعرتضإ ذاإأأوىصإاجمللسإالتنفيهيإبأأنإتعمتدإمجيعإادلولإالأعضاءإاملقرتح،إيعتربإمعمتدا إا  )د(إا 

ذاإأأوىصإاجمللسإالتنفيهيإبرةضإإيوما إمنإاس تالمإالتوصية.إ90عليهإأأيإدوةلإيفإغضونإ أأماإا 

ذاإملإتعرتضإأأيإدوةلإطرفإعىلإالرةضإيفإغضونإ إا  نهإيعتربإمرةوضا  إمنإإ90املقرتحإةا  يوما 

 اس تالمإالتوصية؛

ذاإملإتلقإتوصيةإاجمللسإالتنفيهيإالقبولإاملولوبإدموجبإالفقرةإالفرعيةإ)د(،إيقومإاملؤمترإ )ذـ(إا 

ذاإاكنإاملقرتحإيفإدورتهإالتاليةإابلاتإيفإاملقرتإ ح،إبوصفهإمسأأةلإموضوعية،إويشيلإذكلإماإا 

 ؛4يس تويفإاملتولااتإالواردةإيفإالفقرةإ

 )و(إخيورإاملديرإالعامإمجيعإادلولإالأطرافإوالوديعإبأأيإقرارإيتخهإدموجبإذه إالفقرة؛

يوما إإ180)ز(إيادأأإنفاذإالتغيرياتإاملعمتدةإدموجبإذهاإال جراءإابلنس اةإمجليعإادلولإالأطرافإبعدإ

إيويصإاجمللسإالتنفيهيإبفرتةإ إمل إالتغيرياتإما إذه  إابعامتد إلها إالعام إاملدير منإاترخيإا خوار

 زمنيةإأأخرىإأأوإيقررإاملؤمترإذكل.

 املادةإالسادسةإعرشة

 مدةإالتفاقيةإوالانسحابإمهنا

 ذه إالتفاقيةإغريإحمدودةإاملدة.إ-1

ذاإتمتتعإلكإدوةلإطرف،إيفإممارس هتاإللس يادةإاإ-2 لوطنية،إابحلقإيفإالانسحابإمنإذه إالتفاقيةإا 

إاس تثنائيةإتتصلإدموضوعإالتفاقيةإقدإعِرضتإمصاحلهاإبدلذاإالعلياإللخور.إوعلهياإأأنإ ماإقررتإأأنإأأحدااث 

ختورإبهكلإالانسحابإمجيعإادلولإالأطرافإالأخرىإواجمللسإالتنفيهيإوالوديعإواجلسإالأمنإالتابعإللأممإ

إقبلإرساي إاملتحدة إبـ إابلأحداثإالاس تثنائيةإاليتإتعتربإإ90نه إال خوارإبياان  إوجيبإأأنإيتضينإذها يوما .

 ادلوةلإالورفإأأهناإعرضتإمصاحلهاإالعلياإللخور.

إالتفاقيةإبأأيإحالإعىلإواجبإادلولإيفإإ-3 لإيؤثرإانسحابإأأيإمنإادلولإالأطرافإمنإذه 

إدموجبإأأيإقوإ إهبا إاملتعهد إابللزتامات إالوةاء إبروتوكولإمواصةل إس امي إول إصةل، إادلويلإذات إللقانون اعد

 .1925جنيفإلعامإ

 املادةإالسابعةإعرشةإإ

 املركزإالقانوينإلليرةقاتإإ

شارةإا ىلإذه إالتفاقيةإتشيلإمرةقاهتا.  تُشلكإاملرةقاتإجزءا إلإيتجزأأإمنإذه إالتفاقية.إوأأيإا 
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 املادةإالثامنةإعرشةإإ

 إإالتوقيع

 ذه إالتفاقيةإأأمامإمجيعإادلولإقبلإبدءإنفاذذا.يفتحإاببإالتوقيعإعىلإ

 املادةإالتاسعةإعرشةإإ

 إإالتصديق

 ختضعإذه إالتفاقيةإللتصديقإمنإقبلإادلولإاملوقعةإعلهيا،إلكإمهناإطاقا إل جراءاهتاإادلس تورية.إإإإ

 املادةإالعرشونإإ

 إإالانضامم

لهياإيفإأأيإوقتإبعدإذكل.جيوزإلأيإدوةلإلإتوقعإعىلإذه إالتفاقيةإقبلإبدءإنفاذذاإ  أأنإتنضمإا 

 املادةإاحلاديةإوالعرشونإإ

 بدءإالنفاذإإ

إالتفاقيةإبعدإإ-1 إنفاذإذه  يداعإالصكإاخلامسإوالس تنيإمنإصكوكإإ180يادأأ إمنإاترخيإا  يوما 

 التصديقإعلهيا،إغريإأأنإنفاذذاإلإيادأأإبأأيإحالإقبلإانقضاءإس نتنيإعىلإةتحإالاابإللتوقيعإعلهيا.

إنفاذإابلنس اإ-2 إيادأأ إالتفاقية، إنفاذإذه  إبعدإبدء إأأوإانضامهما ةإلدلولإاليتإتودعإصكوكإتصديقها

يداعإصكإالتصديقإأأوإالانضامم.  التفاقيةإيفإاليومإالثالثنيإالتايلإلتارخيإا 

 املادةإالثانيةإوالعرشونإإ

 إإالتحفظات

إالتفاقية إمرةقاتإذه  إولإختضع إللتحفظات. إالتفاقية إموادإذه  لتحفظاتإتتعارضإمعإإلإختضع

 موضوعهاإوالغرضإمهنا.

 املادةإالثالثةإوالعرشونإإ

 إإالوديع

إالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإدموجبإذهاإوديعا إلهه إالتفاقية.إويقوم،إمنإمجةلإأأمور،إدماإي ي:  يُعنيه

يداعإلكإصكإمنإصك إواترخيإا  إبتارخيإلكإتوقيع إواملنضية إادلولإاملوقعة إمجيع إةورا  إيالغ وكإ)أأ(

 التصديقإأأوإالانضاممإواترخيإبدءإنفاذإذه إالتفاقية،إواس تالمإال خواراتإالأخرى؛

إادلولإ إا ىلإحكوماتإمجيع إحسبإالأصول إعلهيا إمصدقا  إالتفاقية إذه  إمن إنسخا  إويرسل )ب(

 املوقعةإواملنضية؛

 منإميثاقإالأممإاملتحدة.إإإ102)ج(إويسجلإذه إالتفاقيةإْعال إابملادةإ
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 ابعةإوالعرشونإإاملادةإالرإ

 النصوصإذاتإاحلجيةإإ

تودعإذه إالتفاقية،إاليتإتتساوىإيفإاحلجيةإنصوصهاإال س اانيةإوال نلكزييةإوالروس يةإوالصينيةإإإ

 والعربيةإوالفرنس ية،إدلىإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدة.

ثااات إذلكل إ،إقامإاملوقعونإأأدان ،إاملفوضونإحسبإالأصول،إبتوقيعإذه إالتفاقية.ا 

إاليومإاملواةقإالثالثإمنإاكنونإالثاين/ينايرإعامإأألفإوتسعامئةإوثالثةإ رتإيفإابريسإيفإذها ُحِرِ

 وتسعني.
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 التقليديةاألسلحة 
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إاتفاقيةإحظرإاس تخدامإتقنياتإالتغيريإيفإالايئةإلأغراضإعسكريةإ

أأوإلأيةإأأغراضإعدائيةإأأخرى
1

 

 1976ديسيربإإ10

نإامجلعيةإالعامة، إا 

إإا ذإتشري إ-)دإإ3475،إو1974اكنونإالأول/إديسيربإإ9(،إاملؤرخإيفإ29إ-)دإإ3264ا ىلإقرارهيا

إ،1975اكنونإالأول/إديسيربإإ11(،إاملؤرخإيفإ30

ذإتشري ،إاذليإسليتإ1961اكنونإالأول/إديسيربإإ20(،إاملؤرخإيفإ16إ-)دإإ1722ا ىلإقرارذاإإوا 

إةيهإبأأنإمجليعإادلولإمصلحةإكاريةإيفإمفاوضاتإنزعإالسالحإومراقبةإالأسلحة،

إيه ذ إالعزموا  إلأغراضإإإعاقدة إالايئة إيف إالتغيري إتقنيات إاس تخدام إيف إالاكمنة إالأخوار عىلإجتنب

إعسكريةإأأوإلأيةإأأغراضإعدائيةإأأخرى،

إمهنا إأأنإخيدمإإواقتناعا إالأعاملإمنإشأأنه إا ىلإاتفاقيةإحتظرإمثلإذه  بأأنإالانضاممإعىلإنواقإواسع

إقضيةإتدعميإالسملإودرءإخورإاحلرب،

ذإتالحظإمعإالارإ أأنإمؤمترإجلنةإنزعإالسالحإقدإةرغإمنإصياغةإمرشوعإاتفاقيةإبشأأنإحظرإإتياحوا 

إأأخرى إتقنياتإالتغيريإيفإالايئةإلأغراضإعسكريةإأأوإلأيةإأأغراضإعدائية اس تخدام
2

إوأأحالإنصإذهاإإ ،

1976املرشوعإا ىلإامجلعيةإالعامةإيفإتقرير إعنإأأعامُلإلعامإ
3

إ،

إأأيضا إتالحظ ذ إذوإوا  إالتفاقية إمن إالقصد إالفعِإإأأن إالايئةإاحلظر إيف إالتغيري إتقنيات إلس تخدام ال

لأغراضإعسكريةإأأوإلأيةإأأغراضإعدائيةإأأخرى،إتوخياإللقضاءإعىلإالأخوارإاليتإهتددإالبرشيةإمنإجراءإ

إمثلإذهاإالاس تخدام،

ذإتأأخهإيفإاعتاارذا إأأنإمشاريعإالتفاقاتإاملتعلقةإبتدابريإنزعإالسالحإومراقبةإالأسلحةإاليتإيقدهماإوا 

مؤمترإجلنةإنزعإالسالحإا ىلإامجلعيةإالعامة،إينبغيإأأنإتكونإنتيجةإمفاوضاتإةعاةل،إوأأنهإينبغيإملثلإذه إ

لهياإأأكربإعددإممكنإمنإ الصكوكإأأنإتويلإاملراعاةإالواجبةإل راءإومصاحلإمجيعإادلول،إحبيثإميكنإأأنإينضمإا 

إالادلان،

                                                 
1
إhttps://undocs.org/ar/A/RES/31/72املصدر:إموقعإالأممإاملتحدة.إإ 

مناإ1978أأكتوبرإإ5ودخلتإحزيإالنفاذإيفإإ1977مايوإإ18ةتحإاببإالتوقيعإعىلإذه إالتفاقيةإيفإ ،إواملغربإملإيصادقإعىلإذه إالتفاقية،إوا 

إ.18/05/1977وقعإعلهياإبتارخيإ
2

 (.A/27/31)إ27رةإاحلاديةإوالثالثون،إامللحقإرمقإالواثئقإالرمسيةإللجيعيةإالعامة،إادلوإإ
3

 (،إاجملدلإالأول،إاملرةقإالأول.A/27/31)إ27املرجعإنفسه،إامللحقإرمقإ
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ذإتأأخهإيفإاعتاارذا تفاقيةإتنصإعىلإعقدإمؤمترإلس تعراضإسريإأأنإاملادةإالثامنةإمنإمرشوعإالإوا 

إالعيلإابلتفاقيةإبعدإمرورإمخسإس نواتإعىلإرسايهنا،إبغيةإالتأأكدإمنإحتقيقإأأغراضهاإوتنفيهإأأحاكهما،

ذإتأأخهإيفإاعتاارذاإكهكل مجيعإواثئقإوحمارضإمفاوضاتإمؤمترإجلنةإنزعإالسالحإاملتصةلإدمناقشةإإوا 

إمرشوعإالتفاقية،

هإينبغيإأألإتؤثرإالتفاقيةإعىلإاس تخدامإتقنياتإالتغيريإيفإالايئةإللأغراضإالسلمية،إبأأنإواقتناعاإمهنا

إاس تخداماإميكنإأأنإيسامهإيفإاحملاةظةإعىلإالايئةإوحتسيهناإخلريإالأجيالإاحلارضةإواملقبةل،

إبأأنإالتفاقيةإستسامهإيفإحتقيقإأأذدافإميثاقإالأممإاملتحدةإومبادئه،إواقتناعاإمهنا

إمهنا إإوحرصا إلس نة إدورته إخالل إالسالح، إنزع إجلنة إمؤمتر إيقوم إأأن إعىلإ1977عىل إابلرتكزي ،

إاملفاوضاتإالعاجةلإبشأأنإتدابريإنزعإالسالحإواحلدإمنإالأسلحة،

اتفاقيةإحظرإاس تخدامإتقنياتإالتغيريإيفإالايئةإلأغراضإعسكريةإأأوإلأيةإأأغراضإعدائيةإإحتيلإ-إ1

إيعإادلولإللنظرإةهياإوتوقيعهاإوالتصديقإعلهيا؛أأخرى،إاملرةقإنصهاإهبهاإالقرار،إا ىلإمجإ

إللتوقيعإوالتصديقإعلهياإيفإأأقربإإوترجوإ-إ2 منإالأمنيإالعام،إبوصفهإالوديعإلالتفاقية،إأأنإيعرضها

إوقتإممكن؛

إعنإأأملهاإيفإأأنإيكونإالانضاممإا ىلإالتفاقيةإعىلإأأوسعإنواقإممكن؛إوتعربإ-إ3

أأنإيعيد،إدونإاملساسإابلأولوايتإاملقررةإيفإبرانم إْعهل،إمؤمترإجلنةإنزعإالسالحإا ىلإإوتدعوإ-إ4

بقاءإمشلكةإادلرءإالفعالإلأخوارإاس تخدامإتقنياتإالتغيريإيفإالايئةإلأغراضإعسكريةإأأوإلأيةإأأغراضإ ا ىلإا 

إعدائيةإأأخرىإقيدإالاس تعراض؛

إالواثئقإاملإإوتولبإ-إ5 إالسالحإمجيع إنزع إجلنة إأأنإحييلإا ىلإمؤمتر تصةلإدمناقشةإا ىلإالأمنيإالعام

إاحلاديةإوالثالثني،إملسأأةلإحظرإاس تخدامإتقنياتإالتغيريإيفإالايئةإلأغراضإ امجلعيةإالعامة،إخاللإدورهتا

إعسكريةإأأوإلأيةإأأغراضإعدائيةإأأخرى.

إ96اجللسةإالعامةإ

إ1976اكنونإالأول/إديسيربإإ10

إ*

إ*إإإإإ*

إ،إا نإادلولإالأطرافإيفإذه إالتفاقية

تعزيزإالسمل،إوترغبإيفإال سهامإيفإقضيةإوقفإس ااقإالتسلح،إوحتقيقإنزعإاحلرصإعىلإإا ذإحيدوذا

نقاذإالبرشيةإمنإخورإاس تخدامإوسائلإجديدةإ السالحإالعامإالاكملإيفإظلإرقابةإدوليةإدقيقةإوةعاةل،إوا 

 منإوسائلإاحلرب،

ريإيفإاجالإنزعإمهناإعىلإمواصةلإاملفاوضاتإبغيةإا حرازإتقدمإةعالإحنوإاختاذإمزيدإمنإالتدابإوتصيامي إ

 السالح،
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ماكنياتإجديدةإةاميإيتعلقإابلتغيريإيفإالايئة،إوملاإاكنتإتدرك  أأنإالتقدمإالعلييإوالتقينإقدإيتيحإا 

ذإتشري عالنإمؤمترإالأممإاملتحدةإللايئةإالبرشيةإاذليإأأقرإيفإاس تكهوملإيفإإوا  يونيه/حزيرانإإ16ا ىلإا 

1972، 

ذإتدرك لايئةإللأغراضإالسلييةإقدإحيسنإالعالقةإاملتاادةلإماإبنيإأأنإاس تخدامإتقنياتإالتغيريإيفإاإوا 

 ال نسانإوالوايعةإويسهمإيفإصونإالايئةإوحتسيهناإلصاحلإالأجيالإاحلاليةإوالقادمة،

ذإتعرتف ،إمعإذكل،إبأأنإاس تخدامإمثلإذه إالتقنياتإلأغراضإعسكريةإأأوإلأيةإأأغراضإعدائيةإوا 

 ذيةإال نسان،أأخرىإقدإتكونإُلإأ اثرإابلغةإالرضرإعىلإرةا

يفإةرضإحظرإةعالإعىلإاس تخدامإتقنياتإالتغيريإيفإالايئةإلأغراضإعسكريةإأأوإلأيةإإورغاةإمهنا

أأغراضإعدائيةإأأخرىإبغيةإالقضاءإعىلإماإينوويإعليهإذهاإالاس تخدامإمنإأأخوارإعىلإالبرشية،إوتأأكيدا إ

إلعزهماإعىلإالعيلإيفإسبيلإحتقيقإذهاإالهدف،إ

ل سهامإيفإدمعإالثقةإبنيإالأممإويفإزايدةإحتسنيإاحلاةلإادلوليةإوةقا إملقاصدإميثاقإأأيضا إيفإاإورغاةإمهنا

 الأممإاملتحدةإومبادئه.

 :قدإاتفقتإعىلإماإي يإإإإإ

 املادةإالأوىل

إذاتإال اثرإإ-1 إتقنياتإالتغيريإيفإالايئة إاس تخدام إبعدم إالتفاقية تتعهدإلكإدوةلإطرفإيفإذه 

إالاقاءإأأوإالشديدةإلأغراضإعسكريةإأأوإلأيةإأأغراضإعدائيةإأأخرىإكوس يةلإالواسعةإالانتشارإأأوإالوويةل

 ل حلاقإادلمارإأأوإاخلسائرإأأوإالأرضارإبأأيةإدوةلإطرفإأأخرى.

تتعهدإلكإدوةلإطرفإيفإذه إالتفاقيةإبأألإتساعدإأأوإتشجعإأأوإحتضإأأيةإدوةلإأأوإمجموعةإمنإإ-2

 منإذه إاملادة.إ1اةيةإلأحاكمإالفقرةإادلولإأأوإأأيةإمنظيةإدوليةإعىلإالاضوالعإبأأنشوةإمن

 املادةإالثانية

يقصدإبعاارةإ"تقنياتإالتغيريإيفإالايئة"إكامإيهإمس تعيةلإيفإاملادةإالأوىل،إأأيةإتقنيةإل حداثإتغيريإ

يفإديناميةإالكرةإالأرضيةإأأوإتركيهباإأأوإتشكيلها،إدماإيفإإ–عنإطريقإالتأأثريإاملتعيدإيفإالعيلياتإالوايعية–

عاتإأأحياهئاإاحملليةإ)الايوات(إوغالةهاإالصخريإوغالةهاإاملايإوغالةهاإاجلوي،إأأوإيفإديناميةإالفضاءإذكلإمجموإ

 اخلاريجإأأوإتركياهإأأوإتشكيهل.

 املادةإالثالثة

لإحتولإأأحاكمإذه إالتفاقيةإدونإاس تخدامإتقنياتإالتغيريإيفإالايئةإللأغراضإالسليية،إوىهإلإإ-1

 املعرتفإهباإعامةإوقواعد إالساريةإاملتعلقةإهبهاإالاس تخدام.إمتسإمبادئإالقانونإادلويل

تتعهدإادلولإالأطرافإيفإذه إالتفاقيةإبتيسريإأأوسعإتاادلإممكنإلليعلوماتإالعلييةإوالتقنيةإعنإإ-2

إوتسهمإ إالتاادل. إاحلقإيفإالاشرتاكإيفإذها إولها إللأغراضإالسليية، إتقنياتإالتغيريإيفإالايئة اس تخدام

إمنإادلولإأأوإاملنظامتإادلولية،إيفإالتعاونإادلولإالأط إأأوإمعإغريذا إمنفردة ما إا  رافإاليتإتس تويعإذكل،
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يالءإ إواس تخداهماإيفإالأغراضإالسليية،إمعإا  الاقتصاديإوالعلييإادلويلإيفإسبيلإصونإالايئةإوحتسيهنا

 املراعاةإالالزمةإحلاجاتإاملناطقإالناميةإمنإالعامل.

 املادةإالرابعة

إطرفإيفإذه إالتفاقيةإابختاذإأأيةإتدابريإتعتربذاإلزمةإوةقا إل جراءاهتاإادلس توريةإمنإتتعهدإلكإدوةل

 أأجلإحظرإومنعإأأيإنشاطإينهتكإأأحاكمإالتفاقيةإيفإأأيإماكنإخيضعإلوليهتاإأأوإلس يورهتا.

 املادةإاخلامسة

أأيةإمشالكإقدإتنشأأإتتعهدإادلولإالأطرافإيفإذه إالتفاقيةإابلتشاورإوالتعاونإةاميإبيهناإيفإحلإإ-1

بشأأنإأأذدافإالتفاقيةإأأوإيفإتوايقإأأحاكهما.إكامإجيوزإالقيامإابلتشاورإوالتعاونإْعال إهبه إاملادةإعنإطريقإ

إال جراءاتإادلوليةإ إتشيلإذه  إأأن إوجيوز إمليثاقها. إووةقا  إاملتحدة إالأمم طار إيفإا  إمناس اة ا جراءاتإدولية

 منإذه إالتفاقية.إ2نةإخرباءإاستشاريةإوةقا إلنصإالفقرةإخدماتإاملنظامتإادلوليةإاخملتصةإوخدماتإجلإ

منإذه إاملادةإيقومإالوديع،إيفإخاللإشهرإواحدإمنإاترخيإتلقيإإ1للأغراضإاملهكورةإيفإالفقرةإإ-2

طلبإبهكلإمنإأأيةإدوةلإطرفإيفإذه إالتفاقية،إبدعوةإجلنةإخرباءإاستشاريةإا ىلإالانعقاد.إوجيوزإلأيةإ

إيفإذه إاللجنةإاملنصوصإعىلإوظائفهاإونظاهماإادلاخ يإيفإاملرةقإاذليإيشلكإدوةلإطرفإأأنإتعنيإ خبريا 

إال راءإ إاكةة إيتضين إوقائع، إمن إتثبته إمل إدموجز إالوديع إاللجنة إوتوايف إالتفاقية. إذه  إمن إيتجزأأ إل جزءا

 عإادلولإالأطراف.واملعلوماتإاليتإقدمتإا ىلإاللجنةإيفإأأثناءإمداولهتا.إويوزعإالوديعإذهاإاملوجزإعىلإمجي

إأأخرىإتترصفإإ-3 إا ىلإالاعتقادإبأأنإدوةلإطرةا  لأيةإدوةلإطرفإيفإذه إالتفاقيةإدلهياإماإيدعوذا

إللأممإ إبشكوىإا ىلإاجلسإالأمن إتتقدم إأأن إالتفاقية إأأحاكم إعن إالالزتاماتإالناش ئة إتنهتكإةيه عىلإحنو

إالشكوىإلكإاملعلوماتإاملتصةلإابمل إوينبغيإتضينيإذه  إعنإلكإالأدةلإامليكنةإاليتإاملتحدة. وضوعإةضال 

 تدمعإحصهتا.

تتعهدإلكإدوةلإطرفإيفإذه إالتفاقيةإابلتعاونإيفإا جراءإأأيإحتقيقإقدإيادأأ إاجلسإالأمنإوةقا إإ-4

لأحاكمإميثاقإالأممإاملتحدة،إعىلإأأساسإالشكوىإاليتإيتلقاذا.إوخيورإاجلسإالأمنإادلولإالأطرافإبنتاجئإ

 التحقيق.

إلأحاكمإميثاقإالأممإاملتحدة،إإتتعهدإلكإ-5 دوةلإمنإادلولإالأطرافإيفإذه إالتفاقيةإابلقيام،إوةقا 

ذاإماإقررإاجلسإالأمنإأأنإذهاإالورفإقدإترضرإأأوإ بتقدميإالعونإأأوإدْعهإلأيةإدوةلإطرفإتولبإذكل،إا 

 حيمتلإأأنإيترضرإنتيجةإلنهتاكإالتفاقية.

 املادةإالسادسة

دخالإتعديالتإعىلإالتفاقية.إويقدمإنصإأأيإتعديلإلأيةإدوةلإطرفإيفإذه إالإ-1 تفاقيةإأأنإتقرتحإا 

 مقرتحإا ىلإالوديع،إاذليإياادرإا ىلإتعيميهإعىلإمجيعإادلولإالأطراف.
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إالتفاقيةإمىتإأأودعتإإ-2 يرسيإالتعديلإعىلإمجيعإادلولإاليتإقبلتهإمنإادلولإالأطرافإيفإذه 

إابلنس اةإلأيةإدوةلإأأغلايةإمنإادلولإالأطرافإواثئقإالقبولإدلىإال إوبعدإذكلإيصاحإالتعديلإانةها  وديع.

يداعهاإوثيقةإقبولهاإُل.  طرفإأأخرىإيفإاترخيإا 

 املادةإالسابعة

 ذه إالتفاقيةإغريإحمدودةإاملدة.

 املادةإالثامنة

بعدإمخسإس نواتإمنإبدءإرساينإذه إالتفاقية،إيدعوإالوديعإا ىلإعقدإمؤمترإلدلولإالأطرافإيفإإ-1

إ إوأأحاكهماإالتفاقية إالتأأكدإمنإأأنإأأغراضها إبغية إاملؤمترإسريإالعيلإابلتفاقية إويراجع يفإجنيفإبسويرسا،

منإاملادةإالأوىلإيفإالقضاءإعىلإأأخوارإإ1جيرىإحتقيقها،إكامإياحثإبصفةإخاصةإمدىإةعاليةإأأحاكمإالفقرةإ

 .اس تخدامإتقنياتإالتغيريإيفإالايئةإلأغراضإعسكريةإأأوإلأيةإأأغراضإعدائيةإأأخرى

جيوزإلأغلايةإالأطرافإيفإذه إالتفاقية،إعىلإةرتاتإلإتقلإعنإمخسإس نواتإمنإبعدإذكل،إإ-2

 أأنإتكفلإأأمرإعقدإمؤمترإلهه إالأغراضإذاهتاإوذكلإبتقدميإاقرتاحإهبهاإاملعىنإا ىلإالوديع.

إللفقرةإإ-3 ذاإملإيعقدإأأيإمؤمترإوةقا  رإمنإذه إاملادةإيفإغضونإعرشإس نواتإمنإبعدإعقدإمؤمتإ2ا 

إاملؤمتر.إ بداءإأ راهئاإبشأأنإعقدإمثلإذها سابق،إيولبإالوديعإمنإمجيعإادلولإالأطرافإيفإذه إالتفاقيةإا 

إ إمهنا إدول إعرش إأأو إالأعضاء إادلول إثلث إردت إأأقل–ةا ذا إيتخهإإ–أأهيام إأأن إالوديع إعىل إاكن ابل جياب،

 خوواتإةوريةإلعقدإاملؤمتر.

 املادةإالتاسعة

إالتفاقيةإلتوقيعإإ-1 إوةقا إتعرضإذه  إنفاذذا ادلولإاكةة،إولأيةإدوةلإلإتوقعإعىلإالتفاقيةإقبلإبدء

لهياإيفإأأيإوقت.إ3للفقرةإ  منإذه إاملادةإأأنإتنضمإا 

ختضعإذه إالتفاقيةإلرشطإالتصديقإعلهياإمنإقبلإادلولإاملوقعةإعلهيا،إوتودعإواثئقإالتصديقإإ-2

لهياإدلىإالأمنيإالعامإللأممإاملتحد  ة.علهياإأأوإالانضاممإا 

إللفقرةإإ-3 منإإ2يادأأإرساينإذه إالتفاقيةإمىتإأأودعتإعرشونإحكومةإواثئقإالتصديقإعلهيا،إوةقا 

 ذه إاملادة.

لهياإبعدإبدءإنفاذذا،إإ-4 أأماإابلنس اةإلدلولإاليتإتودعإواثئقإتصديقهاإعىلإذه إالتفاقيةإأأوإانضامهماإا 

يداعإتكلإادلولإواثئقإتصديقهاإعل لهيا.ةيادأأإرسايهناإيفإاترخيإا   هياإأأوإانضامهماإا 

إبتارخيإلكإتوقيعإوبتارخيإإ-5 لهيا عالمإمجيعإادلولإاملوقعةإعىلإالتفاقيةإواملنضيةإا  ىلإا  ياادرإالوديعإا 

يداعإلكإوثيقةإتصديقإأأوإانضاممإوبتارخيإبدءإنفاذإذه إالتفاقيةإوبأأيةإتعديالتإعلهياإوكهكلإبتلقيإأأيةإ ا 

 ا خواراتإأأخرى.

 منإميثاقإالأممإاملتحدة.إ102فاقيةإوةقا إللامدةإيسجلإالوديعإذه إالتإ-6
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 املادةإالعارشة

تودعإذه إالتفاقية،إاليتإتعتربإنصوصهاإالعربيةإوالأس اانيةإوال نلكزييةإوالروس يةإوالصينيةإوالفرنس يةإ

إا إ إواملنضية إأأنإيوايفإاحلكوماتإاملوقعةإعلهيا لهياإمتساويةإاحلجية،إدلىإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدة،إوعليه

إبنسخإمعمتدةإمهنا.

ثاااتإملاإتقدمإذيلإاملوقعونإأأدان ،إاملفوضونإبهكلإتفويضاإحصيحا،إذه إالتفاقيةإبتوقيعهم. إوا 

حررتإيف...............يفإاليوم..............من................
1

 

 مرةقإالتفاقية

 جلنةإاخلرباءإالاستشارية

ئعإابلكيفيةإاملالمئةإوتقدمإأ راءإةنيةإةاميإيتعلقإبأأيةإمشلكةإتتثبتإجلنةإاخلرباءإالاستشاريةإمنإالوقاإ-1

 منإاملادةإاخلامسةإمنإذه إالتفاقية،إادلوةلإالورفإاليتإتولبإعقدإاللجنة.إ1تورهحا،إوةقا إللفقرةإ

تنظمإأأعاملإجلنةإاخلرباءإالاستشاريةإعىلإحنوإميكهناإمنإأأداءإالوظائفإاملنصوصإعلهياإيفإالفقرةإإ-2

ملرةق.إوتقررإاللجنةإاملسائلإال جرائيةإاملتعلقةإبتنظميإأأعاملها،إوذكلإابتفاقإالرأأيإحيامثإأأمكن،إمنإذهاإاإ1

لإةبأأغلايةإأأعضاهئاإاحلارضينإاملصوتني.إولإجيريإتصويتإعىلإاملسائلإاملوضوعية.  وا 

 يرأأسإاللجنةإالوديعإأأوإممثهل.إ-3

 .للكإخبريإأأنإيس تعنيإيفإاجللساتإدمستشارإواحدإأأوإأأكرثإ-4

إاملعلوماتإإ-5 إمنإادلولإومنإاملنظامتإادلولية إالرئيس، إبواسوة للكإخبريإاحلقإيفإأأنإيولب،

 واملساعداتإاليتإيراذاإمناس اةإل جنازإأأعاملإاللجنة.

                                                 
1
إ.1977أأاير/مايوإ18ةتحإاببإالتوقيعإعىلإالتفاقيةإيفإجنيفإيفإإ 
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إ(2000مايإإ3)إ1421منإحمرمإإ28صادرإيفإإ1.99.06ظهريإرشيفإرمقإ

إبنرشإالتفاقيةإبشأأنإمتيزيإاملتفجراتإالاالستيكيةإبغرضإكشفها

1991املوقعةإدمونرتايلإيفإةاحتإمارسإ
1

 

 امحلدإهللإوحد ،

 بداخهل:إ-الوابعإالرشيف

 )محمدإبنإاحلسنإبنإمحمدإبنإيوسفإهللاإوليه(

 يعملإمنإظهريانإالرشيفإذها،إأأسام إهللاإوأأعزإأأمر إأأننا:إ

إةاحتإمارسإبناءإعىلإالتفاقيةإبشأأنإمتيزيإاملتفجراتإالاالستيكيةإبغرضإكشفهاإاملوقعةإدمونرتايلإيف

إ؛1991

ىلإالتفاقيةإاملهكورة،إاملوقعإإدمونرتايلإيفإ يداعإواثئقإانضاممإامليلكةإاملغربيةإا  مايإإ26وعىلإحمرضإا 

1999، 

 أأصدرانإأأمرانإالرشيفإدماإي ي:

إالرمسية،إعقبإظهريانإالرشيفإذها،إالتفاقيةإبشأأنإمتيزيإاملتفجراتإالاالستيكيةإ ينرشإابجلريدة

 .1991عةإدمونرتايلإيفإةاحتإمارسإبغرضإكشفهاإاملوق

 (.2000مايإإ3)إ1421منإحمرمإإ28وحررإابلرابطإيفإ

 وقعهإابلعوف:

 رئيسإاحلكومة،

إال مضاء:إعادإالرمحنإيوسفي.

* 

*     * 

إمتيزيإاملتفجراتإالاالستيكيةإبغرضإكشفهابشأأنإتفاقيةإا

نإادلولإالأطرافإيفإذه إالتفاقية،إ إا 

درااك إمهناإملاإينت إعنإ إأأةعالإال رذابإمنإأ اثرإعىلإالأمنإادلويل؛ا 

إاليتإتريمإا ىلإتدمريإالوائراتإووسائلإالنقلإ إالأةعالإال رذابية زاء إا  إتعربإعنإْعيقإقلقها ذ وا 

إالأخرىإوغريإذكلإمنإالأذداف؛إ

ذإيقلقهاإأأنإمتفجراتإبالستيكيةإقدإاس تخدمتإيفإارتاكبإمثلإذه إالأةعالإال رذابية؛ إوا 

                                                 
1

 .2027إ(إص2000يوليوإإ17)إ1421ربيعإالأخرإإ14بتارخيإإ4813اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
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إاعتاارذا إيف إتضع ذ إيفإمنعإإوا  إكثريا  إيسهم إأأن إشأأنه إمن إاملتفجراتإبغرضإكشفها إمتيزيإتكل أأن

إارتاكبإالأةعالإغريإاملرشوعة؛

إا ىلإوضعإوثيقةإدوليةإ إبوجودإحاجةإملحة،إلغرضإردعإتكلإالأةعالإغريإاملرشوعة، إمهنا واعرتاةا 

لزامإادلولإبأأنإتتبىنإا جراءاتإمالمئةإلضامنإالمتيزيإالواجبإلليتفجراتإالاالسإ إتيكية؛ل 

ذاإتضعإيفإاعتاارذاإالقرارإ متوز/يوليهإإ14الصادرإعنإاجلسإالأمنإالتابعإللأممإاملتحدةإيفإإ635وا 

إوالقرارإ1989 إإ44/29، إالعامةإللأممإاملتحدة إالذلينإ1989اكنونإالأول/ديسيربإإ4الصادرإعنإامجلعية ،

إنظ قامة إا  إأأجل إمن إْعلها إتكثيف إعىل إادلويل إاملدين إالوريان إمنظية إاملتفجراتإحيثان إلمتيزي إدويل ام

إالاالستيكيةإأأوإالصفحيةإبغرضإكشفها؛

إتأأخهإبعنيإالاعتاارإالقرارإدإ ذا إالسابعةإوالعرشونإللجيعيةإإ8-27وا  اذليإأأقرتهإابل جامعإادلورة

إخبصوصإمتيزيإاملتفجراتإ إجديدة إدولية إوثيقة عداد إا  إواذليإأأيد إاملدينإادلويل، إالوريان إملنظية العيومية

عواءإذهاإاملوضوعإأأعىلإدرجةإمنإالأولويةإاملولقة؛إإالاالستيكية إأأوإالصفحيةإبغرضإكشفهاإمعإا 

عدادإالتفاقيةإ ذإتالحظإبعنيإالرضاإادلورإاذليإقامإبهإاجلسإمنظيةإالوريانإاملدينإادلويلإيفإا  وا 

إابل ضاةةإا ىلإرغاتهإيفإالقيامإابلوظائفإاملتعلقةإبتنفيهذا،

إقدإاتفقتإعىلإال يت:إ

إىلاملادةإالأو

إلأغراضإذه إالتفاقية:

،إ«املتفجراتإالاالستيكية»تعينإاملنتجاتإالناسفة،إاملعروةةإعىلإحنوإشائعإابمسإ«إاملتفجرات»إ-1

دماإيفإذكلإاملتفجراتإاليتإتكونإعىلإشلكإصفحيإمرنإأأوإلني،إحسبإالوصفإالواردإلهاإيفإامللحقإ

إالفينإلهه إالتفاقية.

إاكشفة»إ-2 إمادة إتضافإا إ« إيفإتعينإمادة إلها إلتسهيلإكشفه،إحسبإالوصفإالوارد ىلإمتفجر

إامللحقإالفينإلهه إالتفاقية.

إتعينإا ضاةةإمادةإاكشفةإا ىلإمتفجرإوةقاإلليلحقإالفينإلهه إالتفاقية.«إمتيزي»إ-3

عادةإجتهزيذا.«إتصنيع»إ-4 نتاجإمتفجراتإدماإيفإذكلإا  إتعينإأأيةإْعليةإل 

إالأصول»إ-5 إحسب إهبا إمرصح إحربية إأأهجزة إالقنابلإ« إاحلرص، إل إاملثال إسبيل إعىل تشيل،

واخلراطيشإوالقهائفإوالألغامإواملقهوةاتإوالصوارخيإواحلشواتإاملدباةإوالقنابلإاليدويةإواملقهوةاتإالثاقبةإ

إاليتإتصنعإةقطإلأغراضإعسكريةإأأوإلأغراضإالرشطةإوةقا إلقواننيإوأأنظيةإادلوةلإالورفإاملعنية.

قلميها.إتعينإأأيإدو«إدوةلإمنتجة»إ-6 إةلإتصنعإمتفجراتإيفإا 

إاملادةإالثانية

عىلإلكإدوةلإطرفإأأنإتتخهإالاجراءاتإالرضوريةإوالفعاةلإحلظرإومنعإتصنيعإمتفجراتإغريإممزيةإ

قلميها.إ إيفإا 
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إاملادةإالثالثة

عىلإلكإدوةلإطرفإأأنإتتخهإال جراءاتإالرضوريةإوالفعاةلإحلظرإومنعإادخالإمتفجراتإغريإإ-1

قلميإ إهاإأأوإا خراهجاإمنه؛ممزيةإا ىلإا 

إالتفاقية،إإ-2 إأأذدافإذه  إتتعارضإمع إعىلإْعلياتإالنقلإلأغراضإل إالسابقة لإترسيإالفقرة

إتكونإ إملتفجراتإغريإممزية إأأوإرشطية، إدلوةلإطرفإاليتإتؤديإهمامإعسكرية إالسلواتإالتابعة بواسوة

إمنإاملادةإالرابعة.إإ1خاضعةإلرقابةإتكلإادلوةلإالورفإوةقا إللفقرةإ

إاملادةإالرابعة

إونقلإإ-1 إوةعاةلإعىلإحيازة إصارمة إرقابة إملامرسة إال جراءاتإالرضورية عىلإلكإطرفإأأنإتتخه

إمفعولإذه إ إقبلإرساين ليه إأأدخلتإا  إأأو قلميها إاليتإتكونإقدإصنعتإيفإا  إاملتفجراتإغريإامليزية حيازة

إةإأأغراضإمناةيةإلأذدافإذه إالتفاقية.التفاقيةإابلنس اةإلتكلإادلوةل،إوذكلإملنعإحتويلهاإأأوإاس تعاملهاإخلدم

عىلإلكإدوةلإطرفإأأنإتتخهإال جراءاتإالرضوريةإللتأأكدإمنإأأنإلكإاخملزوانتإمنإاملتفجراتإإ-2

لهياإيفإالفقرةإ منإذه إاملادة،إاليتإلإتوجدإدلىإالسلواتإاليتإتؤديإهماماإعسكريةإأأوإرشطية،إإ1املشارإا 

إلأغراضإل إأأوإاس هتالكها تالةها بوالإمفعولهاإإقدإمتإا  إا  إأأو إأأوإمتإمتيزيذا إالتفاقية، إأأذدافإذه  تتناىفإمع

إبصفةإمس تدميةإيفإغضونإةرتةإثالثإس نواتإمنإاترخيإرساينإمفعولإذه إالتفاقيةإابلنس اةإلتكلإادلوةل.

عىلإلكإدوةلإطرفإأأنإتتخهإال جراءاتإالرضوريةإللتأأكدإمنإأأنإلكإاخملزوانتإمنإاملتفجراتإإ-3

لهياإيف منإذه إاملادة،إاليتإتوجدإدلىإالسلواتإالعسكريةإأأوإسلواتإالرشطةإواليتإلإإ1الفقرةإإاملشارإا 

إاس هتالكهاإ إأأو تالةها إا  إمت إقد إحسبإالأصول، إحربيةإمرصحإهبا إمنإأأهجزة إيتجزأأ إل إكجزء تكونإمداجة

إوذ إمس تدمية إبصفة إمفعولها بوال إا  إأأو إمتيزيذا إمت إأأو إالتفاقية، إأأذدافإذه  إتتناىفإمع كلإيفإلأغراضإل

إس نةإمنإاترخيإرساينإمفعولإذه إالتفاقيةإابلنس اةإلتكلإادلوةل.إ15غضونإ

قلميها،إيفإأأقربإوقتإإ-4 عىلإلكإدوةلإطرفإأأنإتتخهإال جراءاتإالرضوريةإللتأأكدإمنإالقيامإيفإا 

لهياإالفق تالفإاملتفجراتإغريإامليزيةإاليتإقدإيكتشفإوجودذاإيفإذكلإال قلميإواليتإلإتشريإا  راتإممكن،إاب 

إاليتإ إدلىإسلواهتا إاملوجودة إاملادة،إوذكلإخبالفإاخملزوانتإمنإاملتفجراتإغريإامليزية إمنإذه  السابقة

تؤديإهماماإعسكريةإأأوإرشطية،إواملداجةإكجزءإلإيتجزأأإمنإأأهجزةإحربيةإمرصحإهباإحسبإالأصولإعندإ

إبدءإنفاذإذه إالتفاقيةإابلنس اةإلتكلإادلوةل.

تخهإال جراءاتإالرضوريةإملامرسةإرقابةإصارمةإوةعاةلإعىلإحيازةإونقلإعىلإلكإدوةلإطرفإأأنإتإإ-5

لهياإيفإالفقرةإ منإاجلزءإالأولإمنإامللحقإالفينإلهه إالتفاقيةإملنعإحتويلهاإأأوإ«إاثنيا إ»حيازةإاملتفجراتإاملشارإا 

إاس تعاملهاإلأغراضإمناةيةإلأذدافإذه إالتفاقية.

قلميها،إيفإأأقربإوقتإعىلإلكإدوةلإطرفإأأنإتتخهإال جراءاإ-6 تإالرضوريةإللتأأكدإمنإالقيامإيفإا 

تالفإاملتفجراتإغريإامليزيةإاملصنعةإمنهإبدءإنفاذإذه إالتفاقيةإابلنس اةإلتكلإادلوةلإاليتإلإتكونإ ممكن،إاب 
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إ إيفإالفقرة إاحملدد إعىلإالنحو إاثنيا إ»مداجة إوكهكلإ« إالتفاقية إالأولإمنإامللحقإالفينإلهه  إمنإاجلزء )د(

إاملهكورة.إإ«إاثنيا إ»تفجراتإغريإامليزيةإاليتإملإتعدإتندرجإيفإنواقإأأيإةقراتإةرعيةإمنإالفقرةإاملإ

إاملادةإاخلامسة

لهياإةاميإبعدإإ-1 أأنشئتإدمقتىضإذه إالتفاقيةإجلنةإتسيىإاللجنةإالفنيةإادلوليةإلليتفجراتإ)ويشارإا 

يزيدإعىلإتسعةإعرشإعضوا إيعيهنمإاجلسإ،إوتتأألفإمماإلإيقلإعنإمخسةإعرشإعضوا إولإ«(اللجنة»ابمسإ

لهياإةاميإبعدإابمسإ منإبنيإالأشخاصإاذلينإترحشهمإادلولإ«(إاجمللس»منظيةإالوريانإاملدينإادلويلإ)ويشارإا 

إالأطرافإيفإذه إالتفاقية.

يكونإأأعضاءإاللجنةإمنإاخلرباءإاذلينإيمتتعونإخبربةإمبارشةإوواسعةإيفإاجملالتإاملتعلقةإبتصنيعإإ-2

إملتفجراتإأأوإكشفهاإأأوإالاحوثإاخلاصةإهبا.ا

عادةإتعييهنم.إ-3 إيعنيإأأعضاءإاللجنةإملدةإثالثإس نواتإوجيوزإا 

تعقدإدوراتإاللجنةإمرةإواحدةإعىلإالأقلإلكإس نةإيفإمقرإمنظيةإالوريانإاملدينإادلويل،إأأوإإ-4

إيفإأأيإأأماكنإأأوإمواعيدإحيددذاإأأوإيواةقإعلهياإاجمللس.

إهماإالأسايسإرشيوةإمواةقةإاجمللسإعليه.إتعمتدإاللجنةإنظاإ-5

إاملادةإالسادسة

إتقومإاللجنةإبتقيميإالتووراتإالفنيةإاملتعلقةإبتصنيعإاملتفجراتإومتيزيذاإوكشفها.إ-1

ىلإاملنظامتإادلوليةإإ-2 رسالإنتاجئإأأعاملهاإا ىلإادلولإالأطرافإوا  تقومإاللجنةإمنإخاللإاجمللس،إاب 

إاملعنية.

اكنإذكلإرضوراي ،إبتقدميإتوصياتإا ىلإاجمللسإل دخالإتعديالتإعىلإامللحقإإتقومإاللجنة،إلكامإ-3

ذاإتعهرإ جامعإال راء.إوا  الفينإلهه إالتفاقية.إوعىلإاللجنةإأأنإتسعىإا ىلإاختاذإقراراهتاإبشأأنإتكلإالتوصياتإاب 

إذكل،إةتتخهإتكلإالقراراتإبأأغلايةإثليثإأأعضاءإاللجنة.

دخالإتعديالتإجيوزإلليجلس،إبناءإعىلإتوصيةإمإ-4 نإاللجنة،إأأنإيقرتحإعىلإادلولإالأطرافإا 

إعىلإامللحقإالفينإلهه إالتفاقية.إ

إاملادةإالسابعة

جيوزإللكإدوةلإطرفإأأنإترسلإتعليقاهتاإا ىلإاجمللسإيفإغضونإتسعنيإيوماإمنإاترخيإال خوارإإ-1

حاةلإتكلإالتعليقاتإإبتعديلإمقرتحإعىلإامللحقإالفينإلهه إالتفاقية.إويقومإاجمللسإيفإأأقربإوقت ممكنإاب 

ا ىلإاللجنةإليكإتنظرإةهيا.إوعىلإاجمللسإأأنإيدعوإأأيةإدوةلإطرفإتكونإقدإتقدمتإبتعليقاتإأأوإاعرتاضاتإ

إعىلإالتعديلإاملقرتحإا ىلإأأنإتشاورإاللجنة.

إتقدمإإ-2 إوأأن إالسابقة إللفقرة إالأطرافإوةقا  إادلول إاليتإتعربإعهنا إال راء إتنظر إأأن عىلإاللجنة

إالشأأن.إوجيوزإلليجلس،إبعدإالنظرإيفإتقريرإاللجنة،إومعإالأخهإيفإالاعتاارإتقريرذ اإا ىلإاجمللسإيفإذها
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إأأنإيقرتحإالتعديلإعىلإمجيعإ إاملنتجة، إادلول إةهيا إدما إالتعديالتإوالتعليقاتإمنإادلولإالأطراف، طايعة

إادلولإالأطرافإل قرار .

إملإتعرتضإعىلإالتعديلإاملقرتحإمخسإدولإأأوإأأإإ-3 ذا كرثإمنإادلولإالأطراف،إبواسوةإا خوارإا 

خوارذاإهبهاإالتعديلإبواسوةإاجمللس،إيعتربإأأنإذهاإ كتايبإا ىلإاجمللسإيفإغضونإتسعنيإيوماإمنإاترخيإا 

إأأخرىإ قرار ،إويدخلإحزيإالنفاذإبعدإمائةإومثاننيإيوماإمنإذكلإالتارخي،إأأوإبعدإأأيإةرتة التعديلإقدإمتإا 

إس اةإلدلولإالأطرافإاليتإملإتعرتضإرصاحةإعليه.حمددةإيفإالتعديلإاملقرتح،إابلنإ

جيوزإلدلولإالأطرافإاليتإاعرتضتإرصاحةإعىلإالتعديلإاملقرتحإأأنإتعرب،إبعدإذكل،إعنإإ-4

يداعإوثيقةإقبولإأأوإمواةقة. إمواةقهتاإعىلإالالزتامإبأأحاكمإالتعديلإبواسوةإا 

إاعرتضتإعىلإالتعديلإاملقرتحإمخسإدولإأأوإأأكرثإمنإادلولإإ-5 ذا الأطراف،إةعىلإاجمللسإأأنإا 

إحييهلإا ىلإاللجنةإملزيدإمنإالاحث.

قرارإالتعديلإاملقرتحإوةقا إللفقرةإإ-6 ذاإملإيمتإا  منإذه إاملادة،إجيوزإلليجلسإأأيضا إأأنإيعقدإمؤمترا إإ2ا 

إللكإادلولإالأطراف.إ

إاملادةإالثامنة

إأأنإترسلإا ىلإاجمللسإاملعلوماتإاليتإ-1 نإأأمكن، إا  إأأنإتساعدإإعىلإادلولإالأطراف، منإشأأهنا

إمنإاملادةإالسادسة.إ1اللجنةإيفإتأأديةإوظائفهاإوةقا إللفقرةإ

إلتنفيهإإ-2 إجانهبا إمن إاملتخهة إابلتدابري إدورية إبصفة إحتيطإاجمللسإعلام  إالأطرافإأأن عىلإادلول

وليةإأأحاكمإذه إالتفاقية،إوعىلإاجمللسإأأنإيرسلإذه إاملعلوماتإا ىلإمجيعإادلولإالأطرافإواملنظامتإادل

إاملعنية.إ

إاملادةإالتاسعة

عىلإاجمللسإأأنإيتخه،إابلتعاونإمعإادلولإالأطرافإواملنظامتإادلوليةإاملعنية،إال جراءاتإاملالمئةإ

لتسهيلإتنفيهإذه إالتفاقية،إدماإيفإذكلإتقدميإاملساعدةإالفنيةإوال جراءاتإاخلاصةإبتبادلإاملعلوماتإحولإ

إفجراتإوكشفها.إالتووراتإالفنيةإيفإاجالإمتيزيإاملت

إاملادةإالعارشة

إيشلكإامللحقإالفينإجزءا إلإيتجزأأإمنإذه إالتفاقية.إ

إاملادةإاحلاديةإعرشة

أأيإنزاعإبنيإدولتنيإأأوإأأكرثإمنإادلولإالأطرافإحولإتفسريإأأوإتوايقإذه إالتفاقية،إولإميكنإإ1

ذاإملإيتفقإأأطرافإتسويتهإعنإطريقإالتفاوض،إحيالإا ىلإالتحكميإبناءإعىلإطلبإا حدىإذه إادل ول،إوا 

نهإجيوزإلأيإطرفإ الزناعإعىلإذيئةإالتحكميإيفإغضونإس تةإأأشهرإمنإاترخيإطلبإال حاةلإا ىلإالتحكمي،إةا 

إمنإذؤلءإالأطرافإأأنإحييلإالزناعإا ىلإحممكةإالعدلإادلوليةإدموجبإطلبإيقدمإوةقا إلنظامإاحملمكة.
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جيوزإللكإدوةلإطرف،إعندإالتوقيعإأأوإالتصديقإعىلإذه إالتفاقيةإأأوإقبولهاإأأوإاملواةقةإعلهياإأأوإإ2

إابلفقرةإ إالأخرى إالأطراف إادلول إتلزتم إل إمث إومن إالسابقة. إابلفقرة إالزتاهما إعدم إتعلن إأأن لهيا، إا  الانضامم

إاملهكورةإجتا إأأيةإدوةلإطرفإتكونإقدإأأبدتإمثلإذهاإالتحفظ.

إالتحفظإيفإجيوزإلأإإ3 إللفقرةإالسابقةإأأنإتسحبإذها إوةقا  يةإدوةلإطرفإتكونإقدإأأبدتإحتفظا 

إأأيإوقتإدموجبإا خوارإترسهلإا ىلإاملودعإدليه.إ

إاملادةإالثانيةإعرشة

بداءإأأيإحتفظإعىلإذه إالتفاقية.إ لهياإيفإاملادةإاحلاديةإعرشة،إلإجيوزإا  إةاميإعداإاحلاةلإاملشارإا 

إاملادةإالثالثةإعرشة

إمارسإإ1 إيفإأأول إيفإمونرتايل إالتفاقية إعىلإذه  إاليتإإ1991يفتحإاببإالتوقيع إلدلول ابلنس اة

مارسإإ1،إوبعدإ1991مارسإإ1ةربايرإا ىلإإ12اشرتكتإيفإاملؤمترإادلويلإلقانونإاجلوإاملنعقدةإدمونرتايلإمنإ

إادلويلإدمونرتايلإا ىلإحنيإ،إيفتحإاببإالتوقيعإعىلإالتفاقيةإمجليعإادلولإيفإمقرإمنظيةإالوريانإاملدين1991

إللفقرةإ لهياإيفإأأيإإ3بدءإنفاذذاإوةقا  منإذه إاملادة،إوجيوزإلأيإدوةلإملإتوقعإعىلإذه إالتفاقيةإأأنإتنضمإا 

إوقت.

ختضعإذه إالتفاقيةإللتصديقإأأوإالقبولإأأوإاملواةقةإأأوإالانضاممإمنإجانبإادلول،إوتودعإواثئقإإ2

إأأو إاملواةقة إأأو إالقبول إأأو إيفإذه إإالتصديق إتعييهنا إاليتإمت إاملدينإادلويل إالوريان إدلىإمنظية الانضامم

يداع،إوعىلإلكإدوةل،إعندماإتودعإوثيقةإالتصديقإأأوإالقبولإأأوإاملواةقةإأأوإالانضامم،إأأنإ التفاقيةإكجهةإا 

ذاإاكنتإمنتجةإأأمإل. إتعلنإماإا 

يدا-3 عإوثيقةإالتصديقإأأوإالقبولإأأوإتدخلإذه إالتفاقيةإحزيإالنفاذإيفإاليومإالس تنيإبعدإاترخيإا 

املواةقةإأأوإالانضاممإاخلامسةإوالثالثنيإدلىإاملودعإدليه،إبرشطإأأنإتكونإمخسإمنإتكلإادلولإعىلإالأقلإ

إ إللفقرة يداعإمخسإوثالثنيإوثيقةإمنإتكلإإ2قدإأأعلنت،إوةقا  إمتإا  ذا إاملادة،إأأهناإدولإمنتجة،إوا  منإذه 

إالتفاقيةإيفإاليومإالس تنيإبعدإالواثئقإقبلإقيامإمخسإمنإادلولإاملنتج إنفاذإذه  إةيادأأ يداعإواثئقها، ةإاب 

يداعإوثيقةإتصديقإأأوإقبولإأأوإمواةقةإأأوإانضاممإادلوةلإاملنتجةإاخلامسة. إاترخيإا 

يداعإواثئقإتصديقهاإأأوإإ4 إمنإاترخيإا  ترسيإذه إالتفاقيةإابلنس اةإلدلولإالأخرىإبعدإس تنيإيوما 

إا.قبولهاإأأوإمواةقهتاإأأوإانضامهم

إللامدةإ-5 إوةقا  إالتفاقيةإحزيإالنفاذإبتسجيلها منإإ102عىلإاملودعإدليهإأأنإيقوم،إبعدإدخولإذه 

إ(.إ1944منإاتفاقيةإالوريانإاملدينإادلويلإ)ش ياكغوإإ83ميثاقإالأممإاملتحدةإوطاقا إللامدةإ

إاملادةإالرابعةإعرشة

خوارإلكإادلولإاملوقعةإولك إإادلولإالأطرافإدماإي ي:عىلإاملودعإدليهإأأنإيقومإةورا إاب 

إلكإتوقيعإعىلإذه إالتفاقيةإواترخيإذكلإالتوقيع.-1
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شارةإ-2 عواءإا  إأأوإانضاممإواترخيإذكلإال يداع،إمعإا  يداعإلوثيقةإتصديقإأأوإقبولإأأوإمواةقة لكإا 

ذاإاكنتإادلوةلإقدإأأةادتإبأأهناإدوةلإمنتجة. إخاصةإدماإا 

إاترخيإدخولإذه إالتفاقيةإحزيإالنفاذ.إ3

إرخيإنفاذإأأيإتعديلإعىلإذه إالتفاقيةإأأوإعىلإملحقهاإالفين.اتإ4

إأأيإانسحابإمنإالتفاقيةإوةقا إللامدةإاخلامسةإعرشة.إ5

عالنإيصدرإوةقا إللفقرةإإ6 إمنإاملادةإاحلاديةإعرشة.إإ2أأيإا 

إاملادةإاخلامسةإعرشة

سهلإا ىلإاملودعإجيوزإللكإدوةلإمتعاقدةإأأنإتنسحبإمنإذه إالتفاقيةإدموجبإا خوارإكتايبإترإإ-1

إدليه.

إمنإجانبإإ-2 إبه إال خوار إمنإاترخيإتسمل إومثاننيإيوما  إمائة إمرور إالانسحابإبعد يرسيإذها

إاملودعإدليه.إ

شهاداإعىلإذكلإوقعإمندوبوإادلولإاملفوضونإمنإحكوماهتمإحسبإالأصولإعىلإذه إالتفاقية.إ إا 

عامئةإوواحدإوتسعنيإمنإنسخةإحررتإيفإمونرتايلإيفإاليومإالأولإمنإشهرإمارسإس نةإأألفإوتس

إأأصليةإواحدة،إوخبيسإلغاتإلهاإنفسإاحلجيةإيهإالعربيةإوال جنلزييةإوالفرنس يةإوالروس يةإوال س اانية.إ

إامللحقإالفين

إاجلزءإالأول

إوصفإاملتفجرات

لهياإيفإالفقرةإ إمنإاملادةإالأوىلإيهإاملتفجراتإاليت:إ1أأول :إاملتفجراتإاملشارإا 

واحدإأأوإأأكرثإمنإاملتفجراتإالقوية،إاليتإيقلإضغطإالاخارإيفإحالهتاإالنقيةإأأ(إتتكونإمنإمتفجرإ

عنإ
4-

إدرجةإمئوية؛إإ25ابساكلإيفإدرجةإحرارةإقدرذاإإ10

إب(إحتتويإعىلإمادةإرابوة؛

إج(إتتصفإابلليونةإأأوإعندإدرجةإاحلرارةإالعاديةإادلاخلية،إعندماإتكونإعىلإشلكإخملوط.إ

نإطابقإوصفهاإوصفإاملتفجراتإاملهكورإالواردةإيفإالفقرةإاثنيا :إاملتفجراتإالتالية،إ منإإ1حىتإوا 

إظلتإمداجةإ إأأو إأأدان  إللأغراضإاحملددة إاس تعاملها إأأو إدامتإحيازهتا إمتفجراتإما إتعترب إل إاجلزء، ذها

إابلشلكإاحملددإأأدان ،إويهإاملتفجراتإاليت:

رصحإهباإحسبإالأصولإيفإاجالتإ)أأ(إيمتإتصنيعهاإأأوإحيازهتاإبمكياتإحمدودةإلأغراضإالأعاملإامل

إالاحوثإوالتوويرإواختاارإمتفجراتإجديدةإأأوإمعدةل؛إ

)ب(إيمتإتصنيعهاإأأوإحيازهتاإبمكياتإحمدودةإليكإتس تعيلإللتدريبإاملرصحإبهإحسبإالأصولإيفإ

إاجالإكشفإاملتفجراتإو/إأأوإلتوويرإواختاارإأأهجزةإكشفإاملتفجرات؛



309 
 

حمدودةإلس تخداهماإةقطإلأغراضإعملإالوبإالرشعيإاملرصحإإ)ج(إيمتإتصنيعهاإأأوإحيازهتاإبمكيات

إبهإحسبإالأصول؛إ

قلميإ دماهجاإواملداجةإكجزءإلإيتجزأأإمنإأأهجزةإحربيةإمرصحإهباإحسبإالأصولإيفإا  )د(إمنإاملقررإا 

ادلوةلإاملنتجةإيفإغضونإثالثإس نواتإمنإبدءإنفاذإذه إالتفاقيةإابلنس اةإلتكلإادلوةل،إعىلإأأنإتعتربإ

طارإتكلإ إحسبإالأصولإيفإا  إهبا إعسكريةإمرصحا  إالس نواتإالثالثإأأهجزة إاملنتجةإخاللإةرتة الأهجزة

إمنإاملادةإالرابعةإيفإذه إالتفاقية.إإ4الفقرةإ

إاثلثا :إيفإذهاإاجلزء:إ

إأأ(،إب(إوج(إتعينإاملرصحإهباإدموجبإقانونإ«إاملرصحإهباإحسبإالأصول»عاارةإ يفإالفقرةإاثنيا 

إنيةإأأوإنظيها،إادلوةلإالورفإاملعإ

رابعيإالنرتامنيإإ-تشيل،إولكنإلإتقترصإعىل،إرابعيإاملثيلنيإاحللقيإ«إاملتفجراتإالقوية»وعاارةإ

إ إاحللقي إاملثيلني إوثاليث إ)بنرتايت(، إالاثريتول إخاميس إنرتات إورابع إالنرتامنيإإ-)اكتوجني(، ثاليث

إ)ذكسوجني(.إ

إاجلزءإالثاين

إاملوادإالاكشفة

يإمادةإمنإتكلإاملوادإاملاينةإيفإاجلدولإالتايل،إواملقصودإمنإاملوادإالاكشفةإاملادةإالاكشفةإيهإأأإ

ماكنيةإكشفإاملتفجراتإبواسوةإالكشفإالاخاري.إوينبغيإ املهكورةإيفإذهاإاجلدولإأأنإتس تعيلإلتعزيزإا 

دماجإاملادةإالاكشفةإيفإاملتفجرإبوريقةإجتعلهاإموزعةإابنتظامإداخلإاملنت إالهناي .إويتعنيإأأنإيفإلكإحاةل،إا 

إيكونإاحلدإالأدىنإلرتكزيإاملادةإالاكشفةإيفإاملنت إالهنايإاملتفجرإعندإصنعه،إكامإي ي:إ

إجدول

 

ذاإاكنإأأحدإاملتفجراتإحيتوي،إنتيجةإلرتكياهإالعادي،إعىلإأأيإمنإاملوإ ادإالاكشفةإاحملددة،إبنس اةإوا 

إالرتكزيإادلنياإالالزمةإأأوإبنس اةإتزيدإعلهيا،إةيجبإاعتاارإأأنهإقدإمتإمتيزي .

إاحلدإالأدىنإللرتكزيإالوزنإاجلزييئإالصياغةإاجلزيئيةإامسإاملادةإالاكشفة

كإثنايإنرتاتإاثيلنيإاجلليكول
2

يدإ
4

)نإأأإإ
3

)
2

إ%إحسبإالكتةلإ0.2إ152إ

كإثنايإنرثاتإالاواتنإ3.2إ-ثنايإمثيلإإ-إ3.2
6

يدإ
12

)نإأأإإ
2

)
2

إ%إحسبإالكتةلإ0.1إ176إ

كإأأحاديإنرتاتإالتولوينإ-ابراإ
7

يدإ
7

نإأأإإ
2

إ%إحسبإالكتةلإ0.5إ137إ

كإأأحاديإنرتاتإالتولوينإ-أأورثوإ
7

يدإ
7

نإأأإإ
2

إ137إ
إ%إحسبإالكتةلإ0.5

إ
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إ(إ2002يوليوإإ23)إ1423منإجامدىإالأوىلإإ12صادرإيفإإ1.02.08ظهريإرشيفإرمقإ

إبنرشإاتفاقيةإحظرإأأوإتقييدإاس تعاملإأأسلحةإتقليديةإمعينةإميكنإاعتاارذاإ

إإ1981أأبريلإإ10عشوائيةإالأثرإاملوقعةإبنيويوركإيفإمفرطةإالرضرإأأوإ

إا ىلإالتفاقيةإاملهكورةإاملوقعنيإإ4وإ2والربوتوكولنيإال ضاةينيإرمقإ

1995أأكتوبرإإ13بنيويوركإيفإ
1

 

 امحلدإهللإوحد ،

 بداخهل:إ-الوابعإالرشيفإ

 )محمدإبنإاحلسنإبنإمحمدإبنإيوسفإهللاإوليه(

  إهللاإوأأعزإأأمر إأأننا:يعملإمنإظهريانإالرشيفإذها،إأأسام

إأأوإ إالرضر إمفرطة إميكنإاعتاارذا إمعينة إتقليدية إأأسلحة إاس تعامل إتقييد إأأو إحظر إعىلإاتفاقية بناء

إ إيف إبنيويورك إاملوقعة إالأثر إإ10عشوائية إإ1981أأبريل إرمق إال ضاةيني إالتفاقيةإإ4وإ2والربوتوكولني ا ىل

 ؛1995أأكتوبرإإ13املهكورةإاملوقعنيإبنيويوركإيفإ

يداعإواثئقإمصادقةإامليلكةإاملغربيةإعىلإالتفاقيةإاملهكورةإواملوقعإبنيويوركإيفإإوعىل إ19حمرضإا 

 ؛2002مارسإ

إ إرمق إال ضاةيني إالربوتوكولني إدلخول إالالزمة إال جراءات إابستيفاء إال عالم إلتاادل إ4وإ2ونظرا

 املهكورينإحزيإالتنفيه،

 أأصدرانإأأمرانإالرشيفإدماإي ي:

ية،إعقبإظهريانإالرشيفإذها،إاتفاقيةإحظرإأأوإتقييدإاس تعاملإأأسلحةإتقليديةإتنرشإابجلريدةإالرمسإ

والربوتوكولنإإ1981أأبريلإإ10معينةإميكنإاعتاارذاإمفرطةإالرضرإأأوإعشوائيةإالأثرإاملوقعةإبنيويوركإيفإ

 .1995أأكتوبرإإ13ا ىلإالتفاقيةإاملهكورةإاملوقعانإبنيويوركإيفإإ4وإ2ال ضاةيانإرمقإ

 (.2002يوليوإإ23)إ1423منإجامدىإالأوىلإإ12يفإإوحررإبونجة
 وقعهإابلعوف:

 الوزيرإالأول،

 ال مضاء:إعادإالرمحنإيوسفي.

* 
*         * 

                                                 
1

 .246(إصإ2003ينايرإإ23)إ1423ذيإالقعدةإإ20بتارخيإإ5076جلريدةإالرمسيةإعددإاإ
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إاتفاقيةإحظرإأأوإتقييدإاس تعاملإأأسلحةإتقليديةإمعينة

 ميكنإاعتاارذاإمفرطةإالرضرإأأوإعشوائيةإالأثر

نإالأطرافإالساميةإاملتعاقدة،  ا 

ذإتهكرإبأأنإعىلإلكإ دوةل،إوةقاإمليثاقإالأممإاملتحدة،إأأنإمتتنعإيفإعالقاهتاإادلوليةإعنإالهتديدإابلقوةإا 

أأوإاس تعاملهاإضدإس يادةإأأيةإدوةلإأأوإسالمهتاإال قلمييةإأأوإاس تقاللهاإالس يايس،إأأوإعىلإأأيإحنوإأ خرإيتناىفإ

 معإمقاصدإالأممإاملتحدة،

ذإتشريإأأيضاإا ىلإاملادأأإالعامإالقايضإحباميةإالساكنإا  ملدنينيإمنإأ اثرإالأعاملإالعدائية،وا 

إاختيارإ إحق إمن إمسلح إنزاع إيف إللأطراف إما إبأأن إالقائل إادلويل إالقانون إمبدأأ إا ىل إتستند ذ وا 

إاملنازعاتإ إيف إتس تخدم إأأن إاذليإحيرم إاملادأأ ىل إوا  إليسإابحلقإغريإاحملدود، إوسائلها أأساليبإاحلربإأأو

آلماإلإاملسلحةإأأسلحةإوقهائفإومعداتإوأأساليبإحربيةإيكونإم نإطايعهتاإأأنإتسببإأأرضاراإمفرطةإأأوإأ

 داعيإلها،

إأأنإ إأأوإيتوقعإمهنا ذإتهكرإكهكلإبأأنإمنإاحملظورإاس تخدامإأأساليبإأأوإوسائلإحربيةإيقصدإهبا وا 

 تسببإللايئةإالوايعيةإأأرضاراإواسعةإالنواقإوطويةلإالأجلإوشديدةإالأثر،

إعىلإأأنه،إيفإاحلالتإاليتإلإتتناوإ ذإتؤكدإتصيميها إأأوإوا  إامللحقةإهبا إالتفاقيةإوبروتوكولهتا إذه  لها

اتفاقاتإدوليةإأأخرى،إيتوجبإأأنإيظلإالساكنإاملدنيونإواملقاتلون،إيفإلكإحني،إحتتإحاميةإوسلوانإ

 مبادئإالقانونإادلويلإاملس متدةإمنإالأعرافإاملس تقرةإومنإمبادئإال نسانيةإومماإميليهإالضيريإالعام،

هناءإس ااقإالتسلح،إوتعزيزإالثقةإبنيإادلول،إورغاةإمهناإيفإال سهامإيفإ حتقيقإالانفراجإادلويل،إوا 

 وابلتايلإحتقيقإتولعإمجيعإالشعوبإا ىلإالعيشإيفإسالم،

ذإتعرتفإبأأمهيةإبهلإلكإهجدإميكنإأأنإيساعدإعىلإالتقدمإحنوإنزعإالسالحإالعامإالاكملإيفإظلإ وا 

 رقابةإدوليةإصارمةإوةعاةل،

ذإتؤكدإمنإجديدإأأنإمنإال رضوريإمواصةلإتدوينإقواعدإالقانونإادلويلإاملنواقةإيفإاملنازعاتإوا 

 املسلحةإوتوويرذاإتدرجييا،

إالنتاجئإ إبأأن إمهنا إواعتقادا إمعينة، إتقليدية إأأسلحة إاس تعامل إتقييد إزايدة إأأو إحظر إيف إمهنا ورغاة

نتاجإوختزينإال جيابيةإاحملرزةإيفإذهاإاجملالإميكنإأأنإتيرسإحماداثتإنزعإالسالحإالرئيس يةإبغيةإوض عإهنايةإل 

 وانتشارإمثلإذه إالأسلحة،

إامللحقةإ ذإتؤكدإأأنإمنإاملس تصوبإأأنإتصاحإمجيعإادلولإأأطراةاإيفإذه إالتفاقيةإوبروتوكولهتا وا 

 هبا،إولإس اميإادلولإذاتإالوزنإالعسكري،



312 
 

إأأنإامجلعيةإالعامةإللأممإاملتحدةإوذيئةإنزعإالسالحإالتابعةإللأمم ذإتضعإنصبإعينهيا املتحدةإقدإإوا 

إوبروتوكولهتاإ إالتفاقية إيفإذه  إنواقإاحملظوراتإوالتقييداتإالواردة إا ماكنإتوس يع إمسأأةل تقررانإدراسة

 امللحقةإهبا،

إأأنإجلنةإنزعإالسالحإقدإتقررإالنظرإيفإمسأأةلإاعامتدإتدابريإا ضاةيةإ إأأيضا ذإتضعإنصبإعينهيا وا 

 حلظرإأأوإتقييدإاس تعاملإأأسلحةإتقليديةإمعينة،

 فقتإعىلإماإي ي:قدإات

 1املادةإ

 نواقإالانوااق

إ إيفإاملادة لهيا إا  إيفإاحلالتإاملشار إهبا إامللحقة إوبروتوكولهتا إالتفاقية إبنيإإ2تنواقإذه  املشرتكة

،إدماإيفإذكلإأأيةإحاةلإموصوةةإ1949أ ب/أأغسوسإإ12اتفاقياتإجنيفإمحلايةإحضاايإاحلربإاملعقودةإيفإ

 توكولإال ضايفإالأولإامللحقإبتكلإالتفاقيات.منإالربوإ1منإاملادةإإ4يفإالفقرةإ

 2املادةإ

 العالقاتإمعإاتفاقاتإدوليةإأأخرى

إينتقصإمنإالزتاماتإ إيصحإأأنإيؤولإعىلإأأنه إما إهبا إامللحقة إوبروتوكولهتا إالتفاقية ليسإيفإذه 

 اتإاملسلحة.أأخرىإيفرضهاإعىلإالأطرافإالساميةإاملتعاقدةإالقانونإال نساينإادلويلإاملنواقإيفإاملنازع

 3املادةإ

 التوقيع

إ10يفتحإاببإالتوقيعإعىلإذه إالتفاقيةإمجليعإادلولإيفإمقرإالأممإاملتحدةإيفإنيويوركإلفرتةإتادأأإيومإ

 .1981نيسان/أأبريلإ

 4املادةإ

 التصديقإوالقبولإوال قرارإوالانضامم

لهيا.إولأيةإدوةلإملإتوقعإختضعإذه إالتفاقيةإللتصديقإأأوإالقبولإأأوإال قرارإمنإجانبإاملوقعنيإع-1

لهيا.  ذه إالتفاقيةإأأنإتنضمإا 

 تودعإواثئقإالتصديقإأأوإالقبولإأأوإال قرارإأأوإالانضاممإدلىإالوديع.إ2

إالتفاقيةإاختيارايإ-3 إبأأيإمنإالربوتوكولتإامللحقةإهبه  يكونإال ةصاحإعنإاملواةقةإعىلإالالزتام

يدا قرارذاإذه إالتفاقيةإأأوإللكإدوةل،إرشيوةإأأنإتعيدإتكلإادلوةل،إدلىإا  عهاإوثيقةإتصديقهاإأأوإقبولهاإأأوإا 

لهيا،إا ىلإا شعارإالوديعإدمواةقهتاإعىلإأأنإتكونإملزمةإبأأيإاثننيإأأوإأأكرثإمنإذه إالربوتوكولت.  انضامهماإا 

إالتفاقيةإأأوإ-4 إذه  قرارذا إأأوإا  إأأوإقبولها يداعإوثيقةإتصديقها جيوزإلأيةإدوةل،إيفإأأيإوقتإبعدإا 

لهيا،إأأنإتشعرإالوديعإدمواةقهتاإعىلإأأنإتكونإملزمةإبأأيإبروتوكولإملحقإهباإملإتكنإقدإالزتمتإبهإانضامهماإا إ

 منإقبل.
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إمنإإ-5 زاءإذهاإالورف،إجزءاإلإيتجزأأ أأيإبروتوكولإأأصاحإطرفإسامإمتعاقدإملزماإبهإيشلك،إا 

 ذه إالتفاقية.

 إ5املادةإ

 بدءإالرساين

إالتفاقيةإبعدإاترخيإ-1 إرساينإذه  إالعرشينإمنإواثئقإالتصديقإأأوإالقبولإأأوإيادأأ يداعإالوثيقة ا 

 ال قرارإأأوإالانضاممإبس تةإأأشهر.

يداعإالوثيقةإ-2 قرارذاإأأوإانضامهماإبعدإاترخيإا  ابلنس اةإلأيةإدوةلإتودعإوثيقةإتصديقهاإأأوإقبولهاإأأوإا 

تفاقيةإبعدإالتارخيإاذليإالعرشينإمنإواثئقإالتصديقإأأوإالقبولإأأوإال قرارإأأوإالانضامم،إيادأأإرساينإذه إال

قرارذاإبس تةإأأشهر.  تكونإتكلإادلوةلإقدإأأودعتإةيهإوثيقةإتصديقهاإأأوإقبولهاإأأوإانضامهماإأأوإا 

إبعدإالتارخيإاذليإتكونإةيهإعرشونإ-3 إالتفاقية إرساينإلكإمنإالربوتوكولتإامللحقةإهبه  يادأأ

منإذه إالتفاقيةإبس تةإإ4منإاملادةإإ4أأوإإ3دوةلإقدإأأشعرتإدمواةقهتاإعىلإأأنإتكونإملزمةإبهإوةقاإللفقرةإ

 أأشهر.

ابلنس اةإلأيةإدوةلإتشعرإدمواةقهتاإعىلإأأنإتكونإملزمةإبأأحدإالربوتوكولتإامللحقةإهبه إالتفاقيةإ-4

 بعدإالتارخيإاذليإتكونإةيهإعرشونإدوةلإقدإأأشعرتإدمواةقهتاإعىلإأأنإتكونإملزمةإبه.

اذليإتكونإتكلإادلوةلإقدإأأشعرتإةيهإدمواةقهتاإعىلإذهاإيادأأإرساينإذكلإالربوتوكولإبعدإالتارخيإ

 الالزتامإبس تةإأأشهر.

 إ6املادةإ

 النرش

تتعهدإالأطرافإالساميةإاملتعاقدةإابلقيام،إيفإأأوقاتإالسملإكامإيفإأأوقاتإالزناعإاملسلحإبنرشإذه إ

كن،إلكإيفإبدلذا،إوتتعهدإالتفاقيةإوتكلإاليتإيهإملزمةإهباإمنإبروتوكولهتاإامللحقةإهباإعىلإأأوسعإنواقإمم

إمعروةةإدلىإ إحبيثإتصاحإالصكوكإاملهكورة إيفإبرانم إالتعلميإالعسكريإدلهيا دراجإدراس هتا إاب  خصوصا

 قواهتاإاملسلحة.

 إ7املادةإ

ثرإبدءإرساينإذه إالتفاقية  العالقاتإالتعاذديةإعىلإا 

إالربوتوكولتإامل-1 إبأأحد إغريإملزم إما إالأطرافإيفإنزاع إأأحد إالأطرافإحنيإيكون إتظل لحقة،

 امللزمةإهبه إالتفاقيةإوذكلإالربوتوكولإامللحقإهباإملزمةإهبامإيفإعالقاهتاإاملتاادةل.

يلزمإأأيإطرفإسامإمتعاقدإهبه إالتفاقيةإوبأأيإبروتوكولإملحقإهباإيكونإسارايإعليه،إيفإأأيةإ-2

لهياإاملادةإ زاءإأأيةإدوةلإليستإطرةاإيفإذه إالتفاقيةإ1حاةلإتشريإا  أأوإليستإملزمةإابلربوتوكولإامللحقإ،إا 

ذاإقبلتإذه إادلوةلإالأخريةإالتفاقيةإأأوإذكلإالربوتوكولإوطاقهتامإوأأشعرتإالوديعإبهكل.  املعين،إا 



314 
 

إاملعنيةإابل شعارإاذليإيتلقا إدمقتىضإ-3 بالغإادلولإالأطرافإالساميةإاملتعاقدة إاب  يقومإالوديعإةورا

 منإذه إاملادة.إ2الفقرةإ

إ-4 إاملتعاقدةإتنواقإذه  إالأطرافإالسامية إأأحد إاليتإيكون إهبا إوالربوتوكولتإامللحقة التفاقية،

لهياإيفإ ملزماإهبا،إبصددإأأيإنزاعإمسلحإموجهإضدإذكلإالورفإالسايمإاملتعاقدإمنإنوعإاملنازعاتإاملشارإا 

أ ب/أأغسوسإإ12منإالربوتوكولإال ضايفإالأولإامللحقإابتفاقياتإجنيفإاملؤرخةإيفإإ1منإاملادةإإ4الفقرةإ

 محلايةإحضاايإاحلرب:إ1949

)أأ(إعندماإيكونإالورفإالسايمإاملتعاقدإطرةاإأأيضاإيفإالربوتوكولإال ضايفإالأول،إوتكونإسلوةإ

إ إيفإالفقرة لهيا إا  إإ3منإالسلواتإاملشار إتعهدتإبتوايقإاتفاقياتإإ96منإاملادة منإذكلإالربوتوكولإقد

منإالربوتوكولإاملهكور،إوتتعهدإبتوايقإذه إإ96منإاملادةإإ3إجنيفإوالربتوكولإال ضايفإالأولإوةقاإللفقرة

 التفاقيةإوالربوتوكولتإامللحقةإهباإذاتإالصةلإةاميإيتعلقإبهكلإالزناع؛إأأو

)ب(إعندماإلإيكونإالورفإالسايمإاملتعاقدإطرةاإيفإالربوتوكولإال ضايفإالأولإوتقومإسلوةإمنإ

إ)أأ( إالفرعية إالفقرة إيف ليه إا  إاملشار إذه إإالنوع إوالزتامات إجنيف إاتفاقيات إالزتامات إوتوايق إبقبول أأعال 

التفاقيةإوالربوتوكولتإامللحقةإهباإذاتإالصةلإةاميإيتعلقإبهكلإالزناع.إويكونإللقبولإوالتوايقإاملهكورين،إ

 ةاميإيتعلقإبهكلإالزناعإ،إال اثرإالتالية:

إامل1' إوبروتوكولهتا إالتفاقية إوذه  إاتفاقياتإجنيف، إتصاح إابلنس اةإ' إسارية إذاتإالصةل، لحقة

 لأطرافإالزناعإمعإأأثرإةوري؛

إحقوقإ2' إأأصاحت إاليت إالالزتامات إنفس إوتتحيل إاحلقوق إنفس إاملهكورة إللسلوة إيكون '

والزتاماتإأأيإطرفإسامإمتعاقدإيفإاتفاقياتإجنيف،إويفإذه إالتفاقيةإوبروتوكولهتاإامللحقةإ

 ذاتإالصةل؛

إ3' إجنيفإوذه  إاتفاقية إتصاح إأأطرافإ' إمجليع إذاتإالصةلإملزمة إامللحقة إوبروتوكولهتا التفاقية

 الزناعإعىلإقدمإاملساواة.

إالربوتوكولإ إالزتامات إوتوايق إقبول إعىل إيتفقا إأأن إوللسلوة إاملتعاقد إالسايم إللورف إأأيضا وجيوز

 ال ضايفإالأولإامللحقإابتفاقياتإجنيفإعىلإأأساسإاملعامةلإابملثل.

 إ8املادةإ

عادةإالنظرإوإ  التعديالتا 

إيقرتحإ-1 إأأن إالتفاقية، إذه  إرساين إبدء إبعد إوقت إأأي إيف إمتعاقد، إسام إطرف إلأي إجيوز )أأ(

بالغإأأيإاقرتاحإبتعديلإماإ تعديالتإعىلإذه إالتفاقيةإأأوإأأيإبروتوكولإملحقإهباإيكونإملزماإبه.إويمتإا 

إبإ إويلمتسإأ راءذا إاملتعاقدة إالأطرافإالسامية إاكنإينبغيإعقدإا ىلإالوديع،إاذليإيشعرإبهإمجيع ذا إا  شأأنإما

إواةقتإعىلإذكلإأأغلايةإتتكونإمنإمثانيةإعرشإعىلإالأقلإمنإالأطرافإ إةا ذا مؤمترإللنظرإيفإالاقرتاح.
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ليهإمجيعإالأطرافإالساميةإاملتعاقدة.إوتدعىإ الساميةإاملتعاقدة،إْعدإعىلإوجهإالرسعةإا ىلإعقدإمؤمترإتدعىإا 

 ا ىلإحضورإاملؤمترإمكراقبني.إادلولإاليتإليستإأأطراةاإيفإذه إالتفاقية

إالتفاقيةإ إعىلإمنوالإذه  إرسايهنا إتعمتدإويادأأ إأأنإيواةقإعىلإتعديالت، إكهها إميكنإملؤمتر )ب(

لإمنإقبلإالأطرافإالساميةإ إالتفاقيةإا  والربوتوكولتإامللحقةإهبا،إرشيوةإأألإتعمتدإالتعديالتإعىلإذه 

لإمنإقبلإالأطرافإالساميةإاملتعاقدةإامللزمةإاملتعاقدة،إوأألإتعمتدإالتعديالتإعىلإبروتوكوإ لإملحقإحمددإا 

 بهكلإالربوتوكول.

إيقرتحإ-2 إأأن إالتفاقية، إذه  إرساين إبدء إبعد إوقت إأأي إيف إمتعاقد، إسام إطرف إلأي إجيوز )أأ(

بروتوكولتإا ضاةيةإتتصلإبفئاتإأأخرىإمنإالأسلحةإالتقليديةإملإتشيلهاإالربوتوكولتإامللحقةإالقامئة،إويالغإ

اقرتاحإبربوتوكولإا ضايفإمنإذهاإالنوعإا ىلإالوديع،إاذليإيشعرإبهإمجيعإالأطرافإالساميةإاملتعاقدةإوةقاإإأأي

)أأ(إمنإذه إاملادة.إةا ذاإواةقتإعىلإذكلإأأغلايةإتتكونإمنإمثانيةإعرشإعىلإالأقلإمنإالأطرافإإ1للفقرةإ

لإ  يهإمجيعإادلول.الساميةإاملتعاقدةإيقومإالوديعإعىلإوجهإالرسعةإبعقدإمؤمترإتدعىإا 

)ب(إجيوزإلليؤمترإاملهكورإأأنإيقوم،إابملشاركةإالاكمةلإمجليعإادلولإامليثةلإيفإاملؤمتر،إابلتفاقإعىلإ

ضاةية،إتعمتدإعىلإمنوالإذه إالتفاقيةإوتلحقإهبا،إويادأأإرسايهناإوةقاإلأحاكمإالفقرتنيإ إ4وإ3بروتوكولتإا 

 منإذه إالتفاقية.إ5منإاملادةإ

ذاإملإحيإ3 دث،إبعدإةرتةإعرشإس نواتإت يإبدءإرساينإذه إالتفاقية،إأأنإعقدإمؤمترإوةقاإ)أأ(إا 

)أأ(إمنإذه إاملادة،إجازإلأيإطرفإسامإمتعاقدإأأنإيولبإا ىلإالوديعإعقدإمؤمترإإ2)أأ(إأأوإإ1للفقرةإالفرعيةإ

إوالربإ إالتفاقية إذه  إوتنفيه إيفإنواق إالنظر إل عادة إاملتعاقدة إالأطرافإالسامية إمجيع ليه إا  وتوكولتإتدعى

امللحقةإهباإوللنظرإيفإأأيإاقرتاحإبتعديالتإلهه إالتفاقيةإأأوإللربوتوكولتإالقامئة.إوتدعىإادلولإاليتإليستإ

أأطراةاإيفإذه إالتفاقيةإا ىلإحضورإاملؤمترإبصفةإمراقبني.إوجيوزإلليؤمترإأأنإيتفقإعىلإتعديالتإتعمتدإويادأأإ

 )ب(إأأعال .إ1رسايهناإطاقاإللفقرةإالفرعيةإ

(إجيوزإيفإاملؤمترإاملهكورإأأنإينظرإأأيضاإيفإأأيإاقرتاحإبربوتوكولتإا ضاةيةإتتصلإبفئاتإأأخرىإ)ب

منإالأسلحةإالتقليديةإملإتشيلهاإالربوتوكولتإامللحقةإالقامئة.إومجليعإادلولإامليثةلإيفإاملؤمترإأأنإتشرتكإاكملإ

ضاةيةإعىلإمنوالإ إبروتوكولتإا  إوتعمتدإأأية إالنظر. إويادأأإالاشرتاكإيفإذها إ، إالتفاقيةإ،إوتلحقإهبا ذه 

 منإذه إالتفاقية.إ5منإاملادةإإ4وإ3رسايهناإوةقاإلأحاكمإالفقرتنيإ

ذاإاكنإحيسنإالنصإعىلإوجوبإعقدإمؤمترإجديدإبناءإ )ج(إجيوزإلليؤمترإاملهكورإأأنإينظرإةاميإا 

لهي ذاإملإحيدث،إبعدإةرتةإمماثةلإللفرتةإاملشارإا  )أأ(إإ3اإيفإالفقرةإالفرعيةإعىلإطلبإأأيإطرفإسامإمتعاقدإا 

 )أأ(إمنإذه إاملادة.إ2)أأ(إأأوإإ1منإذه إاملادة،إأأنإعقدإمؤمترإوةقاإللفقرةإالفرعيةإ
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 إ9املادةإ

 النقض

إبأأنإيشعرإإ1 إامللحقةإهبا إأأوإأأايإمنإبروتوكولهتا إالتفاقية لأيإطرفإسامإمتعاقدإأأنإينقضإذه 

 الوديعإهبهاإالنقض.

إذهاإ2 إمن إنقض إأأي إمفعول إيادأأ إال شعارإإل إالوديع إاس تالم إعىل إس نة إانقضاء إبعد ل إا  القبيل

ذاإحدث،إعندإانقضاءإالس نةإاملهكورة،إأأنإاكنإالورفإالسايمإاملتعاقدإاذليإقامإابلنقضإ لإأأنهإا  ابلنقض.إا 

إ إيفإاملادة لهيا إمنإاحلالتإاملشارإا  إابلزتاماتإذه إ1منخرطاإيفإواحدة ،إةا نإالورفإاملهكورإيظلإملزما

ىلإأأنإينهتييإالزناعإاملسلحإأأوإالاحتالل،إويفإمجيعإالأحوالإا ىلإالتفاقيةإوإ بروتوكولهتاإامللحقةإذاتإالصةلإا 

أأنإتنهتييإالعيلياتإاملتصةلإابملرحةلإالأخريةإمنإا طالقإرساحإالأشخاصإاذلينإحتيهيمإقواعدإالقانونإادلويلإ

عادةإذؤلءإالأشخاصإا ىلإوطهنم أأوإتوطيهنمإيفإماكنإأ خر.إويفإإاملنواقةإيفإاملنازعاتإاملسلحةإأأوإمنإا 

حاةلإأأيإبروتوكولإملحقإيتضينإأأحاكماإتتعلقإابحلالتإاليتإتكونإقواتإالأممإاملتحدةإأأوإبعثاهتاإمضولعةإ

ةهياإحبفظإالسملإأأوإاملراقبةإأأوإدمهامإمماثةلإيفإالرقعةإاملعنية،إيس مترإالزتامإالورفإاملهكورإا ىلإأأنإتنهتييإذه إ

 املهام.

إا-3 إالربوتوكولتإامللحقةإاليتإيكونإالورفإأأيإنقضإلهه  إعىلإمجيع إأأيضا إيعتربإمنواقا لتفاقية

 السايمإاملتعاقدإاذليإقامإابلنقضإملزماإهبا.

لإةاميإيتعلقإابلورفإالسايمإاملتعاقدإاذليإقامإبه.-4  لإيقعإمفعولإأأيإنقضإا 

دمقتىضإذه إالتفاقيةإلإيكونإلأيإنقضإأأثرإعىلإالالزتاماتإاليتإس اق،إبسببإالزناعإاملسلحإوإ-5

وبروتوكولهتاإامللحقةإهبا،إأأنإترتبتإعىلإالورفإالسايمإاملتعاقدإاذليإقامإابلنقضإبصددإأأيإةعلإارتكبإ

 قبلإأأنإيصاحإالنقضإساريإاملفعول.

 إ10املادةإ

 الوديع

 يكونإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإذوإالوديعإلهه إالتفاقيةإوبروتوكولهتاإامللحقةإهبا.إ-1

بالغإمجيعإادلولإب:إ-2  يقومإالوديع،إابل ضاةةإا ىلإهمامهإاملعتادة،إاب 

 ؛إو3)أأ(إالتوقيعاتإاليتإهمرتإهباإذه إالتفاقيةإدمقتىضإاملادةإ

لهياإاملودعةإدمقتىضإاملادةإ قرارإذه إالتفاقيةإأأوإالانضاممإا  يداعاتإواثئقإتصديقإأأوإقبولإأأوإا  )ب(إا 

 ؛إو5

 ؛إو4امإابلربوتوكولتإامللحقةإدمقتىضإاملادةإ)ج(إا شعاراتإاملواةقةإعىلإالالزتإ

 ؛إو5)د(إتوارخيإبدءإرساينإذه إالتفاقيةإولكإمنإبروتوكولهتاإامللحقةإهباإدمقتىضإاملادةإ

 واترخيإبدءإمفعولها.إ9)ذـ(إا شعاراتإالنقضإاملس تليةإدمقتىضإاملادةإ
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 إ11املادةإ

إ إهبا، إامللحقة إوبروتوكولهتا إالتفاقية إأأصلإذه  إاملوضوعةإيودع إنصوصه اذليإتتساوىإيفإاحلجية

ابللغاتإال س اانيةإوال نلكزييةإوالروس يةإوالصينيةإوالعربيةإوالفرنس ية،إدلىإالوديع،إاذليإحييلإنسخاإمنهإ

 يشهدإبأأهناإموابقةإللأصلإا ىلإمجيعإادلول.

* 

 *إإإإإ*إإ
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 بروتوكولإبشأأنإحظرإأأوإتقييدإاس تعاملإالألغامإوالأرشاكإوالناائطإالأخرى

 )الربوتوكولإالثاين(

إإ1املادةإ

نوااق  النواقإاملاديإلال 

إالربوتوكولإحبالتإالقيام،إعىلإالأرض،إابس تعاملإالألغامإوالأرشاكإوالناائطإالأخرىإ يتصلإذها

إمعابرإ إأأو إا ىلإمعابرإاجملاريإاملائية إأأو إا ىلإالشواطئ إالوصول إاليتإتنصبإملنع إالألغام إةهيا إدما إةيه، املعرةة

 نهإلإينواقإعىلإاس تعاملإالألغامإاملضادةإللسفنإيفإالاحرإأأوإيفإاجملاريإاملائيةإادلاخلية.الأهنار،إولكإ

 إ2املادةإ

 تعاريف

 يفإمصولحإذهاإالربوتوكول:

إبتعاريإ-1 إلغم»يراد إأأخرىإأأوإ«: إموضوعةإحتتإسوحإالأرضإأأوإحتتإرقعةإسوحية أأيةإذخرية

أأوإتفجريذاإبفعلإوجودإخشصإأأوإمركاةإعندذاإةوقإأأوإقربإأأيإمهنام،إوتكونإمصييةإحبيثإيمتإتفجرذاإ

،إأأيإلغم،إوةقاإلههاإالتعريف،إأأطلقهإ«لغمإمبثوثإعنإبعد»أأوإقريااإمهنا،إأأوإمسإأأحدذامإلها؛إويرادإبتعاريإ

 مدةعإأأوإصاروخإأأوإمدةعإذاونإأأوإوس يةلإمماثةلإأأوإأأسقوتهإطائرة.

إبتعاريإ-2 إأأإ«إرشك»يراد إمركاة إأأو إتكونإمصيية إعدة إأأو إأأداة إجترح،إأأية إأأو إليكإتقتل إمكيفة و

وتنولقإعىلإغريإتوقعإحنيإيعاثإخشصإماإبيشءإغريإمؤذإيفإظاذر ،إأأوإيدنوإمنه،إأأوإيأأيتإترصةاإمأأموانإ

 يفإظاذر .

ذخائرإوناائطإمنصوبةإيدواي،إومصييةإهبدفإالقتلإأأوإاجلرحإأأوإ«إناائطإأأخرى»يرادإبتعاريإ-3

 ركإتلقائياإبعدإةرتةإمنإالوقت.ال تالف،إويمتإتشغيلهاإابلتحُكإعنإبعدإأأوإتتح

إبتعاريإإ4 إأأوإ«ذدفإعسكري»يراد إموقعه إأأو إبوايعته إيسهم، إأأيإيشء إيتعلقإابلأش ياء إةامي ،

سهاماإةعلياإيفإالعيلإالعسكري،إويكونإمنإشأأنإتدمري إاللكيإأأوإاجلزيإأأوإ غرضهإأأوإوجهإاس تعامُل،إا 

بوالإمفعوُل،إيفإالظروفإالقامئةإيفإحإ  ينه،إأأنإيوةرإمزيةإعسكريةإأأكيدة.الاستيالءإعليهإأأوإا 

إالأذدافإ«إالأعيانإاملدنية»إ5 إلتعريفإذه  إعسكريةإوةقا إالأش ياءإاليتإليستإأأذداةا يهإمجيع

 .4الواردإيفإالفقرةإ

إبتعاريإ-6 إالتسجيل»يراد إلأغراضإالتثبيتإيفإ« إاحلصول، إيقصدإهبا إوتقنية دارية إوا  إمادية ْعلية

 منإمعلوماتإتسهلإحتديدإمواقعإحقولإالألغامإوالألغامإوالأرشاك.إالواثئقإالرمسية،إعىلإلكإماإذوإمتاح

 إ3املادةإ

 قيودإْعوميةإعىلإاس تعاملإالألغامإوالأرشاكإوالناائطإالأخرى

 توايقإذه إاملادةإعىل:-1

 )أأ(إالألغام؛إو
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 )ب(إالأرشاك؛إو

 )ج(إالناائطإالأخرى.

دةإضدإالساكنإاملدنينيإبصفهتمإذه إحيظرإيفإاكةةإالظروفإتوجيهإأأسلحةإتنواقإعلهياإذه إاملا-2

 أأوإضدإمدنينيإةرادى،إسواءإاكنإذكلإيفإحاةلإالهجومإأأوإيفإحاةلإادلةاعإأأوإعىلإسبيلإالانتقام.

حيظرإالاس تعاملإالعشوايإللأسلحةإاليتإتنواقإعلهياإذه إاملادة.إويكونإاس تعاملإعشوائياإأأيإ-3

 نصبإملثلإذه إالأسلحة:

ليه؛إأأوإ)أأ(إلإيمتإةوقإذدفإعسكري  أأوإلإيكونإموهجاإا 

)ب(إتس تخدمإةيهإطريقةإأأوإوس يةلإلال طالقإلإميكنإأأنإتكونإموهجةإحنوإذدفإعسكريإماإ

 عىلإوجهإالتحديد؛إأأو

تالفإأأعيانإمدنية،إأأوإ ىلإا  )ج(إميكنإأأنإيتوقعإمنهإأأنإيؤديإعرضاإا ىلإقتلإمدنينيإأأوإجرهحمإأأوإا 

 ا ىلإالفائدةإالعسكريةإاملليوسةإواملاارشةإاملنتظرةإمنه.ا ىلإمزجيإمنإذكل،إعىلإوجهإيكونإمفرطاإابلقياسإ

تتخهإمجيعإالاحتياطاتإاملس تواعةإمنإأأجلإحاميةإاملدنينيإمنإأ اثرإالأسلحةإاليتإتنواقإعلهياإإ4

تكلإالاحتياطاتإالقابةلإلالختاذإأأوإامليكنةإْعلياإمعإ«إالاحتياطاتإاملس تواعة»ذه إاملادة.إويرادإبتعاريإ

 روفإالقامئةإيفإحيهنا،إدماإيفإذكلإالاعتااراتإال نسانيةإوالعسكرية.مراعاةإمجيعإالظ

 إ4املادةإ

إقيودإعىلإاس تعاملإالألغامإغريإاملاثوثةإعنإبعدإ

 والأرشاكإوالناائطإالأخرىإيفإاملناطقإاملأأذوةل

 تنواقإذه إاملادةإعىل:-1

 )أأ(إالألغامإغريإاملاثوثةإعنإبعد؛إو

 )ب(إالأرشاك؛إو

 رى.)ج(إالناائطإالأخ

حيظرإاس تعاملإالأسلحةإاليتإتنواقإعلهياإذه إاملادةإيفإأأيةإمدينةإأأوإبدلةإأأوإقريةإأأوإرقعةإأأخرىإإ2

 يوجدإةهياإجتيعإمدنينيإمماثلإولإيدورإةهياإقتالإبنيإقواتإبريةإأأوإلإيادوإذهاإالقتالإوش يكإالوقوع،إماإمل:

هإطرفإمعاد،إأأوإقريااإجداإ)أأ(إيمتإنصبإذه إالأسلحةإةوقإذدفإعسكريإميلكهإأأوإيس يورإعلي

 منإذهاإالهدف؛إأأو

إبوضعإ إأأو إوذكلإمثالإبنصبإا شاراتإحتهير، إأ اثرذا، إاملدنينيإمن إاحتياطاتإمحلاية إتتخه )ب(

صدارإتنبهيات،إأأوإبتوةريإأأس يجة.  خفراء،إأأوإاب 

 إ5املادةإ

 قيودإعىلإاس تعاملإالألغامإاملاثوثةإعنإبعد
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ماإملإيكنإاس تعاملإذه إالألغامإمقصوراإعىلإرقعةإتشلكإإحيظرإاس تعاملإالألغامإاملاثوثةإعنإبعد-1

 يهإذاهتاإذدةاإعسكرايإأأوإتضمإأأذداةاإعسكرية،إوماإمل:

 (إ)أأ(؛إأأو1)إ7)أأ(إيكنإيفإال ماكنإتسجيلإموقعهاإبدقةإوةقاإللامدةإ

آليةإةعاةلإل بوالإمفعوُل،إأأيإجبهازإيتحركإتلقائياإويكونإمصيامإ إبأ )ب(إيكنإلكإلغمإمهناإمزودا

يثإجيعلإاللغمإغريإمؤذإأأوإجيعهلإيدمرإنفسهإمىتإأأصاحإمتوقعاإأأنإذهاإاللغمإلنإخيدمإبعدإال نإالغرضإحبإ

العسكريإاذليإبثإمنإأأجهل،إأأوإجبهازإيشغلإابلتحُكإعنإبعدإويكونإمصيامإحبيثإجيعلإاللغمإغريإمؤذإ

 هل.أأوإيدمرإذكلإاللغمإحنيإلإيعودإيفإوسعهإأأنإخيدمإالغرضإالعسكريإاذليإبثإمنإأأج

لغامإاملاثوثةإعنإبعدإواليتإقدإتؤثرإعىلإ-2 نهارإمس اقإةعالإبأأيإبثإأأوإا سقاطإللأ عواءإا  جيبإا 

 الساكنإاملدنيني،إماإملإحتلإالظروفإدونإذكل.

 إ6املادةإ

 حظرإاس تعاملإأأرشاكإمعينة

ادعة،إمعإعدمإاملساسإبقواعدإالقانونإادلويلإاملنواقةإيفإاملنازعاتإاملسلحةإواملتصةلإابلغدرإواخمل-1

 حيظرإيفإمجيعإالظروفإأأنإيس تعيل:

إومركبإ إمصيم إولكنه إللحيل إقابل إظاذر ، إيف إمؤذ إغري إيشء إذيئة إعىل إيكون إرشك إأأي )أأ(

 خصيصاإحبيثإحيتويإعىلإمادةإانفجاريةإويتفجرإدلىإالعاثإبهإأأوإالاقرتابإمنه؛

 )ب(إالأرشاكإاملوصوةلإأأوإاملش هبةإعىلإأأيإحنوإدماإي ي:

 ماتإأأوإال شاراتإاحلاميةإاملعرتفإهباإدوليا؛(إالشاراتإأأوإالعال1)

 (إاملرىضإأأوإاجلرىحإأأوإاملوىت؛2)

حراقهاإأأوإالقبور؛3)  (إأأماكنإدةنإاجلثثإأأوإا 

 (إاملراةقإأأوإاملعداتإأأوإال مداداتإأأوإوسائلإالنقلإالواية؛4)

إلتغ5) إخصيصا إاملصيية إللحيل، إاملنتجاتإالقابةل إأأو إالأش ياء إمن إغريذا إأأو إلعبإالأطفال هيةإ(

 الأطفالإأأوإحصهتمإأأوإنظاةهتمإأأوإملبسهمإأأوإتعلميهم؛

 (إاملأأكولتإأأوإاملرشوابت؛6)

إمس تودعاتإالمتوينإ7) إأأو إالعسكرية إواملواقع لإيفإاملنشأ تإالعسكرية إا  إأأدواتإاملواخإوأ نيته، )

 العسكرية؛

 (إالأعيانإذاتإالوابعإادليينإاجل ي؛8)

إأأإ9) إالفنية إال اثر إأأو إالتارخيية إالأوابد إالرويحإ( إأأو إالثقايف إالرتاث إتشلك إاليت إالعاادة إأأماكن و

 للشعوب؛

 (إاحليواانتإأأوإجيفها.10)
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آلمإلإ-2 حيظرإيفإمجيعإالأحوالإاس تعاملإأأيإرشكإمصيمإل حداثإا صاابتإلإمربرإلشدهتاإأأوإأ

 داعيإلها.

 إ7املادةإ

عالنإمواقعإحقولإالألغامإوالألغامإوالأرشاك  تسجيلإوا 

 زاعإماإأأنإتسجلإمواقع:عىلإالأطرافإيفإنإ-1

 )أأ(إمجيعإحقولإالألغامإاملس اقةإالتخويطإواملنصوبةإمنإقبلها؛إو

 )ب(إمجيعإالرقاعإاليتإقامتإةهياإابس تعاملإالأرشاكإاس تعاملإواسعإالنواقإومس اقإالتخويط.

خالصإلضامنإتسجيلإمواقعإمجيعإحقولإالألغامإوالألغامإوالأرشاكإإ-2 عىلإالأطرافإأأنإتسعىإاب 

 اليتإقامتإبوضعهاإأأوإنصهبا.إالأخرى

 حتتفظإالأطرافإجبييعإالسجالتإاملهكورة،إويكونإعلهيا:إ-3

 )أأ(إةورإوقفإالعيلياتإالعدائيةإالفعلية:

(إأأنإتتخهإمجيعإالتدابريإالالزمةإواملناس اة،إولس اميإاس تخدامإذه إالسجالت،إمحلايةإاملدنينيإ1)

ما:إمنإأ اثرإحقولإالألغامإوالألغامإوالأرشاك،إوكهكل  ا 

قلميإ2) إقواتإأأيإمنإالأطرافإموجودةإيفإا  (إأأنإيقومإلكإمهنا،إيفإاحلالتإاليتإلإتكونإةهيا

بالغإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإلكإماإيفإحوزتهإمنإمعلوماتإتتعلقإدمواقعإ بالغإال خرإوا  الورفإاخلصم،إاب 

قلميإالورفإاخلصم؛إأأو  حقولإالألغامإوالألغامإوالأرشاكإيفإا 

إأأنإتقوإ3) بالغإ( إاب  قلميإالورفإاخلصم، م،إمىتإمتإانسحابإقواتإالأطرافإانسحاابإاكمالإمنإا 

إالألغامإ إحقول إتتعلقإدمواقع إمعلومات إمن إيفإحوزهتا إلكإما إاملتحدة إللأمم إوالأمنيإالعام الورفإاخلصم

قلميإذهاإالورفإاخلصم.  والألغامإوالأرشاكإيفإا 

إأأوإبعثةإللأممإ إأأنإتتوىل،إحنيإتكونإذناكإقوة بالغإ)ب( إا  املتحدةإمضولعةإدمهامإيفإأأيةإرقعة،

 املعلوماتإاليتإتقيضإاملادةإاملهكورةإبتوةريذا؛إ8السلوةإاملهكورةإيفإاملادةإ

)ج(إأأنإتؤمن،إلكامإأأمكنإذكل،إابلتفاقإاملتاادل،إالكشفإعنإاملعلوماتإاملتعلقةإدمواقعإالألغامإ

 العدائية.إوالألغامإوالأرشاك،إوخاصةإيفإاتفاقاتإتنظمإوقفإالأعامل

 إ8املادةإ

إحاميةإقواتإوبعثاتإالأممإاملتحدةإمنإأ اثرإحقول

 الألغامإوالألغامإوالأرشاكإ

حنيإتضولعإقوةإأأوإبعثةإللأممإاملتحدةإدمهامإحلفظإالسملإأأوإاملراقبةإأأوإدمهامإمماثةلإيفإرقعةإما،إ-1

إذكلإرئيس ليه إطلبإا  ذا إا  إيفإوسعه، إبأأقىصإما إالأممإإيقومإلكإطرفإمنإأأطرافإالزناع، إبعثة إأأو قوة

 املتحدةإيفإتكلإالرقعة:

بوالإمفعولإمجيعإالألغامإأأوإالأرشاكإيفإتكلإالرقعة؛إو زاةلإأأوإا   )أأ(إاب 
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إوالألغامإوالأرشاكإأأثناءإ إالاعثةإمنإأ اثرإحقولإالألغام إأأو إالقوة إالتدابريإالالزمةإمحلاية )ب(إابختاذ

 قياهماإدمهاهما؛إو

إاملعلوماتإاليتإيفإح إمجيع إبوضع إوالأرشاكإيفإتكلإ)ج( إوالألغام إالألغام إحقول إعنإمواقع وزته

 الرقعةإحتتإترصفإرئيسإقوةإأأوإبعثةإالأممإاملتحدةإيفإتكلإالرقعة.

إأأيإطرفإمنإ-2 إيقوم إما، إيفإرقعة إدمهام إاملتحدة إللأمم إاتبعة إلتقيصإاحلقائق إبعثة حنيإتضولع

لإحي امثإلإيس تويعإتوةريإذه إامحلايةإكامإينبغيإبسببإأأطرافإالزناعإمعينإابلأمرإبتوةريإامحلايةإلتكلإالاعثةإا 

جحمإتكلإالاعثة.إويفإذه إاحلاةلإيضعإحتتإترصفإرئيسإالاعثةإاملعلوماتإاليتإيفإحوزتهإعنإمواقعإحقولإ

 الألغامإوالألغامإوالأرشاكإيفإتكلإالرقعة.

 إ9املادةإ

 التعاونإادلويلإيفإنزعإحقولإالألغامإوالألغامإوالأرشاك

إوكهكلإمعإبعدإتوقفإالإ إا ىلإاتفاقإةاميإبيهنم، إيسعىإالأطرافإللوصول إالفعلية، عيلياتإالعدائية

إالتقنيةإ إاملنظامتإادلوليةإحنيإيكونإذكلإمناس اا،إعىلإتوةريإاملعلوماتإواملساعدة غريمهإمنإادلولإومع

ثرذاإعىلإحنوإأ خر،إواملاديةإالالزمةإلزنعإحقولإالألغامإوالألغامإوالأرشاكإاملاثوثةإخاللإالزناعإأأوإلتعويلإأأإ

 ويشيلإذكلإالعيلياتإاملشرتكةإدلىإتوةرإالظروفإاملناس اة.

* 

 *إإإإ*

إمرةقإتقينإللربوتوكولإبشأأنإحظرإأأوإتقييدإاس تعاملإ

إالألغامإوالأرشاكإوالناائطإالأخرىإ)الربوتوكولإالثاين(

 خووطإتوجهييةإبصددإالتسجيل

حقولإالألغامإوالألغامإوالأرشاكإتوضعإموضعإإلكامإنشأأ،إدمقتىضإالربوتوكول،إالزتامإبتسجيلإمواقع

 الاعتاارإاخلووطإالتوجهييةإالتالية:

 ةاميإيتعلقإحبقولإالألغامإاخملووةإمس اقاإوابلس تعاملإالواسعإالنواقإواخملوطإمس اقاإللأرشاك:-1

)أأ(إجيبإأأنإتعدإاخلرائطإوالرسومإالايانيةإوغريذاإمنإالسجالتإبوريقةإتوحضإمدىإسعةإحقلإ

 أأوإالرقعةإاليتإبثتإةهياإالأرشاكإاخلداعية؛إوإالألغام

حداثياتإنقوةإ ىلإا  إالأرشاكإابلنس اةإا  إأأوإالرقعةإاليتإبثتإةهيا )ب(إجيبإأأنإحيددإموقعإالألغام

إاملفردةإ إال حاةل إنقوة ىل إا  إابلنس اة إالأرشاك إأأو إالألغام إعىل إاحلاوية إللرقعة إاملقدرة إوابلأبعاد إمفردة حاةل ا 

 املهكورة.

 بغريإذكلإمنإحقولإالألغامإوالألغامإوالأرشاكإاملاثوثةإأأوإاملنصوبةإيفإمواقعها:إوةاميإيتعلق-2

أأعال إعىلإإ1جيبإأأنإيمت،إا ىلإأأقىصإقدرإممكن،إتسجيلإاملعلوماتإذاتإالصةلإواحملددةإيفإالفقرةإ

 حنوإمنإشأأنهإالمتكنيإمنإحتديدإالرقاعإاحلاويةإعىلإحقولإالألغامإوالألغامإوالأرشاكإاخلداعية.
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* 

 *إإإإإ*

إبروتوكولإ

إا ضايفإا ىلإاتفاقيةإحظرإأأوإتقييدإاس تعاملإأأسلحةإتقليديةإمعينة

 ميكنإاعتاارذاإمفرطةإالرضرإأأوإعشوائيةإالأثر

إإ1املادةإ

 بروتوكولإا ضايف

إاعتاارذاإ إميكن إمعينة، إتقليدية إأأسلحة إاس تعامل إتقييد إأأو إحظر إابتفاقية إالتايل إالربوتوكول يلحق

 بوصفهإالربوتوكولإالرابع.«(إالتفاقية)»الأثرإمفرطةإالرضرإأأوإعشوائيةإ

 "بروتوكولإبشأأنإأأسلحةإالالزرإاملعيية

 )الربوتوكولإالرابع(

 إ1املادةإ

إا حدىإ إأأو إالوحيدة إالقتالية إوظيفهتا إلتكون إخصيصا إاملصيية إالالزرية إالأسلحة إاس تخدام حيظر

إالقتاليةإتس ايبإْعىإدامئإللرؤيةإغريإاملعززة،إأأيإللعنيإا جملردة،إأأوإللعنيإاجملهزةإبأأهجزةإمصححةإوظائفها

ىلإأأيةإدوةلإأأوإأأيإكيانإليستإُلإصفةإ للنظر.إوعىلإالأطرافإاملتعاقدةإالساميةإأألإتنقلإتكلإالأسلحةإا 

 ادلوةل.

 إ2املادةإ

إلتجنبإ إالساميةإمجيعإالاحتياطاتإامليكنة إتتخهإالأطرافإاملتعاقدة إالالزر، إنظم عندإاس تخدام

إاملسلحةإوغريإذكلإمنإإحدوثإْعىإدامئإللرؤية غريإاملعززة،إوتتضينإتكلإالاحتياطاتإتدريبإقواهتا

 التدابريإالعيلية.

 إ3املادةإ

إمصاحبإ إأأو إعريض إكأثر إاحلاصل إال عامء إالربوتوكول إذها إيف إعليه إاملنصوص إاحلظر إيشيل ل

 داتإالارصية.لالس تخدامإالعسكريإاملرشوعإلنظمإاللزير،إدماإيفإذكلإنظمإالالزرإاليتإتس تخدمإضدإاملع

 إ4املادةإ

إ إيعين إالربوتوكول، إذها إادلامئ»لأغراض إالعيى إالقابلإ« إوغري إللرجوع إالقابل إغري إالارص. ةقدان

للتصحيح،إواملسببإلعجزإشديدإلإأأملإيفإالشفاءإمنه.إوالعجزإالشديدإيعادلإحدةإالارصإاليتإتقلإعنإ

 س نلن،إمقيسةإابس تخدامإلكتاإالعينني.إ20/200

 إ2املادةإ

 الرساينبدءإ

إمنإالتفاقية.إ5منإاملادةإإ4وإ3يادأأإرساينإذهاإالربوتوكولإوةقاإلأحاكمإالفقرتنيإ
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بروتوكولإبشأأنإالشظاايإاليتإلإميكنإالكشفإعهنا
1

إ

 )الربوتوكولإالأول(

 1980أأكتوبر/ترشينإالأولإإ10جنيف،إ

إالرئييسإا حداثإجراحإيفإجسمإال نسان،إبشظا ايإلإميكنإحيظرإاس تعاملإأأيإسالحإيكونإأأثر 

 الكشفإعهناإابلأشعةإالس ينية.
 

                                                 
1
إاملصدر:إاملوقعإالرمسيإللجنةإادلوليةإللصليبإالأمحر.إ 

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/ccw-protocol-i-on-non-detectable-

fragments#gs.rujz2s. 

إعىلإذهاإالربوتوكولإالأول.املغربإملإيصادقإوملإيوقعإ
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بروتوكولإبشأأنإحظرإأأوإتقييدإاس تعاملإالأسلحةإاحملرقة
1
إ

إ)الربوتوكولإالثالث(

 1980أأكتوبر/ترشينإالأولإإ10جنيف،إ

 1املادةإ

 تعاريف

 يفإمصولحإذهاإالربوتوكول:

قامإالأولإل شعالإيرادإبتعاريإ"سالحإحمرق"إأأيإسالحإأأوإأأيةإذخرية،إمصيمإأأوإمصييةإيفإاملإ-1

إواحلرارةإ إاللهب إمن إمزجي إأأو إاحلرارة إأأو إاللهب إبفعل إللأشخاص إحروق إلتس ايب إأأو إالأش ياء إيف النار

 املتودلينإعنإتفاعلإكاميويإملادةإتولقإعىلإالهدف:

أأ(إميكنإأأنإتكونإالأسلحةإاحملرقة،إمثال ،إعىلإشلكإقاذةاتإلهب،إوأألغامإموهجةإملقهوةاتإأأخرى،إ

 ،إوقنابلإيدوية،إوأألغام،إوقنابل،إوغريإذكلإمنإحاوايتإاملوادإاحملرقة.وقهائف،إوصوارخي

 ب(إلإتشيلإالأسلحةإاحملرقة:إ

"إاذلخائرإاليتإميكنإأأنإتكونإلها،إعرضا ،إأ اثرإحمرقة،إمثلإاملضيئاتإأأوإالقائفاتإأأوإانرشاتإ1"

 ادلخانإأأوإأأهجزةإال شارة.

لعصفإأأوإالتشظيإوبنيإأأثرإحمرقإا ضايف،إمثلإ"إاذلخائرإاملصييةإللجيعإبنيإأ اثرإالاخرتاقإوا2"

املقهوةاتإاخملرتقةإلدلروع،إوالقهائفإالشظوية،إوالقنابلإاملتفجرةإوماإشابهإذكلإمنإاذلخائرإذاتإال اثرإ

إبلإلس تعامُلإضدإ إلتس ايبإحروقإللأشخاص، إخصيصا  إمصيام  إاحملرقإةهيا إالأثر إيكون إاليتإل املزجية

 ملدرعةإوالوائراتإواملنشأ تإواملراةق.أأذدافإعسكرية،إمثلإاملركااتإا

يرادإبتعاريإ"جتيعإمدنيني"إأأيإجتيعإمدنيني،إدامئا إاكنإأأوإمؤقتا ،إكامإيفإالأجزاءإاملأأذوةلإمنإاملدنإإ-2

 أأوإالادلاتإأأوإالقرىإاملأأذوةل،إأأوإكامإيفإخماميتإأأوإأأراتلإالالجئنيإأأوإاملهجرين،إأأوإجامعاتإالادوإالرحل.

عسكري"،إةاميإيتعلقإابلأش ياء،إأأيإشئإيسهم،إبوايعتهإأأوإموقعهإأأوإغرضهإإيرادإبتعاريإ"ذدفإ-1

إأأوإ إاجلزي إأأو إاللكي إتدمري  إشأأن إمن إويكون إالعسكري، إالعيل إيف إةعليا  سهاما  إا  إاس تعامُل، إوجه أأو

بوالإمفعوُل،إيفإالظروفإالقامئة،إيفإحينه،إأأنإيوةرإمزيةإعسكريةإأأكيدة.  الاستيالءإعليهإأأوإا 

إبتعاريإ-2 إذه إيراد إلتعريف إوةقا  إعسكرية إأأذداةا  إليست إاليت إالأش ياء إمجيع إمدنية(( إ))أأعيان

 .3الأذدافإيفإالفقرةإ

                                                 
1
إاملصدر:إاملوقعإالرمسيإللجنةإادلوليةإللصليبإالأمحر.إ 

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/ccw-protocol-iii-prohibiting-incendiary-

weapons#gs.ru9xhu. 

 املغربإملإيصادقإوملإيوقعإعىلإذهاإالربوتوكولإالثالث.
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إمعإمجيعإإ-3 إأأوإامليكنةإْعليا  يرادإبتعاريإ"احتياطاتإمس تواعة"إتكلإالاحتياطاتإالقابةلإلالختاذ

 الظروفإالقامئةإيفإحيهنا،إدماإيفإذكلإالاعتااراتإال نسانيةإوالعسكرية.

 2ادةإامل

 حاميةإاملدنينيإوالأعيانإاملدنية

إالأعيانإإ-1 إأأو إاملدنينيإةرادى، إأأو إذه ، إالظروفإجعلإالساكنإاملدنينيإبصفهتم حيظرإيفإمجيع

 املدنية،إحملإجهومإابلأسلحةإاحملرقة.

إلهجومإأأسلحةإإ-2 حيظرإيفإمجيعإالظروفإجعلإأأيإذدفإعسكريإيقعإداخلإجتيعإمدنينيإذدةا 

 .حمرقةإتولقإمنإاجلو

إلهجومإبأأسلحةإحمرقةإغريإإ-3 حيظرإكهكلإجعلإأأيإذدفإعسكريإيقعإداخلإجتيعإمدنينيإذدةا 

لإحنيإيكونإالهدفإالعسكريإواحضإالانفعالإعنإجتيعإاملدنينيإوتكونإقدإ تكلإاليتإتولقإمنإاجلو،إا 

خيففإا ىلإاختهتإمجيعإالاحتياطاتإاملس تواعةإكاميإتقرصإال اثرإاحملرقةإعىلإالهدفإالعسكريإويتفادىإوإ

احلدودإادلنياإيفإأأيةإحال،إماإقدإينجمإعهناإعرضا إمنإوقوعإخسائرإيفإأأرواحإاملدنينيإأأوإا صابهتمإجبروحإأأوإ

 تلفإالأعيانإاملدنية.

لإحنيإإ-1 إا  إحمرقة إبأأسلحة إالناايتإذدفإجهوم إالكساء إأأنواع إمن إأأنإجتعلإالغاابتإوغريذا حيظر

خفاء أأوإمتويهإحماربنيإأأوإأأذدافإعسكريةإأأخرى،إأأوإحنيإتكونإإتس تخدمإذه إالعنارصإالوايعيةإلسرتإأأوإا 

 يهإذاهتاإأأذداةا إعسكرية.
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إالربوتوكولإاخلامسإامللحقإابتفاقيةإحظرإأأوإتقييدإاس تعاملإأأسلحة

تقليديةإمعينةإميكنإاعتاارذاإمفرطةإالرضرإأأوإعشوائيةإالأثر
1

 

إ-بروتوكولإبشأأنإاملتفجراتإمنإخملفاتإاحلربإ-

 2003/نومفربإترشينإالثاينإ28إ

نإالأطرافإاملتعاقدةإالسامية،  ا 

إخملفاتإإ إمن إاملتفجرات إوجود إعن إالنـزاع إعقب إتنشأأ إاليت إاخلورية إال نسانية إاملشالك إتدرك ذ ا 

 احلرب،

إبغيةإإ إالنـزاع إبعد إملرحةلإما إالعامة إالتدابريإالاس تدراكية إبروتوكولإبشأأن برام ىلإا  إا  إتعيإاحلاجة ذ وا 

 خماطرإوأ اثرإاملتفجراتإمنإخملفاتإاحلرب،إالتقليلإا ىلإاحلدإالأدىنإمن

ذإتاديإاس تعدادذاإللتورقإلتدابريإوقائيةإعامةإمنإخاللإاملامرساتإالووعيةإالفضىلإاحملددةإيفإإ وا 

إالعتاد،إوبهكلإللتقليلإا ىلإاحلدإالأدىنإمنإظهورإاملتفجراتإمنإخملفاتإ املرةقإالتقينإلتحسنيإموثوقية

 احلرب،

 قدإواةقتإعىلإماإي ي:إ

 1ملادةإا

 الأحاكمإالعامةإونواقإالانوااق

إمليثاقإالأممإاملتحدةإوقواعدإالقانونإادلويلإللينازعاتإاملسلحةإاليتإتنواقإعلهيا،إتواةقإإ-1إ امتثال 

الأطرافإاملتعاقدةإالساميةإعىلإمراعاةإالالزتاماتإاحملددةإيفإذهاإالربوتوكولإمنفردةإوابلتعاونإمعإالأطرافإ

غيةإالتقليلإا ىلإاحلدإالأدىنإمنإخماطرإوأ اثرإاملتفجراتإمنإخملفاتإاحلربإيفإاحلالتإاملتعاقدةإالأخرىإبإ

 اليتإتعقبإالنـزاع.

قلميإالأطرافإإ-2إ ينواقإذهاإالربوتوكولإعىلإاملتفجراتإمنإخملفاتإاحلربإاليتإتوجدإيفإأأرايضإا 

 املتعاقدةإالسامية،إدماإةهياإامليا إادلاخلية.

لهياإيفإالفقراتإمنإإينواقإذهاإالربوتوكولإ-3إ ا ىلإإ1عىلإاحلالتإاليتإتنشأأإعنإاملنازعاتإاملشارإا 

 .2001اكنونإالأول/ديسيربإإ21منإالتفاقيةإيفإصيغهاإاملعدةلإيفإإ1منإاملادةإإ6

إإ-4إ إتنواقإعىلإاملتفجراتإمنإخملفاتإاحلربإخالفإإ8وإ5وإ4وإ3املواد إالربوتوكول منإذها

 منإذهاإالربوتوكول.إ2منإاملادةإإ5ربإكامإوردإتعريفهاإيفإالفقرةإاملتفجراتإاملوجودةإمنإخملفاتإاحل

                                                 
1
إوقعإالرمسيإللجنةإادلوليةإللصليبإالأمحر.املصدر:إاملإ 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntd7w.htm#gs.rtuuby 
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 2املادةإ

 التعاريف

 لأغراضإذهاإالربوتوكول،إ

يقصدإابذلخائرإاملتفجرةإالعتادإالتقليديإاذليإحيتويإعىلإمتفجرات،إابس تثناءإالألغامإوالأرشاكإإ-1إ

 .1996أأاير/مايوإإ3قيةإبصيغهتاإاملعدةلإيفإوغريذاإمنإالناائطإاملعرةةإيفإالربوتوكولإالثاينإلهه إالتفا

ويقصدإابذلخائرإغريإاملنفجرةإذخائرإمتفجرةإتكونإجاذزةإلالنفجارإأأوإمزودةإبصاممإأأوإمسلحةإإ-2إ

إقدإ إاذلخائر إتكونإذه  إوردما إمسلح. إيفإنزاع إاس تخدمتإةعال  إمث إلالس تخدام إأ خر إعىلإحنو إمعدة أأو

 نإينبغيإأأنإتنفجرإولكهناإملإتنفجر.أأطلقتإأأوإُألقيتإأأوإُريمإهباإأأوإأأسقوتإواك

ويُقصدإابذلخائرإاملتفجرةإاملرتوكةإاذلخائرإاملتفجرةإاليتإملإتس تخدمإيفإأأثناءإنزاعإمسلح،إوتركهاإإ-3إ

أأوإأألقاذاإطرفإيفإنزاعإمسلحإوملإتعدإخاضعةإلس يورةإالورفإاذليإتركهاإأأوإأألقاذا.إواذلخائرإاملتفجرةإ

إجا إتكون إل إأأو إتكون إقد إأ خرإاملرتوكة إبشلك إمعدة إأأو إمسلحة إأأو إبصامم إمزودة إأأو إلالنفجار ذزة

 لالس تخدام.

 ويقصدإابملتفجراتإمنإخملفاتإاحلربإاذلخائرإغريإاملتفجرةإواذلخائرإاملتفجرةإاملرتوكة.إ-4إ

ويقصدإابملتفجراتإاملوجودةإمنإخملفاتإاحلربإاذلخائرإغريإاملتفجرةإواذلخائرإاملتفجرةإاملرتوكةإإ-5إ

إا ىلإالورفإالسايمإاملتعاقدإاذليإتوجدإذه إاليتإاكنتإم إالربوتوكولإابلنس اة إذها إنفاذ إقبلإبدء وجودة

قلميه.  املتفجراتإيفإا 

 3املادةإ

 ا زاةلإاملتفجراتإمنإخملفاتإاحلربإأأوإالتخلصإمهناإأأوإتدمريذا

إيفإنزاعإاملسؤولياتإاملاينةإيفإ-1إ إالساميةإيكونإطرةا  إيتحيلإلكإطرفإمنإالأطرافإاملتعاقدة

ذه إاملادةإةاميإيتعلقإجبييعإاملتفجراتإمنإخملفاتإاحلربإيفإال قلميإاخلاضعإلس يورته.إويفإاحلالتإاليتإلإ

إمس تخدمإاذلخائرإاملتفجرة،إاليتإأأصاحتإمتفجراتإمنإخملفاتإاحلرب،إالس يورةإعىلإذكلإ ميارسإةهيا

إالقتا إبعدإتوقفإأأعامل إذكل، إحيامثإأأمكنه إأأنإيقوم إيتعنيإعليه إمهناإال قإلمي، إبتقدميإمجةلإأأمور لإالفعلية

املساعدةإالتقنيةإأأوإاملاليةإأأوإاملاديةإأأوإاملساعدةإيفإاجالإاملواردإالبرشية،إعىلإأأساسإثنايإأأوإعنإطريقإ

طرفإاثلثإمقبولإمنإالورةني،إيشيلإةاميإيشيهلإمنظومةإالأممإاملتحدةإأأوإغريذاإمنإاملنظامتإاملعنيةإبغيةإ

زالهتاإأأوإالتخلصإمهناإأأوإتدمريذا.تسهيلإوضعإعالماتإلتحديدإ  املتفجراتإمنإخملفاتإاحلربإوا 

وبعدإتوقفإأأعاملإالقتالإالفعلية،إيقومإيفإأأقربإوقتإممكنإلكإطرفإمنإالأطرافإاملتعاقدةإإ-2إ

الساميةإيكونإطرةا إيفإنزاعإمسلحإبوضعإعالماتإلتحديدإاملتفجراتإمنإخملفاتإاحلربإيفإالأقالميإاملتأأثرةإ

إخت إاليت إهبه إهبا إاملتأأثرة إاملناطق إأأما إيدمرذا. إأأو إمهنا إيتخلص إأأو إاملتفجرات إتكل إويزيل إلس يورته ضع

إللفقرةإ إوةقا  إعىلإال نسانإةهييإمناطقإإ3املتفجراتإاليتإتقميه إجداي  منإذه إاملادةإابعتاارذاإتشلكإخورا 

 توىلإأأولويةإيفإْعليةإال زاةلإأأوإالتخلصإأأوإالتدمري.
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إالإإ-3إ إأأعامل إتوقف إاملتعاقدةإوبعد إالأطراف إمن إطرف إلك إيتخه إممكن، إوقت إأأقرب إويف قتال،

الساميةإالورفإيفإنزاعإمسلحإالتدابريإالتاليةإيفإالأقالميإاملتأأثرةإاليتإختضعإلس يورتهإبغيةإاحلدإمنإاخملاطرإ

 اليتإتشلكهاإاملتفجراتإمنإخملفاتإاحلرب:

 تإاحلرب؛)أأ(إاس تقصاءإوتقديرإاخلورإاذليإتشلكهإاملتفجراتإمنإخملفاإ

إوضعإإ إاجال إيف إالتوايق إعىل إالقدرة إوكهكل إالأولوية إحسب إوترتيهبا إالاحتياجات إتقدير )ب(

زالهتاإأأوإالتخلصإمهناإأأوإتدمريذا؛  عالماتإلتحديدإاملتفجراتإوا 

زالهتاإأأوإالتخلصإمهناإأأوإتدمريذا؛إ  )ج(إوضعإعالماتإلتحديدإاملتفجراتإمنإخملفاتإاحلربإوا 

 ئةإاملواردإلالضوالعإهبه إالأنشوة.)د(إاختاذإخوواتإلتعاإإ

إالأطرافإيفإنزاعإإ-4إ إالسامية إالأطرافإاملتعاقدة إتضع إأ نفا ، إاملهكورة إابلأنشوة عندإالاضوالع

 مسلحإيفإاعتاارذاإاملعايريإادلوليةإدماإةهياإاملعايريإادلوليةإللأعاملإاملتعلقةإابلألغام.

إعندإالاقتإ-5إ إالسامية، إمنإادلولإواملنظامتإتتعاونإالأطرافإاملتعاقدة إغريذا إومع إةاميإبيهنا ضاء،

إالتقنيةإواملاليةإ إاملساعدة إبشأأنإتقدميها،إيفإمجةلإأأمور، إاملعنيةإواملنظامتإغريإاحلكومية، ال قلمييةإوادلولية

واملاديةإواملساعدةإيفإاجالإاملواردإالبرشية،إدماإيفإذكلإالقيام،إيفإالظروفإاملالمئة،إبتنفيهإْعلياتإمشرتكةإ

 وريةإللوةاءإدمقتضياتإذه إاملادة.رضإ

 4املادةإ

 تسجيلإاملعلوماتإوحفظهاإونقلها

تقومإالأطرافإاملتعاقدةإالساميةإوالأطرافإيفإنزاعإمسلحإا ىلإأأبعدإحِدإممكنإوْع يإبتسجيلإإ-1إ

إعالمات إلتيسريإوضع إاملرتوكة إاملتفجرة إاذلخائر إأأو إاملتفجرة إاذلخائر إابس تعامل إوحفظإاملعلوماتإاملتعلقة

إأأوإتدمريذاإبرسعة،إوالتوعيةإدمخاطرذاإوتوةريإاملعلوماتإذاتإ زالهتاإأأوإالتخلصإمهنا لتحديدإاملتفجراتإوا 

 الصةلإللورفإاذليإيس يورإعىلإال قلميإوللساكنإاملدنينيإةيه.

الأطرافإاملتعاقدةإالساميةإوالأطرافإيفإنزاعإمسلحإاليتإاس تخدمتإأأوإتركتإذخائرإمتفجرةإإ-2إ

إمتف إأأصاحت إوقدرإردما إتأأخري إودون إالفعلية، إالقتال إأأعامل إتوقف إبعد إتقوم إاحلرب، إخملفات إمن جرات

اتحةإذه إاملعلوماتإللورفإأأوإالأطرافإ إدمصاحلهاإالأمنيةإاملرشوعة،إاب  ال ماكنإمنإالناحيةإالعيليةإورذنا 

إويشيلإاليتإتس يورإعىلإاملنوقةإاملتأأثرة،إعىلإأأساسإثنايإأأوإمنإخاللإطرفإاثلثإمقبولإمنإالورةني

ةاميإيشيهلإالأممإاملتحدة،إأأوإعندإالولبإاملنظامتإاملعنيةإالأخرىإاليتإيكونإالورفإمقدمإاملعلوماتإمقتنعا إ

هباإسوفإتضولعإبأأعاملإالتوعيةإابخملاطرإووضعإعالماتإلتحديدإاملتفجراتإمنإخملفاتإاحلربإيفإاملنوقةإ

زاةلإذه إاملتفجراتإأأوإالتخلصإمهناإأأوإتدمريإ  ذا.املتأأثرةإوا 

يتعنيإعىلإالأطرافإاملتعاقدةإالساميةإأأنإتراعيإاجلزءإالأولإمنإاملرةقإالتقينإلههاإالربوتوكولإإ-إ3إ

 دلىإتسجيلهاإلهه إاملعلوماتإوحفظهاإونقلها.
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 5املادةإ

 التحوطاتإالأخرىإاملتعلقةإحباميةإالساكنإاملدنينيإواملدنينيإمنإالأةرادإوالأش ياء

 تإاملتفجراتإمنإخملفاتإاحلرباخلاصةإابملدنينيإمنإتأأثريا

تتخهإالأطرافإاملتعاقدةإالساميةإوالأطرافإيفإنزاعإمسلحإاكةةإالتحوطاتإامليكنةإيفإال قلميإإ-إ1إ

إاملتفجراتإمنإ إوأ اثر إخماطر إمن إامحلاية إخملفاتإاحلربإلتوةري إابملتفجراتإمن إواملتأأثر إلس يورهتا اخلاضع

إوالتحوطاتإامليكنةإيهإخملفاتإاحلربإللساكنإاملدنينيإواملدنينيإمنإ الأةرادإوالأش ياءإاخلاصةإابملدنيني.

التحوطاتإالقابةلإللتوايقإأأوإامليكنةإْعليا ،إواليتإتأأخهإيفإالاعتاارإمجيعإالظروفإالسائدةإيفإحينه،إدماإ

إاملدنينيإ إالساكن إالتحوطاتإالتحهيراتإوتوعية إتشيلإذه  إوقد إوالعسكرية. إالاعتااراتإال نسانية ةهيا

ووضعإالعالماتإوالتسيي إورصدإاملنوقةإاملتأأثرةإابملتفجراتإمنإخملفاتإاحلرب،إعىلإالنحوإاملانيإإابخملاطر

 يفإاجلزءإالثاينإمنإاملرةقإالتقين.

 6املادةإ

 أأحاكمإتتعلقإحباميةإالاعثاتإواملنظامتإال نسانيةإمنإأ اثرإاملتفجراتإمنإخملفاتإاحلرب

 الورفإيفإنزاعإمسلح:لكإطرفإمنإالأطرافإاملتعاقدةإالساميةإوإإ-1إ

إواملنظامتإإ إللاعثات إاحلرب إخملفات إمن إاملتفجرات إأ اثر إمن إاملس تواع، إقدر إامحلاية، إيوةر )أأ(

ال نسانيةإالعامةلإأأوإاليتإسوفإتعيلإيفإاملنوقةإاليتإختضعإلس يورةإالورفإاملتعاقدإالسايمإأأوإالورفإيفإ

 نزاعإمسلح،إودمواةقةإذكلإالورف؛

قبلإتكلإالاعثاتإأأوإاملنظامتإال نسانية،إوقدرإاملس تواعإمنإالناحيةإ)ب(إيوةرإعندإالولبإمنإإ

العيلية،إمعلوماتإعنإمواقعإمجيعإاملتفجراتإمنإخملفاتإاحلربإاليتإيعملإبوجودذاإيفإاملنوقةإاليتإس تعيلإ

 أأوإتعيلإةهياإةعال إاملنظيةإأأوإالاعثةإال نسانيةإاليتإطلاتإاملعلومات؛

القانونإال نساينإادلويلإالقامئ،إأأوإغري إمنإالصكوكإادلوليةإاملنواقة،إإأأحاكمإذه إاملادةإلإمتسإ-2إ

 أأوإالقراراتإالصادرةإعنإاجلسإالأمنإالتابعإللأممإاملتحدة،إواليتإتنصإعىلإتوةريإقدرإأأكربإمنإامحلاية.

 7املادةإ

 املساعدةإاملقدمةإةاميإيتعلقإابملتفجراتإاملوجودةإمنإخملفاتإاحلرب

نإالأطرافإاملتعاقدةإالساميةإطلبإاملساعدةإوتلقهيا،إحيامثإاكنإذكلإمناس اا ،إحيقإللكإطرفإمإ-1إ

إواملؤسساتإ إاملنظامت إومن إالأطراف إغري إادلول إومن إالسامية إاملتعاقدة إالأطراف إمن إأ خر إطرف من

 ادلولية،إيفإالتعاملإمعإاملشالكإاليتإتثريذاإاملتفجراتإاملوجودةإمنإخملفاتإاحلرب.

إيفإمعاجلةإإويقومإلكإطرفإمنإ-2إ إاملساعدة إعىلإذكلإبتقدمي إقادر إالسامية الأطرافإاملتعاقدة

إمنإالناحيةإ إوممكنا  املشالكإاليتإمتثلهاإاملتفجراتإاملوجودةإمنإخملفاتإاحلرب،إحس امبإيكونإذكلإرضوراي 

إلهها إال نسانية إالأذداف إبهكل، إقياهما إدلى إاعتاارذا، إيف إالسامية إاملتعاقدة إالأطراف إوتضع إالعيلية.

 الربوتوكولإوكهكلإاملعايريإادلوليةإدماإةهياإاملعايريإادلوليةإللأعاملإاملتعلقةإابلألغام.
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 8املادةإ

 التعاونإواملساعدة

إوضعإإ-1إ إاجال إيف إاملساعدة إذكل، إعىل إقادر إالسامية إاملتعاقدة إالأطراف إمن إطرف إلك يقدم

زاةلإاملتفجراتإمنإخملفاتإاحلربإأأوإالتخلصإمهناإأأوإت دمريذاإوتوعيةإالساكنإاملدنينيإابخملاطرإالعالماتإوا 

وماإيتصلإبهكلإمنإأأنشوة،إمنإخاللإهجاتإمهناإمنظومةإالأممإاملتحدةإأأوإاملنظامتإأأوإاملؤسساتإادلوليةإ

أأوإال قلمييةإأأوإالوطنيةإاملعنيةإأأوإجلنةإالصليبإالأمحرإادلوليةإأأوإمجعياتإالصليبإالأمحرإوالهاللإالأمحرإ

 يلإأأوإاملنظامتإغريإاحلكوميةإأأوإعىلإأأساسإثناي.الوطنيةإواحتادذاإادلو

إأأجلإرعايةإإ-2إ إمن إعىلإذكلإاملساعدة إالقادرة إالسامية إلكإطرفإمنإالأطرافإاملتعاقدة ويقدم

إواقتصاداي .إوجيوزإتقدميإذه إ دماهجمإاجامتعيا  عادةإا  عادةإتأأذيلهمإوا  حضاايإاملتفجراتإمنإخملفاتإاحلربإوا 

إأأوإال قلمييةإأأوإاملساعدةإمنإخاللإهجاتإمهن إأأوإاملنظامتإأأوإاملؤسساتإادلولية إمنظومةإالأممإاملتحدة، ا

إالوطنيةإ إالأمحر إوالهالل إالأمحر إالصليب إمجعيات إأأو إادلولية إالأمحر إالصليب إجلنة إأأو إاملعنية، الوطنية

 واحتادذاإادلويل،إأأوإاملنظامتإغريإاحلكومية،إأأوإعىلإأأساسإثناي.

إالأطرافإ-3إ إمن إطرف إلك إالصناديقإإويسامه إيف إذكل، إعىل إالقدرة إدليه إالسامية املتعاقدة

إعنإالصناديقإالاستامئنيةإالأخرىإذاتإالصةل،إ طارإمنظومةإالأممإاملتحدة،إةضال  الاستامئنيةإاملنشأأةإيفإا 

 لتيسريإتقدميإاملساعدةإدموجبإذهاإالربوتوكول.

ماإميكنإمنإتاادلإاملعداتإإوحيقإللكإطرفإمنإالأطرافإاملتعاقدةإالساميةإاملشاركةإيفإأأقىصإ-4إ

إالتكنولوجياتإاملتصةلإ إابس تثناء إالربوتوكول، إذها إلتنفيه إالالزمة إوالتكنولوجية إواملعلوماتإالعليية واملواد

إولإ إالوطنية، إلترشيعاهتا إوةقا  إبتيسريإْعلياتإالتاادلإذه  إالسامية إالأطرافإاملتعاقدة إوتتعهد ابلأسلحة.

إعىلإتوإ إلإداعيإلها إللأغراضإتفرضإقيودا  إمنإمعلوماتإتكنولوجية إيتصلإهبا ةريإمعداتإالتوهريإوما

 ال نسانية.

ويتعهدإلكإطرفإمنإالأطرافإاملتعاقدةإالساميةإبتوةريإاملعلوماتإلقواعدإالاياانتإذاتإالصةلإإ-5إ

طارإمنظومةإالأممإاملتحدةإللأعاملإاملتعلقةإابلألغام،إولإس اميإاملعلوماتإاملتعلقةإدمخإ تلفإوسائلإاملنشأأةإيفإا 

زاةلإاملتفجراتإمنإخملفاتإاحلرب،إأأوإقوامئإأأسامءإاخلرباءإأأوإاكلتإتقدميإاخلربةإأأوإمراكزإ وتكنولوجياتإا 

زاةلإاملتفجراتإمنإخملفاتإاحلرب،إوالقيام،إعىلإأأساسإطوعي،إبتوةريإاملعلوماتإ التصالإالوطنيةإبشأأنإا 

 التقنيةإعنإأأنواعإاذلخائرإاملتفجرةإذاتإالصةل.

وزإللأطرافإاملتعاقدةإالساميةإأأنإتقدمإا ىلإالأممإاملتحدةإأأوإا ىلإغريذاإمنإالهيئاتإاخملتصةإأأوإوجيإ-6إ

ا ىلإدولإأأخرىإطلااتإمدعومةإابملعلوماتإذاتإالصةل.إوجيوزإتقدميإذه إالولااتإا ىلإالأمنيإالعامإللأممإ

ىلإاملنظامتإا إالساميةإوا  إا ىلإمجيعإالأطرافإاملتعاقدة دلوليةإواملنظامتإغريإاحلكوميةإاملتحدة،إاذليإحييلها

 ذاتإالصةل.



332 
 

إأأنإيتخه،إيفإإ-7إ إاملتحدة، إا ىلإالأمم إاملتحدة،إيفإحاةلإالولااتإاملقدمة إللأمم وجيوزإللأمنيإالعام

حدودإاملواردإاملتاحةإلـه،إاخلوواتإاملالمئةإلتقيميإالوضعإوأأنإيويص،إابلتعاونإمعإالورفإاملتعاقدإالسايمإ

إ3الأطرافإاملتعاقدةإالساميةإاليتإترتتبإعلهياإمسؤوليةإعىلإالنحوإاملانيإيفإاملادةإاملقدمإللولبإوغري إمنإ

إأأنإيقدمإا ىلإالأطرافإاملتعاقدةإالساميةإتقريرا إعنإ أأعال ،إبتقدميإاملساعدةإاملالمئة.إوجيوزإللأمنيإالعامإأأيضا 

اليتإميكنإتقدميهاإمنإالصناديقإإأأيإتقيميإكههاإوعنإنوعإاملساعدةإاملولوبةإونواقها،إدماإيفإذكلإاملساذامت

طارإمنظومةإالأممإاملتحدة.  الاستامئنيةإاملنشأأةإيفإا 

 9املادةإ

 التدابريإالوقائيةإالعامة

إالساميةإعىلإاختاذإإ-1إ مراعاةإخملتلفإاحلالتإوالقدراتإيُشجعإلكإطرفإمنإالأطرافإاملتعاقدة

اتإاحلربإا ىلإاحلدإالأدىن،إدماإةهيا،إعىلإسبيلإتدابريإوقائيةإعامةإتريمإا ىلإتقليلإظهورإمتفجراتإمنإخملف

لهياإيفإاجلزءإالثالثإمنإاملرةقإالتقين.  الشيولإلإاحلرص،إتكلإاملشارإا 

إبتبادلإإ-2إ إطوعي، إأأساس إعىل إيقوم، إأأن إالسامية إاملتعاقدة إالأطراف إمن إطرف إللك وجيوز

رساءإأأةضلإاملامرس  منإذه إاملادة.إ1اتإةاميإيتعلقإابلفقرةإاملعلوماتإذاتإالصةلإابجلهودإالراميةإا ىلإتعزيزإوا 

 10املادةإ

 املشاوراتإبنيإالأطرافإاملتعاقدةإالسامية

تتعهدإالأطرافإاملتعاقدةإالساميةإابلتشاورإوالتعاونإةاميإبيهناإبشأأنإاكةةإاملسائلإاملتعلقةإبتنفيهإإ-1إ

إدم إالسامية إيعقدإمؤمترإللأطرافإاملتعاقدة إالغرض، إولهها إالربوتوكول. إالأطراف،إعىلإأألإذها إأأغلاية واةقة

 يقلإالعددإعنإمثانيةإعرشإطرةا إمنإالأطرافإاملتعاقدةإالإسامية.

 وتشيلإأأعاملإمؤمتراتإالأطرافإاملتعاقدةإالساميةإماإي ي:إ-2إ

 )أأ(إاس تعراضإحاةلإذهاإالربوتوكولإوتنفيه ؛إ

لوطين،إدماإيفإذكلإتقدميإتقاريرإ)ب(إالنظرإيفإاملسائلإاملتعلقةإبتنفيهإذهاإالربوتوكولإعىلإالصعيدإاإ

 وطنيةإعىلإأأساسإس نوي؛

 )ج(إالتحضريإملؤمتراتإالاس تعراض.إ

وتتحيلإالأطرافإاملتعاقدةإالساميةإوادلولإغريإالأطرافإاملشاركةإيفإمؤمترإالأطرافإاملتعاقدةإإ-3إ

 بإالاقتضاء.الساميةإتاكليفإاملؤمتر،إوةقا إجلدولإالأنصاةإاملقررةإيفإالأممإاملتحدةإمعدل إحبس

 11املادةإ

 الامتثال

داراتهإاملعنيةإإ-1إ يولبإلكإطرفإمنإالأطرافإاملتعاقدةإالساميةإقيامإقواتهإاملسلحةإوواكلتهإأأوإا 

إيتناسبإوالأحاكمإذاتإالصةلإيفإ جراءاتإتنفيهيةإمناس اةإوتلقيإأأةراد إتدرياا  صدارإتعلاميتإعسكريةإوا  اب 

 ذهاإالربوتوكول.
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تعاقدةإالساميةإبأأنإتتشاورإوتتعاونإةاميإبيهناإعىلإأأساسإثنايإأأوإعنإطريقإوتتعهدإالأطرافإاملإإ-2إ

الأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإأأوإمنإخاللإال جراءاتإادلوليةإاملناس اةإالأخرى،إمنإأأجلإحلإأأيإمشالكإقدإ

 تنشأأإةاميإيتعلقإبتفسريإأأحاكمإذهاإالربوتوكولإوتوايقها.

 املرةقإالتقين

منإإ9وإ5وإ4إأأةضلإاملامرساتإاملقرتحةإلتحقيقإالأذدافإالواردةإيفإاملوادإيضمإذهاإاملرةقإالتقينإ

 ذهاإالربوتوكول.إوتتوىلإالأطرافإاملتعاقدةإالساميةإتنفيهإذهاإاملرةقإالتقينإعىلإأأساسإطوعي.

اتحهتاإ-إ1  تسجيلإاملعلوماتإعنإاذلخائرإغريإاملتفجرةإواذلخائرإاملرتوكة،إوختزينإذه إاملعلوماتإوا 

إإ إينبغيإ)أأ( إمتفجرة، إغري إأأصاحتإذخائر إأأهنا إاليتإحيمتل إيتعلقإابذلخائر إةامي إاملعلومات: تسجيل

 لدلوةلإأأنإتسعىإا ىلإتسجيلإاملعلوماتإالتاليةإبأأقىصإقدرإممكنإمنإادلقة:

 حتديدإاملناطقإاملس هتدةةإابس تخدامإاذلخائرإاملتفجرة؛‘إ1’

 ؛‘1’ملناطقإالواردةإيفإالفقرةإالفرعيةإالعددإالتقرييبإلذلخائرإاملتفجرةإاملس تخدمةإيفإا‘إ2’

 ؛‘1’نوعإوطايعةإاذلخائرإاملتفجرةإاملس تخدمةإيفإاملناطقإالواردةإيفإالفقرةإالفرعيةإ‘إ3’

 املوقعإالعامإلذلخائرإغريإاملتفجرةإاملعروةةإواحملمتةل.‘إ4’

نإتسعىإا ىلإتركإوحيامثإتضورإدوةلإماإا ىلإتركإذخائرإمتفجرةإيفإأأثناءإسريإالعيليات،إينبغيإلهاإأأإإ

 ذه إاذلخائرإعىلإحنوإأ منإومأأمونإوتسجيلإاملعلوماتإعهناإكامإي ي:

 موقعإاذلخائرإاملرتوكة؛‘إ5’

 المكيةإالتقريبيةإلذلخائرإاملرتوكةإيفإلكإموقعإحمدد؛‘إ6’

 أأنواعإاذلخائرإاملرتوكةإيفإلكإموقعإحمدد.‘إ7’

إإ إمعلومات إجسلت إقد إدوةل إلأي إينبغي إاملعلومات: إختزين إذه إ)ب( إختزن إأأن إ)أأ( إللفقرة وةقا 

اتحهتاإلحقا إوةقا إللفقرةإ)ج(.  املعلوماتإبوريقةإتسيحإابس تعادهتاإوا 

إللفقرتنيإ)أأ(إو)ب(إأأنإتتيحإإ )ج(إا اتحةإاملعلومات:إلإبدإلأيإدوةلإتسجلإوختزنإاملعلوماتإوةقا 

لليعلوماتإمنإالزتاماتإأأخرى،إذه إاملعلومات،إمعإمراعاةإمصاحلهاإالأمنيةإوماإيرتتبإعىلإادلوةلإاملقدمةإ

 وذكلإوةقا إللأحاكمإالتالية:

 املضيون:‘إ1’إ

 ينبغيإأأنإتتضينإاملعلوماتإاملتاحةإعنإاذلخائرإغريإاملتفجرةإتفاصيلإعامإي ي:إ

 (إاملوقعإالعامإلذلخائرإغريإاملتفجرةإاملعروةةإواحملمتةل؛1)إ

 هتدةةإوالعددإالتقرييبإلهه إاذلخائر؛(إأأنواعإاذلخائرإاملتفجرةإاملس تخدمةإيفإاملناطقإاملس 2)إ

إيتصلإبهكلإمنإ3)إ إوما (إطريقةإالتعرفإعىلإاذلخائرإاملتفجرة،إدماإيفإذكلإلوهناإوجحيهاإوشلكها

 عالماتإأأخرى؛

 (إطريقةإالتخلصإال منإمنإاذلخائرإاملتفجرة.4)إ
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 وينبغيإأأنإتتضينإاملعلوماتإاملتاحةإعنإاذلخائرإاملرتوكةإتفاصيلإعامإي ي:إ

 (إموقإعإاذلخائرإاملرتوكة؛5)إ

 (إالعددإالتقرييبإلذلخائرإاملرتوكةإيفإلكإموقعإحمدد؛6)إ

 (إأأنواعإاذلخائرإاملرتوكةإيفإلكإموقعإحمدد؛7)إ

 (إطريقةإالتعرفإعىلإاذلخائرإاملرتوكة،إدماإيفإذكلإلوهناإوجحيهاإوشلكها؛8)إ

 (إمعلوماتإعنإنوعإوطرائقإتغليفإاذلخائرإاملرتوكة؛9)إ

 ذزيةإذه إاذلخائرإلالس تخدام؛(إجا10)إ

 (إموقعإوطايعةإأأيإأأخفاخإمتفجرةإيُعملإعنإوجودذاإيفإمنوقةإاذلخائرإاملرتوكة.11)إ

إ2’إ إاملتأأثرةإ‘ إاملنوقة إعىل إتس يور إاليت إالأطراف إأأو إللورف إاملعلومات إا اتحة إينبغي املتلقي:

إتشا إبأأهنا إلليعلومات إاملتيحة إادلوةل إتقتنع إاليت إاملؤسسات إأأو إتوهريإوللأشخاص إيف إستشارك، إأأو رك،

املنوقةإاملتأأثرةإمنإاذلخائرإغريإاملتفجرةإأأوإاذلخائرإاملرتوكة،إويفإتوعيةإالساكنإاملدنينيإدمخاطرإاذلخائرإ

 غريإاملتفجرةإأأوإاذلخائرإاملرتوكة.

إالآلية:إينبغيإلدلوةل،إحيامثإاكنإذكلإممكنا ،إأأنإتس تخدمإالآلياتإاملنشأأةإعىلإالصعيدإادلويلإأأو‘إ3’إ

آليةإدائرةإالأممإاملتحدةإللأعاملإاملتعلقةإابلألغام،إ احمل يإل اتحةإاملعلومات،إكأنإتتيحهاإعنإطريقإاس تخدامإأ

إحس امبإتس تنس اهإ إمنإالواكلتإذاتإاخلربة، إوغريذام إالألغام، زاةل إاملعلوماتإبشأأنإْعلياتإا  دارة إا  ونظام

 ادلوةلإاملتيحةإلليعلومات.

إينبغيإأأنإتتاحإامل‘إ4’إ علوماتإبأأرسعإماإميكن،إمعإمراعاةإمسائلإمنإقبيلإماإقدإيكونإالتوقيت:

إيتصلإ نسانية،إومدىإتواةرإاملعلوماتإوموثوقيهتا،إوما إمنإْعلياتإعسكريةإوا  إيفإاملناطقإاملتأأثرة جاراي 

 بهكلإمنإقضاايإأأمنية.

 التحهيراتإوالتوعيةإابخملاطرإووضعإالعالماتإوالتسيي إوالرصدإ-2

 املصولحاتإالأساس ية

ىلإإ )أأ(إالتحهيراتإيهإتوةريإاملعلوماتإالتحهيريةإللساكنإاملدنينيإيفإالوقتإاحملدد،إبقصدإالتقليلإا 

 أأدىنإحدإمنإاخملاطرإاليتإتسبهباإاملتفجراتإمنإخملفاتإاحلربإيفإاملناطقإاملتأأثرة.

إتاإ إلتيسري إابخملاطر إالتوعية إبرام  إتضم إأأن إمن إابخملاطر إاملدنيني إالساكن إلتوعية إينبغي ادلإ)ب(

إيتس ىنإا طالعإذه إ إكامي إواملنظامتإال نسانية إوالسلواتإاحلكومية إاملتأأثرة املعلوماتإبنيإاجملمتعاتإاحمللية

اجملمتعاتإعىلإاخملاطرإاليتإتشلكهاإاملتفجراتإمنإخملفاتإاحلرب.إوعادةإماإتكونإبرام إالتوعيةإابخملاإطرإ

 نشاطا إطويلإالأمد.

 تعلقةإابلتحهيراتإوالتوعيةإابخملاطرالعنارصإاملكونةإلأةضلإاملامرساتإاملإ

إاملعايريإالوطنيةإإ إبرام إالتحهيراتإوالتوعيةإابخملاطر،إحيامثإأأمكن، إينبغيإأأنإتراعىإيفإمجيع )ج(

زاةلإالألغام.  وادلوليةإالسائدة،إدماإةهياإاملعايريإادلوليةإاملتعلقةإبعيلياتإا 
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إإ إاملدنينيإاملتأأثرينإوتوعيهتم إالساكن إينبغيإحتهير إحبيثإيشيلإذكلإاملدنينيإاذلينإ)د( ابخملاطر،

إواملدنينيإاذلينإ إاملناطق، إمتفجراتإمنإخملفاتإاحلربإوحولإذه  يعيشونإيفإاملناطقإاليتإتوجدإةهيا

 ميرونإهبه إاملناطق.

)ذـ(إينبغيإا صدارإحتهيراتإيفإأأرسعإوقتإممكن،إتاعا إلليوقفإواملعلوماتإاملتاحة.إوينبغيإأأنإحيلإإ

ابخملاطرإحملإبرانم إالتحهيراتإيفإأأرسعإوقتإممكن.إوينبغيإحتهيرإاجملمتعاتإاحملليةإاملتأأثرةإبرانم إالتوعيةإ

 وتوعيهتاإابخملاطرإعىلإادلوامإيفإأأبكرإوقتإممكن.

)و(إينبغيإللأطرافإيفإرصاعإماإأأنإتس تعنيإبأأطرافإاثلثةإمثلإاملنظامتإادلوليةإواملنظامتإغريإإ

 املهاراتإلتوعيةإالساكنإابخملاطرإعىلإحنوإةعال.احلكوميةإعندماإلإمتتكلإاملواردإوإ

ضاةيةإمنإأأجلإالتحهيراتإوالتوعيةإإ نإأأمكن،إمواردإا  )ز(إينبغيإللأطرافإيفإرصاعإماإأأنإتوةر،إا 

نتاجإموادإالتوعيةإابخملاطر،إ ابخملاطر.إوقدإتشيلإالانودإمنإذهاإالقبيلإماإي ي:إتقدميإادلمعإاللوجس يت،إوا 

 لوماتإعامةإعنإاخلرائط.وتقدميإادلمعإاملايلإومع

 وضعإالعالماتإلتحديدإاملنوقةإاملتأأثرةإابملتفجراتإمنإخملفاتإاحلربإوتسيي إذه إاملنوقةإورصدذا

)ح(إينبغيإللأطرافإيفإرصاعإما،إأأنإتكفل،إحيامثإأأمكن،إويفإأأيإوقتإيفإأأثناءإالرصاعإوبعد ،إإ

ىلإأأقىصإمدىإممكن،إبوضعإوحيامثإُوجدتإاملتفجراتإمنإخملفاتإاحلرب،إأأنإتقومإيفإأأبكرإوإ قتإممكنإوا 

عالماتإلتحديدإاملناطقإاليتإتوجدإةهياإاملتفجراتإمنإخملفاتإاحلرب،إوبتسيي إذه إاملناطقإورصدذاإ

بعادإالساكنإاملدنينيإعهناإعنإحنوإةعال،إوذكلإوةقا إللأحاكمإالتالية.  كاميإتضينإا 

ئقإوضعإالعالماتإاملتعارفإعلهياإمنإ)ط(إينبغيإاس تخدامإالعالماتإالتحهيريةإاملستندةإا ىلإطراإ

إوينبغيإأأنإ إخورة. إاملتأأثرة،إيفإوضعإعالماتإلتحديدإاملناطقإاليتإيشتبهإيفإأأهنا جانبإاجملمتعاتإاحمللية

تكونإال شاراتإوغريذاإمنإالعالماتإاليتإحتددإختومإاملناطقإاخلورةإظاذرةإللعيانإوسهةلإالقراءةإومتينةإ

إللتأأثرياتإالايئيةإقد إيعتربإمضنإومقاومة إوينبغيإأأنإحتددإبوضوحإأأيإاجلوانبإاملعليةإحبدود رإال ماكن،

 املنوقةإاملتأأثرةإابملتفجراتإمنإخملفاتإاحلربإوأأهياإيعتربإأ منا .

رساءإذيلكإمناسبإيتوىلإمسؤوليةإرصدإوصيانةإنظمإوضعإالعالماتإادلامئةإواملؤقتة،إإ )ي(إينبغيإا 

دماجهإيفإالربام إالوطنيةإواحمللي  ةإللتوعيةإابخملاطر.ويمتإا 

 التدابريإالوقائيةإالعامةإ-3

ينبغيإلدلولإاليتإتنت إاذلخائرإاملتفجرةإأأوإتشرتهياإأأنإتسعى،إا ىلإأأقىصإمدىإممكنإولكامإاكنإذكلإإ

 مناس اا ،إا ىلإضامنإتنفيهإومراعاةإالتدابريإالتاليةإخاللإدورةإحياةإاذلخائرإاملتفجرة.

دارةإصنعإاذلخائرإ  )أأ(إا 

نتاجإحبيثإحتققإأأكربإقدرإممكنإمنإاملوثوقيةإيفإاذلخائر.ينبغيإ‘إ1’إ  تصيميإْعلياتإال 

نتاجإلتدابريإمعمتدةإملراقبةإاجلودة.‘إ2’إ  ينبغيإأأنإختضعإْعلياتإال 

نتاجإاذلخائرإاملتفجرةإأأنإتواقإاملعايريإاملعمتدةإلضامنإاجلودةإاملعرتفإهباإعامليا .‘إ3’إ  ينبغيإخاللإا 
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راتإقبولإمنإخاللإالقيامإبتجاربإابذلخريةإاحليةإعربإطائفةإمنإالأوضاعإأأوإينبغيإا جراءإاختاا‘إ4’إ

 منإخاللإا جراءاتإمعمتدةإأأخرى.

 ينبغيإاشرتاطإاستيفاءإمعايريإعاليةإاملوثوقيةإيفإصفقاتإاذلخائرإاملتفجرةإوْعلياتإنقلها.‘إ5’إ

دارةإاذلخائرإ  )ب(إا 

عإادلولإعىلإمنإأأجلإضامنإأأةضلإموثوقيةإممكنةإيفإاذلخائرإاملتفإ جرةإعىلإالأجلإالوويل،إتشجه

توايقإأأةضلإقواعدإاملامرساتإوال جراءاتإالتنفيهيةإةاميإيتعلقإبتخزينإذه إاذلخائرإونقلهاإوخزهناإميدانيا إ

رشاداتإالتالية.  ومناولهتا،إوةقا إلال 

رإامحلايةإينبغي،إعندإالرضورة،إخزنإاذلخائرإاملتفجرةإيفإمراةقإأ منةإأأوإحاوايتإمناس اةإتوة‘إ1’إ

نإاقتضتإالرضورةإذكل.  لذلخائرإومكوانهتاإيفإوسطإتمتإمراقبته،إا 

إ2’إ نتاجإومراةقإالتخزينإوامليدانإبوريقةإ‘ ىلإمراةقإال  ينبغيإلدلوةلإأأنإتقومإبنقلإاذلخائرإمنإوا 

 تقللإا ىلإأأدىنإحدإمنإتلفإاذلخائر.

أأنإتس تخدم،إحيامثإتقتيضإالرضورة،إإينبغيإلدلوةل،إعندماإتقومإبتخزينإاذلخائرإاملتفجرةإونقلها،‘إ3’إ

 حاوايتإمناس اةإوأأوساطا إخاضعةإلليراقبة.

وينبغيإالتقليلإمنإخورإحدوثإانفجاراتإيفإخمزوانتإاذلخائرإا ىلإأأدىنإحدإعنإابس تخدامإ‘إ4’إ

 ترتيباتإختزينإمناس اة.

إ5’إ إواختاا‘ إوتعقهبا رذا،إحبيثإينبغيإلدلولإأأنإتواقإا جراءاتإمناس اةإلتسجيلإاذلخائرإاملتفجرة

تش متلإعىلإمعلوماتإعنإاترخيإصنعإلكإعددإأأوإمجموعةإأأوإدةعةإمنإاذلخائر،إومعلوماتإعنإاملاكنإاذليإ

 اكنتإتوجدإةيه،إوأأوضاعإختزيهنا،إوالعواملإالايئيةإاليتإتعرضتإلها.

يةإبصفةإينبغيإأأنإختضعإاذلخائرإاملتفجرةإاخملزونة،إلكامإاكنإذكلإمناس اا ،إلختااراتإابذلخريةإاحلإ‘إ6’إ

 دوريةإضامان إلأداءإذه إاذلخائرإحسبإاملولوب.

إ7’إ إمناس اا ،إ‘ إذكل إاكن إلكام إختضع، إأأن إاخملزونة إاملتفجرة إلذلخائر إالفرعي إالتجييع إلعيليات ينبغي

 لتجاربإخمتربيةإضامان إلأداءإذه إاذلخائرإحسبإاملولوب.

إ8’إ إيفإ‘ إدما إا جراءاتإمناس اةإحيامثإتقتيضإالرضورة، دخالإتغيرياتإعىلإالعيرإينبغيإاختاذ ذكلإا 

إا جراءاتإالتسجيلإوالتعقبإ إمنإخالل إلليعلوماتإاليتإيمتإاحلصولإعلهيا إوذكلإنتيجة إلذلخائر، املتوقع

ماكنيةإالاعامتدإعىلإذه إاذلخائر.  والاختاار،إمنإأأجلإاحملاةظةإعىلإا 

 )ج(إالتدريبإ

إأأحدإيعدإتدريبإمجيعإاملوظفنيإالعاملنيإيفإمناوةلإاذلخائرإاملتفجإ إمالمئا  رةإونقلهاإواس تخداهماإتدرياا 

إوذلكلإينبغيإلدلولإأأنإ إعىلإالنحوإاملتوىخ. إموثوقا  إتشغيال  العواملإاملهيةإيفإالسعيإا ىلإضامنإتشغيلها

إةاميإيتعلقإابذلخائرإاليتإ إمالمئا  إلتدريبإاملوظفنيإتدرياا  إضامان  إبرام إتدريبإمناس اةإوأأنإتُاقيإعلهيا تضع

 عاملإمعها.يتعنيإعلهيمإالت
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 )د(إالنقلإ

ينبغيإلأيإدوةلإتعزتمإنقلإذخائرإا ىلإدوةلإأأخرىإملإتكنإيفإالسابقإمتتكلإذهاإالنوعإمنإاذلخائرإإ

إواس تخداهماإ أأنإتسعىإا ىلإضامنإأأنإتكونإدلىإادلوةلإاملتلقيةإلتكلإاذلخائرإالقدرةإعىلإختزيهناإوصيانهتا

 بشلكإحصيح.

نتاجإيفإاملس تقبلإ  )ذـ(إال 

إأأوإينبغيإأأنإإ نتاهجا إا  إاليتإتعزتم تدرسإادلوةلإس الإووسائلإحتسنيإاملوثوقيةإيفإاذلخائرإاملتفجرة

إرشاءذا،إبقصدإحتقيقإأأعىلإدرجةإمنإاملوثوقية.
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نتاجإونقلإالألغامإ إاتفاقيةإحظرإاس تعاملإوختزينإوا 

إاملضادةإللأةراد،إوتدمريإتكلإالألغام

1997اتفاقيةإأأواتواإ
1

 

 1997أأيلولإ/إسبمتربإ18إحررتإيفإأأوسلو،إالرنوجيإيف

 إإادليااجــة

نإادلولإالأطراف:  ا 

ةرادإاليتإتقتلإأأوإتشو ،إلكإ هناءإاملعاانةإوال صاابتإالناجتةإعنإالألغامإاملضادةإللأ تصيامي إمهناإعىلإا 

أأس اوع،إمئاتإالأشخاص،إمعظيهمإمنإالأبرايءإواملدنينيإالعزلإوخباصةإالأطفال،إوتعيقإالتيميةإالاقتصاديةإ

إبعدإوالتعي إوتتسببإيفإنتاجئإأأخرىإوخمية إا ىلإالوطن، إمنإالعودة إالالجئنيإواملرشدينإداخليا  إومتنع ري،

 س نواتإمنإزرعها.

إلليسامهةإبوريقةإةعاةلإومنسقةإيفإالتصديإ ذإتعتقدإأأنإمنإالرضوريإأأنإتاهلإقصارىإهجودذا وا 

ةرادإاملزروعةإيفإش ىتإبقا زاةلإالألغامإاملضادةإللأ  عإالعامل،إوضامنإتدمريذا.للتحديإاملمتثلإيفإا 

عادةإ إيفإذكلإا  إدما إوتأأذيلهم، إالألغام إحضااي إلرعاية إاملساعدة إيفإتوةري إقصاراذا إترغبإيفإبهل ذ وا 

دماهجمإاجامتعيا إواقتصاداي .  ا 

ةرادإمنإشأأنهإأأنإيشلكإأأيضا إتدبريا إذاما إمنإتدابريإبناءإ لغامإاملضادةإللأ ذإتسملإبأأنإاحلظرإالتامإللأ وا 

 الثقة.

إ ذ إوالأهجزةإوا  إاملتفجرة إوالأخفاخ إالألغام إاس تعامل إتقييد إأأو إحبظر إاملتعلق إالربوتوكول إابعامتد ترحب

،إواملرةقإابتفاقيةإحظرإأأوإتقييدإاس تعاملإأأسلحةإتقليديةإ1966أ اير/مايوإإ2الأخرى،إبصيغتهإاملعدةلإيفإ

إمفرطةإالرضرإأأوإعشوائيةإالأثر،إوتدعوإمجيعإادلولإا ىلإ التصديقإاملاكرإعىلإذهاإمعينةإميكنإاعتاارذا

 الربوتوكولإمنإجانبإمجيعإادلولإاليتإملإتفعلإذكلإبعد.

إ إالعامة إبقرارإامجلعية ذإترحبإأأيضا  اذليإإ1996اكنونإالأول/ديسيربإإ10قافإاملؤرخإإ51/45وا 

نتاجإونقلإ إحيظرإاس تعاملإوختزينإوا  برامإاتفاقإدويلإةعالإملزمإقانوان  حيثإادلولإعىلإالسعيإهبيةإا ىلإا 

ةراد.  الألغامإالربيةإاملضادةإللأ

                                                 
1
إاملصدر:إاملوقعإالرمسيإللجنةإادلوليةإللصليبإالأمحر.إ 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntd7w.htm#gs.rtuuby. 

نتاجإونقلإالألغاماملغربإملإيصا  املضادةإللأةرادإوتدمريإتكلإالألغام. دقإوملإيوقعإعىلإاتفاقيةإحظرإاس تعاملإوختزينإوا 
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إواملتعددإ إالانفرادي إالصعيدين إعىل إاملاضية إالس نوات إخالل إاملتخهة إابلتدابري إكهكل إترحب ذ وا 

إوختزيهناإ ةراد إللأ إاملضادة إالألغام إتعليقإاس تخدام إأأو إتقييد إأأو إا ىلإحظر إوالرامية الأطرافإعىلإالسواء،

نتاهجاإونقلها.  وا 

ذإتؤكدإدورإالوعيإالعامإيف إا ىلإحظرإاتمإوا  إيتجىلإيفإادلعوة إتعزيزإمبادئإال نسانيةإعىلإحنوإما

إللصليبإالأمحرإوالهاللإ إادلولية إاحلركة إالغاية إلهه  إهبا إاليتإتضولع إوتقرإابجلهود ةراد إللأ إاملضادة لغام للأ

 أأحناءإالعامل.الأمحر،إوامحلةلإادلوليةإحلظرإالألغامإالربيةإوالعديدإمنإاملنظامتإغريإاحلكوميةإالأخرىإيفإاكةةإ

إ إاملؤرخ إأأواتوا عالن إا  إا ىل إتشري ذ إإ5وا  إالأول/أأكتوبر إإ1996ترشين إاملؤرخ إبروكسل عالن إ27وا 

إ إيونيو إ/ إحيظرإإ1997حزيران إقانوان  إملزم إدويل إاتفاق إل برام إالتفاوض إعىل إادلويل إاجملمتع إحيثان الذلين

ةراد. نتاجإونقلإالألغامإاملضادةإللأ  اس تعاملإوختزينإوا 

إاس إ إتؤكد ذ إعىلإالعيلإوا  إالعزم إوتعقد إالتفاقية، إا ىلإذه  إادلولإعىلإالانضامم تصوابإمحلإمجيع

إالأممإاملتحدة،إ احلثيثإمنإأأجلإتشجيعإا ضفاءإالوابعإالعامليإعلهياإيفإمجيعإاملنتدايتإذاتإالصةل،إدماإةهيا

إا إحظر إومؤمتراتإاس تعراضإاتفاقية إوالتجيعات، إواملنظامتإال قلميية، إنزعإالسالح، س تعراضإأأوإومؤمتر

 تقييدإاس تعاملإأأسلحةإتقليديةإمعينةإميكنإاعتااإرذاإمفرطةإالرضرإأأوإعشوائيةإالأثر.

إالقانونإال نساينإادلويلإالقائلإبأأنإحقإالأطرافإيفإنزاعإمسلح،إيفإاختيارإ ذإتستندإا ىلإمبدأأ وا 

ىلإاملادأأإاذليإحيرمإاللجوءإيف ىلإإأأساليبإاحلربإأأوإوسائلهاإليسإابحلقإغريإاحملدود،إوا  املنازعاتإاملسلحةإا 

آلما إلإ اس تخدامإأأسلحةإوقهائفإومعداتإوأأساليبإحربيةإيكونإمنإطايعهتاإأأنإتسببإأأرضارا إمفرطةإأأوإأ

ىلإاملادأأإاذليإيوجبإالمتيزيإبنيإاملدنينيإواملقاتلني.  داعيإلها،إوا 

 قدإاتفقتإعىلإماإي ي:

 1املادةإ

 الزتاماتإعامة

 حتتإأأيإظروف:تتعهدإلكإدوةلإطرفإبأألإتقومإإ-1

ةراد.إ)أأإ  (إابس تعاملإالألغامإاملضادةإللأ

إأأوإإ)ب إختزيهنا إأأو إأأخرى، إطريقة إبأأي إحيازهتا إأأو ةراد إللأ إاملضادة إالألغام نتاج إا  إأأو إابس تحداث )

 الاحتفاظإهباإأأوإنقلهاإا ىلإأأيإاكن،إبصورةإمبارشةإأأوإغريإمبارشة.

يامإبأأنشوةإحمظورةإعىلإدوةلإطرفإ(إدمساعدةإأأوإتشجيعإأأوإحثإأأيإاكن،إبأأيإطريقة،إعىلإالقإإ)ج

 دموجبإذه إالتفاقية.

إلأحاكمإذه إإ-2 ةرادإأأوإتكفلإتدمريذاإوةقا  تتعهدإلكإدوةلإطرفإبأأنإتدمرإمجيعإالألغامإاملضادةإللأ

 التفاقية.
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 2املادةإ

 تعاريف

ةراد"إلغمإمصيمإلالنفجارإبفعلإوجودإخشصإعند إأأوإقرياا إإ-1 منهإأأوإإيرادإبتعاريإ"اللغمإاملضادإللأ

مسهإُل،إويؤديإا ىلإشلإقدراتإأأوإجرحإأأوإقتلإخشصإأأوإأأكرث.إأأماإالألغامإاليتإتكونإمصييةإلتنفجرإ

إمهناإأأوإمسهاإلها،إواليتإتكونإاجهزةإبأأهجزةإمنعإاملناوةلإ بفعلإوجودإمركاة،إوليسإخشصا ،إعندذاإأأوإقرياا 

 ةالإتعتربإأألغاما إمضادةإلأةرادإلكوهناإاجهزةإعىلإذهاإالنحو.

يرادإبتعاريإ"لغم"إذخريةإتكونإمصييةإلتوضعإحتتإسوحإالأرضإأأوإحتتإرقعةإسوحيةإأأخرىإإ-2

 أأوإةوقإأأوإقربإأأيإمهنامإوتنفجرإبفعلإوجودإخشصإأأوإمركاةإعندذاإأأوإقرياا إمهناإأأوإمسإأأحدذامإلها.

إأأوإمرتاوا إيرادإبتعاريإ"هجازإمنعإاملناوةل"إهجازإمعدإمحلايةإلغمإويكونإجزءا إمنإاللغمإأأوإموصوإ-3 ل 

ةسادإنظامهإْعدا إبأأيإطريقةإأأخرىإ.  بهإأأوإموضوعا إحتتهإويفجر إعندإحماوةلإالعاثإابللغمإأأوإا 

ليه،إإ-4 قلميإوطينإأأوإا  ةرادإمنإا  لغامإاملضادةإللأ يشيلإتعاريإ"النقل"إابل ضاةةإا ىلإالنقلإاملاديإللأ

ةراد.نقلإس ندإملكيةإالألغامإونقلإال رشافإعلهيا،إغريإأأنهإلإيشيلإ قلميإزرعتإةيهإأألغامإمضادةإللأ  نقلإا 

 يرادإبتعاريإ"منوقةإملغومة"إمنوقةإخوريةإبسببإوجودإالألغامإأأوإالاشتبا إيفإوجودذاإةهيا.إ-5

 3املادةإ

 الاس تثناءات

ةرادإأأوإ1برمغإالالزتاماتإالعامةإدموجبإاملادةإإ-1 ،إيسيحإابلحتفاظإبعددإمنإالألغامإاملضادةإللأ

إلأغراضإاس إ إوالتدريبإعلهيا،إوجيبإأألإنقلها إأأوإتدمريذا زالهتا إا  إأأو تحداثإتقنياتإالكشفإعنإالألغام،

 تتجاوزإمكيةإتكلإالألغامإاحلدإالأدىنإاملولقإمنإالعددإالالزمإللأغراضإاملهكورةإأأعال .

ةرادإلغرضإالتدمري.إ-2  يسيحإبنقلإالألغامإاملضادةإللأ

 4املادةإ

 تدمريإخمزونإالألغامإاملضادةإللأةراد

،إتتعهدإلكإدوةلإطرفإبتدمريإأأوإضامنإتدمريإلكإخمازنإالألغامإ3ابس تثناءإاملنصوصإعليهإيفإاملادةإ

ةرادإاليتإمتلكهاإأأوإحتوزذاإأأوإاليتإتكونإخاضعةإلوليهتاإأأوإس يورهتا،إيفإأأقربإوقتإممكن،إ املضادةإللأ

 دلوةلإالورف.عىلإأألإيتعدىإذكلإأأربعإس نواتإمنإبدءإنفاذإالتفاقيةإابلنس اةإا ىلإتكلإا

 5املادةإ

 تدمريإالألغامإاملضادةإللأةرادإيفإاملناطقإامللغومة

ةرادإيفإاملناطقإامللغومةإإ-1 إللأ إاملضادة تتعهدإلكإدوةلإطرفإبتدمريإأأوإضامنإتدمريإلكإالألغام

املشيوةلإبوليهتاإأأوإاخلاضعةإلس يورهتا،إيفإأأقربإوقتإممكن،إعىلإأألإيتعدىإذكلإعرشإس نواتإمنإبدءإ

 ذإالتفاقيةإابلنس اةإا ىلإتكلإادلوةلإالورف.نفا
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تاهلإلكإدوةلإطرفإلكإهجدإلتحديدإمجيعإاملناطقإاملشيوةلإبوليهتاإأأوإاخلاضعةإلس يورهتاإاليتإإ-2

إوضعإ إبضامن إممكن، إوقت إأأقرب إيف إوتقوم، ةراد، إللأ إاملضادة إابلألغام إمزروعة إأأهنا إيف إيشتبه إأأو يعرف

ةرادإيفإاملناطقإامللغومةإاملشيوةلإبوليهتاإأأوإإعالماتإحولإاحلدودإاخلارجةإللكإحقول الألغامإاملضادةإللأ

إاستبعادإاملدنينيإ اخلاضعةإلس يورهتا،إوضامنإرصدذاإوحاميهتاإبس ياجإأأوإغري إمنإالوسائل،إليكإتكفلإةعليا 

ةرادإاملوجودةإةهيا،إويكونإوضعإالعالماتإمإ ىلإأأنإيمتإتدمريإمجيعإالألغامإاملضادةإللأ متش يا ،إمنإدخولها،إا 

إاملتفجرةإ إوالأخفاخ إالألغام إاس تعامل إتقييد إأأو إاملتعلقإحبظر إيفإالربوتوكول إاملعايريإاحملددة إمع عىلإالأقل،

واملرةقإابتفاقيةإحظرإأأوإتقييدإاس تعاملإأأسلحةإإ1966أ اير/إمايوإإ2والأهجزةإالأخرى،إبصيغتهإاملعدةلإيفإ

 الأثر.إتقليديةإمعينةإميكنإاعتاارذاإمفرطةإالرضرإأأوإعشوائية

إاملضادةإإ-3 إتدمريإلكإالألغام إعىلإتدمريإأأوإضامن إلنإتكونإقادرة إاعتقدتإدوةلإطرفإأأهنا ذا ا 

لهياإيفإالفقرةإ ةرادإاملشارإا  يفإحدودإتكلإالفرتةإالزمنية،إجازإلهاإأأنإتولبإمنإاجامتعإلدلولإالأطرافإإ1للأ

متامإتدمريإت ةراد،إلفرتةإأأقصاذاإأأوإمنإمؤمترإاس تعراضإمتديدإاملوإعدإالأخريإاحملددإل  كلإالألغامإاملضادةإللأ

 عرشإس نوات.

 يتضينإلكإطلبإماإي ي:إ-4

 أأإ(إمدةإالمتديدإاملقرتحة.

 (إوبيانإمفصلإلأس اابإالمتديدإاملقرتح،إدماإةهيا:إب

زاةلإالألغام،1" طارإبرام إا   "إالتحضريإللأعاملإوحاةلإالأعاملإاملنجزةإيفإا 

ةراد،"إوالوسائلإاملاليةإوالتقنيةإاملت2"  احةإلدلوةلإالورفإمنإأأجلإتدمريإلكإالألغامإاملضادةإللأ

ةرادإيفإاملناطقإ3" إللأ إاملضادة إادلوةلإالورفإعىلإتدمريإلكإالألغام "إوالظروفإاليتإتعيقإقدرة

 امللغومة.

 ج(إوال اثرإال نسانيةإوالاجامتعيةإوالاقتصاديةإوالايئيةإللمتديد.

 ديدإاملقرتح.د(إوأأيإمعلوماتإأأخرىإذاتإصةلإبولبإالمت

إالعواملإالواردةإيفإالفقرةإإ-5 ،إ4يقميإاجامتعإادلولإالأطرافإأأوإمؤمترإالاس تعراضإالولب،إمراعيا 

 ويتخهإقرارا إبأأغلايةإأأصواتإادلولإالأطرافإاحلارضةإواملصوتةإبشأأنإقبولإطلبإةرتةإالمتديد.

إللفقراتإإ-6 إوتقدمإمإ5وإ4وإ2جيوزإجتديدإذكلإالمتديدإبتقدميإطلبإجديدإوةقا  إاملادة، نإذه 

ادلوةلإالورفإيفإطلبإالمتديدإلفرتةإأأخرىإاملعلوماتإال ضاةيةإذاتإالصةلإعنإلكإماإمتإالاضوالعإبهإيفإ

 ةرتةإالمتديدإالسابقةإاملينوحةإْعال إهبه إاملادة.

 6املادةإ

 التعاونإواملساعدةإادلوليان

تفاقية،إأأنإتلمتسإوتتلقىإاملساعدةإمنإحيقإللكإدوةلإطرف،إيفإوةاهئاإابلزتاماهتاإدموجبإذه إالإ-1

 ادلولإالأطرافإالأخرى،إمىتإأأمكنإذكل،إويفإحدودإال ماكن.
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تتعهدإلكإدوةلإطرفإبتسهيلإتاادلإاملعداتإواملوادإواملعلوماتإالعلييةإوالتكنولوجيةإعىلإأأمتإإ-2

لإتفرضإادلولإالأطرافإوجهإممكنإةاميإيتعلقإبتنفيهإذه إالتفاقيةإوحيقإلهاإأأنإتشاركإيفإذهاإالتاادل،إو

نسانية. زاةلإالألغامإواملعلوماتإالتكنولوجيةإذاتإالصةلإلأغراضإا   قيودا إلإداعيإلهاإعىلإتوةريإمعداتإا 

تقومإلكإدوةلإطرفإتكونإيفإوضعإيتيحإلهاإتقدميإاملساعدةإبتوةريذاإمنإأأجلإرعايةإتأأذيلإحضاايإإ-3

دماهجمإالاجامتعيإوالاقتصاديإوم عادةإا  نإأأجلإبرام إللتوعيةإدمخاطرإالألغام،إوجيوزإتقدميإذه إالألغامإوا 

املساعدةإمنإخاللإهجاتإش ىتإمهناإمنظيةإالأممإاملتحدة،إواملنظامتإأأوإاملؤسساتإادلوليةإأأوإال قلمييةإأأوإ

الوطنية،إوجلنةإالصليبإالأمحرإادلولية،إومجعياتإالصليبإالأمحرإوالهاللإالأمحرإالوطنيةإواحتادذاإادلويل،إ

 امتإغريإاحلكومية،إأأوإعىلإأأساسإثناي.واملنظ

زاةلإالألغامإوالأنشوةإإ-4 تقومإلكإدوةلإتكونإيفإوضعإيتيحإلهاإتقدميإاملساعدةإبتوةريذاإمنإأأجلإا 

املتصةلإبهكل،إوجيوزإتقدميإتكلإاملساعدة،إمنإخاللإهجاتإش ىتإمهناإمنظيةإالأممإاملتحدة،إواملنظامتإأأوإ

إأأوإال قلميية،إوإ إأأوإعىلإأأساسإثنايإأأوإابلتربعإاملؤسساتإادلولية املنظامتإأأوإاملؤسساتإغريإاحلكومية،

إال قلمييةإ إالصناديق إأأو إالألغام، زاةل إا  إيف إاملساعدة إأأجل إمن إللتربعات إالاستامئين إاملتحدة إالأمم لصندوق

زاةلإالألغام.  الأخرىإاملعنيةإاب 

دمريإخمزونإالألغامإاملضادةإتقومإلكإدوةلإيفإوضعإيتيحإلهاإتقدميإاملساعدةإبتوةريذاإمنإأأجلإتإ-5

ةراد.  للأ

طارإمنظومةإإ-6 زاةلإالألغامإواملنشأأةإيفإا  تتعهدإلكإدوةلإبتقدميإاملعلوماتإلقاعدةإالاياانتإاملتعلقةإاب 

زاةلإالألغامإوقوامئإاخلرباءإأأوإواكلتإ الأممإاملتحدة،إولس اميإاملعلوماتإاملتعلقةإبش ىتإوسائلإوتكنولوجياتإا 

زاةلإالألغام.اخلرباءإومراكزإال  تصالإالوطنيةإبشأأنإا 

إادلولإالأطرافإإ-7 إأأو إاملنظامتإال قلميية، إأأو إاملتحدة، إلدلولإالأطرافإأأنإتولبإمنإالأمم جيوز

الأخرىإأأوإاحملاةلإاحلكوميةإادلوليةإأأوإغريإاحلكوميةإاخملتصةإالأخرى،إمساعدةإسلواهتاإيفإوضعإبرانم إ

 اإ:وطينإل زاةلإالألغامإبغيةإحتديدإأأمورإمهن

ةراد.  أأ(إجحمإونواقإمشلكةإالألغامإاملضادةإللأ

 ب(إاملواردإاملاليةإوالتكنولوجيةإوالبرشيةإالالزمةإلتنفيهإالربانم .

إاملشيوةلإ إيفإاملناطقإامللغومة ةراد إللأ إاملضادة إلتدمريإلكإالألغام إالس نواتإالالزم إعدد إتقدير ج(

 بوليةإادلوةلإالورفإاملعنيةإأأوإاخلاضعةإلس يورهتا.

 أأنشوةإالتوعيةإدمخاطرإالألغامإمنإوقوعإال صاابتإأأوإالوةياتإاملتصةلإابلألغام.إد(

 ذـ(إتقدميإاملساعدةإا ىلإحضاايإالألغام.

و(إالعالقةإبنيإحكومةإادلوةلإالورفإوالكياانتإذاتإالصةلإاحلكوميةإمهناإواحلكوميةإادلولية،إوغريإ

 احلكوميةإاليتإس تعيلإيفإتنفيهإالربانم .
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إدوةلإطرفإتقدمإأأوإتتلقىإمساعدةإدموجبإذه إاملادة،إمنإأأجلإضامنإالتنفيهإالاكملإتتعاونإلكإ-8

 والفوريإلربام إاملساعدةإاملتفقإعلهيا.

 7املادةإ

 تدابريإالشفاةية

تقدمإلكإدوةلإطرفإا ىلإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإيفإأأقربإوقتإممكنإْعليا ،إوعىلإأأيإحالإيفإإ-1

 دإبدءإنفاذإذه إالتفاقيةإحزيإالنفاذإابلنس اةإلتكلإادلوةلإالورفإتقريرا إعنإ:يومإبعإ180موعدإلإيتجاوزإ

لهياإيفإاملادةإ  .9أأ(إتدابريإالتنفيهإالوطينإاملشارإا 

إأأوإ إلوليهتا إختضع إأأو إحتوزذا، إأأو إمتلكها إاليت ةراد إللأ إاملضادة إالألغام إخملزون إاللكي إواجمليوع ب(

نإأأمكن،إأأرقامإمجموعاتإلكإس يورهتا،إيش متلإعىلإتفصيلإلنوعإومكيةإالأإ ةرادإاخملزونة،إوا  لغامإاملضادةإللأ

 نوعإمهنا.

ىلإاحلدإامليكن،إمواقعإلكإاملناطقإاملزروعةإابلألغامإاخلاضعةإلوليهتاإأأوإس يورهتاإاليتإحتتوي،إ ج(إوا 

ةراد،إعىلإأأنإتش متلإعىلإأأكربإقدرإممكنإمنإالت فاصيلإأأوإاليتإيشتبهإيفإأأهناإحتتوي،إعىلإأألغامإمضادةإللأ

 ةاميإيتعلقإبنوع،إومكيةإلكإنوعإمنإالألغامإاملضادةإللأةرادإيفإلكإمنوقةإمزروعةإابلألغامإومىتإمتإزرعها.

إاملنقوةلإ إأأو إاحملتفظإهبا ةراد إللأ إاملضادة إمجموعاتإلكإالألغام إأأرقام إأأمكن، ن إوا  إوأأنواعإومكيات، د(

زالهتاإأأوإتدمريذاإ والتدريبإعلهيا،إأأوإاملنقوةلإلغرضإالتدمري،إلغرضإتوويرإتقنياتإالكشفإعنإالألغامإأأوإا 

ةرادإأأوإنقلهاإوةقا إ وكهكلإاملؤسساتإاليتإأأذنتإلهاإا حدىإادلولإالأطرافإابلحتفاظإابلألغامإاملضادةإللأ

 .2للامدةإ

لغاءإتلكيفهاإبهكلإ ةرادإا ىلإنشاطإأ خرإأأوإا  نتاجإالألغامإاملضادةإللأ ذـ(إوحاةلإبرام إحتويلإمراةقإا 

نتاج.  ال 

ةرادإوةقا إللامدتنيإو(إوإ ،إدماإيفإذكلإتفاصيلإالأساليبإاليتإ5وإ4حاةلإبرام إتدمريإالألغامإاملضادةإللأ

إيتعنيإ إاليت إاملواقة إالايئية إواملعايري إالسالمة إومعايري إتدمري إموقع إلك إوماكن إالتدمري، إيف ستس تخدم

 مراعاهتا.

إبعدإدخوإ ةرادإاملدمرة لإذه إالتفاقيةإحزيإالنفاذإابلنس اةإز(إوأأنواعإومكياتإلكإالألغامإاملضادةإللأ

ةراد،إاليتإمتإتدمريذاإوةقا إ ا ىلإتكلإادلوةلإالورف،إتش متلإعىلإتفصيلإلمكيةإلكإنوعإمنإالألغامإاملضادةإللأ

ةرادإيفإحاةلإإ5وإ4للامدتنيإ نإأأمكن،إأأرقامإمجموعاتإلكإنوعإمنإالألغامإاملضادةإللأ عىلإالتوايل،إومعها،إا 

 .4التدمريإوةقا إللامدةإ

ةرادإاملنتجة،إا ىلإاحلدإاملعروفإعهنا،إوتكلإ ح(إواخلصائصإالتقنيةإللكإنوعإمنإالألغامإاملضادةإللأ

يرادإةئاتإاملعلوماتإاليتإقدإ اليتإمتلكهاإأأوإحتوزذاإحاليا إادلوةلإالورف،إمعإالعيل،إا ىلإاحلدإاملعقول،إعىلإا 

زالهتا،إوتشيلإذ ةرادإوا  إاملعلومات،إكحدإأأدىن،إقياساتإاحلجمإتسهلإالتعرفإعىلإالألغامإاملضادةإللأ ه 
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وتوصيالتإكبسوةلإالتفجري،إواحملتوىإمنإاملوادإاملتفجرة،إواحملتوىإاملعدين،إوصورا إةوتوغراةيةإملونةإوغريإ

زاةلإالألغام.  ذكلإمنإاملعلوماتإاليتإقدإتسهلإا 

نهارإةوريإوةعالإللساكنإابلنس اةإا ىلإمجيعإاملن اطقإاحملددةإدموجبإط(إوالتدابريإاملتخهةإل صدارإا 

 .5منإاملادةإإ2الفقرةإ

إلهه إاملادةإيغويإالس نةإالتقومييةإإ-2 إلليعلوماتإاملقدمةإوةقا  إاس تكامل  تقدمإادلولإالأطرافإس نواي 

 نيسان/أأبريلإمنإلكإعام.إ20السابقة،إويالغإا ىلإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإيفإموعدإلإيتجاوزإ

 تحدةإلكإماإيتلقا إمنإذه إالتقاريرإا ىلإادلولإالأطراف.حييلإالأمنيإالعامإللأممإاملإإ-3

 8املادةإ

 تيسريإالامتثالإوتوضيحه

إذه إإ-1 إأأحاكم إتنفيه إبشأأن إالأخرى إمع إمهنا إلك إوالتعاون إالتشاور إعىل إالأطراف إادلول تواةق

إدم إتيسريإامتثالإادلولإالأطرافإللزتاماهتا إبروحإمنإالتعاونإبغية إوعىلإالعيلإمعا  وجبإذه إالتفاقية،

 التفاقية.

يضاحإملسائلإمتعلقةإابمتثالإإ-2 إأأوإأأكرثإمنإادلولإالأطرافإيفإاحلصولإعىلإا  إرغاتإواحدة ذا ا 

دوةلإطرفإأأخرىإلأحاكمإذه إالتفاقية،إوالمتستإحال إلهه إاملسائل،إجازإلهاإأأنإتقدم،إمنإخاللإالأمنيإ

يضاحإلهه إاملسأأةلإا ىلإتكلإادلو إبلكإالعامإللأممإاملتحدة،إطلبإا  ةلإالورف،إويكونإذهاإالولبإمصحواب 

إمعإالاعتناءإ إعىلإأأساس، يضاحإغريإقامئة إومتتنعإلكإدوةلإطرفإعنإتقدميإطلااتإا  املعلوماتإاملالمئة،

ساءةإالاس تعامل،إوتقدمإادلوةلإالورفإاليتإتتلقىإطلبإال يضاحإا ىلإادلوةلإالورفإالوالاة،إعنإ بتاليفإا 

يوما إلكإاملعلوماتإاليتإمنإشأأهناإأأنإتساعدإيفإتوضيحإإ28،إويفإغضونإطريقإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدة

 ذه إاملسأأةل.

ذاإملإتتلقإادلوةلإالورفإالوالاةإردا إعنإطريقإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإيفإغضونإتكلإالفرتةإإ-3 ا 

إأأنإتعرضإاملسأأةل،إعنإطريقإ إرأأتإأأنإالردإعىلإطلبإال يضاحإغريإمرض،إةلها ذا الأمنيإالزمنية،إأأوإا 

إالولب،إ إاملتحدة إللأمم إالعام إالأمني إوحييل إالأطراف، إلدلول إالتايل إالاجامتع إعىل إاملتحدة، إللأمم العام

إلكإذه إ إوتقدم إالأطراف، إادلول إا ىلإمجيع إبولبإال يضاح، إاملتعلقة إاملعلوماتإاملناس اة إجبييع مصحواب 

 دإعلهيا.املعلوماتإا ىلإادلوةلإالورفإاملولوبإال يضاحإمهناإوحيقإلهاإالرإ

جيوزإلأيإدوةلإمنإادلولإالأطرافإاملعنية،إريامثإيمتإانعقادإاجامتعإادلولإالأطراف،إأأنإتولبإإ-1

 ا ىلإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإأأنإميارسإمساعيهإامحليدةإلتيسريإاحلصولإعىلإال يضاحإاملولوب.

ممإاملتحدةإعقدإاجامتعإجيوزإلدلوةلإالورفإاملقدمةإللولبإأأنإتقرتحإعنإطريقإالأمنيإالعامإللأإإ-2

إالاقرتاحإ رسالإذها إاب  إعندئه إاملتحدة إللأمم إالأمنيإالعام إويقوم خاصإلدلولإالأطرافإللنظرإيفإاملسأأةل.

ذاإ إا  إأأنإتانيإما لهيا إا  إادلولإالأطرافإطالاا  إا ىلإمجيع إاملعلوماتإاملقدمةإمنإادلولإالأطرافإاملعنية ومجيع

ذاإأأيدإثلثإادلولإاكنتإحتاهإعقدإاجامتعإخاصإلدلولإالأطراف ،إلغرضإالنظرإيفإاملسأأةل،إويفإحاةلإماإا 
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إالرساةل،إعقدإمثلإذهاإالاجامتعإاخلاصإيدعوإإ14الأطرافإعىلإالأقلإيفإغضونإ إمنإاترخيإذه  يوما 

إ14الأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإا ىلإعقدإذهاإالاجامتعإاخلاصإلدلولإالأطرافإيفإغضونإةرتةإأأخرىإمدهتاإ

 صابإالقانوينإاملولوبإلههاإالاجامتعإمنإأأغلايةإادلولإالأطراف.يوما ،إويتأألفإالن

يتوىلإاجامتعإادلولإالأطرافإأأوإالاجامتعإاخلاصإلدلولإالأطراف،إحس امبإيكونإعليهإاحلال،إيفإإ-3

إيفإالاعتاارإلكإاملعلوماتإ يالءإاملزيدإمنإالنظرإيفإاملسأأةل،إأ خها  إاكنإيتعنيإا  ذا املقامإالأولإالاتإةاميإا 

مةإمنإادلولإالأطرافإاملعنية،إوياهلإاجامتعإادلولإالأطرافإأأوإالاجامتعإاخلاصإلدلولإالأطرافإلكإاملقد

إملإيمتإالتوصلإا ىلإاتفاقإابلرمغإمنإلكإاجلهودإاملاهوةل،إ ذا هجدإممكنإللتوصلإا ىلإقرارإبتواةقإال راء،إوا 

 وتة.يتخهإالاجامتعإذهاإالقرارإبأأغلايةإأأصواتإادلولإالأطرافإاحلارضةإواملص

إمعإاجامتعإادلولإالأطرافإأأوإالاجامتعإاخلاصإلدلولإإ-4 إاتما  تتعاونإمجيعإادلولإالأطرافإتعاوان 

متامإاس تعراضهإلليسأأةل،إدماإيفإذكلإأأيإبعثاتإلتقيصإاحلقائقإمأأذونإهباإوةقا إللفقرةإ  .8الأطرافإيفإا 

إيأأذنإاجامتعإادلولإالأطرافإأأوإ-5 إمنإال يضاح، إتولبإالأمرإمزيدا  ذا الاجامتعإاخلاصإلدلولإإا 

إأأصواتإادلولإالأطرافإاحلارضةإ إبأأغلاية إبشأأنإوليهتا إقرارا  إلتقيصإاحلقائقإويتخه إبعثة يفاد الأطرافإاب 

ىلإ إلتقيصإاحلقائقإا  إبعثة إال يضاحإيفإأأيإوقتإأأنإتدعو إالورفإاملولوبإمهنا إلدلوةل إوجيوز واملصوتة،

قلميها،إوتضولعإذه إالاعثةإدمهيهتاإبدونإصدورإقرإ ارإمنإاجامتعإادلولإالأطرافإأأوإالاجامتعإاخلاصإلدلولإا 

يفادذا،إوللاعثةإاليتإتتأألفإمنإعددإيصلإا ىلإ خرباء،إجيريإاختيارمهإواملواةقةإعلهيمإإ9الأطرافإابل ذنإاب 

إللفقرتنيإ إدمسأأةلإ10وإ9وةقا  إأأوإيفإأأماكنإأأخرىإذاتإصةلإمبارشة إأأنإجتيعإمعلوماتإا ضاةيةإيفإاملوقع ،

 عىإهبا،إخاضعةإلوليةإأأوإس يورةإادلوةلإالورفإاملولوبإمهناإال يضاح.الامتثالإاملد

عدادإواس تكاملإقامئةإبأأسامءإوجنس ياتإاخلرباءإاملؤذلنيإاملقدمنيإإ-6 يقومإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإاب 

إادلولإالأطراف،إ إا ىلإمجيع بالغها إويتوىلإا  منإادلولإالأطرافإوغريإذكلإمنإالاياانتإذاتإالصةلإهبم

إمجليعإبعثاتإتقيصإاحلقائقإماإملإتعلنإا حدىإادلولإالأطرافإويإ عتربإأأيإخبريإمدرجإيفإذه إالقامئةإمرحشا 

قلميإادلوةلإ عدمإقبولهاإُلإكتابة،إويفإحاةلإعدمإالقبولإلإيشرتكإاخلاريإيفإبعثاتإتقيصإاحلقائقإفإيإا 

ذاإأأعلنإعدمإالقإ بولإذهاإقبلإتعينيإاخلاريإيفإذه إالورفإاملعرتضةإمشيوةلإبوليهتاإأأوإخاضعإلس يورهتا،إا 

 الاعثات.

إالاجامتعإإ-10 إأأو إالأطراف إادلول إاجامتع إمن إطلاا  إتلقيه إدلى إاملتحدة، إللأمم إالعام إالأمني يتوىل

اخلاصإلدلولإالأطرافإتعينيإأأعضاءإالاعثة،إدماإيفإذكلإرئيسها،إبعدإالتشاورإمعإادلوةلإالورفإاملولوبإ

إال يضاح،إولإيعنيإيفإالاعإ ثةإرعاايإادلولإالأطرافإاليتإطلاتإتشكيلإبعثةإتقيصإاحلقائقإأأوإاليتإمهنا

تتأأثرإمبارشةإهبا،إويمتتعإأأعضاءإبعثةإتقيصإاحلقائقإابحلصاانتإوالامتيازاتإاملينوحةإدموجبإاملادةإالسادسةإ

 .1946ش ااطإ/إةربايرإإ12منإاتفاقيةإامتيازاتإالأممإاملتحدةإوحصاانهتاإاليتإاعمتدتإيفإ

إعىلإا خوارإيقدمإقبلإيصلإإ-11 ساعةإعىلإالأقلإا ىلإأأرايضإإ72أأعضاءإبعثةإتقيصإاحلقائقإبناء 

إال يضاحإ إال يضاحإيفإأأولإةرصةإممكنة،إوتتخهإادلوةلإالورفإاملولوبإمهنا ادلوةلإالورفإاملولوبإمهنا
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يواهئا،إوتكونإمس ئوةلإعنإكفاةلإأأمنإا إوا  لاعثةإا ىلإأأقىصإالتدابريإال داريةإالالزمةإلس تقبالإالاعثةإونقلها

 حدإممكنإأأثناءإوجودذاإيفإأأرايضإخاضعةإلس يورهتا.

إأأنإإ-12 إال يضاح، إادلوةلإالورفإاملولوبإمهنا إتقيصإاحلقائق،إدونإاملساسإبس يادة إلاعثة جيوز

قلميإذه إادلوةلإاملعداتإالالزمةإاليتإستس تخدمإبصورةإخالصةإيفإمجعإاملعلوماتإعنإمسأأةلإ حترضإا ىلإا 

إال يضاح،إالامتثالإاملدعىإهب شعارإادلوةلإالورفإاملولوبإمهنا ا،إوعىلإالاعثةإأأنإتقوم،إقبلإوصولها،إاب 

 ابملعداتإاليتإتعزتمإاس تخداهماإيفإس ياقإهميهتاإلتقيصإاحلقائقإ.

تاهلإادلوةلإالورفإاملولوبإمهناإال يضاحإلكإهجدإلكفاةلإا اتحةإالفرصةإلاعثةإتقيصإاحلقائقإإ-13

ماكهنمإتقدميإمعلوماتإمتصةلإدمسأأةلإالامتثالإللتحدثإمعإمجيعإالأشخاصإذويإ الصةلإاذلينإقدإيكونإيفإا 

 املدعىإهبا.

إاملناطقإإ-14 إمجيع إا ىل إالوصول إاحلقائق إتقيص إلاعثة إال يضاح إمهنا إاملولوب إالورف إادلوةل تتيح

إا إ إذها إوخيضع إالامتثال، إدمسأأةل إاملتصةل إالوقائع إمجع إالاعثة إتتوقع إحيث إلس يورهتا إاخلاضعة ىلإواملنشأ ت

 ترتيباتإقدإتعتربذاإادلوةلإالورفإاملقدمةإاملولوبإمهناإال يضاحإرضوريةإمنإأأجلإ:

 )أأ(إحاميةإاملعداتإواملعلوماتإواملناطقإاحلساسة.

)ب(إأأوإحاميةإأأيإالزتاماتإدس توريةإقدإتكونإواقعةإعىلإادلوةلإالورفإاملولوبإمهناإال يضاحإةاميإ

 صادرة،إأأوإأأيإحقوقإدس توريةإأأخرى.يتعلقإحبقوقإامللكيةإوْعلياتإالتفتيشإوامل

 )ج(إأأوإامحلايةإوالسالمةإالادنيةإلأعضاءإبعثةإتقيصإاحلقائق.

إتاهلإلكإهجدإمعقولإليكإ إالرتتيبات، إال يضاحإابختاذ إالورفإاملولوبإمهنا إادلوةل إقيام ويفإحاةل

 تثبتإمنإخاللإوسائلإبديةلإامتثالهاإلهه إالتفاقية.

يوما ،إولإإ14ائقإأأنإتاقىإيفإأأرايضإادلوةلإالورفإاملعنيةإأأكرثإمنإلإجيوزإلاعثةإتقيصإاحلقإ-15

 أأايم،إيفإأأيإموقعإبعينه،إماإملإيتفقإعىلإغريإذكل.إ7أأكرثإمنإ

إتقيصإاحلقائق،إعىلإأأساسإإ-16 تعاملإلكإاملعلوماتإاملقدمةإيفإرسية،إولإتتصلإدموضوعإبعثة

 كامتنإالرسية.

إإ-17 إطريق إعن إاحلقائق، إتقيص إبعثة إادلولإتقدم إاجامتع إا ىل إتقريرا  إاملتحدة، إللأمم إالعام الأمني

لهيا.  الأطرافإأأوإا ىلإالاجامتعإاخلاصإلدلولإالأطرافإعنإالنتاجئإاليتإتوصلتإا 

إذاتإإ-18 إاملعلومات إلك إيف إالأطراف إلدلول إاخلاص إالاجامتع إأأو إالأطراف إادلول إاجامتع ينظر

قائق،إوُلإأأنإيولبإا ىلإادلوةلإالورفإاملولوبإمهناإالصةل،إدماإيفإذكلإالتقريرإاملقدمإمنإبعثةإتقيصإاحل

ال يضاحإاختاذإتدابريإملعاجلةإمسأأةلإالامتثالإيفإغضونإةرتةإزمنيةإحمددة،إوتقدمإادلوةلإالورفإاملولوبإ

 مهناإال يضاحإتقريرا إعنإمجيعإالتدابريإاملتخهةإاس تجابةإلههاإالولب.

إاإ-19 إالاجامتع إأأو إالأطراف إادلول إلجامتع إادلولإجيوز إعىل إيقرتح إأأن إالأطراف إلدلول خلاص

إحتريكإ إاختاذ إذكل إيف إدما إحلها، إأأو إالنظر إقيد إاملسأأةل يضاح إا  إلزايدة إووسائل إطرقا  إاملعنية الأطراف
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إا ىلإ إأأنإاملسأأةلإقيدإالاحثإترجع إويفإالظروفإاليتإيثبتإةهيا إللقانونإادلويل. إطاقا  ال جراءاتإاملالمئة

إال إادلوةل إس يورة إعن إخارجة إأأوإظروف إالأطراف إادلول إلجامتع إجيوز إال يضاح، إمهنا إاملولوب ورف

الاجامتعإاخلاصإلدلولإالأطرافإأأنإيويصإبتدابريإمالمئة،إدماإيفإذكلإاس تخدامإالتدابريإالتعاونيةإاملشارإ

لهياإيفإاملادةإ  .6ا 

اراتهإياهلإاجامتعإادلولإالأطرافإأأوإالاجامتعإاخلاصإلدلولإالأطرافإلكإهجدإممكنإلختاذإقرإإ-20

لهياإيفإالفقرتنيإ لإةبأأغلايةإثليثإادلولإالأطرافإاحلارضةإواملصوتة.إ19وإ18املشارإا   بتواةقإال راء،إوا 

 إإ9املادةإ

 تدابريإالتنفيهإالوطنيةإإ

إيفإذكلإةرضإاجلزاءاتإ إدما إوغريذا إوال دارية إالقانونية إالتدابريإاملالمئة تتخهإلكإدوةلإطرفإمجيع

طإحمظورإعىلإأأيإدوةلإطرفإدموجبإذه إالتفاقيةإيقومإبهإأأشخاصإأأوإيقعإيفإالعقابيةإملنعإومقعإأأيإنشا

قلميإخيضعإلوليهتاإأأوإس يورهتا.  ا 

 10املادةإ

 تسويةإاملنازعات

حداذاإمعإالأخرىإلتسويةإأأيإنزاعإقدإينشأأإةاميإيتعلقإبتوايقإإ-1 تتشاورإادلولإالأطرافإوتتعاونإا 

إالتفاقية،إوجيوزإلأيإدوةلإط إالقبيلإعىلإاجامتعإادلولإأأوإتفسريإذه  رفإأأنإتعرضإأأيإنزاعإمنإذها

 الأطراف.

جيوزإلجامتعإادلولإالأطرافإأأنإيسهمإيفإتسويةإالزناعإبأأيإوس يةلإيراذاإمالمئة،إدماإيفإذكلإإ-2

عرضإمساعيهإامحليدةإوموالاةإادلولإأأطرافإالزناعإابلرشوعإيفإا جراءاتإالتسويةإاليتإختتارذا،إوالتوصيةإ

 ا جراءإيتفقإعليه.إحبدإزمينإلأي

 لإختلإذه إاملادةإبأأحاكمإذه إالتفاقيةإاملتعلقةإبتيسريإالامتثالإوتوضيحه.إ-3

 11املادةإ

 اجامتعاتإادلولإالأطراف

جتمتعإادلولإالأطرافإابنتظامإللنظرإيفإأأيإمسأأةلإتتعلقإبتوايقإذه إالتفاقيةإأأوإتنفيهذا،إدماإيفإإ-1

 ذكل:

 أأ(إسريإذه إالتفاقيةإوحالهتا.

 ب(إواملسائلإالناش ئةإعنإالتقاريرإاملقدمةإدموجبإأأحاكمإذه إالتفاقية.

 .6ج(إوالتعاونإواملساعدةإادلوليانإوةقا إللامدةإ

ةراد.  د(إواس تحداثإتكنولوجياتإل زاةلإالألغامإاملضادةإللأ

 .8ذـ(إإوعرائضإادلولإالأطرافإاملقدمةإدموجبإاملادةإ

 .5لأطرافإوةقإماإتنصإعليهإاملادةإو(إوالقراراتإاملتعلقةإبعرائضإادلولإا
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يدعوإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإا ىلإعقدإأأولإاجامتعإلدلولإالأطرافإيفإغضونإعامإواحدإمنإإ-2

إا ىلإأأنإيعقدإ بدءإنفاذإذه إالتفاقية،إويدعوإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإا ىلإعقدإالاجامتعاتإالالحقةإس نواي 

 أأولإمؤمترإلالس تعراض.

منيإالعامإللأممإاملتحدةإا ىلإعقدإاجامتعإخاصإلدلولإالأطرافإدموجبإالرشوطإاملاينةإيدعوإالأإإ-3

 .8يفإاملادةإ

إالتفاقيةإوكهكلإالأممإاملتحدةإوغريذاإمنإاملنظامتإأأوإإ-4 جيوزإدعوةإادلولإغريإالأطرافإيفإذه 

واملنظامتإغريإاحلكوميةإإاملؤسساتإادلوليةإواملنظامتإال قلمييةإذاتإالصةلإوجلنةإالصليبإالأمحرإادلولية،

 املعنية،إا ىلإحضورإذه إالاجامتعاتإبصفةإمراقبنيإوةقا إللنظامإادلاخ يإاملتفقإعليه.

 12املادةإ

 مؤمتراتإالاس تعراض

يدعوإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإا ىلإعقدإمؤمترإلالس تعراضإبعدإميضإمخسإس نواتإعىلإبدءإإ-1

ذاإطلاتإذكلإنفاذإذه إالتفاقية،إويدعوإالأمنيإالعامإ للأممإاملتحدةإا ىلإعقدإمؤمتراتإاس تعراضإأأخرىإا 

دوةلإطرفإأأوإأأكرث،إبرشطإأألإتقلإالفرتةإبنيإمؤمتراتإالاس تعراض،إعىلإأأيإحال،إعنإمخسإس نوات،إ

 وتدعىإمجيعإادلولإالأطرافإيفإذه إالتفاقيةإا ىلإحضورإلكإمؤمترإاس تعراض.

 :يكونإالغرضإمنإعقدإمؤمتراتإالاس تعراضإماإي يإ-2

 )أأ(إاس تعراضإسريإذه إالتفاقيةإوحالهتا.

لهياإيفإالفقرةإ منإاملادةإإ2)ب(إوالنظرإيفإرضورةإعقدإاملزيدإمنإاجامتعاتإادلولإالأطرافإاملشارإا 

 وإالفرتةإالفاصةلإبنيإذه إالاجامتعات.إ11

 .5)ج(إواختاذإالقراراتإبشأأنإالولااتإاملقدمةإمنإادلولإالأطرافإوةقإماإتنصإعليهإاملادةإ

ذاإلزمإالأمر،إابعامتدإاس تنتاجاتإتتصلإبتنفيهإذه إالتفاقيةإيفإتقرير إاخلتايم.  )د(إوالقيام،إا 

إأأوإإ-3 إواملنظامت إاملتحدة إالأمم إوكهكل إالتفاقية إذه  إيف إالأطراف إغري إادلول إتدعى إأأن جيوز

إالصليبإالأمحرإادلولإ إذاتإالصةلإوجلنة إالأخرىإواملنظامتإال قلميية إواملنظامتإغريإاملؤسساتإادلولية ية

 احلكوميةإاملعنية،إا ىلإحضورإلكإمؤمترإاس تعراضإبصفةإمراقبنيإوةقا إللنظامإادلاخ يإاملتفقإعليه.

 13املادةإ

 التعديالت

إأأيإإ-1 إويقدم إنفاذذا، إبدء إيفإأأيإوقتإبعد إالتفاقية إتقرتحإتعديالتإلهه  للكإدوةلإطرفإأأن

إعىل إبدور  إاذليإيعييه إعقدإإاقرتاحإبتعديلإا ىلإالوديع إبشأأنإرضورة إأ راءذا إادلولإالأطرافإطلاا  مجيع

إمنإتعيميإإ30مؤمترإتعديلإللنظرإيفإالاقرتاح.إةا ذاإأأخورتإأأغلايةإادلولإالأطرافإالوديعإيفإغضونإ يوما 

ليهإمجيعإادلولإالأطراف.  الاقرتاحإبتأأييدذاإملتابعةإالنظرإةيه،إيدعوإالوديعإا ىلإعقدإمؤمترإتعديلإتدعىإا 
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ادلولإغريإالأطرافإيفإذه إالتفاقية،إوكهكلإالأممإاملتحدةإواملنظامتإأأوإاملؤسساتإجيوزإدعوةإإ-2

إاحلكوميةإ إغري إواملنظامت إادلولية إالأمحر إالصليب إوجلنة إالصةل إذات إال قلميية إواملنظامت إالأخرى ادلولية

 املعنية،إا ىلإحضورإلكإمؤمترإللتعديلإبصفةإمراقبنيإوةقا إللنظامإادلاخ يإاملتفقإعليه.

يعقدإمؤمترإالتعديلإمبارشةإيفإأأعقابإاجامتعإلدلولإالأطرافإأأوإمؤمترإاس تعإراض،إماإملإتولبإإ-3

 أأغلايةإادلولإالأطرافإعقد إيفإوقتإأأقرب.

يعمتدإأأيإتعديلإلهه إالتفاقيةإبأأغلايةإثليثإادلولإالأطرافإاحلارضةإواملصوتةإيفإمؤمترإالتعديل،إإ-4

بالغإادلولإالأطراف  بأأيإتعديلإيعمتدإعىلإذهاإالنحو.إويتوىلإالوديعإا 

إاليتإتكونإقدإقبلتهإإ-1 إالتفاقيةإابلنس اةإا ىلإمجيعإادلولإالأطرافإةهيا إأأيإتعديلإلهه  إنفاذ يادأأ

دمجردإأأنإتودعإدلىإالوديعإصكوكإالقبولإمنإأأغلايةإادلولإالأطراف،إوبعدإذكلإيادأأإنفاذإالتعديلإابلنس اةإ

يداعإصكإقبولها.ا ىلإأأيإدوةلإمنإادلولإالأطرافإاملتاقإ  ية،إيفإاترخيإا 

 14املادةإ

 التاكليف

إومؤمتراتإإ-1 إالأطراف، إلدلول إاخلاصة إوالاجامتعات إالأطراف إادلول إاجامتعات إتاكليف تتحيل

إالتفاقية،إاملشاركةإةهيا،إ الاس تعراضإومؤمتراتإالتعديل،إادلولإالأطرافإوادلولإغريإالأطرافإيفإذه 

 ممإاملتحدةإمعدل إعىلإالنحوإاملالمئ.وةقا إجلدولإالأنصاةإاملقررةإللأإ

إ8وإ7تتحيلإادلولإالأطرافإالتاكليفإاليتإيتكبدذاإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإدموجبإاملادتنيإإ-2

إعىلإالنحوإ إمعدل  إاملتحدة، إللأمم إاملقررة إالأنصاة إجلدول إوذكلإوةقا  إلتقيصإاحلقائق، وتاكليفإأأيإبعثة

 املالمئ.

 15املادةإ

 التوقيع

إ1997أأيلول/سبمتربإ18اببإالتوقيعإعىلإذه إالتفاقيةإاليتإحررتإيفإأأوسلو،إالرنوجي،إيفإإيكون

إأأمامإمجيعإادلولإيفإأأواتوا،إكندا،إمنإ اكنونإالأول/ديسيربإإ4ا ىلإإ1997اكنونإالأول/ديسيربإإ2مفتوحا 

 اذذا.حىتإبدءإنفإ1997اكنونإالأول/ديسيربإإ5،إويفإمقرإالأممإاملتحدةإيفإنيويوركإمنإ1997

 16املادةإ

 التصديقإأأوإالقبولإأأوإاملواةقةإأأوإالانضامم

 ختضعإذه إالتفاقيةإللتصديقإأأوإالقبولإأأوإاملواةقةإمنإقبلإادلولإاملوقعةإعلهيا.إ-1

ىلإالتفاقيةإمفتوحا إأأمامإأأيإدوةلإلإتكونإقدإوقعتإعلهيا.إ-2  يكونإاببإالانضاممإا 

 ةقةإأأوإالانضاممإدلىإالوديع.تودعإصكوكإالتصديقإأأوإالقبولإأأوإاملواإ-3
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 17املادةإ

 بدءإالنفاذ

إالتفاقيةإيفإاليومإالأولإمنإالشهرإالسادسإبعدإالشهرإاذليإيودعإةيهإالصكإإ-1 إنفاذإذه  يادأأ

 الأربعونإمنإصكوكإالتصديقإأأوإالقبولإأأوإاملواةقةإأأوإالانضامم.

إا ىلإادلوةلإاليتإتودعإصكإ-2 إابلنس اة إالتفاقية، إنفاذإذه  إأأوإإيادأأ إأأوإمواةقهتا إأأوإقبولها تصديقها

يداعإالصكإالأربعنيإللتصديقإأأوإالقبولإأأوإاملواةقةإأأوإالانضامم،إيفإاليومإالأولإمنإ إبعدإاترخيإا  انضامهما

يداعإادلوةلإصكإتصديقهاإأأوإقبولهاإأأوإمواةقهتاإأأوإانضامهما.  الشهرإالسادسإبعدإاترخيإا 

 18املادةإ

 التوايقإاملؤقت

إأأنإتعلنإأأهناإس تواقإالفقرةإجيوزإلأيإدوةلإعإ إأأوإانضامهما إأأوإمواةقهتا إأأوإقبولها منإإ1ندإتصديقها

 منإذه إالتفاقيةإبصفةإمؤقتةإرذنا إبادءإنفاذذا.إ1املادةإ

 19املادةإ

 التحفظات

 لإختضعإموادإذه إالتفاقيةإللتحفظات.

 20املادةإ

 املدةإوالانسحاب

 ذه إالتفاقيةإغريإحمددةإاملدة.إ-1

وةلإطرف،إيفإممارس هتاإلس يادهتاإالوطنية،إاحلقإيفإالانسحابإمنإذه إالتفاقية،إوعلهياإللكإدإ-2

إاملتحدة،إ إللأمم إالتابع إالأمن إواجلس إوالوديع إالأخرى إالأطراف إادلول إمجيع إالانسحاب إبهكل إختور أأن

 ويتضينإصكإالانسحابإرشحا إواةيا إللأس اابإاليتإتدةعإا ىلإذهاإالانسحاب.

لإبعدإس تةإأأشهرإمنإاس تالمإالوديعإلصكإالانسحاب،إومعإلإيصاحإذهاإالاإ-3 إا  نسحابإانةها 

إالس تةإتكلإأأنإاكنتإادلوةلإالورفإاملنسحاةإمشرتكةإيفإنزاعإ إالأشهر إةرتة إةلوإحدثإعندإانهتاء ذها

 مسلح،إلإيعتربإالانسحابإانةها إقبلإأأنإينهتييإالزناعإاملسلح.

يةإبأأيإحالإعىلإواجبإادلولإيفإمواصةلإالوةاءإدماإلإيؤثرإانسحابإدوةلإطرفإمنإذه إالتفاقإإ-4

 تتحيهلإمنإالزتاماتإدموجبإقواعدإالقانونإادلويلإذاتإالصةل.

 21املادةإ

 الوديع

 يعنيإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإدموجبإذهاإوديعا إلهه إالتفاقية.
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 22املادةإ

 النصوصإذاتإاحلجية

إالتفاقيةإاذليإتتساوىإنصوصهإ ال س اانيةإوال نلكزييةإوالروس يةإوالصينيةإوالعربيةإيودعإأأصلإذه 

 والفرنس يةإيفإاحلجيةإدلىإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدة.
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 (2008مايإإ23)إ1429منإجامدىإالأوىلإإ17صادرإيفإإ1.04.131ظهريإرشيفإرمقإ

1998ينايرإإ12بنرشإالتفاقيةإادلوليةإلقيعإالهجامتإال رذابيةإابلقنابلإاملوقعةإبنيويوركإيفإ
1
إ

 امحلدإهللإوحد ،

 الوابعإالرشيفإبداخهل:

 )محمدإبنإاحلسنإبنإمحمدإبنإيوسفإهللاإوليه(

 يعملإمنإظهريانإالرشيفإذها،إأأسام إهللاإوأأعزإأأمر إأأننا:

 ؛1998ينايرإإ12بناءإعىلإالتفاقيةإادلوليةإلقيعإالهجامتإال رذابيةإابلقنابلإاملوقعةإبنيويوركإيفإ

يداعإواثئقإ إبنيويوركإيفإوعىلإحمرضإا  إا ىلإالتفاقيةإاملهكورة،إاملوقع مايإإإ9انضاممإامليلكةإاملغربية

2007، 

 أأصدرانإأأمرانإالرشيفإدماإي ي:

تنرشإابجلريدةإالرمسية،إعقبإظهريانإالرشيفإذها،إالتفاقيةإادلوليةإلقيعإالهجامتإال رذابيةإابلقنابل،إ

 .1998ينايرإإ12املوقعةإبنيويوركإيفإ

 (.2008مايإإ23)إ1429منإجامدىإالأوىلإإ17يضاءإيفإوحررإابدلارإالاإ
 وقعهإابلعوف:

 الوزيرإالأول،

إال مضاء:إعااسإالفايس.

* 
*    * 

 التفاقيةإادلوليةإلقيعإالهجامتإال رذابيةإابلقنابل

نإادلولإالأطرافإيفإذه إالتفاقية  ،ا 

ذإتضعإيفإاعتاارذاإمقاصدإميثاقإالأممإاملتحدةإومبادئهإاملتعلقةإحبف ظإالسالمإوالأمنإادلولينيإوتعزيزإا 

 حسنإاجلوارإوالعالقاتإالوديةإوالتعاونإبنيإادلول،

ذإيساورذاإابلغإالقلق زاءإتصاعدإأأعاملإال رذابإجبييعإأأشاكُلإومظاذر إيفإمجيعإأأحناءإالعامل،إوا   ا 

ذإتشري ترشينإإ24ا ىلإال عالنإاملتعلقإابلحتفالإابذلكرىإالس نويةإامخلسنيإللأممإاملتحدة،إاملؤرخإإوا 

 ،1995الأول/أأكتوبرإ

ذإتشريإأأيضا ا ىلإال عالنإاملتعلقإابلتدابريإالراميةإا ىلإالقضاءإعىلإال رذابإادلويل،إاملرةقإنصهإإوا 

إ إالعامة إامجلعية إالأول/ديسيربإإ9املؤرخإإ49/60بقرار إ"ادلولإ1994اكنون إأأن إةيه إجاء إمما إاذليإاكن ،

                                                 
1

 .إ2158(إصإ2008يوليوزإإ14)إ1429رجبإإ10الصادرةإبتارخيإإ5647اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
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دانهتاإالقاطعةإمجليعإأأعاملإال رذابإوأأسالياهإوممارساته،إالأعضاءإيفإالأممإاملتحدةإأأعادتإالتأأكيدإرمسإ ياإعىلإا 

بوصفهاإأأعاملإا جراميةإلإميكنإتربيرذا،إأأيامنإارتكبتإوأأايإاكنإمرتكبوذا،إدماإيفإذكلإماإيعرضإمهناإللخورإ

 العالقاتإالوديةإةاميإبنيإادلولإوالشعوبإوهيددإالسالمةإال قلمييةإلدلولإوأأمهنا"،

إتالحظ ذ إاإوا  إالأحاكمإأأن إنواق إالرسعة إوجه إعىل إتس تعرض إأأن إ"عىل إأأيضا إادلول إجشع ل عالن

القانونيةإادلوليةإالقامئةإبشأأنإمنعإال رذابإجبييعإأأشاكُلإومظاذر إومقعهإوالقضاءإعليه،إهبدفإضامنإتوةرإ

طارإقانوينإشاملإيغويإمجيعإجوانبإذه إاملسأأةل"،  ا 

إ إالعامة إامجلعية إتشريإكهكلإا ىلإقرار ذ إالأول/ديسيربإإ17املؤرخإإ51/210وا  ىلإإ1996اكنون وا 

 املتعلقإابلتدابريإالراميةإا ىلإالقضاءإعىلإال رذابإادلويل،إاملرةقإبه،إ1994ال عالنإاملمكلإل عالنإعامإ

إتالحظإأأيضا ذ إأأصاحتإإوا  إاملييتة إمنإالأهجزة إاملتفجراتإأأوإغريذا إبواسوة أأنإالهجامتإال رذابية

 متفش ية،

ذإتالحظإكهكل ودإمنإالأحاكمإالقانونيةإاملتعددةإالأطرافإلإيعاجلإذه إالهجامتإعىلإأأنإاملوجإوا 

 حنوإواف،

ابحلاجةإامللِحةإا ىلإتعزيزإالتعاونإادلويلإبنيإادلولإيفإابتاكرإواختاذإتدابريإةعاةلإوْعليةإإواقتناعاإمهنا

 ملنعإمثلإذه إالأعاملإال رذابيةإوحملامكةإمرتكبهياإومعاقبهتم،

ذإترى  ذه إالأعاملإمسأأةلإتسيبإعظميإالقلقإلليجمتعإادلويلإكلك،إأأنإوقوعإمثلإوا 

ذإتالحظ طارإذه إإوا  أأنإأأنشوةإالقواتإالعسكريةإلدلولإتنظيهاإقواعدإللقانونإادلويلإخترجإعنإا 

إالتفاقيةإلإيعينإالتغايضإعنإأأةعالإغريإمرشوعةإ التفاقيةإوأأنإاس تثناءإا جراءاتإمعينةإمنإمشولإذه 

 هناإأأةعالإمرشوعة،إأأوإيستبعدإمالحقةإمرتكبهياإقضائياإدموجبإقواننيإأأخرى،دموجبإغريذاإأأوإجيعلإم

 عىلإماإي ي:إةقدإاتفقت

 1املادةإ

 لأغراضإذه إالتفاقية:

إمؤقتا،إ1 إأأو إاكن إدامئا إمركاة، إأأو إمرةق إأأي إاحلكويم" إاملرةق إأأو إادلوةل إ"مرةق إتعاري إيشيل .

وإالهيئةإالترشيعيةإأأوإالهيئةإالقضائيةإأأوإمسؤولوإأأوإيس تخدمهإأأوإيشغهلإممثلوإادلوةلإأأوإأأعضاءإاحلكومةإأأإ

موظفوإدوةلإأأوإأأيإسلوةإعامةإأأوإكيانإعامإأ خرإأأوإموظفوإأأوإمسؤولوإمنظيةإحكوميةإدوليةإةاميإيتصلإ

 بأأداءإواجباهتمإالرمسية.

إاخلدماتإأأوإ2 إيوةر إخاصة إأأو إعامة إأأيإمرةقإمملوكإملكية إأأساس ية" إبتعاريإ"مرةقإبنية إيقصد .

 لصاحلإامجلهور،إمنإقبيلإمراةقإامليا إأأوإاجملاريرإأأوإالواقةإأأوإالوقودإأأوإالتصالت.يوزعهاإ

 .إيقصدإبتعاريإ"هجازإمتفجرإأأوإغري إمنإالأهجزةإاملييتة":3

إأأوإإ زذاقها إالقدرةإعىلإا  إأأوإحارقةإمصييةإل زذاقإالأرواحإأأوإدلهيا )أأ(إأأيإأأسلحةإأأوإأأهجزةإمتفجرة

 أأوإأأرضارإماديةإجس مية؛إأأول حداثإا صاابتإبدنيةإخورية؛إ
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زذاقهاإأأوإل حداثإا صاابتإإ )ب(إإأأيإسالحإأأوإهجازإمصيمإل زذاقإالأرواحإأأوإدليهإالقدرةإعىلإا 

بدنيةإخوريةإأأوإأأرضارإماديةإجس ميةإنتيجةإا طالقإأأوإنرشإأأوإتأأثريإاملوادإالكمييائيةإالسامة،إأأوإالعواملإ

 ال شعاعإأأوإاملوادإاملشعة.الايولوجيةإأأوإالتكسينات،إأأوإاملوادإاملامثةلإأأوإ

إاليتإتكونإمنظيةإومدربةإ4 إالقواتإاملسلحةإدلوةلإما، إيقصدإبتعاريإ"القواتإالعسكريةإلدلوةل" .

واجهزةإدموجبإقوانيهناإادلاخليةإلأغراضإادلةاعإأأوإالأمنإالوطينإيفإاملقامإالأول،إوالأشخاصإالعاملنيإعىلإ

 ادهتاإوس يورهتاإومسؤوليهتاإالرمسية.مساندةإتكلإالقواتإاملسلحةإاذلينإخيضعونإلقي

.إيقصدإبتعاريإ"املاكنإاملفتوحإلالس تخدامإالعام"إأأجزاءإأأيإمبىنإأأوإأأرضإأأوإشارعإأأوإاجرىإمايإ5

أأوإأأيإماكنإأ خر،إتكونإمتاحةإأأوإمفتوحةإلأةرادإامجلهور،إسواءإبصورةإمس مترةإأأوإدوريةإأأوإبنيإاحلنيإ

أأعاملإجتاريةإأأوإأأيإماكنإثقايفإأأوإاترخييإأأوإتعلمييإأأوإديينإإوال خر،إويشيلإأأيإماكنإجتاريإأأوإملاارشة

 أأوإحكويمإأأوإترةهيييإأأوإتروحييإأأوإشبيهإبهكلإيكونإمتاحاإأأوإمفتوحاإللجيهورإعىلإالنحوإاملهكور.

طارإخدماتإ6 .إيقصدإبتعاريإ"ش اكةإللنقلإالعام"إمجيعإاملراةقإواملركااتإوالوسائطإاملس تخدمةإيفإا 

لإالأشخاصإأأوإالاضائعإأأوإاملس تخدمةإلتقدميإذه إاخلدمات،إسواءإاكنتإمملوكةإملكيةإمتاحةإللجيهورإلنق

 عامةإأأوإخاصة.

 إإ2املادةإ

إقامإبصورةإغريإمرشوعةإوعنإْعدإ1 ذا إا  إالتفاقية إجلرميةإيفإمفهومإذه  إيعتربإأأيإخشصإمرتكبا .

ةإداخلإأأوإضدإماكنإمفتوحإبتسلميإأأوإوضعإأأوإا طالقإأأوإتفجريإهجازإمتفجرإأأوإغري إمنإالأهجزةإاملييت

 لالس تخدامإالعامإأأوإمرةقإاتبعإلدلوةلإأأوإاحلكومةإأأوإش اكةإللنقلإالعامإأأوإمرةقإبنيةإأأساس ية،إوذكل:

زذاقإالأرواحإأأوإا حداثإا صاابتإبدنيةإخوريةإ؛إأأوإ  )أأ(إبقصدإا 

إادلمارإأأإإ وإ)ب(إبقصدإا حداثإدمارإذائلإذلكلإاملاكنإأأوإاملرةقإأأوإالش اكة،إحيثإيتسببإذها

 يرحجإأأنإيتسببإيفإخسائرإاقتصاديةإةادحة.

 .1.إيرتكبإجرميةإأأيضاإلكإمنإيرشعإيفإارتاكبإجرميةإمنإاجلرامئإاملنصوصإعلهياإيفإالفقرةإ2

 .إيرتكبإجرميةإأأيضا:3

 ؛إأأو2أأوإالفقرةإإ1)أأ(إلكإمنإيسامهإكرشيكإيفإجرميةإمنإاجلرامئإاملنصوصإعلهياإيفإالفقرةإإ

أأوإالفقرةإإ1أ خرينإلرتاكبإجرميةإمنإاجلرامئإاملنصوصإعلهياإيفإالفقرةإ)ب(إلكإمنإينظمإأأوإيوجهإإ

 ؛إأأو2

إمشرتك،إإ إبقصد إيعيلون إالأشخاص، إمن إمجموعة إقيام إيف إأأخرى إطريقة إبأأي إيسامه إمن إلك )ج(

؛إوجيبإأأنإتكونإذه إاملسامهةإمتعيدةإ2أأوإالفقرةإإ1ابرتاكبإجرميةإأأوإأأكرثإمنإاجلرامئإاملاينةإيفإالفقرةإ

ماإهبدفإتعزيزإالنشاطإال جرايمإالعامإأأوإالغرضإال جرايمإلليجيوعةإأأوإمعإالعملإبنيةإاجمليوعةإوأأنإجت ريإا 

 ارتاكبإاجلرميةإأأوإاجلرامئإاملعنية.
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 3املادةإ

ذاإارتكبإاجلرمإداخلإدوةلإواحدةإواكنإاملدعىإارتاكبهإاجلرمإوالضحاايإمنإ لإتنواقإذه إالتفاقيةإا 

ذاإعرث قلميإتكلإادلوةل،إوملإتكنإأأيةإدوةلإأأخرىإمتكل،إرعاايإتكلإادلوةل،إوا  إعىلإاملدعىإارتاكبهإاجلرمإيفإا 

إإ1دموجبإالفقرةإ إالتفاقية،إالأساسإالالزمإملامرسةإالوليةإإ6منإاملادةإإ2أأوإالفقرةإإ6منإاملادة منإذه 

لإأأنإأأحاكمإاملوادإمنإ  تنواقإيفإتكلإاحلالتإحسبإالاقتضاء.إ15ا ىلإإ10القضائية،إا 

 4ادةإامل

 تتخهإلكإدوةلإطرفإماإيلزمإمنإالتدابري:

إإ إيفإاملادة إالتفاقية،إجرامئإجنائيةإدموجبإقانوهناإإ2)أأ(إاليتإجتعلإاجلرامئإاملنصوصإعلهيا منإذه 

 ادلاخ ي؛

إبهإتكلإاجلرامئإمنإإ إتتسم إلعقوابتإمناس اةإتراعيإما إاليتإجتعلإمرتكيبإتكلإاجلرامئإعرضة )ب(

 طابعإخوري.

 5املادةإ

هإلكإدوةلإطرفإماإيلزمإمنإتدابري،إدماإةهياإالترشيعاتإاحملليةإعندإالاقتضاء،إلتكفلإأألإتكونإتتخ

إمنإ إحاةل شاعة إا  إهبا إيراد إأأو إمهنا إيقصد إعندما إوخباصة إالتفاقية، إادلاخةلإيفإنواقإذه  إاجلنائية الأةعال

إبأأي إُمربرة إمعينني، إأأشخاص إأأو إالأشخاص إمن إجامعة إأأو إامجلهور إعامة إبني إالأحوالإإالرعب إمن حال

ثينإأأوإديينإأأوإأأيإطابعإمماثلإأ خر،إ لعتااراتإذاتإطابعإس يايسإأأوإةلسفيإأأوإعقائديإأأوإعريقإأأوإا 

نزالإعقوابتإدمرتكبهياإتمتىشإمعإطابعهاإاخلوري.  ولتكفلإا 

 6املادةإ

إاجلرامئ1 إمن إعىلإأأيإجرمية إالقضائية إوليهتا إالتدابريإلتقرير إمن إيلزم إتتخهإلكإدوةلإطرفإما إ.

 ،إحنيإتكونإاجلرميةإقدإارتكبت:2املنصوصإعلهياإيفإاملادةإ

قلميإتكلإادلوةل؛إأأوإ  )أأ(إيفإا 

 )ب(إعىلإمنتإسفينةإترةعإعملإتكلإادلوةلإأأوإطائرةإمسجةلإدموجبإقوانيهناإوقتإارتاكبإاجلرمية؛إأأوإ

 )ج(إعىلإيدإأأحدإمواطينإتكلإادلوةل.إ

إال2 إلدلوةلإالورفإأأنإتقررإوليهتا إالقبيلإحنيإتكونإ.إجيوزإأأيضا قضائيةإعىلإأأيإجرميةإمنإذها

 اجلرميةإقدإارتكبت:

 )أأ(إضدإأأحدإمواطينإتكلإادلوةل؛إأأوإ

)ب(إضدإمرةقإللحكومةإأأوإادلوةلإاتبعإلتكلإادلوةلإابخلارج،إدماإيفإذكلإالسفاراتإأأوإغريذاإمنإإ

 الأماكنإادلبلوماس يةإأأوإالقنصليةإالتابعةإلتكلإادلوةل؛إأأو

قلميإتكلإادلوةل؛إأأوإ)ج(إعىلإيدإخشصإ قامتهإاملعتادإيفإا   عدميإاجلنس يةإيوجدإحملإا 
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)د(إيفإحماوةلإتس هتدفإمحلإتكلإادلوةلإعىلإالقيامإبأأيإْعلإمنإالأعاملإأأوإالامتناعإعنإالقيامإبه؛إإ

 أأو

لهاإحكومةإتكلإادلوةل.إ  )ه(إعىلإمنتإطائرةإتشغِِ

إاملواة3 إأأو إقبولها إأأو إالتفاقية إعندإالتصديقإعىلإذه  لهيا،إختورإلكإدوةلإ. إا  إأأوإالانضامم إعلهيا قة

إللفقرةإ إوةقا إادلاخ ي.إويفإإ2طرفإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإابلوليةإالقضائيةإاليتإقررهتا دموجبإقانوهنا

 حاةلإأأيإتغيري،إختورإادلوةلإالورفإالأمنيإالعامإبهكلإعىلإالفور.

ليهتاإالقضائيةإعىلإاجلرامئإاملنصوصإعلهياإ.إكهكلإتتخهإلكإدوةلإطرفإماإيلزمإمنإتدابريإلتقريرإو4

قلميهاإولإتسليهإا ىلإأأيإإ2يفإاملادةإ يفإاحلالتإاليتإيكونإةهياإالشخصإاملدعىإارتاكبهإاجلرميةإموجوداإيفإا 

 .2أأوإإ1منإادلولإالأطرافإاليتإقررتإوليهتاإالقضائيةإوةقاإللفقرةإ

 ئيةإتقررذاإدوةلإطرفإوةقاإلقانوهناإادلاخ ي..إلإحتولإذه إالتفاقيةإدونإممارسةإأأيإوليةإجنا5

 7املادةإ

.إدلىإتلقيإادلوةلإالورفإمعلوماتإتفيدإأأنإخشصاإماإارتكبإجرميةإمنإاجلرامئإاملنصوصإعلهياإيفإ1

قلميها،إتتخهإتكلإادلوةلإالورفإماإيلزمإمنإتدابريإطاقاإإ2املادةإ أأوإيُدعىإأأنهإارتكهباإقدإيكونإموجوداإيفإا 

 خ يإللتحقيقإيفإالوقائعإاليتإتتضيهناإتكلإاملعلومات.لقانوهناإادلا

قلميها،إ2 .إتقومإادلوةلإالورفإاليتإيكونإمرتكبإاجلرميةإأأوإالشخصإاملدعىإأأنهإارتكهباإموجوداإيفإا 

دلىإاقتناعهاإبأأنإالظروفإتربرإذكل،إابختاذإالتدابريإاملناس اةإطاقاإلقانوهناإادلاخ ي،إيكإتكفلإوجودإذكلإ

 امكةإأأوإالتسلمي.الشخصإلغرضإاحمل

لهياإيفإالفقرةإ3  :2.إحيقإلأيإخشصإتتخهإبشأأنهإالتدابريإاملشارإا 

)أأ(إأأنإيتصلإدونإتأأخريإبأأقربإممثلإخمتصإلدلوةلإاليتإينمتيإا ىلإرعويهتاإأأوإاليتإحيقإلها،إخبالفإإ

ذاإاكنإعدميإاجلنس ية؛ قلميهاإعادةإا   ذكل،إحاميةإحقوقإذكلإالشخص،إأأوإلدلوةلإاليتإيقميإيفإا 

 )ب(إأأنإيزور إممثلإلتكلإادلوةل؛إ

 )ج(إأأنإيالغإحبقوقهإاملنصوصإعلهياإيفإالفقرتنيإالفرعيتنيإ)أأ(إو)ب(.إ

لهياإيفإالفقرةإ4 قلميهاإمرتكبإإ3.إمتارسإاحلقوقإاملشارإا  إلقواننيإوأأنظيةإادلوةلإاليتإيوجدإيفإا  وةقا

إالقوانني إذه  إتكون إأأن إرشيوة إارتكهبا، إأأنه إاملدعى إالشخص إأأو إمتاماإإاجلرمية إحتقق إبأأن إكفيةل والأنظية

 .3املقاصدإاليتإتس هتدةهاإاحلقوقإاملينوحةإدموجبإالفقرةإ

دماإلأيإدوةلإطرفإتدعيإوجودإحقإلهاإيفإالوليةإالقضائية،إوةقاإإ4وإ3.إلإختلإأأحاكمإالفقرتنيإ5إ

ليةإا ىلإالتصالإ،إمنإحقإيفإدعوةإجلنةإالصليبإالأمحرإادلوإ6)ج(إمنإاملادةإإ2)ج(إأأوإإ1للفقرةإالفرعيةإ

 ابلشخصإاملدعىإارتاكبهإاجلرميةإوزايرته.

.إمىتإحتفظتإادلوةلإالورفإعىلإخشصإماإْعالإهبه إاملادة،إعلهياإأأنإختورإعىلإالفور،إمبارشةإأأوإ6

منإإ2وإ1عنإطريقإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدة،إادلولإالأطرافإاليتإقررتإوليهتاإالقضائيةإوةقاإللفقرتنيإ
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ذاإماإرأأتإأأنإمنإاملس تصوبإالقيامإبهكل،إبوجودإذهاإ،إوأأإ6املادةإ يةإدولإأأطرافإأأخرىإهممتةإابلأمرإا 

الشخصإقيدإالتحفظإوابلظروفإاليتإتربرإاحتجاز .إوعىلإادلوةلإاليتإجتريإالتحقيقإاملنصوصإعليهإيفإ

إ ذإ1الفقرة إا  إوأأنإتانيإما لهيا إاكنتإتعزتمإأأنإتالغإتكلإادلولإالأطرافإعىلإالفورإابلنتاجئإاليتإتوصلتإا  ا

 ممارسةإالوليةإالقضائية.

 8املادةإ

إذكلإ1 إبتسلمي إاجلرمية إارتاكبه إاملدعى إالشخص قلميها إا  إيف إيوجد إاليت إالورف إادلوةل إتقم إمل ذا إا  .

،إوبدونإأأيإاس تثناءإعىلإال طالقإوسواءإ6الشخص،إتكونإملزمةإيفإاحلالتإاليتإتنواقإعلهياإاملادةإ

إت بواءإلإلزومإُلإا ىلإسلواهتاإاكنتإاجلرميةإقدإارتكبتإأأوإمل إبأأنإحتيلإالقضيةإدونإا  قلميها، رتكبإيفإا 

اخملتصةإبقصدإاحملامكةإمنإخاللإا جراءاتإتتفقإوقواننيإتكلإادلوةلإوعىلإذه إالسلواتإأأنإتتخهإقرارذاإ

 بنفسإالأسلوبإاملتاعإيفإحاةلإأأيإجرميةإأأخرىإخوريةإالوابعإدموجبإقانونإتكلإادلوةل.

إ2 إجيزي إل إحيامن إدموجبإ. إمواطنهيا إأأحد إادلوةل إتكل إتسمل إأأن إالورف إادلوةل إيف إادلاخ ي القانون

إأأوإ إاحملامكة إنتيجة إحبقه إالصادر إاحلُك إليقيض لهيا إا  عادته إا  إبرشط ل إا  إغريذا إأأو إاجملرمني إتسلمي ترتيبات

ل هياإال جراءاتإاليتإطلبإتسلميهإمنإأأجلها،إوتواةقإذه إادلوةلإوادلوةلإاليتإتولبإتسلميإذهاإالشخصإا 

عىلإذهاإاخليارإوعىلإأأيإرشوطإأأخرىإقدإترايهناإمناس اة،إيكونإذهاإالتسلميإاملرشوطإاكةياإلستيفاءإ

 .1الالزتامإاملنصوصإعليهإيفإالفقرةإ

 9املادةإ

إتعتربإاجلرامئإاملنصوصإعلهياإيفإاملادةإ1 مدرجةإكجرامئإتس توجبإتسلميإاجملرمإيفإأأيإمعاذدةإإ2.

إ إانةهة إتكون إاجملرمني إادلولإلتسلمي إوتتعهد إالتفاقية. إذه  إنفاذ إبدء إقبل إالأطراف إادلول إمن إأأي بني

دراجإمثلإذه إاجلرامئإكجرامئإتس توجبإتسلميإاجملرمإيفإلكإمعاذدةإلتسلميإاجملرمنيإتُعقدإةاميإ الأطرافإاب 

 بيهناإبعدإذكل.

رفإأأخرىإ.إحيامنإتتلقىإدوةلإطرفإتشرتطإلتسلميإاجملرمإوجودإمعاذدةإطلااإللتسلميإمنإدوةلإط2

ذاإ إا  إالتفاقية، إتعتربإذه  إأأن إالتسلمي إاملولوبإمهنا إلدلوةل إجيوز إاجملرمني، إلتسلمي إدمعاذدة إترتاطإمعها ل

إ إاملادة إيف إعلهيا إاملنصوص إابجلرامئ إيتعلق إةامي إللتسلمي إقانونيا إأأساسا إالتسلميإ2شاءت، إْعلية إوختضع .

لهي  اإالولب.للرشوطإالأخرىإاليتإينصإعلهياإقانونإادلوةلإاملقدمإا 

.إتعرتفإادلولإالأطرافإاليتإلإتشرتطإلتسلميإاجملرمنيإوجودإمعاذدةإابجلرامئإاملنصوصإعلهياإيفإ3

لهياإإ2املادةإ كجرامئإتس توجبإتسلميإاجملرمنيإةاميإبيهنا،إرذناإابلرشوطإاليتإينصإعلهياإقانونإادلوةلإاملقدمإا 

 الولب.

ذاإلزمإالأمر،إتعاملإاجلرامئإاملنصوصإعلهيا4 ،إلأغراضإتسلميإاجملرمنيإةاميإبنيإادلولإ2يفإاملادةإإ.إا 

قلميإادلوةلإاليتإتكونإقدإ إارتُكبتإلإيفإاملاكنإاذليإوقعتإةيهإحفسبإبلإيفإا  إأأهنا إلو إكام الأطراف،

 أأيضا.إ6منإاملادةإإ2وإ1قررتإوليهتاإالقضائيةإوةقاإللفقرتنيإ
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ملربمةإةاميإبنيإادلولإالأطرافإمعدةلإةاميإبنيإ.إتعتربإأأحاكمإمجيعإمعاذداتإوترتيباتإتسلميإاجملرمنيإا5

إ إاملادة إيف إاحملددة إيتعلقإابجلرامئ إةامي إادلول إذه إ2ذه  إمع إتكلإالأحاكم إتتعارضإةيه إاذلي إا ىلإاحلد ،

 التفاقية.

 10املادةإ

.إتتبادلإادلولإالأطرافإأأكربإقدرإمنإاملساعدةإةاميإيتعلقإابلتحقيقاتإأأوإال جراءاتإاجلنائيةإأأوإ1

،إدماإيفإذكلإاملساعدةإيفإاحلصولإ2اءاتإالتسلميإاملرةوعةإخبصوصإاجلرامئإاملنصوصإعلهياإيفإاملادةإا جرإ

 عىلإماإيوجدإحتتإترصةهاإمنإأأدةلإلزمةإلال جراءات.

دماإيتفقإمعإأأيإمعاذداتإأأوإترتيباتإإ1.إتفيإادلولإالأطرافإابلزتاماهتاإاملنصوصإعلهياإيفإالفقرةإ2

دةإالقانونيةإتكونإقامئةإةاميإبيهنا.إويفإحالإعدمإوجودإمثلإذه إاملعاذداتإأأوإأأخرىإبشأأنإتاادلإاملساع

 الرتتيبات،إتتبادلإادلولإالأطرافإاملساعدةإوةقاإلقانوهناإادلاخ ي.

 11املادةإ

إاجلرامئإ إمن إجرمية إأأي إاعتاار إاملتاادةل، إالقانونية إاملساعدة إأأو إاجملرمني إتسلمي إلأغراض إجيوز، ل

إيفإ إاملنصوصإعلهيا إارتكبتإبدواةعإإ2املادة إجرمية إأأو إس ياس ية إمتصةلإجبرمية إجرمية إأأو إس ياس ية جرمية

س ياس ية.إوابلتايل،إلإجيوزإرةضإطلبإبشأأنإتسلميإاجملرمنيإأأوإاملساعدةإالقانونيةإاملتاادةلإمؤسسإعىلإ

كبتإبدواةعإمثلإذه إاجلرميةإجملردإأأنهإيتعلقإجبرميةإس ياس يةإأأوإجرميةإمتصةلإجبرميةإس ياس يةإأأوإجرميةإارتإ

 س ياس ية.

 12املادةإ

إالقانونيةإ إاملساعدة إبتقدمي إأأو إاجملرم إبتسلمي إيفرضإالزتاما إيفرسإعىلإأأنه إما إالتفاقية ليسإيفإذه 

إبأأنإ إا ىلإالاعتقاد إتدعوذا إأأس اابإوجهية إالتسلمي إالورفإاملولوبإمهنا إتوةرتإدلىإادلوةل ذا إا  املتاادةل

،إأأوإطلبإاملساعدةإالقانونيةإاملتاادةلإةاميإيتعلقإ2هكورةإيفإاملادةإطلبإتسلميإاجملرمنيإلرتاكهبمإاجلرامئإامل

ليهإأأوإبسببإدينهإأأوإ هبه إاجلرامئ،إقدإقدمإبغيةإحمامكةإأأوإمعاقبةإخشصإماإبسببإالعنرصإاذليإينمتيإا 

جنسيتهإأأوإأأصهلإال ثينإأأوإرأأيهإالس يايس،إأأوإبأأنإاس تجابهتاإللولبإس يكونإةهياإمساسإبوضعإالشخصإ

 لأيإمنإذه إالأس ااب.إاملهكور

 إإ13املادةإ

قلميها،إواملولوبإ1 قلميإدوةلإطرف،إأأوإاذليإيقيضإمدةإحمكهإيفإا  .إجيوزإنقلإالشخصإاحملتجزإيفإا 

وجود إيفإدوةلإأأخرىإمنإادلولإالأطرافإلأغراضإالشهادةإأأوإحتديدإالهويةإأأوإاملساعدةإبأأيإشلكإأ خرإ

إللتحقيقإيفإاجلرإ إالالزمة إعىلإالأدةل إاس ُتويفإيفإاحلصول ذا إا  إالتفاقية، إدموجبإذه  إعلهيا إاحملامكة إأأو امئ

 الرشطانإالتاليان:

 )أأ(إمواةقةإذهاإالشخصإاحلرة،إعنإعمل،إعىلإنقهل؛إوإ



359 
 

)ب(إمواةقةإالسلواتإاخملتصةإيفإلكتاإادلولتنيإعىلإالنقل،إرذناإابلرشوطإاليتإتراذاإذااتنإادلولتانإإ

 مناس اة.

 .إلأغراضإذه إاملادة:2

بقائهإقيدإالتحفظ،إوعلهياإالزتامإبهكل،إماإملإتولبإإ)أأ(إيكونإ لهياإالشخصإسلوةإا  لدلوةلإاليتإيُنقلإا 

 ادلوةلإاليتإنُقلإمهناإغريإذكلإأأوإتأأذنإبه؛

عادتهإا ىلإعهدةإادلوةلإاليتإإ بواء،إالزتاهماإاب  لهياإالشخصإأأنإتنفه،إدونإا  )ب(إعىلإادلوةلإاليتإنقلإا 

 ،إأأوإملاإيتفقإعليهإخالفإذكل،إبنيإالسلواتإاخملتصةإيفإلكتاإادلولتني؛نُقلإمهناإوةقاإلليتفقإعليهإمنإقبل

إالشخصإبادءإإ إذها إاليتإنُقلإمهنا إالشخصإأأنإتوالبإادلوةل لهيا إاليتإنقلإا  إلدلوةل إلإجيوز )ج(

لهيا؛ عادتهإا   ا جراءاتإلولبإالتسلميإمنإأأجلإا 

لهيا،إعىلإأأهناإمنإ)د(إحتتسبإللشخصإاملنقولإاملدةإاليتإقضاذاإقيدإالتحفظإدلىإادلإ وةلإاليتإنقلإا 

 مدةإالعقوبةإاملنفهةإعليهإيفإادلوةلإاليتإنُقلإمهنا.

.إماإملإتواةقإادلوةلإالورفإاليتإيتقررإنقلإخشصإماإمهنا،إوةقاإلهه إاملادة،إلإجيوزإأأنإحيامكإذكلإ3

قلمي إادلوةلإالورفإالشخص،إأأايإاكنتإجنسيته،إأأوإحيتجزإأأوإتقيِدإحريتهإالشخصيةإعىلإأأيإحنوإأ خرإيفإا 

قلميإادلوةلإاليتإنقلإمهنا. لهياإبشأأنإأأيإأأةعالإأأوإأأحاكمإابل دانةإسابقةإملغادرتهإا   اليتإينقلإا 

 14املادةإ

إأأيإتدابريإأأخرىإأأوإمقامةإعليهإادلعوىإ إبشأأنه يكفلإلأيإخشصإموضوعإقيدإالتحفظإأأوإمتخهة

ييعإاحلقوقإوالضامانتإطاقاإلقانونإادلوةلإاليتإْعالإهبه إالتفاقيةإأأنإيلقىإمعامةلإمنصفة،إدماإةهياإالمتتعإجبإ

إيفإذكلإالقانونإ إدما إالتوايق، إالقانونإادلويلإالواجبة إأأحاكم إوتنصإعلهيا قلميها إالشخصإيفإا  يوجدإذها

 ادلويلإحلقوقإال نسان.

 15املادةإ

  ي:،إولس اميإدماإي2تتعاونإادلولإالأطرافإعىلإمنعإارتاكبإاجلرامئإاملنصوصإعلهياإيفإاملادةإ

إومناذضةإإ إملنع إاللزوم، إعند إادلاخلية، إترشيعاهتا إتكييف إةهيا إدما إامليكنة، إالتدابري إمجيع إاختاذ )أأ(

قلميإلكإمهناإلرتاكبإتكلإاجلرامئإداخلإأأقالميهاإأأوإخارهجا؛إدماإيفإذكلإالتدابريإالالزمةإحلظرإ ال عدادإيفإا 

مرشوعةإتشجعإعىلإارتاكبإاجلرامئإاملنصوصإإقيامإالأشخاصإوامجلاعاتإواملنظامتإيفإأأقالميهاإبأأنشوةإغري

 أأوإحترضإعىلإارتاكهباإأأوإتنظيهاإأأوإمتولهاإعنإعملإأأوإتشاركإيفإارتاكهبا؛إ2علهياإيفإاملادةإ

إوغريإإ إال دارية إالتدابري إوتنس يق إادلاخ ي إلقانوهنا إوةقا إمهنا إاملتحقق إادلقيقة إاملعلومات إتاادل )ب(

 ؛2ارتاكبإاجلرامئإاملنصوصإعلهياإيفإاملادةإإال داريةإاملتخهةإحسبإالاقتضاءإملنع

إعنإإ إالكشف إبورائق إيتعلق إةامي إوالتووير إالاحث إبأأعامل إالاقتضاء، إعند إالاضوالع، )ج(

إبشأأنإوضعإ إوالتشاور إالادنية، إال صابة ىلإاملوتإأأو إاليتإقدإتفيضإا  إالضارة إمنإاملواد املتفجراتإوغريذا
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يفإأأثناءإالتحقيقاتإاليتإجترىإيفإأأعقابإحوادثإالتفجري،إمعايريإلومسإاملتفجراتإهبدفإحتديدإمصدرذاإ

 وتاادلإاملعلوماتإبشأأنإالتدابريإالوقائية،إوالتعاونإونقلإالتكنولوجياإواملعداتإوماإيتصلإهباإمنإمواد.

 16املادةإ

إلقانوهناإ إوةقا إتقوم، إأأن إاجلرمية إارتاكبه إالشخصإاملدعى إحمامكة إالورفإاليتإجتريإةهيا عىلإادلوةل

إللأممإادلا إالعام إالأمني إا ىل إاحملامكة إل جراءات إالهنائية إالنتيجة بالغ إاب  إالتوايق، إالواجبة إا جراءاهتا إأأو خ ي

 املتحدة،إاذليإحييلإذه إاملعلوماتإا ىلإادلولإالأطرافإالأخرى.

 17املادةإ

إمبدأأيإتساوي إالتفاقيةإعىلإحنوإيتفقإمع إيفإذه  إاملنصوصإعلهيا إتنفهإادلولإالأطرافإالزتاماهتا

 ادلولإيفإالس يادةإوسالمهتاإال قلمييةإومبدأأإعدمإالتدخلإيفإالشؤونإادلاخليةإلدلولإالأخرى.

 18املادةإ

قلميإدوةلإطرفإأأخرىإالوليةإالقضائيةإ ليسإيفإذه إالتفاقيةإماإيبيحإدلوةلإطرفإأأنإمتارسإيفإا 

 لقانوهناإادلاخ ي.إوأأنإتضولعإابملهامإاليتإيهإمنإمصميإاختصاصإسلواتإادلوةلإالورفإالأخرىإوةقا

 19املادةإ

.إليسإيفإذه إالتفاقيةإماإميسإاحلقوقإوالالزتاماتإواملسؤولياتإالأخرىإلدلولإوالأةرادإدموجبإ1

 القانونإادلويل،إولس اميإمقاصدإومبادئإميثاقإالأممإاملتحدةإوالقانونإال نساينإادلويل.

رصاعإمسلح،إحس امبإيفهمإمنإتكلإإ.إلإترسيإذه إالتفاقيةإعىلإأأنشوةإالقواتإاملسلحةإخالل2

طارإالقانونإال نساينإادلويل،إابعتاار إالقانونإاذليإينظيها،إكامإلإترسيإذه إالتفاقيةإعىلإ التعابريإيفإا 

إبقواعدإ إتنظم إما إبقدر إالرمسية إواجباهتا إممارسة إبصدد إدلوةلإما إالقواتإاملسلحة إهبا إاليتإتضولع الأنشوة

 أأخرىإمنإالقانونإادلويل.

 20دةإاملا

إبنيإدولتنيإأأوإأأكرثإمنإادلولإالأطرافإحولإتفسريإأأوإتوايقإ1 إيُعرضإللتحكميإأأيإنزاعإينشأأ .

إمنإذه إ إعىلإطلبإواحدة إمعقوةل،إوذكلإبناء إابلتفاوضإخاللإمدة إولإتتس ىنإتسويته إالتفاقية ذه 

إملإتمتكنإالأطرافإمنإالتوصل،إيفإغضونإس تةإأأشهرإمنإاترخيإطلبإالتحكمي ذا ،إا ىلإاتفاقإادلول.إوا 

حاةلإالزناعإا ىلإحممكةإالعدلإادلولية،إبتقدميإطلبإ عىلإتنظميإأأمرإالتحكمي،إجازإلأيإمنإتكلإالأطرافإا 

 بهكل،إوةقاإللنظامإالأسايسإلهه إاحملمكة.

إأأوإاملواةقةإ2 إأأوإقبولها .إجيوزإلأيةإدوةلإأأنإتعلنإدلىإالتوقيعإعىلإذه إالتفاقيةإأأوإالتصديقإعلهيا

لهياإأأهناإلإتعتربإنفسهاإملزمةإابلتقيدإابلفقرةإعلهياإأأوإدلىإالا .إولإتكونإادلولإالأطرافإالأخرىإ1نضاممإا 

زاءإأأيةإدوةلإطرفإأأبدتإحتفظاإمنإذهاإالقبيل.إ1ملزمةإابلتقيدإابلفقرةإ  ا 

خوارإتوهجهإإ2.إلأيةإدوةلإطرفإأأبدتإحتفظاإوةقاإللفقرةإ3 أأنإتسحبإذهاإالتحفظإمىتإشاءت،إاب 

 مإللأممإاملتحدة.ا ىلإالأمنيإالعا
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 21املادةإ

إ31حىتإإ1998اكنونإالثاين/ينايرإإ12.إيفتحإاببإالتوقيعإعىلإذه إالتفاقيةإأأمامإمجيعإادلولإمنإ1

 يفإمقرإالأممإاملتحدةإبنيويورك.إ1999اكنونإالأول/ديسيربإ

أأوإاملواةقةإ.إختضعإذه إالتفاقيةإللتصديقإأأوإالقبولإأأوإاملواةقة.إوتودعإواثئقإالتصديقإأأوإالقبولإ2

 دلىإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدة.

.إيفتحإاببإالانضاممإا ىلإذه إالتفاقيةإأأمامإأأيةإدوةل.إوتودعإواثئقإالانضاممإدلىإالأمنيإالعامإللأممإ3

 املتحدة.

 22املادةإ

يداعإوثيقةإالتصديقإأأوإالقبولإأأوإاملواةقة1 إنفاذإذه إالتفاقيةإيفإاليومإالثالثنيإمنإاترخيإا  أأوإإ.إيادأأ

 الانضاممإالثانيةإوالعرشينإدلىإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدة.

يداعإوثيقةإ2 لهياإبعدإا  .إابلنس اةإا ىلإلكإدوةلإتصدقإعىلإالتفاقيةإأأوإتقبلهاإأأوإتواةقإعلهياإأأوإتنضمإا 

إنفاذإالتفاقيةإيفإاليومإالثالثني منإاترخيإإالتصديقإأأوإالقبولإأأوإاملواةقةإأأوإالانضاممإالثانيةإوالعرشين،إيادأأ

يداعإتكلإادلوةلإوثيقةإتصديقهاإأأوإقبولهاإأأوإمواةقهتاإأأوإانضامهما.  ا 

 23املادةإ

شعارإخويإيوجهإا ىلإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدة.1  .إلأيةإدوةلإطرفإأأنإتنسحبإمنإذه إالتفاقيةإاب 

إل2 إالعام إالأمني إا ىل إال شعار إوصول إاترخي إعىل إس نة إانقضاء إدلى إانةها إالانسحاب إيصاح لأممإ.

 املتحدة.

 24املادةإ

إوالروس يةإ إوال نلكزيية إال س اانية إنصوصه إاحلجية إيف إتتساوى إاذلي إالتفاقية، إذه  إأأصل يودع

والصينيةإوالعربيةإوالفرنس ية،إدلىإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدة،إاذليإيرسلإنسخاإمعمتدةإمنإذه إالنصوصإ

 ا ىلإمجيعإادلول.

إذلكل ثااات إاملوا  إأأدان ، إاملوقعون إقام إذه إ، إبتوقيع إحكوماهتم، إمن إالأصول إحسب إبهكل فوضون

إ.1998اكنونإالثاين/ينايرإإ12التفاقيةإاملعروضةإللتوقيعإيفإنيويوركإيفإ
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إ(2011أأغسوسإإ2)إ1432صادرإيفإةاحتإرمضانإإ 1.07.137ظهريإرشيفإرمق

إبنرشإبروتوكولإماكحفةإصنعإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإ

إرإهباإبصورةإغريإمرشوعة،إاملمكلإلتفاقيةإالأممإاملتحدةإملاكحفةإوالاجتا

2001مايإإ31اجلرميةإاملنظيةإعربإالوطنيةإاملوقعإبنيويوركإيفإ
1

 

 امحلدإهللإوحد ،

 بداخهل:إ-الوابعإالرشيف

 )محمدإبنإاحلسنإبنإمحمدإبنإيوسفإهللاإوليه(

 نا:يعملإمنإظهريانإالرشيفإذها،إأأسام إهللاإوأأعزإأأمر إأأنإإ

إبصورةإ إواذلخريةإوالاجتارإهبا إومكوانهتا إالناريةإوأأجزاهئا إالأسلحة بناءإعىلإبروتوكولإماكحفةإصنع

مايإإ31غريإمرشوعة،إاملمكلإلتفاقيةإالأممإاملتحدةإملاكحفةإاجلرميةإاملنظيةإعربإالوطنيةإاملوقعإبنيويوركإيفإ

 ؛2001

إا ىلإ إاملغربية إامليلكة يداعإواثئقإانضامم إبنيويوركإيفإوعىلإحمرضإا  إاملوقع إ17الربوتوكولإاملهكور،

 ،2009أأبريلإ

 أأصدرانإأأمرانإالرشيفإدماإي ي:

ينرشإابجلريدةإالرمسية،إعقبإظهريانإالرشيفإذها،إبروتوكولإماكحفةإصنعإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإ

إواذلخريةإوالاجتارإهباإبصورةإغريإمرشوعة،إاملمكلإلتفاقيةإالأممإاملتحدةإمل اكحفةإاجلرميةإاملنظيةإومكوانهتا

 .إ2001مايإإ31عربإالوطنيةإاملوقعإبنيويوركإيفإ

 (.2011أأغسوسإإ2)إ1432وحررإابلرابطإيفإةاحتإرمضانإ
 وقعهإابلعوف:

 رئيسإاحلكومة،

إال مضاء:إعااسإالفايس.

* 

*     * 

 بروتوكولإماكحفةإصنعإالأسلحةإالناريةإوإأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإوالاجتارإهبا

 رةإغريإمرشوعة،إاملمكلإلتفاقيةإالأممإاملتحدةإملاكحفةإاجلرميةإاملنظيةإعربإالوطنيةبصوإ

 ادليااجة

نإادلولإالأطرافإيفإذهاإالربوتوكول،  ا 

                                                 
1

 .4559(إصإ2011سبمتربإإ15)إ1432شوالإإ16بتارخيإإ5978اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
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إومكِوانهتاإ إوأأجزاهئا إالنارية إالأسلحة إصنع إواستئصال إوماكحفة إمنع إا ىل إامللحة إاحلاجة إتدرك ذ ا 

إنظرإ إغريإمرشوعة، إبصورة إوالاجتارإهبا إبأأمنإإلكإدوةلإواذلخرية إمنإأأاثرإضارة إلتكلإالأنشوة ىلإما إا  ا

إيفإ إالاقتصاديإوالاجامتعيإوحقها إالشعوبإوتوورذا إيعرضإللخورإرةا  إمما إبأأمجعه، إبلإالعامل ومنوقة،

 العيشإيفإسالم،

واقتناعاإمهنا،إذلكل،إبرضورةإاختاذإمجيعإادلولإلكإالتدابريإاملناس اةإلتحقيقإذه إالغاية،إدماإيفإذكلإ

 ونإادلويلإوغري إمنإالتدابريإعىلإالصعيدينإال قلمييإوالعاملي،التعا

ذإتشريإا ىلإقرارإامجلعيةإالعامةإ ،إاذليإقررتإ1998اكنونإالأول/ديسيربإإ9املؤرخإيفإإ53/111وا 

إشامةلإ إدولية إاتفاقية إلغرضإوضع إخمصصة إاببإالعضوية إمفتوحة إدولية إحكومية إجلنة نشاء إا  إامجلعية ةيه

نظيةإعربإالوطنية،إوملناقشةإوضعإصكوكإدولية،إمهناإصكإدويلإملاكحفةإصنعإالأسلحةإملاكحفةإاجلرميةإاملإ

 الناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإوالاجتارإهباإبصورةإغريإمرشوعة،

إتقريرإاملصريإللشعوب،إبصيغهتامإاجملسدةإيفإ إاملساواةإيفإاحلقوقإومبدأأ ذإتضعإيفإاعتاارذاإمبدأأ وا 

عالنإمبادئإالقانونإادلويلإاملتصةلإابلعالقاتإالوديةإوالتعاونإبنيإادلولإوةقاإمليثاقإميثاقإالأممإاملتحدةإوا إ

 الأممإاملتحدة.

واقتناعاإمهناإبأأنإتمكيلإاتفاقيةإالأممإاملتحدةإملاكحفةإاجلرميةإاملنظيةإعربإالوطنيةإبصكإدويلإملاكحفةإ

بصورةإغريإمرشوعةإس يكونإمفيداإيفإمنعإإصنعإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإوالاجتارإهبا

 تكلإاجلرامئإوماكحفهتا،

 قدإاتفقتإعىلإماإي ي:

 أأحاكمإعامةإإ-أأولإ

 1املادةإ

 العالقةإابتفاقيةإالأممإاملتحدةإملاكحفةإاجلرميةإاملنظيةإعربإالوطنية

إعربإالوطنية،-1 إاملنظية إاجلرمية إملاكحفة إاملتحدة إالأمم إالربوتوكولإيمكلإاتفاقية ويتعنيإتفسري إإذها

 مقرتانإابلتفاقية؛

تنواقإأأحاكمإالتفاقيةإعىلإذهاإالربوتوكول،إمعإماإتقتضيهإاحلالإمنإتغيريات،إماإملإينصإةيهإ-2

 عىلإخالفإذكل؛

 منإذهاإالربوتوكولإجرامئإمقررةإوةقاإلالتفاقية.إ5تعتربإاجلرامئإاملقررةإوةقاإللامدةإ-3

 2املادةإ

 بيانإالغرض

ربوتوكولإذوإتروجيإوتيسريإوتعزيزإالتعاونإبنيإادلولإالأطرافإبغيةإمنعإوماكحفةإالغرضإمنإذهاإال

 واستئصالإصنعإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإوالاجتارإهباإبصورةإغريإمرشوعة.
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 3املادةإ

 اس تخدامإاملصولحات

 لأغراضإذهاإالربوتوكول:

ولإذيإس اوانةإيولق،إأأوإذوإمصيم،إأأوإميكنإأأيإسالحإمحم«إالسالحإالناري»(إيقصدإبتعاريإإأأإ

إالناريةإ إالأسلحة إابس تثناء إمتفجرة، إبفعلإمادة إأ خر إمقهوةا إأأو إرصاصة إأأو إليولقإطلقة إبسهوةل، حتويهل

العتيقةإأأوإمناذهجاإاملقدِلة.إويتعنيإتعريفإالأسلحةإالناريةإالعتيقةإومناذهجاإاملقدلةإوةقاإللقانونإادلاخ ي.إغريإ

 ؛1899أأيةإحالإأأنإتشيلإالأسلحةإالناريةإالعتيقةإأأسلحةإانريةإصنعتإبعدإعامإأأنهإلإجيوزإيفإ

أأيإعنرصإأأوإعنرصإاستبدال،إمصيمإخصيصاإلسالحإ«إالأجزاءإواملكوانت»(إيقصدإإبتعاريإإب

انريإوأأسايسإلتشغيهل،إدماإيفإذكلإالس اوانة،إأأوإالهيلكإأأوإعلاةإاملغالق،إأأوإاملزلقإأأوإالأسووانة،إأأوإ

 كتةلإاملغالق،إوأأيإهجازإمصيمإأأوإمعِدلإخلفضإالصوتإاذليإحيدثهإالريمإبسالحإانري؛إاملغالقإأأو

الولقاتإالاكمةلإأأوإمكوانهتا،إدماإيفإذكلإظرفإاخلرطوشةإوالشعيةلإ«إاذلخرية»ج(إيقصدإبتعاريإ

)الكبسوةل(إواملسحوقإادلارسإوالرصاصةإأأوإاملقهوف،إاليتإتس تعيلإيفإسالحإانري،إرشيوةإأأنإتكونإ

 املكوانتإنفسهاإخاضعةإللرتخيصإيفإادلوةلإالورفإاملعنية؛إذه 

إ إبتعاري إيقصد إاملرشوع»د( إغري إالصنع إأأوإ« إومكوانهتا إوأأجزاهئا إالنارية إالأسلحة إجتييع إأأو صنع

 اذلخرية:

 منإأأجزاءإومكِوانتإمتجرإهباإبصورةإغريإمرشوعة؛إأأوإ-1

 جيريإةهياإالصنعإأأوإالتجييع؛إأأودونإترخيصإأأوإا ذنإمنإسلوةإخمتصةإيفإادلوةلإالورفإاليتإإ-2

 منإذهاإالربوتوكول؛إ8دونإومسإالأسلحةإالناريةإبعالماتإوقتإصنعها،إوةقاإللامدةإإ-3

 ويتعنيإأأنإيكونإالرتخيصإأأوإال ذنإبصنعإالأجزاءإواملكوانتإوةقاإلأحاكمإالقانونإادلاخ ي؛

أأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإأأوإاس تريادإالأسلحةإالناريةإوإ«إالاجتارإغريإاملرشوع»ه(إيقصدإبتعاريإ

قلميإدوةلإ قلميإدوةلإطرفإأأوإعرب إا ىلإا  إأأوإنقلهاإمنإا  إأأوإحتريكها إأأوإتسلميها إأأوإبيعها إأأوإاقتناؤذا تصديرذا

ذاإ ذاإاكنإأأيإمنإادلولإالأطرافإاملعنيةإلإيأأذنإبهكلإوةقاإلأحاكمإذهاإالربوتوكول،إأأوإا  طرفإأأخرىإا 

 منإذهاإالربوتوكول؛إ8بعالماتإوةقاإللامدةإاكنتإالأسلحةإالناريةإغريإموسومةإ

إيقصدإبتعاريإ إالأثر»و( إواذلخرية،إ«إاقتفاء إومكوانهتا إالنارية،إولأجزاهئا التعقبإاملهنجيإللأسلحة

إالسلواتإاخملتصةإيفإادلولإالأطرافإعىلإكشفإ إا ىلإاملشرتيإلغرضإمساعدة حيامثإأأمكن،إمنإالصانع

 وعإوالتحريإعهنامإوحتليلإتفاصيلهام.الصنعإغريإاملرشوعإوالاجتارإغريإاملرشإ

 4املادةإ

 نواقإالانوااق

ينواقإذهاإالربوتوكول،إابس تثناءإماإيُنصإةيهإعىلإخالفإذكل،إعىلإمنعإصنعإالأسلحةإالناريةإإ-1

وأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإوالاجتارإهباإبصورةإغريإمرشوعة؛إوعىلإالتحريإعنإاجلرامئإاملقررةإوةقاإللامدةإ
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الربوتوكولإومالحقهتا،إحيامثإتكونإتكلإاجلرامئإذاتإطابعإعربإوطينإوتضلعإةهياإجامعةإا جراميةإإمنإذهاإ5

 منظية.

إالربوتوكولإعىلإالصفقاتإمنإدوةلإا ىلإأأخرىإأأوإْعلياتإالنقلإبنيإادلولإيفإ-2 لإينواقإذها

إأأنإميسإحبقإدوةلإطرفإيفإاختاذإ ا جراءاتإحرصاإاحلالتإاليتإيكونإمنإشأأنإتوايقإالربوتوكولإةهيا

 عىلإمصلحةإالأمنإالوطينإدماإيتسقإمعإميثاقإالأممإاملتحدة.

 5املادةإ

 التجرمي

إلتجرميإ-1 إأأخرى إوتدابري إترشيعية إتدابري إمن إيلزم إقد إما إتعمتد إأأن إطرف إدوةل إلك إعىل يتعني

 السلوكإالتايل،إعندإارتاكبهإْعدا:

 املرشوع؛إأأ(إصنعإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإغريإ

 ب(إالاجتارإغريإاملرشوعإابلأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخرية؛إ

منإذهاإالربوتوكول،إإ8ج(إتزويرإعالمةإ)عالمات(إالومسإعىلإالسالحإالناري،إاليتإتقتضهياإاملادةإإ

زالهتاإأأوإحتويرذاإبصورةإغريإمرشوعة.  أأوإطيسهاإأأوإا 

اإماإقدإيلزمإمنإتدابريإترشيعيةإوتدابريإأأخرىإليكإجتِرِمإيتعنيإعىلإلكإدوةلإطرفإأأنإتعمتدإأأيض-2

 السلوكإالتايل:

أأ(إرذناإابملفاذميإالأساس يةإيفإنظاهماإالقانوين،إالرشوعإأأوإاملشاركةإكورفإمتواطئإيفإارتاكبإأأيإإ

 منإذه إاملادة؛إ1منإاجلرامئإاملقررةإوةقاإللفقرةإ

منإذه إاملادة،إأأوإتوجهيهإأأوإاملساعدةإأأوإإ1لفقرةإب(إتنظميإارتاكبإجرمإمنإاجلرامئإاملقررةإوةقاإلإ

 التحريضإعليهإأأوإتسهيهلإأأوإا سداءإاملشورةإبشأأنه.

 6املادةإ

 املصادرةإوالضاطإوالترصف

ىلإأأقىصإمدىإإ12دونإمساسإابملادةإإ-1 منإالتفاقية،إيتعنيإعىلإادلولإالأطرافإأأنإتعمتد،إا 

إق إما إادلاخلية، إالقانونية إنظيها طار إا  إمضن إالناريةإممكن إالأسلحة إمصادرة إمن إللمتكني إتدابري إمن إيلزم د

 وأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإاليتإجرىإصنعهاإأأوإالاجتارإهباإبصورةإغريإمرشوعة.

طارإنظيهاإالقانونيةإادلاخلية،إماإقدإيلزمإمنإتدابريإإ-2 يتعنيإعىلإادلولإالأطرافإأأنإتعمتد،إمضنإا 

مكوانهتاإواذلخرية،إاملصنوعةإواملتجرإهباإبصورةإغريإمرشوعة،إيفإأأيديإملنعإوقوعإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإوإ

أأشخاصإغريإمأأذونإهلم،إوذكلإبضاطإتكلإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإوتدمريذا،إماإملإ

إومستإ إقد إالنارية إالأسلحة إتكون إأأن إرشيوة إأأخرى، إبوريقة إةهيا إابلترصف إرمسي إا ذن إصدر إقد يكن

 نإتكونإطرائقإالترصفإيفإتكلإالأسلحةإالناريةإواذلخريةإقدإجسلت.بعالمات،إوأأإ
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 املنعإ-اثنياإ

 7املادةإ

 حفظإالسجالت

إابملعلوماتإ إتقلإعنإعرشإس نوات، إل إملدة يتعنيإعىلإلكإدوةلإطرفإأأنإتضينإالاحتفاظ،

إحيامثإيكونإذكلإمناس ا إواذلخرية، إومكوانهتا إوكهكلإبأأجزاهئا إالنارية، إابلأسلحة إالالزمةإاملتعلقة إوممكنا، ا

إأأجزاهئاإ إوممكنا، إمناس اا إذكل إيكون إحيامث إوكهكل، إماذيهتا، إوحتديد إالنارية إالأسلحة إتكل إأأثر لقتفاء

إذهاإ إمن إأأنشوة إأأي إوكشف إوملنع إمرشوعة، إغري إبصورة إهبا إاملتجر إأأو إاملصنوعة إواذلخرية، ومكوانهتا

 القبيل،إوجيبإأأنإتتضينإتكلإاملعلومات:

 منإذهاإالربوتوكول؛إ8ناس اةإاليتإتقتضهياإاملادةإ(إعالماتإالومسإاملإإأأإ

رإوالادلإاملس توردإوبدلانإإب (إتوارخيإا صدارإوانقضاءإالرخصإأأوإالأذونإاخلاصةإهبا،إوالادلإاملصِدِ

العاور،إعندإالاقتضاء،إواملس تملإالهناي،إووصفإالأصنافإومكيهتا،إيفإاحلالتإاليتإتش متلإعىلإصفقاتإ

 ةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخرية.دوليةإمنإالأسلحةإالناري

 8املادةإ

 ومسإالأسلحةإالنارية

 لغرضإحتديدإذويةإلكإسالحإانريإواقتفاءإأأثر ،إيتعنيإعىلإادلولإالأطراف:-1

إأأنإتشرتط،إوقتإصنعإلكإسالحإانري،إومسهإبعالمةإةريدةإتتضينإامسإالصانعإوبدلإأأوإإ ما أأ(إا 

ماإأأنإحتتفظإبأأإ يإعالمةإومسإةريدةإبديةلإتكونإسهةلإالاس تعاملإوتتضينإماكنإالصنعإوالرمقإاملسلسل،إوا 

إعىلإبدلإ إأأجبديةإمتكِِنإلكإادلولإمنإالتعرفإمبارشة إرمقيةإو/أأو إبش يفرة إذندس يةإبس يوةإمقرونة رموزا

 الصنع؛

ب(إأأنإتشرتطإومسإلكإسالحإانريإمس توردإبعالمةإبس يوةإمناس اة،إتتيحإالتعرفإعىلإذويةإإ

عىلإس نةإالاس ترياد،إومتكِِنإالسلواتإاخملتصةإيفإذكلإالادلإمنإاقتفاءإأأثرإبدلإالاس ترياد،إوحيامثإأأمكنإ

ذاإملإيكنإحييلإعالمةإومسإمنإذهاإالقبيل.إ السالحإالناري،إوكهكلإومسإالسالحإالناريإبعالمةإةريدةإا 

إوليسإمنإالرضوريإتوايقإمقتضياتإذه إالفقرةإالفرعيةإعىلإالأسلحةإالناريةإاليتإتس توردإمؤقتاإلأغراض

 مرشوعةإميكنإالتأأكدإمهنا؛

ج(إأأنإتكفل،إوقتإنقلإسالحإانريإمنإاخملزوانتإاحلكوميةإا ىلإالاس تعاملإاملدينإادلامئ،إومسهإإ

 بعالمةإةريدةإمناس اةإتتيحإللكإادلولإالأطرافإأأنإتتعرفإعىلإذويةإالادلإالناقل.

إاس ت-2 إعىل إالنارية إالأسلحة إصنع إرشاكت إتشِجع إأأن إالأطراف إادلول إعىل إتدابريإيتعني حداث

 مضادةإل زاةلإعالماتإالومسإأأوإحتويرذا.
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 9املادةإ

 تعويلإالأسلحةإالنارية

يتعنيإعىلإادلوةلإالورفإاليتإلإتعتربإالسالحإالناريإاملعولإسالحاإانرايإوةقاإلقانوهناإادلاخ يإأأنإ

إاقت ذا قرارإأأحاكمإبشأأنإأأةعالإا جراميةإمعينة،إا  عادةإتتخهإالتدابريإالالزمة،إدماإيفإذكلإا  ىضإالأمر،إملنعإا 

 التشغيلإغريإاملرشوعةإللأسلحةإالناريةإاملعوةل،إدماإيتسقإمعإمبادئإالتعويلإالعامةإالتالية:

(إيتعنيإجعلإمجيعإالأجزاءإالأساس يةإمنإالسالحإالناريإاملعولإغريإقابةلإبصفةإدامئةإللتشغيلإإأأإ

عادةإتشغيلإالسالحإالناريإبأأيإوغريإقابةلإللزنعإأأوإالتاديلإأأوإالتعديلإعىلإحنوإمنإشأأنهإأأنإ يسيحإاب 

 طريقةإمنإالورق؛

(إيتعنيإاختاذإترتيباتإللتحققإمنإتدابريإالتعويل،إمنإجانبإذيئةإخمتصة،إحيامثإاقتىضإالأمر،إإب

 لضامنإأأنإالتعديالتإاملدخةلإعىلإالسالحإالناريإجتعهلإبصفةإدامئةإغريإقابلإللتشغيل؛

هيئةإاخملتصةإعىلإا صدارإشهادةإأأوإجسلإتدونإةيهإواقعةإج(إيتعنيإأأنإيش متلإالتحققإمنإجانبإالإ

 تعويلإالسالحإالناري،إأأوإعىلإدمغإذكلإالسالحإبعالمةإمرئيةإبوضوحإعنإذه إالواقعة.

 10املادةإ

 املقتضياتإالعامةإبشأأنإنظمإا صدارإرخص

 أأوإأأذونإللتصديرإوإالاس تريادإوالعاورإ

إةعالإل صدارإرخصإأأوإأأذونإللتصديرإيتعنيإعىلإلكإدوةلإطرفإأأنإتنشئإأأوإتصونإنظام-1 ا

والاس ترياد،إوكهكلإلختاذإتدابريإبشأأنإالعاورإادلويل،إةاميإخيصإنقلإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإ

 واذلخرية؛

إومكوانهتاإ-2 إوأأجزاهئا إالنارية إالأسلحة إمن إللشحنات إالتصدير إأأذون إأأو إرخص إا صدار قبل

 نإتتحققإمماإي ي:واذلخرية،إيتعنيإعىلإلكإدوةلإطرفإأأإ

صدارإرخصإأأوإأأذونإالاس ترياد؛  أأ(إقيامإادلولإاملس توردةإاب 

شعارإمكتوب،إقبلإالشحن،إبأأنهإليسإدلهياإاعرتاضإ ب(إقيامإدولإالعاور،إكحدإأأدىن،إبتوجيهإا 

إغريإ إدول إلصاحل إالأطراف إمتعددة إأأو إثنائية إترتيبات إأأو إاتفاقات إبأأي إا خالل إدون إوذكل إالعاور، عىل

 ساحلية.

نيإأأنإتتضينإرخصإأأوإأأذونإالتصديرإوالاس تريادإوالواثئقإاملرةقةإهباإمعاإمعلوماتإتشيل،إيتع-3

إواملس تملإالهناي،إ إوبدلإالاس ترياد، إوبدلإالتصدير، إواترخيإالانقضاء، إماكنإواترخيإال صدار، إأأدىن، كحد

إحيامث إالعاور، إوبدلان إومكيهتا، إواذلخرية إومكوانهتا إوأأجزاهئا إالنارية إللأسلحة إعاور.إووصفا إذناك إيكون

 وجيبإتزويدإدولإالعاورإمس اقاإابملعلوماتإالواردةإيفإرخصةإالاس ترياد؛

يتعنيإعىلإادلوةلإالورفإاملس توردةإأأنإتالغإادلوةلإالورفإاملصِدرة،إبناءإعىلإطلهبا،إابس تالمإ-4

 الشحنةإاملرسةلإمنإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإأأوإاذلخرية؛
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وةلإطرف،إيفإحدودإاملواردإاملتاحة،إأأنإتتخهإماإقدإيلزمإمنإتدابريإلضامنإأأنإيتعنيإعىلإلكإدإ-5

تكونإا جراءاتإالرتخيصإأأوإال ذنإمأأمونة،إوأأنإتكونإثاوتيةإواثئقإالرتخيصإأأوإال ذنإقابةلإللتحققإمهناإ

 أأوإالتأأكدإمنإصالحيهتا؛

إاإ-6 إوتصدير إاس ترياد إبشأأن إمبسوة إا جراءات إتعمتد إأأن إالأطراف إلدلول إالناريةإجيوز لأسلحة

وأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإمؤقتاإوكهكلإبشأأنإعاورذا،إلأغراضإمرشوعةإميكنإالتحققإمهنا،إمثلإالصيدإ

 أأوإرايضةإالرمايةإأأوإالتقيميإأأوإاملعارضإأأوإال صالح.

 11املادةإ

 تدابريإالأمنإواملنع

اإومكوانهتاإواذلخرية،إسعياإا ىلإكشفإحوادثإرسقةإأأوإةقدانإأأوإترسيبإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئ

ىلإمنعهاإوالقضاءإعلهيا،إيتعنيإعىلإلكإدوةلإطرفإأأنإتتخهإ وكهكلإصنعهاإوالاجتارإهباإغريإاملرشوعني،إوا 

 التدابريإاملناس اة:

إواذلخرية،إوقتإالصنعإوالاس تريادإوالتصديرإ أأ(إلقتضاءإأأمنإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتا

قلميها؛  وكهكلإوقتإعاورإا 

ايدةإةعاليةإتدابريإمراقبةإالاس تريادإوالتصديرإوالعاور،إدماإيفإذكل،إعندإالاقتضاء،إتدابريإب(إلز

 مراقبةإاحلدود،إوةعاليةإالتعاونإعربإاحلدودإبنيإأأهجزةإالرشطةإوامجلارك.

 12املادةإ

 املعلومات

لإةاميإمنإالتفاقية،إيتعنيإعىلإادلولإالأطرافإأأنإتتبادإ28وإ27دونإمساسإبأأحاكمإاملادتنيإ-1

إمثلإ إاملعلوماتإذاتإالصةلإحبالتإمعينةإعنإأأمور إادلاخلية، إوال دارية إالقانونية إيتسقإونظيها إدما بيهنا،

إحيامثإ إومصدرهيا،إوكهكلإانقلهيا إومس توردهيا إواذلخريةإوجتارذا إومكوانهتا منتجيإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئا

 أأمكنإذكل،إاملأأذونإهلم.

نإالتفاقية،إيتعنيإعىلإادلولإالأطرافإأأنإتتبادلإةاميإبيهنا،إدماإمإ28وإ27دونإمساسإابملادتنيإ-2

 يتسقإونظيهاإالقانونيةإوال داريةإادلاخلية،إاملعلوماتإذاتإالصةلإبأأمورإمثل:

أأ(إامجلاعاتإال جراميةإاملنِظيةإاليتإيُعرفإأأوإيُشتبهإبأأهناإتشاركإيفإصنعإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإإ

 جتارإهباإبصورةإغريإمرشوعة؛ومكوانهتاإواذلخريةإأأوإالا

ب(إوسائلإال خفاءإاملس تعيةلإيفإصنعإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإأأوإالاجتارإهباإإ

 بصورةإغريإمرشوعة،إوس الإكشفإتكلإالوسائل؛

ج(إالورائقإوالوسائلإونقاطإال رسالإوالوصولإوادلروبإاليتإتس تخدهماإعادةإامجلاعاتإال جراميةإإ

 ظيةإالضالعةإيفإالاجتارإغريإاملرشوعإابلأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخرية؛املن
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د(إاخلرباتإالترشيعيةإواملامرساتإوالتدابريإالراميةإا ىلإمنعإوماكحفةإواستئصالإصنعإالأسلحةإالناريةإإ

 وأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإوالاجتارإهباإبصورةإغريإمرشوعة.

إالأإ-3 إاملعلوماتإيتعنيإعىلإادلول إحسبإالاقتضاء، إتتقامس، إالاعضإأأو إبعضها إتزِود طرافإأأن

نفاذإالقانون،إليكإتعززإقدراتإبعضهاإالاعضإعىلإمنعإ العلييةإوالتكنولوجيةإذاتإالصةلإاليتإتفيدإسلواتإا 

يإصنعإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإوالاجتارإهباإبصورةإغريإمرشوعة،إوعىلإكشفهامإوالتحرإ

 عهنامإومالحقةإالأشخاصإالضالعنيإيفإذهينإالنشاطنيإغريإاملرشوعني؛

يتعنيإعىلإادلولإالأطرافإأأنإتتعاونإةاميإبيهناإعىلإاقتفاءإأأثرإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإ-4

رإهباإبصورةإغريإمرشوعة.إويتعنيإأأنإيشغلإذهاإالتعاونإتقد ميإواذلخريةإاليتإردماإتكونإقدإصنعتإأأوإاجتم

إواذلخريةإمضنإ إومكوانهتا إالناريةإوأأجزاهئا إأأثرإتكلإالأسلحة إيفإاقتفاء ردودإرسيعةإعىلإطلااتإاملساعدة

 حدودإاملواردإاملتاحة؛

إاتفاقاتإدوليةإ-5 إبأأي إأأو إالقانوين إلنظاهما إالأساس ية إابملفاذمي إرذنا إطرف، يتعنيإعىلإلكإدوةل

فإأأخرىإْعالإهبه إاملادة،إدماإيفإذكلإاملعلوماتإأأخرى،إأأنإتكفلإرسيةإأأيإمعلوماتإتتلقاذاإمنإدوةلإطرإ

إتكلإ إعىلإاس تخدام إللتقييداتإاملفروضة إمتتثل إوأأن إالتجارية، إابملعامالت إواملتعلقة إحبقإملكية املشيوةل

ذاإتعهرإاحلفاظإعىلإتكلإالرسية،إ ذاإطلاتإمهناإذكلإادلوةلإالورفإاليتإقدمتإاملعلومات.إوا  املعلومات،إا 

بالغإادلوةلإ ةشاهئا.يتعنيإا   الورفإاليتإقدمتإاملعلوماتإقبلإا 

 13املادةإ

 التعاون

يتعنيإعىلإادلولإالأطرافإأأنإتتعاونإمعاإعىلإاملس توىإالثنايإوال قلمييإوادلويلإيفإاجالإمنعإ-1

 وماكحفةإواستئصالإصنعإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإوالاجتارإهباإبصورةإغريإمرشوعة؛

منإالتفاقية،إيتعنيإعىلإلكإدوةلإطرفإأأنإحتددإذيئةإإ18منإاملادةإإ13لفقرةإدونإمساسإاب-2

إالأطرافإبشأأنإاملسائلإ إادلول إوبنيإسائر إوصلإبيهنا إليكإتعيلإكحلقة إاتصالإواحدة، إنقوة إأأو وطنية

 املتعلقةإهبهاإالربوتوكول؛

إالن-3 إالأسلحة إصانعي إمن إوالتعاون إادلمع إتلمتس إأأن إالأطراف إادلول إعىل إوأأجزاهئاإيتعني ارية

إوكشفإ إأأجلإمنع إمن إالتجاريني، إوانقلهيا إوسامرسهتا إومصِدرهيا إومس توردهيا إوجتارذا إواذلخرية ومكوانهتا

لهياإيفإالفقرةإ  منإذه إاملادة.إ1الأنشوةإغريإاملرشوعةإاملشارإا 

 14املادةإ

 التدريبإواملساعدةإالتقنية

إاملإ إومع إبيهنا إةامي إتتعاون إأأن إالأطراف إادلول إعىل إحسبإيتعني إالصةل، إذات إادلولية نظامت

إالالزمنيإ إالتقنية إالتدريبإواملساعدة إعىلإطلهبا، إبناء إليكإيتس ىنإلدلولإالأطرافإأأنإتتلقى، الاقتضاء،

إواذلخريةإوالاجتارإهباإ لزايدةإقدرهتاإعىلإمنعإوماكحفةإواستئصالإصنعإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتا
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إ30وإ29ساعدةإالتقنيةإواملاليةإواملاديةإيفإاملسائلإاملاينةإيفإاملادتنيإبصورةإغريإمرشوعة،إدماإيفإذكلإاملإ

 منإالتفاقية.

 15املادةإ

 السامرسةإوالسيرسة

إغريإ-1 إبصورة إهبا إوالاجتار إواذلخرية إومكوانهتا إوأأجزاهئا إالنارية إالأسلحة إصنع إوماكحفة إمنع بغية

إتفعلإذكلإبعد إاليتإمل إيتعنيإعىلإادلولإالأطراف، إلأجلإالتنظميإمرشوعة، إنظام نشاء إأأنإتنظرإيفإا  ،

إأأكرثإمنإ إأأو إواحدا إيشيل إأأن إالقبيل إذها إمن إلنظام إوميكن إيفإالسيرسة. إيعيلون إمن الرقايبإلأنشوة

 التدابريإمثل:

قلميها؛إأأوإ  أأ(إإاشرتاطإتسجيلإالسامرسةإالعاملنيإداخلإا 

 ب(إاشرتاطإالرتخيصإأأوإال ذنإدمامرسةإالسيرسة؛إأأوإ

إاشرتاطإأأنإتفإ إعنإج( إلها، إاملستنداتإاملصاحبة إأأو إوالتصدير، إأأذونإالاس ترياد صحإرخصإأأو

 أأسامءإوأأماكنإالسامرسةإاملشيولنيإيفإالصفقة.

إ1تشجعإادلولإالأطرافإاليتإأأنشأأتإنظامإأأذونإبشأأنإالسيرسة،إحس امبإذوإمبنيإيفإالفقرةإ-2

إهبا إاملعلوماتإاليتإتقوم إتدرجإيفإْعلياتإتاادل إعىلإأأن إاملادة، إإمنإذه  إاملادة طار إا  منإذهاإإ12يف

إوةقاإ إوالسيرسة إوأأنإحتتفظإبسجالتإخاصةإابلسامرسة إوالسيرسة، إمعلوماتإعنإالسامرسة الربوتوكول،

 منإذهاإالربوتوكول.إ7للامدةإ

 أأحاكمإختاميةإ-اثلثاإ

 16املادةإ

 تسويةإالزناعات

إبتفسري-1 إاملتعلقة إالزناعات إتسوية إا ىل إتسعى إأأن إالأطراف إادلول إعىل إذهاإإيتعني إتوايق أأو

 الربوتوكول،إمنإخاللإالتفاوض؛

إذهاإ-2 إتوايق إأأو إتفسري إبشأأن إالأطراف إادلول إمن إأأكرث إأأو إدولتني إبني إنزاع إأأي إنشأأ ذا ا 

الربوتوكول،إوتعِهرتإتسويتهإعنإطريقإالتفاوضإيفإغضونإةرتةإزمنيةإمعقوةل،إوجبإتقدميه،إبناءإعىلإ

ذ اإتعِهرإعىلإتكلإادلولإالأطراف،إبعدإس تةإأأشهرإمنإطلبإا حدىإتكلإادلولإالأطراف،إا ىلإالتحكمي.إوا 

ىلإ اترخيإطلبإالتحكمي،إأأنإتتفقإعىلإتنظميإالتحكمي،إجازإلأيإمنإتكلإادلولإالأطرافإأأنإحتيلإالزناعإا 

 حممكةإالعدلإادلوليةإبولبإوةقاإللنظامإالأسايسإلليحمكة؛

إا-3 إالتصديقإعىلإذها إأأو إوقتإالتوقيع إقبوُلإأأوإجيوزإللكإدوةلإطرفإأأنإتعلن، لربوتوكولإأأو

إ إابلفقرة إملزمة إلإتعتربإنفسها إأأهنا ليه، إا  إأأوإالانضامم قرار  إولإتكونإادلولإالأطرافإإ2ا  إاملادة. منإذه 

 منإذه إاملادةإجتا إأأيإدوةلإطرفإأأبدتإمثلإذهاإالتحفظ؛إ2الأخرىإملزمةإابلفقرةإ
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أأنإتسحبإذكلإالتحفظإيفإمنإذه إاملادة،إإ3جيوزإلأيإدوةلإطرفإأأبدتإحتفظاإوةقاإللفقرةإ-4

شعارإيوِجهإا ىلإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدة.  أأيإوقتإاب 

 17املادةإ

 التوقيعإوالتصديقإوالقبولإوال قرارإوالانضامم

يُفتحإاببإالتوقيعإعىلإذهاإالربوتوكولإأأمامإمجيعإادلولإيفإمقرإالأممإاملتحدةإبنيويوركإمنإاليومإ-1

 ؛2002اكنونإالأول/ديسيربإإ12ةإالعامة،إوحىتإالثالثنيإبعدإاعامتد إمنإقبلإامجلعي

يفتحإاببإالتوقيعإعىلإذهاإالربوتوكولإأأيضاإأأمامإمنظامتإالتاكملإالاقتصاديإال قلميية،إرشيوةإ-2

أأنإتكونإدوةلإواحدةإعىلإالأقلإمنإادلولإالأعضاءإيفإتكلإاملنظيةإقدإوقعتإعىلإذهاإالربوتوكولإوةقاإ

 منإذه إاملادة؛إ1للفقرةإ

إأأوإإخيضع-3 إالقبول إأأو إالتصديق إوتودعإصكوك إال قرار. إأأو إالقبول إأأو إللتصديق إالربوتوكول ذها

إأأوإ قلمييةإأأنإتودعإصكإتصديقها ال قرارإدلىإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدة.إوجيوزإملنظيةإتاكملإاقتصاديإا 

ذاإاكنتإدوةلإواحدةإعىلإالأقلإمنإادلولإالأعضاءإةهياإقدإةعلتإذكل قرارذاإا  .إويتعنيإعىلإتكلإقبولهاإأأوإا 

إةاميإيتعلقإابملسائلإاليتإحيمكهاإ إنواقإاختصاصها قرارذا إأأوإا  إأأوإقبولها املنظيةإأأنإتعلنإيفإصكإتصديقها

 ذهاإالربوتوكول.إويتعنيإعىلإتكلإاملنظيةإأأيضاإأأنإتالغإالوديعإبأأيإتعديلإذيإصةلإيفإنواقإاختصاصها؛

ليهإأأيإدوةلإأأوإإإ4 قلمييةإتكونإدوةلإذهاإالربوتوكولإقابلإلأنإتنضمإا  أأيإمنظيةإتاكملإاقتصاديإا 

إوتودعإصكوكإالانضاممإدلىإالأمنيإ إالربوتوكول. واحدةإعىلإالأقلإمنإادلولإالأعضاءإةهياإطرةاإيفإذها

إنواقإ إانضامهما، إوقت إتعلن، إأأن إال قلميية إالاقتصادي إالتاكمل إمنظية إعىل إويتعني إاملتحدة. إللأمم العام

اليتإحيمكهاإذهاإالربوتوكولإويتعنيإعىلإتكلإاملنظيةإأأيضاإأأنإتالغإالوديعإبأأيإإاختصاصهاإةاميإيتعلقإابملسائل

 تعديلإذيإصةلإيفإنواقإاختصاصها.

 18املادةإ

 بدءإالنفاذ

يداعإالصكإالأربعنيإمنإصكوكإالتصديقإ-1 يادأأإنفاذإذهاإالربوتوكولإيفإاليومإالتسعنيإمنإاترخيإا 

لإيادأأإنفاذ إقبلإبدءإنفاذإالتفاقية.إولأغراضإذه إالفقرة،إيتعنيإإأأوإالقبولإأأوإال قرارإأأوإالانضامم،إعىلإأأن

إا ىلإالصكوكإاليتإأأودعهتاإادلولإ ضاةيا قلمييةإصاكإا  عدمإاعتاارإأأيإصكإتودعهإمنظيةإتاكملإاقتصاديإا 

 الأعضاءإيفإتكلإاملنظية؛

قلميية-2 تصِدقإعىلإذهاإإيادأأإنفاذإذهاإالربوتوكول،إابلنس اةإللكإدوةلإأأوإمنظيةإتاكملإاقتصاديإا 

يداعإالصكإالأربعنيإمنإتكلإالصكوك،إيفإاليومإالثالثنيإمنإ ليهإبعدإا  الربوتوكولإأأوإتقبهلإأأوإتقِر إأأوإتنضمإا 

يداعإتكلإادلوةلإأأوإاملنظيةإالصكإذاإالصةل،إأأوإيفإاترخيإبدءإنفاذإذهاإالربوتوكولإْعالإابلفقرةإ إ1اترخيإا 

 منإذه إاملادة،إأأهيامإاكنإالالحق.
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 19ةإاملاد

 التعديل

بعدإانقضاءإمخسإس نواتإعىلإبدءإنفاذإذهاإالربوتوكول،إجيوزإلدلوةلإالورفإيفإالربوتوكولإأأنإ-1

بالغإادلولإ تقرتحإتعديالإُل،إوأأنإتقدمإذكلإالاقرتاحإا ىلإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدة،إاذليإيقومإعندإذكلإاب 

غرضإالنظرإيفإالاقرتاحإواختاذإقرارإبشأأنه.إويتعنيإالأطرافإومؤمترإالأطرافإيفإالتفاقيةإابلتعديلإاملقرتحإل

عىلإادلولإالأطرافإيفإذهاإالربوتوكول،إاجملمتعةإيفإمؤمترإالأطراف،إأأنإتاهلإقصارىإهجدذاإللتوصلإا ىلإ

إماإاستنفهتإلكإاجلهودإالراميةإا ىلإحتقيقإتواةقإال راءإدونإأأنإ ذا تواةقإيفإال راءإبشأأنإلكإتعديل.إوا 

إثليثإيتس ىنإالتوصلإا ىلإا إالتعديلإاشرتاطإالتصويتإُلإبأأغلاية إأأخري،إلأجلإاعامتد إيتعني،إمكالذ تفاق،

 أأصواتإادلولإالأطرافإيفإذهاإالربوتوكولإاحلارضةإواملصوتةإيفإاجامتعإمؤمترإالأطراف؛

إنواقإ-2 إمضن إتندرج إاليت إاملسائل إيف إال قلميية، إالاقتصادي إالتاكمل إمنظامت إعىل يتعني

دلهئاإبعددإمنإالأصواتإمساوإلعددإدولهاإاختصاصها،إأأنإمتارسإحقإ طارإذه إاملادةإاب  هاإيفإالتصويتإيفإا 

ذاإ إالربوتوكول.إولإجيوزإلتكلإاملنظامتإأأنإمتارسإحقهاإيفإالتصويتإا  الأعضاءإاليتإيهإأأطرافإيفإذها

 مارستإدولهاإالأعضاءإذكلإاحلق،إوالعكسإابلعكس؛

املادة،إخاضعاإللتصديقإأأوإالقبولإأأوإال قرارإمنإمنإذه إإ1يكونإأأيإتعديلإيُعمتدإوةقاإللفقرةإ-3

 جانبإادلولإالأطراف؛

إنفاذإأأيإتعديلإيعمتدإوةقاإللفقرةإ-4 منإذه إاملادة،إةاميإيتعلقإبأأيإدوةلإطرف،إبعدإتسعنيإإ1يادأأ

يداعإتكلإادلوةلإالورفإدلىإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإصاكإابلتصديقإعىلإذكلإالتعديلإ يوماإمنإاترخيإا 

قرار ؛إأأو  قبوُلإأأوإا 

إبه.إ-5 إالالزتام إلدلولإالأطرافإاليتإأأعربتإعنإقبولها إأأيإتعديل،إيصاحإملزما إنفاذ إيادأأ عندما

وتظلإادلولإالأطرافإالأخرىإملزمةإبأأحاكمإذهاإالربوتوكولإوبأأيإتعديالتإسابقةإتكونإقدإصدقتإعلهياإ

 أأوإقبلهتاإأأوإأأقرهتا.

 20املادةإ

 الانسحاب

ىلإالأمنيإالعامإإجيوزإلدلوةلإالورف-1 إا شعارإمكتوبإا  إالربوتوكولإبتوجيه أأنإتنسحبإمنإذها

 للأممإاملتحدة.إويصاحإذهاإالانسحابإانةهاإبعدإس نةإواحدةإمنإاترخيإاس تالمإالأمنيإالعامإذلكلإال شعار؛

لإتعودإمنظيةإالتاكملإالاقتصاديإال قلمييةإطرةاإيفإذهاإالربوتوكولإعندماإتنسحبإمنهإمجيعإ-2

 لأعضاءإةهيا.ادلولإا

 21املادةإ

 الوديعإواللغات

 يسِيىإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإوديعاإلههاإالربوتوكول؛-1
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يودعإأأصلإذهاإالربوتوكول،إاذليإيتساوىإنصهإال س ااينإوال نلكزييإوالرويسإوالصيينإوالعريبإ-2

 والفرنيسإيفإاحلجية،إدلىإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدة.

إقام إتقدم، إملا ثااات إجانبإإوا  إمن إالأصول إحسب إبهكل إاخملولون إأأدان ، إاملوقِعون املفوضون

إحكوماهتم،إابلتوقيعإعىلإذهاإالربوتوكول.
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اتفاقيةإبشأأنإاذلخائرإالعنقودية
1

 

 اعمتدتإمنإقبلإاملؤمترإادلبلومايسإلعامتدإاتفاقيةإبشأأنإاذلخائرإالعنقودية،

 2008إأأاير/مايوإ30ا ىلإإ19املعقودإيفإدبلنإيفإالفرتةإمنإإ

نإادلولإالأطرافإيفإذه إالتفاقية،  ا 

زاءإاس مترارإحتيلإاملدنيني،إجامعاتإوةرادى،إالعبءإالأكربإللزناعإاملسلح، ذإيساورذاإابلغإالقلقإا   ا 

إاذلخائرإالعنقوديةإوقتإ إوال صاابتإاليتإتتسببإةهيا إعىلإأأنإتوقفإا ىلإالأبدإاملعاانة وتصياميإمهنا

خفاقهاإعنإا  لعيلإعىلإالنحوإاملقصود،إأأوإعندإجهرذا،اس تعاملها،إأأوإعندإا 

إأأوإ إوالأطفال، إالنساء إةهيم إدمن إاملدنيني، إتقتل إالعنقودية إخملفاتإاذلخائر إالقلقإلأن إيساورذا ذ وا 

إوتعرقلإالتأأذيلإ إضياعإس الإكسبإالرزق، إمهنا إبأأمور إوتعيقإالتيميةإالاقتصاديةإوالاجامتعية تشوذهم،

إالزناع،إوتؤخرإعوإ إعىلإوالتعيريإبعدإانهتاء إأأوإمتنعها،إوميكنإأأنإتؤثرإسلاا إالالجئنيإواملرشدينإداخليا دة

اجلهودإالوطنيةإوادلوليةإلاناءإالسالمإوتقدميإاملساعدةإال نسانيةإوتتسببإيفإعواقبإأأخرىإوخميةإتس مترإ

 لس نواتإطويةلإبعدإاس تعاملها،

ذإيساورذاإابلغإالقلقإأأيضاإللأخوارإاليتإتمتثلإيفإاخملزوانتإالوطنيةإا لكبريةإمنإاذلخائرإالعنقوديةإوا 

 اليتإحيتفظإهباإلأغراضإاس تعاملهاإيفإالعيلياتإوتصياميإمهناإعىلإضامنإالتعجيلإبتدمريذا،

واعتقاداإمهناإبرضورةإاملسامهةإبصورةإةعاةلإتتسمإابلكفاءةإوالتنس يق،إيفإالتصديإللتحديإاملمتثلإ

زاةلإخملفاتإاذلخائرإالعنقوديةإاملوجودةإيفإش ىتإبقا  عإالعامل،إوضامنإتدمريذا،يفإا 

وتصياميإمهناإأأيضاإعىلإكفاةلإال عاملإالتامإحلقوقإحضاايإاذلخائرإالعنقوديةإمجيعهمإواعرتاةاإمهناإبكرامهتمإ

 الأصيةل،

إالرعايةإ إةهيا إدما إالعنقودية، إاذلخائر إلضحااي إاملساعدة إتوةري إيف إقصاراذا إبهل إعىل إالعزم إتعقد ذ وا 

دماهجمإاجامتعياإواقتصاداي،الواية،إوالتأأذيلإوادلمعإالنفإ  ساين،إوكفاةلإا 

ذإتسملإبرضورةإتوةريإمساعدةإتراعيإالسنإواجلنسإلضحاايإاذلخائرإالعنقودية،إورضورةإمعاجلةإ وا 

 الاحتياجاتإاخلاصةإللفئاتإالضعيفة،

إاليتإتوجبإعىلإادلولإالأطرافإيفإ عاقة إاتفاقيةإحقوقإالأشخاصإذويإال  ذإتضعإيفإاعتاارذا وا 

عاملإتكلإالتفا عاملإاكةةإحقوقإال نسانإواحلرايتإالأساس يةإا  قية،إيفإمجةلإأأمور،إالتعهدإبكفاةلإوتعزيزإا 

عاقةإدونإأأيإمتيزيإعىلإأأساسإال عاقةإهمامإاكنإنوعه،  اتماإابلنس اةإمجليعإالأشخاصإذويإال 

                                                 
1
إhttp://hrlibrary.umn.edu/arabic/CCM.htmlصدر:إموقعإمكتاةإحقوقإال نسان،إجامعةإمنيسوات.إاملإ 

  املغربإملإيصادقإوملإيوقعإعىلإذه إالتفاقية.
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إيفإش ىتإاملنتدايتإوالرامإ إهبا إاملضولع إالتنس يقإالاكيفإللجهود ذإتضعإيفإاعتاارذاإرضورة إا ىلإوا  ية

ذإتعقدإالعزمإعىلإجتنبإالمتيزيإبنيإحضاايإخمتلفإ تناولإحقوقإحضاايإش ىتإأأنواعإالأسلحةإواحتياجاهتم،إوا 

 أأنواعإالأسلحة،

إيظلإ إأأخرى، إابتفاقاتإدولية إأأو إالتفاقية إيفإاحلالتإغريإاملشيوةلإهبه  إأأنه إمنإجديد إتؤكد ذ وا 

انونإادلويل،إاملنبثقةإعنإالعرفإاملس تقرإوعنإمبادئإاملدنيونإواحملاربونإمشيولنيإحباميةإوسلوةإمبادئإالق

مالءاتإالضيريإالعام،  ال نسانيةإوا 

ذإتعقدإالعزمإأأيضاإعىلإعدمإالسامح،إبأأيإحالإمنإالأحوال،إللجامعاتإاملسلحةإمنإغريإالقواتإ وا 

 املسلحةإلدلوةل،إبأأنإتقومإبأأيإنشاطإحمظورإعىلإدوةلإطرفإيفإذه إالتفاقية،

إابلتأأيي إترحب ذ ةراد،إوا  إللأ إاملضادة إالألغام إحتظر إاليت إادلولية إللقاعدة إالاتساع إالاالغ إادلويل د

ةرادإوتدمريإتكلإالألغام،إ1997واملكرسةإيفإاتفاقيةإ نتاجإونقلإالألغامإاملضادةإللأ  حلظرإاس تعاملإوختزينإوا 

ذإترحبإأأيضاإابعامتدإالربوتوكولإاملتعلقإابملتفجراتإمنإخملفاتإاحلرب،إاملرةقإابتف اقيةإحظرإأأوإوا 

تقييدإاس تعاملإأأسلحةإتقليديةإمعينةإميكنإاعتاارذاإمفرطةإالرضرإأأوإعشوائيةإالأثر،إودخوُلإحزيإالنفاذإيفإ

،إورغاةإمهناإيفإتعزيزإحاميةإاملدنينيإمنإأ اثرإخملفاتإاذلخائرإالعنقوديةإيفإ2006ترشينإالثاين/نومفربإإ12

 أأوضاعإماإبعدإانهتاءإالزناع،

ذإتضعإيفإاعتاارإ (إاملتعلقإابملرأأةإوالسالمإ2000)إ1325ذاإقرارإاجلسإالأمنإالتابعإللأممإاملتحدةإوا 

 (إاملتعلقإابلأطفالإيفإالزناعإاملسلح،2005)إ1612والأمنإوقرارإاجلسإالأمنإالتابعإللأممإاملتحدةإ

قلميياإوعاملياإيفإالس نواتإالأخرية،إوالراميةإا ىلإح ذإترحبإكهكلإابخلوواتإاملتخهةإوطنياإوا  ظرإوا 

نتاهجاإونقلها،  أأوإتقييدإأأوإتعليقإاس تعاملإاذلخائرإالعنقوديةإوختزيهناإوا 

هناءإ ذإتؤكدإدورإالضيريإالعامإيفإتعزيزإمبادئإال نسانيةإعىلإحنوإماإيتجىلإيفإادلعوةإالعامليةإا ىلإا  وا 

ذإتقرإابجلهودإاليتإتضولعإهباإلهه إالغاي ةإالأممإاملتحدةإوجلنةإمعاانةإاملدنينيإالنامجةإعنإاذلخائرإالعنقوديةإوا 

الصليبإالأمحرإادلولية،إوالئتالفإاملناذضإلذلخائرإالعنقوديةإوالعديدإمنإاملنظامتإغريإاحلكوميةإالأخرىإ

 يفإاكةةإأأحناءإالعامل،

عالنإمؤمترإأأوسلوإبشأأنإاذلخائرإالعنقوديةإاذليإاعرتةتإادلولإدموجبه،إيفإمجةلإ إتعيدإتأأكيدإا  ذ وا 

صاك إإ2008النامجةإعنإاس تعاملإاذلخائرإالعنقوديةإوتعهدتإبأأنإتربمإحبلولإعامإأأمور،إابلعواقبإالوخميةإ

نتاجإونقلإوختزينإاذلخائرإالعنقوديةإاليتإتتسببإلليدنينيإيفإأأذىإلإميكنإ إحيظرإاس تعاملإوا  إقانوان  ملزما 

طاراإللتعاونإواملساعدةإيضينإتوةريإقدرإاكفإمنإرعايةإالضحاايإوتأأذيلهم،إ وتوهريإاملناطقإقبوُل،إوينشئإا 

 امللوثة،إوالثقيفإللحدإمنإاخملاطر،إوتدمريإاخملزوانت،

إالعيلإ إعىل إمهنا إوتصيامي إالتفاقية، إذه  إا ىل إادلول إمجيع إانضامم إعىل إالعيل إاس تصواب إتؤكد ذ وا 

ضفاءإالوابعإالعامليإعلهياإوتنفيهذاإتنفيهاإاتما،  احلثيثإمنإأأجلإتشجيعإا 
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إال نس إا ىلإمبادئإالقانون إتستند ذ إالقائلإبأأنإحقإأأطرافإوا  إاملادأأ إس امي إول اينإادلويلإوقواعد ،

ىلإالقواعدإاليتإتقيضإبأأنإ الزناعإاملسلحإيفإاختيارإأأساليبإاحلربإأأوإوسائلهاإليسإابحلقإغريإاحملدود،إوا 

متزيإأأطرافإالزناعإيفإلكإالأوقاتإبنيإاملدنينيإواملقاتلني،إوبنيإالأغراضإاملدنيةإوالأذدافإالعسكريةإوأأنإ

إعنايةإتوإ إعسكرية إبعيليات إالقيام إعند إتُوىَل، إوأأن إوحدذا، إالعسكرية إالأذداف إضد إْعلياهتا إابلتايل جه

مس مترةإلتفاديإاملدنينيإوالأغراضإاملدنية،إوبأأنإاملدنينيإجامعاتإةرادىإيمتتعونإحباميةإعامةإمنإالأخوارإ

 الناش ئةإعنإالعيلياتإالعسكرية،

 ةقدإاتفقتإعىلإماإي ي:

إ1املادةإ

 اماتإالعامةإونواقإالتوايقالالزتإ

 تتعهدإلكإدوةلإطرفإبأألإتقومإيفإأأيإظرفإمنإالظروف:إ-1

 )أأ(إابس تعاملإاذلخائرإالعنقودية؛

نتاهجاإأأوإحيازهتاإبأأيإطريقةإأأخرىإأأوإختزيهنـاإأأوإالاحتفاظإ )ب(إابس تحداثإاذلخائرإالعنقوديةإأأوإا 

 هباإأأوإنقلهاإا ىلإأأيإاكن،إبصورةإمبارشةإأأوإغريإمبارشة؛

)ج(إدمساعدةإأأوإتشجيعإأأوإحثإأأيإاكنإعىلإالقيامإبأأيإنشاطإحمظورإعىلإدوةلإطرفإدموجبإ

 ذه إالتفاقية.

إيقتضيهإاختالفإاحلال،إعىلإالقنياالتإاملتفجرةإإ1ترسيإالفقرةإإ-2 إما إاملادة،إمعإمراعاة منإذه 

 املصييةإخصيصاإلُتنرثإأأوإتُولقإمنإهجازإنرثإمثاتإعىلإطائرة.

 التفاقيةإعىلإالألغام.لإترسىإذه إإ-3

إ2املادةإ

 تعاريف

 لأغراضإذه إالتفاقية:

إإ-1 إبتعاري إالعنقودية’’يراد إاذلخائر إحضااي إأأوإ‘‘ إبدنية صابة إا  إحلقهتم إأأو إقتلوا إاذلين إالأشخاص لك

إبسببإاس تعاملإ عاملإحقوقهم إا  إكاريإمن إأأوإحرمان إهتييشإاجامتعي، إأأو إاقتصادية، إخسارة إأأو نفسانية،

ية.إومهإيشيلونإالأشخاصإاذلينإتأأثرواإمبارشةإابذلخائرإالعنقوديةإوأأرسمهإواجمتعاهتمإاحملليةإاذلخائرإالعنقود

 املترضرة.

اذلخريةإالتقليديةإاليتإتصيمإلتنرثإأأوإتولقإذخائرإصغريةإمتفجرةإ‘‘إاذلخريةإالعنقودية’’يرادإبتعاريإإ-2

الصغريةإاملتفجرة.إولإيرادإهباإماإكيلوغراما،إويهإتشيلإتكلإاذلخائرإإ20يقلإوزنإلكإواحدةإمهناإعنإ

 ي ي:

إمشاعلإ إأأو إالشهب إأأو إادلخان إأأو إاملضيئة إالقنابل إلتنرث إاملصيية إالصغرية إاذلخرية إأأو إاذلخرية )أأ(

 التشويش؛إأأوإاذلخريةإاملصييةإحرصاإلأغراضإادلةاعإاجلوي؛
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لكرتونية؛  )ب(إاذلخريةإأأوإاذلخريةإالصغريةإاملصييةإل حداثإأ اثرإكهرابئيةإأأوإا 

إاليتإتتسمإجبييعإاخلصائصإالتالية،إتفادايإلل اثرإالعشوائيةإاليتإميكنإأأنإتتعرضإلهاإ )ج(إاذلخرية

 مناطقإواسعة،إولليخاطرإالناش ئةإعنإاذلخائرإالصغريةإغريإاملنفجرة:

 حتتويإلكإقوعةإذخريةإعىلإماإيقلإعنإعرشإذخائرإصغريةإمتفجرة؛‘إ1’

 زيدإعىلإأأربعةإكيلوغرامات؛تزنإلكإقوعةإذخريةإصغريةإمتفجرةإماإي‘إ2’

 تكونإلكإقوعةإذخريةإصغريةإمتفجرةإمصييةإلكشفإوهمامجةإغرضإمس هتدفإواحد؛‘إ3’

لكرتونيةإللتدمريإاذلايت؛‘إ4’ آليةإا   تكونإلكإقوعةإذخريةإصغريةإمتفجرةإاجهزةإبأ

لكرتونيةإللتعويلإاذلايت.‘إ5’  تكونإلكإقوعةإذخريةإصغريةإمتفجرةإاجهزةإبوس يةلإا 

إبإإ-3 إيراد إاملتفجرة’’تعاري إالصغرية إاذلخرية إذخريةإ‘‘ إا ىل إوظيفهتا إتؤدي إليك إحتتاج إتقليدية ذخرية

 عنقوديةإتنرثذاإأأوإتولقها،إويهإمصييةإلتعيلإبتفجريإحشنةإمتفجرةإقبلإالاصودامإأأوإعند إأأوإبعد .

وإرميتإأأوإذخريةإعنقوديةإأأطلقتإأأوإأألقيتإأأوإقهةتإأأإ‘‘إاذلخريةإالعنقوديةإالفاشةل’’يرادإبتعاريإإ-4

 وهجتإبوريقةإأأخرىإواكنإينبغيإأأنإتنرثإأأوإتولقإذخائرإصغريةإمتفجرةإلكهناإملإتفعل.

ذخريةإصغريةإمتفجرةإنرثهتاإأأوإأأطلقهتاإذخريةإعنقودية،إ‘‘إاذلخريةإالصغريةإغريإاملنفجرة’’يرادإبتعاريإإ-5

 أأوإانفصلتإعهناإبوريقةإأأخرى،إوملإتنفجرإعىلإالنحوإاملقصود.

إاليتإملإ‘‘إاذلخائرإالعنقوديةإاملهجورة’’اريإيرادإبتعإإ-6 اذلخائرإالعنقوديةإأأوإاذلخائرإالصغريةإاملتفجرة

تس تعيلإأأوإمتإالتخ يإعهناإأأوإالتخلصإمهنا،إوملإتعدإحتتإس يورةإالورفإاذليإختىلإعهناإأأوإختلصإمهنا.إ

 وميكنإأأنإتكونإقدإُأعدتإلالس تعاملإأأوإملإتعِدإُل.

اذلخائرإالعنقوديةإالفاشةلإواذلخائرإالعنقوديةإاملهجورةإ‘‘إذلخائرإالعنقوديةخملفاتإا’’يرادإبتعاريإإ-7

 واذلخائرإالصغريةإغريإاملنفجرةإوالقنياالتإغريإاملنفجرة.

ليه،إنقلإ“النقل”يشيلإتعاريإإ-8 قلميإوطينإأأوإا  ،إابل ضاةةإا ىلإالنقلإاملاديإلذلخائرإالعنقوديةإمنإا 

إونقلإال رشإ افإعلهيا،إغريإأأنهإلإيشيلإنقلإمنوقةإحتتوىإعىلإخملفاتإذخائرإملكيةإاذلخائرإالعنقودية

 عنقودية.

إبتعاريإإ-9 إاذلايت’’يراد إالتدمري آلية إأ إالأويلإ‘‘ إالقدح آلية إأ إا ىل إوتضاف إتلقائيا إتش تغل إداخلية آلية أ

 لذلخريةإوتضينإتدمريإاذلخريةإاليتإأأدخلتإذه إالآليةإةهيا.

إإ-10 إبتعاري إاذلايت’’يراد إالتعويل بوا‘‘ إما،إا  إلعنرص إالهناي إابلستنفاد إتلقائيا إاذلخرية إمفعول ل

 اكلاواريةإمثال،إيكونإأأساس ياإلتشغيلإاذلخرية.

إاملنوقةإامللوثةإابذلخائرإالعنقودية’’يرادإبتعاريإإ-11 إحتتويإ‘‘ إأأوإيشتبهإيفإأأهنا منوقةإيعرفإعهنا،

 عىلإخملفاتإاذلخائرإالعنقودية.
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إبتعاريإإ-12 إلغم”يراد إم“ إتكون إسوحيةإذخرية إحتتإرقعة إالأرضإأأو إحتتإسوح إلتوضع صيية

أأخرىإأأوإةوقإأأوإقربإأأيإمهنام،إوتنفجرإبفعلإوجودإخشصإأأوإمركاةإعندذاإأأوإقريااإمهناإأأوإعىلإمتاسإ

 هبا.

إبتعاريإإ-13 إقنياةلإمتفجرة’’يراد إعنإ‘‘ إيقلإوزهنا إتقليدية، إولإتكونإذاتيةإإ20ذخرية كيلوغراما،

إوحتتاجإليكإتؤديإوظي إلتعيلإبتفجريإحشنةإادلةع، إنرث،إويهإمصيية إهجاز إيولقها إأأو ىلإأأنإينرثذا إا  فهتا

 متفجرةإقبلإالاصودامإأأوإعند إأأوإبعد .

إوتكونإمثاتةإ‘‘إهجازإنرث’’يرادإبتعاريإإ-14 حاويةإتكونإمصييةإلنرثإأأوإا طالقإقنياالتإمتفجرة

 عىلإطائرةإوقتإالنرثإأأوإال طالق.

إنفجرةالقنياةلإغريإاملإ’’يرادإبتعاريإإ-15 إأأوإأأطلقهاإهجازإنرث،إأأوإانفصلتإعنهإ‘‘ قنياةلإمتفجرةإنرثذا

 بوريقةإأأخرى،إوملإتنفجرإعىلإالنحوإاملقصود.

إ3املادةإ

 التخزينإوتدمريإاخملزوانت

إبوليهتاإإ-1 إاملشيوةل إالعنقودية إاذلخائر إلك إبفصل إالوطنية، إلأنظيهتا إوةقا إطرف، إدوةل إلك تقوم

احملتفظإهباإلأغراضإالاس تعاملإيفإالعيلياتإوتضعإعلهياإعالمةإلأغراضإواخلاضعةإلس يورهتاإعنإاذلخائرإ

 تدمريذا.

لهياإيفإالفقرةإإ-2 منإإ1تتعهدإلكإدوةلإطرفإبتدمريإأأوإضامنإتدمريإلكإاذلخائرإالعنقوديةإاملشارإا 

إالتفاقيةإحزيإالنفاذإ إاملادةإيفإأأقربإوقتإممكنإعىلإأألإيتعدىإذكلإمثاينإس نواتإمنإدخولإذه  ذه 

ابلنس اةإلتكلإادلوةلإالورف.إوتتعهدإلكإدوةلإطرفإبضامنإامتثالإأأساليبإالتدمريإلليعايريإادلوليةإالواجبةإ

 التوايقإمحلايةإالصحةإالعامةإوالايئة.

لهياإيفإإ-3 إلنإتكونإقادرةإعىلإتدمريإلكإاذلخائرإالعنقوديةإاملشارإا  إاعتقدتإدوةلإطرفإأأهنا ذا ا 

تدمريذا،إيفإحدودإمثاينإس نواتإمنإدخولإذه إالتفاقيةإحزيإالنفاذإإمنإذه إاملادة،إأأوإضامنإ1الفقرةإ

إلمتديدإ إا ىلإاجامتعإلدلولإالأطرافإأأوإا ىلإمؤمترإاس تعراضإطلاا إأأنإتقدم ابلنس اةإلتكلإادلوةل،إجازإلها

رف،إيفإاملوعدإالهنايإاحملددإل متامإتدمريإتكلإاذلخائرإالعنقوديةإلفرتةإأأقصاذاإأأربعإس نوات.إوجيوزإلدلوةلإالو

ظروفإاس تثنائية،إأأنإتولبإةرتاتإمتديدإا ضاةيةإأأقصاذاإأأربعإس نوات.إولإتتعدىإةرتاتإالمتديدإاملولوبةإ

 منإذه إاملادة.إ2عددإالس نواتإالرضوريةإقوعاإل متامإوةاءإتكلإادلوةلإالورفإابلزتاماهتاإدموجبإالفقرةإ

 يانيإلكإطلبإمتديدإماإي ي:إ-4

 )أأ(إةرتةإالمتديدإاملقرتحة؛

ب(إرشحإمفصلإملوضوعإالمتديدإاملقرتح،إدماإةيهإالوسائلإاملاليةإوالتقنيةإاملتاحةإلدلوةلإالورفإأأوإ)

إ إالفقرة إيف لهيا إا  إاملشار إالعنقودية إاذلخائر إلك إتدمري إأأجل إمن لهيا إا  إحتتاج إوعندإإ1اليت إاملادة، إذه  من

 الاقتضاء،إالظروفإالاس تثنائيةإاليتإتربرإالمتديد؛
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متامه؛)ج(إخوةإتانيإالكيفي  ةإاليتإسيمتإهباإتدمريإاخملزونإواترخيإا 

)د(إمكيةإونوعإاذلخائرإالعنقوديةإواذلخائرإالصغريةإاملتفجرةإاحملتازةإوقتإدخولإالتفاقيةإحزيإالنفاذإ

 ابلنس اةإلدلوةلإالورفإوأأيإذخائرإعنقوديةإا ضاةيةإأأوإذخائرإصغريةإمتفجرةإيمتإاكتشاةهاإبعدإبدءإالنفاذ؛

لهياإيفإ)ذـ(إمكيةإونوعإاذل خائرإالعنقوديةإواذلخائرإالصغريةإاملتفجرةإاليتإدمرتإخاللإالفرتةإاملشارإا 

 منإذه إاملادة؛إ2الفقرةإ

إخاللإةرتةإ إاليتإيتعنيإتدمريذا إاملتاقية إاملتفجرة )و(إمكيةإونوعإاذلخائرإالعنقوديةإواذلخائرإالصغرية

 المتديدإاملقرتحةإومعدلإالتدمريإالس نويإاملتوقعإحتقيقه.

لهياإيفإالفقرةإإ-5 يُقمِيإاجامتعإادلولإالأطرافإأأوإمؤمترإالاس تعراضإالولب،إمراعياإالعواملإاملشارإا 

منإذه إاملادة،إويتخهإقراراإبأأغلايةإأأصواتإادلولإالأطرافإاحلارضةإواملصوتةإبشأأنإقبولإطلبإالمتديد.إإ4

إاملولوبة إالفرتة إأأقرصإمن إمتديد إةرتة إمنح إتقرر إالأطرافإأأن إلدلول إمعايريإوجيوز إتقرتح إأأن إلها إوجيوز ،

إاذليإ إالاس تعراض إمؤمتر إأأو إالأطراف إادلول إاجامتع إقبل إالمتديد إطلب إويقدم إالاقتضاء. إعند للمتديد،

 سينظرإةيهإبفرتةإلإتقلإعنإتسعةإأأشهر.

إإ-6 إاملادة إمنإاذلخائرإإ1ابلرمغإمنإأأحاكم إحمدود إيسيحإابلحتفاظإبعدد نه إةا  إالتفاقية، منإذه 

خائرإالصغريةإاملتفجرةإأأوإحيازهتاإلأغراضإاس تحداثإتقنياتإالكشفإعنإاذلخائرإالعنقوديةإالعنقوديةإواذل

إأأوإتدمريذا،إوالتدريبإعىلإذه إالتقنيات،إأأوإلأغراضإوضعإتدابريإ زالهتا واذلخائرإالصغريةإاملتفجرة،إأأوإا 

احملتفظإهباإأأوإاحملتازةإاحلدإمضادةإلذلخائرإالعنقودية.إوجيبإأألإتتجاوزإمكيةإتكلإاذلخائرإالصغريةإاملتفجرةإ

 الأدىنإمنإالعددإالالزمإقوعاإلهه إالأغراض.

نهإيسيحإبنقلإاذلخائرإالعنقوديةإا ىلإدوةلإطرفإإ1ابلرمغإمنإأأحاكمإاملادةإإ-7 منإذه إالتفاقية،إةا 

 منإذه إاملادة.إ6أأخرىإلغرضإالتدمري،إوكهكلإللأغراضإالواردةإيفإالفقرةإ

إحتتفظإابذلخائرإالعنقوديةإأأوإاذلخائرإالصغريةإاملتفجرةإأأوإحتوزذاإأأوإتقدمإادلولإالأطرافإاليتإ-8

منإذه إاملادةإتقريراإمفصالإعنإالاس تعاملإاملقررإوالفع يإلهه إإ7وإ6تنقلهاإللأغراضإالواردةإيفإالفقرتنيإ

ذاإنقلتإا ذلخائرإالعنقوديةإأأوإاذلخائرإالعنقوديةإواذلخائرإالصغريةإاملتفجرةإونوعهاإومكيهتاإوأأرقامإمجموعاهتا.إوا 

إا ىلإ شارة إا  إالتقرير إيتضين إأأن إوجب إالأغراض، إلهه  إأأخرى إطرف إدوةل إا ىل إاملتفجرة إالصغرية اذلخائر

الورفإاذليإتلقاذا.إويعدإذكلإالتقريرإعنإلكإس نةإحتتفظإةهياإدوةلإطرفإبهخائرإعنقوديةإأأوإذخائرإ

إ30إالعامإللأممإاملتحدةإيفإموعدإأأقصا إصغريةإمتفجرة،إأأوإحتوزإأأوإتنقلإتكلإاذلخائر،إويقدمإا ىلإالأمني

 نيسان/أأبريلإمنإالس نةإالتالية.

إ4املادةإ

 ا زاةلإخملفاتإاذلخائرإالعنقوديةإوتدمريذاإوالتثقيفإللحدإمنإاخملاطر

زاةلإوتدمريإخملفاتإاذلخائرإالعنقوديةإالواقعةإيفإإ-1 زاةلإوتدمريإأأوإضامنإا  تتعهدإلكإدوةلإطرفإاب 

 ائرإالعنقوديةإواملشيوةلإبوليهتاإأأوإاخلاضعةإلس يورهتا،إوذكلإعىلإالنحوإالتايل:املناطقإامللوثةإابذلخ
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)أأ(إعندماإتقعإاذلخائرإالعنقوديةإيفإمناطقإمشيوةلإبوليهتاإأأوإخاضعةإلس يورهتا،إيفإاترخيإدخولإ

إتمتإتكلإال زاةلإأأوإذكلإالتدمريإيفإأأرسإ إلتكلإادلوةلإالورف، إابلنس اة إحزيإالنفاذ إالتفاقية عإوقتإذه 

 ممكن،إعىلإأألإيتعدىإذكلإعرشإس نواتإمنإذكلإالتارخي؛

إلتكلإادلوةلإ إابلنس اة إالنفاذ إحزي إالتفاقية إذه  إدخول إبعد إالعنقودية، إتصاحإاذلخائر إعندما )ب(

إأأوإخاضعةإلس يورهتا،إوجبإأأنإتمتإ الورف،إخملفاتإذخائرإعنقوديةإواقعةإيفإمناطقإمشيوةلإبوليهتا

مريإيفإأأقربإوقتإممكن،إعىلإأألإيتعدىإذكلإعرشإس نواتإمنإهنايةإالأعاملإتكلإال زاةلإأأوإذكلإالتد

 احلربيةإالفعليةإاليتإأأصاحتإخاللهاإتكلإاذلخائرإالعنقوديةإخملفاتإذخائرإعنقودية؛

)ج(إعندإوةاءإتكلإادلوةلإالورفإبأأيإالزتامإمنإالزتامهياإاملايننيإيفإالفقرتنيإالفرعيتنيإ)أأ(إو)ب(إ

عالانإابلمتثالإا ىلإالاجامتعإالتايلإلدلولإالأطراف.منإذه إالفقرة،إتق  دمإادلوةلإالورفإا 

إاملادة،إالتدابريإالتاليةإيفإإ1تتخهإلكإدوةلإطرف،إيفإأأداهئاإللزتاماهتاإدموجبإالفقرةإإ-2 منإذه 

 منإذه إالتفاقيةإةاميإيتعلقإابلتعاونإواملساعدةإادلوليني:إ6أأرسعإوقتإممكن،إمراعيةإأأحاكمإاملادةإ

إوتاهلإلكإهجدإ) إالعنقودية، إخملفاتإاذلخائر إاذليإتشلكه إدمسحإوتقيميإوتسجيلإالهتديد إتقوم أأ(

 لتحديدإاكةةإاملناطقإامللوثةإابذلخائرإالعنقوديةإواملشيوةلإبوليهتاإأأوإاخلاضعةإلس يورهتا؛

دنيني،إ)ب(إتقومإبتقيميإالاحتياجاتإوترتيهباإحسبإالأولويةإةاميإيتعلقإبوضعإالعالمات،إوحاميةإامل

وال زاةل،إوالتدمري،إواختاذإاخلوواتإلتعائةإاملواردإووضعإخوةإوطنيةإللقيامإهبه إالأنشوة،إمعمتدة،إحسبإ

 الاقتضاء،إعىلإالهيالكإواخلرباتإواملهنجياتإالقامئة؛

)ج(إتتخهإاكةةإاخلوواتإامليكنةإلضامنإوضعإعالماتإحولإاحلدودإاخلارجيةإللكإاملناطقإامللوثةإ

إأأوإاخلاضعةإلس يورهتا،إولضامنإرصدذاإوحاميهتاإبس ياجإأأوإغري إمنإابذلخائرإالعإ نقوديةإواملشيوةلإبوليهتا

إالعالماتإلليناطقإاملشتبهإ إيفإوضع إتس تخدم إأأن إوينبغي إاملدنينيإعهنا. إصد إليكإتكفلإةعليا الوسائل،

املترضرةإالتعرفإخبوورهتاإعالماتإحتهيرإتستندإا ىلإطرائقإلوضعإالعالماتإيسهلإعىلإاجملمتعاتإاحملليةإ

إمنإمعاملإحدودإاملناطقإاخلورةإمرئيةإومقروءةإ إوينبغي،إقدرإال ماكن،إأأنإتكونإالعالماتإوغريذا علهيا.

إاجلانانيإمنإاحلدودإاليتإوضعتإعلهياإعالماتإيعتربإ ومتينةإومقاومةإلل اثرإالايئية،إوأأنإحتددإبوضوحإأأيه

 ذوإاجلانبإال منإمهنا.إداخلإاملناطقإامللوثةإابذلخائرإالعنقوديةإوأأهيام

إاخلاضعةإ إأأو إبوليهتا إاملشيوةل إاملناطق إيف إالواقعة إالعنقودية إلكإخملفاتإاذلخائر إوتدمر إتزيل )د(

 لس يورهتا؛

)ذـ(إتتوىلإالتثقيفإدمسائلإاحلدإمنإاخملاطرإضامانإلتوعيةإاملدنينيإاذلينإيعيشونإيفإاملناطقإامللوثةإ

 اليتإتشلكهاإتكلإاخمللفات.إابذلخائرإالعنقوديةإأأوإقرهباإابخملاطر

إإ-3 إيفإالفقرة لهيا إا  إاملشار إابلأنشوة إاملعايريإإ2تراعيإلكإدوةلإطرف،إعندإقياهما إاملادة، منإذه 

 ادلوليةإدماإةهياإاملعايريإادلوليةإملاكحفةإالألغام.
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لإترسيإذه إالفقرةإعىلإاحلالتإاليتإتس تعيلإةهياإدوةلإطرفإاذلخائرإالعنقوديةإأأوإهتجرذاإقبإ-4

إذخائرإ إخملفات إاذلخائر إتكل إةهيا إوتصاح إالورف إادلوةل إلهه  إابلنس اة إالنفاذ إحزي إالتفاقية إذه  دخول

إذه إ إدخول إوقت إلس يورهتا إخاضعة إأأو إأأخرى إطرف إدوةل إبولية إمشيوةل إمناطق إيف إواقعة عنقودية

 التفاقيةإحزيإالنفاذإابلنس اةإلتكلإادلوةلإالورفإالأخرية.

عإادلوةلإ)أأ(إيفإتكلإاحلالت،إعندإ دخولإذه إالتفاقيةإحزيإالنفاذإابلنس اةإلدلولتنيإالورةني،إتَُشجه

الورفإالأوىلإبقوةإعىلإأأنإتوةر،إيفإمجةلإأأمور،إاملساعدةإالتقنيةإأأوإاملاليةإأأوإاملاديةإأأوإابملواردإالبرشيةإ

ماإثنائياإأأوإعنإطريقإطرفإاثلثإتتفقانإعليه،إدماإيفإذكلإعنإ طريقإمنظومةإالأممإلدلوةلإالورفإالثانية،إا 

إالعالماتإعىلإخملفاتإاذلخائرإالعنقوديةإتكل،إ إأأوإاملنظامتإالأخرىإذاتإالصةل،إلتسهيلإوضع املتحدة

زالهتاإوتدمريذا؛  وا 

)ب(إتشيلإتكلإاملساعدةإمعلوماتإعنإأأنواعإاذلخائرإالعنقوديةإاملس تعيةلإومكياهتا،إواملواقعإادلقيقةإ

اطقإاليتإيعرفإعهناإأأهناإمناطقإتوجدإةهياإخملفاتإذخائرإعنقودية،إحيامثإللهجامتإابذلخائرإالعنقودية،إواملن

 تتواةرإتكلإاملعلومات.

زاةلإوتدمريإلكإخملفاتإاذلخائرإالعنقوديةإإ-5 إعىلإا  إلنإتكونإقادرة إاعتقدتإدوةلإطرفإأأهنا ذا ا 

لهياإيفإالفقرةإ زالهتاإوتدمريذا،إيفإحدودإعرشإس نإ1املشارإا  واتإمنإدخولإذه إمنإذه إاملادةإأأوإضامنإا 

ىلإأأحدإمؤمتراتإ التفاقيةإحزيإالنفاذإابلنس اةإلتكلإادلوةل،إجازإلهاإأأنإتقدمإا ىلإاجامتعإلدلولإالأطرافإأأوإا 

زاةلإوتدمريإخملفاتإاذلخائرإالعنقوديةإتكلإلفرتةإأأقصاذاإ الاس تعراضإطلااإلمتديدإاملوعدإالهنايإاحملددإل متامإا 

إل متامإوةاءإتكلإادلوةلإمخسإس نوات.إولإتتعدىإةرتاتإالمتد يدإاملولوبةإعددإالس نواتإالرضوريةإقوعا

 منإذه إاملادة.إ1الورفإابلزتاماهتاإدموجبإالفقرةإ

إالفرتةإإ-6 إانقضاء إلالس تعراضإقبل إا ىلإمؤمتر إالأطرافإأأو إلدلول إا ىلإاجامتع إطلبإالمتديد يقدم

إ إيفإالفقرة لهيا إابلنس اةإلتكلإاإ1الزمنيةإاملشارإا  إاملادة إويقدمإلكإطلبإقبلإعقدإمنإذه  دلوةلإالورف.

اجامتعإادلولإالأطرافإأأوإمؤمترإالاس تعراضإاذليإسينظرإةيهإبفرتةإلإتقلإعنإتسعةإأأشهر.إويانيإلكإ

 طلبإماإي ي:

 )أأ(إةرتةإالمتديدإاملقرتحة؛

وإ)ب(إرشحإمفصلإملوضوعإالمتديدإاملقرتح،إدماإةيهإالوسائلإاملاليةإوالتقنيةإاملتاحةإلدلوةلإالورفإأأإ

زاةلإوتدمريإلكإخملفاتإاذلخائرإالعنقوديةإخاللإةرتةإالمتديدإاملقرتحة؛ لهياإمنإأأجلإا   اليتإحتتاجإا 

زاةلإ طارإالربام إالوطنيةإللتوهريإوا  )ج(إالتحضريإللأعاملإاملقبةلإوحاةلإالأعاملإاليتإأأجنزتإةعالإيفإا 

لهياإيفإالفقرةإ  ذه إاملادةإوأأيإةرتاتإمتديدإلحقة؛إمنإ1الألغامإخاللإةرتةإالعرشإس نواتإالأوىلإاملشارإا 

)د(إمجموعإاملساحةإاملتضينةإخمللفاتإاذلخائرإالعنقوديةإوقتإدخولإذه إالتفاقيةإحزيإالنفاذإابلنس اةإ

إالنفاذإ إبعدإبدء إيمتإاكتشاةها إالعنقودية إتتضينإخملفاتإلذلخائر لتكلإادلوةلإالورفإوأأيإمناطقإا ضاةية

 ذاك؛
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إالتفاقيةإإ)ذـ(إمجموعإاملساحةإاملتضينة إمنهإدخولإذه  خمللفاتإاذلخائرإالعنقوديةإواليتإمتإتوهريذا

 حزيإالنفاذ؛

)و(إمجموعإاملساحةإاملتاقيةإاملتضينةإخمللفاتإاذلخائرإالعنقوديةإواليتإيتعنيإتوهريذاإخاللإةرتةإالمتديدإ

 املقرتحة؛

ئرإالعنقوديةإالواقعةإ)ز(إالظروفإاليتإحِدتإمنإقدرةإادلوةلإالورفإعىلإتدمريإلكإخملفاتإاذلخا

لهياإيفإالفقرةإ يفإاملناطقإاملشيوةلإبوليهتاإأأوإاخلاضعةإلس يورهتاإخاللإةرتةإالعرشإس نواتإالأوىلإاملشارإا 

 منإذه إاملادة،إوالظروفإاليتإحيمتلإأأنإحتِدإمنإذه إالقدرةإخاللإةرتةإالمتديدإاملقرتحة؛إ1

 ايئيةإللمتديدإاملقرتح؛)ح(إال اثرإال نسانيةإوالاجامتعيةإوالاقتصاديةإوالإ

 )ط(إأأيإمعلوماتإأأخرىإذاتإصةلإبولبإالمتديدإاملقرتح.

لهياإيفإالفقرةإإ-7 يُقمِيإاجامتعإادلولإالأطرافإأأوإمؤمترإالاس تعراضإالولب،إمراعياإالعواملإاملشارإا 

خهإقراراإبأأغلايةإمنإذه إاملادة،إدماإةهيا،إيفإمجةلإأأمور،إمكياتإخملفاتإاذلخائرإالعنقوديةإاملالغإعهنا،إويتإ6

أأصواتإادلولإالأطرافإاحلارضةإواملصوتةإبشأأنإقبولإطلبإالمتديد.إوجيوزإلدلولإالأطرافإأأنإتقررإمنحإ

 ةرتةإمتديدإأأقرصإمنإالفرتةإاملولوبةإوجيوزإلهاإأأنإتقرتحإمعايريإللمتديد،إعندإالاقتضاء.

إ6وإ5د،إوةقاإللفقراتإجيوزإجتديدإذكلإالمتديدإلفرتةإأأقصاذاإمخسإس نواتإبتقدميإطلبإجديإ-8

منإذه إاملادة.إوتقدمإادلوةلإالورفإيفإطلبإالمتديدإلفرتةإأأخرىإاملعلوماتإال ضاةيةإذاتإالصةلإعنإإ7و

 لكإماإمتإالاضوالعإبهإيفإةرتةإالمتديدإالسابقةإاملينوحةإْعالإهبه إاملادة.

إ5املادةإ

 مساعدةإالضحااي

إالعنقوديةإ-1 إاذلخائر إلضحااي إطرف إدوةل إلك إاخلاضعةإإتوةر إأأو إبوليهتا إاملشيوةل إاملناطق يف

إيكفيإمنإ إللقانونإال نساينإادلويلإوالقانونإادلويلإحلقوقإال نسانإالواجيبإالتوايق،إما لس يورهتا،إوةقا

دماهجمإ إالرعايةإالوايةإوالتأأذيلإوادلمعإالنفساين،إوتكفلإكهكلإا  املساعدةإاملراعيةإللسنإواجلنس،إدماإةهيا

إةاميإيتعلقإالاجامتعيإوالاقتصا لإعلهيا إبياانتإذاتإصةلإيعوه إوتاهلإلكإدوةلإطرفإلكإهجدإمجلع دي.

 بضحاايإاذلخائرإالعنقودية.

 منإذه إاملادةإتقومإلكإدوةلإطرفإدماإي ي:إ1وللوةاءإابلزتاماهتاإدموجبإالفقرةإإ-2

 )أأ(إتقيميإاحتياجاتإحضاايإاذلخائرإالعنقودية؛

نفاذذا؛)ب(إوضعإماإيلزمإمنإقواننيإوس ياساتإوإ  طنيةإوتوايقهاإوا 

دراهجاإيفإ )ج(إوضعإخوةإومزيانيةإوطنيتني،إدماإيفإذكلإالأطرإالزمنيةإللقيامإبتكلإالأنشوة،إبغيةإا 

عاقةإوالتيميةإوحقوقإال نسان،إمعإاحرتامإماإللجهاتإالفاعةلإذاتإ الأطرإوالآلياتإالوطنيةإالقامئةإاملتعلقةإابل 

 الصةلإمنإدورإحمددإومسامهة؛

 ذإاخلوواتإلتعائةإاملواردإالوطنيةإوادلولية؛)د(إاختا
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)ذـ(إالامتناعإعنإالمتيزيإضدإحضاايإاذلخائرإالعنقوديةإأأوإةاميإبيهنم،إأأوإبنيإحضاايإاذلخائرإالعنقوديةإ

لإا ىلإالاحتياجاتإ عاقاتإلأس اابإأأخرى؛إوينبغيإأألإيستندإالتفريقإيفإاملعامةلإا  ومنإحلقهتمإا صاابتإأأوإا 

 الاقتصادية؛إ-ةإأأوإالنفسانيةإأأوإالاجامتعيةإالوايةإأأوإالتأأذيلي

إوذه إ إمشاركهتم إوكفاةل إمتثلهم إاليت إواملنظامت إالعنقودية إاذلخائر إحضااي إمع إالوثيق إالتشاور )و(

 املنظامتإمشاركةإةعلية؛

 )ز(إتعينيإهجةإتنس يقإداخلإاحلكومةإلتنس يقإاملسائلإاملتعلقةإبتنفيهإذه إاملادة؛

دراجإاملاا إالعيلإعىلإا  إيفإذكلإيفإاجالتإ)ح( إواملامرساتإالفضىلإذاتإالصةلإدما دئإالتوجهيية

 الرعايةإالوايةإوالتأأذيلإوادلمعإالنفساين،إوكهكلإال دماجإالاجامتعيإوالاقتصادي.

إ6املادةإ

 التعاونإواملساعدةإادلوليان

إاملساعدةإ-1 إتلمتس إأأن إالتفاقية، إذه  إدموجب إللزتاماهتا إأأداهئا إيف إطرف، إدوةل إللك وأأنإإحيق

 تتلقاذا.

إتقدميإاملساعدة،إبتوةريإاملساعدةإالتقنيةإواملاديةإواملاليةإإ-2 تقومإلكإدوةلإطرفإيفإوضعإيتيحإلها

لدلولإالأطرافإاملترضرةإمنإاذلخائرإالعنقوديةإبغرضإتنفيهإالالزتاماتإاملنبثقةإعنإذه إالتفاقية.إوجيوزإ

الأممإاملتحدة،إواملنظامتإأأوإاملؤسساتإادلوليةإأأوإإتقدميإذه إاملساعدةإمــنإخاللإهجاتإش ىتإمهناإمنظومة

 ال قلمييةإأأوإالوطنية،إواملنظامتإأأوإاملؤسساتإغريإاحلكومية،إأأوإعىلإأأساسإثناي.

إعىلإأأمتإوجهإإ-3 إوالتكنولوجية إاملعداتإواملعلوماتإالعليية تتعهدإلكإدوةلإطرفإبتسهيلإتاادل

إالتفاقية،إوحيقإلإ إولإتفرضإادلولإالأطرافإممكنإةاميإيتعلقإبتنفيهإذه  إالتاادل. إأأنإتشاركإيفإذها ها

إالصةلإ إذات إالتكنولوجية إواملعلومات إاملعدات إمن إوغريذا إال زاةل إمعدات إتوةري إعىل إلها إداعي إل قيودا

نسانية،إأأوإعىلإتلقيإتكلإاملعدات.  لأغراضإا 

ىلإأأيإالزتاماتإتقعإعىلإعاتقإلكإمنإادلولإالأطرافإْعالإابلفقرةإإ-4 ضاةةإا  منإإ4منإاملادةإإ4ا 

إخملفاتإ زاةل إا  إأأجل إمن إبتوةريذا إاملساعدة إتقدمي إلها إيتيح إطرفإيفإوضع إلكإدوةل إتقوم إالتفاقية، ذه 

زاةلإ إاب  إالصةل إذات إوالتكنولوجيات إالوسائل إبش ىت إاملتعلقة إاملعلومات إوتقدمي إوتدمريذا إالعنقودية اذلخائر

إوإ إأأو إابخلرباء إقامئة إوكهكلإتقدمي إالعنقودية، زاةلإاذلخائر إاب  إاملعنية إالوطنية إنقاطإالتصال إأأو اكلتإاخلربة

 خملفاتإاذلخائرإالعنقوديةإوتدمريذاإوابلأنشوةإذاتإالصةل.

تقومإلكإدوةلإطرفإيفإوضعإيتيحإلهاإتقدميإاملساعدة،إبتوةريإاملساعدةإمنإأأجلإتدمريإخمزونإإ-5

ريإالعيلية،إوتقيميهاإوترتيبإأأولوايهتاإةاميإاذلخائرإالعنقودية،إكامإتقدمإاملساعدةإلتحديدإالاحتياجاتإوالتداب

إالنحوإ إعىل إوالتدمري، إوال زاةل إاملدنيني، إوحامية إاخملاطر، إمن إللحد إوالتثقيف إالعالمات، إبوضع يتعلق

 منإذه إالتفاقية.إ4املنصوصإعليهإيفإاملادةإ



384 
 

إالتفاقيةإحزيإالنفاذ،إخملفاتإذخإ-6 إتصاحإاذلخائرإالعنقودية،إبعدإدخولإذه  ائرإعنقوديةإعندما

واقعةإيفإمناطقإمشيوةلإبوليةإدوةلإطرفإأأوإخاضعةإلس يورهتا،إتقومإلكإدوةلإطرفإيفإوضعإيتيحإلهاإ

 تقدميإاملساعدةإبتوةريإاملساعدةإالوارئةإعىلإوجهإالرسعةإلدلوةلإالورفإاملترضرة.

هإالالزتاماتإتقومإلكإدوةلإطرفإيفإوضعإيتيحإلهاإتقدميإاملساعدة،إبتوةريإذه إاملساعدةإلتنفيإ-7

لهياإيفإاملادةإ منإذه إالتفاقيةإواليتإتقيضإبتقدميإماإيكفيإمنإاملساعدةإاملراعيةإللسنإواجلنس،إإ5املشارإا 

إال دماجإالاجامتعيإوالاقتصاديإلضحاايإ إوكهكلإكفاةل إالنفساين، إوالتأأذيلإوادلمع إالواية إالرعاية إةهيا دما

إاملساعدة إذه  إتقدمي إوجيوز إالعنقودية. إاملتحدة،إإاذلخائر إالأمم إمنظومة إمهنا إش ىت إهجات إخالل مــن

واملنظامتإأأوإاملؤسساتإادلوليةإأأوإال قلمييةإأأوإالوطنية،إوجلنةإالصليبإالأمحرإادلولية،إومجعياتإالصليبإ

 الأمحرإوالهاللإالأمحرإالوطنيةإواحتادذاإادلويل،إواملنظامتإغريإاحلكومية،إأأوإعىلإأأساسإثناي.

إإ-8 إطرف إدوةل إلك إيفإتقوم إلليسامهة إاملساعدة إذه  إبتوةري إاملساعدة، إتقدمي إلها إيتيح إوضع يف

إاذلخائرإ إبسببإاس تعامل إالأطرافإاملترضرة، إادلول ليه إا  الانتعاشإالاقتصاديإوالاجامتعيإاذليإحتتاج

 العنقوديةإةهيا.

إ-9 إأأنإتسامهإيفإالصناديقإالاستامئنيةإذاتإإ إاملسامهة، إيتيحإلها جيوزإللكإدوةلإطرفإيفإوضع

 الصةلإبغيةإتسهيلإتقدميإاملساعدةإدموجبإذه إاملادة.

تتخهإلكإدوةلإطرفإتلمتسإاملساعدةإوتتلقاذاإاكةةإالتدابريإاملالمئةإلتسهيلإالتنفيهإالفعالإلهه إإ-10

التفاقيةإيفإحينه،إدماإيفإذكلإتسهيلإدخولإوخروجإالأةرادإواملوادإواملعدات،إبوريقةإتتالءمإوالقواننيإ

 ية،إمعإمراعاةإاملامرساتإادلوليةإالفضىل.والأنظيةإالوطنإ

جيوزإللكإدوةلإطرفإلأغراضإوضعإخوةإْعلإوطنية،إأأنإتولبإا ىلإمنظومةإالأممإاملتحدةإأأوإإ-11

إغريإ إأأو إادلولية إاحلكومية إاملؤسسات إمن إذكل إغري إأأو إالأخرى، إالأطراف إادلول إأأو إال قلميية املنظامت

 دد،إيفإمجةلإأأمور:احلكوميةإاخملتصةإمساعدةإسلواهتاإعىلإأأنإحت

إاخلاضعةإ إأأو إبوليهتا إاملشيوةل إاملناطق إيف إالواقعة إالعنقودية إاذلخائر إخملفات إونواق إطايعة )أأ(

 لس يورهتا؛

 )ب(إاملواردإاملاليةإوالتكنولوجيةإوالبرشيةإالالزمةإلتنفيهإاخلوة؛

رإالالزمإل زاةلإوتدمريإلكإخملفاتإاذلخائرإالعنقوديةإالواقعة يفإاملناطقإاملشيوةلإإ)ج(إالوقتإاملقده

 بوليهتاإأأوإاخلاضعةإلس يورهتا؛

)د(إبرام إالتثقيفإللحدإمنإاخملاطرإوأأنشوةإالتوعيةإللحدإمنإوقوعإال صاابتإأأوإالوةياتإبسببإ

 خملفاتإاذلخائرإالعنقودية؛

 )ذـ(إاملساعدةإلضحاايإاذلخائرإالعنقودية؛

كياانتإذاتإالصةلإاحلكومية،إواحلكوميةإ)و(إعالقةإللتنس يقإبنيإحكومةإادلوةلإالورفإاملعنيةإوالإ

 ادلولية،إوغريإاحلكومية،إاليتإس تعيلإيفإتنفيهإاخلوة.
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تتعاونإادلولإالأطرافإاملقدمةإلليساعدةإواملتلقيةإلهاإدموجبإأأحاكمإذه إاملادةإمنإأأجلإضامنإإ-12

 التنفيهإالاكملإوالعاجلإلربام إاملساعدةإاملتفقإعلهيا.

إ7املادةإ

 تدابريإالشفاةية

تقدمإلكإدوةلإطرفإا ىلإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإيفإأأقربإوقتإممكنإْعليا،إوعىلإأأيإحالإإإ-1

 يوماإبعدإدخولإذه إالتفاقيةإحزيإالنفاذإابلنس اةإلتكلإادلوةلإالورفإتقريراإعن:إ180يفإموعدإلإيتجاوزإ

لهياإيفإاملادةإ  ؛منإذه إالتفاقيةإ9)أأ(إالتنفيهإالوطينإللتدابريإاملشارإا 

إ إيفإالفقرة لهيا إا  إاملشار إاملتفجرة، إاذلخائرإالصغرية إةهيا إدما إالعنقودية، منإإ1)ب(إمجموعإلكإاذلخائر

ذاإأأمكن،إأأرقامإمجموعاتإلكإنوع؛إ3املادةإ  منإذه إالتفاقية،إعىلإأأنإيشيلإتفصيالإلنوعهاإومكيهتا،إوا 

إادلوةلإالورفإقبلإدخولإ)ج(إاخلصائصإالتقنيةإللكإنوعإمنإاذلخائرإالعنقوديةإاليتإأأنتجهتاإتكل

التفاقيةإحزيإالنفاذإابلنس اةإلها،إا ىلإاحلدإاملعروفإعهنا،إوتكلإاليتإمتلكهاإأأوإحتوزذاإحاليا،إمعإالعيل،إا ىلإ

زالهتا؛إعىلإأأنإ يرادإةئاتإاملعلوماتإاليتإقدإتسِهِلإالتعرفإعىلإاذلخائرإالعنقوديةإوا  احلدإاملعقول،إعىلإا 

إأأدىن إكحد إاملعلومات، إذه  إاملوادإتشيل إمن إواحملتوى إالتفجري، إكبسوةل إوتوصيالت إاحلجم إقياسات ،

زاةلإخملفاتإ املتفجرة،إواحملتوىإاملعدين،إوصوراإةوتوغراةيةإملونةإوغريإذكلإمنإاملعلوماتإاليتإقدإتسهلإا 

 اذلخائرإالعنقودية؛

نتاجإاذلخائرإالعنقوديةإا ىلإنشاطإأ خرإأأوإوقفإتشغيلها والتقدمإاحملرزإإ)د(إحاةلإبرام إحتويلإمراةقإا 

 يفإتكلإالربام ؛

منإذه إإ3)ذـ(إحاةلإبرام إتدمريإاذلخائرإالعنقودية،إدماإةهياإاذلخائرإالصغريةإاملتفجرة،إوةقاإللامدةإ

إالتدمريإومعايريإ إلكإمواقع إوماكن إالتدمري، إيف إاليتإستس تخدم إالورائق إذكلإتفاصيل إيف إدما التفاقية،

 اليتإيتعنيإمراعاهتا،إوالتقدمإاحملرزإيفإتكلإالربام ؛السالمةإواملعايريإالايئيةإاملواقةإ

منإإ3)و(إأأنواعإاذلخائرإالعنقودية،إدماإةهياإاذلخائرإالصغريةإاملتفجرةإومكياهتا،إواليتإدمرتإوةقاإللامدةإ

إومعايريإ إالتدمري إمواقع إوماكن إالتدمري، إيف إاملس تخدمة إالأساليب إتفاصيل إذكل إيف إدما إالتفاقية، ذه 

 عايريإالايئيةإاملواقةإاليتإروعيت؛السالمةإوامل

)ز(إخمزوانتإاذلخائرإالعنقودية،إدماإةهياإاذلخائرإالصغريةإاملتفجرة،إاليتإاكتُِشفتإبعدإال بالغإعنإ

ليهإيفإالفقرةإالفرعيةإ)ذـ(إمنإذه إالفقرة،إوخوطإتدمريذاإوةقاإللامدةإ منإإ3الانهتاءإمنإالربانم إاملشارإا 

 ذه إالتفاقية؛

إاحل إا ىل إأأوإ)ح( إبوليهتا إواملشيوةل إالعنقودية إابذلخائر إامللوثة إاملناطق إلك إومواقع إجحم إامليكن، د

اخلاضعةإلس يورهتا،إعىلإأأنإتشيلإأأكربإقدرإممكنإمنإالتفاصيلإةاميإيتعلقإبنوعيةإلكإنوعإمنإخملفاتإ

 اذلخائرإالعنقودية،إومكيته،إيفإلكإمنوقةإمنإتكلإاملناطق،إومىتإاس ُتعيلت؛
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زاةلإوتدمريإلكإأأنواعإومكياتإخملفاتإاذلخائرإالعنقوديةإاليتإأأزيلتإودمرتإوةقاإ)ط(إحاةلإبرام  إا 

منإذه إالتفاقيةإوالتقدمإاحملرزإيفإتكلإالربام ،إعىلإأأنإيشيلإذكلإجحمإوموقعإاملنوقةإامللوثةإإ4للامدةإ

 يةإاليتإأأزيلتإودمرت؛ابذلخائرإالعنقوديةإاليتإمتإتوهريذاإوتفصيلإمكيةإلكإنوعإمنإخملفاتإاذلخائرإالعنقود

إوةعالإ إةوري إحتهير إل صدار إوخباصة، إاخملاطر، إمن إللحد إالتثقيف إلتوةري إاملتخهة إالتدابري )ي(

 لليدنينيإاذلينإيعيشونإيفإمناطقإملوثةإابذلخائرإالعنقوديةإومشيوةلإبوليهتاإأأوإخاضعةإلس يورهتا؛

والتقدمإاحملرز،إوذكلإلتقدميإماإيكفيإمنإمنإذه إالتفاقيةإإ5)ك(إحاةلإتنفيهإالزتاماهتاإدموجبإاملادةإ

إالرعايةإالوايةإوالتأأذيلإوادلمعإالنفساين،إوكهكلإكفاةلإال دماجإ إةهيا إاملراعيةإللسنإواجلنس،إدما املساعدة

إيتعلقإ إةامي إالاياانتإذاتإالصةل إمن إاملوثوقإبه إومجع إالعنقودية إاذلخائر الاجامتعيإوالاقتصاديإلضحااي

 دية؛بضحاايإاذلخائرإالعنقوإ

)ل(إامسإوعناوينإالتصالإابملؤسساتإامللكفةإبتقدميإاملعلوماتإوتنفيهإالتدابريإالواردإوصفهاإيفإذه إ

 الفقرة؛

إ5وإ4وإ3)م(إمقدارإاملواردإالوطنية،إدماإةهياإاملواردإاملاليةإأأوإاملاديةإأأوإالعينية،إاخملصصةإلتنفيهإاملوادإ

 منإذه إالتفاقية؛

إالت إووهجات إوأأنواع إجحم إ)ن( إاملادة إدموجب إاملقدمة إادلولية إواملساعدة إادلويل إذه إإ6عاون من

 التفاقية.

إإ-2 إللفقرة إاملادة،إيغويإإ1تقدمإادلولإالأطرافإس نوايإاس تكاملإلليعلوماتإاملقدمةإوةقا منإذه 

منإلكإنيسان/أأبريلإإ30الس نةإالتقومييةإالسابقة،إويالِغإا ىلإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإيفإموعدإلإيتجاوزإ

 عام.

 حييلإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإلكإماإيتلقا إمنإذه إالتقاريرإا ىلإادلولإالأطراف.إ-3

إ8املادةإ

 تيسريإالامتثالإوتوضيحه

تواةقإادلولإالأطرافإعىلإالتشاورإوالتعاونإةاميإبيهناإبشأأنإتنفيهإأأحاكمإذه إالتفاقية،إوعىلإإ-1

 متثالإادلولإالأطرافإللزتاماهتاإدموجبإذه إالتفاقية.العيلإمعاإبروحإمنإالتعاونإبغيةإتيسريإا

إأأوإأأكرثإمنإادلولإالأطرافإيفإاحلصولإعىلإتوضيحإملسائلإمتعلقةإابمتثالإإ-2 ذاإرغاتإواحدة ا 

إأأنإتقدم،إعنإطريقإ إاملسائل،إجازإلها إالتفاقية،إويفإالامتسإحلإلهه  دوةلإطرفإأأخرىإلأحاكمإذه 

إط إاملتحدة، إللأمم إالولبإلكإالأمنيإالعام إويُرةقإهبها إالورف. إا ىلإتكلإادلوةل إاملسأأةل لبإتوضيحإلهه 

املعلوماتإاملالمئة.إومتتنعإلكإدوةلإطرفإعنإتقدميإطلااتإتوضيحإغريإقامئةإعىلإأأساس،إمعإاحلرصإعىلإ

ساءةإالاس تعامل.إوتقدمإادلوةلإالورفإاليتإتتلقىإطلبإالتوضيحإا ىلإادلوةلإالورفإالوالاة،إعنإ تاليفإا 

يوما،إلكإاملعلوماتإاليتإمنإشأأهناإأأنإتساعدإيفإتوضيحإإ28الأمنيإالعامإللأممإاملتحدة،إويفإغضونإإطريق

 املسأأةل.
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ذاإملإتتلقإادلوةلإالورفإالوالاةإرداإعنإطريقإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإيفإغضونإتكلإالفرتةإإ-3 ا 

املسأأةل،إعنإطريقإالأمنيإالعامإإالزمنية،إأأوإرأأتإأأنإالردإعىلإطلبإالتوضيحإغريإمرض،إةلهاإأأنإتعرض

إمصحوابإ إالولب، إاملتحدة إللأمم إوحييلإالأمنيإالعام إاملتحدة،إعىلإالاجامتعإالتايلإلدلولإالأطراف. للأمم

جبييعإاملعلوماتإاملالمئةإاملتعلقةإبولبإالتوضيح،إا ىلإمجيعإادلولإالأطراف.إوتقدمإلكإذه إاملعلوماتإا ىلإ

 مهناإوحيقإلهاإالردإعلهيا.ادلوةلإالورفإاملولوبإالتوضيحإ

إأأنإإ-4 إالأطراف، إلدلول إأأيإاجامتع إانعقاد إيمت إريامث إالأطرافإاملعنية، إادلول إمن إلأيإدوةل جيوز

 تولبإا ىلإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإأأنإياهلإمساعيهإامحليدةإلتيسريإاحلصولإعىلإالتوضيحإاملولوب.

منإذه إاملادة،إةا نإالاجامتعإيقررإإ3إابلفقرةإعندماإتقدمإمسأأةلإا ىلإاجامتعإادلولإالأطرافإْعالإ-5

ذاإ ذاإاكنإس يواصلإالنظرإيفإاملسأأةل،إمراعياإلكإاملعلوماتإاملقدمةإمنإادلولإالأطرافإاملعنية.إوا  أأولإماإا 

إجازإُلإأأنإيقرتحإعىلإادلولإالأطرافإاملعنيةإس االإووسائلإلزايدةإ قررإاجامتعإادلولإالأطرافإذكل،

إالإ إقيد إاملسأأةل إويفإتوضيح إادلويل. إللقانون إطاقا إاملالمئة إال جراءات إحتريك إذكل إيف إدما إحلها، إأأو نظر

إالورفإ إادلوةل إس يورة إعن إا ىلإظروفإخارجة إالاحثإترجع إقيد إاملسأأةل إأأن الظروفإاليتإيثبتإةهيا

إيفإذكلإاس تخدامإ إدما إالأطرافإأأنإيويصإبتدابريإمالمئة، إادلول إلجامتع إجيوز إالتوضيح، املولوبإمهنا

لهياإيفإاملادةإتدابري  منإذه إالتفاقية.إ6إالتعاونإاملشارإا 

ىلإال جراءاتإاملنصوصإعلهياإيفإالفقراتإإ-6 ضاةةإا  منإذه إاملادة،إجيوزإلجامتعإادلولإإ5ا ىلإإ2ا 

الأطرافإأأنإيُقررإاعامتدإماإيرا إمالمئاإمنإال جراءاتإالعامةإالأخرىإأأوإالآلياتإاحملددةإلتوضيحإالامتثال،إ

 الوقائع،إولتسويةإحالتإعدمإالامتثالإلأحاكمإذه إالتفاقية.دماإيفإذكلإ

إ9املادةإ

 تدابريإالتنفيهإالوطنية

تتخهإلكإدوةلإطرفإمجيعإالتدابريإاملالمئةإالقانونيةإوال داريةإوغريذاإلتنفيهإذه إالتفاقية،إدماإيفإذكلإ

إأأيإنشاطإحمظورإعىلإأأيإدوةلإطرفإدموج إومقع إملنع إبهإةرضإاجلزاءاتإاجلنائية إيقوم إالتفاقية بإذه 

قلميإمشيولإبوليهتاإأأوإخاضعإلس يورهتا.  أأشخاصإمشيولونإبوليهتاإأأوإخاضعونإلس يورهتاإأأوإيقعإيفإا 

إ10املادةإ

 تسويةإاملنازعات

عندماإينشأأإنزاعإبنيإاثنتنيإأأوإأأكرثإمنإادلولإالأطرافإبشأأنإتفسريإأأوإتوايقإذه إالتفاقية،إإ-1

نيةإةاميإبيهناإبغيةإالتعجيلإبتسويةإالزناعإعنإطريقإالتفاوضإأأوإبوسائلإسلييةإتتشاورإادلولإالأطرافإاملعإ

حاةلإالزناعإا ىلإحممكةإالعدلإادلوليةإطاقاإللنظامإ أأخرىإختتارذا،إدماإةهياإاللجوءإا ىلإاجامتعإادلولإالأطرافإوا 

 الأسايسإلليحمكة.
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يةلإيراذاإمالمئة،إدماإيفإذكلإجيوزإلجامتعإادلولإالأطرافإأأنإيسهمإيفإتسويةإالزناعإبأأيإوس إإ-2

إختتارذاإ إاليت إالتسوية إا جراءات إيف إابلرشوع إاملعنية إالأطراف إادلول إوموالاة إامحليدة، إمساعيه عرض

جراءإيتفقإعليه.  والتوصيةإدمهةلإزمنيةإلأيإا 

إ11املادةإ

 اجامتعاتإادلولإالأطراف

إإ-1 إبتوايق إتتعلق إمسأأةل إأأي إيف إللنظر إابنتظام إالأطراف إادلول إتنفيهذا،إجتمتع إأأو إالتفاقية ذه 

 ولختاذإقراراتإبشأأهناإعندإالرضورة،إدماإيفإذكل:

 )أأ(إسريإذه إالتفاقيةإوحالهتا؛

 )ب(إاملسائلإالناش ئةإعنإالتقاريرإاملقدمةإدموجبإأأحاكمإذه إالتفاقية؛

 منإذه إالتفاقية؛إ6)ج(إالتعاونإواملساعدةإادلوليانإوةقاإللامدةإ

 ل زاةلإخملفاتإاذلخائرإالعنقودية؛إ)د(إاس تحداثإتكنولوجيات

 منإذه إالتفاقية؛إ10وإ8)ذـ(إالولااتإاملقدمةإمنإادلولإالأطرافإدموجبإاملادتنيإ

 منإذه إالتفاقية.إ4وإ3)و(إطلااتإادلولإالأطرافإاملنصوصإعلهياإيفإاملادتنيإ

ضونإعامإواحدإمنإيدعوإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإا ىلإعقدإأأولإاجامتعإلدلولإالأطرافإيفإغإ-2

دخولإذه إالتفاقيةإحزيإالنفاذ.إويدعوإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإا ىلإعقدإالاجامتعاتإالالحقةإس نوايإا ىلإ

 أأنإيعقدإأأولإمؤمترإلالس تعراض.

جيوزإأأنإتُدعىإادلولإغريإالأطرافإيفإذه إالتفاقيةإوكهكلإالأممإاملتحدةإوغريذاإمنإاملنظامتإأأوإإ-3

واملنظامتإال قلمييةإذاتإالصةل،إوجلنةإالصليبإالأمحرإادلولية،إوالاحتادإادلويلإمجلعياتإإاملؤسساتإادلولية

الصليبإالأمحرإوالهاللإالأمحر،إواملنظامتإغريإاحلكوميةإذاتإالصةل،إا ىلإحضورإذه إالاجامتعاتإبصفةإ

 مراقبنيإوةقاإللنظامإادلاخ يإاملتفقإعليه.

إ12املادةإ

 مؤمتراتإالاس تعراض

لأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإا ىلإعقدإمؤمترإلالس تعراضإبعدإميضإمخسإس نواتإعىلإدخولإيدعوإاإ-1

ذاإطلاتإ ذه إالتفاقيةإحزيإالنفاذ.إويدعوإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإا ىلإعقدإمؤمتراتإاس تعراضإأأخرىإا 

إالفاصةلإبنيإمؤمتراتإالاس تعراض،إعىلإأأيإحا ل،إعنإذكلإدوةلإطرفإأأوإأأكرث،إبرشطإأألإتقلإالفرتة

 مخسإس نوات.إوتدعىإمجيعإادلولإالأطرافإيفإذه إالتفاقيةإا ىلإحضورإلكإمؤمترإلالس تعراض.

 يكونإالغرضإمنإمؤمترإلالس تعراضإماإي ي:إ-2

 )أأ(إاس تعراضإسريإذه إالتفاقيةإوحالهتا؛

لهياإيفإالفقرإ إ2ةإ)ب(إالنظرإيفإرضورةإعقدإاملزيدإمنإالاجامتعاتإالالحقةإلدلولإالأطرافإواملشارإا 

 منإذه إالتفاقية،إوالفرتةإالفاصةلإبنيإذه إالاجامتعات؛إ11منإاملادةإ
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إ إاملادتني إيف إعلهيا إاملنصوص إالأطراف إادلول إطلاات إبشأأن إقرارات إاختاذ إذه إإ4وإ3)ج( من

 التفاقية.

جيوزإأأنإتُدعىإادلولإغريإالأطرافإيفإذه إالتفاقيةإوكهكلإالأممإاملتحدةإوغريذاإمنإاملنظامتإأأوإإ-3

املؤسساتإادلوليةإواملنظامتإال قلمييةإذاتإالصةل،إوجلنةإالصليبإالأمحرإادلولية،إوالاحتادإادلويلإمجلعياتإ

الصليبإالأمحرإوالهاللإالأمحر،إواملنظامتإغريإاحلكوميةإذاتإالصةل،إا ىلإحضورإلكإمؤمترإاس تعراضإ

 بصفةإمراقبنيإوةقاإللنظامإادلاخ يإاملتفقإعليه.

إ13املادةإ

 التعديالت

للكإدوةلإطرفإأأنإتقرتحإتعديالتإلهه إالتفاقيةإيفإأأيإوقتإبعدإدخولهاإحزيإالنفاذ.إويقدمإإ-1

أأيإاقرتاحإللتعديلإا ىلإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإاذليإيعييهإبدور إعىلإمجيعإادلولإالأطرافإطالااإأ راءذاإ

أأغلايةإادلولإالأطرافإالأمنيإبشأأنإرضورةإعقدإمؤمترإللتعديلإمنإأأجلإالنظرإيفإالاقرتاح.إةا ذاإأأخورتإ

إملتابعةإالنظرإةيه،إيدعوإالأمنيإالعامإإ90العامإللأممإاملتحدةإيفإغضونإ إمنإتعيميإالاقرتاحإبتأأييدذا يوما

ليهإمجيعإادلولإالأطراف.  للأممإاملتحدةإا ىلإعقدإمؤمترإللتعديلإتدعىإا 

إاملتحدةإوغريذاإمنإاملنظامتإأأوإجيوزإأأنإتُدعىإادلولإغريإالأطرافإيفإذه إالتفاقيةإوكهكلإالأممإ-2

املؤسساتإادلوليةإواملنظامتإال قلمييةإذاتإالصةل،إوجلنةإالصليبإالأمحرإادلولية،إوالاحتادإادلويلإمجلعياتإ

الصليبإالأمحرإوالهاللإالأمحرإواملنظامتإغريإاحلكوميةإذاتإالصةل،إا ىلإحضورإلكإمؤمترإللتعديلإبصفةإ

 ملتفقإعليه.مراقبنيإوةقاإللنظامإادلاخ يإا

يُعقدإمؤمترإالتعديلإمبارشةإيفإأأعقابإاجامتعإلدلولإالأطرافإأأوإمؤمترإلالس تعراض،إماإملإتولبإإ-3

 أأغلايةإادلولإالأطرافإعقد إيفإوقتإأأقرب.

يُعمتدإأأيإتعديلإلهه إالتفاقيةإبأأغلايةإثليثإادلولإالأطرافإاحلارضةإواملصوتةإيفإمؤمترإالتعديل.إإ-4

بال  غإاكةةإادلولإبأأيإتعديلإيعمتدإعىلإذهاإالنحو.ويتوىلإالوديعإا 

يدخلإأأيإتعديلإلهه إالتفاقيةإحزيإالنفاذإابلنس اةإلدلولإالأطرافإاليتإقبلتإالتعديلإيفإاترخيإإ-5

إيدخلإ إذكل إوبعد إالتعديل. إاعامتد إاترخي إيف إأأطراةا إتكون إاليت إادلول إأأغلاية إمن إالقبول إصكوك يداع ا 

يداعإصكإقبولها.إالتعديلإحزيإالنفاذإابلنس اةإلأي  دوةلإمنإادلولإالأطرافإاملتاقيةإيفإاترخيإا 

إ14املادةإ

 التاكليفإواملهامإال دارية

إادلولإإ-1 إومؤمتراتإالاس تعراضإومؤمتراتإالتعديل، إالأطراف، تتحيلإتاكليفإاجامتعاتإادلول

إجلدولإالأنإ إاملشاركةإةهيا،إوذكلإوةقا إالتفاقية إللأممإالأطرافإوادلولإغريإالأطرافإيفإذه  إاملقررة صاة

 املتحدةإمعدلإعىلإالنحوإاملالمئ.
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إ8وإ7تتحيلإادلولإالأطرافإالتاكليفإاليتإيتكبدذاإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإدموجبإاملادتنيإإ-2

 منإذه إالتفاقيةإوذكلإوةقاإجلدولإالأنصاةإاملقررةإللأممإاملتحدةإمعدلإعىلإالنحوإاملالمئ.

إبتلكيفإيؤديإالأمنيإالعامإللأممإ-3 إالتفاقية،إرذنا إاملهامإال داريةإاملنوطةإبهإدموجبإذه  إاملتحدة

 مالمئإبهكلإمنإالأممإاملتحدة.

إ15املادةإ

 التوقيع

إاليتإحررتإيفإدبلنإيفإ إالتفاقية، إعىلإذه  إإ30يفتحإاببإالتوقيع إمجيعإ2008أأاير/مايو إأأمام ،

الأممإاملتحدةإيفإنيويوركإحىتإدخولهاإحزيإإمثإيفإمقرإ2008اكنونإالأول/ديسيربإإ3ادلولإيفإأأوسلوإيفإ

 النفاذ.

إ16املادةإ

 التصديقإأأوإالقبولإأأوإاملواةقةإأأوإالانضامم

 ختضعإذه إالتفاقيةإللتصديقإأأوإالقبولإأأوإاملواةقةإمنإقبلإادلولإاملوقعةإعلهيا.إ-1

 يُفتحإاببإالانضاممإا ىلإالتفاقيةإأأمامإأأيإدوةلإلإتكونإقدإوقعتإعلهيا.إ-2

 تودعإصكوكإالتصديقإأأوإالقبولإأأوإاملواةقةإأأوإالانضاممإدلىإالوديع.إ-3

إ17املادةإ

 دخولإالتفاقيةإحزيإالنفاذ

تدخلإذه إالتفاقيةإحزيإالنفاذإيفإاليومإالأولإمنإالشهرإالسادسإبعدإالشهرإاذليإيُودعإةيهإإ-1

 الصكإالثالثونإمنإصكوكإالتصديقإأأوإالقبولإأأوإاملواةقةإأأوإالانضامم.

تدخلإذه إالتفاقيةإحزيإالنفاذ،إابلنس اةإلدلوةلإاليتإتودعإصكإتصديقهاإأأوإقبولهاإأأوإمواةقهتاإأأوإإ-2

يداعإالصكإالثالثنيإمنإصكوكإالتصديقإأأوإالقبولإأأوإاملواةقةإأأوإالانضامم،إيفإاليومإ انضامهماإبعدإاترخيإا 

يداعإتكلإادلوةلإصكإتصديقهاإأأوإقإ  بولهاإأأوإمواةقهتاإأأوإانضامهما.الأولإمنإالشهرإالسادسإبعدإاترخيإا 

إ18املادةإ

 التوايقإاملؤقت

إ1جيوزإلأيإدوةلإأأنإتعلن،إعندإتصديقهاإأأوإقبولهاإأأوإمواةقهتاإأأوإانضامهما،إأأهناإس تواقإمؤقتاإاملادةإ

 منإذه إالتفاقيةإريامثإتدخلإالتفاقيةإحزيإالنفاذإابلنس اةإلتكلإادلوةل.

إ19املادةإ

 التحفظات

  إالتفاقيةإللتحفظات.لإختضعإموادإذه
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إ20املادةإ

 املدةإوالانسحاب

 ذه إالتفاقيةإغريإحمددةإاملدة.إ-1

للكإدوةلإطرف،إيفإممارس هتاإلس يادهتاإالوطنية،إاحلقإيفإالانسحابإمنإذه إالتفاقية.إوعلهياإإ-2

إاملإ إللأمم إالتابع إالأمن إواجلس إوالوديع إالأخرى إالأطراف إادلول إمجيع إالانسحاب إبهكل إختور تحدة.إأأن

 ويتضينإصكإالانسحابإرشحاإواةياإللأس اابإاليتإتدةعإا ىلإالانسحاب.

إومعإإ-3 لإبعدإس تةإأأشهرإمنإاس تالمإالوديعإلصكإالانسحاب. إا  لإيصاحإذهاإالانسحابإانةها

إالأشهرإالس تةإتكلإأأنإاكنتإادلوةلإالورفإاملنسحبــةإمشرتكةإيفإنزاعإ ذاإحدثإعندإانهتاءإةرتة ذها،إا 

 إالانسحابإانةهاإقبلإأأنإينهتييإالزناعإاملسلح.مسلح،إلإيعترب

إ21املادةإ

 العالقاتإمعإادلولإغريإالأطرافإيفإذه إالتفاقية

تشجعإلكإدوةلإطرفإادلولإغريإالأطرافإيفإذه إالتفاقيةإعىلإالتصديقإعىلإذه إالتفاقيةإأأوإإ-1

لهيا،إبغرضإالعيلإعىلإانضاممإ  مجيعإادلولإا ىلإذه إالتفاقية.قبولهاإأأوإاملواةقةإعلهياإأأوإالانضاممإا 

لهياإيفإالفقرةإإ-2 ختورإلكإدوةلإطرفإحكوماتإاكةةإادلولإغريإالأطرافإيفإذه إالتفاقية،إاملشارإا 

منإذه إاملادة،إابلزتاماهتاإدموجبإذه إالتفاقية،إوتدعوإللقواعدإاليتإترس هياإوتاهلإقصاراذاإلثينإادلولإإ3

 تعاملإاذلخائرإالعنقودية.غريإالأطرافإيفإذه إالتفاقيةإعنإاس إ

نهإجيوزإلدلولإالأطراف،إإ1ابلرمغإمنإأأحاكمإاملادةإإ-3 إللقانونإادلويل،إةا  منإذه إالتفاقيةإووةقا

ولأةرادذاإالعسكرينيإأأوإمواطنهيا،إأأنإيتعاونواإعسكرايإمعإادلولإغريإالأطرافإيفإذه إالتفاقية،إواليتإقدإ

 اركواإيفإْعلياتإعسكريةإمعها.تقومإبأأنشوةإحمظورةإعىلإدوةلإطرف،إوأأنإيش

 منإذه إاملادةإماإيرخصإدلوةلإطرفإبأأن:إ3ليسإيفإالفقرةإإ-4

 )أأ(إتس تحدثإاذلخائرإالعنقوديةإأأوإتنتجهاإأأوإحتوزذاإبوريقةإأأخرى؛إأأو

 )ب(إختزنإيهإنفسهاإاذلخائرإالعنقوديةإأأوإتنقلها؛إأأو

 )ج(إتس تعيلإيهإنفسهاإاذلخائرإالعنقودية؛إأأو

اس تعاملإاذلخائرإالعنقوديةإيفإاحلالتإاليتإيكونإةهياإاختيارإاذلخائرإاملس تعيةلإإ)د(إتولبإرصاحة

 عائداإلهاإوحدذا.

إ22املادةإ

 الوديع

إالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإدموجبإذهاإوديعاإلهه إالتفاقية.  يُعنيه
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إ23املادةإ

 النصوصإذاتإاحلجية

إوا إوالانلكزيية إال س اانية إالنصوص إاحلجية إيف إلهه إتتساوى إوالفرنس ية إوالعربية إوالصينية لروس ية

إالتفاقية.
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2013معاذدةإجتارةإالأسلحةإلعامإ
1

 

 ادليااجة

نإادلولإالأطرافإيفإذه إاملعاذدة،  ا 

 دمقاصدإميثاقإالأممإاملتحدةإومبادئه،إا ذإتسرتشد

ذإتشري قامةإالسالإ26ا ىلإاملادةإإوا  مإوالأمنإمنإميثاقإالأممإاملتحدةإاليتإتسعىإا ىلإالتشجيعإعىلإا 

 ادلولينيإوصوهنامإبأأقلإحتويلإاملواردإالعاملإالبرشيةإوالاقتصاديةإا ىلإالتسليح،

ذإتشدد ىلإإوا  عىلإرضورةإمنعإالاجتارإغريإاملرشوعإابلأسلحةإالتقليديةإوالقضاءإعليه،إومنعإترسيهباإا 

بلإأأشخاصإغريإالسوقإغريإاملرشوعة،إأأوإبغرضإاس تخداهماإيفإأ خرإاملوافإبصورةإغريإمأأذونإهباإومنإقإ

رذابية،إ  مأأذونإهلمإابس تخداهما،إدماإيفإذكلإاس تخداهماإلرتاكبإأأعاملإا 

ذإتعرتف دمصاحلإادلولإالس ياس يةإوالأمنيةإوالاقتصاديةإوالتجاريةإاملرشوعةإيفإالتجارةإادلوليةإيفإإوا 

 الأسلحةإالتقليدية،إ

ذإتؤكدإمنإجديد إالأسلحإوا  ةإالتقليديةإحرصايإداخلإاحلقإالس ياديإلأيإدوةلإيفإتنظميإومراقبة

 ال قلميإالتابعإلها،إْعالإابلنظامإالقانوينإأأوإادلس توريإاخلاصإهبا،إ

ذإتقر بأأنإالسالمإوالأمن،إوالتيمية،إوحقوقإال نسانإمنإالراكئزإاليتإتس ندإمنظومةإالأممإاملتحدةإإوا 

ذإتسملإبأأنإالتيميةإوالسالمإوالأم إالأمنإامجلاعي،إوا  نإوحقوقإال نسانإيهإأأمورإوالأراكنإاليتإيقومإعلهيا

 مرتابوةإيعززإلكإمهناإال خر،

ذإتشري ا ىلإاملاادئإالتوجهييةإلهيئةإنزعإالسالحإالتابعةإللأممإاملتحدةإبشأأنإْعلياتإالنقلإادلويلإإوا 

طارإقرارإامجلعيةإالعامةإ  ،1991اكنونإالأول/ديسيربإإ6حاءإاملؤرخإإ46/36للأسلحةإالتقليدية،إيفإا 

إتالحظ ذ إبرإوا  سهام إالصغريةإا  إغريإاملرشوعإابلأسلحة إالاجتار إاملتعلقإدمنع إاملتحدة انم إْعلإالأمم

ضاةةإا ىلإبروتوكولإماكحفةإصنعإالأسلحةإالناريةإ والأسلحةإاخلفيفةإمنإمجيعإجواناهإوماكحفتهإوالقضاءإعليه،إا 

ملتحدةإملاكحفةإاجلرميةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإوالاجتارإهباإبصورةإغريإمرشوعة،إاملمكلإلتفاقيةإالأممإا

إوالأسلحةإ املنظيةإعربإاحلدودإالوطنية،إوالصكإادلويلإلمتكنيإادلولإمنإالكشفإعنإالأسلحةإالصغرية

 اخلفيفةإغريإاملرشوعةإوتعقهباإيفإالوقتإاملناسبإوبوريقةإموثوقإهبا،

ذإتدرك جتارإغريإاملرشإإوا   وعالعواقبإالأمنيةإوالاجامتعيةإوالاقتصاديةإوال نسانيةإلال 

 وغريإاملنظمإابلأسلحةإالتقليدية،

                                                 
1
إhttps://www.un.org/disarmament/arاملصدر:إموقعإالأممإاملتحدة.إإ 

إنفاذإاملعاذدةإالتارخييةإلتجارةإالأسل2014ديسيربإإ24يفإ ىلإ،إبدأأ حةإاليتإتنظمإالتجارةإادلوليةإيفإالأسلحةإالتقليديةإمنإالأسلحةإالصغريةإا 

 دابابتإالقتالإوالوائراتإاملقاتةلإوالسفنإاحلربية،إواملغربإملإيصادقإوملإيوقعإعىلإذه إالتفاقية.
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إاعتاارذا إيف إتضع ذ إمنإإوا  إالعظيى إالغالاية إيشلكون إوالأطفال، إالنساء إس امي إول إاملدنيني، أأن

 الأشخاصإاذلينإياكبدونإال اثرإالسلايةإالنامجةإعنإالزناعاتإاملسلحةإوالعنفإاملسلح،إ

ذإتدركإأأيضا لحة،إوحاجةإذؤلءإالضحاايإا ىلإقدرإاكفإالتحدايتإاليتإيواهجهاإحضاايإالزناعاتإاملسإوا 

عادةإالتأأذيلإوال دماجإالاجامتعيإوالاقتصادي،  منإالرعايةإوا 

ذإتؤكد بقاءإعىلإال جراءاتإالفعاةلإواختاذإا جراءاتإإوا  أأنإليسإيفإذه إاملعاذدةإماإمينعإادلولإمنإال 

 ةعاةلإا ضاةيةإلتعزيزإموضوعإذه إاملعاذدةإوذدةها،إ

إيفإاعتاارذا إتضع ذ إمعِينةإإوا  إتقليدية إالقانونينيإلأسلحة إوالامتالكإوالاس تخدام إاملرشوعة التجارة

جازةإأأوإحاميةإالتجارةإ لأغراضإالأنشوةإالرتةهييةإوالثقاةيةإوالتارخييةإوالرايضية،إحيثإينصإالقانونإعىلإا 

 هباإوملكيهتاإواس تخداهما،إ

ذإتضعإأأيضاإيفإاعتاارذا ال قلمييةإيفإمساعدةإادلولإالأطراف،إادلورإاذليإميكنإأأنإتؤديهإاملنظامتإإوا 

 بولبإمهنا،إعىلإتنفيهإذه إاملعاذدة،

ذإتعرتف ابدلورإالووعيإوالفعالإاذليإميكنإأأنإيقومإبهإاجملمتعإاملدين،إدماإيفإذكلإاملنظامتإغريإإوا 

ذاكءإالوعيإدموضوعإذه إاملعاذدةإوذدةهاإويفإدمعإتنفيهذا،  احلكومية،إوالقواعإالصناعي،إيفإا 

ذإتقر بأأنإتنظميإالتجارةإادلوليةإيفإالأسلحةإالتقليديةإومنعإحتويلإوهجهتاإلإينبغيإأأنإيعيقاإالتعاونإإوا 

 ادلويلإوالتجارةإاملرشوعةإيفإاملوادإواملعداتإوالتكنولوجياإللأغراضإالسليية،

ذإتؤكد  أأنإمنإاحملاهإالزتامإمجيعإدولإالعاملإهبه إاملعاذدة،إوا 

 لياادئإالتالية:عىلإالترصفإوةقاإلإإوتصياميإمهنا

 املاادئ

 إالنحوإ إعىل إجامعي إأأو إةردي طار إا  إيف إالنفس إعن إادلةاع إيف إادلول إمجليع إالوايعي احلق

 منإميثاقإالأممإاملتحدة؛إ51املعرتفإبهإيفإاملادةإ

 إادلوليني،إ إوالأمن إالسالم إجيعل إل إوجه إعىل إالسليية إابلوسائل إادلولية إاملنازعات تسوية

 (إمنإميثاقإالأممإاملتحدة؛3)إ2امدةإوالعدل،إعرضةإللخور،إوةقاإلل

 إالسالمةإ إضد إاس تخداهما إأأو إالقوة إابس تخدام إالهتديد إعن إادلولية إعالقاهتا إيف الامتناع

إأأوإعىلإأأيإوجهإأ خرإلإيتفقإومقاصدإالأممإ ال قلمييةإأأوإالاس تقاللإالس يايسإلأيإدوةل،

 (إمنإميثاقإالأممإاملتحدة؛4)إ2املتحدة،إوةقاإللامدةإ

 إالتدخلإ إعدم إللامدة إ2يفإالأمورإاليتإتقعإابلرضورةإمضنإالوليةإادلاخليةإلأيإدوةل،إوةقا

 (إمنإميثاقإالأممإاملتحدة؛7)

 احرتامإالقانونإادلويلإال نساينإوضامنإاحرتامه،إوةقاإمجلةلإمنإالأحاكمإمهناإاتفاقياتإجنيفإ

إ إمجلةلإمنإالصكوك1949لعام إوةقا إواحرتامإحقوقإال نسانإوضامنإاحرتاهما، إميثاقإإ، مهنا

 الأممإاملتحدةإوال عالنإالعامليإحلقوقإال نسان؛



395 
 

 إومراقبةإ إبتنظمي إةعال إحنو إعىل إالقيام إعن إادلولية، إللزتاماهتا إوةقا إادلول، إمجيع مسؤولية

التجارةإادلوليةإيفإالأسلحةإالتقليدية،إومنعإحتويلإوهجهتا،إةضالإعنإاملسؤوليةإالأساس يةإ

 ضعإوتنفيهإنظمإرقابهتاإالوطنية؛مجليعإادلولإعنإقيامإلكإمهناإبوإ

 احرتامإاملصاحلإاملرشوعةإلدلولإيفإاحلصولإعىلإالأسلحةإالتقليديةإملامرسةإحقهاإيفإادلةاعإ

إواس تريادذاإ إوتصديرذا إالتقليدية نتاجإالأسلحة إويفإا  عنإالنفسإولعيلياتإحفظإالسالم،

 ونقلها؛

 ،توايقإذه إاملعاذدةإبصورةإمتسقةإوموضوعيةإوغريإمتيزيية 

 اتفقتإعىلإماإي ي:

 1املادةإ

 املوضوعإوالهدف

 يمتثلإموضوعإذه إاملعاذدةإيفإماإي ي:

وضعإأأعىلإاملعايريإادلوليةإاملشرتكةإامليكنةإلتنظميإالتجارةإادلوليةإيفإالأسلحةإالتقليديةإأأوإحتسنيإ•إ

 تنظميها؛

 هجهتا؛منعإالاجتارإغريإاملرشوعإابلأسلحةإالتقليديةإوالقضاءإعليه،إومنعإحتويلإوإ•إ

 وذكلإهبدف:

 ال سهامإيفإحتقيقإالسالمإوالأمنإوالاس تقرارإعىلإالصعيدينإادلويلإوال قلميي؛•إ

 احلدإمنإاملعاانةإال نسانية؛•إ

تعزيزإالتعاونإوالشفاةيةإوالعيلإاملسؤولإمنإجانبإادلولإالأطرافإيفإاجالإالتجارةإادلوليةإيفإ•إ

 ولإالأطراف.الأسلحةإالتقليدية،إومنإمثإبناءإالثقةإبنيإادل

 2املادةإ

 النواق

 تنواقإذه إاملعاذدةإعىلإلكإالأسلحةإالتقليديةإاليتإتقعإمضنإالفئاتإالتالية:إ-1

 )أأ(إدابابتإالقتال؛

 )ب(إمركااتإالقتالإاملدرعة؛

 )ج(إمنظوماتإاملدةعيةإمنإالعيارإالكبري؛

 )د(إالوائراتإاملقاتةل؛

 )ذـ(إطائراتإالهليكوبرتإالهجومية؛

 احلربية؛)و(إالسفنإ

 )ز(إالقهائفإوأأهجزةإا طالقإالقهائف؛

 )ح(إالأسلحةإالصغريةإوالأسلحةإاخلفيفة.
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إادلوليةإْعلياتإالتصدير،إوالاس ترياد،إواملرورإإ-2 إالتجارة إاملعاذدة،إتشيلإأأنشوة لأغراضإذه 

لهياإةاميإي يإبلكيةإ"نقل". عادةإالشحن،إوالسيرسة،إاملشارإا   العابر،إوا 

ذدةإعىلإقيامإدوةلإطرفإأأوإأأيإهجةإتترصفإابمسهاإبنقلإالأسلحةإالتقليديةإلإتنواقإذه إاملعاإ-3

عىلإالصعيدإادلويلإلس تخداهماإاخلاص،إرشيوةإأأنإتظلإذه إالأسلحةإالتقليديةإحتتإملكيةإتكلإادلوةلإ

 الورف.

 3املادةإ

 اذلخائر

نشاءإوتعهمدإنظامإمراقبةإوطينإلتنظميإأأعاملإتصديرإاذلخ ائرإاليتإيمتإا طالقهاإتقومإلكإدوةلإطرفإاب 

يصالهاإابس تخدامإالأسلحةإالتقليديةإاملنصوصإعلهياإيفإاملادةإ إ7واملادةإإ6(،إوتواقإأأحاكمإاملادةإ1)إ2أأوإا 

 قبلإال ذنإبأأيإْعليةإلتصديرإذه إاذلخائر.

 4املادةإ

 الأجزاءإواملكوانت

نشاءإوتعهدإنظامإمراقبةإوطينإلتنظميإأأعاملإتصديرإالأإ جزاءإواملكوانتإحيامنإتقومإلكإدوةلإطرفإاب 

ماكنيةإجتييعإالأسلحةإالتقليديةإاملنصوصإعلهياإيفإاملادةإ (،إوتواقإ1)إ2يكونإالتصديرإعىلإشلكإيتيحإا 

 قبلإال ذنإبأأيإْعليةإلتصديرإذه إالأجزاءإواملكوانت.إ7واملادةإإ6أأحاكمإاملادةإ

 5املادةإ

 التوايقإالعام

سقةإوبوريقةإموضوعيةإوغريإمتيزيية،إواضعةإيفإتواقإلكإدوةلإطرفإذه إاملعاذدةإبصورةإمتإإ-1

لهياإيفإذه إاملعاذدة.  اعتاارذاإاملاادئإاملشارإا 

نشاءإوتعهمدإنظامإمراقبةإوطين،إيشيلإقامئةإوطنيةإللأصنافإاخلاضعةإإ-2 تقومإلكإدوةلإطرفإاب 

 للرقابة،إمنإأأجلإتنفيهإأأحاكمإذه إاملعاذدة.

إإ-3 إأأحاكم إتوايق إعىل إطرف إدوةل إلك ع إالأسلحةإتشجه إمن إتشكيةل إأأوسع إعىل إاملعاذدة ذه 

(إ)أأ(إ1)إ2التقليدية.إولإتقلإاملواصفاتإاملس تخدمةإيفإالتعاريفإالوطنيةإلأيإمنإالفئاتإاملشيوةلإابملادةإ

)ز(إعنإاملواصفاتإاملس تخدمةإيفإجسلإالأممإاملتحدةإللأسلحةإالتقليديةإوقتإبدءإنفاذإذه إاملعاذدة.إإ–

إاملشي إوةاميإخيصإالفئة إيفإالتعاريفإالوطنيةإعنإ1)إ2وةلإابملادة إلإتقلإاملواصفاتإاملس تخدمة إ)ح(، )

طارإالأممإاملتحدةإوقتإبدءإنفاذإذه إاملعاذدة.  املواصفاتإاملس تخدمةإيفإالصكوكإذاتإالصةلإاملربمةإيفإا 

إا إإ-4 إللرقابة إاخلاضعة إللأصناف إالوطنية إقامئهتا إالوطنية، إلقوانيهنا إوةقا إطرف، إدوةل إلك ىلإتقدم

إقوامئهاإ إتضع إأأن إعىل إالأطراف إادلول إوتشجع إالأخرى. إالأطراف إادلول إمتناول إيف إتضعها إاليت الأمانة،

 للأصنافإاخلاضعةإللرقابةإيفإمتناولإامجلهور.
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إالوطنيَةإإ-5 إوتعنيإالسلواِت إاملعاذدة، إذه  إأأحاكم إلتنفيه تتخهإلكإدوةلإطرفإالتدابريإالالزمة

إ2بةإيتسمإابلفعاليةإوالشفاةيةإلتنظميإنقلإالأسلحةإالتقليديةإاملشيوةلإابملادةإاخملتصةإيكإيكونإلهاإنظامإلليراقإ

 .4واملادةإإ3(إوالأصنافإاملشيوةلإابملادةإ1)

تعنِيإلكإدوةلإطرفإهجةإاتصالإوطنيةإواحدةإأأوإأأكرثإلتاادلإاملعلوماتإبشأأنإاملسائلإاملتعلقةإإ-6

إ إوختورإلكإدوةلإطرفإالأمانة إاملعاذدة. إذه  إبتنفيه إدموجبإاملادة إنقاطإالتصالإإ18املنشأأة إأأو بنقوة

 الوطنيةإاليتإتعِيهناإوتتوىلإحتديثإاملعلوماتإاملتعلقةإبهكل.

 6املادةإ

 الأعاملإاحملظورة

(إأأوإأأصناٍفإ1)إ2لإتأأذنإادلوةلإالورفإبأأيإْعليةإلنقلإأأسلحٍةإتقليديةإمنصوصإعلهياإيفإاملادةإإ-1

ذاإاكنإمنإشأأنإذهاإالنقلإأأنإينهتكإالالزتاماتإالواقعةإعىلإعاتقإإ4إأأوإاملادةإ3منصوصإعلهياإيفإاملادةإ ا 

ادلوةلإالورفإدموجبإتدابريإاختهذاإاجلسإالأمنإالتابعإللأممإاملتحدةإوذوإيترصفإدموجبإالفصلإالسابعإ

 منإميثاقإالأممإاملتحدة،إلإس اميإتدابريإحظرإتوريدإالأسلحة.

إلنقلإ-إ2 إالورفإبأأيإْعلية إادلوةل إتأأذن إإل إيفإاملادة إمنصوصإعلهيا إتقليدية إأأوإ1)إ2أأسلحٍة )

ذاإاكنإمنإشأأنإذهاإالنقلإأأنإينهتكإالزتاماتإدوليةإتقعإإ4أأوإاملادةإإ3أأصناٍفإمنصوصإعلهياإيفإاملادةإ ا 

عىلإعاتقإادلوةلإالورفإدموجبإاتفاقاتإدوليةإتكونإادلوةلإطرةاإةهيا،إولإس اميإالتفاقاتإاملتعلقةإبنقلإ

 يةإأأوإالاجتارإهباإبصورةإغريإمرشوعة.الأسلحةإالتقليد

إإ-إ3 إيفإاملادة إمنصوصإعلهيا إتقليدية إالنقلإأأسلحة إالورفإبأأيإْعلية إتأأذنإادلوةل إأأوإ1)إ2ل )

ذاإاكنتإعىلإعملإوقتإالنظرإيفإال ذنإبأأنإالأسلحةإأأوإ4أأوإاملادةإإ3أأصناٍفإمنصوصإعلهياإيفإاملادةإ ،إا 

إ ابدة إا  إجرمية إارتاكب إيف إستُس تخدم إجس ميةإالأصناف إخمالفات إأأو إال نسانية، إضد إجرامئ إأأو جامعية،

،إأأوإجهامتإموهجةإضدإأأذدافإمدنيةإأأوإضدإمدنينيإيمتتعونإابمحلايةإبتكلإ1949لتفاقياتإجنيفإلعامإ

 الصفة،إأأوإجرامئإحربإأأخرىإعىلإالنحوإالواردإتعريفهإيفإالتفاقاتإادلوليةإاليتإتكونإطرةاإةهيا.

 7املادةإ

 تصديرالتصديرإوتقيميإالإ

ذاإاكنإالتصديرإغريإحمظورإدموجبإاملادةإإ-1 ،إيتعنيإعىلإادلوةلإالورفإاملصِدرة،إوقبلإأأنإمتنحإ6ا 

،إيفإ4أأوإاملادةإإ3(إأأوإالأصنافإاملشيوةلإابملادةإ1)إ2ال ذنإبتصديرإالأسلحةإالتقليديةإاملشيوةلإابملادةإ

طارإوليهتاإودموجبإنظامإرقابهتاإالوطين،إأأنإتقوم،إبوريقةإموإ ضوعيةإوغريإمتيزيية،إمعإمراعاةإالعواملإذاتإا 

إ إللامدة إوةقا إاملس توردة إادلوةل إمن إاملقدمة إاملعلومات إةهيا إدما إاكنتإ1)إ8الصةل، ذا إا  إما إاحامتل إبتقيمي ،)

 الأسلحةإأأوإالأصنافإالتقليدية:

 )أأ(إستسامهإيفإتوطيدإالسالمإوالأمنإأأوإيفإتقويضهام؛

 )ب(إميكنإأأنإتس تخدمإيفإماإي ي:إ



398 
 

 ارتاكبإانهتاكإجس ميإللقانونإادلويلإال نساينإأأوإتيسريإارتاكبه؛'إ1'

 'إارتاكبإانهتاكإجس ميإللقانونإادلويلإحلقوقإال نسانإأأوإتيسريإارتاكبه؛2'

'إارتاكبإْعلإيشلكإجرميةإدموجبإالتفاقياتإوالربوتوكولتإادلوليةإذاتإالصةلإابل رذابإواليتإ3'

 يسريإارتاكبإذهاإالعيل؛تكونإادلوةلإاملصدرةإطرةاإةهيا،إأأوإتإ

'إارتاكبإأأوإتيسريإارتاكبإْعلإيشلكإجرميةإدموجبإالتفاقياتإوالربوتوكولتإادلوليةإاملتعلقةإ4'

 ابجلرميةإاملنظيةإالعابرةإللحدودإالوطنية،إاليتإتكونإادلوةلإاملصدرةإطرةاإةهيا.

ماكنيةإاختاذإ-2 تدابريإللتخفيفإمنإحدةإإعىلإادلوةلإالورفإاملصدرةإأأنإتأأخهإأأيضاإيفإالاعتاارإا 

،إمثلإتدابريإبناءإالثقةإأأوإالربام إاليتإتضعهاإادلولإ1اخملاطرإاحملددةإيفإالاندينإ)أأ(إأأوإ)ب(إمنإالفقرةإ

 املصدرةإوادلولإاملس توِردةإبوريقةإمشرتكةإوتتفقإعلهيا.

رة،إبعدإا جراءإذهاإالتقيميإوالنظرإيفإتدابريإالتخفإإ-3 ذاإرأأتإادلوةلإالورفإاملصِدِ يفإاملتوةرة،إأأنإا 

إ إيفإالفقرة إاملهكورة إحبدوثإأأيإمنإالنتاجئإالسلاية إكاريا إتأأذنإادلوةلإالورفإاملصدرةإ1ذناكإخورا إل ،

 ابلتصدير.

إالتقليديةإإ-إ4 إالأسلحة إاس تخدام إخور إاملصدرة إالورف إادلوةل إتراعي إالتقيمي، إذها إا جراء عند

،إلرتاكبإأأعاملإعنفإخوريةإلعتااراتإ4أأوإاملادةإإ3(إأأوإالأصنافإاملشيوةلإابملادةإ1)إ2املشيوةلإابملادةإ

 جنسانيةإأأوإأأعاملإعنفإخوريةإضدإالنساءإوالأطفال،إأأوإتسهيلإارتاكهبا.

رةإتدابريإلكفاةلإأأنإتكونإمجيعإتراخيصإتصديرإالأسلحةإالتقليديةإإ-5 تتخهإلكإدوةلإطرفإمصِدِ

 مفصةلإوصادرةإقبلإالتصدير.إ4أأوإاملادةإإ3دةإ(إأأوإالأصنافإاملشيوةلإابملا1)إ2املنصوصإعلهياإيفإاملادةإ

رة،إدونإال خاللإبقوانيهناإأأوإممارساهتاإأأوإس ياساهتاإالوطنية،إبتوةريإإ-إ6 تقومإلكإدوةلإطرفإمصِدِ

إا ىلإادلوةلإالورفإاملس توردة،إوادلولإالأطرافإ املعلوماتإاملالمئةإاملتعلقةإابل ذنإاملهكور،إعندإالولب،

عادةإالشحن.اليتإسيمتإةهياإاملرورإ  العابرإأأوإا 

رة،إبعدإمنحإال ذن،إعىلإمعلوماتإجديدةإذاتإصةلإابملوضوعإإ-إ7 ذاإحصلتإادلوةلإالورفإاملصِدِ ا 

عادةإتقيميإال ذنإبعدإالتشاور،إعندإالاقتضاء،إمعإادلوةلإاملس توردة.  ةا هناإتشجعإعىلإا 

 8املادةإ

 الاس ترياد

ضامنإتوةريإاملعلوماتإاملناس اةإوذاتإالصةل،إتتخهإلكإدوةلإطرفإمس توردةإالتدابريإالالزمةإلإ-1

إيفإ رة إالورفإاملصِدِ إادلوةل إهبدفإمساعدة رة إالورفإاملصِدِ إلدلوةل إالوطنية، إْعالإبقوانيهنا إالولب، عند

.إوميكنإأأنإتشيلإمثلإذه إالتدابريإواثئقإتانيإالاس تخدامإ7ا جراءإتقيميهاإالوطينإللتصديرإدموجبإاملادةإ

 لهنائيني.إالهنايإواملس تخدمنيإا
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إويفإنواقإوليهتا،إإ-2 إالاقتضاء إعند إلها، إاليتإتسيح إالتدابري إطرفإمس توردة إلكإدوةل تتخه

إ إيفإاملادة إاملنصوصإعلهيا إالتقليدية إالتدابريإنظمإ1)إ2بتنظميإوارداتإالأسلحة إأأنإتتضينإذه  إوجيوز .)

 الاس ترياد.

إالورفإاملإ-3 إتولبإمنإادلوةل إأأن إللكإدوةلإطرفإمس توِردة إأأيإجيوز إمعلوماتإبشأأن رة صِدِ

إيهإبدلإ إالورفإاملس توِردة إادلوةل إتكون إعندما إةعال، إصادرة إأأو إالنظر إقيد إمعروضة تراخيصإتصدير

 املقصدإالهناي.إ

 9املادةإ

 املرورإالعابرإأأوإا عادةإالشحن

تتخهإلكإدوةلإطرف،إحيامثإاكنإذكلإرضورايإوممكناإمنإالناحيةإالعيلية،إتدابريإمناس اةإلتنظميإماإ

إ إيفإاملادة إاملنصوصإعلهيا إالتقليدية إمنإْعلياتإعاورإالأسلحة إلوليهتا عادةإ1)إ2خيضع إا  إأأو قلميها إعربإا  )

 حشهناإمنه،إوذكلإوةقاإللقانونإادلويلإذيإالصةل.

 10املادةإ

 السيرسة

تتخهإلكإدوةلإطرف،إْعالإبقوانيهناإالوطنية،إتدابريإلتنظميإالسيرسةإاليتإجتريإيفإنواقإوليهتاإيفإ

إاج إيفإاملادة إاملنصوصإعلهيا إالتقليدية إالسامرسةإ1)إ2الإالأسلحة لزام إالتدابريإا  إأأنإتشيلإذه  إوجيوز .)

 ابلتسجيلإأأوإاحلصولإعىلإا ذنإخويإقبلإمبارشةإالسيرسة.

 11املادةإ

 حتويلإالوهجة

(إتدابريإملنعإحتويلإ1)إ2تتخهإلكإدوةلإطرفإتشاركإيفإنقلإأأسلحةإتقليديةإمشيوةلإابملادةإإ-1

 هجهتا.وإ

(إ1)إ2تسعىإادلوةلإالورفإاملصِدرةإا ىلإمنعإحتويلإوهجةإنقلإالأسلحةإالتقليديةإاملشيوةلإابملادةإإ-2

(،إعنإطريقإتقيميإخورإحتويلإوهجةإالصادراتإ2)إ5منإخاللإنظاهماإالوطينإللرقابة،إاملنشأأإوةقاإللامدةإ

إال إأأو إالثقة إتدابريإختفيفإمنإقبيلإتدابريإبناء إوادلولإوالنظرإيفإاختاذ إادلولإاملصدرة ربام إاليتإتضعها

املس توردةإبوريقةإمشرتكةإوتتفقإعلهيا.إوجيوزإأأنإتشيلإتدابريإاملنعإالأخرى،إعندإالاقتضاء:إالتحققإمنإ

الأطرافإالضالعةإيفإْعليةإالتصدير،إوطلبإواثئقإوشهاداتإوضامانتإا ضاةية،إوعدمإال ذنإابلتصدير،إ

 أأوإتدابريإأأخرىإمناس اة.

إادلإ-3 إالشحن،إعىل عادة إوا  إالعابر، إواملرور إالاس ترياد، إْعليات إةهيا إجتري إاليت إالأطراف ول

والتصدير،إأأنإتتعاونإوتاادلإاملعلومات،إوةقاإلقوانيهناإالوطنية،إحيامثإيكونإذكلإمناس ااإوممكنا،إمنإأأجلإ

 (.1)إ2التخفيفإمنإخورإحتويلإوهجةإنقلإالأسلحةإالتقليديةإاملشيوةلإابملادةإ
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ذاإاكتإإ-4 (،إتتخهإادلوةلإ1)إ2شفتإدوةلإطرفإحتويلإوهجةإنقلإأأسلحةإتقليديةإمشيوةلإابملادةإا 

الورفإالتدابريإاملالمئة،إْعالإبقوانيهناإالوطنيةإووةقاإللقانونإادلويل،إللتصديإالعيليةإحتويلإالوهجة.إوجيوزإ

ناتإالأسلحةإالتقليديةإأأنإتشيلإذه إالتدابريإتنبيهإادلولإالأطرافإاليتإحيمتلإأأنإتتأأثرإهبا،إوتفتيشإحشإ

نفاذإالقانون.إ1)إ2املشيوةلإابملادةإ  (إاليتإمتإحتويلإوهجهتا،إواختاذإتدابريإاملتابعةإمنإخاللإالتحقيقإوا 

إإ-5 إابملادة إاملشيوةل إالتقليدية إنقلإالأسلحة إحتويلإوهجة إومنع (،إجشعإ1)إ2منإأأجلإحتسنيإةهم

إالاعضإاملع إبعضها إالأطرافإعىلإأأنإتتبادلإمع إللتصديإادلول إالتدابريإالفعاةل لوماتإذاتإالصةلإبشأأن

لعيلياتإحتويلإالوهجة.إوجيوزإأأنإتشيلإذه إاملعلوماتإمعلوماتإعنإالأنشوةإغريإاملرشوعة،إدماإيفإذكلإ

إغريإ إال مداد إمصادر إأأو إالرشعيني، إغري إالوسواء إأأو إاملرشوع، إغري جتار إلال  إادلولية إالورق إأأو الفساد،

ء،إأأوإنقاطإال رسالإاملشرتكة،إأأوإالوهجاتإاليتإتس تخدهماإامجلاعاتإاملنظيةإاملرشوع،إأأوإأأساليبإال خفا

 الضالعةإيفإْعلياتإحتويلإالوهجة.

بالغإادلولإالأطرافإالأخرى،إعنإطريقإالأمانة،إابلتدابريإاملتخهةإإ-6 عإادلولإالأطرافإعىلإا  تُشجه

 (.1)إ2ادةإللتصديإلعيلياتإحتويلإوهجةإنقلإالأسلحةإالتقليديةإاملشيوةلإابمل

 12املادةإ

 حفظإالسجالت

تقومإلكإدوةلإطرف،إْعالإبقوانيهناإولواحئهاإالوطنية،إحبفظإجسالتإوطنيةإتتضينإماإأأصدرتهإإ-1

 (إأأوإْعلياتإتصديرذاإالفعلية.1)إ2منإتراخيصإتصديرإالأسلحةإالتقليديةإاملنصوصإعلهياإيفإاملادةإ

عإلكإدوةلإطرفإعىلإتعهدإجسالتإابلأسلحةإ-2 (إ1)إ2التقليديةإاملنصوصإعلهياإيفإاملادةإإتشجه

قلميإيقعإحتتإ عادةإحشهناإمنإا  قلميهاإابعتاار إوهجهتاإالهنائية،إأأوإاليتإيؤذنإدمرورذاإالعابرإأأوإاب  اليتإتنقلإا ىلإا 

 وليهتا.

تشجعإلكإدوةلإطرفإعىلإتضينيإتكلإالسجالتإالمكيةإوالقميةإوالوراز/النوع،إوماإُأذنإبهإمنإإ-3

إإْعلياتإنقل إيفإاملادة إاملنصوصإعلهيا إالتقليدية إاليتإمتإنقلهاإ1)إ2دويلإللأسلحة إالتقليدية إوالأسلحة )

رة،إوادلوةلإأأوإادلولإاملس توِردة،إودوةلإأأوإدولإاملرورإالعابرإ ابلفعل،إوتفاصيلإعنإادلوةلإأأوإادلولإاملصِدِ

عادةإالشحن،إواملس تخدمنيإالهنائيني،إحسبإالاقتضاء.  وا 

 ملدةإلإتقلإعنإعرشإس نوات.إحُتفظإالسجالتإ-4

 13املادةإ

 ال بالغ

إلدلوةلإإ-1 إابلنس اة إاملعاذدة إذه  إنفاذ إبدء إمن إالأوىل إالس نة إغضون إيف إطرف، إدوةل إلك تقدم

إأأولياإا ىلإالأمانةإعنإالتدابريإاملتخهةإمنإأأجلإتنفيهإذه إاملعاذدة،إدماإيفإ22الورف،إوةقاإللامدةإ ،إتقريرا

إوقوامئ إلكإدوةلإذكلإالقواننيإالوطنية، إوتالغ إاللواحئإوالتدابريإال دارية. إوغريإذكلإمن إالوطنية، إاملراقبة
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طرفإالأمانةإعنإأأيإتدابريإجديدةإتتخهذاإمنإأأجلإتنفيهإذه إاملعاذدة،إحسبإالاقتضاء.إوتتوىلإالأمانةإ

 ا اتحةإذه إالتقاريرإلدلولإالأطرافإوتوزيعهاإعلهيا.

إادلولإ-2 بالغ إا  إعىل إالأطراف إادلول إابملعلوماتإإتُشِجع إالأمانة، إخالل إمن إالأخرى، الأطراف

إاملنصوصإ إالتقليدية إحالتإترسيبإالأسلحة إيفإالتعاملإمع إاليتإتثبتإةعاليهتا إابلتدابريإاملتخهة املتعلقة

 (إاليتإجيريإنقلها.1)إ2علهياإيفإاملادةإ

لتقومييةإالسابقةإأأاير/مايوإتقريراإعنإالس نةإاإ31تقدمإلكإدوةلإطرفإس نوايإا ىلإالأمانةإحبلولإإ-3

(إأأوإتصديرذاإواس تريادذاإ1)إ2بشأأنإال ذنإبتصديرإواس تريادإالأسلحةإالتقليديةإاملنصوصإعلهياإيفإاملادةإ

الفعليني.إوتتوىلإالأمانةإا اتحةإذه إالتقاريرإلدلولإالأطرافإوتوزيعهاإعلهيا.إوجيوزإأأنإيتضينإالتقريرإاملقدمإ

ادلوةلإالورفإا ىلإأأطرإْعلإالأممإاملتحدةإذاتإالصةل،إدماإيفإذكلإا ىلإالأمانةإنفسإاملعلوماتإاليتإتقدهماإ

إالناحيةإ إمن إاحلساسة إاملعلومات إالتقارير إمن إتُستبعد إأأن إوجيوز إالتقليدية. إللأسلحة إاملتحدة إالأمم جسل

 التجاريةإأأوإاملعلوماتإاملتعلقةإابلأمنإالقويم.

 14املادةإ

 ال نفاذ

نفا  ذإالقواننيإواللواحئإالوطنيةإاليتإتنفهإأأحاكمإذه إاملعاذدة.تتخهإلكإدوةلإطرفإتدابريإمناس اةإل 

 15املادةإ

 التعاونإادلويل

إالوطنية،إمنإإ-1 إولقوانيهنا إلليصاحلإالأمنيةإللكإمهنا إبعضا،إوةقا تتعاونإادلولإالأطرافإمعإبعضها

 أأجلإتنفيهإذه إاملعاذدةإتنفيهاإةعال.

عإادلولإالأطرافإعىلإتيسريإالتعاونإادلإ-2 ويل،إدماإيفإذكلإعنإطريقإتاادلإاملعلوماتإبشأأنإتشجه

إالأمنيةإ إمصاحلها إتقتضيه إملا إوةقا إوتوايقها إاملعاذدة إذه  إبتنفيه إاملتعلقة إاملشرتك إالاذامتم إذات املسائل

 وقوانيهناإالوطنية.

إاملشرتكإوعىلإتاادلإإ-3 إبشأأنإاملسائلإذاتإالاذامتم إادلولإالأطرافإعىلإطلبإاملشورة ع تشجه

 ات،إحسبإالاقتضاء،إدلمعإتنفيهإذه إاملعاذدة.إاملعلوم

نفاذإأأحاكمإإ-إ4 عإادلولإالأطرافإعىلإالتعاون،إْعالإبقوانيهناإالوطنية،إمنإأأجلإاملساعدةإيفإا  تشجه

ذه إاملعاذدةإعىلإالصعيدإالوطين،إدماإيفإذكلإعنإطريقإتاادلإاملعلوماتإبشأأنإالأنشوةإغريإاملرشوعةإ

(إوالقضاءإ1)إ2نعإأأعاملإترسيبإالأسلحةإالتقليديةإاملنصوصإعلهياإيفإاملادةإواجلهاتإالفاعةل،إومنإأأجلإمإ

 علهيا.

تُقِدمإادلولإالأطرافإبعضهاإا ىلإبعض،إحيامثإاتفقتإعىلإذكلإواكنإمتواةقاإمعإقوانيهناإالوطنية،إإ-5

إابنهتااكت إيتعلق إةامي إالقضائية إوال جراءات إواملالحقات إالتحقيقات إيف إاملساعدة إمن إقدر التدابريإإأأكرب

 الوطنيةإاملنشأأةإدموجبإذه إاملعاذدة.
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عإادلولإالأطرافإعىلإاختاذإالتدابريإالوطنيةإوأأنإتتعاونإةاميإبيهناإملنعإْعلياتإنقلإالأسلحةإإ-6 تشجه

 (إمنإدخولإاجالإممارساتإالفساد.1)إ2التقليديةإاملنصوصإعلهياإيفإاملادةإ

عإادلولإالأطرافإعىلإتاادلإاخلرباتإواإ-7 ملعلوماتإبشأأنإادلروسإاملس تفادةإيفإماإيتعلقإبأأيإتشجه

 جانبإمنإجوانبإذه إاملعاذدة.

 16املادةإ

 املساعدةإادلولية

طارإتنفيهإذه إاملعاذدة،إأأنإتولبإاملساعدة،إدماإيفإذكلإاملساعدةإإ-1 جيوزإللكإدوةلإطرف،إيفإا 

أأوإاملاديةإأأوإاملالية.إوجيوزإأأنإتشيلإالقانونيةإأأوإالترشيعية،إوبناءإالقدراتإاملؤسس ية،إواملساعدةإالتقنيةإ

عادةإال دماجإوالترشيعاتإاليموذجيةإ دارةإاخملزوانتإوبرام إنزعإالسالحإوالترسحيإوا  اجالتإذه إاملساعدةإا 

إمىتإ إبتقدميها، إاملساعدة إعىلإتقدميإذه  إلكإدوةلإطرفإقادرة إوتقوم إللتوايق. إالقابةل واملامرساتإالفعاةل

 طلبإمهناإذكل.

لكإدوةلإطرفإأأنإتولبإاملساعدةإأأوإتقدهماإأأوإتتلقاذاإعنإطريقإهجاتإش ىتإمهناإالأممإجيوزإلإ-2

إأأوإعىلإ إاملنظامتإغريإاحلكومية، إأأو إالوطنية، إأأو إأأوإدونإال قلميية إال قلميية إأأو إواملنظامتإادلولية املتحدة

 الصعيدإالثناي.

ادلولإالأطرافإالوالاةإاليتإتنشئإادلولإالأطرافإصندوقاإاستامئنياإللتربعاتإخيصصإملساعدةإإ-3

 حتتاجإا ىلإمساعدةإدوليةإعىلإتنفيهإاملعاذدة.إوتُشِجعإلكإدوةلإطرفإعىلإال سهامإيفإالصندوق.

 17املادةإ

 مؤمترإادلولإالأطراف

اجامتعاإملؤمترإادلولإالأطرافإيفإموعدإلإيتجاوزإإ18تعقدإالأمانةإاملؤقتةإاملنشأأةإدموجبإاملادةإإ-1

نفاذإذه إاملعاذدة،إمثإتعقدإالاجامتعاتإالالحقةإيفإالأوقاتإاليتإيقرذاإمؤمترإادلولإإس نةإواحدةإبعدإبدء

 الأطراف.

 يعمتدإمؤمترإادلولإالأطرافإنظامهإادلاخ يإيفإدورتهإالأوىلإبتواةقإال راء.إ-2

يعمتدإمؤمترإادلولإالأطرافإقواعدإماليةإتنظمإأأنشوتهإوتنظمإمتويلإأأيإذيئاتإةرعيةإقدإينش اها،إإ-3

يعمتدإكهكلإأأحاكماإماليةإتنظمإْعلإالأمانة.إويعمتد،إيفإلكإدورةإعادية،إمزيانيةإللفرتةإاملاليةإامليتدةإحىتإوإ

 ادلورةإالعاديةإالتالية.

 يقومإمؤمترإادلولإالأطرافإدماإي ي:إ-4

 )أأ(إاس تعراضإتنفيهإذه إاملعاذدة،إدماإيفإذكلإماإيس تجِدإمنإتووراتإيفإاجالإالأسلحةإالتقليدية؛

 (إحبثإواعامتدإالتوصياتإاملتعلقةإبتنفيهإذه إاملعاذدةإوتفعيلها،إوبتعزيزإعامليهتاإبوجهإخاص؛)ب

دخالإتعديالتإعىلإذه إاملعاذدةإوةقاإللامدةإ  ؛20)ج(إالنظرإيفإا 

 )د(إالنظرإيفإاملسائلإاليتإتنشأأإعنإتفسريذا؛
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 )ذـ(إالنظرإيفإهمامإالأمانةإومزيانيهتاإوالاتإةهيام؛

عاملإذه إاملعاذدة؛)و(إالنظرإيفإ نشاءإذيئاتإةرعيةإقدإتكونإرضوريةإلتحسنيإا   ا 

 )ز(إأأداءإأأيإهميةإأأخرىإتتسقإمعإذه إاملعاذدة.

إمؤمترإادلولإإ-5 تُعقدإاجامتعاتإاس تثنائيةإملؤمترإادلولإالأطرافإيفإأأيإأأوقاتإأأخرىإحس امبإيرا 

أأنإيؤيدإذهاإالولبإثلثاإادلولإالأطرافإرضوراي ،إأأوإبناءإعىلإطلبإكتايبإتقدمهإأأيإدوةلإطرف،إبرشطإ

 الأطرافإعىلإالأقل.

 18املادةإ

 الأمانة

ىلإإ-1 إوا  إبفعالية. إاملعاذدة إادلولإالأطرافإيفإتنفيهإذه  إاملعاذدةإدموجبهإأأمانةإملساعدة تنشئإذه 

إال داريةإ إالوظائف إمسؤولية إمؤقتة إأأمانة إستتوىل إالأطراف، إادلول إمؤمتر إاجامتعات إأأول إانعقاد حني

 لهياإيفإذه إاملعاذدة.املنصوصإع

إقدرةإإ-2 إلضامن إالالزمة إاملوظفنيإاخلربة إدلىإذؤلء إويكون إاملوظفني. إمن إيكفي إدما إالأمانة د تُزوه

 .3الأمانةإعىلإالاضوالعإبفعاليةإابملسؤولياتإاملاينةإيفإالفقرةإ

إاحلجم،إإ-3 إصغري إذيلك إمضن إالأمانة، إوتضولع إالأطراف. إادلول إأأمام إمسؤوةل إالأمانة تكون

 ابملسؤولياتإالتالية:

اتحهتاإوتوزيعهاإعىلإالنحوإاذليإتقيضإبهإذه إاملعاذدة؛  )أأ(إتلقيإالتقاريرإوا 

اتحهتاإلدلولإالأطراف؛  )ب(إتعهمدإقامئةإهجاتإالتصالإالوطنيةإوا 

إوتعزيزإ إعلهيا، إاحلصول إوطلاات إاملعاذدة إلتنفيه إاملساعدة إتقدمي إعروض إبني إالتوةيق إتيسري )ج(

 عىلإالنحوإاملولوب؛إالتعاونإادلويل

إالالزمةإ إاخلدمات إوتقدمي إالرتتيبات إوضع إذكل إيف إدما إالأطراف، إادلول إمؤمتر إأأعامل إتيسري )د(

 لالجامتعاتإاليتإتُعقدإدموجبإذه إاملعاذدة؛

 )ذـ(إأأداءإهمامإأأخرىإحس امبإتقرر إمؤمتراتإادلولإالأطراف.

 19املادةإ

 تسويةإاخلالةات

إبيهناإتتشاورإادلولإالأطرافإوتتعاإ-1 ونإعىلإأأساسإالرتايضإيفإالسعيإلتسويةإأأيإخالفإينشأأ

بشأأنإتفسريإذه إاملعاذدةإأأوإتوايقهاإعربإس الإمهناإالتفاوضإأأوإالوساطةإأأوإالتوةيقإأأوإالتسويةإالقضائيةإ

 أأوإغريذاإمنإالوسائلإالسليية.

إأأيإخالفإينإإ-2 إا ىلإطلبإالتحكميإلتسوية إبيهناإجيوزإلدلولإالأطرافإأأنإتسعى،إابلرتايض، شأأ

 بشأأنإاملسائلإاملتعلقةإبتفسريإذه إاملعاذدةإأأوإتوايقها.
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 20املادةإ

 التعديالت

دخالإتعديلإعىلإذه إاملعاذدةإبعدإبدءإنفاذذاإبس تةإأأعوام.إإ-1 جيوزإلأيإدوةلإطرفإأأنإتقرتحإا 

لإبواسوةإمؤمترإادلولإالأطرافإلكإثالثةإأأإ  عوام.وبعدإذكلإلإجيوزإالنظرإيفإالتعديالتإاملقرتحةإا 

ىلإالأمانة،إاليتإتعيمإالاقرتاحإعقبإذكلإعىلإمجيعإإ-2 يقدمإأأيإمقرتحإلتعديلإذه إاملعاذدةإكتابةإا 

يوماإقبلإالاجامتعإالالحقإملؤمترإادلولإالأطرافإاذليإجيوزإإ180ادلولإالأطرافإيفإأأجلإلإيقلإعنإ

طار إوةقاإللفقرةإ رإادلولإالأطرافإالالحقإاذليإ.إويُنظرإيفإالتعديلإيفإمؤمت1النظرإيفإالتعديالتإيفإا 

إ إللفقرة إوةقا طار  إيفإالتعديالتإيفإا  إالنظر إلإإ1جيوز إيفإموعد إالأطراف، إمنإادلول إقامتإأأغلاية ذا ا 

خوارإالأمانةإبتأأييدذاإملتابعةإالنظرإيفإالاقرتاح.إ120يتجاوزإ  يوماإبعدإتعيميإالأمانةإلالقرتاح،إاب 

ذاإبُهلإإتاهلإادلولإالأطرافإقصارىإهجدذاإللتوصلإ-3 ا ىلإتواةقإيفإال راءإخبصوصإلكإتعديل.إوا 

ىلإاتفاق،إيُعمتدإالتعديل،إمكالذإأأخري،إبأأغلايةإثالثةإ لكإهجدإممكنإللتوصلإا ىلإتواةقإأ راءإوملإيمتإالتوصلإا 

أأرابعإأأصواتإادلولإالأطرافإاحلارضةإواملصِوتةإيفإاجامتعإمؤمترإادلولإالأطراف.إولأغراضإذه إاملادة،إ

ابدلولإالأطرافإاحلارضةإواملصِوتةإذوإادلولإالأطرافإاحلارضةإاليتإتديلإبصوهتاإابملواةقةإإيكونإاملقصود

بالغإمجيعإادلولإالأطرافإبأأيإتعديلإيُعمتد.  أأوإالرةض.إويتوىلإالوديعإا 

إنفاذإأأيإتعديلإمقرتحإيُعمتدإوةقاإللفقرةإإ-4 ابلنس اةإللكإدوةلإطرفإتكونإقدإأأودعتإصكإإ3يادأأ

يداعإصكوكإالقبولإدلىإالوديعإمنإجانبإأأغلايةإادلولإقبولإذكلإالتعديل ،إبعدإتسعنيإيوماإمنإاترخيإا 

إمنإادلولإ إلأيإدوةل إابلنس اة إذكلإيدخلإالتعديلإحزيإالنفاذ إوبعد إالتعديل. الأطرافإيفإوقتإاعامتد

يداعإصكإقبولهاإذلكلإالتعديل.  الأطرافإاملتاقيةإبعدإتسعنيإيوماإمنإاترخيإا 

 21املادةإ

 وإالتصديقإأأوإالقبولإأأوإاملواةقةإأأوإالانضاممالتوقيعإأأإ

إ3يُفتحإاببإالتوقيعإعىلإذه إاملعاذدةإيفإمقرإالأممإاملتحدةإيفإنيويوركإمجليعإادلولإاعتااراإمنإإ-1

 وحىتإبدءإنفاذذا.إ2013حزيران/يونيهإ

 ذه إاملعاذدةإخاضعةإللتصديقإأأوإالقبولإأأوإاملواةقةإمنإجانبإلكإدوةلإموقِعة.إ-إ2

 فتحإاببإالانضاممإا ىلإذه إاملعاذدة،إعقبإبدءإنفاذذا،إأأمامإأأيإدوةلإلإتكونإقدإوقعتإعلهيايُإإ-3

 تودعإصكوكإالتصديقإأأوإالقبولإأأوإاملواةقةإأأوإالانضاممإدلىإالوديع.إ-إ4

 22املادةإ

 بدءإالنفاذ

إالقبولإأأوإاإ-1 يداعإصكإالتصديقإأأو إمنإاترخيإا  إبعدإتسعنيإيوما إاملعاذدة إنفاذإذه  ملواةقةإيادأأ

 امخلسنيإدلىإالوديع.
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إنفاذإذه إاملعاذدة،إابلنس اةإلأيإدوةلإتودعإصكإتصديقهاإأأوإقبولهاإأأوإمواةقهتاإأأوإانضامهماإإ-2 يادأأ

يداعإتكلإادلوةلإصكإتصديقهاإأأوإقبولهاإأأوإمواةقهتاإأأوإ بعدإاترخيإبدءإنفاذذا،إبعدإتسعنيإيوماإمنإاترخيإا 

 انضامهما.

 23املادةإ

 التوايقإاملؤقت

يداعإصكإالتصديقإأأوإالقبولإأأوإاملواةقةإأأوإالانضامم،إأأهناإ جيوزإلأيإدوةلإأأنإتعلن،إعندإالتوقيعإأأوإا 

 ريامثإتدخلإاملعاذدةإحزيإالنفاذإابلنس اةإلتكلإادلوةل.إ7واملادةإإ6س تواقإمؤقتاإاملادةإ

 24املادةإ

 املدةإوالانسحاب

 ذه إاملعاذدةإغريإحمددةإاملدة.إ-1

طارإممارس هتاإلس يادهتاإالوطنية،إاحلقإيفإالانسحابإمنإذه إاملعاذدة.إإللكإدوةلإطرف،إيفإ-2 ا 

إأأنإيتضينإ إوجيوز إادلولإالأطرافإالأخرى. إاذليإيشعرإمجيع إبهكلإالانسحابإالوديع إأأنإختور وعلهيا

ال خوارإابلنسحابإرشحاإلأس اابإذهاإالانسحاب.إويصاحإال خوارإابلنسحابإانةهاإبعدإتسعنيإيوماإ

 وديعإلال خوارإابلنسحاب،إماإملإحيددإال خوارإابلنسحابإموعداإلحقا.منإاس تالمإال

لإتُعفىإأأيإدوةل،إبسببإانسحاهبا،إمنإالالزتاماتإاليتإنشأأتإعنإذه إاملعاذدةإحيامنإاكنتإإ-3

 ادلوةلإطرةاإةهيا،إدماإيفإذكلإأأيإالزتاماتإماليةإقدإتكونإمس تحقةإعلهيا.

 25املادةإ

 التحفظات

يداعإصكإتصديقهاإأأوإقبولهاإأأوإاملواةقةإعلهياإأأوإجيوزإللكإدوةلإ-1 إطرف،إعندإتوقيعإاملعاذدةإأأوإا 

لهيا،إأأنإتاديإحتفظات،إماإملإتكنإذه إالتحفظاتإخمالفةإملوضوعإذه إاملعاذدةإوغرضها.  الانضاممإا 

إالصددإا ىلإإ-إ2 جيوزإللكإدوةلإطرفإحسبإحتفظهاإيفإأأيإوقتإعنإطريقإتوجيهإا خوارإهبها

 الوديع.

 26ادةإامل

 العالقةإمعإالتفاقاتإادلوليةإالأخرى

لإخيلإتوايقإذه إاملعاذدةإابللزتاماتإاليتإتتحيلهاإادلولإالأطرافإدموجبإاتفاقاتإدوليةإقامئةإإ-1

 أأوإمقبةلإتدخلإطرةاإةهيا،إوذكلإحيثإتكونإتكلإالالزتاماتإمتواةقةإمعإذه إاملعاذدة.

ل بوالإاتفاقاتإالتعاونإيفإاجالإادلةاعإاملربمةإبنيإادلولإولإيمتإالاحتجاجإهبه إاملعاذدةإمكسوغإإ-2

 الأطرافإيفإذه إاملعاذدة.
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 27املادةإ

 الوديع

 يكونإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإوديعإذه إاملعاذدة.

 28املادةإ

 النصوصإذاتإاحلجية

يةإوالروس يةإيودعإالنصإالأص يإلهه إاملعاذدة،إاذليإتتساوىإيفإاحلجيةإنصوصهإال س اانيةإوال نلكزيإ

إوالصينيةإوالعربيةإوالفرنس ية،إدلىإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدة.
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 القانوني  اإلطار

ألسلحة لالوطني 
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 جلب املواد املفرقعة 
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ظهريإيفإشأأنإجلبإاملوادإاملفرقعة
1
إ

إامحلدإهللإوحد ،

أأنإيعملإمنإكتابناإذهاإأأسام إهللاإوأأعزإأأمر إأأنهإنظراإملاإتقتضيهإاملصلحةإالعيوميةإمنإوضعإقواعدإبشإ

إيفإذهاإ إالعيومية إللأشغال إالعام إاملدير إعرضه إملا إونظرا إوبيعها إوجلهبا إاملفرقعة إخلزنإاملواد إاملعدة املواضع

إالشأأنإولرأأيإالوزيرإامللكفإابلأشغالإالعيوميةإأأصدرانإأأمرانإالرشيفإدماإيأأيت:إ

إالبــابإالأول

إيفإخزائنإاملوادإاملفرقعة

الفصلإالأول
2
إ

إيفإكيفيةإتقدميإاملولب

جيوزإخزنإاملوادإاملنفجرةإا لإيفإاملس تودعاتإاملسيوحإهباإتوايقاإلليقتضياتإالتاليةإولكإطلبإيفإإل

يفإجعلإخزينإاملوادإاملفرقعةإابللغةإالفرنساويةإيوجهإا ىلإاملديرإالعامإللأشغالإالعيوميةإاحلصولإعىلإا ذنإ

إويهكرإةيه:ويانيإيفإطلبإذلإاحمللإاملقصودإيكونإعىلإوجهإادلوامإأأوإملدةإمعينةإ

إامسإالولبإوحملإسكناإوحرةته.إأأول

إالمكيةإالكربىإمنإاملوادإاملفرقعةإاليتإتوضعإيفإاخلزينإوجنسإاملواد.إإ–إاثنيا

الغايةإاملقصودةإابخلزينإأأيإذلإذوإمعدإلايعإاملوادإةقطإوخمصوصإللوالبإأأوإمشرتكإبنيإإإ-اثلثا

إالأمرينإويصحبإالولبإابخلرائطإال يتإبياهناإويهإ:إ

آلفإجزءإابعتاارإاملرتإالواحدإمعإتعينيإماإأأول :إخريوةإتشيلإالأرضإاجملاورةإملوضعإبنس اةإمخسةإأ

ارتفعإمنإالأرضإوماإيوجدإهباإمنإالغاابتإوامليا إواملرجإوالورقإوالأبنيةإوذكلإيفإمنوقةإعرضهاإكيلومرتإ

إنإاملعدةإلغريإادليناميت.إاثننيإحولإاخلزائنإاملعدةإلدليناميتإويفإمنوقةإمخسامئةإمرتإحولإاخلزائ

حداثهإويكونإعىلإنس اةإمائةإجزءإلليرتإالواحدإعىلإالأقلإاثنيا جامليةإللخزينإاملرادإا  :إجيعلإخريوةإا 

ذاإ ويانيإةهياإموضعإالاناءاتإوقدرإماإارتفعإمنإالأرضإاكحليوانإأأوإغريإذكلإمنإوسائلإال حرتاساتإوا 

                                                 
1
إ:44صإإ1914ينايرإإ30املواةقإإ1332ربيعإالأولإإ3بتارخيإإ39،إجإرإعددإ1914ينايرإس نةإإ14املواةقإإ1332صفرإعامإإ17صادرإبتارخيإإ

 ؛706صإإ1933أأبريلإإ21بتارخيإإ1069،إجإرإعددإ1933مارسإإ14املواةقإإ1351قعدةإعامإإ17مغريإوممتمإابلظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإ 

 ؛1786صإإ1934دجنربإإ14بتارخيإإ1155،إجإرإعددإ1934أأكتوبرإإ13املواةقإإ1353رجبإإ20مغريإابلظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإ 

 ؛814صإإ1936يونيهإإ12بتارخيإإ1233،إجإرإعددإ1936مايوإإ9املواةقإإ1355صفرإإ17مغريإابلظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإ 

 (إ1954يربايرإإ5)إ1373جامدىإالأوىلإإ29بتارخيإإ2154،إجإرإعددإ1954ينايرإإ30املواةقإإ1373جامدىإالأوىلإإ24مغريإابلظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإ

 ؛309صإ

 إ.367(إصإ1940مارسإإ29)إ1359صفرإإ19بتارخيإإ1431،إجإرإعددإ1940يربايرإإ24املواةقإإ1359حمرمإإ15لرشيفإاملؤرخإيفإمغريإابلظهريإا
2

إ5)إ1373جامدىإالأوىلإإ29بتارخيإإ2154،إجإرإعددإ1954ينايرإإ30املواةقإإ1373جامدىإالأوىلإإ24غريإابلفصلإالأولإمنإالظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإإ

إ.309(إصإ1954يربايرإ
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حداثهإحتتإالأرضإةيعنيإالإ ايوتإواجملازاتإاملوصةلإلليحلإوغريإذكلإمنإاس تحاكماتإاكنإاخلزينإاملرادإا 

إاحلفظ.إ

:إجيعلإرمسإيعنيإةيهإالتفاصيلإادلاخليةإللكإبناءإوتفاصيلإأأمهإالاناءاتإاملعدةإللحفظإويكونإاثلثا

إمقياسهإبنس اةإمخسنيإجزءإابعتاارإاملرتإالواحد.إ

ذاإاكنإموضعإاخلزينإحتتإالأرضإأأوإمدةوعاإةيحررإامسإالأإرابعا إا  رايضإاحلائوةإبهإأأوإاليتإةوقهإ:

ذاإاكنإيوجدإةهياإماءإ ويكونإمقياسهإبنس اةإمائةإجزءإابعتاارإاملرتإالواحدإويعنيإةيهإنوعإتكلإالأرايضإوا 

إخدمةإحتتإالأرضإ إملواضع إاكنإحملإاحلزينإاجاورا ذا إوا  إالأعىلإللواقاتإاملائية ةيعنيإاخلطإالأسفلإأأو

ئةإجزءإابعتاارإاملرتإالواحدإويعنيإةيهإحملإاخلزينإابلنس اةإا ىلإةيحررإأأيضاإرمسإيكونإمقياسهإبنس اةإما

مواضعإاخلدمةإاليتإحتتإالأرضإونوعإالأرايضإاليتإبيهنامإوجيبإصنعإالرسومإاملهكورةإيفإثوبإمنإالكتانإ

إوجتعلإمهناإأأربعإنسخ.

الفصلإالثاين
1
إ

إيفإالرشوطإالواجبةإيفإا حداثإاخلزائن

إنامجإقراراإحيددإةيهإماإي ي:يصدرإمديرإال نتاجإالصناعيإواملإ

إالرشوطإالعامةإاليتإجيبإأأنإتتوةرإيفإمس تودعاتإاملوادإاملنفجرة.إ:أأول

إاثنيا:إالرشوطإاخلاصةإاملواقةإيفإبعضإطاقاتإاملس تودعات.

إاثلثا:إأأرقامإطاقةإالانفجارإاخلاصةإدمختلفإأأنواعإاملوادإاملتفجرةإامليكنإخزهناإيفإاملس تودعات.

حارسإخاصإيكونإُلإمسكنإواقعإيفإماكنإيسيحإُلإدمراقبةإاملس تودعإمراقبةإوحيرسإلكإمس تودعإ

إقوية.

إالفصلإالثالث

إيفإحتقيقإالولبإوالاحثإةيه

املركزإاذليإإإيقعإالاحثإيفإمناةعإومضارإالولبإابلناحيةإاملوجودةإيفإمنوقةإمخسةإكيلوإمرتإحول

إالاحثإويدةعإجيعلإةيهإاخلزينإمثإيصدرإقرارإمنإاملديرإالعامإابلأشغالإا إيانيإةيهإاترخيإابتداء لعيومية

نإ القرارإمعإنسخةإمنإخرائطإالرسومإاملتظهرإهباإالوالبإللحامكإامللكفإابلاحثإوذوإرئيسإللجنةإالادليةإا 

نإاكنإخارجاإعهناإةيدةعإلليراقبإاملدينإأأوإاحلامكإالناحيةإوتاعثإنسخةإمنإ اكنإحملإاخلزنإداخلإاملدينةإوا 

ملدينإأأوإحلامكإالناحيةإولوإاكنإالاحثإعىلإغريإيدذامإوينرشإالقرارإاملهكورإمدةإشهرإمنإإالقرارإا ىلإاملراقب

التارخيإاملعنيإلبتداءإالاحثإيفإمكتبإاحلامكإامللكفإابلاحثإوعىلإاحلامكإاملهكورإأأيضاإنرش إثالثإمراتإ

إمنوقةإمخسةإكيلوإمرتإبنيإلكإمدةإوأأخرىإمثانيةإأأايمإبواسوةإالقوادإوالااشواتإيفإالأسواقإاملوجودةإيف
                                                 

1
إ1934دجنربإإ14بتارخيإإ1155،إجإرإعددإ1934أأكتوبرإإ13املواةقإإ1353رجبإإ20غريتإالفقرةإالثالثةإابلفصلإالفريدإمنإالظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإإ

يونيهإإ12رخيإبتاإ1233،إجإرإعددإ1936مايوإإ9املواةقإإ1355صفرإإ17؛إوغريتإالفقرةإالرابعةإابلفصلإالأولإمنإالظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإ1786صإ

إ29بتارخيإإ2154،إجإرإعددإ1954ينايرإإ30املواةقإإ1373جامدىإالأوىلإإ24؛إوغريإابلفصلإالأولإمنإالظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإ814صإإ1936

إ.309(إصإ1954يربايرإإ5)إ1373جامدىإالأوىلإ
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حولإاخلزنإوميكنإلأذلإاملصلحةإأأنإيولعواإعىلإالرسومإوميكنإهلمإحتريرإمالحظاهتمإبكناشإمعدإذلكلإ

وبعدإانقضاءإالشهرإيوجهإاحلامكإاذليإجيريإالاحثإعىلإيد إنتيجةإالاحثإوالأوراقإا ىلإحامكإالناحيةإمبيناإ

اراتإاحملتويةإعىلإابتداءإاترخيإالاحثإوانهتائهإواترخيإرأأيهإيفإذكلإويوجهإُلإأأيضاإكناشإالشاكايتإوالقرإ

ل عالنإيفإالأسواقإويانيإماإذوإرأأيإالقوادإوالااشواتإيفإذكلإوجيبإأأنإيوجهإماإذكرإا ىلإاملديرإالعامإ

إللأشغالإالعيوميةإمعإرأأيهإيفإاملسأأةلإويوجهإُلإأأيضاإأأوراقإالاحثإاذليإْعهلإذوإبنفسه.

إالفصلإالرابع

إصةيفإتسلميإالرخ

دارةإاملعادنإعىلإأأوراقإالنازةلإمنإمجيعإالوجو إالفنيةإواملالحظاتإاليتإوقعتإأأثناءإ بعدإأأنإتولعإا 

إيفإاجلريدةإ إيفإجعلإاخلزينإوينرشإالقرار إابلرخصة إتقريرا إالعيومية إللأشغال إالعام إاملدير الاحثإيصدر

إالرمسيةإابل ايةلإاملغربية.

إالفصلإاخلامس

إيفإتسلميإاخلرائط

يرإالعامإللأشغالإالعيوميةإعىلإالنسخإالأربعإويهإالرسومإواخلرائطإاملاينةإيفإالفصلإالأولإيوقعإاملد

إا ىلإصاحبإالرخصةإمعإنسخةإمنإالقرارإوتوجهإأأخرىإا ىلإحامكإالناحيةإاليتإيعيلإةهياإ مثإتسملإواحدة

إاخلزينإوحتفظإالنسختانإالااقيتانإابل دارةإالعامةإللأشغالإالعيومية.إ

إالفصلإالسادس

إيفإقبولإاخلزين

بعدإانهتاءإبناءإاخلزينإجيبإعىلإصاحبهإأأنإيعملإاملديرإالعامإللأشغالإالعيوميةإمثإيلكفإاملديرإمنإ

يقفإعىلإعنيإاخلزينإوحيققإُلإوجودإالرشوطإاملهكورةإابلرخصةإةيهإوحيررإتقريراإيفإذكلإوبعدإأأنإيولعإ

إخلدمةإيفإاخلزين.عىلإذهاإالتقريرإاملديرإالعامإابلأشغالإالعيوميةإيأأذنإاب

إالفصلإالسابع

يوجدإيفإلكإخزينإكناشانإعىلإلكإكناشإتوقيعإاحلكومةإاحملليةإويقيدإةهيامإالواردإوالصادرإمنإاملوادإ

املفرقعةإيوماإةيوماإمنإغريإتركإبياضإةهيامإمعإتاينيإامسإاذلينإأأخهواإاملوادإوحرةهمإوحملإسكنامهإوجيبإ

إالاياانتإأأنإيكونإمقدارإادلاخلإمنإاملوادإمو إوقعإبهكلإويعويإمجيع ذا إا  إيفإأأوراقإادليوانةإنعم إملا ابقا

إالالزمة.

إغلطإيفإادليوانةإأأوإضياعإيفإالوريقإةيخربإصاحبإالرخصة.
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الفصلإالثامن
1
إ

إيفإاملوادإالــيتإجيوزإقبولهاإيفإاخلزائن

تكلإإميكنإخزنإموادإمنفجرةإداخةلإيفإأأحدإالأصنافإيفإمس تودعإمسحإبهإخلزنإصنفإمعنيإمن

إاملواد.

ويفإذه إاحلاةلإةا نإمكيةإاملوادإاملنفجرةإادلاخةلإيفإخمتلفإالأصنافإواملسيوحإخبزهناإجيبإأأنإتكونإ

معادةلإعىلإالأكرثإلمكيةإاملوادإاملنفجرةإادلاخةلإيفإالصنفإاملؤسسإمنإأأجهلإاملس تودعإمعإرضبإذه إالمكيةإ

يداعهإيفإاملس تودعإاملهكور. إيفإأأضعفإقدرإميكنإا 

يوطإاملثريةإلالنفجارإوالفتائلإاليتإحتولإدونإالانفجارإاملااغتإةميكنإخزهناإيفإمس تودعإاملوادإأأماإاخلإ

إاملنفجرةإمضنإالرشوطإاملنصوصإعلهياإيفإاملقوعإالسابق.

إيفإ إخزهنا إةيجب إوزيري إقرار إيف إاحملددة إالقصوى إالمكية إتفوق إاليت إاملفرقعات إمكية إخيص وةامي

نفسإالرشوطإاليتإيؤذنإهباإيفإا حداثإمس تودعاتإلليوادإاملنفجرةإإمس تودعاتإخصوصيةإيسيحإهباإطاق

إومينعإخزنإاملوادإاملنفجرةإواملفرقعاتإيفإمس تودعإواحد.

إالفصلإالتاسعإ

إيفإواجباتإصاحبإالرخصةإعند

إوقوعإثورةإأأوإاضوراب

إاليتإ إللأوامر إميتثلوا إأأن إيفإالوطن إاضورابإهمم إأأو إثورة إوقوع جيبإعىلإأأحصابإالرخصإعند

عداهماإمنإتص ماإاب  ماإبنقلإاملوادإمنإاخلزينإا ىلإموضعإأ خرإيعنيإهلمإوا  درذاإهلمإاحلكومةإالعسكريةإوذكلإا 

إغريإأأنإيولاواإتعويضاإماإعىلإذكل.إ

إالبـابإالثــاين

إيفإجلبإاملوادإاملفرقعة

الفصلإالعارش
2
إإ

إةمينإميكنإهلمإاحلصولإعىلإالرخصةإيف

إجلبإاملوادإاملفرقعة

ذكرمهإبعد إمهإاملسيوحإهلمإوحدمهإابس تريادإاملوادإاملنفجرةإواملفرقاتإوشواذبإا نإالأشخاصإال يتإ

الألغام
3
إ.

                                                 
1
ليهإأأعال ،إ1954ينايرإإ30املواةقإإ1373جامدىإالأوىلإإ24غريإابلفصلإالأولإمنإالظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإإ إ.املشارإا 
2
ليهإأأعال ،إ1954ينايرإإ30املواةقإإ1373جامدىإالأوىلإإ24غريإابلفصلإالأولإمنإالظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإإ إ.املشارإا 
3

إميكنإاس تخداهماإ(إاملتعلقإابلرتخيصإاخلاصإابس تريادإاملوادإاليت2009ديسيربإإ8)إ1430منإذيإاحلجةإإ20الصادرإيفإإ2.09.154نظرإاملرسومإرمقإأأإإ

 .6034(إصإ2009ديسيربإإ21)إ1431حمرمإإ4بتارخيإإ5797لصنعإاملوادإاملتفجرةإمنإدلنإأأشخاصإغريإصناعإاملفرقعات،إاجلريدةإالرمسيةإعددإ
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إالفصلإاحلاديإعرش

إيفإتقدميإاملولبإوكيفيةإحترير 

إتوجهإاملوالبإبشأأنإالرخصةإجللبإاملوادإاملفرقعةإا ىلإاملديرإالعامإابلأشغالإالعيوميةإويهكرإةهيا:

إأأول:إامسإاجلالبإوحملإسكنا ؛

إنيا:إاحمللإاذليإتأأيتإمنهإاملوادإاملفرقعة؛اث

إاثلثا:إاملقدارإاجمللوب؛

إرابعا:إنقطإاحلدودإاليتإمنرإعلهياإاملواد؛

ليهإوحملإسكنا إوحرةته. ليهإاملوادإوامسإاملرسلإا  إخامسا:إاحمللإالواردةإا 

إالفصلإالثاينإعرش

إيفإحتديدإاملاالغإاجمللوبة

إامل إمجيع إمقدار ثاات إا  إُل إاملرخص إعىل إيفإجيب إاملاني إاملالغ إتتعدى إول إاخلزين إيف إاملوضوعة واد

إالرخصة.

إالفصلإالثالثإعرش

إيفإتسلميإرخصةإاجللب

إاليتإةهياإ إالناحية إعىلإرأأيإحامك إاطالعه إاجللبإبعد إرخصة إالعيومية إللأشغال إالعام إاملدير يعوي

إاخلزينإوبعدإأأنإيتحققإأأنهإلإمانعإمنإقبولإطلبإاملرخصإُلإوقتيا.

إبعإعرشالفصلإالرا

خبارإرئيسإاملركبإدمالغإاملواد إيفإا 

إاملفرغةإالــيتإجلهبا

جيبإعىلإلكإرئيسإمركبإأأنإخيربإادليوانةإدمالغإاملوادإاملفرقعةإاليتإعند إوذكلإيفإأأربعإوعرشينإ

إساعةإمنإوصوُلإا ىلإاملرىسإاليتإيقصدذا.

إالفصلإاخلامسإعرش

خراهجا إيفإنزولإاملوادإيفإادليوانةإوا 

دإاملفرقعةإمنإاملركبإا ىلإالأرضإا لإحتتإمراقبةإادليوانةإأأماإالصوائرإالالزمةإلهاتهإاملراقبةإلإتزنلإاملوا

ةتكونإعىلإاجلالبإلليوادإوجيبإعليهإدةعهاإا ىلإصندوقإادليوانةإاحملليةإمثإيأأخهإبراءةإعىلإذكلإمنإرئيسإ

إللأشغالإالعيومية.إادليوانةإويقعإأأداءإالواجبإلدليوانةإحسبإالرخصةإالصادرةإمنإاملديرإالعام
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الفصلإالسادسإعرش
1
إ

إيفإمحلإونقلإاملوادإاملفرقعة

ليهإوأأنإميتثلإالأوامرإاليتإتأأمر إهباإ جيبإعىلإاجلالبإلليوادإأأنإحييلهاإعندإوصولهاإلليحلإاملراسةلإا 

إاحملليةإيفإشأأنإمحلهاإونقلها.إإاحلكومة

إالفصلإالسابعإعرش

إيفإال عالمإاذليإيرسلإلليحامك

إليتخهواإجيبإعىلإرئإ إالعسكرية إيعملإاحلكومة إأأنإيعملإحامكإاحمللإاذليإةيهإاخلزينإكام يسإادليوانة

الاحتياطاتإالالزمةإيفإالوقتإاملواةقإعندماإتصهلإورقةإرئيسإاملركبإوجيبإعىلإجالبإاملوادإأأنإيعملإ

إاحملامكإاملهكورةإطالااإمهنمإالأوامرإيفإشأأنإذكل.

إالفصلإالثامنإعرش

إيتإملإحيزذاإاجلالبإلهايفإشأأنإاملوادإالــ

ذاإبقيتإاملوادإاملفرقعةإوملإخيرهجاإصاحهباإةوراإةتنقلهاإادليوانةإلليوضعإاملعنيإمنإقبلإاخملزنإخلزنإ ا 

املوادإوجيبإعىلإاجلالبإأأنإيدةعإصوائرإالنقلإوصوايرإوضعهاإيفإاحمللإاملهكورإحسبإالقاعدةإاملانيةإيفإ

إبة.الفصلإاخلامسإعرشإاملتعلقإبصوايرإاملراقإ

الفصلإالتاسعإعرش
2
إ

إيفإكيفيةإلفإاملوادإاملنقوةلإدلاخلإالاايةلإالرشيفة

إ(.أألغي)

الفصلإالعرشون
3
إ

ذنإادليوانة إيفإا 

إا ىلإ إا ىلإاملغربإمنإاملاكنإاذليإأأدخلتإمنه إاملفرقعاتإاملس توردة إأأو إاملنفجرة إميكنإنقلإاملواد ل

إاةلإادليوانة.املس تودعاتإحيثإيقعإخزهناإماإملإتكنإبيدإصاحهباإشهادةإكف

الفصلإالواحدإوالعرشون
4
إ

إيفإنقلإاملوادإاملفرقعةإعىل

إالسكةإاحلديدية

إ(.أألغي)

                                                 
1
لي،إ1954ينايرإإ30املواةقإإ1373جامدىإالأوىلإإ24أألغيإاملقوعإالأخريإابلفصلإالثاينإمنإالظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإإ إ.هإأأعال املشارإا 
2
ليهإأأعال ،إ1954ينايرإإ30املواةقإإ1373جامدىإالأوىلإإ24أألغيإابلفصلإالثاينإمنإالظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإإ إ.املشارإا 
3
ليهإأأعال ،إ1954ينايرإإ30املواةقإإ1373جامدىإالأوىلإإ24غريإابلفصلإالأولإمنإالظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإإ إ.املشارإا 
4
ليهإأأعال ،إ1954ينايرإإ30املواةقإإ1373جامدىإالأوىلإإ24هريإالرشيفإاملؤرخإيفإأألغيإابلفصلإالثاينإمنإالظإإ إ.املشارإا 
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إالبـابإالثـالثإ

إيفإبيعإاملوادإاملفرقعة

الفصلإالثاينإوالعرشون
1
إ

إيفإاخلزائنإاملرخصإةهياإالايع

إا لإملنإيس تغلإمإ إواملفرقعاتإأأوإشواذدإالألغام إاملنفجرة إابملواد س تودعاتإمسيوحإلإجتوزإاملتاجرة

حداهثاإذلكل. إقانونياإاب 

إأأماإالايعإابلتفصيلإةميكنإا جراؤ إيفإأأماكنإيأأذنإلهاإةيهإمديرإال نتاجإالصناعيإواملنامج.إ

الفصلإالثالثإوالعرشون
2
إ

إيفإكيفيةإالولبإويفإشأأنإرشاءإاملواد

إاليتإتقلإعنإامل إاملنفجرة إيفإصناديقإمكياتإاملواد إأأو إيفإخمازن إا ما إأأنإختزن إالقصوىإجيوز قادير

إالفصلإالأولإمنإالظهريإالرشيفإالصادرإيفإ إعنإأأحاكم إيفإقرارإوزيريإوذكلإحيادا صفرإإ17احملددة

إ.1914ينايرإإ14املواةقإلإإ1332

الفصلإالرابعإوالعرشون
3
إ

خراجإاملواد عواءإورقةإال ذنإاب  إيفإا 

إوإشواذدإالألغامإا ىلإال غريإا لإا ذاإاس تظهرإبورقةإتدعىإلإميكنإتسلميإاملوادإاملنفجرةإأأوإاملفرقعاتإأأ

ويسملإذه إالورقةإموظفإيعينهإمديرإال نتاجإالصناعيإواملنامجإ«إورقةإا خراجإتكلإاملوادإمنإاملس تودعات»

إأأوإمديرإالأشغالإالعيوميةإويانيإةهياإابلأخصإالمكيةإالقصوىإاملسيوحإلليشرتيإابقتناهئا.

يعةإوتقدمإللأعوانإامللكفنيإدمراقبةإاملس تودعاتإوقامتإوتكونإذاتهإالأوراقإدليالإيربرإخروجإاملوادإاملاإ

إطلاواإال طالعإعلهيا.

الفصلإاخلامسإوالعرشون
4
إ

إيفإا خراجإاملوادإمنإاخلزين

ا نإاملوادإاملنفجرةإواملفرقعاتإوشواذدإالألغامإجيبإأأنإتنقلإمنإاملاكنإاذليإسليتإةيهإا ىلإاملاكنإ

إ إتدعى إرخصة إبواسوة إةيه إتس تخدم إامل»اذلي إروررخصة إالفصلإ« إيف إعليه إاملنصوص إاملوظف يسليها

إالسابقإوجيبإأأنإيؤرشإالاائعإعىلإذاتهإالرخصة.

                                                 
إ1-2-3-4

ليهإأأعال ،إ1954ينايرإإ30املواةقإإ1373جامدىإالأوىلإإ24غريإابلفصلإالأولإمنإالظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإ إ.املشارإا 
 

3
 

4
إ
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الفصلإالسادسإوالعرشون
1
إ

إنقلإاملوادإا ىلإحملإاس تعاملهاإيفإ

جيبإعىلإاحلامكإاذليإأأمىضإعىلإالورقةإاملهكورةإأأنإيتفقإمعإاحلكومةإالعسكريةإبأأنإترسلإبعضإ

إأأوإاكنتإالوريقإالعسكرإحلراسةإاملوادإاملنقوةل إوذكلإا نإاكنتإاملوادإكثريةإأأوإاكنإاملوضعإاملقصودإبعيدا

إعدميةإالأمن.

الفصلإالسابعإوالعرشون
2
إ

إيفإكيفيةإاس تعاملإاملوادإوأأجلإالاس تعامل

إ(.أألغي)

إالبــابإالرابــعإ

إةـيإاملراقبة

الفصلإالثامنإوالعرشون
3
إإ

إاملوظفونإوالأعوانإامللكفون

إبتفتيشإاملس تودعات

إالأعوانإجت إومجيع إاملعادن دارة إوا  إ)اجلندرمية( إالرشطة إا دارة إمراقبة إاملفرقعات إمس تودعات إعىل ري

إاملندوبنيإذلكلإمنإطرفإاملديرإالعامإل دارةإالأشغالإالعيومية.

الفصلإالتاسعإوالعرشون
4
إ

إحلقوقإاملوظفنيإوالأعوانإامللكفنيإدمراقبةإاملس تودعات

إوالأإ إواملوظفني إاجلندارمية إأأعوان إادلخولإا ن إيف إاحلق إهلم لهيا إا  إاملوىم إابملراقبة إامللكفني عوان

إاملهكورةإ إادلةرتإاخلاصإبدخولإاملواد إا حضار إأأنإيولاوا إأأيضا إقيدإوميكهنم لليس تودعاتإبدونإرشطإول

وخروهجاإواملنصوصإعليهإيفإالفصلإالسابعإوكهكلإالرخصإاملينوحةإلزوجانإماإذكرإمعفاإمنإالأداءاتإوأأنإ

إلعيلياتإالالزمةإلتحقيقإموابقةإخمتلفإالأوراقإاملهكورةإمعإدةاترإاملس تودع.ياارشواإمجيعإا

تالةهاإعىلإنفقةإماسكهياإبدونإ وميكهنمإأأيضاإعندماإيشاذدونإتغيرياإأأوإةساداإيفإمفرقعاتإأأنإيأأمرواإاب 

الإأأنإيكونإلهؤلءإاحلقإيفإطلبإأأيإتعويضإاكنإوذكلإبعدإعرضإماإذكرإعىلإاملديرإالعامإل دارةإالأشغ

إالعيومية.

                                                 
1
ليهإأأعال ،إ1954ينايرإإ30املواةقإإ1373جامدىإالأوىلإإ24املؤرخإيفإأألغيإاملقوعإالثاينإابلفصلإالثاينإمنإالظهريإالرشيفإإ إ.املشارإا 
2

؛إ706صإإ1933أأبريلإإ21بتارخيإإ1069،إجإرإعددإ1933مارسإإ14املواةقإإ1351قعدةإعامإإ17غريإابلفصلإالأولإمنإالظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإإ

جامدىإالأوىلإإ29بتارخيإإ2154،إجإرإعددإ1954ينايرإإ30املواةقإإ1373لأوىلإجامدىإاإ24ابلفصلإالثاينإمنإالظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإإوأألغي

إ.309(إصإ1954يربايرإإ5)إ1373
3-4

ليهإأأعال ،إ1940يربايرإإ24املواةقإإ1359حمرمإإ15غريإابلفصلإالفريدإمنإالظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإإ  .املشارإا 
4

 إ
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الفصلإالثالثون
1
إإ

إيفإمراقبةإاملوادإاملفرقعة

إاخلزائنإإبعدإا خراهجاإمن

إأأماإاملراقبةإاملهكورةإةتقعإحسبإالقواعدإاملانيةإأأعال إبشأأنإاخلزائن.

إالفصلإالواحدإوالثالثونإ

إيفإالعقابإالواجبإجللبإاملوادإاملفرقعةإخفية

دخالإاملوإ ادإاملفرقعةإأأوإالآةلإاملعدةإلصنعهاإقبلإأأنإيربزإضابطإلكإمنإخالفإقواعدإذهاإالظهريإيفإا 

ذاإأأرادإ يفإشأأنإذاتهإالصناعةإةتؤخهإمنهإوتااعإمثإيدةعإمثهناإخلزانةإادلوةلإويعاقبإابذلعريةإال يتإبياهنا.إأأماإا 

دخالهاإمنإا حدىإاملرايسإاملفتوحةإللتجارةإأأوإبواسوةإمكتاةإادليوانةإةيعاقب: إأأحدإا 

منإمخسامئةإةرنكإا ىلإأألفنيإةرنكإوبهعريةإأأخرىإتساويإمثنإاملوادإاجمللوبةإثالثإأأول:إبهعريةإقدرذاإ

إمرات.

حدىإالعقوبتنيإةقط. إاثنيا:إجسنإمنإمخسةإأأايمإا ىلإعامإواحدإأأوإاب 

دخالإاملوادإمنإغريإمرىسإمفتوحةإللتجارةإأأوإمنإغريإمكتاةإادليوانةإةيعاقب: ذاإأأرادإا  إوأأماإا 

رنكإا ىلإمخسةإالألفإةرنكإوبهعريةإأأخرىإتساويإمثنإاملوادإاجمللوبةإأأول:إبهعريةإقدرذاإمنإأألفإة

إثالثإمرات.

حدىإالعقوبتنيإةقط. إاثنيا:إإيسجنإمنإثالثةإأأشهرإا ىلإس نتنيإأأوإاب 

الفصلإالثاينإوالثالثون
2

إإإ

ذن إيفإبيعإاملوادإاملفرقعةإبغريإا 

إا خراجإاملوإ إورقة إملنإليسإبيد  إاملواد إيفإالفصلإيعاقبإصاحبإاخلزينإاذليإيبيع لهيا إا  إاملشار اد

بوالإرخصةإ نإتكررإمنهإالفعلإةميكنإا  اخلامسإوالعرشينإبهعريةإقدرذاإمنإمائيتإةرنكإا ىلإأألفإةرنكإوا 

إصاحبإاخلزين.

إظهريانإ إمقتضيات إعليه إتنواق إاملس تودع إحائز إيكون إأأن إبدون إاملفرقعة إاملواد إبيع إتعاطى إمن لك

إائةإةرنكإا ىلإمائتنيإاثنتنيإمنإالفرنك.الرشيفإذهاإيعاقبإبهعريةإيرتاوحإقدرذاإمنإم

ذاإتكررتإاخملالفةإةيضاعفإمقدارإذه إاذلعريةإوميكنإزايدةإعىلإذكلإأأنإحيُكإبعقوبةإجسنإترتاوحإ وا 

إمنإمثانيةإأأايمإا ىلإشهرإواحد.

                                                 
1
ليهإأأعال ،إ1933مارسإإ14املواةقإإ1351عدةإعامإقإ17غريإابلفصلإالأولإمنإالظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإإ إ.املشارإا 
2
ليهإأأعال ،إ1933مارسإإ14املواةقإإ1351قعدةإعامإإ17متمإابلفصلإالثاينإمنإالظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإإ إ.املشارإا 
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الفصلإالثاينإوالثالثونإمكرر
1
إ

إالعقوابتإاجلاريةإعىلإاخملالفاتإللضابط

إملوادإاملفرقعةاجملعولإلليحالتإاملعدةإخلزنإاإ

لكإمنإاستبقىإدليهإموادإمفرقعةإبدونإأأنإيكونإقدإقدمإالترصحيإاملتعلقإابحمللإاخلصويصإاملعدإملاإذكرإ

واملنصوصإعليهإابلفصلإالسابعإوالعرشينإمنإظهريانإالرشيفإذهاإأأوإبدونإأأنإيكونإقدإانلإمنإولةإاملراقبةإ

إعاقبإبهعريةإيرتاوحإقدرذاإمنإعرشينإا ىلإمخسنيإةرناك.احمللينيإال عفاءإالاس تثنايإمنإالترصحيإاملهكورإي

ولكإمنإاس تغلإحمالإملإتتوةرإةيهإالرشوطإالفنيةإالقانونيةإأأوإاستبقىإدليهإمكيةإماإمنإموادإمفرقعةإتتجاوزإ

إاحمللإ إمن إلال عفاء إالراجعة إابلأحوال إيتعلق إةامي إذها إللرشاء إالراجع إاملولب إيف إأأو إالترصحي إيف إاملاينة المكية

ليهإيعاقبإبهعريةإيرتاوحإقدرذاإمنإمخسنيإا ىلإمائةإةرنك.اخل إصويصإاملشارإا 

ذاإتكررتإاخملالفة. إويضاعفإمقدارإذه إاذلعائرإاخملتلفةإا 

خراجإاملوادإاملفرقعة. إوميكنإزايدةإعىلإذكلإأأنإيوقفإمؤقتاإتسلميإال جازةإاب 

الفصلإالثالثإوالثالثون
2
إإ

إيفإالعقوابتإاملرتتاةإعىلإغري

إاخملالفاتإماإذكرإمن

الأخرىإلأحاكمإذهاإإةرنكإمنإأأرتكبإاخملالفاتإ24.000ةرنكإوإ2.000يعاقبإبغرامةإيرتاوحإقدرذاإبنيإ

إإالظهريإأأوإأأحاكمإالقراراتإالوزيريةإأأوإاملديريةإاملتخهةإلتوايقه.

إالفصلإالرابعإوالثالثون

إجراءإالعيلإهبهاإالظهرييفإاحلاكمإامللكفنيإاب إ

إللأشغال إالعام نإاملدير إاملدنينيإإا  إابلنوايحإوسائرإاحلاكم إومديرإادليواانتإواجلرنالاتإاحلاكم العيومية

جراءإالعيلإهبهاإالظهريإلكإةاميإخيصه. إوالعسكرينيإمهإامللكفونإاب 

الفصلإاخلامسإوالثالثون
3
إ

منإالقانونإاجلنايإالفرنساويإعىلإمنإأأرتكبإخمالفةإالقواعدإاملسورةإيفإذهاإإ469يقعإتوايقإالفصلإ

إهريإالرشيف.الظإ

إتعنيإيفإقرارإوزيريإكيفياتإتوايقإذهاإالظهري.

إ.1914ينايرإس نةإإ14املواةقإإ1332صفرإعامإإ17وحررإبرابطإالفتحإيفإ

إاطلعإعليهإاملقميإالعامإوأأذنإبنرش .

إ.1914ينايرإس نةإإ14وحررإبرابطإالفتحإيفإ

إسانإتولر.

                                                 
1
لي،إ1933مارسإإ14املواةقإإ1351قعدةإعامإإ17أأضيفإابلفصلإالثالثإمنإالظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإإ إ.هإأأعال املشارإا 
2

إ24؛إوغريإابلفصلإالأولإمنإالظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإ1933مارسإإ14املواةقإإ1351عامإإقعدةإ17غريإابلفصلإالرابعإمنإالظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإإ

لهي،إ1954ينايرإإ30املواةقإإ1373جامدىإالأوىلإ إ.أأعال إاماملشارإا 
3
ليهإأأعال ،إ1954ينايرإإ30املواةقإإ1373امدىإالأوىلإجإ24متمإابلفصلإالثالثإمنإالظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإإ  .املشارإا 
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استخدامها لصنع املواد املتفجرة من 
 لدن أشخاص غري صناع املفرقعات 
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إ(إ2009ديسيربإإ8)إ1430منإذيإاحلجةإإ20صادرإيفإإ2.09.154مرسومإرمقإ

إيتعلقإابلرتخيصإاخلاصإابس تريادإاملوادإاليتإميكنإاس تخداهماإلصنع

املوادإاملتفجرةإمنإدلنإأأشخاصإغريإصناعإاملفرقعاتإ
1

إ

إالوزيرإالأول،

إمنه؛إ63بناءإعىلإادلس تورإولس اميإالفصلإ

إإ14)إ1332منإصفرإإ17وعىلإالظهريإالرشيفإالصادرإيفإ إبتنظميإاس ت1914يناير ريادإ(

قامةإاملس تودعات،إكامإمتإتغيري إوتمتميهإولس اميإ املتفجراتإوتروجيهاإوبيعهاإابملغربإوحتديدإرشوطإا 

إمنه؛إ10الفصلإ

إ إرمق إيفإإ2.04.504وعىلإاملرسوم إإ21الصادر إذيإاحلجة إإ1425من إةرباير (إ2005)ةاحت

إمنه؛إ10بتحديدإاختصاصاتإوتنظميإوزارةإالواقةإواملعادنإولس اميإاملادةإ

إوابقرتاحإمنإوزيرةإالواقةإواملعادنإواملاءإوالايئة؛

إ(،2009نومفربإإ26)1430ذيإاحلجةإإ8وبعدإدراسةإاملرشوعإيفإاجمللسإالوزاريإاجملمتعإيفإ

إرمسإماإي ي:

إاملادةإالأوىل

ليهإأأعال إالصادرإيفإإ10توايقاإللفصلإ إ14)إ1332منإصفرإإ17منإالظهريإالرشيفإاملشارإا 

لرتخيصإاخلاصإابس تريادإاملوادإاليتإميكنإاس تخداهماإلصنعإاملوادإاملتفجرةإمنإ(،إمينحإا1914ينايرإ

إامللكفةإ إاحلكومية إالسلوة إقبل إمن إاملفرقعات، إصناع إغري إمن إمعنويني إأأو إذاتيني إأأشخاص دلن

إالوزاريإ إوالقواع إاملقرإالاجامتعيإلليس تورد إلها إالتابع إاحمللية إال دارية إالسلوة ابملعادنإبعدإمواةقة

إعىلإالنشاطإموضوعإالرتخيصإابلس ترياد.إالويص

إ(إأأشهرإابتداءإمنإاترخيإتسلميه.6يكونإالرتخيصإاخلاصإابلس تريادإصاحلاإملدةإس تةإ)

إاملادةإالثانية

إا ىلإ إتسويقها، إأأو إاملهكورة إاملواد إمعنويإيرخصإُلإابس ترياد جيبإعىلإلكإخشصإذايتإأأو

إيف إوتفصيلية إدقيقة إحماس اة إمسك إالاس ترياد، إجسل إاملوادإجانب إوخروج إدخول إيتضين إجسل

إاملهكورةإيفإمؤسس ته.

جيبإأأنإيشريإالشخصإاذلايتإأأوإاملعنويإيفإجسهلإا ىلإذويةإالشخصإاذلايتإوعنوانهإوهمنتهإ

ليهإالمكياتإاليتإمتإا خراهجاإمنإاملؤسسة. إأأوإتسييةإالشخصإاملعنويإوعنوانهإاذليإسليتإا 

                                                 
1

إ.6034(إصإ2009ديسيربإإ21)إ1431حمرمإإ4بتارخيإإ5797اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
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بإكيفامإاكنإنوعهإوينبغيإأأنإتكونإجيبإمسكإالسجالتإاملهكورةإدونإتركإبياضإأأوإشو

لهياإيفإاملادةإالأوىلإأأعال . إمرمقةإومؤرشإعلهياإمنإدلنإالسلوةإاحملليةإاملشارإا 

إاملادةإالثالثة

تالةها،إجيبإعىلإحائزإ يفإحاةلإرسقةإاملوادإاليتإتدخلإيفإصنعإاملوادإاملتفجرةإأأوإضياعهاإأأوإا 

إا إالسلوة إعىلإالفور، إخيرب، إأأن إاملهكورة إلليس توردإاملواد إالاجامتعي إاملقر إلها إالتابع إاحمللية ل دارية

إومصاحلإالأمنإالوطينإأأوإادلركإاملليكإالواقعإبدائرةإنفوذذا.

إاملادةإالرابعة

إالرتخيصإ إطلب إومنوذج إاملهكورة إاملواد إقامئة إابملعادن إامللكفة إاحلكومية إللسلوة إبقرار حيدد

يفإاملادتنيإالأوىلإوالثانيةإأأعال إوكهاإمسورةإاخلاصإابلس تريادإومنوذجإالسجالتإاملنصوصإعلهياإ

إدراسةإالولبإاملهكور.

إاملادةإاخلامسة

إيس ندإا ىلإوزيرةإالواقةإواملعادنإواملاءإوالايئةإتنفيهإذهاإاملرسومإاذليإينرشإابجلريدةإالرمسية.

إ(.2009ديسيربإإ8)إ1430منإذيإاحلجةإإ20وحررإابلرابطإيفإ

إال مضاء:إعااسإالفايس.

إعوف:وقعهإابل

إوزيرةإالواقةإواملعادنإواملاءإوالايئة،

إال مضاء:إأأمينةإابنإخرضاء.
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إإ1432إمنإذيإاحلجةإ12صادرإيفإإ3349.11قرارإلوزيرةإالواقةإواملعادنإواملاءإوالايئةإرمقإ

إ(إيتعلقإابلرتخيصإاخلاصإابس تريادإاملوادإاليتإميكنإاس تخداهماإ2011نومفربإإ9)

نإأأشخاصإغريإصناعإاملفرقعاتلصنعإاملوادإاملتفجرةإمنإدلإ
1
إإ

إوزيرةإالواقةإواملعادنإواملاءإوالايئة،إ 

(إاملتعلقإ2009ديسيربإإإ8)إإ1430منإذيإاحلجةإإإ20الصادرإيفإإإ2.09.154بناءإعىلإاملرسومإرمقإإ

ابلرتخيصإاخلاصإابس تريادإاملوادإاليتإميكنإاس تخداهماإلصنعإاملوادإاملتفجرةإمنإدلنإأأشخاصإغريإصناعإ

إرقعاتإولإس اميإاملادةإالرابعةإمنه،إاملف

إقررتإماإي ي:إإ

إاملادةإالأوىلإإ

منإذيإاحلجةإإإ20الصادرإيفإإإ2.09.154توايقاإلأحاكمإاملادةإالرابعةإمنإاملرسومإالسالفإاذلكرإرمقإإ

إ:إإIII*وإإIIوإإI(،إحتددإطاقاإلليلحقاتإإ2009ديسيربإإإ8)إإ1430

 إصنعإاملوادإاملتفجرة؛إقامئةإاملوادإاليتإميكنإاس تخداهماإلإ

 منوذجإطلبإالرتخيصإاخلاصإابس تريادإاملوادإاليتإميكنإاس تخداهماإلصنعإاملوادإاملتفجرةإمنإ

إقبلإأأشخاصإذاتينيإأأوإمعنوينيإغريإصناعإاملفرقعات؛إ

 إمنوذجإجسلإالاس تريادإوكهاإجسلإدخولإاملوادإاملهكورةإوخروهجا.إ

إاملادةإالثانيةإ

إمنإقبلإيودعإطلبإالرتخيصإاخلاصإابإ إالأوىلإأأعال  ليهإيفإاملادة إا  إاملشار إاملتفجرة إاملواد س ترياد

إلليس تورد.إ إاملقرإالاجامتعي إلها إالتابع إواملعادن إالواقة إلقواع إال قلميية إأأو إاجلهوية إدلىإاملديرية املس تورد

إويتضينإملفإالولب:إ

 طلبإمعدإمنإقبلإاملس توردإطاقاإلليموذجإاملرةقإابمللحقإIIقبلإاملس توردإإ)موقعإعليهإمنإإ

إل؛إصومصادقإعىلإموابقتهإللأإ

 جهاذةإتقنيةإللامدةإاملعنيةإابلس ترياد،إمسليةإمنإطرفإامليون؛إ 

 إةاتورةإشلكية؛

 إابلنس اةإ إالتجاري، إوللسجل إالأسايس إللنظام إللأصل إموابقهتا إعىل إمصادق نسخة

إص؛إللأشخاصإاملعنويني،إوكهاإوثيقةإتثبتإالسلوةإاخملوةلإلليوقعإعىلإطلبإالرتخي

                                                 
1

إ.6200(إصإ2011ديسيربإإ27)إ1433صفرإإ2مكررإبتارخيإإ6007اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
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 إابلنس اةإ إللتعريف إال لكرتونية إالوطنية إللاواقة إللأصل إموابقهتا إعىل إمصادق ةسحة

إللأشخاصإاذلاتيني؛إ

 إابملؤسساتإ إالترصحي إلتوصيل إالاقتضاء، إعند إللأصل، إموابقهتا إعىل إمصادق نسخة

 املصنفة،إوةقإماإتنصإعليهإالنصوصإالتنظمييةإاجلاريإهباإالعيل.إ

إاملادةإالثالثةإ

قلمييةإلقواعإالواقةإواملعادن،إحنيإتوصلهاإدملفإالولب،إبفحصإالواثئقإتقومإاملديرإإ يةإاجلهويةإأأوإال 

إاملكونةإُل.إ

ذاإتانيإأأنإامللفإغريإموابقإأأوإغريإاكمل،إيتوجبإعىلإصاحبإالولبإأأنإيوحضإأأوإيمكلإملفهإإ ا 

إهتاءإذهاإالأجل.إداخلإأأجلإثالثنيإيوما،إيرسيإابتداءإمنإاترخيإذهاإال شعارإويمتإرةضإالولبإعندإان

ذاإتانيإأأنإملفإالولبإمس توفإللرشوط،إتقومإاملديريةإاجلهويةإأأوإال قلمييةإلقواعإالواقةإواملعادنإإ ا 

إامللفإعىلإجلنةإالعامةلإأأوإال قلميإبرئاسةإالسلوةإ رساُلإا ىلإالسلوةإال داريةإاحملليةإاملعنية.إويعرضإذها اب 

إنةإاملهكورةإمنإممثلنيإعن:إال داريةإاحملليةإل بداءإرأأهيا،إوتتكونإاللجإ

 إاملديريةإاجلهويةإأأوإال قلمييةإلقواعإالواقةإواملعادن؛إ

 ادلركإاملليك؛إ 

 إالأمنإالوطين؛إ

 إالقواعإالوزاريإالويصإعىلإالنشاطإموضوعإالرتخيصإابلس ترياد؛إ

 إاملديريةإاجلهويةإأأوإال قلمييةإلوزارةإالتجهزيإوالنقل؛إ

 إل قلمييةإللوقايةإاملدنية.إالقيادةإاجلهويةإأأوإالولئيةإأأوإا

إيضينإرأأيإذه إاللجنةإيفإحمرضإيوزعإةوراإعىلإلكإامليثلنيإالسالفإذكرمه.إإ

إال داريةإاحملليةإوالقواعإالوزاريإالويصإعىلإالنشاطإاملعينإإ إالسلوة إتقوم إاللجنة، يفإحالإمواةقة

إابلتأأشريإعىلإطلبإالرتخيصإابلس ترياد.

إاملش إاللجنة إمواةقة إالواقةإويفإحالإعدم إلقواع إال قلميية إأأو إاجلهوية إاملديرية إتشعر إأأعال ، لهيا إا  ار

إواملعادنإصاحبإالولبإابلرةضإاملعلل.إ

إاملادةإالرابعةإإ

إاملتفجراتإيفإإ إلصنع إاليتإدمكنإاس تخداهما إاملواد إعىلإطلبإالرتخيصإاخلاصإابس ترياد جببإالرد

يداعإامللف الاكملإللولبإاملهكورإدلىإاملديريةإاجلهويةإأأوإإأأجلإلإيتعدىإأأربعنيإيوما،إابتداءإمنإاترخيإا 

إال قلمييةإلقواعإالواقةإواملعادن.إ

إإ
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إاملادةإاخلامسةإ

يكونإالرتخيصإاخلاصإابس تريادإاملوادإاليتإميكنإاس تخداهماإلصنعإاملفرقعاتإصاحلاإملدةإس تةإأأشهرإإ

إاحدة.إابتداءإمنإاترخيإتسلميهإابلنس اةإللمكيةإاملرخصإهباإوذكلإلأجلإْعليةإوإ

إاملادةإالسادسةإإ

إمنإالرتخيصإاملسملإا يلإالسلوةإإ إواملعادنإنسخة إلقواعإالواقة إال قلميية إأأو إاجلهوية ترسلإاملديرية

إال داريةإاحملليةإالتابعإلهاإاملقرإالاجامتعيإلليس تورد.إ

إملينوحة.إيرسلإقواعإالواقةإواملعادنإا ىلإوزارةإالتجارةإاخلارجية،إس نواي،إبياانإجبييعإالرتخيصاتإاإ

إاملادةإالسابعةإ

إينرشإذهاإالقرارإابجلريدةإالرمسية.إإ

إ(.إإ2011نومفربإإإ9)إإ1432منإذيإاحلجةإإإ12وحررإابلرابطإيفإإ

إال مضاء:إأأمينةإابنإخرضاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إ

ينايرإإإ5)إإ1433صفرإإ11بتارخيإإ6010يفإنرشةإالرتمجةإالرمسيةإللجريدةإالرمسيةإعددإإإIIIوإIIوإIتراجعإامللحقاتإ*إإ

إ(.إ2012
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Annexe I 

Liste des matieres ou substances pouvant servir à la fabrication des 

produits explosives 

Désignation 
commerciale 

Nomenclature douaniére 
selon SH 

Nom chimique 

Penthrite (forme chimique) 2920.90.10.20 
Tétranitrate de 
Pentaérithrityle 

Monométhylamine 
Anhydre (forme chimique) 

2921.11.00.00 
NMA ou Nitrate de 
Monométhlamine 

Nitrate d’Ammonium 3102.30.00.00 Nitrate d’Ammonium 
Nitrate de Potasse 2834.21.90.00 Nitrate de Potassium 
Nitrite de Sodium 2834.10.00.00 Nitrite de Sodium 
Acide Adépique 2917.12.00.00 Acide 1,6 - Hexanedoique 

Acide Nitrique 
2808.00.00.20  
2808.00.0010 

Acide Nitrique 

Acide Stéarique 
3823.11.00 

2915.70.00.30 
Acide Stéarique triple pression 

Poudre Aluminium passivée 
7603.10.00.00 
7603.20.00.00 

Grenaille de feuille 
d’Aluminium 

Charbon de bois 4402.00.00.00 Poudre de charbon 
Meypradex 3913.90.90.00 Guar 
Amine Genaminie 500 CC 29.21 ou 29.15 Amine Genaminie 
Perchlorate de Soude 2829.90.00.20 Perchlorate de Soude 

Silicate de Sodium liquide 
2839.19.00.00 
2839.11.00.00 

Silicate de Sodium 

Peroxyde hydrogéné 2847.00 
Peroxyde d’hydrogène ou eau 
hydrogénée 
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Demande d'autorisation spéciale d'importation 
(La matière ou la substance, objet de cette demande, ne doit pas servir à la 

fabrication de produits explosifs) 
 

 
Identification de l’importateur: …………………………………………….……………. 

Désignation commerciale de la matière ou la substance an importer:…….………………. 

Désignation chimique de la matière ou la substance a importer:…………………………. 

Nomenclature douanière:………………………………………………………………….  

Quantité (en lettres et en chiffres):…………………………………………………………  

Profession:…………………………………………………………………………………. 

CNIE (CIN):………………………………………………………………………………. 

Registre de commerce:……………………………………………………………………. 

Adresse:…………………………Téléphone........................................fax……………. 

Fournisseur :……………………………………………………………………………… 

Numéro et date de la facture proforma:……………………………………………….... 

Lieu de provenance :……………..……………………………………………………… 

Lieu de stockage :……………………………………………………………………….. 

Lieu d'utilisation:…………………………………………………………...…………..  

Usage auquel est destinée la matière ou substance à importer :…………………………. 

 

Fait à…………………, le…………………… 

 

Signature légalisée 

et cachet de l’importateur 

 

Cadre réservé a l'Administration 
Autorité administrative locale du siège social 

(signature, cachet et avis) 

Département ministériel assurant la tutelle 

(signature, cachet et avis) 
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Annexe III 

Modèle du registre d’importation et de celui des entrées et des sorties des matières ou substances 

pouvant server à la fabrication des produits explosives 

1- registre d’importation 

 

N° d’autorisation d’importation 
Date de 

l’autorisation 

Désignation 

commerciale 

Poids du 

produit 

(kg) 

Fourniss

eur 

Pays de 

provenance 

Date et N° de la 

déclaration à la 

Douane (DUM) 

       

 

 

 

2- registre des entrés et sorties des matières ou substances pouvant server à la fabrication des produits explosives 

 

Désignation des produits Entrées Sorties 

Identification de la personne à laquelle 

sont livrées lesdites matières ou 

substances 

Date 
Désignation 

commerciale 

Nomenclature 

douanière 
Quantité 

Stock 

initial 

Total 

(T1) 

Utilisation 

propre 
vente 

Total 

(T2) 

Stock 

Final 

(T1-T2) 

Nom Prénom CIN Adresse 

              

              

              

              

              

              

              

-------- 
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du «Bulletin officiel » n° 6007 bis du 2 safar 1433 (27 décembre 2011). 
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 صناعة املواد املفرقعة
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ظهريإرشيفإيتضينإنظامإصناعةإاملوادإاملفرقعة
1
إ

إامحلدإهللإوحد ،

ةإالأمنإوالنظامإالعامإتعنيإعليناإيعملإمنإكتابناإذهاإأأسام إهللاإوأأعزإأأمر إأأنهإنظراإملاإتقتضيهإمصلح

ايلتناإالرشيفةإقدإأأصدرانإأأمرانإالرشيفإدماإيأأيت إضاطإرشوطإصناعةإاملوادإاملفرقعةإومراقبهتاإيفإا 

إالاابإالأول

إيفإالرخصة

إالفصلإالأول

ايلتناإالرشيفةإيفإمعاملإمفتوحةإبرخصةإ يسوغإصناعةإالاارودإوادلينمييتإوغريذامإمنإاملوادإاملفرقعةإاب 

إصوصيةإبعدإأأنإيدةعإصاحبإاملعيلإالرضياةإالواجبةإعىلإتكلإالصناعةإومبلغاإيودعإعىلإوجهإالضامن.خ

إالفصلإالثاين

إيفإكيفيةإتقدميإالولبإوحترير إ

إالعامإ إاملدير إا ىل إالفرنساوية إابللغة إاملفرقعة إاملواد إلصناعة إمعيل إجعل إيف إالرخصة إمولب يوجه

إللأشغالإالعيوميةإويهكرإةيه:

إإالوالبإولقبهإوحملإسكنا إوحرةته؛أأول:إامس

إاثنيا:إتعينيإاملوضعإاذليإيكونإةيهإاملعيلإتعييناإاكةيا؛

إاكنإجنسإاملوادإغريإمشهورإ ذا إا  إأأما اثلثا:إجنسإاملوادإاملفرقعةإاملقصودةإوتعينيإاملعاملإاملوجودة

إعىلإالوالبإأأنإحيرضإشهاداتإتدلإعىلإأأنهإوقعإاس تعاملهاإعىلإسبيلإالتجربةإ؛

إالكربىإمنإاملوادإاخملزونةإوالمكيةإالكربىإمنإراب إاملفرقعاتإأأوإالمكية إلصنع إجنسإاملوادإاملعدة عا:

إاملوادإاليتإجيريإاس تعاملهاإيفإاملعيلإيفإأ نإواحد؛

إخزينإ إيف إوجودذا إميكن إاليت إللايع إواملعدة إاملصنوعة إاملفرقعة إاملواد إمن إالكربى إالمكية خامسا:

إالوالب؛

                                                 
1

املواةقإإ1332جامدىإالأوىلإإ27بتارخيإإ51،إجإرإعددإ1914منإأأبريلإس نةإإ14املواةقإإ1332منإجامدىإالأوىلإعامإإ18صادرإبتارخيإإ

إ،إاذليإغريإومتمإابلظهائرإالتالية:174صإإ1914أأبريلإإ24

 إ1916يوليوإإ31املواةقإإ1334بتارخيإةاحتإشوالإإ170جإرإعددإإ1916يونيوإإ22املواةقإإ1334رمضانإإ21الظهريإالرشيفإاحملررإيفإ

 ؛616صإ

 املواةقإإ1340جامدىإالأوىلإإ25بتارخيإإ456،إجإرإعددإ1922ينايرإإ11املواةقإإ1340جامدىإالأوىلإإ12فإاحملررإيفإالظهريإالرشي

 ؛84صإإ1922ينايرإإ24

 إ؛1602صإإ1938ش تنربإإ30بتارخيإإ1353،إجإرإعددإ1938يوليوإإ22املواةقإإ1357جامدىإالأوىلإإ24الظهريإالرشيفإاحملررإيفإ

 ؛1071صإإ1939يونيهإإ2اترخيإإ1388،إجإرإعددإ1939أأبريلإإ27املواةقإإ1358ربيعإالأولإإ7إالظهريإالرشيفإاحملررإيف 

 365صإإ1940مارسإإ29اترخيإإ1431،إجإرإعددإ1940يربايرإإ24املواةقإإ1359حمرمإإ15الظهريإالرشيفإاحملررإيفإ. 
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إمنإاخلدمةإاذلينإميكنإاس تخداهمم؛سادسا:إالعددإالكبريإ

إسابعــا:إجنسإالآلتإاملعدةإللصناعةإوعددذا؛

إاثمنـــا:إنظامإاملعيلإاملتضينإأأايمإاخلدمةإوساعاهتا.

إويصحبإالوالبإاخلرائطإوالرسومإال يتإبياهناإويه:

آلفإجزءإابعتاارإاملرتإالواحدإمعإتعيأأول نيإ:إخريوةإتشيلإوصفإالأرضإوموقعهاإبنس اةإمخسةإأ

ماإارتفعإمنإالأرضإوماإيوجدإهباإمنإاملستنقعاتإوالغاابتإواجاريإامليا إوالورقإاملؤديةإلليساكنإوذكلإيفإ

حداثه؛ إمنوقةإعرضهاإكيلومرتانإاثنانإحولإاملعيلإاملرادإا 

إلليرتإالواحدإعىلإالأقلإاثنيا جامليةإيفإجتهزيإاملعيلإويكونإعىلإنس اةإمائةإجزء إجيعلإخريوةإا  :

موقعإالاناءاتإومواضعإاخلدمةإوبيوتإاخلزنإواجملازاتإاملوصةلإلليحلإوالكهوفإواحليوانإوالاقعإويانيإةهياإ

إاملغروسةإوغريإذكلإمنإاس تحاكماتإاحلفظ؛

جيعلإبيانإرمسإيعنيإةيهإالقسامتإادلاخليةإللكإحملإوبيانإأأمهإاس تحاكماتإالاناءاتإاملعدةإإ:اثلثا

إعتاارإاملرتإالواحدإعىلإالأقل؛للحفظ،إويكونإمقياسهإبنس اةإمخسنيإجزءاإاب

ذاإاكنإاخلزينإاذليإتوضعإةيهإاملوادإاملصنوعةإحتتإالأرضإأأوإمدةوانإةيجردإرمسإالأرايضإرابعا :إا 

ذاإ احمليوةإأأوإاليتإةوقهإويكونإمقياسهإبنس اةإمائةإجزءإابعتاارإاملرتإالواحدإويعنيإةيهإنوعإتكلإالأرايضإوا 

أأوإالأعىلإللواقاتإاملائيةإوجيبإصنعإالرسومإاملهكورةإيفإثوبإمنإإاكنإيوجدإةهياإماءإةيعنيإاخلطإالأسفل

ذاإاكنإطالبإالرخصةإأأجناياإولإجتريإعليهإالأحاكمإالصادرةإمنإاحملامكإ الكتانإوجتعلإمهناإأأربعإنسخإأأماإا 

ايلتناإةيجبإعليهإأأنإيلزتمإابمتثالإمجيعإالرشوطإاملاينةإيفإذهاإالظهريإوعىلإالأخصإالرشوطإاملتعلق ةإاب 

إاليتإ إالرضياة إبدةع إأأيضا إيلزتم إوأأن إالرشيفة ايلتنا إاب  إاملس تخدمون إالأعوان إهبا إيلكف إاليت إاخلدمة دمراقبة

إتولبإمنهإكيفامإاكنإمبلغها.

إالفصلإالثالث

إيفإالرشوطإالواجبةإيفإا حداثإاملعامل

لإالوري قإاملوصةلإيشرتطإيفإاملعيلإأأنإيكونإبعيداإعنإاملساكنإوالورقاتإدمايتنيإمرتإعىلإالأقلإا 

ليهإوأأنإيكونإبناؤ إمنإاملوادإاليتإلإتقبلإالاش تعالإوأأنإيكونإحمتوايإعىلإسقوفإخفيفةإولإيدخلإيفإ ا 

بناهئاإنوعإمنإاملعادنإوجيعلإُلإأأبوابإمتينةإورسامجإعلهياإأأسالكإحديديةإوأأنإيووقإمجيعإالاناأ تإحبائطإ

إخص إاثنانإعىلإالأقلإويشرتطإيفإالاناأ تإاملعدة إمرتان إكتفتيتإأأجزاهئاإعلو  إاملفرقعة إلرتكيبإاملواد وصا

إعنإبعضإ إبعضها إيفإالقراطيسإوتفرقة إوتعايهتا إاخلدمة إبعد إوغريإذكلإكتيبيسها إوختليوها إوحسهنا الأولية

ابس تحاكماتإمنإالرتابإلهاإعلوإاكفإوعرضهاإمرتإواحدإعىلإالأقلإيفإأأعالذاإوأأنإيفصلإمجيعهاإعنإابيقإ

لإاببإواحدإيقفإبهإحارسإخصويصإبناأ تإاملعيلإحبائطإعلو إيكو نإمرتينإاثننيإونصفإولإيكونإُلإا 

ويكونإحملإسكنا إمتصالإهبهاإالاابإوأأنإتوضعإاملوادإاملفرقعةإاملصنوعةإيفإخزينإمنفصةلإعنإمجيعإاملعاملإ

إ إعرشإمنإشهرإصفرإعام إالرشيفإاملؤرخإابلسابع إ1332والاناءاتإحسبإالرشوطإاملاينةإيفإظهريان
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إاملواةقإللرإ إاكنتإحراسةإاخلزينإبيدإإ1914ابعإعرشإمنإينايرإس نة ذا إاملفرقعةإمثإا  املتعلقإخبزاينإاملواد

احلارسإامللكفإابملراقبةإابلسورإاحمليطإدمواضعإاخلدمةإةيجعلإبنيإحملإسكنا إوبنيإأأبوابإاخلزينإسكلإ

إ إقوع إينهبهإعىلإالسكلإذا إانقوسإينهبهإعىلإةتحإتكلإالأبوابإكام إاملفرقعةإكهرابيإعىلإرأأسه إاملواد أأما

بصوتإةتوضعإيفإبيتإمنإاخلزينإخارجةإعنإمواضعإاملوادإاملفرقعةإاملصنوعةإويشرتطإأأنإتفصلإالاناءاتإ

إاخلدمةإ إاحمليطإدموضع إعنإالسور إالنجارة إخدمة إومواضع إللصناعة إاملعدة إاملاكتبإوخزاينإاملواد اليتإةهيا

آلتإا لاخارإيفإذاتهإاجلهةإحبيثإلإيسوغإوضعهاإيفإداخلإابس تحاكماتإمنإالرتابإوردماإتوضعإاملاكناتإوأ

السورإاملهكورإأأبداإوأأماإاملوادإاملعدةإللصناعةإاخملتلفةإالأجناسإةيوضعإلكإجنسإمهناإيفإخزينإعىلإحدتهإ

إمنإذكلإ إللوقاية إاحتياطاتإخصوصية إتؤخه إةيجبإأأن إمهنا إالرضر إخيافإوقوع إاملواد إاكنتإذاته ذا وا 

ذاإاكنإزيتإالاكز أأوإغري إمنإالزيوتإاملعروةةإبرسعةإالاش تعالإوجيبإعىلإصاحبإالرخصةإإوخصوصاإا 

أأنإميتثلإللضوابطإاليتإس تربزإيفإشأأهناإكامإيشرتطإعليهإبناءإمكتبإمعدإلأعوانإاحلكومةإمساحتهإمثانيةإ

متعةإالالزمةإاكلكرايسإوحملإالكتابةإواخلزاينإمنإالعودإتشدإدمفاتي إمربعاإعىلإالأقلإهميئاإللأ حإعرشإمرتا

وجيبإمراعاةإالرشوطإالعامةإاملاينةإأأعال إكامإجيبإمراعاةإالرشوطإاخلاصةإاليتإردماإتكونإبقرارإالرخصةإ

بوالإرشطاإمهناإأأوإأأكرثإا نإاكنتإالرخصةإ ومعإذهاإميكنإتضعيفإالرشوطإالعيوميةإاملهكورةإكامإميكنإا 

إخمتصةإابملوادإاملفرقعةإولإخيافإمهناإرضر.

إالفصلإالرابع

إنإاملوالبيفإالاحثإع

يقعإالاحثإيفإمناةعإومضارإالولبإابلناحيةإاملوجودةإيفإمنوقةإمخسةإكيلومرتإحولإاملركزإاذليإ

إالاحثإويدةعإ إيانيإةيهإاترخيإابتداء إللأشغالإالعيومية إالعام إاملعيلإمثإيصدرإقرارإمنإاملدير جيعلإةيه

بإللحامكإامللكفإابلاحثإوذوإرئيسإالقرارإمعإنسخةإمنإالولبإوسائرإاخلرائطإوالرسومإاليتإيقدهماإالوال

نإاكنإخارجاإعهناإةيدةعإلليراقبإاملدينإأأوإحلاكمإالناحيةإ اللجنةإالادليةإا نإاكنإحملإاملعيلإداخلإاملدينةإوا 

ذاإاكنتإاملنوقةإاملهكورةإداخةلإحتتإحاكمإخمتلفنيإةرتسلإنسخةإمنإالقرارإةقطإللحاكمإالغريإامللكفنيإ وا 

نسخةإمنإالقرارإا ىلإحامكإالناحيةإالعسكريةإولوإاكنتإاملنوقةإداخةلإلكهاإابلاحثإوعىلإلكإحالإتاعثإ

ابلرتابإاملدينإوينرشإالقرارإاملهكورإمدةإشهرإبعدإاترخيإابتداءإالاحثإيفإمكتبإاحلامكإامللكفإابلاحثإ

إيفإمنوق إوكهكلإيفإالأسواقإاملوجودة إالااشواتإوالقواد إبواسوة إأأايم إمثانية إلكإمرة إنرش  ةإاذليإعليه

ذاإاكنتإامخلسإكيلومرتإمتتدإا ىلإنواحإحتتإحاكمإخمتلفنيإةينرشإالقرارإأأيضاإ مخسةإكيلومرتإحولإاملعيلإوا 

يفإمكتبإاحلاكمإاذلينإلإجيريإالاحثإعىلإيدمهإوميكنإلأذلإاملصلحةإأأنإيولعواإعىلإالرسومإيفإمدةإ

مكإاذليإجيريإالاحثإعائدةإالاحثإوحيررواإمالحظاهتمإبكناشإمعدإذلكلإوبعدإانقضاءإالشهرإيوجهإاحلا

إكناشإالشاكايتإا نإاكنتإ إأأيضا إُل إيفإذكلإويوجه إرأأيه إمبينا إالناحية إالاحثإوالأوراقإا ىلإحامك نتيجة

شاكايتإوالقراراتإاحملتويةإعىلإابتداءإاترخيإالاحثإوانهتائهإواترخيإالتعليقإيفإالأسواقإويانيإماإذوإرأأيإ
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أأنإيوجهإماإذكرإا ىلإاملديرإالعامإللأشغالإالعيوميةإمعإرأأيهإيفإإالقوادإوالااشواتإوأأماإحامكإالناحيةإةيجب

إإاملسأأةلإويوجهإُلإأأيضاإأأوراقإالاحثإا نإاكنإذوإالااحثإبنفسه.

إالفصلإاخلامس

إيفإتسلميإالرخصة

دارةإاملعادنإعىلإأأوراقإالنازةلإمنإمجيعإالوجو إالفنيةإواملالحظاتإاليتإوقعتإأأثناءإ بعدإأأنإتولعإا 

ذاإاكنتإالرخصةإخمتصةإالاحثإيصدرإامل ديرإالعامإللأشغالإالعيوميةإتقريراإبرخصةإيفإجعلإاملعيلإأأماإا 

ثااتإقميةإ عواءإالرخصةإا ىلإأأنإيقعإا  دمادةإغريإمعروةةإواكنتإاحلج إاملقدمةإيفإشأأهناإغريإاكةيةإةيوقفإا 

إويانيإقرارإالرخصةإجنسإاملواد ثاااتإاكةيا إا  ثااتإعدمإالرضرإمهنا إوا  إاملهكورة إيفإإاملادة اليتإميكنإوضعها

املعيلإوالمكيةإالكربىإمهناإوالمكيةإالكربىإمنإاملوادإاملعدةإللخدمةإيفإأ نإواحدإوالمكيةإالكربىإاخملدومةإ

إاملوادإ إالكربىإمن إوالمكية إالعيل إيفإداخلإسور إتدخلإيفإالقراطيسإوميكنإوجودذا إزالتإمل اليتإل

إموادإالالهتابإاليتإتكونإيفإاخلزينإاملعدإلها.إاملفرقعةإاليتإتوضعإيفإاخلزينإوالمكيةإالكربىإمن

إ.وينرشإالقرارإيفإاجلريدةإالرمسيةإابل ايةلإالرشيفةإاملغربية

إالفصلإالسادس

إيفإتسلميإاخلرائط

يوقعإاملديرإالعامإللأشغالإالعيوميةإعىلإالنسخإالأربعإويهإالرسومإواخلرائطإاملاينةإيفإالفصلإالثاينإ

رخصةإمعإنسخةإمنإالقرارإوتوجهإأأخرىإا ىلإحامكإالناحيةإوحتفظإالنسختانإمثإتسملإواحدةإا ىلإصاحبإال

إالااقيتانإابل دارةإالعامةإللأشغالإالعيومية.

إالفصلإالسابع

إيفإقبولإاملعيل

بعدإانهتاءإبناءإاملعيلإجيبإعىلإصاحبهإأأنإيعملإاملديرإالعامإللأشغالإالعيوميةإمثإيلكفإاملديرإمنإ

دارةإاملعادنإعىلإ عنيإاملعيلإوحيققإُلإوجودإالرشوطإاملهكورةإابلرخصةإةيهإوحيررإتقريراإيفإيقفإمنإا 

إذكلإوبعدإأأنإيولعإعىلإذهاإالتقريرإاملديرإالعامإللأشغالإالعيوميةإيأأذنإابخلدمةإيفإاملعيل.إإإإإإ

إالفصلإالثامن

إيفإواجباتإصاحبإالرخصةإعندإوقوعإثورةإأأوإاضوراب

إأأإ إثورة إوقوع إعند إاليتإجيبإعىلإصاحبإالرخصة إميتثلإالأوامر إأأن إيفإالوطن إاضورابإهمم و

عداهماإمنإ ماإاب  إبنقلإاملوادإمنإاخلزينإا ىلإموضعإأ خرإيعنيإُلإوا  ما تصدرذاإُلإاحلكومةإالعسكريةإوذكلإا 

إغريإأأنإيولبإتعويضاإماإعىلإذكل.
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إالفصلإالتاسع

بوالإالرخصة إيفإا 

ذاإاقتىضإالأمرإالعامإيسوغإلدلوةلإأأنإتغريإالرخصةإبقرارإيصدرإمنإاملديرإالعامإل لأشغالإالعيوميةإا 

إللحضورإحسبإالقواعدإ إأأوإاس تدعاؤ  ذكلإأأوإوقعتإخمالفةإلرشوطإالرخصةإوجيبإاستنواقإصاحهبا

ذاإأأسستإادلوةلإبنفسهاإمعيالإخلدمةإاملوادإاملفرقعةإأأماإصاحبإالرخصةإةالإيأأخهإ بوالهاإا  القانونيةإويسوغإا 

إ.تعويضاإعنإالرضرإاذليإيقعإُلإبسببإذكل

إالاابإالثاين

إيفإالانتفاعإخبدمةإاملوادإ

إالفصلإالعارش

إيفإجلبإاملوادإاملعدةإلصنعإاملوادإاملفرقعة

إتأأذنإ إول إالعيومية إالأشغال إمدير إمن ذن إاب  ل إا  إاملفرقعة إاملواد إلصنع إاملعدة إاملواد إجلب إجيوز ل

إإادليوانةإيفإا خراجإاملواد لإبعدإا طالعهاإعىلإال ذنإيفإجلهبا ولإتنقلإاملوادإاجمللوبةإمنإاملوضعإاجمللوبةإا 

إيفإصناديقإ إتكون إلكنإبرشطإأأن إادليوانة إمن ذن إاب  ل إا  إاس تعاملها إيفإاملغربإا ىلإحمل اذليإنزلتإبه

إمرصصةإأأماإالكربيتإةيكونإرشاؤ إمنإعندإادلوةلإاملغربيةإلأنهإداخلإيفإاختصاصها.

الفصلإالعارشإمكرر
1
إ

إتركيبإاملوادإاملفرقعةإعىلإغريإالقانونإيعاقبإابلسجنإلكإمنإصنعإأأوإأأبقىإعند إمادةإماإتدخلإيف

آلفإةرنك. إمنإس تةإأأشهرإا ىلإمخسإس ننيإوبهعريةإترتاوحإمنإمخسنيإةرناكإا ىلإثالثةإأ

إالفصلإاحلاديإعرش

إيفإبيعإاملوادإاملفرقعةإواملواد

إالصاحلةإلرتكيهبا

إيف إبيعها إيقع إاملفرقعةإاخلارجةإمنإاملعاملإمثلإما إاملواد إبيع اخلزائنإحسبإالقواعدإاملاينةإيفإإيقع

إعامإ إعرشإصفر إبس اعة إالرشيفإاملؤرخ إوالعرشينإمنإظهريان إا ىلإالسابع إالثاينإوالعرشين إمن الفصول

ولإيسوغإلصاحبإاملعيلإأأنإيبيعإاملوادإالصاحلةإلصنعةإاملوادإاملفرقعةإكيفامإإ1914ينايرإإ14املواةقإإ1332

لإملنإاس تظهرإبرخصةإمنإ املديرإالعامإللأشغالإالعيوميةإوتاقىإالرخصةإعندإاملعيلإليثبتإاكنإمقدارذاإا 

إاليتإيظهرإةهياإةسادإخصوصاإادلينمييتإةالإجيوزإبيعها.إهباإا خراجإاملوادإأأماإاملواد

                                                 
1

إ1334بتارخيإةاحتإشوالإإ170،إجإرإعددإ1916وليوإيإ22املواةقإإ1334رمضانإإ21متمإابلفصلإالفريدإمنإالظهريإالرشيفإاحملررإيفإإ

إ.616صإإ1916يوليوإإ31املواةقإ
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إالفصلإالثاينإعرش

إيفإكيفيةإلفإاملوادإوشدذا

لإا إ إالاارودإا  إعدا إاكنتإيفإقراطيسإلإيسوغإعرضإادلينمييتإوغري إمنإاملوادإاملفرقعةإللايعإما ذا

إابلاكغدإأأوإابجلدلإخاليةإمنإموادإالاش تعالإوالالهتابإوجيبإأأنإتعيلإالقراطيسإيفإغشاءإمنإ مغواة

إاملواضعإالفارغةإبنشارةإالعودإمثإجيعلإاللكإيفإصندوقإ الاكغدإالكثيفإأأوإالعودإأأوإالزنقإأأوإالاكوتشإومتلأ

منإالعودإوتكونإلهاإأأيدإمصنوعةإمنإغريإاحلديدإإأأوإيفإبرميلإمنإالعودإمشدوداإبواسوةإادوارإومسامري

ولإيتجاوزإوزنإماإيفإالصندوقإأأوإالربميلإأأكرثإمنإمخسةإوعرشينإكيلوإوجيبإأأنإيكتبإعىلإالظروفإ

ويكتبإمثلإذكلإعىلإلكإقرطاسإإكتابةإظاذرةإمنإمجيعإهجاتهإلكييتإموادإمفرقعةإمعإتعينيإجنسإإاملواد

كومةإويقيدإعىلإالصندوقإأأوإالربميلإبيانإوزنإاملوادإمعإوزنإالوعاءإوبيانإتسهيالإلليراقبةإاليتإتقعإمنإاحل

ماإغشاءإاملوادإةهوإداخلإيفإالوزن. إوزنإاملوادإوحدذاإوا 

إالفصلإالثالثإعرش

إلعونإواحدإأأوإ إاقتىضإنظرإاحلكومةإأأنإتأأذنإصاحبإاملعيلإبأأنإجيعلإبقربإاملعيلإمسكنا ذا ا 

إاملراقبةإعىلإاخل إذكلإويكونإاملسكنإمش متالإعىلإبيتنيإواسعنيإومواخةإإأأكرثإحس امبإتقتضيه إةلها دمة

إوكنيف.

إالفصلإالرابعإعرش

إيفإكنانيشإالوارداتإوالصادرات

إالكناشإالأولإ إأأما يتخهإلكإصاحبإمعيلإثالثةإكنانيشإبعدإأأنإتوقعإاحلُكإعىلإلكإكناشإمهنا

اليتإبيعتإمنإتكلإاملوادإاملعدةإللصناعةإإةيقيدإيفإهجةإمنهإالوارداتإاملعدةإللعيلإويفإهجةإاثنيةإالصادرات

إللوارداتإمقدارإمنإاملوادإاملصنوعةإيساويإاملوادإالوقعةإ إاملعدة إالكناشإالثاينإةيقيدإةيهإعىلإاجلهة وأأما

إاملصنوعةإ إاملواد إمقدار إللصادرات إاملعدة إاجلهة إيف إويقيد إاحلكومة إتعينه إبيهنا إنس يب إقياس إطاق خدمهتا

اإالكناشإالثالثإةيقيدإةيهإعىلإاجلهةإاملعدةإللوارداتإمقدارإاملوادإاملفرقعةإاملصنوعةإادلاخليةإيفإاخلزينإوأأم

أأوإاجمللوبةإا نإاكنتإويقيدإيفإاجلهةإاملعدةإللصادراتإمقدارإاملوادإاملايعةإويكونإالتقييدإيوماإةيوماإمنإغريإ

إوحملإسإ إاملوادإوحرةهتم إاذلينإأأخهوا إتاينيإأأسامء كنامهإوجيبإعىلإصاحبإتركإبياضإيفإالكنانيشإمع

إاملعيلإأأنإميتثلإالأوامرإاليتإتردإعليهإمنإاحلكومةإيفإمجيعإماإيتعلقإبكتابةإالكنانيش.

إالاابإالثالث

إيفإاملراقبةإوالرضياةإوالعقوابت

الفصلإاخلامسإعرش
1
إ

إيفإمراقبةإاملصانع

                                                 
1

ليهإأأعال ،إ1940يربايرإإ24املواةقإإ1359حمرمإإ15غريإابلفصلإالفريدإمنإالظهريإالرشيفإاحملررإيفإإ  .املشارإا 
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إادلخولإلليصانعإبدونإهلمإاحلقإيفإواملوظفنيإوالأعوانإامللكفنيإابملراقبةإا نإالرشطينيإ)اجلندارمية(

إال دلءإهلمإجبييع إمجيعإالعيلياتإاليتإيروهناإلزمةإإرشطإولإقيدإوميكهنمإأأنإيولاوا الأوراقإوأأنإياارشوا

إأأعاملإ إالعامةلإواملوازينإوالعياراتإوالأواينإالالزمةإاملعيلإأأنإإرباملعيلإوجيبإعىلإلتفقد إاليد يقدمإهلم

إعندم تالةهاإعىلإنفقةإملاارشةإالتفقداتإوميكهنمإأأيضا إاب  إأأوإةساداإيفإمفرقعاتإأأنإيأأمروا إيشاذدونإتغيريا ا

صانعهاإبدونإأأنإيكونإُلإاحلقإيفإطلبإأأيإتعويضإاكنإوذكلإبعدإعرضإماإذكرإعىلإاملديرإالعامإل دارةإ

إالأشغالإالعيومية.

الفصلإالسادسإعرش
1
إ

إيفإالرضياة

إكرإ إكيلو إلك إعن إالاالد إبداخل إيس تخلص إأأداء إيه إالرضياة إاكنتإا ن إسواء إاملفرقعة إاملواد إمن ام

مصنوعةإأأوإاجلوبةإويتغريإقدرإالأداءإاملهكورإحسبإنوعإاملوادإاملفرقعةإويعنيإمقدار إيفإقرارإيصدر إوزيرانإ

الصدرإالأعظمإبناءإعىلإاقرتاحإمديرإاملاليةإالعامإويس تخلصإعندإجلبإاملوادإاملهكورةإأأوإاصوناعهاإغريإأأنهإ

ذاإاكنتإاملوادإاملفرقع ةإاجلوبةإبقصدإأأنإتس تعيلإمكوادإأأوليةإلصوناعإمفرقعاتإأأخرىإةيوقفإدةعإالرضياةإا 

إالأداءإ إمنإالأداءاتإتكفلإدةع عفاهئا إاب  إبرخصة إمصحوبة إا ىلإاملعيلإاملرخصإبه إوتساقإالاضائع املهكورة

إاملهكورإأأربعإمرات.

إالأعوا إمراقبة إهبا إالرشوطإاليتإتقع إالعام إاملالية إمدير إمن إأأساسإوس تعنيإبقرار إامللكفنيإبوضع ن

إأأنإمينعإيفإالقرارإاملهكورإرواجإاملوادإاملفرقعةإاملصنوعةإيفإاملغربإماإملإ الرضياةإواس تخالصهاإوميكنإأأيضا

إيكنإمعإصاحهباإرخصةإبهكلإمنإاحلكومة.

جيبإعىلإلكإمنإيتعاطىإصنعإاملوادإاملفرقعةإأأنإيدةعإقدراإمنإادلرامهإقبلإرشوعهإابخلدمةإعىلإ

ذاإملإيدةعإالرضياةإاملولوبةإمنهإأأوإملإميتثلإالرشوطإاملهكورةإيفإالرخصةإأأوإملإيرضإإوجهإالضامن وذكلإكامإا 

العقوبةإاملرتاةإعىلإعدمإالامتثالإحس امبإذوإمبنيإيفإذهاإالظهريإوأأنإمديرإاملاليةإالعامإذوإاذليإيعنيإقدرإ

إالضامنإيكونإعىلإاختيارإصاحبإا إاملضيونإوأأنإذها إالقدر ماإالضامنإبنس اة إوا  إدرامهإانضة ما ملعيلإا 

إأأوراقاإماليةإتدةعإخلزينةإادلوةلإاحلاميةإوأأنإةائدةإادلرامهإالناضةإتكونإثالثةإيفإاملائة.

الفصلإالسادسإعرشإمكرر
2
إ

إيفإالرضياة

أأنهإخباللإثالثةإأأايمإابتداءإمنإيومإصدورإالقرارإالوزيريإاملتعلقإبتعينيإمقدارإالرضياةإجيبإعىلإصانعيإ

رقعةإواملس تودعةإعندمهإأأنإيرصحواإل دارةإادليواانتإواجلااايإدماإبقيإدلهيمإمنإاملوادإاملهكورةإجيريإعلهياإاملوادإاملف

إمنإاملوادإ إذوإعند  إغريإحصيحإةاميإيرجعإمما إأأوإرصحإترصحيا إيفإالأجلإاملهكورإسابقا الأداءإومنإملإيرصحإهبا

                                                 
1

؛إوغريتإالفقرةإ1912ينايرإإ11املواةقإإ1340وىلإىإالأإجامدإ12غريتإالفقراتنإالأوىلإوالثانيةإابلفصلإالأولإمنإالظهريإالرشيفإاحملررإيفإإ

لهي،إ1938يوليوإإ22املواةقإإ1357جامدىإالأوىلإإ24الأوىلإابلفصلإالفريدإمنإالظهريإالرشيفإاحملررإيفإ إ.أأعال إاماملشارإا 
2

ليهإأأعال املإ،إ1922ينايرإإ11املواةقإإ1340جامدىإالأوىلإإ12متمإابلفصلإالثاينإمنإالظهريإالرشيفإاحملررإيفإإ إ.شارإا 
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إيع إالرضياة إأأوإحاولإلأيإواسوةإاكنتإاجتنابإدةع آلفإاملفرقعة إأ إا ىلإمخسة إترتاوحإمنإمخسامئة اقبإبهعرية

إةرنك.

الفصلإالسادسإعرشإاملكررإثالثإمرات
1
إ

ا نإالعقوابتإاملاينةإيفإالفصلإالسادسإعرشإوالفصلإالسادسإعرشإاملكررإتكونإدمثابةإتعويضاتإمدنيةإ

إ.1918دجنربإإ16وماإيليهإمنإةصولإظهريانإالرشيفإاملؤرخإيفإإ25وتنواقإمقتضياتإالفصلإ

إلفصلإالسابعإعرشا

إيفإالعقوابت

دخالإاملوادإعىلإغريإمرىسإمفتوحإ لكإمنإاش تغلإبصناعةإاملوادإاملفرقعةإخفيةإةيعتربإمثلإاذليإأأرادإا 

إللتجارةإأأوإعىلإغريإمكتبإادليوانةإوتؤخهإمنهإتكلإاملوادإوتااعإويعاقبإابلعقوابتإال يتإبياهنا:

إمخسإأأول: إا ىل إةرنك إأألف إمن إقدرذا إبهعرية إاملوادإيعاقب إمثن إتساوي إأأخرى إوبهعرية إةرنك آلف إأ ة

إاملصنوعةإثالثإمرات؛

ذاإوجدإصاحبإمعيلإيبيعإاثنيا حدىإالعقوبتنيإةقطإا  :إيعاقبإابلسجنإمنإثالثةإأأشهرإا ىلإس نتنيإأأوإاب 

كإاملوادإاملفرقعةإملنإليسإبيد إورقةإا خراجإاملوادإاملصنوعةإأأوإغريإاملصنوعةإةيعاقبإبهعريةإقدرذاإمنإمائيتإةرن

نإتكررإمنهإذكلإةيعاقبإبهعريةإقدرذاإمنإأألفإةرنكإا ىلإأألفنيإةرنكإولكإمنإارتكبإخمالفةإ ا ىلإأألفإةرنكإوا 

نإتكررإمنهإذكلإةيعاقبإبهعريةإقدرذاإ لغريإماإذكرإةيعاقبإبهعريةإقدرذاإمنإعرشينإةرنكإا ىلإمخسنيإةرنكإوا 

إمنإأأربعنيإةرناكإا ىلإمايةإةرنك.

إالفصلإالثامنإعرش

إا إتوايق إارتكبإخمالفةإيقع إاجلنايإالفرنساويإعىلإمن إالقانون إوالس تنيإمن إوالثالثة إالأربعامية لفصل

إالقواعدإاملسورةإيفإذهاإالظهريإالرشيف.

املواةقإللرابعإعرشإمنإأأبريلإس نةإإ1332وحررإبرابطإالفتحإيفإالثامنإعرشإمنإجامدىإالأوىلإعامإ

إ.1914

إجامدىإالأوىلإعامهإحصإبهإ19تارخيإقدإجسلإذهاإالظهريإالرشيفإابلوزارةإالكربىإبإ

إمحمدإبنإمحمدإاجلااص

إأأطلعإعليهإاملقميإالعامإوأأذنإبنرش 

إ.1941رابطإيفإاخلامسإعرشإمنإأأبريلإس نةإ

إ.ليوطي

                                                 
1

ليهإأأعال ،إ1939أأبريلإإ27املواةقإإ191358ربيعإالأولإإ7متمإابلفصلإالفريدإمنإالظهريإالرشيفإاحملررإيفإإ  .املشارإا 
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ضبط جلب أسلحة الصيد واألسلحة 

لإليالة الرشيفة ويف حملها   الثمينة

 واملتاجرة بها وفيام يلزمها من املؤن
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إظهريإرشيفإيفإضاطإجلبإأأسلحةإالصيدإوالأسلحةإالمثينة

منإاملؤنإالال ايةلإالرشيفةإويفإمحلهاإواملتاجرةإهباإوةاميإيلزهمإ
1
إ

نحإللمترينإيفإالصيدإوالرمايةإمنإيعملإمنإكتابناإذهاإاسام إهللاإوأأعزإأأمر إأأنهإملاإاكنإمنإالرضوريإأأنإ

ايلتناإالرشيفةإأأصدرانإأأمرانإالرشيفإدماإ إ:يأأيتالتسهيالتإاملواةقةإللنظامإالعامإوللأمنإيفإا 

إابإالأولــالب

دخالإالأإ إسلحةيفإا 

إالفصلإالأول

إا إأأنإجيلبإا ىلإمنوقة إلإجيوز إالفرنساوية إالغريإاحلربيةإابمحلاية إالأسلحة إأأنواع إمجيع إالرشيفة ل ايةل

واملسدساتإوالأسلحةإإاكلأسلحةإاملس تعيةلإللصيدإوالانادقإاملعربإعهناإابلكربنيإوالفرودإاملسامةإابلبس تويل

لإبرخصةإمنإالقوادإأأوإالااشواتإميءإوكهكلإمجيعإالقوعإاملنفصةلإواذلخاالايضا وقعإعلهياإمنإرإالالزمةإلهاإا 

لإمنإاملرايسإاملفتوحةإللتجارةإأأوإ دخالإماإذكرإا  قبلإمتوظفيإاملراقبةإاملدنيةإأأوإالعسكريةإاحملليةإولإميكنإا 

دخالهاإةهييإالقراطيسإاملركاةإمنإيبإلدليوانةإاخملزنيةإأأماإادلخااملوجودإهباإمكتإمنإنقطإاحلدود رإاليتإميكنإا 

ومنإالكبسونإوالرشإوالرصاصاتإإاارودإاملعربإعنهإابلاريوإكس ياليلالاارودإاملعربإعنهإابلأكحلإأأوإمنإالإ

إالقراطيس.إعرإاملهكورةإالالزمةإلصنيإغالااإللصيدإوالرمايةإواذلخاةلاملس تعي

إالفصلإالثاين

إاملعدةإتعوىإالرخصةإملنإأأرادإجلبإالأسلحةإواذلخايرإاملعينةإابلفصلإالأولإوذكلإلأراببإادلاككني

ذاإاكنتإحلاجتهإاخلصوصية.لايعهاإاملأأذونإبفتحإ إهاإطاقإالفصلإالثالثإبعد إوترخصإأأيضاإجلالهباإا 

وجيبإعىلإابيعهياإأأنإجيددواإطلبإالرخصةإلكامإأأرادواإجلبإالأسلحةإوتتضينإالرخصةإاملعواةإهلمإ

دخالإأأكرثإمنإ بيانإالأسلحةإاملرادإجلهباإوأأماإمنإيريدإجلبإاذلخايرإحلاجتهإاخلصوصيةإةالإيرخصإُلإيفإا 

دخالإأأكرثإمماإيلزمإمنإاذلخايرإلصنعها.أأل إفإقرطاسةإيفإاملرةإالواحدةإولإيفإا 

                                                 
1

إ1915يونيوإإ28املواةقإإ1333شعاانإعامإإ15بتارخيإإ113وإ112،إجإرإعدديإ1915يونيوإإ15املواةقإإ1333صادرإبتارخيإةاحتإشعاانإعامإإ

املواةقإإ1339شوالإإ21بتارخيإإ426،إجإرإعددإ1921مايوإإ30املواةقإإ1339رمضانإعامإإ22غريإابلظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإ؛إم188صإ

إ.524صإإ1921يونيوإإ28
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إاينــابإالثــالب

إيفإجتارةإالأسلحة

الفصلإالثالث
1
إ

لإملنإحازإرخصةإخصوصيةإمنإادلوةلإالرشيفةإوحيددإعددإادلاككنيإ لإتسوغإالتجارةإيفإالأسلحةإا 

يداعإالأسلحإثاليتإتااعإةهياإالأسلحةإحبي عىلإلكإمنإأأرادإإةإعندإمنإليسإمعهإرخصةإةهياإوجيبلإحيقإا 

أأنإيتعاطىإالتجارةإاملهكورةإأأنإيقدمإطلااإيفإذكلإلليقميإالعامإبواسوةإاحلكومةإامللكفةإابملراقبةإال داريةإيفإ

إالناحيةإاليتإيسكنإهباإوجيبإعليهإأأنإيضيفإا ىلإطلاهإشهادةإمنإحكومتهإحبسنإسريتهإوأأخالقه.

يأأخهإعىلإنفسهإبأأنهإميتثلإملقتضياتإالفصلإالرابعإال يتإوأأنإيضعإبصندوقإجيبإعىلإلكإراغبإأأنإ

إللنصوصإوالرشوطإ إماليةإطاقا إأأوإأأوراقا آلفإةرنكإنقودا اخلزينةإالعامةإلدلوةلإاحلاميةإضامانإقدر إعرشةإأ

نيإلكفتالصادرإيفإشأأنإا عواءإالضامانتإمنإاملإإ1917ةإبظهريانإالرشيفإاملؤرخإبعرشيإينايرإس نةإناملايإ

إوللادلايتإوتلغىإمنإالأوراقإ إالرشيفة إذكرإجلانبإادلوةل إوالتجهزياتإوامللزتمنيإدما إبعضإالأشغال جراء اب 

سواءإاكنإإاملاليةإاملقبوةلإيفإالضامنةإاملهكورةإأأوراقإادلةعإمنإاخلزانةإأأوإالأوراقإاخملصصةإابدلةاعإعنإالوطن

إاليةإاليتإتدةعإيفإأأجلإقريب.مجةلإالأوراقإاملإلهاإامسإأأوإاكنتإاجهوةلإوعىلإال طالق

إوأأنإقميةإالأوراقإالس نويةإاملقبوةلإيفإالضامنةإجبيلهتاإحتسبإابلسعرإالأخريإاملعروفإوقتإوضعها.

إالفصلإالرابع

جتارةإالأسلحةإأأنإيتخهإكناشاإيقيدإةيهإالأسلحةإواذلخايرإاليتإيبيعهاإإيفإجيبإعىلإلكإمنإرخصإُل

عالمةإحملإصنعهاإوامسإاملشرتيإوحملإسكنا إواترخيإرخصةإامحللإويانيإابختصارإوسعإجفنهتاإوعددذاإوإ

وجيبإأأنإيكونإالكناشإاملهكورإميمرإالأوراقإوعليهإخمتإالقايدإأأوإالااشاإاملشارإلهاإابلفصلإالسادسإال يتإ

مضاءإموظفيإاملراقبةإاملدنيةإوالعسكريةإابملاكنإالقاطنإةيهإصاحبإادلاكنإكامإجيبإعليهإأأيضاإأأنإيعرضإ وا 

عإعليهإولهاإأأنإتولبإمنإحنيإا ىلإأ خرإبيانإالأسلحةإمةإاملهكورةإلكامإطلاتهإمنهإلتوقكناشإعىلإاحلكوإالإ

إواذلخايرإاملوجودةإيفإادلاكن.

إالفصلإاخلامس

لإملنإيس تظهرإبرخصةإيفإ لإيسوغإلأحدإمنإابيعيإالأسلحةإواذلخايرإاملهكورةإأأنإيبيعإشيئاإمهناإا 

لإلليأأذونإهلمإابلتجارةإةهياإأأوإملنإاكنتإبيد إرخصةإيفإمحلهاإولإمحلهاإولإميكنإلأحدإأأنإيبيعإسال حهإا 

لإلاايعيإالأسلحةإإجيوزإبيعإالأسلحةإواذلخاير أأوإادلاخةلإيفإبيعإاملنقوةلإسواءإاكنإذكلإاختيارايإأأوإجربايإا 

إا إ إويلزم إيفإمحلها إخماملنإرخصإهلم إيد إمن إاليتإحتاز إواذلخاير إيتعلقإابلأسلحة إذكلإةامي لفيإذهاإجراء

إالضابطإحبيثإتأأخهذاإامحلايةإوتأأذنإيفإبيعها.

                                                 
1

إ21بتارخيإإ426،إجإرإعددإ1921مايوإإ30املواةقإإ1339رمضانإعامإإ22عوضتإالفقرةإالأخريةإابلفصلإالفريدإمنإالظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإإ

 .524صإإ1921يونيوإإ28املواةقإإ1339والإش



440 
 

إالفصلإالسادس

إيفإمحلإالسالح

إرخصةإيفإذكلإوتولبإذه إ إاكنتإبيد  ذا إا  ل إا  إأأوإخفيا إظاذرا إأأنإحييلإسالحا لإيسوغإلأحد

إأأوإالقايدإ داءإعرشإبس يواتإأأإبعدإالرخصةإمنإولةإاملراقبةإاملدنيةإوالعسكريةإوتعوىإلوالهباإمنإالااشا

املدنيةإأأوإالعسكريةإاليتإلهاإإصإخشصيةإوممضاةإمنإولةإاملراقبةخحسنيةإوجيبإأأنإتكونإأأوراقإذه إالرإ

لغاءإالرخصإاملهكورةإوتتضينإعددإالأسلحةإونوعهاإكامإيلزمإعىلإمنإأأرادإبيعإأأوإ النظرإيفإذكلإوميكنإا 

إكرمه:رشاءإسالحإأأنإيعملإبهكلإالولةإذويإالنظرإولإحقإيفإمحلإالسالحإلل يتإذ

إملنإحُكإعليهإجبناية؛إ-أأول

إالعامإاذليإي يإا طالقإرساحه؛إملنإحُكإعليهإجبرميةإوذكلإيفإأأثناءإ-اثنيا

إلليحجورين؛إ-اثلث

إللقارصينإاذلينإلإيتجاوزإس هنمإس اعةإعرشإعاما.إ-رابعا

إالفصلإالسابع

ولإأأنإيعيلإجيبإعىلإلكإمنإقدمإلليغربإأأولإمرةإواكنإمعهإبعضإالأسلحةإاملاينةإابلفصلإالأإ

إابلرشوطإاملعينةإابلفصلإالسادسإحبيثإيأأخهإرخصةإيفإمحلها.

إالفصلإالثامن

ميكنإالرتخيصإيفإصنعإالأسلحةإالوطنيةإوالتجارةإةهياإاكلاندقياتإذاتإالأشفارإوذاتإاحلاةإوالغريإ

إالوطني إعىل إجيب إول إاجمللوبة إالأسلحة إبيع إشأأن إيف إاملقررة إالايضاء إوالأسلحة إاجلعاب إدةعإاملرشطة ني

إبيعإالأسلحةإوهلمإأأنإمينعواإ الضامنةإكامإأأنهإجيوزإمحلإالأسلحةإالوطنيةإاجاانإوعىلإالولةإاحملليةإأأنإيراقبوا

ذاإاقتضتإاحلاةلإذكلإوأأنإيتخهواإعىلإالفورإرإ خصإمحلإالسالحإكامإهلمإأأنإيزنعوذاإمؤقتاإمنإأأحصاهباإا 

إلكإالوسايلإاليتإيروهناإلزمةإحلفظإالأمنإالعام.

إالثإــابإالثــالب

إيفإالعقوابت

إالفصلإالتاسع

دخالإالاضايعإاملينوعةإحبوزذاإمنهإوابلعقوابتإواذلعايرإال تيةإوذكلإ يعاقبإلكإمنإأأدخلإأأوإحاولإا 

إحبُكإمنإاحملامكإذواتإالنظرإيفإذهاإالشأأن.

إالفصلإالعارش

إللتجا إاملفتوحة إاملرايس إمن دخالها إا  إحاول إأأو إاملينوعة إالاضايع إأأدخل إمن إا حدىإيعاقب إمن إأأو رة

إماكتيبإادليوانةإدماإيأأيت:

إالاضاعةإاجمللوبةإعىلإإ-أأول إتساويإقمية إزائدة إا ىلإأألفيإبس يوةإوبهعرية إمنإمخسامية إقدرذا بهعرية

إثالثإمرات.
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حدىإالعقوبتنيإةقط.إ-اثنيا إيعاقبإابلسجنإمنإمخسةإأأايمإا ىلإعامإواحدإأأوإاب 

إالفصلإاحلاديإعرش

دخالهاإمنإغريإاملرايسإاملفتوحةإللتجارةإأأوإخارجاإعنإيعاقبإمنإأأدخلإالاضايعإاملين وعةإأأوإحاولإا 

إأأحدإماكتيبإادليوانةإدماإيأأيت:

إزاإ-أأول آلفإبس يوةإحسنيةإوبهعرية إأ إمنإأألفإا ىلإمخسة إقدرذا إتساويإقميةإالاضاعةإيبهعرية دة

إاجمللوبةإعىلإثالثإمرات.

حدىإالعقوبإإ-اثنيا إتنيإةقط.ابلسجنإمنإثالثةإأأشهرإا ىلإعامنيإأأوإاب 

إالفصلإالثاينإعرش

يعاقبإمنإابعإخفيةإأأوإاحتيالإالاضايعإاملينوعةإهبهاإالظهريإأأوإمنإأأخفاذاإأأوإنقلهاإابلعقوابتإاملاينةإ

إابلفصلإالعارش.

إالفصلإالثالثإعرش

إالعارشإواحلاديإعرشإوالثاينإعرشإ إابلفصول إاملهكورة إيشاركونإيفإارتاكبإاخلوااي يعاقبإاذلين

اليتإجتريإعىلإاملرتكبنيإأأنفسهمإوتعتربإالأس اابإاليتإتدلإعىلإاملشاركةإحسبإالقانونإبنفسإالعقوابتإ

إاذليإيمتىشإعليهإاجمللسإاذليإُلإالنظرإيفإذكل.

إالفصلإالرابعإعرش

ذاإظهرإللقايضإيفإالقضيةإأأنإخيففإقدرإالعقوبةإةهلإأأنإخيفضإأأمدإالسجنإا ىلإأأقلإمنإمخسةإأأايمإ ا 

لإأأنإالسجنإلإميكنإأأنإيكةإبس يوواذلعريةإا ىلإأأقلإمنإمخسامي واذلعريةإإثالثةإأأايمإنإأأقلإمنوةإحسنيةإا 

إأأقلإمنإمخسةإوس اعنيإبس يوةإحسنيةإةاميإذوإمبنيإابلفصلإالثاين.

إقواعدإوقتية

جيرواإالالزمإيفإشأأهناإوحيوزواإرخصةإإنجيبإعىلإأأراببإالأسلحةإالقاطننيإال نإابل ايةلإالرشيفةإأأإ

جراءإالعيلإهبهاإالظهريإومجيعإالأسلحةإاملعدةإللصيدإإثالثةإأأشهرإمنإاترخيإيفإمحلهاإيفإظرفإأأجلإقدر  ا 

لإمنإاذلينإمينعونإمنإمحلإالسالحإدمقتىضإالفصلإ إللرمايةإبقصدإالفرجةإةالإتزنعإمهنمإا  وكهكلإاملعدة

إالرابعإلكنإجيبإأأنإيعنيإابلرخصةإعددإالأسلحةإونوعهاإوالسالم.

إ.1915املواةقإللخامسإعرشإمنإيونيوإس نةإإ1333عامإوحررإبرابطإالفتحإيفإةاحتإشعاانإ

إقدإجسلإذهاإالظهريإالرشيفإابلوزارةإالكربىإبتارخيإةاحتإشعاانإعامهإحصإبه.

إمحمدإبنإمحمدإاجلااص.

إاطلعإعليهإاملقميإالعامإوأأذنإبنرش .

إ.1915الرابطإيفإاخلامسإعرشإمنإيونيوإس نةإ

إليوطي.
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 دإوالعددإاحلربيةإووسقهاإومرورذايفإمنعإخروجإاملواإظهريإرشيف

يفإالاالدإونقلهاإمنإمركبإا ىلإأ خر
1

 

 ،امحلدإهللإوحد 

إالرشيفإاملؤرخإيفإ إدمقتىضإظهريان إأأنه إأأمر  إهللاإوأأعز إأأسام  إذها إ1333شعاانإإ2يعملإمنإكتابنا

إ إإ15املواةق إس نة إإ1915يونيه إاملغري إهبا إوالاجتار إالصيد إأأسلحة إجبلب إاملتعلق إابلضاط ابلظهريإالصادر

إ1347جحةإإ22والظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإإ1921مايوإإ30املواةقإإ1339رمضانإإ22الرشيفإاملؤرخإيفإ

 .1929املواةقإلفاحتإيونيهإس نةإ

الصادرإيفإتعينيإإ1924يربايرإس نةإإ25املواةقإإ1342رجبإإ19ودمقتىضإالظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإ

إملعاملإالقرطاسإأأو إلاائعيإالأسلحةإوعددذاإإالرشوطإاليتإميكنإدموجهبا إأأنإتبيعإمصنوعاهتا لفائفإالاارود

اذليإدموجبهإإ1925دجنربإس نةإإ8املواةقإإ1344جامدىإالأوىلإإ21ودمقتىضإالظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإ

يضاطإيفإاملنوقةإالفرنسويةإجلبإورشاءإالاارودإوعددإولوازمإأأسلحةإالصيدإوعددإالأسلحةإاملعدةإللريمإأأوإ

 إأأمرانإالرشيفإدماإيأأيت:لليداةعةإأأصدران

الفصلإالأول
2

 

إامللحقإ إالنص إيف إاملاينة إواللوازم إوالعدد إاملواد إخروج إذكل إخيالف إما إيصدر إأأن إا ىل إممنوعا يكون

ذاإ لإا  ىلإأ خرإا  عادةإوسقهاإأأيإمرورذاإيفإالاالدإونقلهاإمنإمركبإا  بظهريانإالرشيفإذهاإوكهكلإوسقهاإوا 

إأأعويتإرخصةإدمخالفةإماإذكر.

قإللمكيسارإاملقميإالعامإيفإاختاذإتدابريإعنإالنسقإاملهكورإملنعإلكإبضاعةإغريإمعينةإيفإامللحقإوياقىإاحل

ذاإاكنإمنإامليكنإاس تعاملهاإلغاايتإعسكرية.  املهكورإا 

 الفصلإالثاين

دارةإالتجارةإوالصناعةإليقعإعرضهاإ نإاملوالبإاملتعلقةإابل ذنإدمخالفةإماإذكرإأأعال إترسلإا ىلإرئيسإا  ا 

ىلإالاكتبإالعامإلدلوةلإاحلاميةإاذليإحيُكإبشأأهنا.بعدإ  الاحثإةهياإا 

 الفصلإالثالث

أأنإوسائلإوتدابريإاملنعإاملنصوصإعلهياإيفإالفصلإالأولإلإتكونإعائقاإلسريإشؤونإالأسفارإاجلويةإ

سائلإاملهكورةإاملنتظيةإوالس ياحةإاجلويةإولإحلركةإأأوإنقلإالعددإواملوادإالناجتةإعادةإعنإدكلإكامإلإتكونإالوإ

مانعاإخلروجإالأسلحةإاليتإأأعويتإيفإشأأهناإرخصإوقتيةإل دخالهاإطاقإالرشوطإاملاينةإيفإظهريانإالرشيفإ

 .1929املواةقإلفاحتإيونيوإإ1347جحةإإ23املؤرخإيفإ

                                                 
1

 .491صإإ1936أأبريلإإ10بتارخيإإ1224اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
2

)ةاحتإأأبريلإإ1357حمرمإإ29بتارخيإإ1327(،إجإرإعددإ1937دجنربإإ27)إ1356شوالإإ23متمإابلفصلإالفريدإمنإالظهريإالرشيفإاحملررإيفإإ

 .572(إصإ1938
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 الفصلإالرابع

إاحلاديإعرشإ إالفصل إيف لهيا إا  إالعقوابتإاملشار إجتريإعلهيا إالرشيفإذها إاخملالفاتإلظهريان ن منإا 

الصادرإبضاطإجلبإأأسلحةإإ1915يونيوإس نةإإ15املواةقإإ1333شعاانإإ2ظهريانإالرشيفإاملؤرخإيفإ

 الصيدإوالاجتارإهباإوالسالم.

 .1936مارسإإ11املواةقإإ1354جحةإإ17وحررإابدلارإالايضاءإيفإ

 .مارسإسنتهإ23جحةإعامةإاملواةقإإ29بتارخيإإقدإجسلإذهاإالظهريإالرشيفإيفإالوزارةإالكربى

 محمدإاملقري

 اطلعإعليهإوأأذنإبنرش 

 1936مارسإس نةإإ11الرابطإيفإ

إ.ذيلوإ:املعمتدإابل قامةإالعامة
* 

*   * 
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إوالعددإاحلربيةإإابلظهريإالرشيفإالصادرإيفإمنعإخروجإاملوادإإ–ملحقإ

 منإمركبإا ىلإأ خرووسقهاإومرورذاإيفإالاالدإونقلهاإ

 ضيةإوالاحريةإواجلويةالواقةإالأوىلإيفإالتسليحاتإوالتجهزياتإالأرإ

إللحربإأأإ) إمعدة إتكون إما إأأسفهلإوذكلإعند إاليتإيهإمبينة إمثل إاحلربية إواملواد إوالعدد إالأسلحة )

 الأرضيةإأأوإالاحريةإأأوإاجلويةإأأوإخمصصةإهبا:

 الانادقإوالانادقإالقصريةإوالانادقإاملدعوةإ)إقربينية(؛إ-1

 رشاشة؛املداةعإالرشاشةإوالانادقإالرشاشةإواملسدساتإالإ-2

 املداةعإومرايمإالقنابلإعىلإاختالفإأأنواعها؛إ-3

 أأعال ؛إ3-2-1القهائفإوعددإالأسلحةإاملاينةإيفإالفقراتإإ-4

آلتإمس تعيةلإيفإ-5 إوتصويبإإأ إبرييسكربإوءالاتإللرتصد إمدعوة إحتتإاملاء إما الغوصإملعاينة

آلتإللاحتإعنإادلوىإواس امتعهإوللرقوبإابندراجإالآل تإاملس تعيةلإلتصويبإاملرىمإمنإاملداةعإوضاوهاإوأ

 اجلوإبقصدإا طالقإوريمإالقنابلإمنإأأعىل؛

ءالاتإوأأدواتإمعدةإلزنفإالقنابلإوالقنابلإالصغريةإاملدعوةإ)جراند(إواحلراةاتإمنإاجلوإأأوإمنإإ-6

 ْعقإالاحرإوماإشالكهاإمنإالقهائف؛

بداخلإالأرضإأأوإيفإْعقإالاحرإإالقنابلإالصغريةإجراندإوالقنابلإواملفرقعاتإأأوإالقهائفإاملوضوعةإ-7

اثبتةإاكنتإأأوإمتحركةإواحلراةاتإلنقضإاملراكبإوتغرقهياإأأوإالقنابلإالصغريةإ)جراند(إاليتإتقهفإمنإْعقإ

 الاحر؛

 املوادإالرسيعةإالالهتابإلس تعاملإالأسلحةإوالآلتإوالأدواتإوالآلتإاملاينةإأأعال ؛إ-8

 صفحةإوالعرابتإالأطيوبيليةإملاإذكرإأأعال ؛الصفاحئإاحلديدةإوادلروعإوالأدواتإاملإ-9

آلتإل رسالإأأشعةإالنور؛إإ-10  أأدواتإلتوليدإاحلركةإوأ

 تإللكتابةإالرسية؛ءالاإ-11

 أأنواعإالاارودإواملفرقعاتإماإعىلإالاارودإالأسودإاللون؛إ-12

 أأدواتإادلةاعإوالوقاية.إ-13

 معإتوابعهاإب.إأأجزاءإمنفصةلإترتكبإمهناإتكلإالأسلحةإوالعددإواملوادإ

 الواقةإالثانيةإيفإالأسلحةإوالعددإواملوادإاليتإميكنإاس تعاملها

 معاإملقاصدإعسكريةإأأوإغريإعسكرية

 الأسلحةإالايضاء؛إ-1

 املسدساتإعىلإاختالفإأأنواعهاإوعددذا؛إ-2
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إواذليإإ-3 إالشخصية إواملداةعة إاكلصيد إعسكرية إغري إملقاصد إاملس تعيةل إأأو إاملعدة إالنارية الأسلحة

 زمإعدداإميكنإاس تعاملهاإيفإالأسلحةإالناريةإاملاينةإيفإالواقةإالأوىل؛تس تل

 الأدواتإوالآلتإاخملصصةإلصنعإالأسلحةإوالعددإواملوادإاملهكورةإمنإالواقةإالأوىلإالثالثةإوالرابعةإ-4

إاحلرإإ-5 إأأو إالكاميوية إأأدواتإالقهفإاملس تعيةلإيفإاحلربإابملواد إالناريةإومجيع آلتإلقهفإاملواد بإأ

يقادإاحلريق؛  اب 

املوادإالكاميويةإاملدعوةإاكزموطارودوإلويزيتإواتيالرسنيإديكولوريإمتيالرسنيإديلكورىإومجيعإإ-6

يقادإاحلريق.  املوادإاملعدةإللحربإابس تعاملإاملوادإالكاميويةإواب 

 الأسلحةإوالعددإاحلربيةإالاحريةإ–الواقةإالثالثةإ

إوتدخلإة إاملراكبإاليتإحتيلإاملناطيدإوالغواصاتإوكهكلإأأسلحهتاإاملراكبإاحلربيةإهمامإاكنإنوعها هيا

إومشيولهتاإ إاليتإيهإموضوعةإيفإاملراكبإواليتإتعدإمنإجتهزياهتا إاحلربية إواللوازم إواملواد إوعددذا وأأهجزهتا

 الاعتياديةإ.

 الأسلحةإوالأهجزةإاجلويةإ–الواقةإالرابعةإ

إأأوإاملفصوةلإأأج إبلوازهما إاملناطيدإاجملهزة إوالغريإاملرتكاةإاكنتإأأثقلإمنإالهواءإأأوإأأخفإمنهإأأول: زاؤذا

ماإللحروبإاجلويةإ ماإلليعانيةإالعسكريةإأأوإالاحريةإوا  ويهإاليتإابعتاارإنوعهاإوصنعهاإتكونإصاحلةإأأوإمعدةإا 

إلنقضإاملراكبإ إاحلراقاتإاملعدة إلنقلإأأوإريمإالقنابلإأأو ما إوا  إالواجية إاملداةع إأأو إالرشاشة إاملداةع بواسوة

 ريقهاإأأوإاملناطيدإاملهيأأةإأأوإاملعدةإلتجهزيذاإبأأحىلإالآلتإأأوإالعددإاملاينةإيفإالفقرةإال تيةإأأسفهل؛وتغ

إاملعدةإ إوالأهجزة إاخلصوصية إاملراصد إأأو إالصغرية إوالأبراج إابملناطيد إاخملتصة إوالرشاشات إاملداةع اثنيا:

 ؛ إالقنابلإواحلراةاتلوضعإالقنابلإوالآلتإاحلامةلإللحراقاتإوالآلتإالصاحلةإلريمإذه

إوأأقساهماإ إالأوىلإأأعال  إاملناطيدإاملاينةإيفإالفقرة إهبا إاليتإتصنع إلليناطيدإواملواد إالآلتإادلاةعة اثلثا:

إوأأجزاءإ إلليناطيد إ)موور( إالاحرية إالآلت إوكهكل إالأرض إعىل إواس تواهئا إحللولها إاملعدة إوالأهجزة السفىل

 ضإمثلإاللولبإوالأسوواانتإوالآلتإاملعدةإلضغطإالهواء.املناطيدإالرضوريةإاملفصوةلإبعضهاإعنإبع

 بقيةإاللوازمإوالآلتإاملعدةإللوريانإ–الواقةإاخلامسةإ

أأول:إاملناطيدإاجملهزةإبلوازهماإأأوإاملفصوةلإأأجزاءذاإمنإبعضهاإوالغريإاملركاةإسواءإاكنتإأأثقلإمنإالهواءإ

 ؛أأوإأأخفإمنهإغريإاملناطيدإادلاخةلإيفإالواقةإالرابعة

إوأأقساهماإ إالأوىلإأأعال  إاملناطيدإاملاينةإيفإالفقرة إمهنا إاليتإتصنع إلليناطيدإواملواد إالآةلإادلاةعة واثنيا:

إاملناطيدإ إوأأجزاء إلليناطيدإ)موطور( إعىلإالأرضإوكهكلإاحملركة إواس تواهئا إحللولها إاملعدة السفىلإوالأهجزة

 املعدةإلضغطإالهواء.إالرضوريةإاملفصوةلإبعضهاإعنإبعضإمثلإاللولبإوالأسوواانت
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ضبط جلب األسلحة وعددها للمنطقة 

من اإليالة الرشيفة ويف  الفرنسوية

 وحملها وحيازتها واستيداعها   املتاجرة بها
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إظهريإرشيفإيفإضاطإجلبإالأسلحةإوعددذاإللينوقةإالفرنسوية

ويفإاملتاجرةإهباإومحلهاإوحيازهتاإواستيداعهاإمنإال ايةلإالرشيفةإ
1
إ

إامحلدإهللإوحد ،

إابــانإالأسبــبي

إ إالفرنسوية إللينوقة إللأسلحة إاملعدة إواذلخائر إالاارود إوأأنواع منإال ايةلإالرشيفةإا نإجلبإالأسلحة

واثنهياإإ1915يونيوإس نةإإ15وكهكلإاملتاجرةإهباإومحلهاإقدإجرىإضاوهاإابلظهائرإالرشيفةإاملؤرخإأأولهاإيفإ

وخامسهاإيفإةاحتإإ1925دجنربإس نةإإ8ورابعهاإيفإإ1924يربايرإس نةإإ25واثلهثاإيفإإ1918ش تنربإ20يفإ

إ.1929إيونيوإس نة

إ إوجوب إعن إهجة إمن إالرضورة إأأسفرت إاملتعلقةإوقد إابملقتضيات إتمتميه إأأو إاملهكور إالضابط تدقيق

مساكهاإواملتعلقةإ)أأيإاملقتضياتإابلعقوابتإ بتحديدإوتعريفإالأسلحةإاحلربيةإواستيداعإالأسلحةإوعددذاإوا 

مساكإالأسلحةإوعنإعدمإجتديدإتكلإالرخص(إكامإأأسفرتإ املرتتاةإعنإعدمإرخصةإمحلإالسالحإوعنإا 

مبارشةإتنظميإاختصاصاتإالولةإذويإاملصلحةإيفإالأمرإةاميإيتعلقإبتسلميإالرضورةإمنإهجةإأأخرىإعنإ

أأنواعإالرخصإةظهرإمنإاملناسبإواملالمئإهبه إاملناس اةإمجعإمجملإالقواننيإالراجعةإللأسلحةإواجلاريإالعيلإ

إهباإال نإيفإنصإواحدإةههاإذوإاملقصودإمنإظهريانإالرشيفإذهاإوالسالم.إ

إ إهللاإوأأعزإأأمر إأأنناإأأصدرانإأأمرانإالرشيفإدماإيأأيت:يعملإمنإكتابناإذهاإأأسام

إابإالأولإـالب

إيفإجلبإالأسلحة

إالفصلإالأول

إا ىلإاملنوقةإالفرنسويةإمنإ مينعإجلبإأأسلحةإاحلربإكامإيهإمبينةإيفإامللحقإلظهريانإالرشيفإذها

إال ايةلإالرشيفة.

                                                 
1

إ؛761صإإ1937أأبريلإإ30تارخيإبإإ1279اجلريدةإالرمسيةإعددإإ

 ؛1552صإإ1939غشتإإ25بتارخيإإ1400،إجإرإعددإ1939مايوإإ26املواةقإإ1358ربيعإالثاينإعامإإ6مغريإابلظهريإالرشيفإاحملررإبتارخيإ 

 ؛1268صإإ1941إبتارخيإةاحتإغشتإ1501،إجإرإعددإ1941يوليهإإ8املواةقإإ1360جامدىإالثانيةإعامإإ12مغريإابلظهريإالرشيفإاحملررإبتارخيإ 

 ؛إ438صإإ1949مارسإإ18بتارخيإإ1899،إجإرإعددإ1949يربايرإإ19املواةقإإ1368ربيعإالثاينإعامإإ20مغريإابلظهريإالرشيفإاحملررإبتارخيإ 

 (إ1954إأأكتوبرإ15)إ1374صفرإإ16بتارخيإإ2190،إجإرإعددإ1954ش تنربإإ18املواةقإإ1374حمرمإاحلرامإإ19ممتمإابلظهريإالرشيفإاملؤرخإبتارخيإ

 .2739صإ

 إ.2729(إصإ1955ش تنربإإ23)إ1375صفرإإ5بتارخيإإ2239،إجإرإعددإ1955ش تنربإإ3املواةقإإ1375حمرمإإ15مغريإابلظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإ
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ةإبهكلإيسليهاإمديرإالأمنإيقعإجلبإالأسلحةإوعددذاإغريإأأسلحةإاحلربإبعدإاحلصولإعىلإرخص

إالفصلإ إاملراقبةإابلناحيةإوبرشطإمراعاةإالاس تثناءإاملنصوصإعليهإإيفإ إأأوإانئاهإبعدإاستشارةإولة العام

إالثامنإعرشإبعد .

لإبواسوةإماكتبإادليوانةإابلتخومإالربيةإوالاحريةإمنإاملنوقةإاملهكور. جنازإاجللبإاملهكورإا  إولإميكنإا 

ماإإيفإليتإيرخصواذلخائرإالوحيدةإا ماإابلأكحلإوا  جلهباإيهإالقراطيسإاملركاةإمنإالاارودإاملعربإعنهإا 

إابرودا إاحملشوة إالصغرية إاحلقق إومن إوكيس ي إيفإإإابلاري إ إغالاا إاملس تعيةل إوالرصاصات إوالرش )كبسول(

إالأسلحةإغريإأأسلحةإاحلربإوكهكلإاملوادإاملعدةإلصنعها.

الفصلإالثاين
1
إ

دلئهإبرخصةإمحلإوحيازةإالسالحإوكهكلإتعوىإرخصةإاجللبإحلاجي اتإاجلالبإالشخصيةإعندإا 

إنفسإالوقتإمعإذه إالرخصة.إيفإابلورقةإامللحقةإاملسلية

الورقةإاملهكورةإولإميكنإلشخصإواحدإأأنإإيفإوينصإكتابةإعىلإجلبإالعددإعندإاترخيإذهاإاجللب

لحةإخمتلفةإأأوإأأسلحةإالرمايةإأأكرثإأأوإالفخرإأأوإمجموعإأأسإالصيدإس نةإمس يحيةإحلاجياتإأأسلحةإيفإيدخل

دخالإأأكرثإمماإيلزمإمنإاذلخائرإلصنعهاإولإيفإمنإأألفنيإقرطاسةإول دخالإأأكرثإمنإمخسإوعرشينإإيفإا  ا 

إقرطاسةإللأسلحةإاملداةعة.

لشخصإواحدإأأنإيدخلإيفإس نهإمس يحيةإواحدةإلأجلإأأسلحةإالصيدإأأوإالفخرإأأوإزينةإإولإميكن

عداإأأسلحةإالصاةلإأأوإأأسلحةإحمالتإالريمإاليتإتقهفإالاارودإطلقةإبعدإطلقةإمنإالايتإأأوإأأسلحةإالريمإماإ

إيلزمإمنإاملوادإ إأأكرثإمما إأأو إالثالثةإمنإالفصلإالثالثإعرشإأأكرثإمنإأألفنيإقرطاسة إاملاينةإيفإالفقرة العدد

إلصنعهاإأأوإأأكرثإمنإمخسةإوعرشينإقرطاسةإلأجلإأأسلحةإاملداةعة.

لهياومتنحإكهكلإرخصةإاجللبإلمت إالأسلحةإواملشارإا  إلايع الاابإالثاينإبعد إإيفإوينإادلاككنيإاملعدة

إالرخصةإنفسها.إيفإوجيبإأأنإحيددإالولبإبشأأهناإعندإلكإطلبإجديدإيانيإتفصيهل

لإمكيةإمعينةإحبيثإلإيتعدواإ ولإميكنإلأراببإادلاككنيإاملعدةإلايعإالأسلحةإأأنإجيلاواإمنإالاارودإا 

إالأوىلإمنإالفصلإالسادسإاملهكورإبعد إبرشطإإيفإاخملزنإيفإاستيداعهإأأقىصإالقدرإاملرخصإهلم الفقرة

إالفقرةإالثانيةإمنإنفسإالفصل.إيفإاعتاارإالاس تثناءإاملس تدرك

إأأراببإادلاككنيإيقيدإعندإاترخيه دةرتإخاصإياقىإبنيإإيفإا نإجلبإالأسلحةإوالعددإاذليإياارش 

إلميكهنم إال خرين إذؤلء إطلإأأيدي إلك إعند إادليواانتإعرضه إمفتش إعليه إويوقع إادلةرت إذها إويعمل ب

إوالأداءاتإابدلائرة.

                                                 
1

إالثالثةإابلفصلإالأولإمنإالظهريإالرشيفإاحملررإبتارخيإإ إ25بتارخيإإ1400،إجإرإعددإ1939مايوإإ26املواةقإإ1358ربيعإالثاينإعامإإ6غريتإالفقرة

إ.1552صإإ1939غشتإ
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إاينإإـابإالثـالب

إيفإإاملتاجرةإابلأسلحة

الفصلإالثالث
1
إ

وتتوقفإجتارةإالأسلحةإماإعداإالأسلحةإاحلربيةإعىلإرخصةإيسليهاإمديرإمتنعإاملتاجرةإابلأسلحةإاحلربيةإ

إ إانئاهإعىلإأأنإالرخصة إأأو إالأمنإالعام إالأسلحةإا دارة إلايع ما إابمجلةلإولإغريإوا  إللايع ما إا  إيؤذنإهبا املهكورة

إوالعددإابمجلةلإوابلتفصيلإمعا.

ولإجيوزإلصحابإالرخصةإابلايعإابمجلةلإأأنإيبيعواإا لإلاائعيإالأسلحةإابلتفصيلإاملأأذونإهلمإبهكلإكامإ

إ2منإالفصلإالثاينإوالفقراتإإ7وإ6وإ5جيبإعلهيمإأأنإيراعواإمثلإذؤلءإالاائعنيإابلتفصيلإمقتضياتإالفقرةإ

إإ4وإ3و إعدد إوالفقرة إالفصلنيإالسادسإوالسابع إالأسلحةإإ5من للفصلإالثالثإعرشإويكونإلرخصإبيع

والعددإابمجلةلإوالتفصيلإمعاإعددإحمدودإولإميكنإأأنإمتنحإيفإلكإمدينةإأأوإمركزإمعنيإا لإرخصةإواحةإلألفإ

إأألفإومائتنيإمنإرخصإالصي إمن إجزء إالناحيةإومائتنيإأأو إيف إالثالثإالس ننيإالأخرية إخالل إاملسلية د

إاملوجودةإةهياإتكلإاملدينةإأأوإذكلإاملركز.

املتاجرةإابلأسلحةإجيبإعليهإأأنإيوجهإطلااإبهكلإا ىلإمديرإالأمنإالعامإإيفإولكإخشصإأأرادإالتعاطي

يهإأأنإيلحقإبولاهإشهادةإأأوإانئاهإبواسوةإرئيسإاملصاحلإالادليةإأأوإبواسوةإولةإاملراقبةإاحمللينيإوجيبإعلإ

إابلعيلإ إعىلإالزتامه إيوقع إكهكلإأأن إاملهكورينإوجيبإعليه إالولة إأأحد إُل إيسليها إوأأخالقه إحياته حبسن

صندوقإاخلازنإالعامإللحاميةإضامنةإماليةإيالغإمقدارذاإعرشةإإيفإدمقتضياتإظهريانإالرشيفإذهاإوأأنإيودع

آلفإةرنكإمنإنقودإأأوإس نداتإوذكلإحسبإالقواعدإوإ ظهريانإالرشيفإاملؤرخإإالرشوطإاملس تدركةإإيفأ

أأمرإضامانتإامللزتمنيإكتابةإأأوإدمزايدةإابلقيامإإيفإالصادرإ1917ينايرإإ20املواةقإإ1335ربيعإالأولإإ26يف

تكوينإإيفإحزيإالأموالإاملنقوةلإادلاخةلإيفإخبدماتإأأوإابملئونإحبسبإأأمرإادلوةلإوالادلايتإغريإأأنهإلإتدرج

رةإس نداتإاخلزينةإوس نداتإحاميةإالوطنإسواءإاكنإمعنيإةهياإامسإمالكهاإأأمإلإوبكيفيةإعامةإالضامنةإاملهكوإ

تكوينإإيفإيفإإأأجلإقصريإوحتسبإقميةإرؤوسإمالإال يراداتإادلاخةلإلكإالس نداتإاملاليةإاملس تحقإدةعها

إالضامنةإوةقاإل خرإسعرإمعروفإساعةإال يداع.

الفصلإالرابع
2
إ

ليهإيفإابملتاجرةجيبإعىلإلكإخشصإرخصإُلإ إيفإالأسلحةإأأنإيتخهإزايدةإعىلإجسلإاجللبإاملشارإا 

إدةرتاإلتقييدإالأسلحةإادلاخةلإواخلارجةإودةرتاإلتقييدإالعددإادلاخةلإواخلارجةإويهكرإ–الفصلإالثاينإدةرتينإ

إمعيلإيف إوعالمة إوعددذا إجعاهتا إ)دائرة إاملايعة إالعدد إأأو إوصفإالأسلحة إعندإلكإبيع إادلةرتين إذهين

                                                 
1

مارسإإ18بتارخيإإ1899،إجإرإعددإ1949يربايرإإ19املواةقإإ1368ربيعإالثاينإعامإإ20غريإابلفصلإالفريدإمنإالظهريإالرشيفإاحملررإبتارخيإإ

إ.438صإإ1949
2

ليهإأأعال ،إ1949يربايرإإ19املواةقإإ1368ربيعإالثاينإعامإإ20غريتإالفقرةإالثانيةإابلفصلإالفريدإمنإالظهريإالرشيفإاحملررإبتارخيإإ إ.املشارإا 
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إكامإيهإمس تدركة إواترخيها إرخصإمحلإالسالحإوحيازهتا إوعدد إوامسإاملشرتيإوحملإسكنا  إيفإصنعها(

إالفصلنيإاخلامسإعرشإوالتاسعإعرشإبعد .إ

ويهكرإيفإذهينإادلةرتينإعندإلكإبيعإوصفإالأسلحةإأأوإالعددإاملايعةإ)دائرةإجعاهتاإوعددذاإوعالمةإ

إوعد إيفإمعيلإصنعها(إوامسإاملشرتيإوحملإسكنا  إكامإيهإمقررة إواترخيا دإرخصإمحلإالسالحإوحيازهتا

ذاإاكنإاملشرتيإيبيعإالأسلحةإابلتفصيلإينبغيإبيانإالتارخيإاذليإ الفصلنيإاخلامسإعرشإوالتاسعإعرشإبعد إوا 

إسليتإُلإةيهإالرخصة.

الفصلإاخلامس
1
إ

إعنهإاجاانإمنإدونإلإيسوغإلأحدإمنإابئعيإالأسلحةإواذلخائرإاملهكورةإأأنإيبيعإشيئاإمهناإأأوإيتخىل

إأأنإيس تظهرإاملشرتيإلهاإأأوإاملتخ يإُلإعهناإبرخصةإمحهلإللسالحإأأوإحيازتهإوابلورقةإامللحقةإاليتإتسليها

إالوقتإنفسهإمعإذه إالرخصة.إإيف

إلشخصإأ خرإغريإمتاجر إيبيعه إأأو الأسلحةإمرخصإُلإإيفإولإجيوزإملاكلإسالحإأأنإيتخىلإعنه

ذاإاكنتإعندإذهاإالش لإا  خصإرخصةإحليازةإأأوإمحلإالسالحإوعندإبيعإالسالحإلشخصإأأوإعندإبهكلإا 

إاليتإ إالسالحإا ىلإال دارة التخ يإُلإعنهإةيجبإعىلإابئعهإأأوإاملتخىلإعنهإأأنإيرجعإالرخصةإاملتعلقةإهبها

إسليهتاإُل.

رإكامإلإميكنإتسلميإالأسلحةإوالعددإادلاخةلإيفإبيعإالأاثثإسواءإاكنإذهاإالايعإعنإطيبإنفسإأأوإبأأم

مساكإأأوإ منإال دارةإأأوإبأأمرإمنإاحملمكةإالعدليةإا لإلصانعيإالأسلحةإوابعهتاإأأوإلليشرتينإاحلائزينإلرخصةإاب 

محلإالأسلحةإمسليةإخاصةإيفإالشأأنإاملهكورإأأماإالأسلحةإوالعددإاحلربيةإاحملجوزةإمنإطرفإادلوةلإةتدةعإ

ذاإملإتكنإةائدةإلال دارةإيفإاس تعاملهاإا ىلإمصاحلإالأمنإالعامإأأوإلأيإمصلحةإْعوميةإميكنإلهاإأأنإتس إ تعيلهاإوا 

تالةهاإا ىلإحديقةإالووجبية. إةتسملإبقصدإا 

نإأأرادإاحدإالأشخاصإأأن نهإجيبإيتخىلإبالإرشطإولإاس تثناءإعنإإومنإهجةإأأخرىإا  سالحإماإةا 

إمقابةلإتوصيلإويوهجهإذهاإالأخريإلليس تودعإاملهكور.إيفإعليهإأأنإيسليهإلرئيسإالاوليسإاحمل ي

إفصلإالسادسال

خمازهنمإمكيةإمنإالاارودإاملعدإللصيدإتتجاوزإمائيتإكيلوإسواءإإيفإلإميكنإلااعةإالأسلحةإأأنإيستبقواإ

مناإينقصإمنإالمكيةإاملهكورةإلتصريإمخسةإوعرشينإكيلوإةاميإإيفإحققإأأوإيفإاكنإالاارودإاجعول قراطيسإا 

إالرباميل.إيفإيتعلقإابلاارودإاملوضوع

يفإإإعةإالأسلحةإاذلينإهلمإمس تودعإمرخصإهلمإةيهإطاقإالرشوطإاملس تدركةويس تثىنإمنإذكلإاب

ضاطإجلبإاملوادإاملفرقعةإإيفإالصادرإ1914إينايرإ14املواةقإإ1332صفرإإ17إيفإظهريانإالرشيفإاملؤرخ

إيشرتواإ إأأن إالأسلحة إلاائعي إميكن إول إاملس تودعات إا حداث إرشوط إتعيني إويف إهبا إواملتاجرة وتروجيها

                                                 
1

ليهإأأعال ،إ1941يوليهإإ8املواةقإإ1360جامدىإالثانيةإعامإإ12غريإابلفصلإالفريدإمنإالظهريإالرشيفإاحملررإبتارخيإإ إ.املشارإا 
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لإمكيةإمعينةإحبيثإلإيتجاوزإالقدرإالأقىصإاملس تدركابملنوقةإ الفقرةإالأوىلإمنإإيفإالفرنسويةإمنإالاارودإا 

إذهاإالفصلإبرشطإمراعاةإالاس تثناءإاملنصوصإعليهإأأعال .

إالفصلإالسابع

إتقيد إالأسلحة إابعة إالفرنسوية إابملنوقة إواذلخائرإاليتإينجزذا إالرشاءاتإللعدد إادلةرتإإا نإمجيع يفإ

إالفقرةإالأوىلإمنإالفصلإالرابع.إيفإإاملس تدركاخلصويص

ذاإأأرسلإلأحدإالااعةإاملرخصإل ماإمنإإيفإإوا  ماإمنإبالدإأأجنايةإوا  ذكلإابرودإوذخائرإمس تجلاةإا 

إأأثناءإ جازةإمرورإتقدمإلزوما معيلإأأوإمنإمس تودعإمرخصإةيهإقانونياإةيقعإماإذكرإمنإال رسالإدمقتىضإا 

إالإ إأأو إاملدنيني إللولة إالنقل إوتعنيمدة إطلاوذا إلكام دارةإإيفإعسكريني إا  إتسليها إاليت إذه  إاملرور جازة ا 

تااعها. إادليواانتإوالأداءاتإأأجلإالنقلإوكيفيتهإوكهكلإالورقاتإالواجبإا 

إويإ إعىلإعهدته إالاائع إاملرسةلإا ىلإاملاكنإاملعنيإيأأخهذا إابلكناشإقإوعندإوصولإاذلخائرإوالعدد يدذا

جازةإاملرورإاليتإيسليهاالفقرةإالأإإيفإاخلصويصإاملنصوصإعليه إيفإوىلإمنإذهاإالفصلإوينصإعىلإذكلإا 

إمقابةلإتوصيلإا ىلإولةإاملراقبةإاحمللينيإاذلينإيرجعوهناإا ىلإمكتبإادليوانةإاذليإسليها.

إالفصلإالثامن

إبيعها إوحمالت إالأذلية إالأسلحة إصنع إمعامل ن إوالغريإإا  إاحلاة إوذات إالأشفار إذات )اكلاندقيات

والأسلحةإالايضاء(إميكنإأأنإيرخصإةهياإبنفسإالرشوطإاجلاريةإعىلإحمالتإبيعإالأسلحةإاملرشطةإاجلعابإ

إاملراقبةإاحمللينيإبيعإ إأأعال إولإجيبإعىلإابئعيإالأسلحةإالأذلينيإدةعإالضامنةإاملاليةإويراقبإولة املهكورة

إالأسلحةإومينعونهإلكإمرةإتقتيضإاحلاةلإذكل.

إالفصلإالتاسع

ظهريانإالرشيفإاملؤرخإيفإإيفإيسإاملرخصإةهياإحسبإالرشوطإاملس تدركةا نإحمالتإصنعإالقراطإ

ضاطإصنعإاملفرقعاتإلإميكنإلهاإأأنإتبيعإإيفإالصادرإ1914أأبريلإإ14املواةقإإ1332جامدىإالأوىلإإ18

إعلهيا إاملنصوص إواذلخائر إالعدد إبهكل إلرخصة إاحلاملني إالأسلحة إظهريانإإلاائعي إمن إالأول إالفصل إ يف

إنفسإالفصلإاملهكور.إيفإلإوةقاإللرشوطإاملعينةالرشيفإذهاإا إ

إالفصلإالعارش

إاملس تدركةإيفإيتخه إعىلإادلةاتر إالقراطيسإزايدة إمنإظهريانإإيفإلكإمعيلإلصنع إالسابع الفصل

دةرتإخصويصإمعملإعليهإوموقعإإ1914ينايرإ14املواةقإإ1332صفرإإ17إيفإالرشيفإاملهكورإسابقاإاملؤرخ

إاملراقبةإاحملإ لينيإيهكرإةيهإعندإلكإبيعإأأمهيةإالولبإووصفإموجزإلذلخائرإاملايعةإوامسإمنإطرفإولة

إ إواترخيإرخصته إادلةرتإعندإلكإطلبإمنإطرفإولةإإ–املشرتيإوحملإسكنا  وجيبإأأنإيعرضإذها

إاملراقبةإاحمللينيإليوقعواإعليه.
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الفصلإاحلاديإعرش
1
إ

إأأوإلأسلحةإالفخرإأأوإلأسلحةإإالصيدإداموااملنوقةإالفرنسويةإابروداإأأوإإيفإلكإمنإأأرادإأأنإيشرتي

الصاةلإأأوإأأسلحةإحمالتإالريمإاليتإتقهفإالاارودإإماإعداإأأسلحةإلزينةإالايتإأأوإلأسلحةإالريمإأأوإاملداةقة

طلقةإبعدإطلقةإمنإالعددإاملاينةإيفإالفقرةإالثالثةإمنإالفصلإالثالثإعرشإجيبإعليهإأأنإيقدمإزايدةإعىلإ

إإالورقةإامللحقةإاليتإسليتإُلإيفإنفسإالوقتإاذليإحازإةيهإذه إالرخصة.إرخصةإمحلإالسالحإأأوإحيازته

إالورقةإامللحقة.إيفإويقيدإاترخيإتسلميإالعدد

إالفصلإالثاينإعرش

نإخصوصإالناسإلإميكهنمإأأنإيشرتوا املنوقةإالفرنسويةإمنإالعددإأأكرثإمماإميكهنمإجلاهإإيفإذهاإوا 

الفقرةإالرابعةإمنإنفسإإيفإبرشطإاعتاارإالاس تثناءإاملنصوصإعليهمهناإوةقاإللفصلإالثاينإاملهكورإسابقاإوإ

إالفصلإاملهكور.

إالاابإالثالث

إيفإإمس تودعاتإالأسلحةإوالعددإومحلإالأسلحةإوحيازهتاإ

إمس تودعاتإالأسلحةإوالعدد

إالفصلإالثالثإعرش

إوالعدد إالأسلحة إاستيداع إاملرخصإهلمإمينع إخصوصإالناسإالغري إبهكلإيفإعند ويكونإإاملتاجرة

إمسكنإواحدإمعإحيازةإمس مترةإأأكرثإمنإثالثةإأأسلحة.إيفإاستيداعإالأسلحةإملاإجتمتع

إويس تثىنإمنإاملقتضياتإاملهكورةإأأعال إماإيأأيتإ:

إأأسلحةإالفخرإأأوإمجموعإأأسلحةإخمتلفة؛إ–أأولإ

إ راطيسإحمشوةإةقطإابلفومليناتإأأوإقإميلميرتاتإ6بنادقإالأنديةإاليتإتس تعيلإعدداإدائرهتاإإ–اثنيا

إميلميرتاتإونصف(.إ5)إإ BBإ22شورطإأأوإإ22دائرهتاإ

وميكنإأأنإتعوىإبكيفيةإاس تثنائيةإرخصإخصوصيةإتتعلقإبأأسلحةإزائدةإمعدةإللصيدإوبأأسلحةإغريإ

إمجيعإالأحوالإس تة.إيفإظاذرةإمعدةإلليداةعةإمنإدونإأأنإيتعدىإمجملها

إ إمن إمكيات إالأسلحة إابئع إعند إيوجد إملا إالعدد إاستيداع إعىلإويكون إزائدة إالقراطيس إأأو الاارود

مسكنإخشصإماإأأكرثإمنإمخسامئةإمنإالقراطيسإأأوإإيفإأأوإالفصلنيإالثاينإوالسادسإيفإالمكياتإاحملدودة

إمنإموادإلإيس توجهباإصنعها.

                                                 
1

ليهإأأعال ،إ1939مايوإإ26واةقإاملإ1358ربيعإالثاينإعامإإ6غريتإالفقرةإالأوىلإابلفصلإالأولإمنإالظهريإالرشيفإاحملررإبتارخيإإ إ.املشارإا 
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الفصلإالرابعإعرش
1
إ

ىلإأأحصابإحمالتإ إا  لغاؤذا إا  إممكن إتعوىإرخصإمؤقتة إأأن إتكونإإالريمميكن إبرشطإأأن ابملوامس

إوأأنإتكونإدائرهتاإعىلإالأكرثإس تةإميلميرتاتإأأوإحمالتإالريمإاليتإبأأيدهيمإمنإطاقةإأأسلحةإالصاةلإالأسلحة

إإوتقهفإالاارودإطلقةإبعدإطلقةإمنإاملوادإاملاينةإيفإالفقرةإالثالثةإمنإالفصلإالثالثإعرشإأأعال .

إمحلإالأسلحة

إالفصلإاخلامسإعرش

ا نإملإحيصلإعىلإرخصةإتسيىإرخصةإمحلإولإحيقإلأيإخشصإأأنإحييلإسالحاإظاذراإأأوإخفياإ

إالسالح.

إالأمرإويفإورقةإهباإطابعإاخملزن.إيفإوتعوىإذه إالرخصةإبناءإعىلإطلبإذويإاملصلحة

إ إالغريإإ–أأول إللأسلحة إيرجع إةامي إالناحية إولة إاستشارة إبعد إانئاه إأأو إالعام إالأمن إمدير إيد عىل

إالظاذرة.

إاميإيرجعإللأسلحةإالظاذرة.إعىلإيدإرئيسإالناحيةإأأوإالرتابإةإ–اثنياإ

إاملولبإصورةإمشس يةإبنظريينإوورقةإعدليةإعددإ مؤرخةإمنإمدةإتقلإعنإثالثةإإ3وتلحقإهبها

إأأشهرإأأوإغريذاإمنإالأوراقإاملامثةلإلها.إ

لإللشخصإنفسهإوميكنإنزعها. إا نإرخصةإمحلإالسالحإلإتصلحإا 

لإرإإ21س نةإا ىلإإ17ينإمنإرولإميكنإأأنإيعوىإلليحجوإ محلإالسالحإاملعدةإللصيدإإيفإخصس نةإا 

إبناءإعىلإطلبإمقدمهيم.

لإتسلميإرخصةإواحدةإتانيإةهياإبتدقيقإممزياتإلكإمهناإأأماإإالصيدإولإيتسببإعنإأأسلحة املعتادةإا 

ةتسببإعهناإتسلميإرخصةإخصوصيةإعنإلكإسالحإخيصصإةهياإنوعإالسالحإإالصيدإالأسلحةإغريإأأسلحة

محلإالسالحإأأثناءإس نةإمس يحيةإوميكنإأأنإجتددإعىلإيدإولةإالسلوةإإويصحإاس تعاملإرخصةإ–إوممزياته

ورقةإهباإإيفإعىلإيدإانئبإرئيسإالناحيةإأأوإالرتابإةاميإيرجعإللأسلحةإالظاذرةإوتعوىإاذلينإسليوذاإأأو

إلكإس نة.إيفإطابعإخمزينإمثهناإعرشونإةرناكإيؤدى

إظريذاإالثاينإابرومةإكناشإالرخص.وجيبإأأنإتلصقإهباإصورةإحاملهاإمدموغةإابلوابعإكامإيلصقإن

وتعوىإاجاانإرخصةإمحلإالسالحإاملصنوعإعىلإيدإالأذايلإتسليهاإولةإاملراقبةإاحملليونإوميكهنمإنزعهإ

الفقرةإالسابقةإعىلإذه إالرخصإإيفإملاإيظهرإهلمإأأنإالظروفإتقيضإبهكلإولإتنواقإاملقتضياتإاملشيوةل

إم إورقة إالسالح إمحل إرخصة إمع إكهكل إابملنوقةإوتعوى إاملاارش إالعدد إرشاء إأأو إجلب إةهيا إيقيد لحقة

لإورقةإواحدةإللكإخشصإوذكلإهمامإبلغإعددإرخصإمحلإالسالحإاليتإيهإحبيازةإ الفرنسويةإولإتعوىإا 

إذهاإالشخص.

                                                 
1

ليهإأأعال ،إ1939مايوإإ26املواةقإإ1358ربيعإالثاينإعامإإ6غريإابلفصلإالأولإمنإالظهريإالرشيفإاحملررإبتارخيإإ إ.املشارإا 
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إالفصلإالسادسإعرش

ذكلإعندإلكإطلبإمنإطرفإضااطإالاوليسإالعديلإإيفإيلزتمإحاملإالسالحإبأأنإيعرضإالرخصةإ

إالرشطة.إأأوإرجال

إالفصلإالسابعإعرش

ىلإاملنوقةإ إا  إومعهإسالحإأأنإيعيلإمنهإوصوُل إالفرنس ية ىلإاملنوقة جيبإعىلإلكإخشصإدخلإا 

إاملهكورةإدمقتضياتإالفصلإاخلامسإعرشإأأعال .

إالفصلإالثامنإعرش

إواخلامسإغري إالأول إالفصلني إملقتضيات إخالةا إ)ابحملوةإإأأنه إوجدة إديواانت إلقباض إحيق عرش

إ إمنإوابلوريق( إاملسلية إاملكتوبة إعىلإالرخصة إا طالعهم إبعد إالقدادرة إوعرابوة إ)ابملرىس( إالايضاء وادلار

طرفإالكوميسارايتإاخلصوصينيإابملراكزإاملهكورةإأأنإيسليواإرخصةإمؤقتةإللسواحإادلاخلنيإأأةواجاإا ىلإ

دخالإالأسلحةإومحلها. إاملنوقةإالفرنسويةإاب 

حتدإبعرشةإةرناكتإيس تلزمإمنحهاإال ذنإبأأنإيدخلواإعرشةإإوذه إالرخصإاملسليةإخشصياإواليتإقميهتا

منإنوعإالقراطيسإاليتإيهإمبينةإابلفقرةإالأخريةإمنإالفصلإالأولإأأوإالمكيةإمنإاملئونإالالزمةإإقراطيس

إلصنعها.

نإالرخصإاملهكورةإتعدإحصيحةإومعيولإهباإلأجلإقدر إشهرإواحدإابتداءإمنإيومإتسلميهاإوجيبإ ا 

قامهتمإابلاالدإأأنإحيصلواإعىلإرخصةإحبيلإالسالحإطاقإالرشوطإاملعينةإابلفصلإعىلإأأحصاهباإا إ ذاإأأطالواإا 

إاخلامسإعرشإأأعال .إ

إحيازةإالأسلحةإدمحلإالسكىن

إالفصلإالتاسعإعرش

حملإالسكىنإيلزمإمحلهلإاستيالمإالرخصةإاملنصوصإعلهياإإيفإإالفصلإإيفإمتنعإحيازةإأأيإسالحإاكنإ

الفقرةإالثالثةإمنإالفصلإالثالثإعرشإعىلإالأشخاصإالغريإاحلاملنيإإيفإاملعينةإاخلامسإعرشإعداإالأسلحة

إللرخصةإاملهكورةإأأوإاذلينإملإحيصلواإعىلإرخصةإخصوصيةإتدعىإرخصةإحيازةإالسالح.

إوتسملإرخصةإاحليازةإذه إاليتإلإيقعإجتديدذاإولةإاملراقبةإاحملليونإبولبإمنإذويإاملصلحةإحمرر

إخملزن.إورقإبهإطابعإاإيف

عىلإإوخيصصإيفإذه إالرخصةإعددإالأسلحةإاليتإيرخصإحلاملهاإحيازهتاإوكهكلإنوعهاإمثإينصإةهيا

إأأنإالأسلحةإاملهكورةإلإميكنإحلائزهياإمحلهاإبلإجيبإأأنإتاقىإمس تودعةإيفإحمالتإالسكىن.

وجيبإأأنإتقدمإذه إالرخصةإعندإلكإطلبإمنإجانبإضااطإالاوليسإالعديلإأأوإأأعوانإالرشطةإ

وتسملإيفإالوقتإنفسهإمعإرخصةإحيازةإالأسلحةإورقةإملحقةإتقيدإةهياإاذلخائرإاملاارشةإجلهباإورشاؤذاإإيفإإ

لإورقةإواحدةإللكإخشصإوذكلإهمامإبلغإعددإرخصإحيازةإالأسلحةإلههاإ املنوقةإالفرنسويةإولإتعوىإا 

إالشخص.
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ذكلإةا نإإيفإوإبعدةإرخصوعندماإيكونإالشخصإاملهكورإقدإحتوزإبرخصةإواحدةإمحللإالسالحإأأإ

ىلإالرخصةإالوحيدةإأأوإالرخصإاملتعددةإتصلحإكهكلإلرخصةإأأوإلرخصإحيازةإالأسلحة. إالورقةإامللحقةإا 

الفصلإالتاسعإعرشإاملكرر
1
إ

إبشأأنإجتديدإولااتالإا نإ إغريإالظاذرةإإغريإالظاذرةإرخصإمسكإالأسلحةإاملقدمة ومحلإالأسلحة

إيفإماكتبجيبإ يداعها إإا  إاملراقبة إالعيلإواحدإعىلإالأقلإقبلإاشهرإسلوة إمدةإحصة إاليتإانهتاء إابلرخصة

إجيدذاإاحلالإساريةإاملفعول.

يداعإالولااتإاملهكورة إ.وجيبإالاس تضهارإابلأسلحةإغريإالظاذرةإاملقيدةإيفإتكلإالرخصإوقتإا 

إالأسلحةإويقعإنزعإالرخصإزايدةإعىلإالعقوابتإاجلإإ إملإتراعإذاتهإالأحاكمإةتاارشإمصادرة ذا نائيةإوا 

إاملنصوصإعلهياإيفإالفصلإالثاينإوالثالتني.

الفصلإالتاسعإعرشإاملكررإمرتني
2
إ

ذاإوقعإأأنإةقدإسالحإميسكإربهإبصفةإقانونيةإاوإرسقإُلإأأوإةقدإرخصةإمحهلإأأوإمسكهإةيتعنيإعليهإ ا 

ىلإمديريةإمصاحلإالأمنإالعام. إأأنإيرصحإبهكلإعاجالإا ىلإلكإمنإالسلوةإاحملليةإلليراقبةإوا 

إتزنعإمفنإيهإبيد إوميكنإويفإح إأأوإمسكها إا ذاإضاعتإالأسلحةإأأوإرسقتإةا نإرخصإمحلها اةلإما

إللسلوةإاليتإلهاإالنظرإيفإالأمرإأأنإترةضإتسملإرخصإجديدة.

الفصلإالتاسعإعرشإاملكررإثالثإمرات
3
إ

إالفرنس يةإ إعنإاملنوقة إيتغيبإمؤقتا إأأن إللعيانإوأأراد إغريإالظاذرة إمحللإالأسلحة لكإمنإُلإرخصة

ملغربإملدةإتزيدإعىلإمدةإشهرإةيتعنيإعليهإقبلإتغياهإأأنإيضعإيفإمصاحلإالرشطةإالأسلحةإاليتإميسكهاإاب

نإملإتكنإذناكإمصاحلإللرشطةإةيضعهاإيفإمركزإاجلندرمةإأأوإعندإعدمإوجودإمركزإللجندرمةإةعندإ قانونياإوا 

إالسلوةإاحملليةإلليراقبة.

إيتغياونإعنإحملإسكنامهإممنإغريإظاذرةإسلحةأأإمسكإإالأمرإيفإحقإحام يإرخصةإيفنفسإإىرإجيوإ

إ.اإواحداشهرإإتفوقملدةإ

إصاحبإ إمع إيسكن إترخصإملن إأأن إيفإاحلالتنيإاملاينتنيإأأعال  إأ نفا إلليصاحلإاملهكورة إجيوز إأأنه غري

إالرخصةإمنإأأعضاءإعائلتهإيفإأأنإميسكإتكلإالأسلحةإطيةلإغياةإصاحهبا.

                                                 
1

الفريدإمنإالظهريإالرشيفإإ؛إوغريإابلفصل1954ش تنربإإ18املواةقإإ1374حمرمإاحلرامإإ19متمإابلفصلإالأولإمنإالظهريإالرشيفإاملؤرخإبتارخيإإ

لهي،إ1955ش تنربإإ3املواةقإإ1375حمرمإإ15املؤرخإيفإ  .أأعال إاماملشارإا 
2

ليهإأأعال ،إ1954ش تنربإإ18املواةقإإ1374حمرمإاحلرامإإ19متمإابلفصلإالأولإمنإالظهريإالرشيفإاملؤرخإبتارخيإإ  .املشارإا 
3

إالثانيةإابلفصلإالفريدإمنإ1954ش تنربإإ18املواةقإإ1374حمرمإاحلرامإإ19متمإابلفصلإالأولإمنإالظهريإالرشيفإاملؤرخإبتارخيإإ ؛إوغريتإالفقرة

ليهإأأعال ،إ1955ش تنربإإ3املواةقإإ1375حمرمإإ15الظهريإالرشيفإاملؤرخإيفإ  .املشارإا 
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الفصلإالتاسعإعرشإاملكررإأأربعإمرات
1
إ

عىلإمنإخالفإمقتضياتإالفصلنيإالتاسعإعرشإاملكررإمرتنيإوالتاسعإعرشإاملكررإثالثإمراتإإيجترإ

إالعقوابتإاملعدةإيفإالفصلإالسابعإوالعرشين.

إحرمانإحقإاستيداعإالأسلحةإومحلهاإوحيازهتا

إالفصلإالعرشون

إاستيداعإالأسلحةإأأوإمحلهاإأأوإحيازهتاإالأشخاصإاملهكورونإبعد إومه:إيفإحيرمإاحلق

إالأشخاصإاحملكومإعلهيمإلرتاكبإجرميةإجيريإعلهياإالقانونإالعام؛إ–ولإأأإ

إالأشخاصإاحملكومإعلهيمإبعقوبةإجسنإتفوقإعاماإجلنايةإارتكبوذا؛إإ–اثنياإ

إ؛احملجورونإ–اثلثاإ

إالقارصونإاذلينإلإيتجاوزإس هنمإس اعةإعرشإعاما.إ–رابعاإ

إالاابإالرابعإ

إيفإإالأسلحةإالقانونيةإإ

إاحدإوالعرشونالفصلإالوإ

إأأداءإ إمن إيعفون إقانونية إأأسلحة إابمتالك إوظائفهم إأأو إرتبهتم إتقيضإعلهيم إالأشخاصإاذلين ا نإمجيع

حقوقإادليوانةإعندإدخولإذه إالأسلحةإوعددذاإا ىلإاملنوقةإالفرنسويةإوكهكلإمنإرخصةإمحلإالأسلحةإ

إرتبهتمإأأوإوظائفهم.إأأوإحيازهتاإوكهكلإمنإأأداءإاحلقوقإاملرتتاةإعلهياإبرشطإأأنإيربذنواإعىل

الأحوالإاملنصوصإعلهياإإعنإولإميكهنمإأأنإحييلواإالأسلحةإاملهكورةإخارجاإعنإحاجياتإاملصلحةإأأو

إيفإالقواننيإالتجارية.

إامسإــابإاخلـــالب

إيفإإالعقوابتإ

إالفصلإالثاينإوالعرشون

أأوإعددإبدونإيعاقبإابلعقوابتإاملس تدركةإيفإالفصولإبعد إلكإمنإجلبإأأوإحاولإجلبإأأسلحةإ

إرخصة.

إالفصلإالثالثإوالعرشون

إيعاقبإالشخصإاجلالبإأأوإاحملاولإجللبإالسلعإاملهكورةإعىلإيدإمكتبإادليوانةإدماإيأأيت:

إجسنإيرتاوحإبنيإس تةإأأايمإوبنيإس نةإواحدة؛إ–أأولإ

قدرذاإةإيساويإيذعريةإيرتاوحإقدرذاإبنيإمخسامئةإمنإالفرنكإوبنيإأألفنيإاثننيإوبهعريةإتمتميإإ–اثنياإ

إثالثإمراتإقميةإالاضاعةإاجمللوبةإوجيريإعلهياإاحلجز.

                                                 
1

ليهإأأعال املشارإ،إ1954ش تنربإإ18املواةقإإ1374حمرمإاحلرامإإ19متمإابلفصلإالأولإمنإالظهريإالرشيفإاملؤرخإبتارخيإإ  .ا 
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إالفصلإالرابعإوالعرشون

إيعاقبإمنإجلبإأأوإحاولإجلبإالسلعإاملهكورةإخارجاإعنإساحلإأأوإعنإمكتبإادليوانةإدماإيأأيت:

إجسنإترتاوحإمدتهإبنيإثالثةإأأشهرإوبنيإعامنيإاثنني؛إ–أأولإ

إ إبنيإأألفإمإ–اثنيا إيرتاوحإقدرذا آلفإذعرية إأ إتساويإوإنإالفرنكإواحدإوبنيإمخسة إتمتميية بهعرية

إ.ثالثإمراتإقميةإالاضاعةإاجمللوبة

إوجيريإعلهياإاحلجز.إ

إالفصلإاخلامسإوالعرشون

يفإالفصلإإيعاقبإمنإابعإبدونإرخصةإالأسلحةإوالعددإاملهكورةإأأوإأأخفاذاإأأوإنقلهاإابلعقوابتإاملاينة

إالثالثإوالعرشين.

إنالفصلإالسادسإوالعرشو

إبنيإمائتنيإلإيعاقبإمرتكبإاخملالفات إيرتاوحإقدرذا إبهعرية لفصلإالتاسعإمنإظهريانإالرشيفإذها

إةرنكإوبنيإأألفإةرنك.

إةرنك.إ50ةرنكإوبنيإإ25ويعاقبإمرتكبإاخملالفاتإللفصلإالعارشإبهعريةإيرتاوحإقدرذاإبنيإ

إالفصلإالسابعإوالعرشون

والسابعإواحلاديإعرشإوالثاينإعرشإبهعريةإيرتاوحإإيعاقبإمرتكبإاخملالفاتإللفصولإالثاينإواخلامس

آلفإةرنك. إقدرذاإبنيإمائةإةرنكإواحدةإوبنيإثالثةإأ

إالفصلإالثامنإوالعرشون

إاملس تدركة إاملرور جازة إا  إةهيا إتقدم إاليتإل إعىلإالوروقإإيفإويفإاحلاةل إبعدإحتريرذا الفصلإالسابع

إالشخصإاملؤاخهإ)الواسقإالناقلإأأوإاملوسوقإُل(.ظرفإأأجلإشهرإيزادإعىلإأأجلإالنقلإةا نإإيفإالقانونية

دارةإادليواانتإوالأداءاتإبهعريةإماليةإيرتاوحإقدرذاإبنيإمائةإةرنكإوبنيإمخسامئةإ يعاقبإبناءإعىلإطلبإا 

إةرنكإماعداإالعقوابتإاملنصوصإعلهياإإيفإإالفصلإالسابعإوالعرشينإأأعال .

إمنإ إبعد  إوتواقإالفصولإاخلامسإوالعرشونإوما إالأولإإ12إيفإظهريانإالرشيفإاملؤرخذها ربيع

إادليواانتإةاميإيرجعإلهه إاذلعرية.إأأمرإيفإالصادر1918دجنربإ16املواةقإإ1337

إالفصلإالتاسعإوالعرشون

يعاقبإمنإارتكبإخمالفاتإملقتضياتإالفصلنيإالسادسإوالثالثإعرشإبسجنإترتاوحإمدتهإبنيإشهرإ

إبنيإس تةإعرشإةرنكإوأألفإةرنك.واحدإوعامنيإاثننيإوبهعريةإيرتاوحإقدرذاإ
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الفصلإالثالثون
1
إ

مقتضياتإالفصولإاخلامسإعرشإوالسابعإعرشإوالتاسعإعرشإبسجنإترتاوحإمدتهإإخالفإيعاقبإمن

حدىإذاتنيإإةرنكإ120.000إةرناكإ24.000يرتاوحإقدرذاإبنيإإشهرإواحدإوس نةإواحدةإوبغرامةبنيإ أأوإاب 

إ.العقوبتنيإةقط

إالفصلإالواحدإوالثالثون

اقبإبسجنإترتاوحإمدتهإبنيإثالثةإأأشهرإوبنيإعامنيإاثننيإوبهعريةإيرتاوحإقدرذاإبنيإمائةإواحدةإيع

إمنإالفرنكإوبنيإأألفإواحدإلكإمنإنقلإعنإقصدإخارجاإعنإمصاحلإالتجارةإالقانونيةإماإيأأيت:

إالأسلحةإاملينوعةإدمقتىضإظهريانإالرشيفإذها؛إ–أأولإ

إ.أأشخاصاإحاملنيإلهه إالأسلحةإ–اثنياإ

إالفصلإالثاينإوالثالثون

طلبإجتديدإمحلإالسالحإأأوإحيازتهإيعاقبإمرتكبهإبهعريةإيرتاوحإقدرذاإبنيإةرنكإإيفإلكإتأأخري

إواحدإومخسةإعرشإةرنك.

جامدىإالثانيةإإ15إيفإمقتضياتإالفصلإالثالثإعرشإمنإظهريانإالرشيفإاملؤرخوتواقإكهكلإعليهإ

إريإبعضإأأداءاتإالتسجيلإوالمترب.إتغيإيفإالصادرإ1927دجنربإإ10املواةقإإ1347

إالفصلإالثالثإوالثالثون

نإمبلغإعقوابتإالقانونإالعامإاملاينة إالاابإتضعفإعندإارتاكبإاخملالفةإمرةإاثنيةإزدإعىلإإيفإا  ذها

ذاإاكنتإاخملالفةإراجعةإا ىلإالفصولإ ذكلإجسناإترتاوحإمدتهإبنيإس تةإأأايمإوبنيإس تةإأأشهرإميكنإأأنإحيُكإبهإا 

إواحلاديإعرشإوالثاينإعرش.إوالسابعإامسالثاينإواخل

إالفصلإالرابعإوالثالثون

نإالأحاكمإالصادرة ميكنإأأيضاإأأنإينصإةهياإإ13إ–إ7إ–إ6إ–إ5إ–إ3إ–إ1شأأنإخمالفةإالفصولإإيفإا 

عىلإنزعإرخصةإالايعإنزعاإمؤقتاإملدةإلإميكنإأأنإتقلإعنإمخسةإعرشإيوماإولإأأنإتزيدإعنإثالثةإشهورإ

إبزنعإالرخصةإاملهكورةإبصفةإهنائيةإعندإمعاودةإارتاكبإاخملالفةإأأثناءإأأجلإقدر إسنتان.إوميكنإا صدارإاحلُك

وميكنإأأيضاإنزعهاإمنإأأجلإالأمنإالعامإأأوإمنإأأجلإارتاكبإخمالفةإللفصلنيإالثاينإوالرابعإوذكلإكامإ

إيأأيت:

إمنإالعام.ملدةإيرتاوحإقدرذاإبنيإمثانيةإأأايمإوبنيإشهرإبأأمرإمنإمديرإالأإإ–أأولإإإإإإإإإإ

ماإبصفةإهنائيةإإ–اثنياإإإإإإإإإإ ماإبصفةإمؤقتةإملدةإيرتاوحإقدرذاإبنيإشهرإواحدإوبنيإثالثةإشهورإوا  ا 

بأأمرإمنإجلنةإمركاةإمنإمديرإالأمنإالعامإأأوإمنإانئاهإبصفةإرئيسإومنإقايضإةرنسويإيعينهإالوكيلإالعامإ

إومنإرئيسإمصلحةإالرشطةإأأوإانئاه.

                                                 
1

ليهإأأعال ،إ1954ش تنربإإ18املواةقإإ1374حمرمإاحلرامإإ19غريإابلفصلإالثاينإمنإالظهريإالرشيفإاملؤرخإبتارخيإإ  .املشارإا 
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إنالفصلإاخلامسإوالثالثو

ذهاإابتداءإمنإاترخيإيومإنرش إابجلريدةإالرمسيةإغريإأأنهإلإجيريإالعيلإإجيريإالعيلإبظهريانإالرشيف

إالأوىلإمنإالفصلإاخلامسإعرشإاملتعلقةإبتسلميإرخص محلإالأسلحةإبوريقةإخفيةإإيفإدمقتضياتإالفقرة

لإابتداءإمنإةاحتإغشتإوكهكلإدمقتضياتإالفصلإالتاسعإعرشإاملتعلقةإابلرخصإالراجعةإملسكإالأسلحةإا إ

إولغايةإذهاإالتارخيإةا نإرخصإاجللبإياقىإتسلميهاإمنوطاإبرؤساءإالنوايح.إ1937س نةإ

إمقتضياتإخصوصية

إالفصلإالسادسإوالثالثون

إتلغىإالظهائرإالرشيفةإال يتإذكرذا:

إ إيفإ جعلإضابطإإيفإالصادرإ1915يونيوإإ15املواةقإإ1333شعاانإإ2الظهريإالرشيفإاملؤرخإ

إوالفخرإوجلبإعددذاإواملتاجرةإهباإومحلهاإكامإذوإمغريإابلظهريإالرشيفإاملؤرخإإيفإالصيدإأأسلحةجللبإ

إ.1921مايإإ30املواةقإإ1339رمضانإإ22

يفإإا حداثإإالصادرإ1918ش تنربإإ20املواةقإإ1336ذيإاحلجةإإ13إيفإوالظهريإالرشيفإاملؤرخ

إمحلإالسالح.إيفإالأوراقإاملواوعةإاملعدةإلتسلميإالرخص

اذليإحتدإدموجبهإالرشوطإإ1924يربايرإإ25املواةقإإ1342رجبإإ19إيفإوالظهريإالرشيفإاملؤرخ

إمنإطرفإادلوةل إالقراطيسإاملرخصة إمعامل إوالعددإإيفإاليتإتتبعها إالأسلحة إا ىلإابئعي إحملصولهتا بيعها

إاحلاملنيإل جازة.

جعلإإيفإالصادرإ1925إدجنربإ8املواةقإإ1344جامدىإالأوىلإإ21إيفإوالظهريإالرشيفإاملؤرخ

إلأسلحة إاملنوقةإإالصيدإضابطإجللبإأأنواعإالاارودإواذلخائرإاملعدة إيفإ إ إأأوإاملداةعةإواشرتاهئا إالرماية أأو

إ.الفرنسوية

إيفإ إإ23إوالظهريإالرشيفإاملؤرخإ تغيريإالظهريإإيفإالصادرإ1921املواةقإةاحتإيونيوإإ1347جحة

إاملؤرخ ةاميإيرجعإللسواحإإ1915يونيوإس نةإإ15املواةقإإ1333امإشعاانإعإ2إيفإالرشيفإاملهكورإسابقا

إادلاخلنيإأأةواجاإللجولنإإيفإإاملنوقةإالفرنسويةإوالسالم.

إ.1937مارسإس نةإإ31املواةقإإ1356حمرمإعامإإ18وحررإابلرابطإإيفإإ

إ.أأبريلإسنتهإ2حمرمإعامهإاملواةقإإ20الوزارةإالكربىإبتارخيإإيفإقدإجسلإذهاإالظهريإالرشيف

إدإاملقريمحم

إ.أأطلعإعليهإوأأذنإبنرش 

إ.1937مارسإس نةإإ31الرابطإيفإ

إ.القوميسريإاملقميإالعام:إنوجيس
* 

*   * 
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إللينوقةإالفرنسويةإإملحقإابلظهريإالرشيفإاملتعلقإإيفإإضاطإجلبإالأسلحةإوعددذا

هباإومحلهاإوحيازهتاإواستيداعهاإمنإالأايةلإالرشيفةإويفإاملتاجرة
1
إ

إيفإإاملنوقةإالفرنس يةإمنإأأايلتناإالرشيفةإكأسلحةإحربية:إالأسلحةإاملعتربةإ

إاجليوشإالأجناية؛إيفإاجليشإالفرنيسإأأوإيفإمجيعإالأسلحةإالقانونيةإاملس تعيةلإ–إأأول

إمنإإ–إاثنيا إأأو إمرصد إمن إتقهفإاعتياداي إيعينإاليت إللشخصإمحلها إامليكن إالغري إالأسلحة مجيع

إعتيادايإمساعدةإأأانسإكثريين؛مصفإاملداةعإأأوإاليتإيتولبإاس تعاملهاإا

إأأحىلإأأوإجلإامليزياتإال تيةإ–إاثلثا إواليتإةهيا إالأسلحةإذاتإالأجعابإاملرشطةإاليتإميكنإمحلها

إويه:

إتفوقإإأأإ إجعاهتا إاليتإدائرة إالأسلحة إمنإةاصلإا ىلإةاصلإغإ8( إتعتربإريميلميرتاتإحمسوبة إل إأأنه

أأوإأأكرثإلهاإحبكإخصوصيةإللقهفإاملتناثرإابلرشإأأوإاليتإهباإجعاةإواحدةإإالصيدإكأسلحةإحربيةإبنادق

إابلرصاصإاملعدإللصيدإاملعروفإابلشفروتني؛

إالثانية؛إيفإمرتاإ330(إأأسلحةإتريمإهباإعادةإقهيفةإرسعهتاإالابتدائيةإتفوقإإب

إقهفإإت إمن إميكن إيعين إامليرتايوز إبريم إاملسيى إالريم إمن إميكن إمياكنييك إهجاز إلها إأأسلحة )

إ)زنربك(إداخال؛إقةإغريإمنقوعةإماإدامإقرصهاالقراطيسإبوري

(إأأسلحةإمتكنإمنإريمإغريإمنقوعإلأكرثإمنإس اعإقهائفإبدونإأأنإتعيرإاثنياإولإجيريإماإذكرإإث

إللقراطيسإإالصيدإعىلإبنادق إالقاذةة إالأندية إأأسلحة إاملسامة إالغريإاحملاوكةإولإعىلإالأسلحة ذاتإاجلعاة

إ22)مادةإكاميوية(إأأوإللقراطيسإالأمرياكنيةإالاالغةإدائرهتاإإشوةإةقطإابلفومليناتاحملإإميلميرتاتإ6الاالغةإجعاهتاإ

BBإشورط.إ22إأأوإإ

الأسلحةإاليتإميكنإمنإريمإغريإمنقوعإلأكرثإمنإس اعإقهائفإبدونإأأنإتعيرإاثنياإولإإ–إرابعاإإإ

إاليتإتقهفإ إاملصقوةلإولإعىلإالأسلحة إذكرإعىلإبنادقإالصيدإذاتإاجلعاة منإالقراطيسإاليتإجيريإما

 شورط.إ22دائرهتاإ

                                                 
1

،إجإرإ1939مايوإإ26املواةقإإ1358ربيعإالثاينإعامإإ6غريتإالفقرةإالرابعةإمنإذهاإامللحقإابلفصلإالثاينإمنإالظهريإالرشيفإاحملررإبتارخيإإ

إ.1552صإإ1939غشتإإ25بتارخيإإ1400ددإع
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ظهريإرشيفإبشأأنإا جراءإمراقبةإعىلإاملوادإاملتفجرة
1
إ

إبناءإعىلإمداوةلإاجلسإالوزارءإواملديرينإبتارخيإ إأأننا إأأسامءإهللاإوأأعزإأأمر  إذها إ21يعملإمنإكتابنا

إوضعناإطابعناإعىلإماإيأأيت:إ1954ينايرإإ27املواةقإإ1373جامدىإالأوىلإ

إيفإدمقتىضإا إإ17لظهريإالرشيفإالصادر إإ14املواةقإإ1332صفر بشأأنإسنإضابطإإ1954يناير

إذكلإالظهريإ إابملغربإويفإتعينيإرشوطإا حداثإمس تودعاتإلها إوبيعها إوتروجيها إاملنفجرة إاملواد اس ترياد

إاذليإوقعإتغيري إوتمتميه؛

إيفإ إإ29ودمقتىضإالظهريإالرشيفإالصادر سنإضابطإإبشأأنإ1938مارسإإ2املواةقإإ1356جحة

إللوقودإوالسوائلإالقابةلإلاللهتابإ)غريإالهيدروإاكربورإ إوكهكلإاملوادإاملعدة إبرا إونقلها ملامذنةإاملوادإاخملورة

واملوائعإاملعدةإللوقود(إوكهكلإالاارودإواملوادإاملنفجرةإوعددإاحلربإوالشواذبإوالغازاتإاملضغوضةإواملائعةإ

إرقةإأأوإالقارضةإواحملصولتإالسامةإأأوإالكرهيةإالراحئة.واجمليرةإواملدوبةإواملوادإالسامةإأأوإاحمل

إالفصلإالأول

إيواقإذهاإالظهريإعىلإاملوادإاملنفجرةإواملفرقعاتإوالشواذبإاملوقدةإلليوادإاملنفجرة.

إالفصلإالثاين

مينعإعىلإلكإخشصإغريإحاملإللاواقةإاخلاصةإابملراقبةإاجلاريةإعىلإاملوادإاملنفجرةإأأنإميسكإاملوادإ

لهياإيفإالفصلإالأولإأأوإمياذهناإأأوإيراةقإمحلهاإأأوإحييهياإأأوإيقومإحبراس هتا.املإ إشارإا 

ولإجترىإذه إاملقتضياتإعىلإنقلإتكلإاملوادإعىلإالسكةإاحلديديةإولإعىلإمماذنهتاإبداخلإمصانعإ

إاملوادإاملنفجرة.

إالفصلإالثالث

إبأأيإْعلإمنإالأعاملإاملنصوصإع لهياإيفإالفصلإالثاينإا ىلإالعيةلإلإميكنإلليأ جرإأأنإيلكفإأأحدا

إاذليإس اقإُلإأأنإحصلإلفائدهتمإعىلإبواقةإمراقبةإاملوادإاملنفجرة.

إالفصلإالرابع

إمديرإ إمن إلك إالصدد إلهها إيعينه إموظف إا ىل إاملنفجرة إاملواد إدمراقبة إاخلاصة إالاواقة إتسلمي يس ند

نتاجإالصناعيإواملنامجإومديرإالأمنإالعامإبعدإا صدارذامإمقرراإ جراءإحبثإمنإدلنإاجلندرميةإأأوإال  بهكلإوا 

مصاحلإالرشطةإوأأنإاملأ جرإذوإاذليإيقدمإالولبإويوهجهإا ىلإمركزإاجلندرميةإأأوإا ىلإمركزإالرشطةإدماكنإ

سكنا إيانيإةيهإامسإاملأ جر.إامسإالشخصإاملولوبةإُلإالاواقةإاخلاصةإابملراقبةإوامسهإاخلاصإواترخيإازدايد إ

يؤديإاملأ جرإوجياةإقدرذاإأألفإةرنكإيضعإقميهتاإعىلإالولبإيفإصورةإتنربإونس اهإوحملإسكنا إوحرةتهإوإ

                                                 
1

إ.307(إصإ1954يربايرإإ5)إ1373جامدىإالأوىلإإ29بتارخيإإ2154اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
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إثالثإ إمدة إاملراقبة إباواقة إويعيل إوالتنرب إالتسجيل إمصاحل إللايع إعرضهتا إاليت إمن إتنابر إعدة إأأو واحد

إس نواتإابتداءإمنإيومإتسلميهاإوميكنإأأنإتزنعإمنإصاحهباإيفإأأيإوقت.

إالفصلإاخلامس

نتاجإجيبإعىلإاملؤاجرإأأنإيأأإ خهإبواقةإاملراقبةإمنإيدإلكإْعلإيفارقإمؤسس تهإويردذاإا ىلإمديريةإال 

إالصناعيإواملنامجإأأوإيعليهاإبأأنهإملإيمتكنإمنإأأخهذا.

ولكإمنإضاعتإُلإبواقةإاملراقبةإجيبإعليهإأأنإيرصحإبهكلإيفإظرفإمثانيةإأأايمإدلىإسلوةإاملراقبةإ

نتاجإالصإ شعارإمديرإال  إناعيإواملنامج.احملليةإاليتإتقومإحيناإاب 

إالفصلإالسادس

إورقةإ إاملؤاجر إمن إبولب إيسمل إأأن إاملنفجرة إاملواد إا خراج إورقات إبتسلمي إامللكف إلليوظف ميكن

إالظهريإ إمنإذها إالرابع إيفإالفصل إاملاينة إالاواقة إمقام إالورقة إذه  إوتقوم إالأمر إملنإهييهم إاملؤقتة املراقبة

عالمإاملؤاجرإبرةضإطلاه.إواخلاصةإدمراقبةإاملوادإاملنفجرةإوذكلإا ىلإوقت إتسلميإذاتهإالاواقةإأأوإوقتإا 

إالفصلإالسابع

إبنيإ إالظهريإتعاقبإبعقوبةإجسنإترتاوحإمدهتا إالأوىلإمنإالفصلإالثاينإمنإذها نإاخملالفاتإللفقرة ا 

إبنيإ إأأايمإوبغرامةإيرتاوحإقدرذا حدىإذاتنيإالعقوبتنيإإ24.000ةرنكإوإ2.000يومنيإوعرشة ةرنكإأأوإاب 

إوتعا إةقط. إبني إقدرذا إيرتاوح إبغرامة إالظهري إذها إمن إالثالث إللفصل إاخملالفات ةرنكإإ24.000قب

إا ىلإاملؤاجرإإ240.000و إأأنإيوقفإتسلميها إاملنفجرة وميكنإلليوظفإامللكفإبتسلميإرخصإخروجإاملواد

إدمجردإماإيولعإعىلإتقريرإيفإشأأنإخمالفةإوذكلإبقوعإالنظرإعنإصدورإلكإعقوبة.

إاخملالفات إتعاقب إإكام إبني إقدرذا إيرتاوح إبغرامة إالظهري إذها إمن إاخلامس إوإإ2.000للفصل ةرنك

إةرنك.إ24.000

إالفصلإالثامن

إجيرىإالعيلإهبهاإالظهريإعندإانهتاءإمدةإشهرإعقبإاترخيإنرش إابجلريدةإالرمسيةإوالسالم.

إإ1954ينايرإإ30املواةقإإ1373جامدىإالأوىلإإ24حررإابلرابطإيفإ

إالظهريإالرشيفإيف إالكربىإبتارخيإجسلإذها إيربايرإإ26إالوزارة إاملواةقإةاحت جامدىإالأوىلإعامه

إسنته.

إمحمدإاملقرى.

إاطلعإعليهإوأأذنإبنرش 

إإ1954ينايرإس نةإإ30الرابطإيفإ

إالكوميسريإاملقميإالعام:إكيوم.إ
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إبشأأنإالزجرإعنإاخملالفاتإإ1.58.286ظهريإرشيفإرمقإ

الأدواتإاملفرقعةللترشيعإاخلاصإابلأسلحةإوالعتادإوإ
1
إ

إ،امحلدإهللإوحد 

إيعملإمنإظهريانإالرشيفإذهاإأأسام إهللاإوأأعزإأأمر إأأنناإأأصدرانإأأمرانإالرشيفإدماإي ي:

إالفصلإالأول

ةرنكإإ100.000س نةإوبغرامةإيرتاوحإمبلغهاإبنيإإ20س نواتإوإ5يعاقبإابلسجنإملدةإترتاوحإبنيإ

بأأسلحةإإ–لترشيعيةإأأوإالتنظمييةإاجلاريإهباإالعيلةرنكإلكإخشصإحيتفظإخرقاإلليقتضياتإاإ2.000.000و

آلتإوأأدواتإقاتةلإأأوإحمرقةإأأوإمفرقعةإأأوإيكونإمهناإمدخراتإأأوإيصنعهاإأأوإيعيلإبأأيإوجهإاكنإ وعتادإوأ

عندإإ–وذكلإبرصفإالنظرإعنإالعقوابتإاليتإجترىإعليهإإ–اإــعىلإاملتاجرةإةهياإأأوإاس تريادذاإأأوإتروجيه

إيةإاملسإابلسالمةإادلاخليةإلدلوةل.الاقتضاءإمنإجراءإجنا

الفصلإالثاين
2
إ

إ)نسخ(

إالفصلإالثالث

يواقإظهريانإالرشيفإذهاإيفإمجموعإأأحناءإمملكتناإويلغيإمجيعإاملقتضياتإاخملالفة،إوجيريإالعيلإبهإيفإ

إاليومإاخلامسإعرشإمنإاترخيإنرش إيفإاجلريدةإالرمسيةإوالسالم.

إ.1958ش تنربإإ2مواةقإإ1378صفرإإ17وحررإابلرابطإيفإ

إوجسلإبرئاسةإالوزارةإبتارخيه

إال مضاء:إأأمحدإبالةرجي.

                                                 
1

إ.إ2078(إصإ1958ش تنربإإ5)إ1378صفرإإ20بتارخيإإ2393اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
2

منإصفرإإ17الصادرإيفإإ1.14.187نفيه إالظهريإالرشيفإرمقإاملتعلقإابلقضاءإالعسكريإالصادرإبتإإ108.13منإالقانونإرمقإإ223نسخإابملادةإإ

  .5(إصإ2015)ةاحتإينايرإإ1436ربيعإالأولإإ9الصادرةإبتارخيإإ6322(،إجإرإعددإ2014ديسيربإإ10)إ1436
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(إبتنفيهإالقانونإ2018يوليوإإ5)إ1439منإشوالإإ21صادرإيفإإ1.18.55ظهريإرشيفإرمقإ

إاملتعلقإبتنظميإاملوادإاملتفجرةإذاتإالاس تعاملإاملدينإوالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإإ22.16رمقإ

ويإعىلإموادإانريةإبريوتقنيةواملعداتإاليتإحتت
1

 

 امحلدإهللإوحد ،

 بداخهل:إ-الوابعإالرشيفإ

إ)محمدإبنإاحلسنإبنإمحمدإبنإيوسفإهللاإوليه(

 يعملإمنإظهريانإالرشيفإذها،إأأسام إهللاإوأأعزإأأمر إأأننا:

 منه،إ50وإ42بناءإعىلإادلس تورإولإس اميإالفصلنيإ

 أأصدرانإأأمرانإالرشيفإدماإي ي:

املتعلقإبتنظميإاملوادإإ22.16يدةإالرمسية،إعقبإظهريانإالرشيفإذها،إالقانونإرمقإينفهإوينرشإابجلرإ

إانريةإ إمواد إعىل إحتتوي إاليت إواملعدات إالرتةهيية إالاصوناعية إوالشهب إاملدين إالاس تعامل إذات املتفجرة

 بريوتقنية،إكامإواةقإعليهإاجلسإالنوابإواجلسإاملستشارين.

 (.2018يوليوإإ5)إ1439منإشوالإإ21وحررإابلرابطإيفإ
 وقعهإابلعوف:

إرئيسإاحلكومة،

 ال مضاء:إسعدإادلينإالعامثين.

إ*

إ*إإإ*

إيتعلقإبتنظميإاملوادإاملتفجرةإذاتإالاس تعاملإاملدينإإ22.16قانونإرمقإ

إوالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإواملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنية

 الاابإالأول

 مقتضياتإعامة

 ىلاملادةإالأو

 يرادإيفإمدلولإذهاإالقانونإدماإي ي:

                                                 
1
إ.4913(إصإ2018يوليوإإ26)إ1439ذوإالقعدةإإ12بتارخيإإ6694اجلريدةإالرمسيةإعددإإ 

ةا نإذهاإالأخريإس يدخلإحزيإالتنفيهإابتداءإمنإاترخيإنرشإالنصوصإاملتخهةإلتوايقه،إوقدإإ22.16رمقإإمنإالقانونإ66:إطاقاإللامدةإمالحظة

إ إرمق إاملرسوم إالساعةإمرسومنيإةقطإذام إلليتفجراتإإإ2019نومفربإإإ25صادرإيفإإإ2.19.622صدرإحلد إالوطنية إتأأليفإاللجنة اذليإحيدد

إوامل إلليتفجراتإوكيفياتإسريذا قلميية إواللجانإال  إرمق إمراقبةإإإ2019نومفربإإإ25صادرإيفإإإ2.19.623رسوم إكيفياتإمنحإبواقة اذليإحيدد

إاملتفجراتإوجتديدذاإوحسهباإوكهاإمدةإصالحيهتا.
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:إلكإمادةإأأوإخليطإمنإموادإصلاةإأأوإسائةلإأأوإغرونيةإمنإشأأهناإأأنإتتحولإموادإأأوليةإمتفجرةإ-1

إأأوإ إاحلراري إمفعولها إأأجل إمن إتس تخدم إمرتفعني إوضغط إحرارة إدرجة إذات إغازات إا ىل إوجزي إوقت يف

 املياكنييك؛

إأأوإخلإمتفجراتإ-2 إأأوليةإمتفجرة إمواد إال مسيإذوإ: إواليتإيكونإنظاهما إأأوليةإمتفجرة يطإمنإمواد

 التفجريإالثابت؛

 خليطإمنإموادإأأوليةإمتفجرةإنظامإتشغيهلإالعاديإذوإالانفجارإالثابت؛ابرود:إإ-3

إمتفجرة:إ-4 إاليتإإمواد إاملصنوعة إاملواد إمجيع إخليطإمنإمتفجراتإأأو إاملتفجراتإأأو إأأو إاملواد مجيع

اتإأأوإاكسسواراتإالتفجريإأأوإمفجرات،إكيفامإاكنإشلكها؛إميكنإأأنإتس تخدمإحتتويإعىلإابرودإأأوإمتفجرإ

 ل اثرذاإالانفجاريةإأأوإل اثرذاإالناريةإالاريوتقنية؛

موادإمتفجرةإتس تعيلإخصوصاإيفإأأشغالإالتنقيبإوالاحثإإموادإمتفجرةإذاتإاس تعاملإمدين:إ-5

 سةإاملدنية؛والاس تغاللإاملنجييإوالنفويإواس تغاللإاملقالعإوأأشغالإالهند

إيش تعلإإةتيلإبويء:إ-6 إمتدرج، إعىلإمسحوقإابرود حبلإمرنإيتكونإمنإغالفإحيتويإعادة

 برسعةإمعينةإويسيىإالفتيلإاملنجييإأأوإةتيلإالأمان؛

 حبلإعادةإماإيغلفإبغيدإويتكونإمنإمادةإانريةإبريوتقنية؛إةتيلإمفجر:إ-7

نقلإالابتداءإأأوإالانفجارإا ىلإاملوادإاملتفجرةإ:إموادإانريةإبريوتقنيةإمتكنإمنإاكسسواراتإالتفجريإ-8

 مثلإالفتيلإالاويء؛

إالاريوتقنية:إ-9 مجموعإاملعارفإاملكتس اةإعنإظواذرإالاحرتاقإوالانفجارإوالتفجريإإالتقنياتإالنارية

إذه إ إوهتم إالظواذر. إذه  إتسبب إأأن إميكن إاليت إاملواد إواس تعامل إوتنفيه إبصنع إاخلاصة إالتقنيات ومجموع

 الناريةإالاريوتقنيةإأأيضا،إاخلالئطإوالشهبإاملس تعيةلإمنإأأجلإحتقيقإانفجارذاإأأوإتفجريذا؛إالتقنيات

مادةإأأوإخليطإمنإموادإختصصإخللقإتأأثريإحراريإأأوإضويإأأوإصويتإأأوإإمادةإانريةإبريوتقنية:إ-10

 ةإغريإمفجرة؛غازيإأأوإدخاينإأأوإمزجيإمنإذه إالتأأثريات،إنتيجةإلتفاعالتإكمييائيةإذاتيةإانرشةإللحرارإ

إانريةإبريوتقنية:إ-11 إاملواد،إإأأداة إأأوإلكإخليطإمنإذه  لكإأأداةإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنية

إالتأأثرياتإ إمزجيإمنإذه  إادلخانإأأو إالغازاتإأأو إالصوتإأأو إأأو إالضوء إأأو نتاجإاحلرارة إمنإأأجلإا  مصيية

 بواسوةإتفاعالتإكمييائيةإذاتيةإانرشةإللحرارة؛

ماكنهإأأنإيؤديإا ىلإتفجريإاملتفجرات،إدمجردإحتريضهإبنظامإانريإبريوتقينإأأوإمكونإاب إإمفجر:إ-12

لكرتوين؛  كهرابيإأأوإا 

إإ-13 إأأوإعتادإانريإبريوتقينإخمصصإللسالمةإمعداتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنية: لكإهجاز

نتاجإا حلرارةإأأوإالضوءإوللتشويرإحيتويإعىلإموادإمتفجرةإابلتدرجإأأوإخليطإمتفجرإمنإموادإتصيمإلغرضإا 

أأوإالصوتإأأوإالغازاتإأأوإادلخانإأأوإمزجيإمنإذه إالتأأثرياتإبواسوةإتفاعالتإكمييائيةإذاتيةإانرشةإللحرارة،إ
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يس تعيلإلسالمةإاملركاات،إولسالمةإوأأمنإالوائراتإوراكهباإولسالمةإحركةإاملواراتإوسالمةإالسككإ

 احلديديةإوكهاإالسالمةإالاحرية.

 اتإبنصإتنظميي؛حتددإقامئةإذه إاملعد

إبريوتقنية:إ-14 إموقعإإمؤسسة إيف إتتواجد إواحد إملس تغل إالتابعة إالاريوتقنية إالنارية إاملنشأ ت مجموع

 واحد،إمنإأأجلإممارسةإالأشغالإالناريةإالاريوتقنية؛

إبريوتقنية:إ-15 إمناطقإإمنشأأة إأأو إاخملتربات إأأو إاخلزائن إأأو إاملس تودعات إأأو إاملصانع إأأو الأوراش

قإالاختااراتإاليتإتمتإةهياإصناعةإاملوادإاملتفجرةإوالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإواملعداتإال تالفإأأوإمناط

اليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنيةإأأوإحشهناإأأوإوضعهاإيفإشلكإخراطيشإأأوإالاحتفاظإهباإأأوإتوضيهباإ

تالةها؛  أأوإالاش تغالإعلهياإأأوإدراس هتاإأأوإا جراءإالاختااراتإعلهياإأأوإا 

منشأأةإانريةإبريوتقنيةإللصناعةإتتكونإمنإمجموعةإمنإالأوراشإالقارة،إتمتإةهياإصناعةإاملوادإإأأ(إمصنع:

املتفجرةإذاتإالاس تعاملإاملدينإأأوإالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإأأوإمعداتإأأخرىإحتتويإعىلإموادإانريةإ

 بريوتقنيةإأأوإحشهناإأأوإتوضيهباإأأوإوضعهاإيفإشلكإخراطيش؛إ

إمس تودع:إ إإب( إاملتفجرةإمنشأأة إختزينإاملواد إيمتإةهيا إقارة إللتخزينإتتكونإمنإبناية انريةإبريوتقنية

إانريةإ إمواد إعىل إحتتوي إاليت إاملعدات إأأو إالرتةهيية إالاصوناعية إالشهب إأأو إاملدين، إالاس تعامل ذات

 بريوتقنية؛

ختصصإمنشأأةإانريةإبريوتقنيةإتتكونإمنإخزانةإخفيفةإتتوةرإعىلإقفلإأ منإوإإج(إخزانةإاملفجرات:

 لتخزينإمفجراتإوةقإمكيةإحتددإبنصإتنظميي؛

 أأداةإانريةإبريوتقنيةإخمصصةإللرتةيه؛إالشهبإالاصوناعيةإالرتةهيية:إ-16

مادةإأأوإمنتوجإميكنإاس تخدامهإيفإصناعةإاملوادإاملتفجرةإذاتإالاس تعاملإاملدين،إأأوإإمادةإأأولية:إ-17

إأأوإاملعداتإاليتإحتتويإ إالرتةهيية إاملوادإالشهبإالاصوناعية إقامئةإذه  إبريوتقنية،إوحتدد إانرية عىلإمواد

 بنصإتنظميي؛

طريقةإلس تعاملإاملوادإاملتفجرة،إمنإطرفإ(:إCisالاس تعاملإالفوريإلليوادإاملتفجرةإيفإاملوقعإ)إ-18

صانعإذهاإالنوعإمنإاملوادإاملتفجرةإوال تيةإمبارشةإمنإمس تودعإمنإادلرجةإالأوىلإمنإالنوعإاملزدوجإوالتابعإ

إاذليإيكونإيفإحوزةإخشصإأ خرإلإميكلإمس تودعاإل إملاكنإاس تعاملها إاملهكور،إوذكلإةورإوصولها لصانع

 مرخصاإبهإيفإنفسإماكنإالاس تعامل؛

لكإماكنإيوجدإابلقربإمنإبناايتإأأوإمجموعةإمنإالاناايت،إأأوإالورقإأأوإإموقعإذوإوضعإملزم:إ-19

إمنشأأإ إأأو إةنية، إمنشأأة إأأو إالقناطر إأأو إالس يارة، إاخلووطإالورق إأأو إاحلديدية، إالسكك إأأو إمصنفة، ة

إالشهبإ إأأو إاملتفجرة إأأنإتترضرإابس تعاملإاملواد إاليتإميكهنا إالغازية إالسائةلإأأو إأأانبيبإاملواد إأأو الكهرابئية

الاصوناعيةإالرتةهييةإأأوإاملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنية،إوبصفةإعامةإلكإماكنإمنإشأأنهإأأنإ

 صارمةإجدا.إيلزمإابحرتامإرشوط
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 الاابإالثاين

 اللجنةإالوطنيةإلليتفجراتإواللجانإال قلمييةإلليتفجرات

 2املادةإ

لهياإعىلإاخلصوصإدماإي ي: لهياإبعد إابللجنة،إيعهدإا   حتدثإجلنةإوطنيةإلليتفجرات،إيشارإا 

إوإإ-1 إاملوادإاملتفجرة إالنصوصإالترشيعيةإوالتنظمييةإاليتإتنظم إةاميإخيصإمشاريع بداءإرأأهيا الشهبإا 

 الاصوناعيةإالرتةهييةإواملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنية،إواحملاةلإعلهياإمنإطرفإال دارة؛

لهياإيفإاملادةإإ-2 أأدان ،إإ3القيامإبدراسةإاملقرراتإالصادرةإعنإاللجانإال قلمييةإلليتفجرات،إاملشارإا 

 واحملاةلإعلهياإمنإطرفإاللجانإاملهكورة؛

إتتعلقإبسالمةإوأأمنإاملوادإاملتفجرةإوالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإواملعداتإدراسةإلكإمسأأةلإ-3

اليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنية،إواليتإتعرضإعلهياإمنإطرفإرئيسإاللجنةإالوطنيةإأأوإمنإطرفإ

 رؤساءإاللجانإال قلمييةإوالاتإةهيا؛

نشاءإمصنعإأأوإمس تودإ-4 بداءإرأأيإموابقإيفإشأأنإلكإطلبإرخصةإا   عإمنإادلرجةإالأوىل؛ا 

إومعداتإإ-5 إترةهيية إوشهبإاصوناعية إمتفجرة إمادة إرأأيإموابقإيفإشأأنإلكإطلبإاعامتد بداء ا 

 حتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنيةإأأوإيفإشأأنإطلبإالتخ يإعنهإأأوإحساه؛

بداءإرأأيإموابقإيفإشأأنإلكإطلبإتفويتإمصنعإأأوإمس تودعإمنإادلرجةإالأوىل.إ-6  ا 

 ورةإمنإممثلنيإعنإال دارة.تتأألفإاللجنةإاملهك

حيددإتأأليفإاللجنةإاملهكورةإوكيفياتإسريذاإبنصإتنظميي
1
. 

 3املادةإ

لهياإعىلإ لهياإبعد إابللجنةإال قلمييةإويعهدإا  قلمييةإلليتفجرات،إيشارإا  قلميإجلنةإا  حتدثإيفإلكإعامةلإأأوإا 

 اخلصوصإدماإي ي:

نشاءإمس تودإ-1 بداءإرأأيإموابقإيفإشأأنإلكإطلبإيتعلقإاب   عإمنإادلرجةإالثانيةإأأوإالثالثة؛ا 

إالرتةهييةإيفإإ-2 إوالشهبإالاصوناعية إاملتفجرة إرأأيإموابقإيفإشأأنإطلااتإاس تعاملإاملواد بداء ا 

 موقعإذيإوضعإملزم؛

 حضورإأأولإْعليةإتفجريإتنجزإوةقإْعليةإالاس تعاملإالفوريإلليوادإاملتفجرةإيفإاملوقع؛إ-3

إاملتفإ-4 إْعلياتإا تالفإلكإاملواد إاملعداتإاليتإحضور إأأو إالرتةهيية إالشهبإالاصوناعية إأأو جرة

 حتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنيةإالفاسدةإأأوإاملتغريةإأأوإمنهتيةإالصالحية؛

القيامإحبيالتإمراقبةإمصانعإاملوادإاملتفجرةإوالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإواملعداتإاليتإحتتويإإ-5

 اإوأأماكنإاس تعاملها؛عىلإموادإانريةإبريوتقنيةإومس تودعاتإختزيهن

                                                 
1

قلمييةإإ2019نومفربإإإ25)إإ1441منإربيعإالأولإإإ27صادرإيفإإإ2.19.622مرسومإرمقإإ (إبتحديدإتأألفإاللجنةإالوطنيةإلليتفجراتإواللجانإال 

 .11020(إصإإ2019ديسيربإإإ9)إإ1441ريعإال خرإإإ12بتارخيإإ6837عددإإفجراتإوكيفياتإسريذا،إاجلريدةإالرمسيةإلليت
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 تتأألفإاللجانإاملهكورةإمنإممثلنيإعنإال دارة.

 حيددإتأأليفإاللجانإاملهكورةإوكيفياتإسريذاإبنصإتنظميي.إ

 الاابإالثالث

 التصنيفإومناطقإاخلورإوالاعامتد

 4املادةإ

إانريةإ إمواد إعىل إحتتوي إاليت إواملعدات إالرتةهيية إالاصوناعية إوالشهب إاملتفجرة إاملواد تصنف

 ريوتقنية،إحسب:ب

 مس توايتإالأخوار،إتاعاإلوايعةإتأأثريإانفجارذاإأأوإاحرتاقها،إعىلإاجلوارإأأوإتاعاإدلرجةإحساسيهتا؛إ-

مجموعاتإالتوابق،إحسبإالنوعيةإاخلاصةإللخورإال ضايفإاذليإميكنإأأنإينت إعهناإعندماإتكونإإ-

 بوجودإموادإأأوإأأش ياءإتنمتيإا ىلإمجموعاتإأأخرى.

 بنصإتنظميي.حيددإذهاإالتصنيفإ

 5املادةإ

إأأوإالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإأأوإاملعداتإاليتإحتتويإعىلإ حُتِدثإلكإحشنةإمنإاملوادإاملتفجرة

لهياإبإم.خإ5موادإانريةإبريوتقنية،إحولهاإمخسإ) (إوإم.إZ2)إ2(إوإم.خإZ1)إ1(إمناطقإللخور،إيشارإا 

 (.إZ5)إ5(إوإم.خإZ4)إ4(إوإم.خإZ3)إ3خإ

عريفإلكإمنوقةإمنإمناطقإاخلورإوامتدادذاإاذليإيعمتدإعىلإمس توىإاخلورإحيددإبنصإتنظمييإت

 (.TNTومكيةإاملوادإاملتفجرةإاملعادةلإملادةإترينيرتوطولوينيإ)

 6املادةإ

لإميكنإصنعإاملوادإاملتفجرةإأأوإالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإأأوإاملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإ

تصديرذا،إأأوإبيعها،إأأوإرشاؤذا،إأأوإمتلكهاإأأوإحيازهتاإأأوإختزيهنا،إأأوإنقلها،إأأوإإبريوتقنيةإأأوإاس تريادذا،إأأو

 اس تعاملهاإماإملإتكنإمعمتدةإمنإطرفإال دارة.

جيب،إمنإأأجلإاحلصولإعىلإالاعامتد،إأأنإختضعإاملوادإاملتفجرةإأأوإالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإأأوإ

إمإ إبريوتقنية، إانرية إمواد إعىل إحتتوي إاليت إوحتاليلإاملعدات إدلراسات إالاعامتد، إطالب إنفقة إوعىل س اقا

إالعيلإتنجزإمنإطرفإاخملترباتإ إاجلاريإهبا إاملغربية إيفإاملواصفاتإالقياس ية وجتاربإوةقإاملناجهإاحملددة

 املرخصإلهاإأأوإاملعينةإمنإطرفإال دارة.

إوكه إأأعال  إالأوىل إالفقرة إيف إعليه إاملنصوص إالاعامتد إمنح إكيفيات إتنظميي إبنص إكيفياتإحتدد ا

إونوعيةإادلراساتإوالتحاليلإوالتجاربإ إأأوإتعييهنا إأأعال  إالثانية إيفإالفقرة لهيا الرتخيصإلليخترباتإاملشارإا 

اليتإجيبإأأنإختضعإلهاإاملوادإاملتفجرةإوالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإواملعداتإالأخرىإاليتإحتتويإعىلإ

 موادإانريةإبريوتقنيةإالالزمإاعامتدذا.

 7املادةإ
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حإال دارةإاعامتدإاملوادإاملتفجرةإأأوإالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإأأوإاملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإمتن

إ إيفإاملادة إاملنصوصإعلهيا إبعدإرأأيإابملوابقةإصادرإعنإاللجنة إبريوتقنية، إالقانون،إللكإإ2انرية منإذها

إ27وإ21ةقاإملقتضياتإاملادتنيإرشكةإخاضعةإللقانونإاملغريب،إمرخصإلهاإبصنعإأأوإاس تريادإذه إاملواد،إوإ

 أأدان .

إ8املادةإ

لإميكنإتفويتإاعامتدإاملوادإاملتفجرةإأأوإالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإأأوإاملعداتإاليتإحتتويإعىلإ

 موادإانريةإبريوتقنيةإأأوإتأأجري .

 9املادةإ

دارةإأأنإتقوم،إيفإأأيإوقت،إدمراقبةإموابقةإاملوادإاملتفجرةإأأوإالشهبإالاصإ وناعيةإالرتةهييةإميكنإلال 

 أأوإاملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنيةإللامنذجإاملعمتدة.

 تسحبإال دارةإالاعامتدإبعدإمواةقةإاللجنةإيفإحاةل:

 عدمإموابقةإاملادةإلليموذجإاملعمتد؛ –

 حلإالرشكةإمالكةإالاعامتد. –

 نوعه.إلإميكنإأأنإيرتتبإعنإحسبإالاعامتدإأأيإتعويضإأأوإجربإللرضرإكيفامإاكن

 يصاحإالاعامتدإلغياإبعدإتقدميإالرشكةإطلااإللتخ يإعنهإوبعدإصدورإرأأيإابملوابقةإعنإاللجنة.

 حتددإبنصإتنظمييإكيفياتإحسبإالاعامتدإوالتخ يإعنه.إ

 الاابإالرابع

 الومس

 10املادةإ

إ إواملعداتإاليتإحتتويإعىلإمواد إ إالرتةهيية إوالشهبإالاصوناعية إاملتفجرة انريةإجيبإومسإاملواد

بريوتقنيةإاليتإمتإصنعها،إوذكلإقصدإالتعرفإعلهيا.إوجيبإأأنإيمتإذهاإالومسإيفإماكنإصنعإاملوادإاملهكورةإ

إوحتتإمسؤوليةإالصانعإوعىلإنفقته.إوجيبإأأنإيكونإذهاإالومسإمرئياإوسهلإالقراءةإوغريإقابلإلليحو.

املتعلقإبنقلإالاضائعإاخلورةإإ30.05دونإال خاللإابلومسإاملنصوصإعليهإمضنإمقتضياتإالقانونإرمقإ

عربإالورق
1

إواملعداتإاليتإ إالرتةهيية إوالشهبإالاصوناعية إاملتفجرة إومسإاملواد إعالمة إتوضع إجيبإأأن ،

 حتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنيةإعىلإتلفيفإذه إاملواد.

                                                 
1
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عداتإاليتإغريإأأنه،إتعفيإمنإوضعإعالمةإالومس،إاملوادإاملتفجرةإوالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإوامل

حتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنيةإاليتإلإميكنإومسهاإبشلكإمنفردإاعتااراإحملتواذاإأأوإجحيها.إويفإذه إاحلاةل،إ

 جيبإوضعإعالمةإالومسإعىلإتلفيفها.

جيبإأأنإحتيلإاملوادإاملتفجرةإوالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإواملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإ

دخالهاإا ىلإالرتابإبريوتقنيةإاملس تورد ةإوكهاإتلفيفهاإعالمةإالومسإكامإذوإحمددإيفإذه إاملادة،إوذكلإقبلإا 

 الوطين.

حتددإبنصإتنظمييإكيفياتإومسإاملوادإاملتفجرةإوالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإواملعداتإاليتإحتتويإ

 فها.عىلإموادإانريةإبريوتقنيةإاملصنعةإحملياإأأوإاملس توردةإوكهاإوضعإالومسإعىلإتلفيإ

 الاابإاخلامس

 التخزين

 11املادةإ

لإميكنإختزينإاملوادإاملتفجرةإوالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإواملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإ

لإيفإاملس تودعاتإاملرخصإهباإلههاإالغرضإمنإقبلإال دارة.  بريوتقنيةإا 

ونإمدةإاس تغالُلإدامئةإأأوإميكنإأأنإيكونإاملس تودعإسوحياإأأوإمدةوانإأأوإحتتإأأريضإوميكنإأأنإتك

 مؤقتة.

نشاءإمس تودعإوكهاإرشوطإهتيئتهإواس تغالُل.  حتددإبنصإتنظمييإكيفياتإمنحإترخيصإا 

جيبإأأنإتراعىإيفإختزينإاملوادإاملتفجرةإوالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإواملعداتإاليتإحتتويإعىلإ

إحمددةإبنصإتنظميي.إإموادإانريةإبريوتقنيةإقواعدإاملوابقةإلليوادإةاميإبيهناإكامإيه

إميكنإختزينإالفتيلإاملفجرإوالفتيلإالاويءإيفإمس تودعإاملتفجراتإيفإحدودإالسعةإاملرخصإهبا.

إالفتيلإ إأأو إاملفجر إالفتيل إأأو إالاارود إأأو إاملتفجرات إمع إاملس تودع، إنفس إيف إاملفجرات، إختزين مينع

 إموادإانريةإبريوتقنية.الاويءإأأوإالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإأأوإاملعداتإاليتإحتتويإعىل

يداعإ اس تثناءإمنإمقتضياتإالفقرةإالأوىلإمنإذه إاملادة،إميكنإختزينإاملفجراتإيفإخزانة،إرشيوةإا 

إترصحيإمس اقإيفإشأأهناإدلىإال دارة.

ميكنإمجعإخزاانتإاملفجرات،إيفإحدودإأأربعةإخزاانت،إيفإغرةةإواحدةإتكونإخمصصةإةقطإلتخزينإ

 املفجرات.

إتنظميي إبنص إمكيةإإحتدد إوكها إاخلزاانت إمن إمجموعة إأأو إخبزانة إالترصحي إوكيفيات نشاء إا  رشوط

 املفجراتإالقصوىإامليكنإختزيهناإبداخلها.

 12املادةإ

تقسمإاملس تودعات،إاعتااراإلواقاهتاإالاستيعابيةإللتخزين،إا ىلإمس تودعاتإمنإالفئةإالأوىلإأأوإالفئةإ

 الثانيةإأأوإالفئةإالثالثة.
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قةإالاستيعابيةإللتخزينإاليتإميكنإللكإةئةإمنإةئاتإاملس تودعاتإاملهكورةإحتددإبنصإتنظمييإالوا

إاس تقبالها.

 13املادةإ

ما:  يكونإاملس تودعإمنإالفئةإالأوىلإا 

إأأوإالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإأأوإاملعداتإاليتإإ- إلايعإاملوادإاملتفجرة إيوجهإحرصا إللايع: خمصصا

 حتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنية؛

إالشهبإإخمصصاإ- إأأو إاملتفجرة إاملواد إمس تودع إملاكل إاخلاصة إللحاجيات إحرصا إيوجه لالس تعامل:

 الاصوناعيةإالرتةهييةإأأوإاملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنية؛

مزدوجا:إيس تعيلإلايعإاملوادإاملتفجرةإأأوإالشبإالاصوناعيةإالرتةهييةإأأوإاملعداتإاليتإحتتويإعىلإإ-

 يةإوللحاجياتإاخلاصةإملاكلإذهاإاملس تودعإمنإاملوادإاملهكورة.إموادإانريةإبريوتقنإ

 14املادةإ

إالشهبإ إأأو إاملتفجرة لإلس تعاملإاملواد إا  إالثالثة، إأأو إالثانية لإميكنإأأنإخيصصإمس تودعإمنإالفئة

 الاصوناعيةإالرتةهييةإأأوإاملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنيةإمنإقبلإمس تغلإاملس تودع.

إالفئةإاس تثن إأأو إالثانية إالفئة إمن إأأنإخيصصإمس تودع إميكن إالأوىلإأأعال ، إمنإمقتضياتإالفقرة اء

 الثالثةإلايعإاملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنية.إ

 15املادةإ

نشاءإمس تودع،إحسبإةئته،إلرتخيصإمتنحهإال دارة.  خيضعإا 

ا ىلإال دارةإمنإدلنإأأيإرشكةإإيوجهإطلبإاحلصولإعىلإترخيصإل نشاءإمس تودعإمنإالفئةإالأوىل

نشاءإمس تودعإمنإالفئةإالأوىلإلاحثإْعويمإ خاضعةإللقانونإاملغريب.إوخيضعإطلبإاحلصولإعىلإترخيصإا 

لهياإيفإاملادةإ  أأعال .إ5تأأمرإبهإال دارةإيفإحدودإامتدادإمناطقإاخلورإاملشارإا 

نشاءإواس تخدامإمس إ تودعإمنإالفئةإالأوىلإحتددإبنصإتنظمييإكيفياتإتقدميإودراسةإطلبإترخيصإا 

 وكهاإرشوطإهتيئتهإواس تغالُل.

 لإخيضعإلاحثإْعويمإطلبإاحلصولإعىلإترخيصإل نشاءإمس تودعإمنإالفئةإالثانيةإأأوإالثالثة.

نشاءإمس تودعإمنإالفئةإالثانيةإأأوإالثالثةإوةقإرشوطإحتددإبنصإتنظمييإ دارةإأأنإترخصإاب  ميكنإلال 

إاملس تودعاتإالتا إالاستيعابيةإتتضينإعىلإاخلصوصإعدد إوالواقة إوالاريوتقنية إالنارية إلنفسإاجمليوعة بعة

 للتخزينإللكإمس تودعإومساةاتإالعزلإوكهاإرشوطإبناءإذه إاملس تودعاتإوهتيئهتاإواس تغاللها.

 إ16املادةإ

 جيبإعىلإلكإمس تغلإملس تودعإأأنإيضعإنظاماإللحراسةإوالأمنإوالسالمة.

 املهكور.إحتددإبنصإتنظمييإكيفياتإورشوطإوضعإالنظام
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 17املادةإ

ىلإاملس تودعإموادإقابةلإلالش تعالإأأوإمنإشأأهناإأأنإحتدثإرشارةإأأوإلكإمادةإغريإ مينعإأأنإتدخلإا 

 رضوريةإلش تعالإاملس تودعإاملهكور.

إغريإتكلإ إأأنشوة إبأأيإْعلياتإأأو إالقيام إبفتحإالتلفيفاتإداخلإاملس تودعإوكها إالقيام إمتاما إمينع كام

 تلفيفاتإأأوإمناولهتا.املتعلقةإبعيليةإختزينإالإ

 18املادةإ

هيدفإا ىلإ«إجسلإاملوادإاملدخةلإواخملرجة»جيبإعىلإلكإمس تغلإملس تودعإأأنإميسكإجسالإيسيىإ

 تدوين:

املدخالت:إالمكياتإمنإاملوادإاملتفجرةإأأوإالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإأأوإاملعداتإاليتإحتتويإإ-1

عادهتاإتاعاإلليقررإاملشارإعىلإموادإانريةإبريوتقنيةإاليتإمتإاس تريادذاإأأإ رجاعهاإأأوإا  وإرشاؤذاإأأوإصنعهاإأأوإا 

ليهإيفإاملادةإ  أأدان ؛إ40ا 

اخملرجات:إالمكياتإمنإاملوادإاملتفجرةإأأوإالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإأأوإاملعداتإاليتإحتتويإإ-2

تالةها.  عىلإموادإانريةإبريوتقنيةإاليتإمتإتصديرذاإأأوإبيعهاإأأوإاس تعاملهاإأأوإا 

نإتقومإال دارةإبرتقميإجسلإاملوادإاملدخةلإواخملرجةإوالتأأشريإعليه،إوجيبإأأنإتدونإةيه،إبصفةإجيبإأأإ

يوميةإوابلتتابعإودونإتركإبياضإبنيإالتقييدات،إالمكياتإاملدخةلإواخملرجةإمنإاملوادإاملتفجرةإأأوإالشهبإ

عإال شارة،إةاميإخيصإاملوادإاخملرجةإالاصوناعيةإالرتةهييةإأأوإاملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنية،إم

لهيا،إورمقإواترخيإوماكنإمنحإس ندإمرورإذه إاملوادإواملنصوصإعليهإيفإاملادةإ إ35ا ىلإاملس تودعاتإاملوهجةإا 

 أأدان إوأأسامءإالأشخاصإاذلينإسليتإهلمإاملوادإاخملرجةإاملهكورةإوهمهنمإوعناويهنم.

إاملدخةلإاملس ت إمكياتإاملواد إالشهبإالاصوناعيةإجيبإأأنإتكونإأأرقام إأأو إاملتفجرة إمنإاملواد وردة

الرتةهييةإأأوإاملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنيةإيهإنفسإأأرقامإالمكياتإاملاينةإيفإس نداتإال عفاءإ

مقابلإكفاةلإاملينوحةإمنإطرفإال دارةإامللكفةإابمجلاركإماإملإيقعإخوأأإيفإذه إالس نداتإأأوإةقدانإخاللإ

دارةإمعإلكإالتوضيحاتإاملفيدة.إالنقل،إوجيبإع  ىلإاملس تغلإيفإذه إاحلاةلإأأنإيرصحإبهإةوراإلال 

إالقانونإ إذها إملقتضيات إطاقا إمراقبة إلك إعند إواخملرجة إاملدخةل إاملواد إبسجل إال دلء إيمت إأأن جيب

إوالنصوصإاملتخهةإلتوايقهإوجيبإأأنإحيتفظإبهإمس تغلإاملس تودعإملدةإمخسإس نواتإعىلإالأقل.

 ظمييإمنوذجإالسجلإاملهكور.حيددإبنصإتنإ

 إ19املادةإ

جيبإأأنإيكونإلكإتفويتإملس تودعإمنإالفئةإالأوىلإأأوإتغيريإلأحدإالعنارصإاحملددةإيفإالرتخيصإ

ىلإال دارة. نشائه،إموضوعإطلبإترخيصإمس اقإيوجهإا   اب 

ذاإاكنإمنإشأأنإالتغيريإاملولوبإال رةعإخيضعإطلبإتغيريإمس تودعإمنإالفئةإالأوىلإللاحثإالعيويمإا 

إمنإالواقةإالاستيعابيةإللتخزينإاملرخصإهباإيفإالأصل.
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 حتددإبنصإتنظمييإكيفياتإتقدميإودراسةإطلبإترخيصإتفويتإمس تودعإمنإالفئةإالأوىلإأأوإتغيري .

 خيضعإلكإتفويتإملس تودعإمنإالفئةإالثانيةإأأوإالثالثةإلرتخيصإجديدإتسليهإال دارة.

إالشخصإاذلايتإلإميكنإذلويإحقوقإمس تغلإمس تودعإمنإالفئ إأأوإالثالثة،إيفإحاةلإوةاة ةإالثانية

لإبعدإاحلصولإعىلإترخيصإجديدإتسليهإال دارة.  مس تغلإاملس تودعإاملهكور،إاس تغاللإذهاإاملس تودعإا 

 20املادةإ

جيبإالترصحيإدلىإال دارةإبلكإوقفإاس تغاللإمس تودع.إوجيبإعىلإمس تغلإاملس تودعإاملتوقفإ

إوالشإ إاملتفجرة إاملواد إبريوتقنية،إأأنإيعيد إانرية إواملعداتإاليتإحتتويإعىلإمواد إالرتةهيية هبإالاصوناعية

إحتتإ إالاقتضاء إعند تالةها إا  إويمت إاملواد إلهه  إمصدرا إاكن إاذلي إاملس تودع ىل إا  إمس تودعه، إيف املوجودة

 أأدان .إ43مسؤوليةإاملس تغلإاملهكور،إطاقاإملقتضياتإاملادةإ

إقصوىإلإميكنإلنفسإاملس تغلإاس تئنافإالعيلإيفإمإ إبعدإتوقفهإملدة إالأوىل، س تودعإمنإادلرجة

لإبعدإرأأيإابملوابقةإمنإاللجنة. لإبرتخيصإمنإال دارةإلإيسملإا   حتددإبنصإتنظميي،إا 

لإميكنإلنفسإاملس تغلإاس تئنافإالعيلإيفإمس تودعإمنإادلرجةإالثانيةإأأوإالثالثة،إبعدإتوقفهإملدةإ

لإبعدإصدورإرأأيإابمل  وابقةإمنإاللجنةإال قلميية.إقصوىإحتددإبنصإتنظميي،إا 

 حتددإبنصإتنظمييإكيفياتإوقفإاس تغاللإمس تودعإواس تئنافإاس تغالُلإبعدإتوقفه.

 الاابإالسادس

 الاس تريادإوالعاورإوالتصدير

 21املادةإ

لإملس تغلإمصنعإأأوإمس تودعإمنإالفئةإالأوىلإمرخصإهبام،إابس تريادإاملوادإاملتفجرةإأأوإ لإيرخصإا 

الرتةهييةإأأوإاملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنية،إاملعمتدة،إواليتإحتيلإالومسإالشهبإالاصوناعيةإ

ليهإيفإاملادةإ  أأدان .إ23أأعال إمعإمراعاةإاملادةإإ10املشارإا 

إالرتةهييةإ إوالشهبإالاصوناعية إاملتفجرة إاملواد إكيفياتإمنحإالرتخيصإابس ترياد إبنصإتنظميي حتدد

 وادإانريةإبريوتقنية.واملعداتإاليتإحتتويإعىلإم

إبنصإ إاحملددة إالرشوط إوةق إال دارة، إمتنح إأأن إميكن إأأعال ، إالأوىل إالفقرة إمقتضيات إمن اس تثناء

 تنظميي،إترخيصاإابس تريادإاملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنية.

 22املادةإ

إا ىلإالرتابإالوط إدمجردإدخولها إأأنإيس تملإاملوادإاملس توردة إويفإحاةلإعدمإجيبإعىلإاملس تورد ين.

إاملس توردإ إحتييل إمع إبه إمرخص إمس تودع إا ىل إبنقلها إامجلارك دارة إا  إتقوم إاملواد، إلهه  إاملس تورد تسمل

 املصاريفإالناجتةإعنإذه إالعيلية،إوخاصةإتكلإاملتعلقةإابلنقلإوالتخزين.

ىلإالرتابإالوطينإا ىلإغايةإوصوله اإا ىلإاملس تودعإيمتإخفرإاملوادإاملس توردةإانوالقاإمنإنقوةإدخولهاإا 

 اذليإتمتإةيهإْعليةإالتعشري،إدموجبإس ندإال عفاءإمقابلإكفاةلإاذليإمتنحهإال دارةإامللكفةإابمجلارك.
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 23املادةإ

لإميكنإالرتخيصإابس تريادإاملوادإاملتفجرةإأأوإالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإأأوإاملعداتإاليتإحتتويإ

لإيفإحدودإالواق ةإالاستيعابيةإللتخزينإاملرخصإهبا،إيفإمس تودعاتإاملس توردإعىلإموادإانريةإبريوتقنية،إا 

اذليإيلزتمإدامئاإبأأنإيقدمإاحلجةإعىلإأأنإمكيةإاملوادإاملس توردةإاليتإسيمتإختزيهناإباكملهاإيفإمس تودعاته،إلنإ

 تتجاوزإالمكيةإاليتإمتإعىلإأأساسهاإالرتخيصإهبه إاملس تودعات.

 24املادةإ

إم إالأولية إاملواد إاس ترياد إبهخيضع إمرخص إمصنع إمس تغل إقبل إوةقإ ن إال دارة إتسليه لرتخيص

 الكيفياتإاحملددةإبنصإتنظميي.

مينعإاس تريادإاملوادإالأوليةإمنإقبلإأأشخاصإذاتينيإأأوإاعتاارينيإغريإصانعيإاملوادإاملتفجرةإأأوإالشهبإ

إتوةر إبعد ل إا  إبريوتقنية، إانرية إمواد إعىل إحتتوي إاليت إاملعدات إأأو إالرتةهيية إترخيصإالاصوناعية إعىل مه

 اس تثنايإتسليهإال دارةإوةقإالكيفياتإاحملددةإبنصإتنظميي.

 25املادةإ

إأأوإاملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإ إأأوإالشهبإالاصوناعيةإالرتةهيية مينعإعاورإاملوادإاملتفجرة

 بريوتقنيةإبرا إأأوإحبراإةوقإالرتابإالوطين.

 26املادةإ

لشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإأأوإاملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإميكنإلصانعيإاملوادإاملتفجرةإأأوإا

إالقانونإوالنصوصإاملتخهةإلتوايقه،إتصديرإذه إاملواد،إرشيوةإأأنإتكونإ بريوتقنية،إوةقاإملقتضياتإذها

ليهإيفإاملادةإ  أأعال إوكهاإتصديرإاملوادإالأولية.إ10معمتدةإوحامةلإللومسإاملشارإا 

إكيفيا إتنظميي إبنص إاليتإحتدد إواملعدات إالرتةهيية إالاصوناعية إوالشهب إاملتفجرة إاملواد إتصدير ت

 حتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنيةإواملوادإالأولية.

إالاابإالسابع

 الصنع

 27املادةإ

إانريةإ إواملعداتإاليتإحتتويإعىلإمواد إالرتةهيية إوالشهبإالاصوناعية إاملتفجرة إاملواد لإميكنإصنع

لإيفإمصانع  مرخصإهباإلههاإالغرضإمنإقبلإال دارة.إبريوتقنيةإا 

إانريةإ إواملعداتإاليتإحتتويإعىلإمواد إالرتةهيية إوالشهبإالاصوناعية إاملتفجرة إاملواد جيبإختزين

 بريوتقنيةإاملصنعةإأأولإبأأولإةورإالانهتاءإمنإصنعهاإيفإمس تودعإمنإالفئةإالأوىلإمرخصإبه.
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 28املادةإ

ىلإال د نشاءإمصنعإا  ارةإمنإقبلإلكإرشكةإخاضعةإللقانونإاملغريبإتتوةرإعىلإيوجهإطلبإترخيصإا 

إاملعداتإاليتإ إأأو إالرتةهيية إالشهبإالاصوناعية إأأو إاملتفجرة إاملواد إلصنع إاملولوبة إواملالية القدراتإالتقنية

 حتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنية.إ

نشاءإمصنعإلرأأيإابملوابقةإتصدر إاللجنة.  خيضع،إمس اقا،إطلبإالرتخيصإاب 

جامعإأأعضاءإاللجنةإوخيضعإلاحثإْعويمإيفإحدودإامتدادإإيقتيض نشاءإمصنعإاملواةقةإعليهإاب  طلبإا 

 أأعال .إ5مناطقإاخلورإاملنصوصإعلهياإيفإاملادةإ

تقومإال دارة،إبناءإعىلإطلبإمنإصاحبإاملرشوعإيانيإةيهإانهتاءإأأشغالإبناءإاملصنع،إبتسلميإذهاإ

شهادإعىلإموابقتهإملقتضياتإذهاإالقانونإوالنصوصإاملتخهةإالأخريإمقرراإابلرشوعإيفإاس تخدامهإبعدإال إ

 لتوايقه.

نشاءإمصنعإوالرشوعإيفإاس تخدامهإوهتيئتهإواس تغالُل.  حتددإبنصإتنظمييإكيفياتإمنحإالرتخيصإاب 

 29املادةإ

 جيبإعىلإلكإمس تغلإمصنعإأأنإيعدإنظاماإللحراسةإوالأمنإوالسالمةإلههاإاملصنع.

 ياتإوضعإالنظامإاملهكور.حتددإبنصإتنظمييإرشوطإوكيفإ

 30املادةإ

 «:جسالتإاملدخالتإواخملرجات»جيبإعىلإمس تغلإمصنعإأأنإميسكإثالثإجسالتإتسيىإ

 السجلإالأول،إوتدونإةيه:إ-1

إيفإاملدخالت:إمكياتإاملوادإالأوليةإاليتإمتإاقتناؤذاإلتلايةإحاجياتإاملصنع؛ –

 ياتإاملوادإالأوليةإاملوهجةإللصنع؛يفإاخملرجات:إمكياتإاملوادإالأوليةإاليتإمتإبيعهاإومكإ –

 السجلإالثاين،إوتدونإةيه:إ-2

يفإاملدخالت:إمكياتإاملوادإاليتإمتإتصنيعهاإمقارنةإبمكياتإاملوادإالأوليةإاملوهجةإللتصنيعإوةقإ –

 نس اةإمردوديةإدنياإيقرتهحاإمس تغلإاملصنعإوتواةقإعلهياإال دارة؛

تصنيعهاإوأأدخلتإا ىلإمس تودعإالتخزينإمنإالفئةإيفإاخملرجات:إمكياتإاملوادإالأوليةإاليتإمتإ –

 الأوىل؛

 السجلإالثالث،إوتدونإةيه:إ-3

يفإاملدخالت:إالمكياتإاملصنعةإأأوإاملشرتاةإحملياإأأوإاملس توردة،إمنإاملوادإاملتفجرةإوالشهبإ –

 الاصوناعيةإالرتةهييةإواملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنية؛

 يتإمتإبيعها.يفإاخملرجات:إالمكياتإال –
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تمتإذه إالتقييداتإبصفةإيوميةإوابلتتابعإودونإتركإبياضإبيهنا،إمعإال شارة،إابلنس اةإلليوادإاليتإمتإ

 بيعها،إا ىلإأأسامءإالأشخاصإاذلينإبيعتإهلمإوأأرقامإبوائقإتعريفهمإالوطنيةإوهمهنمإوعناويهنم.إ

املصنعإالاحتفاظإهباإملدةإلإإتقومإال دارةإبرتقميإذه إالسجالتإوالتأأشريإعلهياإوجيبإعىلإصاحب

 تقلإعنإعرشإس نوات.

 حتددإمناذجإذه إالسجالتإبنصإتنظميي.

 31املادةإ

دخالإتغيريإيفإعنرصإمنإعنارصإالقرارإال داريإابلرتخيصإ جيبإأأنإيكونإلكإتفويتإملصنعإأأوإا 

 ل نشاءإمصنعإموضوعإطلبإترخيصإمس اقإيودعإدلىإال دارة.

 يصإبتفويتإمصنع.إحتددإبنصإتنظمييإكيفياتإمنحإترخإ

ليهإيفإاملادةإ دخالإالتغيريإالقيامإابلاحثإالعيويمإاملشارإا  أأعال إإ28لإيس توجبإطلبإترخيصإاب 

 يفإاحلالتنيإالتاليتني:

ذاإملإيكنإمنإشأأنإالتغيري،إاملرادإالقيامإبه،إرةعإالمكيةإاملرخصإهباإواليتإمتإعىلإأأساسهاإ – ا 

 حتديدإمناطقإاخلور؛

ذاإاكنإالتغيريإلإهيم – صنعإمادةإمتفجرةإجديدةإيرتتبإعلهياإتوس يعإامتدادإمناطقإاخلورإا ىلإإا 

 ماإيفوقإماإمتإحتديد إأأصالإابلنس اةإا ىلإاملادةإاليتإرخصإاملصنعإمنإأأجلها.

 32املادةإ

خبارإال دارةإبوقفإاس تغاللإاملصنع.  جيبإا 

وناعيةإالرتةهييةإيرتتبإعىلإوقفإاس تغاللإاملصنعإتفويتإمعداتإصنعإاملوادإاملتفجرةإوالشهبإالاصإ

إعندإالاقتضاء،إ إأأو، إوطينإأ خر إمتفجرة إمواد إا ىلإصانع إبريوتقنية إانرية واملعداتإاليتإحتتويإعىلإمواد

تالةهاإمنإقبلإال دارةإاخملتصة.  ا 

ثرإالتوقفإعنإاس تغاللإمصنع،إأأنإيتخهإمس تغهلإلكإال جراءاتإالرضوريةإمنإأأجلإ جيب،إعىلإا 

إوا إاملتفجرة إاملواد إمن إمصنعه ةراغ إانريةإا  إمواد إعىل إحتتوي إاليت إواملعدات إالرتةهيية إالاصوناعية لشهب

إالقانونإولإس اميإاملتعلقةإابلنقلإأأوإالتخزينإأأوإ إملقتضياتإذها إمنإلكإاملوادإالأوليةإطاقا بريوتقنيةإوكها

 الايعإأأوإال تالفإأأوإاخلفر.

إقيام إبعد ل إمتوقفإمنإقبلإنفسإاملس تغلإا  إاس تئنافإالعيلإيفإمصنع إاللجنةإإجيبإعدم أأعضاء

ليهإهبدفإالتأأكدإمنإموابقتهإملقتضياتإذهاإالقانونإوالنصوصإاملتخهةإلتوايقه.  ال قلمييةإبزايرةإا 

عادةإاس تغاللإاملصنع.  حتددإبنصإتنظمييإكيفياتإوقفإوا 
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 الاابإالثامن

 الايعإوالرشاءإوالنقلإعربإالورق

 33املادةإ

احملددإتعريفهاإإ4وفإ3وفإ2الرتةهييةإمنإالفئاتإفلإميكنإبيعإاملوادإاملتفجرةإوالشهبإالاصوناعيةإ

لإمنإقبلإصانعإذه إإ46يفإاملادةإ ىلإأأيإخشصإذايتإأأوإاعتااريإيتوةرإعىلإمس تودعإمرخصإبهإا  أأدان إا 

 املواد.

لإميكنإبيعإاملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنيةإا ىلإلكإخشصإذايتإأأوإاعتااريإيتوةرإعىلإ

لإمنإقبل:مس تودعإمرخصإبهإأأوإ  يثبتإأأنإنشاطهإيس تلزمإاس تعاملإذه إاملعداتإا 

 مس تغلإمس تودعإللايعإأأوإمس تودعإمزدوجإمرخصإبهإمنإالفئةإالأوىل؛ –

 مس تغلإمس تودعإللايعإمرخصإبهإمنإالفئةإالثانيةإأأوإالثالثة. –

 34املادةإ

إالأإ ىل إا  ل إا  إمكيهتا، إاكنت إهمام إاملصنع، إمس تغل إقبل إمن إالأولية، إاملواد إبيع إميكن إاذلينإل شخاص

إوحيتفظإمس تغلإاملصنعإابلرتخيصإاخلاصإاملهكورإعندإ يتوةرونإعىلإترخيصإخاصإتسيهلإهلمإال دارة.

 تسلميإاملوادإا ىلإاملشرتيإويقومإذهاإالرتخيصإمقامإشهادةإال براء.

 35املادةإ

لإإ4فوإإ3وفإ2لإميكنإللاائعإتسلميإاملوادإاملتفجرةإوالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإمنإالفئاتإف ا 

أأدان إوباواقةإإ38مقابلإا ذنإابخلروجإوبعدإال دلءإباواقةإمراقبةإاملتفجراتإللناقلإاملنصوصإعلهياإيفإاملادةإ

 املشرتيإوبس ندإاملرور،إوةقإالكيفياتإاحملددةإبنصإتنظميي.

 36املادةإ

إاملعداتإاليتإحتتويإعىلإ إأأو إالرتةهيية إالشهبإالاصوناعية إأأو إاملتفجرة إاملواد إبيع إانريةإمينع مواد

ذاإانهتتإمدةإصالحيهتا.  بريوتقنيةإاليتإتادوإعلهياإأ اثرإتغريإأأوإحتللإأأوإا 

 37املادةإ

إف إالفئات إمن إالرتةهيية إالاصوناعية إالشهب إأأو إاملتفجرة إاملواد إرشاء إميكن إ4وفإ3وفإ2ل

لإمنإقبلإخشصإذايتإأأوإاعتااريإيتوةرإعىل إمس تودعإواملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنيةإا 

 مرخصإبهإويفإحدودإالواقةإالاستيعابيةإللتخزينإاحملددةإبنصإتنظميي.

غريإأأنهإجيب،إيفإحاةلإرشاءإاملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنية،إأأنإيثبتإاملشرتيإةقطإ

نإملإيكنإيتوةرإعىلإمس تودعإمرخصإبه.  ممارسةإنشاطإيس تلزمإاس تعاملإذه إاملعداتإحىتإوا 

إالرتةهييةإمنإالفئاتإحتددإبنصإتنظإ إأأوإالشهبإالاصوناعية إاملوادإاملتفجرة مييإكيفياتإبيعإورشاء

 واملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنية.إ4وفإ3وفإ2ف
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 38املادةإ

إأأوإ إاملتفجرة إيمتإالنقلإعربإالورقإلليواد إلتوايقه إالقانونإوالنصوصإاملتخهة إذها إأأحاكم إمراعاة مع

 .30.05ةهييةإوةقاإملقتضياتإالقانونإالسالفإاذلكرإرمقإالشهبإالاصوناعيةإالرتإ

لإمنإقبلإالصانعإأأوإالأشخاصإالتابعنيإُل،إبواسوةإمركااتإمعدةإلههاإ لإميكنإنقلإاملوادإاملهكورةإا 

الغرض،إحتتإمراقبةإمواكبإودموجبإبواقةإمشرتإوس ندإمرورإيسلامنإمنإقبلإال دارةإلنقلإذه إاملواد.إ

 دةإصالحيةإس ندإاملرورإاملهكور.وحتددإبنصإتنظمييإم

إاملادة،إلإتواقإعىلإنقلإاملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإ إالأوىلإمنإذه  غريإأأنإمقتضياتإالفقرة

 انريةإبريوتقنيةإبنيإاملس تودعإال تيةإمنهإوماكنإاس تخداهماإالهناي.

ليتإحتتويإعىلإموادإجيبإأأنإيمتإنقلإاملوادإاملتفجرةإأأوإالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإأأوإاملعداتإا

إانوالقاإمنإماكنإدخولهاإابملغربإا ىلإمس تودعاتإختزيهناإوذكلإدموجبإس ندإ انريةإبريوتقنيةإاملس توردة

دارةإامجلارك.  ال عفاءإمقابلإكفاةلإاملسملإمنإطرفإا 

جيبإنقلإاملفجراتإمنفصةلإعنإاملوادإاملتفجرةإأأوإالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإأأوإعنإاملعداتإاليتإ

إويإعىلإموادإانريةإبريوتقنيةإمعإمراعاةإقواعدإالتوابق.حتت

لإميكنإللسلوةإال داريةإاحملليةإاليتإأأرشتإعىلإطلبإرشاءإاملوادإاملتفجرةإأأوإالشهبإالاصوناعيةإ

الرتةهيية،إحسبإاحلاةل،إأأنإتعيلإعىلإخفرإنقلإذه إاملوادإمنإقبلإادلركإاملليكإأأوإالأمنإالوطين،إاعتااراإ

 ملاإي ي:

 ياتإاملرادإتسلميهاإمنإاملوادإاملهكورة؛المكإ –

 املساةةإاملرادإقوعهاإللوصولإا ىلإالوهجةإاحملددةإلها؛ –

 الوضعيةإالأمنيةإابملنوقة. –

جيبإعىلإلكإمنإاملواكبإوسائقإاملركاةإأأنإيتوةراإعىلإبواقةإمراقبةإاملتفجراتإخاصةإبلكإواحدإ

 مهنامإتكونإقيدإالصالحية.

 رإورشوطإمنحإبواقةإاملشرتيإوورقةإاخلروجإوس ندإاملرور.حتددإبنصإتنظمييإكيفياتإاخلف

 39املادةإ

جيبإأأنإيس تجيبإصنعإوجتهزيإاملركااتإاملعدةإلنقلإاملوادإاملتفجرةإوالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإ

إيفإالقانونإالسالفإاذلكرإرمقإ إاجملالإلليقتضياتإاملنصوصإعلهيا إالزتاماتإخمتلفإاملتدخلنيإيفإذها وكها

30.05. 
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إالاابإالتاسع

إالاس تعاملإوال تالف

 40املادةإ

إاملتفجرةإ إاملواد إاس تعامل إبه إمرخص إمس تودع إعىل إيتوةر إاعتااري إأأو إذايت إلشخص ل إا  إميكن ل

إوالشهبإالاصوناعيةإالرتةهيية.

غريإأأنه،إلإميكنإاس تعاملإاملوادإاملتفجرةإيفإاملنوقةإاملنجييةإلتاةياللتإوةكيكإيفإأأشغالإالتنقيبإأأوإ

لإمنإطرفإصانعإموادإمتفجرةإيتوةرإعىلإمس تودعإمزدوجإمنإالفئةإالأوىلإالاحثإ أأوإاس تغاللإاملعادنإا 

إلانودإدةرتإحتيالتإ مرخصإبه،إوذكلإوةقإطريقةإالاس تعاملإالفوريإلليوادإاملتفجرةإيفإاملوقع،إوطاقا

إلتاةياللتإوجفإ إاملنجيية إللينوقة إوالتيمية إالرشاء إبنيإمركزية إبنصإتنظمييإيربم إاملتفجراتإحمدد ي إوصانع

إاملهكور.

 حتددإبنصإتنظمييإرشوطإاس تعاملإاملوادإاملهكورة.

 41املادةإ

دارة،إاس تثناءإمنإأأحاكمإالفقرةإالأوىلإمنإاملادةإ أأعال ،إأأنإترخص،إحرصاي،إللصانعإإ40ميكنإلال 

 اذليإيتوةرإعىلإمس تودعإمزدوجإمنإالفئةإالأوىلإواذليإيثبتإممارسةإالنشاط،إابس تعامل:

 ادإاملتفجرةإوةقإالاس تعاملإالفوريإلليوادإاملتفجرةإيفإاملوقع؛املوإ –

 املوادإاملتفجرةإأأوإالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإيفإموقعإذيإوضعإملزم. –

إالاصوناعيةإ إالشهب إأأو إاملتفجرة إاملواد عادة إا  إأأو رجاع إا  إالاقتضاء، إعند إتقرر، إأأن دارة إلال  ميكن

 نإاذليإحتدد .الرتةهييةإاليتإملإيمتإاس تعاملها،إا ىلإاملاك

حتددإبنصإتنظمييإكيفياتإمنحإرخصإالاس تعاملإالفوريإلليوادإاملتفجرةإيفإاملوقعإويفإاملواقعإذاتإ

 الوضعإامللزم.

 42املادةإ

مينعإاس تعاملإاملوادإاملتفجرةإأأوإالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإأأوإاملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإ

 وإحتللإأأوإانهتتإمدةإصالحيهتا.بريوتقنيةإتادوإعلهياإأ اثرإتغريإأأإ

 43املادةإ

إاملعداتإاليتإحتتويإعىلإ إأأو إالرتةهيية إأأوإالشهبإالاصوناعية إاملتفجرة تالفإاملواد جيبإأأنإيمتإا 

إأأوإ إابئعها إقبل إمن إصالحيهتا، إمدة إانهتت إأأو إحتلل إأأو إتغري إأ اثر إعلهيا إتادو إاليت إبريوتقنية إانرية مواد

 مس تعيلهاإعىلإنفقهتام.

 نظمييإكيفياتإال تالف.حتددإبنصإتإ
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 الاابإالعارش

 بواقةإمراقبةإاملتفجرات

 44املادةإ

مينعإعىلإلكإمشغلإأأنإيلكفإخشصاإذاتياإلإيتوةرإعىلإبواقةإمراقبةإاملتفجراتإبصنعإاملوادإاملتفجرةإ

هاإأأدان إأأوإرشاهئاإأأوإبيعإإ46املعرةةإيفإاملادةإإ4وفإ3وفإ2أأوإالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإمنإالفئاتإف

 أأوإحيازهتاإأأوإمناولهتاإأأوإمواكاهتاإأأوإيعيلإعىلإنقلهاإأأوإحراس هتاإأأوإاس تعاملها.

كامإجيبإأأنإيتوةرإعىلإذه إالاواقةإلكإخشصإذايتإُلإعمل،إحبُكإوظيفته،إحبراكتإمادةإمنإاملوادإ

 املهكورةإأأوإْعلياتإنقلها.

قبةإاملتفجراتإأأوإجتددإُل،إبأأيإومينعإأأيضاإعىلإاملشغلإأأنإيلكفإخشصاإذاتياإملإتسملإُلإبواقةإمرا

 نشاطإمنإالأنشوةإاملنصوصإعلهياإيفإالفقرةإالأوىلإمنإذه إاملادة.

إانريةإ إمواد إعىل إحتتوي إاليت إاملعدات إواس تعامل إومواكاة إلنقل إاس تثناءات إمتنح إأأن إميكن إأأنه غري

إبريوتقنية.

ذاإاكنإاملشغلإخشصاإذاتياإيتوةرإعىلإمس تودعإمرخصإبه،إوجبإعليهإالتوة رإعىلإبواقةإمراقبةإا 

 املتفجراتإخاصةإبه.

إمس تودعإمرخصإبه،إوجبإعىلإالشخصإ إأأو إيتوةرإعىلإمصنع إاعتااراي إاكنإاملشغلإخشصا ذا ا 

 اذلايتإاملسؤولإعىلإتس يري إأأنإيتوةرإعىلإبواقةإمراقبةإاملتفجراتإخاصةإبه.

إخاض إياقى إاذلي إاحلديدية، إالسكك إعرب إالنقل إعىل إاملادة إذه  إمقتضيات إتواق إللنصوصإل عا

 الترشيعيةإوالتنظمييةإاجلاريإهباإالعيل.

 45املادةإ

 متنحإبواقةإمراقبةإاملتفجراتإويمتإجتديدذاإمنإقبلإال دارةإامللكفةإابلأمنإالوطين.

حتددإبنصإتنظمييإكيفياتإمنحإبواقةإمراقبةإاملتفجراتإوجتديدذاإوحسهباإوكهاإمدةإصالحيهتا
1
. 

 الاابإاحلاديإعرش

 ةإالرتةهييةالشهبإالاصوناعي

 46املادةإ

 تصنفإالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإكامإي ي:

إإ-1 إ)ف إالأوىل إ)1الفئة )C1إجداإ إضعيفا إخورا إتشلك إاليت إالرتةهيية إالاصوناعية إالشهب :)

ومس توىإصوتياإغريإذيإأأمهيةإواليتإتعدإلالس تعاملإيفإاجالتإمغلقة،إدماإيفإذكلإالشهبإالاصوناعيةإ

 عاملإداخلإالاناايتإاملعدةإللسکىن؛الرتةهييةإاملعدةإلالس ت

                                                 
1

(إبتحديدإكيفياتإمنحإبواقةإمراقبةإاملتفجراتإوجتديدذاإإ2019نومفربإإإ25)إإ1441منإربيعإالأولإإإ27صادرإيفإإإ2.19.623مرسومإرمقإإ

 .11021(إصإ2019ديسيربإإ9)إ1441ربيعإال خرإإ12بتارخيإإ6837وحسهباإوكهاإمدةإصالحيهتا،إجإرإعددإ
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إالثانيةإ)فإ-2 إ)2الفئة )C2إومس توىإ إضعيفا إاليتإتشلكإخورا إالرتةهيية إالشهبإالاصوناعية :)

 صوتياإضعيفاإواملعدةإلالس تعاملإيفإالهواءإالولقإيفإأأماكنإمغلقة؛

إ)فإ-3 إالثالثة إ)3الفئة )C3إ إمتوسوا إاليتإتشلكإخورا إالرتةهيية إالشهبإالاصوناعية واملعدةإ(:

لالس تعاملإيفإالهواءإالولقإيفإاجالتإةس يحةإومفتوحةإواليتإلإيشلكإمس تواذاإالصويتإخوراإعىلإحصةإ

إال نسان؛

إ)فإ-4 إالرابعة إ)4الفئة )C4إواملعدةإ إكاريا إخورا إتشلك إاليت إالرتةهيية إالاصوناعية إالشهب :)

هبإالاصوناعيةإالرتةهييةإالشإ»لالس تعاملإةقطإمنإقبلإأأشخاصإذويإمعارفإخاصةإواملعروةةإعادةإبإ

 واليتإلإيشلكإمس تواذاإالصويتإخوراإعىلإحصةإال نسان.«إذاتإالاس تعاملإاملهين

 47املادةإ

(إأأوإصنعهاإأأوإختزيهناإأأوإالاجتارإ1مينعإاس تريادإالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإمنإالفئةإالأوىلإ)ف

 ةهياإأأوإتوزيعها.

إالرتةهييةإم إمنإقبلإأأشخاصإجيبإاس تعاملإالشهبإالاصوناعية نإالفئاتإالثانيةإوالثالثةإوالرابعة

 يتوةرونإعىلإاملؤذالتإاملولوبةإيفإذهاإاجملالإوعىلإبواقةإمراقبةإاملتفجرات.

 حتددإبنصإتنظمييإكيفياتإتوايقإالفقرةإالثانيةإمنإذه إاملادة.

 الاابإالثاينإعرش

 اخملالفاتإومعاينهتا

 48املادةإ

أأدان إمنإالولوجإبلكإحريةإا ىلإإ50صإاملنصوصإعلهيمإيفإاملادةإجيبإعىلإاملشغلإأأنإميكنإالأشخا

املؤسساتإواملنشأ تإالاريوتقنيةإوالأوراش.إوجيبإعليهإأأنإيقدمإهلمإلكإالتسهيالتإالرضوريةإاليتإمتكهنمإ

ذاإرأأواإذكلإمفيدا.إ  منإالقيامإدمهاهممإوأأنإيضعإرذنإا شارهتمإأأعواانإقصدإمراةقهتمإخاللإزايرهتمإا 

 صإالسالفإذكرمه:حيقإللأشخا

 التحققإمنإتوايقإمقتضياتإذهاإالقانونإوالنصوصإاملتخهةإلتوايقه؛ –

 الاطالعإعىلإواثئقإالأمنإوالسالمةإوالرتاخيصإوالتصامميإوالسجالتإالقانونية. –

 49املادةإ

يلزتمإالأعوانإاذلينإتنتدهبمإال دارةإبواجبإكامتنإالرسإاملهينإاملنصوصإعليهإيفإالترشيعإاجلاريإبهإ

 عيلإةاميإخيصإلكإالواثئقإواملعلوماتإاليتإيزودمهإهباإاملشغل.ال

 50املادةإ

إللترشيعإ إطاقا إاحمللفون إاملتفجرات إدمراقبة إامللكفة إال دارة إوأأعوان إالقضائية إالرشطة إضااط يلكف

 اجلاريإبهإالعيلإابلاحثإعنإاخملالفاتإملقتضياتإذهاإالقانونإوالنصوصإاملتخهةإلتوايقهإومعاينهتا.
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إأأجلإإجيبإأأن إداخل إواملوهجة إاحملررة إمنإاترخيإإ15تتضينإعىلإاخلصوصإاحملارض، إابتداء يوما

املعاينةإا ىلإاحملامكإاخملتصة،إظروفإمعاينةإاخملالفةإوالتفسرياتإاملقدمةإمنإدلنإاملس تغلإوالعنارصإاليتإتظهرإ

 الصفةإاملاديةإلليخالفات.

ثااتإماإخيا  لفهاإبأأيإوس يةلإمنإوسائلإال ثاات.يعتدإابحملارضإاليتإمتإحتريرذاإا ىلإحنيإا 

 51املادةإ

إ إأأوإاللجنةإأأوإاللجانإال قلمييةإمراقبةإاملؤسساتإإ50يتوىلإالأعوانإاملنصوصإعلهيمإيفإاملادة أأعال 

واملنشأ تإالاريوتقنيةإوالأوراشإاليتإتس تعيلإةهياإاملوادإاملتفجرةإوالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإواملعداتإ

 انريةإبريوتقنية.اليتإحتتويإعىلإموادإ

 الاابإالثالثإعرش

 العقوابتإال دارية

 52املادةإ

يفإحاةلإعدمإالتقيدإدمقتضياتإذهاإالقانونإوالنصوصإاملتخهةإلتوايقهإيفإاجالإأأمنإأأوإسالمةإاملصانعإ

عهاراإا ىلإاخملالفإبواسوةإرساةلإمضيونةإمعإا شعارإابلتوصلإأأوإبلكإوس يةلإ أأوإاملس تودعات،إتوجهإال دارةإا 

 (إيوما.إ60غإأأخرىإقانونيةإقصدإاحرتامإاملقتضياتإاملهكورةإداخلإأأجلإأأقصا إس تونإ)تالي

إتأأمرإ إاملادة، إالأوىلإمنإذه  إالأجلإاملهكورإيفإالفقرة عهارإبعدإانرصام إيس تجبإاخملالفإلال  إمل ذا ا 

 (إيوما.إ30ال دارةإابل غالقإاملؤقتإلليصنعإأأوإاملس تودعإملدةإلإميكنإأأنإتتجاوزإثالثنيإ)

ذ اإاس مترتإاخملالفةإبعدإانرصامإالأجلإاملنصوصإعليهإيفإالفقرةإالثانيةإأأعال ،إتأأمرإال دارةإابل غالقإوا 

 الهناي:

إأأوإ – إالثالثة إأأو إالثانية إتعلقإالأمرإدمس تودعإمنإالفئة ذا إا  إال قلميية، بعدإاس توالعإرأأيإاللجنة

 بورش؛

ذاإتعلقإالأمرإدمس تودعإمنإالفئةإالأإ –  وىلإأأوإدمصنع.بعدإاس توالعإرأأيإاللجنة،إا 

 53املادةإ

إيفإالقانونإالسالفإ إواملنصوصإعلهيا دونإال خاللإابلعقوابتإاملواقةإةاميإخيصإنقلإاملوادإاخلورة

،إيفإحاةلإعدمإالتقيدإدمقتضياتإذهاإالقانونإوالنصوصإاملتخهةإلتوايقهإيفإاجالإنقلإاملوادإ30.05اذلكرإرمقإ

إا إمن إالرتةهيية إالاصوناعية إوالشهب إاملركاةإاملتفجرة إوقف إالفور إعىل إيمت إوالرابعة إوالثالثة إالثانية لفئات

لإبعدإوضعإحدإلالختاللتإاليتإمتتإمعاينهتا.  اخملصصةإلنقلإذه إاملواد.إولإميكهناإمواصةلإطريقهاإا 

ميكنإالقيامإبوقفإاملركاةإيفإعنيإاملاكنإأأوإيفإلكإماكنإأ خرإخيتار إعونإال دارةإأأوإضابطإالرشطةإ

 يإعاينإاخملالفة.إالقضائيةإاذل
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 الاابإالرابعإعرش

 العقوابتإاجلنائية

إ54املادةإ

دونإال خاللإبأأحاكمإمجموعةإالقانونإاجلناي،إيعاقبإابحلبسإمنإس نتنيإا ىلإمخسإس نواتإوبغرامةإ

حدىإذاتنيإالعقوبتنيإةقط:إ500.000وإ50.000يرتاوحإمبلغهاإبنيإ  درمهإأأوإاب 

إأأوإإلكإمنإحيوز،إدونإمربرإقانوين،إموادإ-1 إأأوإشهبإاصوناعيةإترةهيية إمتفجرة إأأوإمواد أأولية

دخالهاإبوريقةإغريإقانونيةإا ىلإالرتابإالوطين؛إ  معداتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنيةإأأوإيقومإاب 

لكإمنإيقوم،إبوريقةإغريإقانونية،إبصناعةإموادإمتفجرةإأأوإشهبإاصوناعيةإترةهييةإأأوإمعداتإإ-2

 نية.حتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقإ

تالةهاإوةقإالرشوطإاحملددةإبنصإتنظميي. إتمتإمصادرةإذه إاملوادإوا 

 55املادةإ

 درمه:إ300.000وإ30.000يعاقبإبغرامةإيرتاوحإمبلغهاإبنيإ

إملناطقإاخلورإالأوىلإوالثانيةإإ-1 إلإيتقيدإبرشوطإالعزلإاعتاارا إأأوإمصنع لكإمس تغلإمس تودع

 القانون؛إمنإذهاإ5والثالثةإاملنصوصإعلهياإيفإاملادةإ

إعىلإعنرصإمنإعنارصإالقرارينإإ-2 إأأدخلإتغيريا إأأو إمصنع إأأو إبتفويتإمس تودع لكإخشصإقام

لهيامإيفإاملادتنيإ  أأعال إدونإاحلصولإعىلإترخيصإمس اقإمنإال دارة؛إ31وإ19ال دارينيإاملشارإا 

 أأعال ؛إ32وإ20لكإخشصإتوقفإعنإاس تغاللإمس تودعإأأوإمصنعإخرقاإملقتضياتإاملادتنيإإ-3

طارإال رث،إمس تودعاإمنإالفئةإالثانيةإأأوإالثالثةإدونإاحلصولإإ-4 ذووإاحلقوقإاذلينإيس تغلونإيفإا 

 عىلإترخيصإمس اقإمنإطرفإال دارة.

 يفإحاةلإالعود،إيرةع،إعىلإالتوايل،إاملالغإالأدىنإوالأقىصإللغراماتإا ىلإالضعف.

 56املادةإ

 درمه:إ20.000وإ10.000يعاقبإبغرامةإيرتاوحإمبلغهاإبنيإ

إأأوإميتنعإعنإتقدميهاإإ-1 إأأوإمس تودعإلإميسكإجسالتهإوتصامميهإبشلكإمنتظم لكإمس تغلإمصنع

 لأعوانإال دارةإأأوإلإيوايفإال دارةإابملعلوماتإاملولوبةإمنهإدموجبإذهاإالقانونإوالنصوصإاملتخهةإلتوايقه؛

إإ-2 إيفإاملادة إاملنصوصإعلهيا إعىلإ44لكإمنإميارسإالأنشوة إتوةر  إرمغإعدم إبواقةإمراقبةإأأعال 

 املتفجرات؛

إالأنشوةإإ-3 إمن إنشاط إبأأي إاملتفجرات إمراقبة إبواقة إعىل إيتوةر إل إُل إمس تخدما إلكف إمن لك

 أأعال ؛إ44املنصوصإعلهياإيفإاملادةإ
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إأأوإشهااإاصوناعيةإترةهييةإأأوإإ-4 لكإمس تغلإملس تودعإمرخصإبهإابعإأأوإاس تعيلإموادإمتفجرة

إ36يةإةاسدةإأأوإمتغريةإأأوإمنهتيةإالصالحيةإاملنصوصإعلهياإيفإاملوادإمعداتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنإ

تالةها؛إ43وإ42و  أأعال .إوتمتإمصادرةإذه إاملوادإوختزيهناإقصدإا 

إأأوإإ-5 إختزيهنا إأأو إصنعها إأأو إالأوىل إالفئة إمن إالرتةهيية إالشهبإالاصوناعية إابس ترياد إقام لكإمن

 الاجتارإةهياإأأوإتوزيعها؛

 إاملراقبةإاليتإتقومإهباإال دارة.لكإمنإقامإبعرقةلإ-6

إيفإحاةلإالعود،إيرةعإاملالغإالأدىنإواملالغإالأقىصإللغرامةإعىلإالتوايلإا ىلإالضعف.

 57املادةإ

إبنيإ إيرتاوحإمبلغها إالقانونإإ40.000وإ20.000تعاقبإبغرامة إلكإاخملالفاتإملقتضياتإذها درمه،

 أأعال .إإ56وإ55وإ54صةإلهاإدموجبإاملوادإوالنصوصإاملتخهةإلتوايقهإاليتإملإتقررإعقوابتإخا

 يفإحاةلإالعود،إيرةعإاملالغإالأدىنإوالأقىصإللغرامةإعىلإالتوايلإا ىلإالضعف.

 الاابإاخلامسإعرش

إمقتضياتإمتفرقةإوختامية

 58املادةإ

إذهاإ إنرش إقبل إالاش تغال إقيد إتوجد إاليت إوالثانية إالأوىل إالفئة إمن إواحملالت إاملس تودعات تسيى

إجلريدةإالرمسية،إعىلإالتوايلإمس تودعاتإمنإالفئةإالأوىلإوالثانيةإوالثالثة.القانونإاب

 59املادةإ

إالامتثالإ إمصنع إأأو إوجبإعىلإمس تغلإمس تودع إالادل، إحدوثإاضوراابتإيف إأأو إمترد يفإحاةل

خالءإاملوادإاملتفجرةإأأوإالشهبإالاصوناعيةإالرتإ ةهييةإللتعلاميتإاملوهجةإُلإمنإالسلوةإاملؤذةلإقانوانإمثلإا 

تالةها،إدونإأأنإيكونإُلإاحلقإ أأوإاملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنيةإا ىلإماكنإمعنيإأأوإحىتإا 

 يفإأأيإتعويضإأأوإجربإللرضرإكيفامإاكنإنوعه.

 60املادةإ

دارة،إا نإدعتإالرضورةإا ىلإذكل،إأأنإتولبإمساعدةإالقوةإالعيوميةإلوضعإأأختامإعىلإلكإ ميكنإلال 

 يواصلإنشاطهإخالةاإملقتضياتإتس توجبإةرضإالعقوابتإالتالية:مصنعإأأوإمس تودعإ

 التوقيفإأأوإال غالق؛ –

إحسبإترخيصإال نشاء. –

 61املادةإ

إالتنفيهإ إحزي إالقانون إذها إاترخيإدخول إعند إقانونية إبصفة إواملس تودعاتإاملرخصإلها إاملصانع تظل

املتعلقإإ1914أأبريلإإ14يفإإمنإالظهريإالرشيفإالصادرإ3خاضعةإةاميإيتعلقإابلعزلإملقتضياتإالفصلإ

إاملتفجراتإوالفصلإ إبتارخيإإ2بتنظميإصناعة املتعلقإبتنظميإإ1914ينايرإإ14منإالظهريإالرشيفإالصادر
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إتغيريذامإ إوقع إكام إاملس تودعات، قامة إيفإاملغربإوحتديدإرشوطإا  إوبيعها إاملتفجراتإونقلها وحتديدإاس ترياد

 وتمتميهام.

 62املادةإ

إا إذها إمقتضيات إتواق إوالتخزينإل إالنقل إبرشوط إاملتعلقة إلتوايقه إاملتخهة إوالنصوص لقانون

 والاس تعاملإعىلإالاارودإاملوجهإللتظاذراتإوالاحتفالت.

 حتددإكيفياتإرشاءإونقلإوختزينإواس تعاملإذهاإالاارودإبنصإتنظميي.

إمتإ إيفإحاةلإاس تثناء إوالأوراشإماعدا إيفإاملنامجإواملقالع إاس تعاملإالاارودإسائاا إوةقإمينع إال دارة نحه

 الرشوطإاحملددةإبنصإتنظميي.

 63املادةإ

إوتصديرذاإ إورخصإاس تريادذا إوس نداتإمرورذا إوأأوراقإخروهجا إالأولية حيتفظإبسجالتإاملواد

والرخصإاخلاصةإببيعهاإوكهاإرخصإاس تعاملإاملوادإاملتفجرةإوالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإولكإاملعداتإ

 (إس نوات.5وتقنيةإملدةإمخسإ)اليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريإ

 64املادةإ

إالقانونإاملس تفيدينإمهناإمنإواجبإالتوةرإعىلإ لإتعفيإالرتاخيصإاملينوحةإدموجبإمقتضياتإذها

 لكإالرخصإاملنصوصإعلهياإيفإنصوصإترشيعيةإأأوإتنظمييةإأأخرىإجارإهباإالعيل.

 65املادةإ

إ إاملادة إمقتضيات إمراعاة إاتإ61مع إمن إابتداء إتنسخ إالتنفيهإأأعال ، إحزي إالقانون إذها إدخول رخي

 النصوصإال تية:

املتعلقإبتنظميإوحتديدإاس تريادإاملتفجراتإونقلهاإإ1914ينايرإإ14الظهريإالرشيفإالصادرإبتارخيإإ-1

قامةإاملس تودعات،إكامإوقعإتغيري إوتمتميه.  وبيعهاإيفإاملغربإوحتديدإرشوطإا 

إتغيري إاملتإ1914أأبريلإإ14الظهريإالرشيفإالصادرإيفإإ-2 إاملتفجرات،إكامإوقع علقإبتنظميإصناعة

 وتمتميه.

 املتعلقإدمراقبةإاملتفجرات.إ1954ينايرإإ30الظهريإالرشيفإالصادرإيفإإ-3

 66املادةإ

إيدخلإذهاإالقانونإحزيإالتنفيهإابتداءإمنإاترخيإنرشإالنصوصإاملتخهةإلتوايقهإيفإاجلريدةإالرمسية.
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ف اللجنة الوطنية للمتفجرات يتأل
قليمية للمتفجرات واللجان اإل 

 وكيفيات سريها
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إ(إ2019نومفربإإإ25)إإ1441منإربيعإالأولإإإ27صادرإيفإإإ2.19.622مرسومإرمقإ

بتحديدإتأأليفإاللجنةإالوطنيةإلليتفجراتإواللجانإال قلمييةإلليتفجراتإوكيفياتإسريذا
1
إ

إرئيسإاحلكومة،إ 

إإ إرمق إالقانون إعىل إإإ22.16بناء إاملواد إبتنظمي إوالشهبإإاملتعلق إاملدين إالاس تعامل إذات املتفجرة

انريةإبريوتقنية،إالصادرإبتنفيه إالظهريإالرشيفإرمقإإاليتإحتتويإعىلإموادإإالاصوناعيةإالرتةهييةإواملعدات

إ منه؛إإ3وإإ2(،إولإس اميإاملادتنيإإ2018يوليوإإإ5)إإ1439منإشوالإإإ21بتارخيإإإ1.18.55

إ (،2019نومفربإإإ14)إإ1441منإربيعإالأولإإإ16وبعدإاملداوةلإيفإاجلسإاحلكومةإاملنعقدإبتارخيإإ

إ:رمسإماإي يإ

إالاابإالأولإ

إاللجنةإالوطنيةإلليتفجراتإ

إاملادةإالأوىل

ليهإأأعال إرمقإإإ2توايقاإلأحاكمإاملادةإإ املتعلقإبتنظميإاملوادإاملتفجرةإذاتإإإ22.16منإالقانونإاملشارإا 

الاس تعاملإاملدينإوالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإواملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنية،إتتأألفإ

إ نةإالوطنيةإلليتفجراتإمن:اللجإ

إ السلوةإاحلكوميةإامللكفةإابملعادنإأأوإمنإميثلها،إرئيسا؛ –

إ السلوةإاحلكوميةإامللكفةإابدلاخليةإأأوإمنإميثلها؛ –

دارةإادلةاعإالوطينإأأوإمنإميثلها؛ – إ السلوةإاحلكوميةإامللكفةإاب 

إ املديرإالعامإللأمنإالوطينإأأوإمنإميثهل؛ –

إ ثهل؛قائدإادلركإاملليكإأأوإمنإميإ –

إ املديرإالعامإللوقايةإاملدنيةإأأوإمنإميثهل. –

إبصفةإإ إلليشاركة إيفإحضور  إلكإخشصإيرىإةائدة إلليتفجراتإدعوة إالوطنية ميكنإلرئيسإاللجنة

إاستشاريةإيفإأأعاملإاللجنة،إاعتااراإملهاراتهإومعارةه.

إإ

                                                 
1

 .11020(إصإإ2019ديسيربإإإ9)إإ1441ريعإال خرإإإ12بتارخيإإ6837دإعدإاجلريدةإالرمسيةإإ
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إاملادةإالثانية

إالإ إوزارة إدمقر إاجامتعاهتا إلليتفجرات إالوطنية إاللجنة إرئيسهاإتعقد إمن إبدعوة إوالايئة، إواملعادن واقة

إيفإالس نةإعىلإ إواحدة إبناءإعىلإطلبإمنإأأحدإأأعضاهئا،إلكامإدعتإالرضورةإذلكلإومرة إأأو إمنه دماادرة

إالأقل.

(إيوماإعىلإإ15حيددإالرئيسإاترخيإوجدولإأأعاملإالاجامتعات.إويدعوإأأعضاءإاللجنةإمخسةإعرشإ)إ

إابلواثئقإاملتعلقةإابلنقطإاملدرجةإيفإجدولإأأعاملإإالأقل،إقبلإاملوعدإاملقررإلالجامتع. إادلعوة وترةقإذه 

إالاجامتع.

غريإأأنهإميكنإللرئيسإأأنإيدعوإأأعضاءإاللجنةإلالجامتعإةورا،إلكامإتعلقإالأمرإدمسأأةلإتتعلقإابلسالمةإإ

إريةإبريوتقنية.والأمنإاملرتاونيإابملوادإاملتفجرةإأأوإالشهبإالاصوناعيةإأأوإاملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإان

إاملادةإالثالثةإ

جتمتعإاللجنةإالوطنيةإلليتفجرات،إبشلكإحصيح،إحبضورإنصفإأأعضاهئاإعىلإالأقل.إويفإحاةلإعدمإإ

إالنصاب،إيدعوإالرئيسإا ىلإعقدإاجامتعإاثن،إداخلإأأجلإلإيتجاوزإعرشةإ) (إأأايم.إوجتمتعإإ10اكامتلإذها

إإحصيحإكيفامإاكنإعددإالأعضاءإاحلارضين.اللجنةإالوطنيةإلليتفجرات،إيفإذه إاحلاةل،إبشلك

بداءإالرأأيإاملنصوصإعليهإيفإالاندإإ منإاملادةإإإ1تتخهإاللجنةإالوطنيةإلليتفجراتإالقراراتإاملتعلقةإاب 

إإإ2 إإإ22.16منإالقانونإالسالفإاذلكرإرمق منإنفسإإإ6وإإ5وإإ4والرأأيإاملوابقإاملنصوصإعليهإيفإالانود

إالأع إأأصوات إبأأغلاية إةيهإاملادة، إيكون إاذلي إاجلانب إيرحج إالأصوات، إتعادل إحاةل إويف إاحلارضين. ضاء

إالرئيس.

إإ

 املادةإالرابعة

إتعهدإكتابةإاللجنةإالوطنيةإلليتفجراتإللسلوةإاحلكوميةإامللكفةإابملعادن.إ

تساعدإالكتابةإرئيسإاللجنةإالوطنيةإلليتفجرات.إولهه إالغاية،إتقرتحإجدولإأأعاملإالاجامتعاتإعىلإإ

رسالإدعواتإالاجامتعاتإوالواثئقإاملتعلقةإهباإوتعدإحمارضإالاجامتعات.الرئإ إيس،إوتسهرإعىلإا 

إاللجنةإالوطنيةإلليتفجراتإنسخإمنإحمارضإالاجامتعاتإةورإالانهتاءإمنإأأشغالإإ تسملإا ىلإأأعضاء

إالاجامتع.

إحتتفظإكتابةإاللجنةإالوطنيةإلليتفجراتإبأأرش يفإذه إاللجنة.إ

إالاابإالثاينإ

إنإال قلمييةإلليتفجراتاللجاإ

إاملادةإاخلامسة

إإ إاملادة إلأحاكم إإإ3توايقا إلليتفجراتإإ22.16منإالقانونإالسالفإاذلكرإرمق قلميية إا  إتتأألفإلكإجلنة ،

قلمي،إحسبإاحلاةل،إمن: إحمدثةإعىلإصعيدإلكإعامةلإأأوإا 



493 
 

إالعاملإأأوإمنإميثهل،إرئيسا؛ –

إابملعادنإأأوإمنإميثهل؛إامللكفةإاملديرإال قلمييإأأوإاجلهويإالتابعإللسلوةإاحلكوميةإ –

إ القائدإاملنتدبإللحاميةإالعسكريةإأأوإمنإميثهل؛ –

إالقائدإاجلهويإلدلركإاملليكإأأوإمنإميثهل؛ –

إوايلإالأمنإأأوإرئيسإالأمنإاجلهويإأأوإالأمنإال قلمييإأأوإمنإميثهل؛ –

إالقائدإال قلمييإأأوإاجلهويإللوقايةإاملدنيةإأأوإمنإميثهل. –

إاملادةإالسادسةإ

عإاللجنةإال قلمييةإلليتفجراتإبدعوةإمنإرئيسها،إلكامإدعتإالرضورةإا ىلإذكل،إدماادرةإمنإالرئيسإجتمتإ

إأأوإبناءإعىلإطلبإمنإأأحدإأأعضاهئا.

ميكنإلرئيسإاللجنةإال قلمييةإلليتفجرات،إدماادرةإمنهإأأوإبناءإعىلإطلبإمنإأأحدإأأعضاهئا،إدعوةإلكإإ

إ.ريةإيفإأأعاملإاللجنة،إاعتااراإملهاراتهإومعارةهخشصإيرىإةائدةإيفإحضور إلليشاركةإبصفةإاستشا

إاملادةإالسابعةإ

حيددإجدولإأأعاملإاللجنةإال قلمييةإلليتفجراتإمنإقبلإرئيسها.إوتمتإدعوةإأأعضاءإاللجنةإقبلإمخسةإإ

(إيوماإعىلإالأقلإمنإاملوعدإاملقررإلالجامتع.إوترةقإذه إادلعوةإابلواثئقإاملتعلقةإابلنقطإاملدرجةإإ15عرشإ)

إيفإجدولإالأعامل.

غريإأأنهإميكنإللرئيسإأأنإيدعوإأأعضاءإاللجنةإلالجامتعإةورا،إلكامإتعلقإالأمرإدمسأأةلإتتعلقإابلسالمةإإ

إوالأمنإاملرتاونيإابملوادإاملتفجرةإأأوإالشهبإالاصوناعيةإأأوإاملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنية.

إالتابعإ إاجلهوية إأأو إال قلميية إلليديرية إكتابةإيعهد إحسبإاحلاةل، إابملعادن، إامللكفة إاحلكومية إللسلوة ة

إاللجنةإال قلمييةإلليتفجرات.

إاملادةإالثامنة

جتمتعإاللجنةإال قلمييةإلليتفجرات،إبشلكإحصيح،إحبضورإنصفإأأعضاهئاإعىلإالأقل.إويفإحاةلإعدمإإ

إس ا إيتجاوز إالرئيسإا ىلإعقدإاجامتعإاثنإداخلإأأجلإل إيدعو إالنصاب، إ)اكامتلإذها إوجتمتعإإ7عة إأأايم. )

إاللجنة،إيفإذه إاحلاةل،إبشلكإحصيحإكيفامإاكنإعددإالأعضاءإاحلارضين.

بداءإالرأأيإاملنصوصإعليهإيفإالاندينإإ منإإإ2وإإ1تتخهإاللجنةإال قلمييةإلليتفجراتإالقراراتإاملتعلقةإاب 

إ إإإ3املادة إرمق إالقانون إاحلاإإ22.16من إالأعضاء إأأصوات إبأأغلاية إاذلكر، إتعادلإالسالف إحاةل إويف رضين.

إالأصوات،إيرحجإاجلانبإاذليإيكونإةيهإالرئيس.

تعدإكتابةإاللجنةإحمرضاإعنإلكإاجامتع،إبمتإتوقيعهإمنإقبلإالأعضاءإاحلارضينإاذلينإيتسليونإةورإإ

إالانهتاءإمنإأأشغالإالاجامتعإنسخةإمنه.
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(إيوماإابتداءإإ15مخسةإعرشإ)إيرسلإاحملرضإاملهكورإا ىلإكتابةإاللجنةإالوطنيةإلليتفجراتإداخلإأأجلإ

إمنإاترخيإالاجامتع.

إالاابإالثالثإ

إأأحاكمإمتفرقةإوختاميةإ

إاملادةإالتاسعة

إاذلينإإ إوالأشخاص إلليتفجرات إال قلميية إاللجان إوأأعضاء إلليتفجرات إالوطنية إاللجنة إأأعضاء يلزتم

أأصاعواإعىلإعملإهباإأأثناءإْعلإيساعدوهنمإبواجبإكامتنإالرسإاملهين،إةاميإخيصإلكإالواثئقإواملعلوماتإاليتإ

إذه إاللجان.

إاملادةإالعارشة

يس ندإتنفيهإذهاإاملرسوم،إاذليإينرشإيفإاجلريدةإالرمسية،إا ىلإلكإمنإوزيرإادلاخليةإووزيرإالواقةإإ

إواملعادنإوالايئةإلكإواحدإمهنامإةاميإخيصه.

إ(.2019نومفربإإإ25)إإ1441منإربيعإالأولإإإ27وحررإابلرابطإيفإإ

إاء:إسعدإادلينإالعامثين.الامضإ

إوقعهإابلعوف:إ

إوزيرإادلاخلية،

إالامضاء:إعادإالوايفإلفتيت.إ

إوزيرإالواقةإواملعادنإوالايئة،إ

إالامضاء:إعزيزإرابح.
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كيفيات منح بطاقة مراقبة 

 املتفجرات وتجديدها وسحبها 
 وكذا مدة صالحيتها
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إ(إإ2019نومفربإإإ25)إإ1441منإربيعإالأولإإإ27صادرإيفإإإ2.19.623مرسومإرمقإ

يدذاإوحسهباإوكهاإمدةإصالحيهتابتحديدإكيفياتإمنحإبواقةإمراقبةإاملتفجراتإوجتد
1

إ

إرئيسإاحلكومة،إ 

إإ إرمق إالقانون إعىل إوالشهبإإإ22.16بناء إاملدين إالاس تعامل إذات إاملتفجرة إاملواد إبتنظمي املتعلق

الاصوناعيةإالرتةهييةإواملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنية،إالصادرإبتنفيه إالظهريإالرشيفإرمقإ

إمنه؛إإ45(إولإس اميإاملادةإإ2018يوليوإإإ5)إإ1439نإشوالإمإإ21بتارخيإإإ1.18.55

إ(،إإ2019نومفربإإإ14)إإ1441منإربيعإالأولإإإ16وبعدإاملداوةلإيفإاجلسإاحلكومةإاملنعقدإبتارخيإإ

إرمسإماإي ي:

إاملادةإالأوىل

ليهإأأعال إرمقإإإ45ْعالإبأأحاكمإاملادةإإ عدادإبواقةإمراإ22.16منإالقانونإاملشارإا  قبةإاملتفجراتإ،إيمتإا 

إ(إس نوات.إ3وةقا إلليموذجإاملرةقإهبهاإاملرسوم.إوحتددإمدةإصالحيهتاإيفإثالثإ)

إاملادةإالثانيةإ

يداع،إدلىإعاملإالعامةلإإ يودعإطلبإمنحإبواقةإمراقبةإاملتفجراتإمنإطرفإاملشغل،إمقابلإوصلإا 

إأأوإال قلميإاذليإيقعإداخلإدائرةإنفوذ إالرتايبإماكنإنشاطإاملشغل.

إضينإالولب:يتإ

ذاإاكنإخشصاإذاتيا؛ – قامته،إا  إذويةإاملشغلإوهمنتهإوحملإا 

إصفةإ – إاكنإإتسييةإاملشغل،إوعنوانإاملاكنإاذليإيزاولإةيهإنشاطهإوكها ذا إا  إالولب، موقع

إاملشغلإخشصاإاعتااراي؛

قامتهإوماكنإتعيينه؛ – إذويةإاملس تخدمإاذليإطلاتإُلإبواقةإمراقبةإاملتفجرات،إوحملإا 

إدمإاذليإمنإأأجهلإمتإطلبإبواقةإمراقبةإاملتفجرات.نوعإنشاطإاملس تخ –

إجيبإأأنإيرةقإالولبإابلواثئقإالتالية:إ

إالأسايسإ – إوللنظام إالتجاري إالسجل إيف إالتسجيل إشهادة إلأصل إدموابقهتا إمشهود نسخة

ذاإاكنإصاحبإالولبإخشصا إ اعتااراي؛ للرشكة،إا 

ذاإاكنإصاحبإالولبإنسخةإمشهودإدموابقهتاإلأصلإالاواقةإالوطنيةإللتعريفإال لكرتإ – ونيةإا 

إ خشصاإذاتيا؛

                                                 
1

 .11021(إصإ2019ديسيربإإ9)إ1441ربيعإال خرإإ12بتارخيإإ6837اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
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إ أأشهرإابتداءإمنإاترخيإحتريرذا؛إإ3منإالسجلإالعديلإلليس تخدمإلإتتعدىإإإ3الاواقةإرمقإ –

شهادةإطايةإمسليةإمنإقبلإطايبإمتخصصإتفيدإأأنإاملس تخدمإغريإمصابإدمرضإعق يإ –

إ أأوإنفيس؛

مسإالعائ يإوالشخيصإشهادةإالعيلإموقعةإوخمتومةإمسليةإمنإطرفإاملشغل،إتتضينإالا –

إيفإالصندوقإالوطينإ إاخنراطه إورمق إللتعريفإال لكرتونية إالوطنية إبواقته إورمق لليس تخدم،

دماجهإيفإالعيلإومؤذالتهإوماكنإ للضامنإالاجامتعيإأأوإأأيإمؤسسةإمشاهبة،إوكهاإاترخيإا 

إتعيينه؛

تداءإمنإاترخيإ(إأأشهرإابإإ3نسخةإمنإبواقةإالسوابقإالعدليةإلليس تخدم،إلإتتعدىإثالثةإ) –

إ حتريرذا؛

إنسخةإمشهودإدموابقهتاإلأصلإالاواقةإالوطنيةإللتعريفإال لكرتونيةإلليس تخدم؛ –

 (إصورإحديثةإلليس تخدم؛إ3ثالثإ) –

إاجلهويإللسلوةإ – إأأو إال قلميي إمنإقبلإامليثل إمسلية إلأصلإشهادة إدموابقهتا إمشهود نسخة

إنشاط إميارس إاملشغل إأأن إتثبت إابملعادن، إامللكفة إذاتإاحلكومية إاملتفجرة إابملواد إيرتاط ا

الاس تعاملإاملدينإأأوإالشهبإالاصوناعيةإالرتةهييةإأأوإاملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإ

إبريوتقنية.إإإ

ذاإاكنإاملشغلإخشصاإذاتياإيتوةرإعىلإمس تودعإمرخصإبه،إوجبإعليهإلأجلإحصوُلإعىلإبواقةإ ا 

 علهياإيفإالفقرةإالأوىلإأأعال إمرةقاإابلواثئقإالتالية:إإمراقبةإاملتفجرات،إتقدميإطلبإوةقإالكيفيةإاملنصوص

 نسخةإمشهودإدموابقهتاإلأصلإالاواقةإالوطنيةإللتعريفإال لكرتونية؛إ –

 (إأأشهرإابتداءإمنإاترخيإحتريرذا؛إإ3منإالسجلإالعديلإلإتتعدىإثالثةإ)إإ3الاواقةإرمقإ –

 ابتداءإمنإاترخيإحتريرذا؛إ(إأأشهرإإ3نسخةإمنإبواقةإالسوابقإالعدليةإلإتتعدىإثالثةإ) –

نشاءإاملس تودع؛إ –  نسخةإمنإرخصةإا 

إمنإقبلإامليثلإ – إمسلية إلأصلإشهادة إدموابقهتا إمشهود إاجلهويإللسلوةإإنسخة إأأو ال قلميي

 احلكوميةإامللكفةإابملعادن،إتثبتإأأنإاملشغلإميارسإنشاطهإابملس تودع؛إ

 رضإعق يإأأوإنفيس.إشهادةإطايةإمسليةإمنإقبلإطايبإمتخصصإتفيدإأأنهإغريإمصابإدم –

ىلإاملديريةإالعامةإللأمنإالوطين،إوذكلإداخلإأأجلإلإإ يرسلإالعاملإالولبإمشفوعاإبرأأيإمعللإا 

يداعه.إإ30يتعدىإثالثنيإ) إ(إيوماإيبتدئإمنإاترخيإا 
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إاملادةإالثالثة

تإيفإأأجلإمتنحإاملديريةإالعامةإللأمنإالوطين،إبناءإعىلإالرأأيإاملعللإللعامل،إبواقةإمراقبةإاملتفجراإ

إ(إأأشهر،إابتداءإمنإاترخيإتوصلهاإابلولب.إوتسملإذه إالاواقةإلليشغل.إ3لإيتعدىإثالثةإ)

إاملشغلإبهكلإبأأيإوس يةلإمنإإ شعار إللأمنإالوطينإاب  إالعامة إاملديرية إتقوم يفإحاةلإرةضإالولب،

إ.الوسائلإاملتاحة

إاملادةإالرابعةإ

إاملتفجراتإمقابلإإ يداع،إمنإطرفإاملشغل،إدلىإالعاملإيودعإطلبإجتديدإبواقةإمراقبة وصلإا 

(إأأشهرإعىلإالأقلإقبلإاترخيإانهتاءإإ4اذليإيقعإداخلإدائرةإنفوذ إالرتايبإماكنإنشاطإاملشغل،إوذكلإأأربعةإ)

إمدةإصالحيةإالاواقة.

إاملرسوم،إ إمنإذها إالثانية إيفإاملادة لهيا إا  إا ىلإالواثئقإاملشار إابل ضاةة جيبإأأنإيكونإالولبإمرةقا

 نإبواقةإمراقبةإاملتفجراتإاملرادإجتديدذا.إبنسخةإم

ىلإاملديريةإالعامةإللأمنإالوطينإحنيإتسملإاملشغلإإ ترجعإبواقةإمراقبةإاملتفجراتإاملنهتيةإالصالحيةإا 

 للاواقةإاجملددة.إكامإترجعإذه إالاواقةإاملنهتيةإالصالحيةإيفإحاةلإرةضإطلبإالتجديد.إ

 كيفياتإمنحها.إإجتددإبواقةإمراقبةإاملتفجراتإوةقإنفسإ

 املادةإاخلامسةإ

إتغيريإالنشاطإاذليإمتإمنإأأجهلإمنحها،إإ إاملتفجراتإيفإحاةل إمراقبة إطلبإمنحإبواقة عادة جيبإا 

 وذكلإوةقإالكيفيةإاملنصوصإعلهياإيفإاملادتنيإالثانيةإوالثالثةإمنإذهاإاملرسوم.إ

إيفإ لهيا إا  إا ىلإالواثئقإاملشار إابل ضاةة إاملرسوم،إإجيبإأأنإيكونإالولبإمرةقا إمنإذها إالثانية املادة

 بنسخةإمنإبواقةإمراقبةإاملتفجراتإاملرادإتغيريإالنشاطإاذليإمتإمنإأأجهلإمنحها.إ

ىلإاملديريةإالعامةإللأمنإالوطينإحنيإإ ترجعإبواقةإمراقبةإاملتفجراتإاملتعلقةإابلنشاطإاذليإمتإتغيري إا 

 تسملإاملشغلإللاواقةإاجلديدة.إ

 املادةإالسادسةإ

 بإبواقةإمراقبةإاملتفجراتإمنإقبلإاملديريةإالعامةإللأمنإالوطينإيفإاحلالتإالتالية:إتسحإ

 ونصوصهإالتنظميية؛إإإ22.16عدمإالتقيدإبأأحاكمإالقانونإالسالفإاذلكرإرمقإ –

 ال خاللإابلنظامإالعام؛إ –

 املتفجرات.إإالاخاللإبأأحدإالرشوطإاليتإدموجهباإمتإمنحإبواقةإمراقبةإ –

إبواقإ ذاإتسحبإأأيضا إا  إأأو إيعيلإدليه، إاملس تخدم إيعد إمل ذا إاملتفجراتإمنإقبلإاملشغلإا  إمراقبة ة

 أأصاحإذهاإاملس تخدمإلإميارسإالنشاطإاذليإمنإأأجهلإمنحتإُلإالاواقة.إ
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جيبإتسلميإبواقةإمراقبةإاملتفجراتإموضوعإالسحب،إا ىلإاملديريةإالعامةإللأمنإالوطينإأأوإوليةإإ

إ إالأمن إأأو إاجلهوي إالأمن إأأو إأأربعةإالأمن إيتعدى إل إأأجل إداخل إوذكل إاملليك، إادلرك إقيادة إأأو ال قلميي

إ(إساعة.إإ24وعرشينإ)

ذاإتعهرإعىلإاملشغلإحسبإالاواقةإلأيإسببإمنإالأس ااب،إوجبإعليهإةوراإا شعارإوليةإالأمنإ ا 

إ.أأوإالأمنإاجلهويإأأوإالأمنإال قلمييإأأوإقيادةإادلركإاملليك

إاملادةإالسابعةإ

إداخلإأأجلإلإيتعدىإمثانيةإجيبإعىلإلكإخشصإضاإ إاملتفجراتإأأنإيقوم، إبواقةإمراقبة عتإمنه

شعارإوليةإالأمنإأأوإالأمنإاجلهويإأأوإالأمنإال قلمييإأأوإقيادةإادلركإاملليك.إوتقومإإ48وأأربعنيإ) (إساعة،إاب 

خبارإاملديريةإالعامةإللأمنإالوطينإةورا. شعارذاإاب  إاجلهةإاليتإمتإا 

مإ إللأ إالعامة إعىلإتسملإاملديرية إبناء إلليشغل، إاملتفجراتإالضائعة إمراقبة إمنإبواقة نإالوطينإنظريا

إطلبإموجهإللعامل،إمرةقاإبترصحيإضياعهاإوبشهادةإْعلإتثبتإأأنإاملعينإابلأمرإيعيلإمس تخدماإدليه.

إاملادةإالثامنةإ

إاإ إاترخي ىلإغاية إا  إصاحلة إاملرسوم إقبلإاترخيإنرشإذها إاملتفجراتإاملسلية نهتاءإتظلإبوائقإمراقبة

إصالحيهتا.

إاملادةإالتاسعة

إالعامةإللأمنإالوطين،إلكإس تةإ)إ إامللكفةإإ6ترسلإاملديرية إا ىلإلكإمنإالسلوةإاحلكومية إأأشهر، )

ابملعادنإوالسلوةإاحلكوميةإامللكفةإابدلاخليةإوقيادةإادلركإاملليكإمعوياتإحمينةإعنإالأشخاصإاحلاصلنيإ

إعىلإبوائقإمراقبةإاملتفجرات.

إةاملادةإالعارشإ

يس ندإتنفيهإذهاإاملرسوم،إاذليإينرشإيفإاجلريدةإالرمسية،إا ىلإلكإمنإوزيرإادلاخليةإووزيرإالواقةإإ

إواملعادنإوالايئةإلكإواحدإمهنامإةاميإخيصه.

إ(.2019نومفربإإإ25)إإ1441منإربيعإالأولإإإ27وحررإابلرابطإيفإإ

إالامضاء:إسعدإادلينإالعامثين.إإ

إوقعهإابلعوف:إ

 وزيرإادلاخلية،

إال مضاء:إعادإالوايفإلفتيت.إ

إوزيرإالواقةإواملعادنإوالايئة،إ

إال مضاء:إعزيزإرابح.
* 

*     * 
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إامليلكةإاملغربية

إوزارةإادلاخلية

إاملديريةإالعامةإللأمنإالوطين

 Royaume du Marocإ

 Ministère de l'Intérieur 

 Direction Générale de la Sûreté Nationale 

إملتفجراتبواقةإمراقبةإاإ
Carte de Contrôle des Explosifs 

إ

إامسإاملس تخدمإولقبهإ
Nom et Prénom de l'employé 

إاملشغل
Employeur 

إالنشاطإاملرخصإدمامرس ته
  إActivitéإ

Photoإ

ىل............إ إصاحلةإمن............ا 
Valable du .......Au............. 

CNIE N° 

Rectoإ 

إإ:مالحظة
 باواقة املتعلق املرسوم ونصوصهإالتوايقية،إخاصةإإإ22.16 رمق القانون بأأحاكم التقيد واملس تخدم املشغل من لكإيتوجبإعىل 

  املتفجرات. مراقبة
إ

Observation:  

L'employeur et l'employé doivent se conformer aux dispositions de la loi n° 22-16 et les textes pris pour son application, notamment le 

décret relatif à la carte de contrôle des explosifs.  

 

osreV  
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املتعلق بحظر  36.09قم ر  ونالقان

 استحداث وإنتاج وتخزين واستعامل

األسلحة الكيميائية وتدمريها 
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إ(إ2011أأغسوسإإ17)إ1432منإرمضانإإإ16صادرإإيفإإ1.11.141ظهريإرشيفإرمقإ

نتاجإوختزينإإ36.09بتنفيهإالقانونإرمقإ إاملتعلقإحبظرإاس تحداثإوا 

واس تعاملإالأسلحةإالكمييائيةإوتدمريذا
1

 

 امحلدإهللإوحد ، 

 بداخهلإ:إ-الوابعإالرشيفإ

إ)محمدإبنإاحلسنإبنإمحمدإبنإيوسفإهللاإوليه(إ

إيعملإمنإظهريانإالرشيفإذها،إأأسام إهللاإوأأعزإأأمر إأأننا:إ

 منه،إإإ50وإإإ42بناءإعىلإادلس تورإولس اميإالفصلنيإ

 أأصدرانإأأمرانإالرشيفإدماإي ي:إإ

إظإإ إعقب إالرمسية، إابجلريدة إوينرش إينفه إرمق إالقانون إذها، إالرشيف إحبظرإإإ36.09هريان املتعلق

إاجلسإالنوابإواجلسإ إواةقإعليه إكام إوتدمريذا، إالكمييائية نتاجإوختزينإواس تعاملإالأسلحة اس تحداثإوا 

 املستشارين.إ

 (.إإ2011أأغسوسإإ17)إإ1432منإرمضانإإإ16وحررإابدلارإالايضاءإيفإإ
إوقعهإابلعوف:

إرئيسإاحلكومة،

إسإالفايس.ال مضاء:إعاا

* 
*    * 

 املتعلق بحظر استحداث  36.99القانون رقم 
  وإنتاج وتخزين واستعامل األسلحة الكيميائية وتدمريها 

إالفصلإاإلأول

 أأحاكمإأأولية

 املادةإالأوىلإإ

إوختزينإإ نتاج إوا  إاس تحداث إحبظر إاملتعلقة إادلولية إالتفاقية إأأحاكم إتوايق إا ىل إالقانون إذها هيدف

إابلظهريإالرشيفإرمقإواس تعاملإالأسل إبااريسإواليتإمتإنرشذا إاملوقعة إوتدمريإلكإالأسلحة، إالكمييائية حة

 (.إإ2002أأبريلإإإ3)إإ1423حمرمإإمنإإ19الصادرإيفإإ1.96.94

إإ
                                                 

1
إإ.4961(إصإ2011أأكتوبرإإ10)إ1432ذوإالقعدةإإ12بتارخيإإ5985اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
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إالفرعإاإلأولإ

 تعاريف

 إ2املادةإإ

 بغرضإتوايقإأأحاكمإذهاإالقانون،إيرادإدماإي ي:إإ

 بعد ،إاجمتعةإأأوإمتفرقة؛إإالأسلحةإالكمييائية:إالعنارصإالواردةإ-إ

إدموجبإذهاإإ إلأغراضإغريإحمظورة إمهنا إاملعدة إاملواد إةاميإعدا إوسالئفها، إالسامة إالكمييائية إاملواد أأ(

 القانونإماإدامتإالأنواعإوالمكياتإمتفقةإمعإذه إالأغراض؛إ

ينبعثإإب(إاذلخائرإوالناائطإاملصييةإخصيصاإل حداثإالوةاةإأأوإغريذاإمنإالأرضارإعنإطريقإماإ

 نتيجةإاس تخدامإمثلإذه إاذلخائرإوالناائطإمنإاخلواصإالسامةإلليوادإالكمييائيةإالسامةإاحملددةإيفإالاندإأأ؛إ

إوالناائطإإ إاذلخائر إذه  إمثل إابس تخدام إمبارشة إيتعلق إلس تعامل إخصيصا إمصيية إمعدات إأأي ج(

 احملددةإيفإالاندإب؛إ

 نتاجإمادةإكمييائية:إاحلصولإعىلإجسمإمنإخاللإا  لتفاعلإالكميياي؛إا 

 اس هتالكإمادةإكمييائية:إحتويلإاجلسمإاملهكورإعنإطريقإالتفاعلإالكمييايإا ىلإنوعإكمييايإأ خر؛إ 

 نتاجإالأسلحةإالكمييائية:إ  مرةقإا 

أأ(إأأيإمعداتإوكهكلإأأيإبنايةإتوجدإبداخلهاإذه إاملعدات،إمتإتصيميهاإأأوإبناؤذاإأأوإاس تخداهماإيفإإ

 :إ1946ينايرإأأيإوقتإاعتااراإمنإةاحتإ

إإ نتاجإموادإكمييائيةإيفإ1أأ حنيإحتتويإتدةقاتإاملواد،إعندإ«إاملرحةلإالتكنولوجيةإالهنائية»(إمنإأأجلإا 

 تشغيلإاملعدات،إعىل:إ

 امللحقإهبهاإالقانونإاملتعلقإابملوادإالكمييائية؛إأأوإإ1(إمادةإكمييائيةإمدرجةإيفإاجلدولإ1-1أأإإ

إإإ إالقانونإبمكيةإتزيدإ(إمادةإكمييائيةإأأخرىإلإإإ2إ-1أأ تس تعيلإيفإأأغراضإغريإحمظورةإدموجبإذها

 عىلإطنإواحدإيفإالس نةإعىلإالرتابإالوطين،إولكنإميكنإاس تعاملهاإلأغراضإالأسلحةإالكمييائية؛إأأوإ

إإ (إلتعائةإالأسلحةإالكمييائية،إدماإيفإذكل،إمنإبنيإمجةلإأأمور،إحتييلإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإإإ2أأ

إالكمييائيةإيفإإ1اجلدولإ إاملواد إوتعائة إناائطإأأوإحاوايتإلتخزينإالسوائب، السالفإاذلكر،إيفإذخائرإأأو

إ إمنإذخائرإإعاواتإتشلكإجزءا منإذخائرإوناائطإثنائيةإمجمعةإأأوإيفإذخائرإكمييائيةإةرعيةإتشلكإجزءا

 ناائطإاملالمئة؛وناائطإأأحاديةإمجمعة،إوحتييلإالعاواتإواذلخائرإالكمييائيةإالفرعيةإيفإاذلخائرإوالإ

 ب(إولإيقصدإبه:إإ

نتاجيةإعنإطنإواحدإةاميإخيصإتركيبإاملوادإالكمييائيةإاحملددةإيفإأأإ)1بإإ إ1(إأأيإمرةقإتقلإطاقتهإال 

 منإالاندإأأ(؛إ
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(إمنإالاندإأأ(إكناجتإإ1(إأأيإمرةقإتنت إأأوإاكنتإتنت إةيهإمادةإمنإاملوادإالكمييائيةإاحملددةإيفإأأإ2بإإ

إالأإ إيف إرضوري إالناجتإاثنوي إمكية إدامت إما إالقانون، إذها إدموجب إحمظورة إغري إلأغراض إاملامرسة نشوة

 %إمنإمجموعإاملنت إوأأنإخيضعإاملرةقإللترصحيإوالتفتيشإدموجبإذهاإالقانون؛إإ3الثانويإاملهكورإلإتتجاوزإ

نتاجإموادإكمييائيةإمدرجةإيفإاجلدولإإإ3بإإ اذلكرإإالسالفإ1(إاملرةقإالوحيدإصغريإاحلجمإاخملصصإل 

 لأغراضإغريإحمظورةإدموجبإذهاإالقانون؛إ

 إيفإالتعريفإالواردإ لهيا إا  إكامإيهإمشار إويهإاملعداتإاملتخصصةإواملعداتإالعادية املعدات:

نتاجإالأسلحةإالكمييائية:إ  أأعال إاملتعلقإدمرةقإا 

 «:إدمعداتإمتخصصة»أأإ(إيقصدإإ

 نتاجإالرئيس ية،إدماإيفإذكلإأأيإمفاعلإأأوإمعداتإ إأأوإسلسةلإال  لرتكيبإاملنتجاتإأأوإةصلها

تنقيهتا،إوأأيإمعداتإتس تخدمإمبارشةإلنقلإاحلرارةإيفإاملرحةلإالتكنولوجيةإالهنائية،إلس اميإيفإ

املفاعالتإأأوإيفإةصلإاملنتجاتإوكهكلإأأيإمعداتإأأخرىإتالمستإمعإأأيإمادةإكمييائيةإكامإ

إالكمييائية نتاجإالأسلحة إيفإالتعريفإاملتعلقإدمراةقإا  إأأوإميكنإأأنإإيهإحمددة إاذلكر، السالفة

 تتالمسإمعإمثلإذه إاملادةإالكمييائيةإلوإمتإتشغيلإاملرةق؛إ

 آلتإلتعائةإالأسلحةإالكمييائية؛إ  أأيإأ

 إللعيلإعىلإتشغيلإاملرةقإمكرةقإ أأيإمعداتإأأخرىإمصيتإأأوإصنعتإأأوإركاتإخصيصا

إا إملعايري إوةقا إاملانية إاملراةق إعن إممتزي إالكمييائية، إالأسلحة نتاج إالسائدةإل  إالتجارية لصناعة

إ (إمنإالاندإأأ(إمنإإ1املواقةإعىلإاملراةقإاليتإلإتنت إأأيإموادإكمييائيةإكامإيهإحمددةإيفإأأ

نتاجإالأسلحةإالكمييائية،إأأوإموادإكمييائيةإأأاكةل.إ  التعريفإاملتعلقإدمرةقإا 

 «:إدمعداتإعادية»يقصدإإ

 نتاجإاملس تعيةلإبوجهإعامإيفإالصناعاتإالكميإ يائيةإوغريإاملدرجةإيفإأأنواعإاملعداتإمعداتإال 

 املتخصصة؛إ

 إاحلرائقإأأوإ طفاء إيفإالصناعاتإالكمييائيةإمثلإمعداتإا  إاس تخداهما املعداتإالأخرىإالشائع

معداتإاحلراسةإومراقبةإالسالمةإأأوإالأمنإأأوإذامإمعاإأأوإاملراةقإالوايةإأأوإمراةقإاخملترباتإ

 أأوإمعداتإالتصالت.إ

 دموقعإاملعاملإومعيلإووحدة.إإيإكامإذوإمعرفإبعد إمرةق:إأأيإموقعإصناع 

إيقصدإإ إاملعيل»أأ( إمعاملإمنداجةإ«إدموقع )املصنع(إمجمعإحم يإمتاكملإيتكونإمنإمعيلإأأوإمنإعدة

داريةإوس يوة،إويشيلإبنيةإأأساس يةإمشرتكةإمنإقبيلإ حمليا،إخيضعإل دارةإتشغيلإواحدةإمعإمس توايتإا 

 ماإي ي:إ
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 إأأخرى؛إإاملاكتبإال داريةإوماكتب

 أأوراشإال صالحإوالصيانة؛ 

 مركزإطيب؛إ 

 مراةقإعامة؛إ 

 خمتربإمركزيإللتحليل؛إ 

 خمترباتإالاحتإوالتووير؛إ 

 منوقةإمركزيةإملعاجلةإالصايبإوالنفاايت؛إ 

 مس تودعاتإالتخزين.إ 

إإ إيقصد إدمعيل»ب( إمبىنإ« إأأو إبنية إأأو إنسبيا إمس تقةلإبهاهتا إمنوقة إالعيل( إورشة نتاج، )مرةقإلال 

 إوحدةإأأوإأأكرثإمعإبنيةإأأساس يةإملحقةإأأوإمرتاوةإهباإمنإقبيلإماإي ي:إيش متلإعىل

 داريةإصغرية؛إ  وحدةإا 

 إمناطقإلتخزينإ/إمناوةلإاملوادإالأوليةإواملنتجات؛

 منوقةإمناوةلإ/إمعاجلةإالصايب/النفاايت؛إ 

 خمتربإلليراقبةإوالتحليل؛إ 

 خدمةإا سعافإأأويلإ/إوحدةإطايةإمتصةلإهبا؛إ 

 ةإاملوادإالكمييائيةإاملعلنةإومدخالتإموادذاإالأوليةإأأوإاملنتجاتإالكمييائيةإجسالتإتتصلإحبرك

 املكونةإمهنا،إادلاخةلإا ىلإاملوقعإواملوجودةإحوُلإواخلارجةإمنه،إحسبإاحلاةل؛إ

نتاج،إوحدةإمعاجلة(إمجموعةإقوعإاملعداتإاليتإتشيلإالأوعيةإوتركياةإ«إابلوحدة»ج(إيقصدإإ )وحدةإال 

نتاجإمادةإكمييائيةإأأوإمعاجلهتاإأأوإاس هتالكها.إإالأوعيةإالالزمة  ل 

 مادةإكمييائيةإعضويةإحمددة:إلكإمادةإكمييائيةإاتبعةإلفئةإمنإاملركااتإالكمييائيةإاليتإتشيلإمجيعإ

إكمييايإ إابمس إمتيزي  إميكن إمما إالفلزات، إوكربوانت إوكربيتيداته إأأاكس يد  إعدا إالكربون مركاات

إ إذه  إاكنت ذا إا  إتركيبية، إدائرةإوصيغة إيف إالتسجيل إرمق إواقع إومن إمعروةة، الصيغة

ذاإاكنإقدإعنيإللامدةإرمقإيفإادلائرةإ؛إ  املس تخلصاتإالكمييائيةإا 

 معاجلةإمادةإكمييائية:إْعليةإةزيايئيةإمنإقبيلإال عدادإوالاس تخالصإوالتنقيةإلإتتحولإةهياإ

 املادةإالكمييائيةإا ىلإنوعإكمييايإأ خر؛إ
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 مادةإكمييائيةإغريإمدرجةإيفإأأحدإاجلداول،إميكهناإأأنإحتدثإبرسعةإعاملإماكحفةإالشغب:إلكإ

إانهتاءإ إمن إقصري إوقت إبعد إتأأثرياهتا إوختتفي إبدنيا إجعزا إتسبب إأأو إحس يا إهتيجا إالبرش يف

 التعرضإلها؛إ

 أأغراضإغريإحمظورةإدموجبإذهاإالقانون:إ 

 ةإأأوإالأغراضإالسلييةإالأخرى؛إأأ(إالأغراضإالصناعيةإأأوإالزراعيةإأأوإالاحثيةإأأوإالوايةإأأوإالصيدلنيإ

ب(إالأغراضإالوقائية،إأأيإالأغراضإاملتصةلإمبارشةإابلوقايةإمنإاملوادإالكمييائيةإالسامةإوالوقايةإمنإإ

 الأسلحةإالكمييائية؛

إاس تخدامإإ إعىل إتعمتد إول إالكمييائية إالأسلحة إابس تعامل إتتصل إل إاليت إالعسكرية إالأغراض ج(

 مييائيةإكوس يةلإللحرب؛إاخلصائصإالسامةإلليوادإالكإ

 د(إأأغراضإاحملاةظةإعىلإالنظامإالعام،إدماإيفإذكلإأأغراضإماكحفةإالشغبإاحمل ي؛إإ

 مفتش:إةردإتعينهإالأمانةإالفنيةإل جراءإتفتيشإأأوإزايرةإوةقاإلههاإالقانون؛إ 

 إملنظيةإحظرإ إالعام إاملدير إاملفتشنيإومساعديإالتفتيشإاذلينإيعيهنم إمجموعة ةريقإالتفتيش:

 لأسلحةإالكمييائيةإل جراءإتفتيشإحمدد؛إا

 ىلإ إا  إالكمييائية إالأسلحة إحظر إملنظية إالعام إاملدير إيصدرذا إاليت إالتوجهيات إالتفتيش: ولية

 ةريقإالتفتيشإل جراءإْعليةإتفتيشإحمددة؛إ

 نقوةإادلخولإ/إنقوةإاخلروج:إاملاكنإاملعنيإلوصولإةرقإالتفتيشإا ىلإالادلإل جراءإْعلياتإ

متامإهميهتا؛التفتيشإْعال  إابلتفاقيةإوهبهاإالقانونإأأوإملغادرةإذه إالفرقإبعدإا 

 موقعإالتفتيش:إلكإمنوقةإأأوإمرةقإجيريإتفتيشهإويردإتعريفهإعىلإسبيلإالتحديدإيفإاتفاقإ

املرةق،إأأوإيفإطلبإالتفتيشإأأوإوليةإالتفتيش،إأأوإيفإطلبإالتفتيشإامليددإلليحيطإالاديلإ

 أأوإالهناي؛إ

 حداثياتإجغراةيةإأأوإبوصفإعىلإخريوة؛إاحمليط:إاحلدإ ماإاب   اخلاريجإملوقعإالتفتيش،إوحيددإا 

 حميطإموقعإالتفتيشإاحملدد.إإاحمليطإاملولوب:إ 

 وجيبإأأنإيكون:إإ

إأأمتارإعىلإالأقلإخارجإأأيةإبنياتإأأوإمبان؛إإ10أأ(إممتداإملساةةإإ

 ب(إغريإخمرتقإلأس يجةإالأمنإالقامئة؛إ

ىلإالأقلإخارجإأأيإس ياجإأأمنإقامئإتنويإادلوةلإالورفإالوالاةإللتفتيشإأأمتارإعإإ10ج(إممتداإملساةةإإ

دراجهإمضنإاحمليطإاملولوب.إ  ا 
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 احمليطإالاديل:إحميطإموقعإالتفتيشإكامإذوإحمدد،إكاديلإلليحيطإاملولوب.إ 

 وينبغيإأأن:إإ

 أأنإإيعنيإبأأكربإقدرإممكنإمنإالتحديدإوةقاإللقواعدإالالزمةإةاميإخيصإاحمليطإاملولوب.إوجيب

يش متلإعىلإاحمليطإاملولوبإبرمتهإوينبغيإكقاعدةإأأنإيتصلإبشلكإمبارشإهبهاإالأخري،إوأأنإ

 تراعىإةيهإاملعاملإالوايعيةإللأرضإواحلدودإاليتإمنإصنعإال نسان؛إ

 ذاإوجدت.إ  ميتدإقريااإمنإحواجزإالأمنإاحمليوةإا 

نشاءإعالقةإبنيإاحمليونيإمنإخاللإالربطإبنيإاثننيإعىلإالأإإ  قلإمنإالوسائلإالتالية:إوينبغيإا 

إأأ(إحميطإبديلإلإميتدإا ىلإمنوقةإأأوسعإبكثريإمنإاحمليطإاملولوب؛إ

 ب(إحميطإبديلإيكونإعىلإمساةةإقصريةإمتجانسةإمعإاحمليطإاملولوب؛إ

 ج(إجزءإواحدإعىلإالأقلإمنإاحمليطإاملولوبإيكونإمرئياإمنإاحمليطإالاديل؛إإ

 وةإالوطنيةإأأو،إعندإالاقتضاء،إادلوةلإاملضيفةإملراةقةإاملراةقون:إالأشخاصإاذلينإتعيهنمإالسل

 ومساعدةإةريقإالتفتيشإأأثناءإةرتةإاملكوثإابلادلإموضعإالتفتيش؛إ

 إ إالكمييائيةإاحملدثةإْعالإابملادة إمنظيةإحظرإالأسلحة إاملتعلقةإإإ8منظية: منإالتفاقيةإادلولية

نتاجإوختزينإواس تعاملإالأسلحةإالكمييائي ةإوتدمريإتكلإالأسلحة،إاملوقعةإحبظرإاس تحداثإوا 

إ3)إإ1423منإحمرمإإإ19الصادرإيفإإإ1.96.94بااريسإواليتإمتإنرشذاإابلظهريإالرشيفإرمقإ

 (؛إ2002أأبريلإإ

 إالأسلحةإ إواس تعامل إوختزين نتاج إوا  إاس تحداث إحبظر إاملتعلقة إادلولية إالتفاقية التفاقية:

إوا إبااريس، إاملوقعة إالأسلحة إتكل إوتدمري إرمقإالكمييائية إالرشيف إابلظهري إنرشذا إمت ليت

 (؛إإ2002)إأأبريلإإ1423منإحمرمإإإ19الصادرإيفإإإ1.96.94

 نتاجإوختزينإ ادلولإالأطراف:إادلولإالأطرافإيفإالتفاقيةإادلوليةإاملتعلقةإحبظرإاس تحداثإوا 

 واس تعاملإالأسلحةإالكمييائيةإوتدمريإتكلإالأسلحة؛إ

 راضهياإمراةقإأأوإمناطقإاتبعةإدلوةلإأأخرى،إطرفإيفإادلولإاملضيفة:إادلولإاليتإتوجدإعىلإأأإ

 التفاقية،إخاضعةإللتفتيشإدموجبإالتفاقية.إ

إالفرعإالثاينإإ

 تعينيإالسلوةإالوطنية

 3املادةإإ

الصادرإيفإإإ2.04.472تتلكفإاللجنةإالوطنيةإاخلاصةإابلأسلحةإالكمييائية،إاحملدثةإدموجبإاملرسومإرمقإإ

 (،إبتنس يقإالتصالإمعإاملنظية.إإ2005نايرإيإإإ17)إإ1425ذيإاحلجةإإإ6
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 الفصلإاإلثاينإإ

إحظرإاس تحداثإالأسلحةإالكمييائية

نتاهجاإوختزيهناإواس تعاملها  وا 

 4املادةإ

 مينعإعىلإلكإخشصإطايعيإأأوإمعنوي:إإ

 نتاهجاإأأوإاقتناؤذاإأأوإختزيهناإأأوإحيازهتاإأأوإنقلهاإأأوإرشاؤذاإ اس تحداثإالأسلحةإالكمييائيةإأأوإا 

إاس إ إوكيفيةإأأو إوأأايإاكنإأأصلها إأأايإاكنتإمكيهتا إأأوإتصديرذا، إاس تريادذا إأأو إتسويقها إأأو تعاملها

نتاهجا؛إ  ا 

 إالشغبإ إماكحفة إعوامل إاس تخدام إأأو إاس تعاملها إبغية إحربية إومناورات إابس تعدادات القيام

 كوس يةلإمنإوسائلإاحلرب؛إ

 ةإاحملظورةإدموجبإتشجيعإأأيإاكنإومساعدتهإوحثه،إبأأيإطريقةإاكنت،إعىلإالقيامإابلأنشو

 ذهاإالقانون.إ

 إ5املادةإإ

 مينعإعىلإلكإخشصإطايعيإأأوإمعنوي:إإ

نتاجإإ إل  إأأساسا إاملوهجة إاملواد إذكل إيف إدما إالكمييائية إالأسلحة نتاج إل  إمرةق إاس تعامل إأأو حداث إا  أأ(

 الأسلحةإاملهكورة؛إ

إكيفامإاكنتإطايعهتا،إبغيةإممارسةإنإإ شاطإحمظورإدموجبإب(إتغيريإغرضإمرةقإللأهجزةإواملعدات،

 ذهاإالقانون؛إ

نتاجإأأسلحةإكمييائيةإإ ج(إاس تريادإأأوإتصديرإأأوإتسويقإأأوإالعيلإعىلإتداولإموادإأأوإأأدواتإمنإأأجلإا 

 أأوإأأيإوثيقةإأأوإمادةإتتيحإخرقإأأحاكمإذهاإالقانونإأأوإتسهلإذكل؛إ

ةشاءإأأيإمعلومةإبغيةإالسامحإخبرقإأأحاكمإذهاإالقانونإأأوإتسهيلإذكل.إإ  د(إا 

 إ6ادةإاملإ

لهياإيفإالاندإأأ(إمنإاملادةإإ غالقإاملراةقإاملشارإا   أأعال .إإإ5تعيلإالسلوةإال داريةإاخملتصةإعىلإا 

يرشع،إبعدإدخولإذهاإالقانونإحزيإالتنفيه،إدماادرةإمنإال دارةإاملعنيةإوعىلإنفقةإاملس تغل،إيفإتدمريإإ

نتاجإأأسل  حةإكمييائية.إاملراةقإواملوادإاملنتجةإأأوإاملس توردةإخصيصاإمنإأأجلإا 

إالفصلإالثالثإ

إمراإقبةإاملوادإالكمييائيةإ

 الفرعإاإلأولإإ

إامللحقإهبهاإالقانونإإ1مراقبةإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإابجلدولإإ
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نتاهجاإ  ومراةقإا 

 إ7املادةإإ

 لإميكنإلأيإخشصإماديإأأوإمعنوي:إإ

 نتاجإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإ ونإأأوإاقتناؤذاإأأوإالاحتفاظإهباإامللحقإهبهاإالقانإ1ا 

إخارجإالرتابإ إاملهكورة إنقلإاملواد إأأو إالأطرافإابلتفاقية إخارجإترابإادلول إاس تخداهما أأو

 الوطينإماإملإتكنإموهجةإا ىلإدوةلإأأخرىإطرفإيفإالتفاقية؛إ

 نتاجإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإالسالفإاذلكرإأأوإاقتناؤذاإأأوإالاحتفاظإهباإأأوإ نقلهاإا 

 أأوإاس تخداهماإماإملإيكنإذكلإلأغراضإالاحثإأأوإامحلايةإأأوإلأغراضإطايةإأأوإصيدلنية؛إ

 عادةإنقلإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإإ  السالفإاذلكرإا ىلإدوةلإاثلثة؛إإإ1ا 

 السالفإاذلكرإماإعداإيفإحالإالرتخيصإاملس اقإإ1نقلإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإ

 لوةإال داريةإاخملتصة؛إمنإالس

 نتاجإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإ إوةقاإإإ1ا  السالفإاذلكرإدونإاحرتامإاملعايريإاملقررة

نتاجإالتالية:إ  للياادئإالعامةإلال 

نتاج؛إإ  أأ(إالتقيدإابملعايريإالوطنيةإيفإاجالإسالمةإالأشخاصإوحاميةإالايئةإخاللإأأنشوةإال 

السالفإاذلكرإيفإمراةقإوحيدةإإ1نتاجإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإب(إعندماإيتعلقإالأمرإاب إإ

إأأوإوقائيةإيفإ إأأوإصيدلنية إالكمييائيةإلأغراضإحبثيةإوطاية إاملواد نتاجإذه  إاحلجم،إجيبإأأنإيمتإا  صغرية

  إيفإ)ج(.إمرةقإوحيدإصغريإاحلجمإتواةقإعليهإال دارةإاملعنية.إوالاس تثناءاتإالوحيدةإيهإتكلإالواردةإبعد

نتاجإاملتواصل،إوينبغيإحلجمإإ نتاجإليستإهميأأةإلال  نتاجإيفإأأوعيةإتفاعلإمنداجةإمعإسلسةلإلال  يمتإال 

إالتفاعلإأألإيتجاوزإ إإإ100وعاء إ5لرتإوأألإيتجاوزإجحمإمجموعإأأوعيةإالتفاعلإاليتإيتعدىإجحمإالواحدإمهنا

 لرت؛إإإ500لرتات،إأأكرثإمنإإ

نتاإ السالفإاذلكرإيفإمراةقإأأخرى،إإ1جإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإج(إعندماإيتعلقإالأمرإاب 

نتاجإموادإكمييائية،إلأغراضإوقائية،إبمكياتإلإيتجاوزإمجموعهاإ كيلوغراماتإس نوايإيفإمرةقإواحدإإإ10جيوزإا 

 غريإاملرةقإالوحيدإصغريإاحلجم.إوجيبإأأنإخيضعإذهاإاملرةقإملواةقةإال دارة.إ

نتاجإموادإ غرامإس نوايإلأغراضإإإ100السالفإاذلكرإبمكياتإتتجاوزإإ1كمييائيةإمنإموادإاجلدولإإجيوزإا 

إ10حبثيةإأأوإلأغراضإطايةإأأوإصيدلنيةإخارجإنواقإمرةقإوحيدإصغريإاحلجمإلإيتجاوزإمجموعهاإاللكيإ

 كيلوغراماتإيفإالس نةإللكإمرةق.إوجيبإأأنإختضعإمثلإذه إاملراةقإملواةقةإال دارة.إإ

إتركيإ إاجلدولإجيوز إمنإمواد إكمييائية إأأوإإإ1بإمواد إأأوإلأغراضإطاية السالفإاذلكرإلأغراضإحبثية

غرامإس نوايإللكإمرةق.إإ100صيدلنية،إلإلأغراضإوقائية،إيفإخمترباتإبمكياتإيقلإمجموعهاإاللكيإعنإ

 ولإختضعإذه إاخملترباتإلأيإالزتامإمتصلإابلترصحيإوالتحقق.إ
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 إ8املادةإإ

إللترصحيإالس إإ إ1نويإلكإمرةقإملعاجلةإوختزينإواس هتالكإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإخيضع

 السالفإاذلكر.إإ

 السالفإاذلكر.إإإ1وخيضعإللرتخيصإلكإاس تريادإأأوإتصديرإلليوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإإ

 إ9املادةإإ

 اخملتصة:إيتعنيإعىلإلكإخشصإمعنويإأأوإماديإمعينإالترصحيإدلىإالسلواتإال داريةإإ

إإ إاجلدول إيف إاملدرجة إالكمييائية إاملواد نتاج إا  إمراةق إعىل دخالها إا  إاملتوقع إأأو إاملدخةل إابلتغيريات إ1أأ(

 السالفإاذلكر؛إ

 السالفإاذلكر؛إإ1ب(إبعيلياتإنقلإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإإ

إإ إاجلدول إيف إاملدرجة إالكمييائية إاملواد إبمكيات إاليتإإ1ج( إاذلكر إأأوإالسالف إاقتناؤذا إأأو نتاهجا إا  إمت

اس هتالكهاإأأوإالتخ يإعهناإأأوإمعاجلهتاإأأوإختزيهناإوالمكياتإالسابقةإاملدرجةإبواحدإمنإاجلداولإالثالثةإامللحقةإ

نتاجإاملوادإالكمييائيةإاملهكورة؛إ  هبهاإالقانون،إاملس تخدمةإيفإا 

نتاهجاإأأوإاس هتالكهاإأأوإختزيهناإالسالفإاذلكإ1د(إبمكياتإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإإ رإاملقررإا 

 خاللإالس نةإالقادمة؛إ

جنازإالعيلياتإالواردةإيفإالانودإالسالفةإاذلكر.إإ  ذـ(إبتدابريإالسالمةإاملتخهةإمنإأأجلإا 

 الفرعإالثاينإإ

إامللحقإهبهاإالقانونإإإ2مراقبةإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإإ

نتاهجاإ  ومراةقإا 

 إ10املادةإإ

إاملدرجةإيفإاجلدولإإ إالكمييائية نتاجإاملواد إللترصحيإالس نويإا  إالقانونإومعاجلهتاإإإ2خيضع امللحقإهبها

نتاجإأأوإمعاجلةإأأوإاس هتالكإ واس هتالكهاإواس تريادذاإوتصديرذاإومواقعإاملعاملإاملتوةرةإعىلإمرةقإأأوإأأكرثإل 

 املوادإالكمييائيةإاملهكورة.إ

 إ11املادةإإ

ا ىلإخشصإمنإإإ2معنويإأأوإماديإتصديرإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإمينعإعىلإلكإخشصإإ

 دوةلإليستإطرةاإيفإالتفاقيةإأأوإاس تريادذاإمنه.إ

منإدوةلإليستإطرةاإإإ2وخيضعإللرتخيصإاملس اقإلكإاس تريادإلليوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإإ

لهيا.إ  يفإالتفاقيةإأأوإتصديرذاإا 

إإ
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 الفرعإالثالثإ

إامللحقإهبهاإالقانونإإإ3مراقبةإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإإ

نتاهجاإ  ومراةقإا 

 إ12املادةإإ

نتاجإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإإ امللحقإهبهاإالقانونإواس تريادذاإإإ3خيضعإللترصحيإالس نويإا 

نتاهجا.إ  وتصديرذاإومواقعإاملعاملإاملتوةرةإعىلإمرةقإأأوإأأكرثإل 

 إ13ملادةإاإ

 السالفإاذلكر.إإإ3خيضعإللرتخيصإاملس اقإاس تريادإأأوإتصديرإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإإ

ا ىلإدوةلإغريإطرفإإإ3لإميكنإلأيإخشصإمعنويإأأوإماديإنقلإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإإ

لإبرتخيصإمنإاللجنةإالوطنيةإاخلاصةإابلأسلحةإالكميإ يائيةإوبعدإال دلءإبشهادةإالاس تخدامإيفإالتفاقيةإا 

لإلأغراضإغريإحمظورةإ إالنحوإلنإتس تخدمإا  الهنايإاليتإتانيإعىلإاخلصوصإأأنإاملوادإاملنقوةلإعىلإذها

 دموجبإذهاإالقانون.إ

 الفرعإالرابعإ

نتاجإعنإطريقإتركيبإاملوادإالكمييائيةإإ إمرةقإال 

 العضويةإاحملددة

 إ14املادةإإ

نتإ اجإعنإطريقإتركيبإاملوادإالكمييائيةإالعضويةإاحملددةإغريإاملدرجةإيفإأأحدإاجلداولإختضعإمراةقإال 

ذاإجتاوزتإالمكياتإاملنتجةإالعتااتإاحملددةإبنصإتنظميي.إ  امللحقةإهبهاإالقانونإللرتخيصإا 

إاليتإتتجاوزإالمكياتإالس نويإ نتاجإاملوادإالكمييائيةإالعضويةإاحملددة ةإختضعإللترصحيإالس نويإمراةقإا 

 املنتجةإمهناإالعتااتإاحملددةإدمرسوم.إ

إالفرعإاخلامسإإ

إأأحاكمإمشرتكةإ

 إ15املادةإ

ذاإاكنإإ لغاءإالرتخيصإابلس تريادإأأوإالتصديرإعندإدخولإاتفاقيةإدوليةإحزيإالتنفيهإأأوإا  ميكنإتعليقإأأوإا 

جنازإالعيليةإس ميسإابلأمنإادلاخ يإأأوإاخلاريجإلدلوةل.إ  ا 

إإ
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إالفصلإالرابعإ

إالقيامإإبهإالتحققإوإ

 الفرعإالأولإ

 التحققإادلويلإإ

 إ16املادةإإ

ياارشإاملفتشونإاملنتدبونإمنإمنظيةإحظرإالأسلحةإالكمييائيةإالتحققإابلتنس يقإمعإالسلوةإال داريةإإ

 اخملتصة.إ

إكامإإ إابلسلطإوالامتيازاتإواحلصاانتإاحملددة إالتفتيش، إمنإأأجلإالاضوالعإدمهية إاملفتشون، يمتتع

 ي ي:إ

إي1إ إ. إاملغرب،إيفإأأجلإأأقصا  إاملفتشنيإومساعديإإإ30قوم إقامئة إابل شعارإابس تالمه إمنإقيامه يوما

إأأنشوةإ إتنفيه إلغرض إتفتيش، إمساعد إأأو إمفتش إلك إدمنح إعلهيا، إأأدخلت إاليت إالتغيريات إأأو التفتيش،

إمنإالواثئقإاليتإقدإحيإ إاملراتإلدلخول/إاخلروجإو/أأوإالعاورإوغريذا لهياإالتفتيش،إتأأشرياتإمتعددة تاجإا 

 دلخولإالرتابإالوطينإواملكوثإبه.إ

 وتكونإذه إالواثئقإصاحلةإملدةإس نتنيإعىلإالأقلإمنإاترخيإتقدميهاإا ىلإالأمانةإالفنيةإللينظية؛إإ

.إمينحإاملفتشونإومساعدوإالتفتيش،إلأغراضإممارسةإهماهممإعىلإحنوإةعال،إالامتيازاتإواحلصاانتإإ2

 (إالتالية:إاملاينةإيفإالفقراتإمنإأأ(إا ىلإح

إإ إادلبلوماس يونإْعالإابملادة إاملعمتدون إهبا إاليتإيمتتع إالتفتيشإاحلصانة إةريق إأأعضاء إمينح منإإإ29أأ(

 ؛إ1961أأبريلإإ18اتفاقيةإةييناإللعالقاتإادلبلوماس يةإاملؤرخةإيفإ

إبأأنشوةإالتفتيإ إةريقإالتفتيشإاذليإيقوم شإب(إمتنحإاملناطقإالسكنيةإومباينإاملاكتبإاليتإيشغلها

إ30منإاملادةإإإ1ْعالإهبهاإالقانون،إاحلصانةإوامحلايةإاللتانإمتنحانإملااينإاملعمتدينإادلبلوماس ينيإْعالإابلفقرةإ

 منإاتفاقيةإةييناإللعالقاتإادلبلوماس يةإالسالفةإاذلكر؛إإ

إواثئقإإ إمجليع إاملينوحة إابحلصانة إالسجالت، إذكل إيف إدما إالتفتيش، إةريق إومراسالت إواثئق إتمتتع ج(

إوإ إإإ2مراسالتإاملعمتدينإادلبلوماس ينيإْعالإابلفقرة إللعالقاتإادلبلوماس ية.إإإ30منإاملادة منإاتفاقيةإةيينا

 ويكونإلفريقإالتفتيشإاحلقإيفإاس تعاملإالشفراتإيفإاتصالتهإابلأمانةإالفنيةإللينظية؛إ

إابحلصانإ إالتفتيش إةريق إأأعضاء إحييلها إاليت إاملعمتدة إواملعدات إالعينات إتمتتع إالأحاكمإد( إمراعاة إمع ة

نظيةإاجلاريإهباإ إللأ إوةقا إوتنقلإالعيناتإاخلورة إالرسومإامجلركية. إالقانونإوتعفىإمنإمجيع الواردةإيفإذها

منإإإ3وإإ2وإإ1العيل.إمينحإأأعضاءإةريقإالتفتيشإاحلصاانتإاملينوحةإلليعمتدينإادلبلوماس ينيإْعالإابلفقراتإ

 ادلبلوماس ية؛إمنإاتفاقيةإةييناإللعالقاتإإإ31املادةإ
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إمنإإ إابل عفاء إالقانون، إهبها إْعال إاحملددة إبأأنشوهتم إيقومون إاذلين إالتفتيش، إةريق إأأعضاء إيمتتع ذـ(

إ إابملادة إْعال إادلبلوماس يون إاملعمتدون إبه إيمتتع إاذلي إوالرضائب إللعالقاتإإإ34الرسوم إةيينا إاتفاقية من

 ادلبلوماس ية؛إ

إإ ىلإالرتابإالوطينإموضعإالتفتيشإالأش ياءإاليتإو(إيسيحإلأعضاءإةريقإالتفتيشإبأأنإحييلوا معهمإا 

يقصدإهباإالاس تعاملإالشخيص،إدونإدةعإأأيإرسومإمجركيةإأأوإأأيإوجيااتإأأخرى،إابس تثناءإالأش ياءإاليتإ

 يكونإاس تريادذاإأأوإتصديرذاإحمظوراإحبُكإالقانونإأأوإحمكوماإبأأنظيةإاحلجرإالصحي؛إ

تإيفإالعيالتإوالرصفإاليتإمتنحإمليث يإاحلكوماتإز(إمينحإأأعضاءإةريقإالتفتيشإنفسإالتسهيالإ

 الأجنايةإاملوجودينإيفإهمامإرمسيةإمؤقتة؛إ

إةريقإالتفتيشإأأيإنشاطإهمينإأأوإجتاريإلتحقيقإالرحبإالشخيصإيفإالرتابإإ إلإياارشإأأعضاء ح(

 الوطينإموضعإالتفتيش.إ

إالقإ إذها إأأجل إمن إالتفتيش إةريق إلأعضاء إواحلصاانت إالامتيازات إاملنفعةإومتنح إأأجل إمن إل انون

ةرادإأأنفسهم.إومتنحإهلمإذه إالامتيازاتإواحلصاانتإطوالإالفرتةإامليتدةإمنإوقتإالوصولإا ىلإ الشخصيةإللأ

الرتابإالوطينإموضعإالتفتيشإحىتإمغادرته،إوبعدإذكلإةاميإيتعلقإابلأعاملإاليتإس اقإأأداؤذاإيفإمعرضإ

 ممارسةإهماهممإالرمسية؛إ

قإالتفتيش،إدونإاملساسإابمتيازاهتمإوحصاانهتم،إابحرتامإقواننيإوأأنظيةإادلوةل،إ.إيلزتمإأأعضاءإةري3إ

ويكونونإكهكل،إا ىلإاحلدإاذليإيتفقإمعإوليةإالتفتيش،إملزمنيإبعدمإالتدخلإيفإالشؤونإادلاخليةإلتكلإ

إ نه إةا  إاحملددة، إواحلصاانت إلالمتيازات إاس تعامل ساءة إا  إحدثت إقد إأأنه إاملغرب إارتأأى ذا إوا  جترىإادلوةل.

ساءةإيفإالاس تعامل،إوملنعإتكرارإذه إ ذاإاكنتإقدإحدثتإا  مشاوراتإمعإاملديرإالعامإللينظيةإللتثبتإمماإا 

ذاإثبتإحدوهثا؛إ  ال ساءةإا 

جيوزإلليديرإالعامإللينظيةإأأنإيرةعإاحلصانةإالقضائيةإعنإأأعضاءإةريقإالتفتيشإيفإاحلالتإاليتإإ.إ4

داةلإوأأنهإميكنإرةعهاإدونإال خاللإبتنفيهإأأحاكمإذهاإالقانون.إيرىإةهياإأأنإاحلصانةإسوفإتعرقلإسريإالع

 وجيبإأأنإيكونإالرةعإرصحياإعىلإادلوام.إ

 إ17املادةإإ

تعنيإالسلوةإال داريةإاخملتصة،إعندإلكإحتقق،إمراةقنيإلس تقبالإومراةقةإةريقإالتفتيشإمنإنقوةإإ

 ادلخولإا ىلإغايةإنقوةإاخلروج.إ

نهإميثلإادلوةلإجتا إرئيسإويسهرإرئيسإاملراةقنيإعىلإاإ لتنفيهإاجليدإللتحققإادلويل.إوهبه إالصفة،إةا 

 ةريقإالتفتيشإوجتا إالأشخاصإامللكفنيإابلتحققإادلويل.إ

 18املادةإإ

إواللوازمإإ إاملعدات إمنه، إاخلروج إنقوة إا ىل إالوطين إالرتاب إدخول إنقوة إمن إاملراةقني، إرئيس يعاين

 هتاإمعإالامنذجإاملصادقإعلهياإمنإاملنظيةإللنوعإاحملددإمنإالتفتيش.إاملس تخدمةإمنإدلنإاملفتشنيإبغيةإموابق
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 إ19املادةإإ

 منإذهاإالقانون.إإإ17ا ىلإإإ5حتددإدمرسومإكيفياتإتوايقإأأحاكمإاملوادإمنإإ

وحيددإذهاإاملرسومإأأيضاإمكياتإاملوادإالكمييائيةإموضعإالرتاخيصإوالتصارحيإاملنصوصإعلهياإيفإاملوادإإ

 ر.إالسالفةإاذلك

 الفرعإالثاينإإ

 القيامإابلتحققإادلويل

 إ20املادةإإ

 يشيلإالتحققإادلويل:إإ

إأأ(إاملراةقإاملرصحإهباإواخلاضعةإللتفتيشإوةقاإلأحاكمإذهاإالقانون؛إ

 ب(إمجيعإاملراةقإواحملالتإيفإحاةلإالتفتيشإابل عهار.إ

 إ21املادةإإ

 التفتيشإاملعوياتإالتالية:إإجيبإأأنإتسملإلفريقإالتفتيشإعندإوصوُلإا ىلإاملرةقإموضعإ

 أأ(إعددإمباينإالتخزينإومواقعه؛إإ

 ب(إنوعإورمقإاملاىنإأأوإاملوقعإأأوإتسييته؛إإ

نتاجإاملوجودةإيفإاملوقعإموضعإالتفتيش.إ إج(إعددإوحداتإال 

 إ22املادةإ

احلقإإيمتتعإةريقإالتفتيش،إلأجلإأأداءإهمامه،إابحلقوقإوالسلطإاملنصوصإعلهياإيفإالتفاقية،إولس اميإ

 يف:إ

 إالوصولإدونإعائقإا ىلإاملوقعإموضعإالتفتيش؛إ

 اختيارإاملوادإاليتإيتعنيإتفتيشها؛إ 

 إحضورإ إيف إالتفتيش، إمصلحة إةيه إملا إاملعين، إاملرةق إومس تخديم إموظفي إمن إأأي مقابةل

 املراةقني؛إ

 التثبتإمنإالواثئقإوالاياانتإاملتعلقةإابلتفتيش؛إ 

 وضعإالتفتيش.إوحيتفظإةريقإالتفتيشإبنسخةإمنإلكإطلبإالتقاطإصورإةوتوغراةيةإلليوقعإم

 صورةإةوتوغراةية؛إ

 ضاةيةإمنإممثلإاملراةقنيإبشأأنإالأس ئةلإالعالقةإأأثناءإالتفتيش؛إ  طلبإمعلوماتإا 
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 ذاإاكنإقدإاتفقإعىلإذكلإمس اقاإمعإممثلإاملراةقنيإيفإ أأخهإعيناتإمنإاملوادإاجلاريإتفتيشهاإا 

ةإخارجإاملوقعإموضعإالتفتيشإلتحليلهاإيفإخمترباتإحتددذاإادلوةل.إوميكنإنقلإالعيناتإاملهكور

 املنظية.إ

 جيبإعىلإموظفيإومس تخديمإاملوقعإاجلاريإتفتيشهإتقدميإلكإاملعلوماتإاليتإيولهباإاملفتشون.إإ

 جيوزإمتديدإةرتةإالتفتيشإابتفاقإمشرتكإمعإاملراةقني.إإ

 إ23املادةإإ

تتجاوزإالوليةإاحملددةإمنإدلنإاملديرإالعامإملنظيةإحظرإميتنعإةريقإالتفتيشإعنإالقيامإبأأيإأأنشوةإإ

 الأسلحةإالكمييائية.إ

 لليراةقنيإاحلقإيفإمالحظةإوتتبعإمجموعإأأنشوةإالتحققإاليتإينجزذاإاملفتشون.إإ

إاإلفرعإاإلثالثإإ

 التفتيشإابل عهار

 إ24املادةإإ

بناءإعىلإطلبإدوةلإأأخرىإإميكنإأأنإيكونإأأيإمرةقإأأوإأأيإماكنإعىلإالرتابإالوطينإموضعإتفتيشإ

 طرفإيفإالتفاقية.إ

 إ25املادةإإ

 يمتإالتفتيشإبتنس يقإمعإالسلوةإال داريةإاخملتصة،إويشيل:إإ

أأ(إقامئةإبأأسامءإأأعضاءإةريقإالتفتيشإاملسيوحإهلمإابلقيامإابلتحققإولكإخشصإمأأذونإُلإمنإدلنإذهاإإ

 الفريقإو،إعندإالاقتضاء،إاملراقب؛إ

 ابلتحققإأأوإاحمليطإالاديل.إإب(إالأماكنإاملعنيةإ

 إ26املادةإإ

إةريقإالتفتيشإإ إالتفتيشإوتتحققإمنإتأأذيلإأأعضاء إال داريةإاخملتصةإمنإوجودإولية تتأأكدإالسلوة

واملراةقنيإولكإخشصإمعينإابلولوجإا ىلإماكنإالتفتيش.إكامإتتحققإمنإموابقةإطلبإالتفتيشإلأحاكمإذهاإ

 القانونإولالتفاقية.إ

إالفرعإالرابعإإ

إالتحققإعىلإالرتابإالوطين

 إ27املادةإ

 جيوزإللسلوةإال داريةإاخملتصةإأأن:إإ

أأ(إتقومإابلتحققإنإموادإكمييائيةإمدرجةإيفإأأحدإاجلداولإالثالثةإالسالفةإاذلكرإأأوإمنإموادإكمييائيةإإ

 عضويةإحمددة؛إ

 ب(إتتلقىإعنارصإال جابةإمنإأأيإخشصإعىلإأأيإأأس ئةلإتولهباإاملنظية.إإ
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 إ28املادةإإ

يسهرإعىلإالتقيدإابللزتاماتإاحملددةإيفإذهاإالقانونإويفإالنصوصإاملتخهةإلتوايقهإأأشخاصإمؤذلونإإ

 للقيامإابملراقبةإالرضورية.إوميكنإلهؤلءإالأشخاص:إ

إللأنشوةإاملتعلقةإابملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإأأحدإاجلداولإإ أأ(إولوجإاملراةقإواحملالتإاملهنيةإاملعدة

 لفةإاذلكرإأأوإابملوادإالكمييائيةإالعضويةإاحملددة؛إالثالثةإالسا

ب(إحفصإالواثئقإالتجاريةإوال داريةإوالواثئقإاخلاصةإابلنقلإوالتفريغإوالاس تريادإوالتصديرإاملتعلقةإإ

 بعيليةإمعينة؛

إج(إأأخهإعينة،إعندإالاقتضاء،إوةقاإللكيفياتإاحملددةإبنصإتنظميي.إإ

 إ29املادةإ

أأعال إخاللإأأوقاتإْعلإمصاحلإاملؤسسةإاملعنيةإأأوإاملرةقإإإ27علهياإيفإاملادةإإجترىإاملراقبةإاملنصوصإ

 حبضورإمس تغلإاملؤسسةإأأوإاملرةقإاملهكورين.إ

 حيررإاملراقبونإحمرضاإبنتاجئإأأحباهثمإوتوجهإنسخةإمنهإا ىلإمس تغلإاملؤسسةإأأوإاملرةق.إإ

 الفصلإاخلامسإإ

إمعاينةإاخملالفاتإوالعقوابتإاخلاصةإهبا

 الأولإإالفرع

إمعاينةإاخملالفاتإ

 إ30املادةإإ

يلكفإدمعاينةإاخملالفاتإاملنصوصإعلهياإيفإذهاإالقانونإضااطإالرشطةإالقضائيةإواملوظفونإامللكفونإإ

 هبه إاملهيةإوةقإنصوصإخاصة.إ

إالاإ إبعد إالقانون إذها إيف إعلهيا إاملنصوص إاخملالفات إضااطإتثبت إحررذا إاليت إاحملارض إعىل طالع

ىلإالنيابةإالعامةإاخملتصةإحسبإدائرةإالنفوذ.إالرشطةإالقضا  ئيةإوتوجهإا 

 إ31املادةإإ

إقانونإإ إيف إاملقررة إللتدابري إوةقا إالقانون إذها إيف إعلهيا إاملنصوص إاخملالفات إشأأن إيف إالاحث جيرى

إاملادتنيإ إأأحاكم إوعىلإالرمغإمن إأأنه، إغري إاجلنائية. إميكنإإإ64وإإ62املسورة إاجلنائية، إاملسورة منإقانون

إزايرةإلضإ إأأعال  لهيا إا  إاخملالفاتإاملشار إابلاحثإيفإشأأن إولليوظفنيإاملؤذلنيإللقيام إالقضائية ااطإالرشطة

إاملادتنيإ إلأحاكم إبتدابريإاحلجزإوةقا إوالقيام إاجلنائيةإحىتإإإ62وإإإ61الأماكنإوتفتيشها منإقانونإاملسورة

 خارجإالأوقاتإالقانونية،إوذكلإبرتخيصإكتايبإخاصإمنإوكيلإاملكل.إ

إإ
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إالفرعإالثاينإ

 العقوابتإاجلنائية

 إ32املادةإإ

إإ إمن إوبغرامة إاملؤبد إيعاقبإابلسجن إالأشد، إابلعقوبة إال خالل إ2.000.000ا ىلإإإ1.إ000.000دون

 درمهإلكإمنإارتكبإأأحدإالأةعالإال تية:إإ

 .إاس تعاملإسالحإكميياي؛إإ1

رإماإملإيكنإذكلإلأغراضإالاحثإأأوإالسالفإاذلكإ1.إاس تعاملإمادةإكمييائيةإمدرجةإيفإاجلدولإإإ2

 امحلايةإأأوإلأغراضإطايةإأأوإصيدلنية؛إ

حداثإأأوإاس تعاملإمرةق؛إ3إ  .إا 

نتاجإالأسلحةإاملهكورة؛إإ نتاجإالأسلحةإالكمييائية،إدماإيفإذكلإاملوادإاملوهجةإأأساساإل   أأإ.إل 

نتاجإذخائرإكمييائيةإةارغةإواملعداتإاخملصصةإلس تعاملإالأسلحةإالكإإ  مييائية؛إب.إل 

.إتغيريإغرضإمرةقإللأهجزةإأأوإاملعدات،إكيفامإاكنتإطايعهتا،إبغيةإممارسةإنشاطإحمظورإدموجبإإإ4

 ذهاإالقانون؛إ

إ1.إتكوينإأأوإتس يريإجامعةإهتدفإا ىلإاس تعاملإسالحإكمييايإأأوإمادةإكمييائيةإمدرجةإيفإاجلدولإإإ5

إامحلايةإ إأأو إالاحث إلأغراض إذكل إيكن إمل إما إاذلكر، إا ىلإإالسالف إأأو إصيدلنية، إأأو إطاية إلأغراض أأو

إأأوإ إاس تريادذام إأأو إنقلهام إأأو إاقتناهئام إأأو إهبام إالاحتفاظ إأأو إحيازهتام إأأو إختزيهنام إأأو نتاهجام إا  إأأو اس تحداهثام

 تصديرذامإأأوإتأأمنيإعاورذاإأأوإالاجتارإةهيامإأأوإالوساطةإيفإذكل.إ

 إ33املادةإإ

درمهإلكإمنإإ1.000.000ا ىلإإإ100.000منإإيعاقبإابلسجنإمنإعرشإا ىلإعرشينإس نةإوبغرامةإ

 ارتكبإأأحدإالأةعالإالتالية:إ

 نتاهجاإأأوإختزيهناإأأوإحيازهتاإأأوإالاحتفاظإهباإأأوإاقتناؤذاإأأوإ اس تحداثإالأسلحةإالكمييائيةإأأوإا 

تسويقهاإأأوإنقلهاإأأوإاس تريادذاإأأوإتصديرذاإأأوإتأأمنيإعاورذاإأأوإالاجتارإةهياإأأوإالوساطةإيفإ

نتاهجا؛إذكل،إأأايإاكن  تإمكيهتاإوأأايإاكنإأأصلهاإوكيفيةإا 

 إ إاجلدول إيف إاملدرجة إالكمييائية إاملواد إأأوإإإ1اس تحداث إختزيهنا إأأو نتاهجا إا  إأأو إاذلكر السالف

حيازهتاإأأوإالاحتفاظإهباإأأوإاقتناؤذاإأأوإنقلهاإأأوإاس تريادذاإأأوإتصديرذاإأأوإتأأمنيإعاورذاإأأوإ

إأأوإالوساطةإيفإذكل،إأأايإاكنتإمقإ نتاهجا،إماإملإيكنإالاجتارإةهيا يهتاإوأأايإاكنإأأصلهاإوكيفيةإا 

ذكلإلأغراضإالاحثإأأوإامحلايةإأأوإلأغراضإطايةإأأوإصيدلنيةإأأوإنقلإاملوادإاملهكورةإخارجإ

الرتابإالوطين،إماإملإتكنإموهجةإا ىلإدوةلإأأخرىإطرفإيفإالتفاقيةإوبرتخيصإمس اقإمنإ

 السلوةإال داريةإاخملتصة؛إ
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 عادةإنقلإاملوادإالكإإإ السالفإاذلكرإا ىلإدوةلإاثلثةإغريإطرفإيفإإإ1مييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإا 

 التفاقية؛إ

 نتاجإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإ إوةقاإإإ1ا  السالفإاذلكرإدونإاحرتامإاملعايريإاملقررة

نتاجإاملنصوصإعلهياإيفإالاندإ  أأعال .إإإ7منإاملادةإإإ5للياادئإالعامةإلال 

قوبةإلكإمنإقامإابس تريادإأأوإتصديرإأأوإتسويقإأأوإالعيلإعىلإتداولإموادإأأوإأأدواتإيعاقبإبنفسإالعإ

نتاجإأأسلحةإكمييائيةإأأوإأأيةإوثيقةإأأوإمادةإمتكنإمنإخرقإأأحاكمإاملوادإ منإذهاإالقانونإإإ7وإإ5وإإإ4منإأأجلإا 

 أأوإتسهلإذكل.إ

إ5وإإ4خرقإأأحاكمإاملوادإيعاقبإأأيضاإبنفسإالعقوبةإلكإمنإيفيشإأأيإمعلومةإمنإشأأهناإأأنإمتكنإمنإإ

 منإذهاإالقانونإأأوإتسهلإذكل.إإ7وإ

 إ34املادةإإ

إالسابقةإيفإحقإمنإقامإحبيازةإالأسلحةإالكمييائيةإوختزيهناإوالاحتفاظإهباإإ لإتواقإمقتضياتإاملادة

 بغرضإتدمريذاإمنإقبلإادلوةلإأأوإمنإقبلإالشخصإاذليإتعمتد إذلكل.إ

 إ35املادةإ

درمهإلكإحائزإعىلإسالحإإإ150.000ا ىلإإإ30.000ا ىلإس نتنيإوبغرامةإمنإيعاقبإابحلبسإمنإس نةإإ

إكمييايإوملإيرصحإبهإدلىإالسلواتإاخملتصةإبعدإاترخيإنرشإذهاإالقانونإابجلريدةإالرمسية.إ

يعاقبإأأيضاإبنفسإالعقوبةإلكإحائزإعىلإأأسلحةإكمييائيةإقدميةإأأوإخملفةإوملإيرصحإهباإدلىإالسلواتإ

 اخملتصة.إ

 إ36ةإاملادإ

إمنإإ درمهإمنإملإإإ500.000ا ىلإإإ100.000يعاقبإابحلبسإمنإثالثإا ىلإمخسإس نواتإوبغرامة

يرصحإس نوايإدلىإالسلواتإال داريةإاخملتصةإدمرةقإملعاجلةإأأوإختزينإأأوإاس هتالكإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإ

 أأعال .إإإ8،إخرقاإلأحاكمإاملادةإ1ابجلدولإ

إاملدرجةإابجلدولإيعاقبإبنفسإالعقوبةإلكإخشصإقاإ إالكمييائية إأأوإتصديرإاملواد دونإإإ1مإابس ترياد

 أأعال .إإإ8ترخيصإمس اقإأأوإخرقاإللرتخيصإاملسملإُل،إخرقاإلأحاكمإاملادةإ

 إ37املادةإإ

درمهإلكإمنإملإإإ200.000ا ىلإإإ100.000يعاقبإابحلبسإمنإس نتنيإا ىلإمخسإس نواتإوبغرامةإمنإإ

 أأعال :إإإ9اخملتصةإخرقاإلأحاكمإاملادةإإيرصحإس نوايإدلىإالسلواتإال دارية

 نتاجإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإ دخالهاإعىلإمراةقإا  إ1ابلتغيرياتإاملدخةلإأأوإاملتوقعإا 

 السالفإاذلكر؛إإ

 السالفإاذلكر؛إإ1بعيلياتإنقلإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإابجلدولإ 
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 إاملدرجةإيفإاجلدولإ إالكمييائية إأأوإإإ1بمكياتإاملواد إاقتناؤذا إأأو نتاهجا السالفإاذلكرإاليتإمتإا 

تفويهتاإأأوإاس هتالكهاإأأوإالتخ يإعهناإأأوإمعاجلهتاإأأوإختزيهناإوابلمكياتإالسابقةإاملدرجةإبواحدإ

نتاجإاملوادإالكمييائيةإاملهكورة؛إ  منإاجلداولإالثالثةإاملس تعيةلإيفإا 

 إأأوإالسالفإاإإ1بمكياتإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإ إأأوإاس هتالكها نتاهجا ذلكرإاملقررإا 

 ختزيهناإخاللإالس نةإاملوالية؛إ

 جنازإالعيلياتإالواردةإيفإالانودإالسالفةإاذلكر.إ  بتدابريإالسالمةإاملتخهةإقصدإا 

 إ38املادةإإ

درمهإلكإمنإملإإإ100.000ا ىلإإإ50.000يعاقبإابحلبسإمنإس نتنيإا ىلإأأربعإس نواتإوبغرامةإمنإإ

نتاجإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإابجلدولإإ10لأحاكمإاملادةإيرصحإس نواي،إخرقاإ السالفإاذلكرإأأوإإإ2أأعال ،إاب 

نتاجإأأوإمعاجلةإ معاجلهتاإأأوإاس هتالكهاإأأوإاس تريادذاإأأوإتصديرذاإودمواقعإاملعاملإاملتوةرةإعىلإمرةقإأأوإأأكرثإل 

 أأوإاس هتالكإاملوادإالكمييائيةإاملهكورة.إ

 أأعال :إإ11امإخرقاإلأحاكمإاملادةإيعاقبإبنفسإالعقوبةإلكإمنإقإ

 السالفإاذلكرإا ىلإخشصإمنإدوةلإغريإطرفإإإ2بتصديرإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإ

 يفإالتفاقيةإأأوإاس تريادذاإمنه؛إ

 السالفإاذلكرإمنإدوةلإطرفإيفإالتفاقيةإأأوإإإ2ابس تريادإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإ

لهياإأأوإال  وساطةإيفإذكلإدونإترخيصإمس اقإأأوإخرقاإللرتخيصإاملسمل.إتصديرذاإا 

 إ39املادةإإ

إمنإإ إا ىلإثالثإس نواتإوبغرامة درمهإلكإمنإملإإإ70.000ا ىلإإإ50.000يعاقبإابحلبسإمنإس نة

إ إاملادة إلأحاكم إاملدرجةإابجلدولإإإ12يرصحإس نوايإخرقا إالكمييائية نتاجإاملواد إاب  إأأوإإإ3أأعال  إاس تريادذا أأو

نتاجإذه إاملواد.إتصديرذاإودم  واقعإاملعاملإاملتوةرةإعىلإمرةقإأأوإأأكرثإل 

 أأعال :إإإ13يعاقبإبنفسإالعقوبةإلكإمنإقامإخرقاإلأحاكمإاملادةإإ

 إأأوإالوساطةإيفإإإ5ابس تريادإاملوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإ السالفإاذلكرإأأوإتصديرذا

 ذكلإدونإترخيصإمس اقإأأوإخرقاإللرتخيصإاملسمل؛إ

 السالفإاذلكرإا ىلإدوةلإغريإطرفإيفإالتفاقيةإإإ3املوادإالكمييائيةإاملدرجةإيفإاجلدولإبنقلإ

إللرتخيصإ إخرقا إأأو إالكمييائية إابلأسلحة إاخلاصة إالوطنية إاللجنة إمن إمس اق إترخيص دون

 منإذهاإالقانون.إإإ13املسملإودونإال دلءإبشهادةإالاس تخدامإالهنايإاملنصوصإعلهياإيفإاملادةإ

إإ
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 إ40ةإاملاد

درمهإلكإمنإقام،إخرقاإإإ70.000ا ىلإإإ30.000يعاقبإابحلبسإمنإشهرإواحدإا ىلإس نةإوبغرامةإمنإإ

نتاجإعنإطريقإتركيبإاملوادإالكمييائيةإالعضويةإإ14لأحاكمإاملادةإ حداثإأأوإاس تغاللإمراةقإال  أأعال ،إاب 

 مكياتإاملنتجةإالعتااتإاحملددة.إاحملددةإدونإترخيصإأأوإقامإبهكلإخرقاإللرتخيصإاملسملإُلإعندماإتتجاوزإالإ

إإ إلأحاكمإاملادة نتاجإاملوادإإإ19يعاقبإبنفسإالعقوبةإلكإمنإملإيرصحإس نواي،إخرقا إدمراةقإل  أأعال ،

إالكمييائيةإالعضويةإاحملددةإعندماإتتجاوزإالمكياتإالس نويةإاملنتجةإمهناإالعتااتإاحملددةإبنصإتنظميي.إ

 إ41املادةإإ

حدىإاجلرامئإاملنصوصإعلهياإيفإاملوادإيعاقبإلكإمنإساعدإأأوإجشإ إ33وإإ32عإأأوإحثإعىلإارتاكبإا 

 أأعال إبنفسإالعقوابتإاملقررةإلهه إاجلرمية.إإ39وإإ38وإإ37وإإ36وإ35وإ

 إ42املادةإإ

 يعاقبإعىلإحماوةلإارتاكبإاجلرامئإاملنصوصإعلهياإيفإذهاإالقانونإبنفسإالعقوبةإاملقررةإللجرميةإالتامة.إإ

 إ43املادةإإ

إيفإاملوادإإ إ35وإإ33وإإ32يعفىإمنإالعقوبةإلكإخشصإحاولإارتاكبإا حدىإاجلرامئإاملنصوصإعلهيا

إأأوإال داريةإاخملتصةإومكنإبهكلإمنإتفاديإارتاكبإإإ39وإإ38وإإ37وإإ36وإ إأأخربإالسلواتإالقضائية ذا ا 

 اجلرميةإومنإالتعرفإعندإالاقتضاءإعىلإذويةإاجلناةإال خرين.إ

 إ44املادةإإ

إ32ىلإالنصفإالعقوبةإالسالاةإللحريةإاملقررةإملرتكبإا حدىإاجلرامئإاملنصوصإعلهياإيفإاملوادإختفضإا إإ

ذاإأأخربإالسلواتإالقضائيةإأأوإال داريةإومكنإبهكلإمنإإإ39وإإ38وإ37وإ36وإ35وإإ33وإ أأوإلليشاركإةهياإا 

نسانإأأوإالتسببإ ُلإيفإجعزإدامئإومنإوقفإالأعاملإال جراميةإأأوإمنإتفاديإأأنإتؤديإاجلرميةإا ىلإموتإا 

 التعرفإعندإالاقتضاءإعىلإذويةإاجلناةإال خرين.إ

هناإختفضإا ىلإالسجنإمنإإ ذاإاكنتإالعقوبةإاملقررةإيهإال عدامإأأوإالسجنإاملؤبدإةا   س نة.إإإ30ا ىلإإإ20ا 

 إ45املادةإإ

درمهإلكإمنإيديلإإ100.00ا ىلإإإ50.000س نواتإوبغرامةإمنإإإ5يعاقبإابحلبسإمنإس نتنيإا ىلإإ

 رصحياتإاكذبةإأأثناءإا جراءاتإالتحققإوالتفتيشإاملنصوصإعلهيامإيفإالفصلإالرابعإمنإذهاإالقانون.إبت

 إ46املادةإإ

إإ إيفإاملواد إاحلدإالأدىنإواحلدإالأقىصإللغراماتإاملنصوصإعلهيا إمنإإإ36وإإ35وإ33وإ32يرةع أأعال 

ذاإارتكبإاجلرميةإخشصإمعنوي.إ  ضعفإمبلغإالغرامةإا ىلإمخسةإأأضعاةهاإا 

إاملنصوصإإ إاجلزئيةإوابحللإوبنرشإاحلُكإالصادرإابل دانة ميكنإاحلُكإعىلإالشخصإاملعنويإابملصادرة

 منإالقانونإاجلناي.إإإ36علهياإيفإالفصلإ

إإ
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 إ47املادةإ

ميكنإلليحمكةإقبلإالاتإيفإموضوعإادلعوىإأأنإتقررإال غالقإاملؤقت،إاللكيإأأوإاجلزيإلليؤسسةإإ

نتاجإالأس  لحةإالكمييائيةإأأوإختزيهنا.إاليتإيمتإهباإا 

 إ48املادةإإ

إإ إاملادتني إيف إعلهيا إاملنصوص إاحلالت إيف إاحلُك إواملوادإإإ33وإإ32جيب إالكمييائية إالأسلحة دمصادرة

إاملدرجةإيفإاجلدولإ إاملدرجةإيفإاجلدولإإ1الكمييائية إوأأيامنإإإ2أأو إأأايإاكنإالشخصإاذليإميتلكها وتدمريذا

 وجدت.إ

ادرةإالأش ياءإاليتإلهاإعالقةإابجلرميةإووسائلإالنقلإوالأش ياءإاليتإاس تعيلتإأأوإجيبإأأيضاإاحلُكإدمصإ

إمنإالفوائدإاليتإكوئفإهباإ اكنتإستس تعيلإيفإارتاكبإاجلرميةإأأوإاليتإحتصلتإمهناإوكهكلإاملنحإوغريذا

 مرتكبإاجلرميةإأأوإاكنتإمعدةإملاكةأأته.إ

إإ إعلهيا إاملنصوص إاجلرامئ إمرتكب إعىل إاحلُك إأأيضا إجيوز إاملواد إ40وإ39وإ38وإإ37وإ36وإإ35يف

 منإمجموعةإالقانونإاجلناي.إإإ40ابلعقوابتإال ضاةيةإاملنصوصإعلهياإيفإالفصلإإ

 إ49املادةإإ

درمهإلكإخشصإعملإإإ100.000ا ىلإإإ50.000س نواتإوبغرامةإمنإإإ5يعاقبإابحلبسإمنإس نتنيإا ىلإإ

إالقا إالسلواتإابرتاكبإجرميةإمنإاجلرامئإاملعاقبإعلهياإيفإذها إيالغإبهكلإةورا إومل نونإأأوإابلرشوعإةهيا

 القضائيةإأأوإالسلواتإال داريةإاخملتصة.إ

 إ50املادةإإ

لهيمإيفإاملوادإإ يهاءإيفإحقإأأحدإالأشخاصإاملشارإا  ذانةإأأوإعنفاإأأوإا  إ17وإ16يعاقبإلكإمنإارتكبإا 

 لقانونإاجلناي.إمنإمجموعةإاإإ267وإإ263أأعال إابلعقوابتإاملقررةإيفإالفصلنيإإإ30وإإ28وإ

 إ51املادةإإ

درمهإلكإمنإيعرقلإهمامإإ10.000ا ىلإإإ2.000يعاقبإابحلبسإمنإثالثةإأأشهرإا ىلإس نةإوبغرامةإمنإإ

لهيمإيفإاملوادإ  أأعال إأأوإيعرتضإعىلإالقيامإهبا.إإإ30وإإ28وإإ17وإإ16الأشخاصإاملشارإا 

 إ52املادةإإ

إمإ درمهإلكإمنإإإ70.000ا ىلإإإ10.000نإيعاقبإابحلبسإمنإس نتنيإا ىلإمخسإس نواتإوبغرامة

 اعرتضإعىلإجحزإسالحإكمييايإأأوإمادةإكمييائيةإمنإقبلإالسلواتإاخملتصة.إ

 إ53املادةإإ

إمنإإ إا ىلإمخسإس نواتإوبغرامة درمهإعىلإلكإإإ200.000ا ىلإإإ40.000يعاقبإابحلبسإمنإس نة

ةشاءإلوثيقةإوقعإاحلصولإعلهياإمنإأأعاملإالتحققإأأوإالتفتإ بالغإأأوإا  يشإاملنصوصإعلهيامإيفإالفصلإالرابعإمنإا 

ذهاإالقانونإا ىلإأأيإخشصإأأوإهجةإليستإلهاإصالحيةإقانونيةإلال طالعإعلهيا،إيمتإدونإمواةقةإالشخصإ

ليه.إ  املعينإأأوإذويإحقوقهإأأوإاملوقعإعىلإالوثيقةإأأوإممنإوهجتإا 
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إالفصلإالسادسإإ

إقواعدإالاختصاص

 إ54املادةإ

لقانونإارتكبإخارجإامليلكةإاملغربيةإمنإطرفإمغريبإأأوإارتكبإيفإلكإةعلإيعدإجرميةإوةقإذهاإاإ

 ماكنإأ خرإخاضعإملراقبةإامليلكةإاملغربيةإمنإطرفإأأيإاكن،إميكنإاملتابعةإمنإأأجهلإواحلُكإةيهإابملغرب.إ

ذاإعادإا ىلإالأرايضإاملغربية،إوملإيثبتإأأنهإصدرإإ لإا  يفإغريإأأنهإلإميكنإأأنإيتابعإاملهتمإاملغريبإوحيامكإا 

دانته،إقىضإالعقوبةإاحملكومإهباإعليهإ حقهإيفإاخلارجإحُكإاكتسبإقوةإاليشءإاملقيضإبهإوأأنهإيفإحاةلإاحلُكإاب 

 أأوإتقادمتإأأوإحصلإعىلإعفوإبشأأهنا.إ

 إ55املادةإإ

برصفإالنظرإعنإقواعدإالاختصاصإاملقررةإيفإقانونإاملسورةإاجلنائيةإأأوإيفإنصوصإأأخرى،إختتصإإ

إابطإابملتابعةإوالتحقيقإواحلُكإيفإاجلرامئإاملنصوصإعلهياإيفإذهاإالقانون.إحممكةإالاس تئنافإابلر

وميكنإلليحمكةإاملهكورة،إلأس اابإتتعلقإابلأمنإالعيويم،إأأنإتعقدإجلساهتاإبصفةإاس تثنائيةإدمقرإأأيإ

إحممكةإأأخرى.إ
* 

*   * 
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 1اجلدول 

 املواد الكيميائية السامة - ألف
دائرة  رقم التسجيل يف

 الكيميائية تاملستخلصا
مبا يف ذلك األلكيل  10ك )≥ ألكيل –بروبيل، أو أيسوبروبيل( فوسفونو فلوريدات أ  –ألكيل )مثيل، أو إثيل، أو ع  (1)

 الحلقي(
 أيسوبروبيل –: السارين:مثيل فوسفونو فلوريدات أ أمثلة

 بيناكوليل -الصومان: مثيل فوسفونو فلوريدات أ 
(8-44-107) 
 (0-64-96) 

مبا يف  10ك )≥ ألكيل –بروبيل، أو أيسوبروبيل( فوسفور أميدوسيانيدات أ  –، ن ثنايئ الكيل )مثيل، أو إثيل، أو ع ن (2)
 ذلك األلكيل الحلقي(

 (77-81-6) إثيل -ثنايئ مثيل فوسفور أميدو سيانيدات أ  -: التابون: ن، نمثال
مبا يف ذلك األلكيل  10ك ≥ ألكيل )يد أو –فوسفونو ثيوالت أ  بروبيل، أو أيسوبروبيل( –ألكيل )مثيل، أو إثيل، أو ع  (3)

بروبيل، أو أيسوبروبيل(  أمينو إثيل واألمالح األلكيلية أو  –ثنايئ الكيل )مثيل، أو إثيل، أو ع  -2-الحلقي ، وكب 
 الربوتونية املناظرة.

 (50782-69-9) مينو إثيلثنايئ أيسوبروبيل أ  -2-إثيل، وكب  –مثيل فوسفونو ثيوالت أ ": VX: "مثال
 :غازات الخردل الكربيتية (4)

 (2625-76-5) كلورو إثيل وكلورومثيل -2كربيتيد 
 (505-60-2) كلورو إثيل( -2غاز الخردل: كربيتيد ثاين )

 (63869-13-6) كلورو إثيل ثيو( ميثان-2ثاين )
 (3563-36-8) انكلورو إثيل ثيو( إيث -2ثاين ) – 2، 1الخردل األحادي النصفي: 

 (63905-10-2) بروبان -ع-كلورو إثيل ثيو( -2ثاين ) 3،  1
 (142868-93-7) بوتان -ع–كلورو إثيل ثيو(  -2ثاين ) 4،  1
 (142868-94-8) بنثان -ع–كلورو إثيل ثيو(  -2ثاين ) 5،  1

 (63918-90-1) كلورو إثيل ثيو مثيل( -2أثري ثاين )
 (63918-89-8) كلورو إثيل ثيو إثيل( -2 )أ: أثري ثاين–الخردل 

  مركبات اللويزيت (5)
 (541-25-3) كلورو فينيل ثنايئ كلورو أرسني -2: 1لويزيت 
 (40334-69-8) كلورو فينيل( كلورو أرسني -2: ثاين )2لويزيت 
 (40334-70-1) كلورو فينيل( أرسني -2: ثالث) 3لويزيت 

  غازات الخردل األزوتية (6)
 "HN1( إثيل أمني 2": ثاين )(538-07-8) كلوروإثيل 
 "HN2( مثيل أمني 2": ثاين )(51-75-2) كلوروإثيل 
 "HN3( أمني 2": ثالث )(555-77-1) كلوروإثيل 

 (35523-89-8) ساكيس توكسني (7)
 (9009-86-3) ريسني (8)

  :الـــســالئف -باء
  بروبيل، أو أيسوبروبيل( فوسفونيل –، أو ع ثاين فلوريد ألكيل )مثيل، أو إثيل ( 9)

 (676-99-3) " ثاين فلوريد مثيل فوسفونيلDF: "مثال
مبا يف ذلك األلكيل  10ك ≥ ألكيل )يد أو  -بروبيل، أو أيسوبروبيل( فوسفونيت أ –ألكيل )مثيل، أو إثيل، أو ع  (10)

بيل أو أيسوبروبيل( أمينوإثيل واألمالح األلكيلية أو برو  -)ثنايئ ألكيل )مثيل، أو إثيل، أو ع -2 –الحلقي( و أ 
 الربوتونية املناظرة 

 

 (57856-11-8) )ثنايئ أيسوبروبيل أمينوإثيل 2 -إثيل و أ –" مثيل فوسفونيت أ QL: "مثال
 (1445-76-7) أيسوبروبيل -كلوروسارين: مثيل فوسفونوكلوريدات أ  (11)
 (7040-57-5) بيناكوليل -ريدات أ كلوروسومان: مثيل فوسفونوكلو  (12)
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 2اجلدول 

  املواد الكيميائية السامة -ألف

ثنايئ إثيل أمينو إثيل(، واألمالح األلكيلية أو  2) –ثنايئ إثيل وكب  -أميتون: فوسفورثيوالت أ، أ (1)
 (78-53-5) الربوتونية املناظرة

(2) PFIB 1  ،1  ،3  ،3  ،3 – (382-21-8) فلوروميثيل( بروبني) ثاليث  2 –خاميس فلورو 

(3) "BZ (6581-06-2) )*(كينوكليدينيل  – 3" بنزيالت 

  :الــســالئف -باء

املواد الكيميائية التي تحتوي ذرة فوسفور ترتبط بها مجموعة مثيل، أو إثيل أو بروبيل )عادي )ع(  (4)
 .1درجة يف الجدول أو أيسو(، ولكن بدون أي ذرات كربون أخرى، باستثناء املواد امل

 

 (676-97-1) : ثاين كلوريد مثيل فوسفونيلأمثلة

 (756-79-6) مثيل فوسفونات ثنايئ مثيل

 (944-22-9) فنيل-إثيل وكب -أ–استثناء: فونوفوس: إثيل فوسفونو ثنايئ ثيوالت 

  وبروبيل( فوسفور أميديةبروبيل، أو أيس –ثنايئ ألكيل )مثيل، أو إثيل، أو ع  –أمالح ثاين هاليد ن، ن  (5)

بروبيل، أو أيسوبروبيل( فوسفور أميدات ثنايئ ألكيل  –ثنايئ ألكيل )مثيل، أو إثيل، أو ع  –ن ، ن  (6)
 بروبيل، أو أيسوبروبيل(   –)مثيل، أو إثيل، أو ع 

 

 (7784-34-1) ثالث كلوريد الزرنيخ (7)

 (76-93-7) هيدروكيس أسيتيك -2-ثنايئ فنيل – 2، 2حمض  (8)

 (1619-34-7) كينوكليدينول - 3 (9)

بروبيل، أو أيسوبروبيل(  أمينوإثيل واألمالح  –ثنايئ ألكيل )مثيل، أو إثيل، أو ع  -2 –كلوريد ن، ن  (10)
 الربوتونية املناظرة 

 

ألمالح بروبيل، أو أيسوبروبيل(  أمينو إيثانول وا –ثنايئ ألكيل )مثيل، أو إثيل، أو ع  - 2 –ن، ن  (11)
 الربوتونية املناظرة

 

 (108-01-0) ثنايئ مثيل أمينو إيثانول واألمالح الربوتونية املناظرة –استثناءات:     ن ، ن 

 (100-37-8) ثنايئ أثيل أمينو إيثانول واألمالح الربوتونية املناظرة –ن ، ن                   

بروبيل، أو أيسوبروبيل(  أمينو إيثان ثيول واألمالح  –أو ع ثنايئ ألكيل )مثيل، أو إثيل،  - 2 –ن، ن  (12)
 الربوتونية املناظرة

 

 (111-48-8) هيدروكيس إثيل( -2ثيوثنايئ غليكول:  كربيتيد ثاين ) (13)

 (464-07-3) بوتانول - 2ثنايئ مثيل  – 3،  3كحول البيناكوليل:  (14)
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 3اجلدول 

 املواد الكيميائية السامة -ألف
التسجيل يف دائرة  رقم

 املستخلصات الكيميائية
 (75-44-5)   فوسجني: ثاين كلوريد كربونيل (1)

 (506-77-4) كلوريد سيانوجني (2)

 (74-90-8) سيانيد الهيدروجني (3)

 (76-06-2) كلوروبكرين: ثاليث كلورو نرتوميثان (4)

  :السالئف -باء

 (10025-87-3) أكيس كلوريد الفوسفور (5)

 (7719-12-2) ثالث كلوريد الفوسفور (6)

 (10026-13-8) خامس كلوريد الفوسفور (7)

 (121-45-9) فوسفيت ثاليث مثيل (8)

 (122-52-1) فوسفيت ثاليث إثيل (9)

 (868-85-9) فوسفيت ثنايئ مثيل (10)

 (762-04-9) فوسفيت ثنايئ إثيل (11)

 (10025-67-9) أول كلوريد الكربيت (12)

 (10545-99-0) ثاين كلوريد الكربيت (13)

 (7719-09-7) كلوريد ثيونيل (14)

 (139-87-7) إيثل ثنايئ إيثانول أمني (15)

 (105-59-9) مثيل ثنايئ إيثانول أمني (16)

 (102-71-6) ثاليث إيثانول أمني (17)
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 اللجنة الوطنية الخاصة

 باألسلحة الكيميائية 
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إ(إ2005ينايرإإ17)إ1425ذيإاحلجةإإ6صادرإيفإإ2.04.472مرسومإرمقإ

حداثإاللجنةإالوطنيةإاخلاصةإابلأسلحةإالكمييائيةاب إ
1
إ

إالوزيرإالأول،

إمنه؛إ63بناءإعىلإادلس تورإولس اميإالفصلإ

(إبنرشإاتفاقيةإ2002أأبريلإإ3)إ1423منإحمرمإإ19الصادرإيفإإ1.96.94وعىلإالظهريإالرشيفإرمقإ

نتاجإوختزينإواس تعاملإالأسلحةإالكمييائيةإوتدمريإتكلإالأسل إ13حة،إاملوقعةإبااريسإيفإحظرإاس تحداثإوا 

إ؛1993ينايرإ

إ(،2005ينايرإإ6)1425منإذيإالقعدةإإ24وبعدإدراسةإاملرشوعإيفإاجمللسإالوزاريإاجملمتعإيفإ

إرمسإماإي ي:

إاملادةإالأوىل

إابلأسلحةإ إخاصة إوطنية إجلنة إوالتعاون إاخلارجية إابلشؤون إامللكفة إاحلكومية إالسلوة إدلى حتدث

إأأد لهيا إا  إيشار إبإالكمييائية، إالوطنية»ان  إالتفاقيةإ«اللجنة إبتنفيه إاملتعلقة إالقضااي إدراسة إهمية إتناطإهبا ،

لهياإأأعال . إاملشارإا 

إولهه إالغاية،إيعهدإا ىلإاللجنةإالوطنيةإدماإي ي:

 بداءإرأأهياإحولإالتدابريإاملتخهةإمنإدلنإال داراتإالعيوميةإاملعنيةإواملنشأ تإالصناعيةإلتنفيهإ ا 

لهي  اإأأعال ؛التفاقيةإاملشارإا 

 بداءإرأأهياإحولإالتدابريإالترشيعيةإأأوإالتنظمييةإالراميةإا ىلإتنفيهإالتفاقيةإاملهكورة؛  ا 

 اقرتاحإالتوهجاتإالكربىإلتنفيهإالتفاقيةإاملهكورة؛ 

 إالاعثاتإاملغربيةإيفإأأشغالإخمتلفإالتظاذراتإواملؤمتراتإادلوليةإ إبشأأنإمشاركة إرأأهيا بداء ا 

 ورة؛املتعلقةإابلتفاقيةإاملهك

 إيفإ إالأطراف إادلول إمؤمتر إا ىل إتقدميها إاملغرب إينوي إاليت إالاقرتاحات إبشأأن إرأأهيا بداء ا 

 التفاقية؛

 إاملعلوماتإلفريقإاملراقبنيإ إتقدمي إقصد إاملراقبة إيفإحاةل إالقواعاتإوالهيئاتإاملعنية مساعدة

 ادلولينيإوالواثئقإاليتإقدإحيتاجوهنا.

                                                 
1

إ.970(إصإ2005مارسإإ17)إ1426إصفرإ6بتارخيإإ5300اجلريدةإالرمسيةإعددإإ



528 
 

إاملادةإالثانية

السلوةإاحلكوميةإامللكفةإابلشؤونإاخلارجيةإوالتعاونإأأوإمنإميثلها،إممثالإإتضمإاللجنة،إحتتإرئاسة

إعنإلكإسلوةإمنإالسلواتإاحلكوميةإوالهيئاتإاملهنيةإكامإي ي:

 :ممثالإعنإالسلواتإاحلكوميةإامللكفةإدماإي ي 

 ادلاخلية؛ 

 العدل؛ 

 الايئة؛ 

 املالية؛ 

 الأمانةإالعامةإللحكومة؛ 

 الفالحة؛ 

 التجارةإوالصناعة؛ 

 الصحة؛ 

 املعادن؛ 

 دارةإادلةاعإالوطين  ا 

 إالأولإ إالوزير إيعينه إالكمييائية إوش اه إالكمييائية إالصناعة إمتثيالإلقواع إالأكرث إالهيئة ممثالإعن

 ابقرتاحإمنإالهيئةإاملهكورة.

إتقيضإطايعةإ إعندما إالوطنية إالأخرىإاملشاركةإيفإأأشغالإاللجنة وميكنإمليث يإالقواعاتإالوزارية

إدرسهاإاللجنةإذكل.القضاايإاليتإت

وميكنإللرئيسإأأنإيدعوإكهكلإحلضورإاجامتعاتإاللجنةإالوطنية،إعىلإسبيلإالاستشارة،إخشصياتإ

نتاهجاإوختزيهناإواس تعاملها. إتمتتعإبتجربةإيفإامليادينإاملتعلقةإحبظرإاس تحداثإالأسلحةإالكمييائيةإوا 

إاملادةإالثالثة

الأممإاملتحدةإواملنظامتإادلوليةإالتابعةإلوزارةإالشؤونإتتوىلإأأعاملإسكراتريةإاللجنةإالوطنيةإمديريةإ

إاخلارجيةإوالتعاون.

إوتناطإهباإاملهامإالتالية:

 السهرإعىلإالتحضريإال داريإوالتقينإواملايلإلجامتعاتإاللجنةإالوطنية؛ 

 أأدان ؛إ5تنس يقإوتنش يطإأأشغالإاللجنإالفرعيةإالواردةإيفإاملادةإ 
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 للجنةإالوطنية؛تتبعإتوايقإالتوصياتإوقراراتإا 

 إيفإ إالاعثاتإاملغربية إوتقريرإحولإمشاركة إالوطنية إاللجنة إأأنشوة إس نويإحول إتقرير عداد ا 

 التظاذراتإاليتإلهاإعالقةإابلتفاقيةإاملهكورة؛

 .مجعإلكإالواثئقإاملفيدةإومسكإحمفوظاتإاللجنةإالوطنية 

إاملادةإالرابعة

إواحد إمرة إمنإرئيسها إابس تدعاء إالوطنية إاللجنة إدعتإجتمتع إلكام إجتمتع إكام إعىلإالأقل، إيفإالس نة ة

إالرضورةإا ىلإذكل.

إوميكنإللجنةإا حداثإجلنإةرعيةإتقنيةإأأوإخاصةإتراذاإرضوريةإل جنازإهميهتا.

إاملادةإاخلامسة

إتعدإاللجنةإوتعمتدإنظاماإداخلياإحيددإكيفيةإتس يريذا،إولس اميإماإخيص:

 ا؛ا حداثإجلنإةرعيةإوحتديدإهماهماإوتكويهناإوتس يريذ 

 إتتعلقإ إومؤمترات إتظاذرات إلعقد إاس تعدادا إاملغربية إالوةود إبني إوالتنس يق إالتشاور مسورة

 ابلتفاقية.

 املادةإالسادسة

إيس ندإا ىلإوزيرإالشؤونإاخلارجيةإوالتعاونإتنفيهإذهاإاملرسومإاذليإينرشإيفإاجلريدةإالرمسية.

إ(.2005ينايرإإ17)إ1425ذيإاحلجةإإ6وحررإابلرابطإيفإ

إدريسإجوو.ال مضاء:إا إ

إوقعهإابلعوف:

إوزيرإالشؤونإاخلارجيةإوالتعاون،

إال مضاء:إمحمدإبنإعيىس.
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 األسلحة يف مجموعة القانون الجنايئ
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الأسلحةإيفإمجموعةإالقانونإاجلناي
1
إ

إالاابإالأولإمكرر

إال رذابإ

إ218-1الفصلإ

ذاإاكنتإلهاإعالقةإْعداإدمرشوعإةرديإأأوإجامعيإهيدفإا ىلإاملسإ رذابية،إا  تعتربإاجلرامئإال تيةإأأةعالإا 

إابلنظامإالعامإبواسوةإالتخويفإأأوإالرتذيبإأأوإالعنف:إاخلوري

إأأوإإ1 إاختواةهم إأأو إحرايهتم إعىل إأأو إسالمهتم إعىل إأأو إالأشخاص إحياة إعىل إْعدا إالاعتداء ـ

إاحتجازمه؛

إتزييفإأأوإتزويرإالنقودإأأوإس نداتإالقرضإالعام،إأأوإتزييفإأأختامإادلوةلإوادلمغاتإوالووابعإإ2 ـ

إمنإذهاإالقانون؛إإ362وإ361وإ360زتييفإاملنصوصإعليهإيفإالفصولإوالعالمات،إأأوإالزتويرإأأوإال

إـإالتخريبإأأوإالتعييبإأأوإال تالف؛إإ3

تالفإمنشأ تإإ4 تالةهاإأأوإا  ـإحتويلإالوائراتإأأوإالسفنإأأوإأأيإوس يةلإأأخرىإمنإوسائلإالنقلإأأوإا 

إال؛املالحةإاجلويةإأأوإالاحريةإأأوإالربيةإأأوإتعييبإأأوإختريبإأأوإا تالفإوسائلإالتص

إـإالرسقةإوانزتاعإالأموال؛إ5

إإ6 إلأحاكمإـ إخالةا إأأوإاملتفجراتإأأوإاذلخرية إأأوإنقلإأأوإتروجيإأأوإاس تعاملإالأسلحة إأأوإحيازة صنع

إ؛القانون

إـإاجلرامئإاملتعلقةإبنظمإاملعاجلةإالآليةإلليعويات؛إ7

لهياإعىلإالتوايلإإ8 إ316يفإاملادتنيإـإتزويرإأأوإتزييفإالش ياكتإأأوإأأيإوس يةلإأأداءإأأخرىإاملشارإا 

إمنإمدونةإالتجارة؛إ331و

عدادإأأوإارتاكبإةعلإمنإأأةعالإال رذاب؛إ9 إـإتكوينإعصابةإأأوإاتفاقإلأجلإا 

رذابيةإمعإعليهإبهكل.إ10 خفاءإالأش ياءإاملتحصلإعلهياإمنإجرميةإا  إـإا 

إ218-6الفصلإ

عاقبإابلسجنإمنإمنإذهاإاإلقانون،إيإ129ابل ضاةةإا ىلإحالتإاملشاركةإاملنصوصإعلهياإيفإالفصلإ

رذابياإأأوإيسامهإأأوإيشاركإةيه،إ أأسلحةإأأوإعرشإا ىلإعرشينإس نة،إلكإخشصإيقدمإْعداإملنإيرتكبإةعالإا 

،إأأوإمساعداتإنقديةإأأوإوسائلإتعيشإأأوإتراسلإأأوإنقل،إأأوإماكانإلالجامتعإذخائرإأأوإأأدواتإتنفيهإاجلرمية

                                                 
1 

إ12مكررإبتارخيإإ2640(إمنشورإابجلريدةإالرمسيةإعددإ1962نونربإإ26)إ1382جامدىإالثانيةإإ28صادرإيفإإ1.59.413ظهريإرشيفإرمقإإ

إإإإ،إكامإوقعإتغيري إوتمتميه.1253(،إصإ1963يونيوإإ5)إ1383حمرمإ
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عليهإمنإْعهلإال جرايم،إولكإمنإيقدمإُلإإأأوإالسكنإأأوإالاختااء،إولكإمنإيعينهإعىلإالترصفإةاميإحصل

إأأيإنوعإمنإأأنواعإاملساعدةإمعإعليهإبهكل.

إأأوإسامهإأأوإ رذابية إا  إأأقاربإوأأصهارإمنإارتكبإجرمية إأأنإتعفيإمنإالعقوبة إلليحمكة غريإأأنهإجيوز

ذاإقدمواإُلإمسكناإأأوإوسائلإتعيشإخشصيةإةقط. ىلإغايةإادلرجةإالرابعة،إا  إشاركإةهيا،إا 

إإ303الفصلإ

إوالأدواتإأأوإ إالأسلحةإالناريةإواملتفجراتإومجيعإالأهجزة إالقانون،إمجيع إيفإتوايقإذها يعدإسالحا

إالأش ياءإالواخزةإأأوإالراضةإأأوإالقاطعةإأأوإاخلانقة.إ

إمكررإ303الفصلإ

إوالأدواتإ إوالعتاد إابلأسلحة إاملتعلقة إالنصوص إخرق إحاةل إيف إاملقررة إابلعقوابت إال خالل دون

إاب إيعاقب إاملفرقعة، إمن إوابلغرامة إس نة إا ىل إشهر إمن إإ1200حلبس إذاتنيإإ5000ا ىل حدى إاب  إأأو درمه

إللأمنإالعامإأأوإلسالمةإالأشخاصإأأوإالأموالإ العقوبتنيإةقط،إلكإمنإضاطإيفإظروفإتشلكإهتديدا

وذوإحييلإهجازاإأأوإأأداةإأأوإشيئاإواخزاإأأوإراضاإأأوإقاطعاإأأوإخانقا،إماإملإيكنإذكلإبسببإنشاطهإاملهينإأأوإ

إبإمرشوع.لسب

إ574إ-إ2الفصلإ

 أأعال إعىلإاجلرامئإالتاليةإولوإارتكبتإخارجإاملغرب:إ574.1يرسيإالتعريفإالواردإيفإالفصلإ

إالاجتارإغريإاملرشوعإيفإاخملدراتإواملؤثراتإالعقلية؛ –

إالاجتارإيفإالبرش؛ –

إهتريبإاملهاجرين؛ –

إالاجتارإغريإاملرشوعإيفإالأسلحةإواذلخرية؛ –

إس تغاللإالنفوذإواختالسإالأموالإالعامةإواخلاصة؛الرشوةإوالغدرإوا –

إاجلرامئإال رذابية؛ –

إتزويرإأأوإتزييفإالنقودإوس نداتإالقروضإالعيوميةإووسائلإالأداءإالأخرى؛ –

رذايبإأأوإأأةعالإ – عدادإأأوإارتاكبإةعلإا  الانامتءإا ىلإعصابةإمنظيةإأأنشئتإأأوإوجدتإللقيامإاب 

رذابية؛ إا 

إالاس تغاللإاجلنيس؛ –

خفاءإأأش ي – إاءإمتحصةلإمنإجنايةإأأوإجنحة؛ا 

إخيانةإالأمانة؛ –
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إالنصب؛ –

إاجلرامئإاليتإمتسإابمللكيةإالصناعية؛ –

إاجلرامئإاليتإمتسإحبقوقإاملؤلفإواحلقوقإاجملاورة؛ –

إاجلرامئإاملرتكبةإضدإالايئة؛ –

إالقتلإالعيديإأأوإالعنفإأأوإال يهاءإالعيدي؛ –

إالاختوافإوالاحتجازإوأأخهإالرذائن؛ –

إاعإالأموال؛الرسقةإوانزتإ –

إهتريبإالاضائع؛ –

إالغشإيفإالاضائعإويفإاملوادإالغهائية؛ –

إالزتييفإوالزتويرإوانتحالإالوظائفإأأوإالألقابإأأوإالأسامءإأأوإاس تعاملهاإبدونإحق؛ –

تالفإ – إا  إأأو تالةها إا  إأأو إالنقل إأأخرىإمنإوسائل إوس يةل إأأية إأأو إالسفن إالوائراتإأأو حتويل

إالربيةإأأوإتعييبإأأوإختريبإأأوإا تالفإوسائلإالتصال؛إمنشأ تإاملالحةإاجلويةإأأوإالاحريةإأأو

احلصولإأأثناءإمزاوةلإهمنةإأأوإالقيامإدمهيةإعىلإمعلوماتإممتزيةإواس تخداهماإل جنازإأأوإاملساعدةإ –

جنازإْعليةإأأوإأأكرثإيفإالسوق؛ إْعداإعىلإا 

إاملسإبنظمإاملعاجلةإالآليةإلليعويات. –
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إ(2015يوليوإإ7)إ1436منإرمضانإإ20صادرإيفإإ1.15.85ظهريإرشيفإرمقإ

يتعلقإابمجلاعاتإ113.14بتنفيهإالقانونإالتنظمييإرمقإ
1
إ

 القسمإالثالث

 صالحياتإاجلسإامجلاعةإورئيسه

 الاابإالثاين

إصالحياتإرئيسإاجلسإامجلاعةإ

 110املادةإ

إالتالية إاملواد إال داريةإامجلاعيةإابس تثناء اليتإإميارسإرئيسإاجلسإامجلاعةإصالحياتإالرشطة

قلميإأأوإمنإينوبإعنه:  ختولإحبُكإذهاإالقانونإالتنظمييإا ىلإعاملإالعامةلإأأوإال 

 احملاةظةإعىلإالنظامإوالأمنإالعيويمإبرتابإامجلاعة؛ –

 تأأسيسإامجلعياتإوالتجيعاتإالعيوميةإوالصحاةة؛ –

 الانتخاابتإوالاس تفتاءات؛ –

 النقاابتإاملهنية؛ –

 الاجامتعية؛الترشيعإاخلاصإابلشغلإولس اميإالزناعاتإ –

 املهنإاحلرة؛ –

 مراقبةإاحتاللإاملكلإالعيويمإامجلاعي؛ –

إوبيعهاإ – يداعها إوا  إومحلها إواملتفجراتإوتروجيها إواذلخائر إالأسلحة إاس ترياد تنظميإومراقبة

 واس تعاملها؛

 مراقبةإمضيونإال شهارإبواسوةإال عالانتإواللوحاتإوال عالماتإوالشعارات؛ –

 رشطةإالصيدإالربي؛ –

 جوازاتإالسفر؛ –

 مراقبةإالأمثان؛ –

 تنظميإالاجتارإيفإاملرشوابتإالكحوليةإأأوإامليزوجةإابلكحول؛ –

 مراقبةإادلعاماتإوغريذاإمنإالتسجيالتإالسيعيةإالارصية؛ –

 تسخريإالأشخاصإوامليتلاكت؛ –

 التنظميإالعامإللاالدإيفإحاةلإحرب. –

                                                 
1

 .6660(إصإ2015يوليوإإ23)إ1436شوالإإ6بتارخيإإ6380اجلريدةإالرمسيةإعددإإ
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إإ(25)ادلورةإإ2662القرارإ

إجيةإ)الايولوجية(مسأأةلإالأسلحةإالكمييائيةإوالاكرتيولوإ

نإامجلعيةإالعامة، إا 

إوالاكرتيولوجيةإ إالكمييائية إادلويلإابلتووراتإاحلاصةلإيفإميدانإالأسلحة إاجملمتع إتهكرإتزايدإاذامتم ذ ا 

إ)الايولوجية(،

ذإتشريإا ىلإقرارذاإ وقرارذاإإ1968اكنونإالأولإ)ديسيرب(إإ20(إاملتخهإيفإ23أألفإ)ادلورةإإ2454وا 

إ،1969اكنونإالأولإ)ديسيرب(إإ16خهإيفإ(إاملت24)ادلورةإإ2603

يفإتقريرإمؤمترإجلنةإمفاوضاتإنزعإالسالحإوقدإنظرت
1

إ،

إعلام إحتيط ذ إ)الايوإإوا  إوالاكرتيولوجية إالكمييائية إ"الأسلحة إاملعنون: إاس تعاملهاإابلتقرير إوأ اثر لوجية(

احملمتل"
2

إ إالعامة إامجلعية إلقرار إوةقا إالعام إالأمني إأأعد  إاذلي إ)ادلوإإ2454، إأألف إخرباءإ23رة إدمساعدة )

إ"النوايحإالصحيةإ إاملعنون: إالعاملية إالصحة إملنظية إالاستشارينيإالتابع إةريقإاخلرباء إوبتقرير استشاريني،

للأسلحةإالكمييائيةإوالايولوجية"
3

إ،

نتاجإوختزينإالعواملإالكمييائيةإوالاكرتيولوجيةإ)الايولوجية(إإولقتناعهاإالعييق بأأنإوقفإاس تحداثإوا 

زاةلإتكلإالعواملإمنإمجيعإالأعتدةإالعسكريةإمنإشأأنهإتعزيزإاحامتلتإالسملإوالأمنإللأغراضإ احلربيةإوا 

إادلولينيإوحتقيقإذدفإنزعإالسالحإالعامإالاكملإيفإظلإمراقبةإدوليةإةعاةل،

إتدرك ذ إشاهبهاإإوا  إما إأأو إوالسامة إاحلريبإللغازاتإاخلانقة إبروتوكولإحظرإالاس تعامل إصيانة رضورة

1925حزيرانإ)يونيه(إإ17لاكرتيولوجية،إاملوقعإعليهإيفإجنيفإيفإوالوسائلإا
4

،إمنإلكإانهتاكإوالسهرإعىلإ

إتوايقهإتوايقاإعاملياإشامال،

ذإتدرك ليه،إوا  إمساسإاحلاجةإا ىلإقيامإمجيعإادلولإاليتإملإتنضمإبعدإا ىلإبروتوكولإجنيفإابلنضاممإا 

وتدعوإإ1966اكنونإالأولإ)ديسيرب(إإ5يفإإ(إاملتخه21ابءإ)ادلورةإإ2162قرارذاإإتؤكدإمنإجديدإ-1

إاحلريبإللغازاتإ إمبادئإوأأذدافإبروتوكولإحظرإالاس تعامل ىلإأأنإتراعيإبدقة إأأخرىإا  إادلولإمرة مجيع

إيفإجنيفإيفإ إعليه إاملوقع إوللوسائلإالاكرتيولوجية، إشاهبها إما إأأو إالسامة إأأو إ)يونيه(إإ17اخلانقة حزيران

إ؛1925

إادلولإاليتإملإوتدعوإ-2 إا ىلإالقيامإإمجيع إالتصديقإعليه إا ىلإبروتوكولإجنيفإأأو إبعدإابلنضامم تقم

إبهكل؛

                                                 
1

 .DC/233،إالوثيقةإ1970الواثئقإالرمسيةإللجنةإنزعإالسالح،إملحقإإ
2

 .I.69.E.24منشوراتإالأممإاملتحدة،إرمقإالايع:إإ
3

 (.1970منظيةإالصحةإالعامليةإ)جنيف،إإ
4

 .2138(،إالرمقإ1929عصاةإالأمم،إمجموعةإاملعاذدات،إاجملدلإالرابعإوالتسعونإ)إ
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إ:وحتيطإعلامإدماإي يإ-3

)أأ(إاملرشوعإاملنقحإلتفاقيةإحظرإالوسائلإاحلربيةإالايولوجية
1

اذليإقدمتهإامليلكةإاملتحدةإلربيوانياإإ

يرلنداإالشامليةإيفإ إضاتإنزعإالسالح،ا ىلإمؤمترإجلنةإمفاوإإ1970أ بإ)أأغسوس(إإ18العظيىإوا 

إوالاكرتيولوجيةإ إالكمييائية إالأسلحة إوختزين نتاج إوا  إاس تحداث إحظر إلتفاقية إاملنقح إاملرشوع )ب(

إالأسلحة إتكل إوتدمري )الايولوجية(
2

إإ إبتارخي إالعامة، إامجلعية إا ىل إقدمه إ)أأكتوبر(إإ23اذلي إالأول ترشين

إوبلغار1970 إالسوةياتية، إوبولندا،إوتش يكوسلوةاكيا،إومجهوريةإ،إلكإمنإاحتادإامجلهورايتإالاشرتاكية اي،

إأأوكرانياإالاشرتاكيةإالسوةياتية،إومجهوريةإبيلوروس ياإالاشرتاكيةإالسوةياتية،إورومانيا،إومنغوليا،إوذنغاراي،

)ج(إواثئقإالعيلإوأ راءإاخلرباءإواملقرتحاتإاملقدمةإيفإمؤمترإجلنةإمفاوضاتإنزعإالسالحإويفإاللجنةإ

إالأوىل؛

إعلامإ-4 إوالاكرتيولوجيةإإكهكلإوحتيط إالكمييائية إاحلربية إالوسائل إدمسأأةل إاملتعلقة إاملشرتكة ابملهكرة

)الايولوجية(
3

ا ىلإمؤمترإجلنةإمفاوضاتإنزعإالسالحإلكإمنإإ1970أ بإ)أأغسوس(إإ25واليتإقدمهتاإيفإإ

إوالسويد إاملتحدة، إالعربية إوامجلهورية إوبورما، إوالربازيل، إوابكس تان، إوالأرجنتني، ثيوبيا، إواملغرب،إا  ،

إواملكس يك،إونيجرياي،إوالهند،إويوغوسالةيا؛

إللوصولإا ىلإحلإةعالإملشلكةإإوتويصإ-5 إاملشرتكة، إاملهكرة ابلهن إالأسايسإالتايل،إاذليإتضينته

إالوسائلإاحلربيةإالكمييائيةإوالاكرتيولوجيةإ)الايولوجية(:

إاحلرإ إالوسائل إمشلكة إعىل إاتفاق إا ىل إالوصول إواملهم إالعاجل إمن إوالاكرتيولوجيةإ)أأ( إالكمييائية بية

إ)الايولوجية(؛

إالاكرتيولوجيةإ إوالأسلحة إالكمييائية إالأسلحة إةئيت إمن إلك إأأمر إمعاجلة إيف إالاس مترار إجيب )ب(

إالأعتدةإ إمن إالفعلية إول زالهتا إوختزيهنا نتاهجا إوا  إاس تحداهثا إمنإخوواتإحلظر إيتخه إةامي إمعا )الايولوجية(

إالعسكريةإمجليعإادلول؛

قامةإ)ج(إملس أأةلإالتحقيقإأأمهيهتاإيفإميدانإالأسلحةإالكمييائيةإوالاكرتيولوجيةإ)الايولوجية(،إوينبغيإا 

التحققإعىلإأأساسإمجموعةإمرتابوةإمنإالتدابريإالقوميةإوادلوليةإاملالمئةإاليتإيمكلإبعضهاإبعضاإويمتيه،إمماإ

إيتيحإنظاماإمقبولإيؤمنإالتنفيهإالفع يإللحظر؛

جلنةإمفاوضاتإنزعإالسالحإمواصةلإنظرةإيفإمشلكةإالوسائلإاحلربيةإالكمييائيةإا ىلإمؤمترإإوتولبإ-6

نتاجإوختزينإتكلإالأسلحةإ والاكرتيولوجيةإ)الايولوجية(،إبقصدإالوصولإا ىلإاحلظرإالعاجلإلس تحداثإوا 

زالهتاإمنإالأعتدةإالعسكريةإمجليعإادلول؛ ىلإا  إوا 

                                                 
1

 .Rev/255/CCD.2املرةقإجمي،إالوثيقةإإDC/233،إالوثيقةإ1970رمسيةإللجنةإنزعإالسالح،إملحقإالواثئقإالإ
2

منإجدولإالأعامل،إإ94وإ93وإ31وإ30وإ29وإ28)إ27الواثئقإالرمسيةإللجيعيةإالعامة،إادلورةإاخلامسةإوالعرشون،إاملرةقات،إالانودإإ

 .A/8136الوثيقةإ
3

 .CCD/310املرةقإجمي،إالوثيقةإإDC/233،إالوثيقةإ1970ملحقإإالواثئقإالرمسيةإللجنةإنزعإالسالح،إ
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دميإتقريرإعنإالنتاجئإاحملرزةإا ىلإامجلعيةإالعامةإيفإا ىلإمؤمترإجلنةإمفاوضاتإنزعإالسالحإتقإوتولبإ-7

إدورهتاإالسادسةإوالعرشين؛

إواثئقإوحمارضإإوتولبإ-8 إمفاوضاتإنزعإالسالحإمجيع إأأنإحييلإا ىلإمؤمترإجلنة ا ىلإالأمنيإالعام

إلوجية(.اللجنةإالأوىلإاملتصةلإدمسائلإذاتإعالقةإدمشلكةإالوسائلإاحلربيةإالكمييائيةإوالاكرتيولوجيةإ)الايوإ

إ1919اجللسةإالعامةإ

إ1970اكنونإالأولإ)ديسيرب(إإ7
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إإ55/255رمقإإقرارإاختهتهإامجلعيةإالعامة

بروتوكولإماكحفةإصنعإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإوالاجتارإهباإبصورةإ

إغريإمرشوعة،إاملمكلإلتفاقيةإالأممإاملتحدةإملاكحفةإاجلرميةإاملنظيةإعربإالوطنية

نإامجلعيةإالعامة، إا 

إ إتشريإا ىلإقرارذا ذ إالأول/ديسيربإإ9املؤرخإإ53/111ا  إجلنةإ1998اكنون إانشاء إاذليإقررتإةيه ،

إعربإ إاملنظية إاجلرمية إملاكحفة إشامةل إدولية إاتفاقية إوضع إلغرض إخمصصة إالعضوية إابب إمفتوحة إدولية حكومية

اولإالاجتارإابلنساءإوالأطفال،إوماكحفةإصنعإالوطنية،إولاحثإالقيام،إحسبإالاقتضاء،إبوضعإصكوكإدوليةإتتن

إونقلهمإ إابملهاجرين إوالاجتار إمرشوعة، إغري إبصورة إهبا إوالاجتار إواذلخرية إومكوانهتا إوأأجزاهئا إالنارية الأسلحة

إبصورةإغريإمرشوعة،إدماإيفإذكلإعنإطريقإالاحر،

إ إا ىلإقرارذا إتشريإأأيضا ذ إا1999اكنونإالأول/ديسيربإإ17املؤرخإإ54/126وا  إا ىلإ، ذليإطلاتإةيه

إ إللقرارين إوةقـا إْعلها إتواصل إأأن إالوطنية إعرب إاملنظية إاجلرمية إملاكحفة إاتفاقية إلوضع إاخملصصة إ53/111اللجنة

إ،2000،إوأأنإتكثفإْعلهاإليكإتنجز إيفإعامإ1998اكنونإالأول/ديسيربإإ9املؤرخنيإإ53/114و

إ إقرارذا إا ىل إكهكل إتشري ذ إإ55/25وا  إالثاين/نوإإ15املؤرخ إترشين إدموجبهإ2000مفرب إاعمتدت إاذلي ،

اتفاقيةإالأممإاملتحدةإملاكحفةإاجلرميةإاملنظيةإعربإالوطنية،إوبروتوكولإمنعإومقعإومعاقبةإالاجتارإابلأشخاص،إوخباصةإ

إهتريبإ إوبروتوكولإماكحفة إعربإالوطنية، إاملنظية إاجلرمية إملاكحفة إاملتحدة إالأمم إاملمكلإلتفاقية إوالأطفال، النساء

إنإعنإطريقإالربإوالاحرإواجلو،إاملمكلإلتفاقيةإالأممإاملتحدةإملاكحفةإاجلرميةإاملنظيةإعربإالوطنية،املهاجري

إ إاحلقإالأصيلإيفإادلةاعإالفرديإأأوإامجلاعيإعنإالنفسإاملعرتفإبهإيفإاملادة ذإتؤكدإاجددا منإإ51وا 

ةعإهباإعنإنفسها،إوكهكلإحقإمجيعإميثاقإالأممإاملتحدة،إاذليإيعينإأأنإلدلولإأأيضاإاحلقإيفإاقتناءإأأسلحةإتدا

الشعوبإيفإتقريرإاملصري،إوخباصةإالشعوبإالرازحةإحتتإنريإالاس تعامرإأأوإغري إمنإأأشاكلإالس يورةإاخلارجيةإ

إأأوإالاحتاللإالأجنيب،إوأأمهيةإاملامرسةإالفعليةإذلكلإاحلق،

عربإالوطنيةإعنإأأعاملإدورهتاإإحتيطإعلامإبتقريرإاللجنةإاخملصصةإلوضعإاتفاقيةإملاكحفةإاجلرميةإاملنظيةإ-1

إالثانيةإعرشة)إ(،إوتش يدإابللجنةإاخملصصةإعىلإماإقامتإبهإمنإْعل؛

إغريإإ-2 إبصورة إهبا إوالاجتار إواذلخرية إومكوانهتا إوأأجزاهئا إالنارية إالأسلحة تعمتدإبروتوكولإماكحفةإصنع

إالوإ إعرب إاملنظية إاجلرمية إملاكحفة إاملتحدة إالأمم إلتفاقية إاملمكل إاببإمرشوعة، إوتفتح إالقرار، إواملرةقإهبها طنية،

إالتوقيعإعليهإيفإمقرإالأممإاملتحدةإيفإنيويورك؛

إالأممإاملتحدةإإ-3 إوالتصديقإعىلإاتفاقية إادلولإواملنظامتإالاقتصاديةإالاقلمييةإعىلإالتوقيع حتثإمجيع

كن،إضامانإللتعجيلإبادءإنفاذإملاكحفةإاجلرميةإاملنظيةإعربإالوطنيةإوالربوتوكولتإامللحقةإهبا،إيفإأأقربإوقتإمم

إالتفاقيةإوالربوتوكولتإامللحقةإهبا.
إ101اجللسةإالعامةإ

إ2001أأاير/مايوإإ31
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إاملرةق

بروتوكولإماكحفةإصنعإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإوالاجتارإهباإبصورةإغريإمرشوعة،إ

إعربإالوطنيةإاملمكلإلتفاقيةإالأممإاملتحدةإملاكحفةإاجلرميةإاملنظية

إادليااجة

إنإادلولإالأطرافإيفإذهاإالربوتوكول،ا إ

إواذلخريةإ إومكِوانهتا إوأأجزاهئا إالنارية إالأسلحة إامللحهةإاىلإمنعإوماكحفةإواستئصالإصنع إتدركإاحلاجة ذ ا 

والاجتارإهباإبصورةإغريإمرشوعة،إنظراإا ىلإماإلتكلإالأنشوةإمنإأ اثرإضارةإبأأمنإلكإدوةلإومنوقة،إبلإالعاملإ

إبأأمجعه،إمماإيعِرضإللخورإرةا إالشعوبإوتوورذاإالاقتصاديإوالاجامتعيإوحقهاإيفإالعيشإيفإسالم،

إيفإذكلإ إدما إالغاية، إادلولإلكإالتدابريإاملناس اةإلتحقيقإذه  إاختاذإمجيع إمهنا،إذلكل،إبرضورة واقتناعا

إالتعاونإادلويلإوغري إمنإالتدابريإعىلإالصعيدينإالاقلمييإوالعاملي،

ذإتش ،إاذليإقررتإةيهإ1998اكنونإالأول/ديسيربإإ9املؤرخإإ53/111ريإا ىلإقرارإامجلعيةإالعامةإوا 

امجلعيةإانشاءإجلنةإحكوميةإدوليةإمفتوحةإاببإالعضويةإخمصصةإلغرضإوضعإاتفاقيةإدوليةإشامةلإملاكحفةإاجلرميةإ

إا إصنع إملاكحفة إدويل إصك إمهنا إدولية، إصكوك إوضع إوملناقشة إالوطنية، إعرب إوأأجزاهئاإاملنظية إالنارية لأسلحة

إومكوانهتاإواذلخريةإوالاجتارإهباإبصورةإغريإمرشوعة،

إاملساواةإيفإاحلقوقإومبدأأإتقريرإاملصريإللشعوب،إبصيغهتامإاجملِسدةإيفإميثاقإ ذإتضعإيفإاعتاارذاإمبدأأ وا 

لإوةقاإمليثاقإالأممإاملتحدةإالأممإاملتحدةإواعالنإمبادئإالقانونإادلويلإاملتصةلإابلعالقاتإالوديةإوالتعاونإبنيإادلوإ

إ(،2)

واقتناعاإمهناإبأأنإتمكيلإاتفاقيةإالأممإاملتحدةإملاكحفةإاجلرميةإاملنظيةإعربإالوطنيةإبصكإدويلإملاكحفةإصنعإ

الأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإوالاجتارإهباإبصورةإغريإمرشوعةإس يكونإمفيداإيفإمنعإتكلإاجلرامئإ

إوماكحفهتا،

إتفقتإعىلإماإي ي:قدإا

إأأحاكمإعامةإ-أأول

إ1املادةإ

إالعالقةإابتفاقيةإالأممإاملتحدةإملاكحفةإاجلرميةإاملنظيةإعربإالوطنية

ذهاإالربوتوكولإيمكِِلإاتفاقيةإالأممإاملتحدةإملاكحفةإاجلرميةإاملنظيةإعربإالوطنية،إويتعنيإتفسري إمقرتانإإ-1

إابلتفاقية.

ذهاإالربوتوكول،إمعإماإتقتضيهإاحلالإمنإتغيريات،إماإملإيُنصإةيهإعىلإتنواقإأأحاكمإالتفاقيةإعىلإإ-2

إخالفإذكل.

إمنإذهاإالربوتوكولإجرامئإمقررةإوةقاإلالتفاقية.إ5تُعتربإاجلرامئإاملقررةإوةقاإللامدةإإ-3
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إ2املادةإ

إبيانإالغرض

إالأطرافإ إالتعاونإبنيإادلول إتروجيإوتيسريإوتعزيز إالربوتوكولإذو إوماكحفةإالغرضإمنإذها إمنع بغية

إواستئصالإصنعإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإوالاجتارإهباإبصورةإغريإمرشوعة.

إ3املادةإ

إاس تخدامإاملصولحات

إلأغراضإذهاإالربوتوكول:

إميكنإ إأأو إمصِيم، إذو إأأو إيولق، َاَوانة إأأيإسالحإمحمولإذيإس َ إبتعاريإ"السالحإالناري" إيقصد )أأ(

ليولقإطلقةإأأوإرصاصةإأأوإمقهوةاإأ خرإبفعلإمادةإمتفجرة،إابس تثناءإالأسلحةإالناريةإالعتيقةإأأوإحتويهلإبسهوةل،إ

مناذهجاإاملقدِلة.إويتعنيإتعريفإالأسلحةإالناريةإالعتيقةإومناذهجاإاملقدلةإوةقاإللقانونإادلاخ ي.إغريإأأنهإلإجيوزإيفإأأيةإ

إ؛1899عتإبعدإعامإحالإأأنإتشيلإالأسلحةإالناريةإالعتيقةإأأسلحةإانريةإُصن

)ب(إيقصدإبتعاريإ"الأجزاءإواملكِوانت"إأأيإعنرصإأأوإعنرصإاستبدال،إمصيهمإخصيصاإلسالحإانريإ

وأأسايسإلتشغيهل،إدماإيفإذكلإالس اوانة،إأأوإالهيلكإأأوإعلاةإاملغالق،إأأوإاملزلقإأأوإالأسووانة،إأأوإاملغالقإأأوإ

إيإحيدثهإالريمإبسالحإانري؛كتةلإاملغالق،إوأأيإهجازإمصِيمإأأوإمعِدلإخلفضإالصوتإاذل

إوالشعيةلإ إاخلرطوشة إظرف إذكل إيف إدما انهتا، إمكِوِ إأأو إالاكمةل إالولقات إ"اذلخرية" إبتعاري إيقصد )ج(

)الكبسوةل(إواملسحوقإادلارسإوالرصاصةإأأوإاملقهوف،إاليتإتس تعيلإيفإسالحإانري،إرشيوةإأأنإتكونإذه إ

إعنية؛املكوانتإنفسهاإخاضعةإللرتخيصإيفإادلوةلإالورفإاملإ

إ)د(إيقصدإبتعاريإ"الصنعإغريإاملرشوع"إصنعإأأوإجتييعإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإأأوإاذلخرية:

إمنإأأجزاءإومكِوانتإمتهجرإهباإبصورةإغريإمرشوعة؛إأأو’إ1‘

ذنإمنإسلوةإخمتصةإيفإادلوةلإالورفإاليتإجيريإةهياإالصنعإأأوإالتجييع؛إأأو’إ2‘ إدونإترخيصإأأوإا 

إمنإذهاإالربوتوكول؛إ8الأسلحةإالناريةإبعالماتإوقتإصنعها،إوةقاإللامدةإدونإومسإ’إ3‘

إويتعنيإأأنإيكونإالرتخيصإأأوإال ذنإبصنعإالأجزاءإواملكوانتإوةقاإلأحاكمإالقانونإادلاخ ي؛

إأأوإ إواذلخرية إومكوانهتا إوأأجزاهئا إالنارية إالأسلحة إاس ترياد إاملرشوع" إغري إ"الاجتار إبتعاري إيقصد )ذـ(

قلميإدوةلإطرفإإتصديرذاإأأو قلميإدوةلإطرفإأأوإعرب إا ىلإا  اقتناؤذاإأأوإبيعهاإأأوإتسلميهاإأأوإحتريكهاإأأوإنقلهاإمنإا 

أأخرىإاذاإاكنإأأيإمنإادلولإالأطرافإاملعنيةإلإيأأذنإبهكلإوةقاإلأحاكمإذهاإالربوتوكول،إأأوإاذاإاكنتإالأسلحةإ

إمنإذهاإالربوتوكول؛إ8الناريةإغريإموسومةإبعالماتإوةقاإللامدةإ

)و(إيقصدإبتعاريإ"اقتفاءإالأثر"إالتعقِبإاملهنجيإللأسلحةإالنارية،إولأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخرية،إحيامثإ

إالسلواتإاخملتصةإيفإادلولإالأطرافإعىلإكشفإالصنعإغريإ إا ىلإاملشرتيإلغرضإمساعدة أأمكن،إمنإالصانع

إاملرشوعإوالاجتارإغريإاملرشوعإوالتحريإعهنامإوحتليلإتفاصيلهام.



543 
 

إ4ادةإامل

إنواقإالانوااق

إالناريةإإ-1 إالأسلحة إيُنصإةيهإعىلإخالفإذكل،إعىلإمنعإصنع إما إابس تثناء إالربوتوكول، ينواقإذها

إللامدةإ إ5وأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإوالاجتارإهباإبصورةإغريإمرشوعة؛إوعىلإالتحريإعنإاجلرامئإاملقررةإوةقا

جراميةإمنظية.إمنإذهاإالربوتوكولإومالحقهتا،إحيامثإتكونإتكل إاجلرامئإذاتإطابعإعربإوطينإوتضلعإةهياإجامعةإا 

لإينواقإذهإالربوتوكولإعىلإالصفقاتإمنإدوةلإاىلإأأخرىإأأوإْعلياتإالنقلإبنيإادلولإيفإاحلالتإإ-2

إا جراءاتإحرصاإعىلإمصلحةإ إأأنإميِسإحبقإدوةلإطرفإيفإاختاذ اليتإيكونإمنإشأأنإتوايقإالربوتوكولإةهيا

إدماإيتسقإمعإميثاقإالأممإاملتحدة.الأمنإالوطينإ

إ5املادةإ

إالتجرمي

يتعنيإعىلإلكإدوةلإطرفإأأنإتعمتدإماإقدإيلزمإمنإتدابريإترشيعيةإوتدابريإأأخرىإلتجرميإالسلوكإإ-1

إالتايل،إعندإارتاكبهإْعدا:

إصنعإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإغريإاملرشوع؛

إالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخرية؛الاجتارإغريإاملرشوعإابلأسلحةإ

منإذهاإالربوتوكول،إأأوإإ8)ج(إتزويرإعالمةإ)عالمات(إالومسإعىلإالسالحإالناري،إاليتإتقتضهياإاملادةإ

زالهتاإأأوإحتويرذاإبصورةإغريإمرشوعة. إطيسهاإأأوإا 

ىإليكإجتِرِمإيتعنيإعىلإلكإدوةلإطرفإأأنإتعمتدإأأيضاإماإقدإيلزمإمنإتدابريإترشيعيةإوتدابريإأأخرإإ-2

إالسلوكإالتايل:

)أأ(إرذناإابملفاذميإالأساس يةإيفإنظاهماإالقانوين،إالرشوعإأأوإاملشاركةإكورفإمتواطئإيفإارتاكبإأأيإمنإ

إمنإذه إاملادة؛إإ1اجلرامئإاملقررةإوةقاإللفقرةإ

إللفقرةإ إاملادة،إأأوإتوجهيهإأأوإاملساإ1)ب(إتنظميإارتاكبإجرمإمنإاجلرامئإاملقررةإوةقا إأأوإمنإذه  عدة

سداءإاملشورةإبشأأنه. إالتحريضإعليهإأأوإتسهيهلإأأوإا 

إ6املادةإ

إاملصادرةإوالضاطإوالترِصف

منإالتفاقية،إيتعنيإعىلإادلولإالأطرافإأأنإتعمتد،إا ىلإأأقىصإمدىإممكنإإ12دونإمساسإابملادةإإ-1

طارإنظيهاإالقانونيةإادلاخلية،إماإقدإيلزمإمنإتدابريإللمتكنيإمنإمصادرةإالأسل حةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإمضنإا 

إواذلخريةإاليتإجرىإصنعهاإأأوإالاجتارإهباإبصورةإغريإمرشوعة.

طارإنظيهاإالقانونيةإادلاخلية،إماإقدإيلزمإمنإتدابريإملنعإإ-2 يتعنيإعىلإادلولإالأطرافإأأنإتعمتد،إمضنإا 

إهبا إواملتِجر إاملصنوعة إواذلخرية، إومكوانهتا إوأأجزاهئا إالنارية إالأسلحة إأأيديإإوقوع إيف إمرشوعة، إغري بصورة

أأشخاصإغريإمأأذونإهلم،إوذكلإبضاطإتكلإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإوتدمريذا،إماإملإيكنإقدإ

إوأأنإ إقدإومستإبعالمات، إالنارية إأأنإتكونإالأسلحة إأأخرى،إرشيوة إبوريقة ذنإرمسيإابلترِصفإةهيا إا  صدر

لت.تكونإطرائقإالترصفإيفإتكلإالأسلحةإالن إاريةإواذلخريةإقدإجُسِِ
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إاملنعإ-اثنيا

إ7املادةإ

إحفظإالسجالت

يتعنيإعىلإلكإدوةلإطرفإأأنإتضينإالاحتفاظ،إملدةإلإتقلإعنإعرشإس نوات،إابملعلوماتإاملتعلقةإ

ابلأسلحةإالنارية،إوكهكلإبأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخرية،إحيامثإيكونإذكلإمناس ااإوممكنا،إالالزمةإلقتفاءإأأثرإتكلإ

سلحةإالناريةإوحتديدإماذيهتا،إوكهكل،إحيامثإيكونإذكلإمناس ااإوممكنا،إأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخرية،إاملصنوعةإالأإ

إأأوإاملتجرإهباإبصورةإغريإمرشوعة،إوملنعإوكشفإأأيإأأنشوةإمنإذهاإالقبيل.إوجيبإأأنإتتضينإتكلإاملعلومات:

إربوتوكول؛منإذهاإالإ8)أأ(إعالماتإالومسإاملناس اةإاليتإتقتضهياإاملادةإ

إوبدلانإ إوالادلإاملس تورد ر إوالادلإاملصِدِ إهبا، إاخلاصة إالأذون إالرخصإأأو إوانقضاء إتوارخيإاصدار )ب(

العاور،إعندإالاقتضاء،إواملس تملإالهناي،إووصفإالأصنافإومكيهتا،إيفإاحلالتإاليتإتش متلإعىلإصفقاتإدوليةإ

إمنإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخرية.

إ8إاملادة

إومسإالأسلحةإالنارية

إلغرضإحتديدإذويةإلكإسالحإانريإواقتفاءإأأثر ،إيتعنيإعىلإادلولإالأطراف:إ-1

ماإأأنإتشرتط،إوقتإصنعإلكإسالحإانري،إومسهإبعالمةإةريدةإتتضينإامسإالصانعإوبدلإأأوإماكنإ )أأ(إا 

إبديةلإتكونإسهةلإالا إأأنإحتتفظإبأأيإعالمةإومسإةريدة ما إوا  إاملسلسل، إوالرمق س تعاملإوتتضينإرموزاإالصنع

إذندس يةإبس يوةإمقرونةإبش يفرةإرمقيةإو/أأوإأأجبديةإمتكِنإلكإادلولإمنإالتعِرفإمبارشةإعىلإبدلإالصنع؛

)ب(إأأنإتشرتطإومسإلكإسالحإانريإمس توردإبعالمةإبس يوةإمناس اة،إتُتيحإالتعرفإعىلإذويةإبدلإ

خملتصةإيفإذكلإالادلإمنإاقتفاءإأأثرإالسالحإالاس ترياد،إوحيامثإأأمكنإعىلإس نةإالاس ترياد،إومتكِنإالسلواتإا

إوليسإمنإ إالقبيل. إملإيكنإحييلإعالمةإومسإمنإذها إاذا الناري،إوكهكلإومسإالسالحإالناريإبعالمةإةريدة

الرضوريإتوايقإمقتضياتإذه إالفقرةإالفرعيةإعىلإالأسلحةإالناريةإاليتإتس توردإمؤقتاإلأغراضإمرشوعةإميكنإ

إالتأأكدإمهنا؛

إأأنإتكف إومسهإ)ج( إاىلإالاس تعاملإاملدينإادلامئ، إوقتإنقلإسالحإانريإمنإاخملزوانتإاحلكومية ل،

إبعالمةإةريدةإمناس اةإتتيحإللكإادلولإالأطرافإأأنإتتعرفإعىلإذويةإالادلإالناقل.

يتعنيإعىلإادلولإالأطرافإأأنإتشِجعإرشاكتإصنعإالأسلحةإالناريةإعىلإاس تحداثإتدابريإمضادةإإ-2

إمسإأأوإحتويرذا.ل زاةلإعالماتإالو

إ9املادةإ

إتعويلإالأسلحةإالنارية

إادلاخ يإأأنإ إلقانوهنا إانرايإوةقا لإسالحا يتعنيإعىلإادلوةلإالورفإاليتإلإتعتربإالسالحإالناريإاملعوه

عادةإالتشغيلإ قرارإأأحاكمإبشأأنإأأةعالإاجراميةإمعينة،إاذاإاقتىضإالأمر،إملنعإا  تتخهإالتدابريإالالزمة،إدماإيفإذكلإا 

إملرشوعةإللأسلحةإالناريةإاملعوةل،إدماإيتسقإمعإمبادئإالتعويلإالعامةإالتالية:غريإا
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لإغريإقابةلإبصفةإدامئةإللتشغيلإوغريإ )أأ(إيتعنيإجعلإمجيعإالأجزاءإالأساس يةإمنإالسالحإالناريإاملعوه

عادةإتشغيلإالسالحإالناري بأأيإطريقةإمنإإقابةلإللنـزعإأأوإالتاديلإأأوإالتعديلإعىلإحنوإمنإشأأنهإأأنإيسيحإاب 

إالورق؛

إيتعنيإاختاذإترتيباتإللتحقِقإمنإتدابريإالتعويل،إمنإجانبإذيئةإخمتصة،إحيامثإاقتىضإالأمر،إ )ب(

إلضامنإأأنإالتعديالتإاملدخةلإعىلإالسالحإالناريإجتعهلإبصفةإدامئةإغريإقابلإللتشغيل؛

أأوإجسلإتُدِونإةيهإواقعةإ)ج(إيتعنيإأأنإيش متلإالتحققإمنإجانبإالهيئةإاخملتصةإعىلإاصدارإشهادةإ

إتعويلإالسالحإالناري،إأأوإعىلإدمغإذكلإالسالحإبعالمةإمرئيةإبوضوحإعنإذه إالواقعة.

إ10املادةإ

إاملقتضياتإالعامةإبشأأنإنظمإا صدارإرخصإأأوإأأذون

إللتصديرإوالاس تريادإوالعاور

إلإإ-1 إأأذون إأأو إرخص إل صدار إةعال إنظاما إتصون إأأو إتنشئ إأأن إطرف إدوةل إلك إعىل لتصديرإيتعني

إومكوانهتاإ إوأأجزاهئا إالنارية إالأسلحة إنقل إخيص إةامي إادلويل، إالعاور إبشأأن إتدابري إلختاذ إوكهكل والاس ترياد،

إواذلخرية.

قبلإا صدارإرخصإأأوإأأذونإالتصديرإللشحناتإمنإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخرية،إإ-2

إيتعنيإعىلإلكإدوةلإطرفإأأنإتتحققإمماإي ي:

صدارإرخصإأأوإأأذونإالاس ترياد؛)أأ(إقيامإا إدلولإاملس توردةإاب 

شعارإمكتوب،إقبلإالشحن،إبأأنهإليسإدلهياإاعرتاضإعىلإ )ب(إقيامإدولإالعاور،إكحدإأأدىن،إبتوجيهإا 

إالعاور،إوذكلإدونإا خاللإبأأيإاتفاقاتإأأوإترتيباتإثنائيةإأأوإمتعددةإالأطرافإلصاحلإدولإغريإساحلية.

إمعلوماتإتشيل،إيتعنيإأأنإتتضينإرخصإأأوإأأذونإإ-3 إمعا التصديرإوالاس تريادإوالواثئقإاملرةقةإهبا

كحدإأأدىن،إماكنإواترخيإالاصدار،إواترخيإالانقضاء،إوبدلإالتصدير،إوبدلإالاس ترياد،إواملس تملإالهناي،إووصفاإ

زويدإدولإللأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإومكيهتا،إوبدلانإالعاور،إحيامثإيكونإذناكإعاور.إوجيبإت

إالعاورإمس اقاإابملعلوماتإالواردةإيفإرخصةإالاس ترياد.

إابس تالمإإ-4 إعىلإطلهبا، إبناء إالورفإاملصِدرة، إادلوةل إتالِغ إأأن إالورفإاملس توردة يتعنيإعىلإادلوةل

إالشحنةإاملرسةلإمنإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإأأوإاذلخرية.إ

إقدإيلزمإمنإتدابريإلضامنإأأنإيتعنيإعىلإلكإدوةلإطرف،إيفإحدودإاملوإإ-5 إأأنإتتخهإما اردإاملتاحة،

إأأوإ تكونإا جراءاتإالرتخيصإأأوإال ذنإمأأمونة،إوأأنإتكونإثاوتِيةإواثئقإالرتخيصإأأوإال ذنإقابةلإللتحققإمهنا

إالتأأكدإمنإصالحيهتا.

اهئاإجيوزإلدلولإالأطرافإأأنإتعمتدإا جراءاتإمبِسوةإبشأأنإاس تريادإوتصديرإالأسلحةإالناريةإوأأجزإإ-6

إواذلخريةإمؤقتاإوكهكلإبشأأنإعاورذا،إلأغراضإمرشوعةإميكنإالتحققإمهنا،إمثلإالصيدإأأوإرايضةإ ومكوانهتا

إالرمايةإأأوإالتقيميإأأوإاملعارضإأأوإالاصالح.
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إ11املادةإ

إتدابريإالأمنإواملنع

إواذلخريإ إومكوانهتا إوأأجزاهئا إالنارية إترسيبإالأسلحة إأأو إةقدان إأأو إاىلإكشفإحوادثإرسقة ة،إسعيا

إيتعنيإعىلإلكإدوةلإطرفإأأنإتتخهإ إعلهيا، إوالقضاء إواىلإمنعها إغريإاملرشوعني، إهبا إوالاجتار وكهكلإصنعها

إالتدابريإاملناس اة:

إوالتصديرإ إوالاس ترياد إالصنع إوقت إواذلخرية، إومكوانهتا إوأأجزاهئا إالنارية إالأسلحة إأأمن إلقتضاء )أأ(

قلميها؛إ إوكهكلإوقتإعاورإا 

إتدا إةعالية إلزايدة إتدابريإ)ب( إالاقتضاء، إعند إيفإذكل، إدما إوالعاور، إوالتصدير إالاس ترياد بريإمراقبة

إمراقبةإاحلدود،إوةعاليةإالتعاونإعربإاحلدودإبنيإأأهجزةإالرشطةإوامجلارك.

إ12املادةإ

إاملعلومات

منإالتفاقية،إيتعنيإعىلإادلولإالأطرافإأأنإتتبادلإةاميإبيهنا،إإ28وإ27دونإمساسإبأأحاكمإاملادتنيإإ-1

إمنتجيإ إمثل إأأمور إعن إمعينة إحبالت إالصةل إذات إاملعلومات إادلاخلية، إوالادارية إالقانونية إونظيها إيتسق دما

إواذلخريةإوجتارذاإومس توردهياإومصِدرهيا،إوكهكلإانقلهياإحيامثإأأمكنإذكل،إ الأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتا

إاملأأذونإهلم.

يتعنيإعىلإادلولإالأطرافإأأنإتتبادلإةاميإبيهنا،إدماإإمنإالتفاقية،إ28وإ27دونإمساسإابملادتنيإإ-2

إيتسقإونظيهاإالقانونيةإوالاداريةإادلاخلية،إاملعلوماتإذاتإالصةلإبأأمورإمثل:

إوأأجزاهئاإ إالنارية إالأسلحة إتشاركإيفإصنع إبأأهنا إيُشتبه إاليتإيُعرفإأأو إاملنِظية إامجلاعاتإالاجرامية )أأ(

إصورةإغريإمرشوعة؛إومكوانهتاإواذلخريةإأأوإالاجتارإهباإب

إهباإ إأأوإالاجتار إواذلخرية إومكوانهتا إوأأجزاهئا إالنارية إالأسلحة إاملس تعيةلإيفإصنع إوسائلإالاخفاء )ب(

إبصورةإغريإمرشوعة،إوس الإكشفإتكلإالوسائل؛إ

إامجلاعاتإالاجراميةإ إعادة إالورائقإوالوسائلإونقاطإالارسالإوالوصولإوادلروبإاليتإتس تخدهما )ج(

إةإيفإالاجتارإغريإاملرشوعإابلأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخرية؛إاملنظيةإالضالع

إالناريةإ إالأسلحة إا ىلإمنعإوماكحفةإواستئصالإصنع إاخلرباتإالترشيعيةإواملامرساتإوالتدابريإالرامية )د(

إوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإوالاجتارإهباإبصورةإغريإمرشوعة.

تزِودإبعضهاإالاعضإأأوإتتقامس،إحسبإالاقتضاء،إاملعلوماتإالعلييةإإيتعنيإعىلإادلولإالأطرافإأأنإ-3

إصنعإ إمنع إعىل إالاعض إبعضها إقدرات إتعزز إليك إالقانون، نفاذ إا  إسلوات إتفيد إاليت إالصةل إذات والتكنولوجية

إوالتحريإعهنامإ إوعىلإكشفهام إغريإمرشوعة، إبصورة إهبا إوالاجتار إواذلخرية إومكوانهتا إوأأجزاهئا إالنارية الأسلحة

إومالحقةإالأشخاصإالضالعنيإيفإذهينإالنشاطنيإغريإاملرشوعني.

إومكوانهتاإإ-4 إأأثرإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئا يتعنيإعىلإادلولإالأطرافإأأنإتتعاونإةاميإبيهناإعىلإاقتفاء

رإهباإبصورةإغريإمرشوعة.إويتعنيإأأنإيشيلإذهاإالتعاونإتقدميإرإ دودإواذلخريةإاليتإردماإتكونإقدإُصنِِعتإأأوإاجتم
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رسيعةإعىلإطلااتإاملساعدةإيفإاقتفاءإأأثرإتكلإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإمضنإحدودإاملواردإ

إاملتاحة.

يتعنيإعىلإلكإدوةلإطرف،إرذناإابملفاذميإالأساس يةإلنظاهماإالقانوينإأأوإبأأيإاتفاقاتإدوليةإأأخرى،إإ-5

خرىإْعالإهبه إاملادة،إدماإيفإذكلإاملعلوماتإاملشيوةلإأأنإتكفلإرسيةإأأيإمعلوماتإتتلقاذاإمنإدوةلإطرفإأأإ

إاذاإ إتكلإاملعلومات، إوأأنإمتتثلإللتقييداتإاملفروضةإعىلإاس تخدام إابملعامالتإالتجارية، إواملتعلقة حبقإملكية

بالغإادلوةلإ طلاتإمهناإذكلإادلوةلإالورفإاليتإقدمتإاملعلومات.إواذاإتعهرإاحلفاظإعىلإتكلإالرسية،إيتعنيإا 

ةشاهئا.الو إرفإاليتإقدمتإاملعلوماتإقبلإا 

إ13املادةإ

إالتعاون

إعىلإاملس توىإالثنايإوالاقلمييإوادلويلإيفإاجالإمنعإإ-1 إتتعاونإمعا إالأطرافإأأن يتعنيإعىلإادلول

إوماكحفةإواستئصالإصنعإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإوالاجتارإهباإبصورةإغريإمرشوعة.

إدونإمساسإابلإ-2 إإ13فقرة إذيئةإإ18منإاملادة إيتعنيإعىلإلكإدوةلإطرفإأأنإحتدد منإالتفاقية،

وطنيةإأأوإنقوةإاتصالإواحدة،إليكإتعيلإكحلقةإوصلإبيهناإوبنيإسائرإادلولإالأطرافإبشأأنإاملسائلإاملتعلقةإ

إهبهاإالربوتوكول.

اريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإيتعنيإعىلإادلولإالأطرافإأأنإتلمتسإادلمعإوالتعاونإمنإصانعيإالأسلحةإالنإ-3

إغريإ إالأنشوة إوكشف إمنع إأأجل إمن إالتجاريني، إوانقلهيا إوسامرسهتا إومصِدرهيا إومس توردهيا إوجتارذا واذلخرية

إمنإذه إاملادة.إ1املرشوعةإاملشارإالهياإيفإالفقرةإ

إ14املادةإ

إالتدريبإواملساعدةإالتقنية

إاملإ إومع نظامتإادلوليةإذاتإالصةل،إحسبإالاقتضاء،إيتعنيإعىلإادلولإالأطرافإأأنإتتعاونإةاميإبيهنا

ليكإيتس ىنإلدلولإالأطرافإأأنإتتلقى،إبناءإعىلإطلهبا،إالتدريبإواملساعدةإالتقنيةإالالزمنيإلزايدةإقدرهتاإعىلإ

منعإوماكحفةإواستئصالإصنعإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإوالاجتارإهباإبصورةإغريإمرشوعة،إدماإ

إمنإالتفاقية.إ30وإ29ساعدةإالتقنيةإواملاليةإواملاديةإيفإاملسائلإاملاينةإيفإاملادتنيإيفإذكلإاملإ

إ15املادةإ

إالسامرسةإوالسيرسة

إغريإإ-1 إبصورة إهبا إوالاجتار إواذلخرية إومكوانهتا إوأأجزاهئا إالنارية إالأسلحة إصنع إوماكحفة إمنع بغية

د،إأأنإتنظرإيفإانشاءإنظامإلأجلإالتنظميإالرقايبإمرشوعة،إيتعنيإعىلإادلولإالأطراف،إاليتإملإتفعلإذكلإبع

إلأنشوةإمنإيعيلونإيفإالسيرسة.إوميكنإلنظامإمنإذهاإالقبيلإأأنإيشيلإواحداإأأوإأأكرثإمنإالتدابريإمثل:

إ)أأ(إاشرتاطإتسجيلإالسامرسةإالعاملنيإداخلإاقلميها؛إأأو

إ)ب(إاشرتاطإالرتخيصإأأوإال ذنإدمامرسةإالسيرسة؛إأأو

صحإرخصإأأوإأأذونإالاس تريادإوالتصدير،إأأوإاملستنداتإاملصاحبةإلها،إعنإأأسامءإ)ج(إاشرتاطإأأنإتف

إوأأماكنإالسامرسةإاملشيولنيإيفإالصفقة.
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عإادلولإالأطرافإاليتإأأنشأأتإنظامإأأذونإبشأأنإالسيرسة،إحس امبإذوإمبنيإيفإالفقرةإإ-2 منإإ1تُشجه

إاملادة،إعىلإأأنإتدرجإيفإْعلياتإتاادلإاملعلوماتإاليتإتقوم إإذه  طارإاملادة إيفإا  إالربوتوكول،إإ12هبا منإذها

إللامدةإ منإذهاإإ7معلوماتإعنإالسامرسةإوالسيرسة،إوأأنإحتتفظإبسجالتإخاصةإابلسامرسةإوالسيرسةإوةقا

إالربوتوكول.

إأأحاكمإختاميةإ-اثلثا

إ16املادةإ

إتسويةإالنـزاعات

إإ-1 إاملتعلقة إالنـزاعات إتسوية إاىل إتسعى إأأن إالأطراف إادلول إعىل إذهاإيتعني إتوايق إأأو بتفسري

إالربوتوكول،إمنإخاللإالتفاوض.

إأأيإنزاعإبنيإدولتنيإأأوإأأكرثإمنإادلولإالأطرافإبشأأنإتفسريإأأوإتوايقإذهاإالربوتوكول،إإ-2 اذاإنشأأ

وتعِهرتإتسويتهإعنإطريقإالتفاوضإيفإغضونإةرتةإزمنيةإمعقوةل،إوجبإتقدميه،إبناءإعىلإطلبإاحدىإتكلإ

مي.إواذاإتعِهرإعىلإتكلإادلولإالأطراف،إبعدإس تةإأأشهرإمنإاترخيإطلبإالتحكمي،إادلولإالأطراف،إا ىلإالتحك

أأنإتتفقإعىلإتنظميإالتحكمي،إجازإلأيإمنإتكلإادلولإالأطرافإأأنإحتيلإالنـزاعإاىلإحممكةإالعدلإادلوليةإبولبإ

إوةقاإللنظامإالأسايسإلليحمكة.

قرار إأأوإجيوزإللكإدوةلإطرفإأأنإتعلن،إوقتإالتوقيعإأأوإالتصديقإإ-3 عىلإذهاإالربوتوكولإأأوإقبوُلإأأوإا 

إ إابلفقرة إملزمة إلإتعتربإنفسها إأأهنا ليه، إا  إولإتكونإادلولإالأطرافإالأخرىإملزمةإإ2الانضامم إاملادة. منإذه 

إمنإذه إاملادةإجتا إأأيإدوةلإطرفإأأبدتإمثلإذهاإالتحفظ.إ2ابلفقرةإ

 إاملادة،إأأنإتسحبإذكلإالتحفظإيفإأأيإمنإذهإ3جيوزإلأيإدوةلإطرفإأأبدتإحتفظاإوةقاإللفقرةإإ-4

شعارإيوِجهإاىلإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدة. إوقتإاب 

إ17املادةإ

إالتوقيعإوالتصديقإوالقبولإوالاقرارإوالانضامم

إبنيويوركإمنإاليومإإ-1 إاملتحدة إالأمم إادلولإيفإمقر إمجيع إأأمام إالربوتوكول إعىلإذها يُفتحإاببإالتوقيع

إ.2002اكنونإالأول/ديسيربإإ12قبلإامجلعيةإالعامة،إوحىتإإالثالثنيإبعدإاعامتد إمن

يُفتحإاببإالتوقيعإعىلإذهاإالربوتوكولإأأيضاإأأمامإمنظامتإالتاكملإالاقتصاديإال قلميية،إرشيوةإأأنإإ-2

إ1تكونإدوةلإواحدةإعىلإالأقلإمنإادلولإالأعضاءإيفإتكلإاملنظيةإقدإوقِعتإعىلإذهاإالربوتوكولإوةقاإللفقرةإ

إاملادة.منإذه إ

خيضعإذهاإالربوتوكولإللتصديقإأأوإالقبولإأأوإالاقرار.إوتُودعإصكوكإالتصديقإأأوإالقبولإأأوإالاقرارإإ-3

إأأوإ إقبولها إأأو إتودعإصكإتصديقها إأأن قلميية إا  إاقتصادي إتاكمل إملنظية إوجيوز إاملتحدة. إللأمم دلىإالأمنيإالعام

ةهياإقدإةعلتإذكل.إويتعنيإعىلإتكلإاملنظيةإأأنإاقرارذاإاذاإاكنتإدوةلإواحدةإعىلإالأقلإمنإادلولإالأعضاءإ

إالربوتوكول.إ إذها إةاميإيتعلقإابملسائلإاليتإحيمكها إنواقإاختصاصها إأأوإاقرارذا إأأوإقبولها تعلنإيفإصكإتصديقها

إويتعنيإعىلإتكلإاملنظيةإأأيضاإأأنإتالِغإالوديعإبأأيإتعديلإذيإصةلإيفإنواقإاختصاصها.



549 
 

إالربوتوكولإقابلإلأنإتنضمإ-4 إتكونإدوةلإإذها قلميية إتاكملإاقتصاديإا  إأأيإمنظية إأأو إأأيإدوةل ليه ا 

إوتودعإصكوكإالانضاممإدلىإالأمنيإالعامإ إالربوتوكول. واحدةإعىلإالأقلإمنإادلولإالأعضاءإةهياإطرةاإيفإذها

إةامي إويتعنيإعىلإمنظيةإالتاكملإالاقتصاديإال قلمييةإأأنإتعلن،إوقتإانضامهما،إنواقإاختصاصها إللأممإاملتحدة.

يتعلقإابملسائلإاليتإحيمكهاإذهاإالربوتوكول.إويتعنيإعىلإتكلإاملنظيةإأأيضاإأأنإتالغإالوديعإبأأيإتعديلإذيإصةلإ

إيفإنواقإاختصاصها.

إ18املادةإ

إبدءإالنفاذ

يداعإالصكإالأربعنيإمنإصكوكإالتصديقإأأوإإ-1 يادأأإنفاذإذهاإالربوتوكولإيفإاليومإالتسعنيإمنإاترخيإا 

إنفاذ إقبلإبدءإنفاذإالتفاقية.إولأغراضإذه إالفقرة،إيتعنيإعدمإالقبولإأأوإالاقرارإ أأوإالانضامم،إعىلإأأنإلإيادأأ

قلمييةإصاكإا ضاةياإا ىلإالصكوكإاليتإأأودعهتاإادلولإالأعضاءإيفإ اعتاارإأأيإصكإتودعهإمنظيةإتاكملإاقتصاديإا 

إتكلإاملنظية.

إالربوتوكول،إابلنس اةإللكإدوةلإأأوإمنظيةإتإ-2 إنفاذإذها قلمييةإتصِدقإعىلإذهاإيادأأ اكملإاقتصاديإا 

يداعإالصكإالأربعنيإمنإتكلإالصكوك،إيفإاليومإالثالثنيإمنإ ليهإبعــدإا  إأأوإتنضمإا  الربوتوكولإأأوإتقبهلإأأوإتقِر 

يداعإتكلإادلوةلإأأوإاملنظيةإالصكإذاإالصةل،إأأوإيفإاترخيإبدءإنفاذإذهاإالربوتوكولإْعالإابلفقـرةإ منإإ1اترخيإا 

إهيامإاكنإالالحق.ذه إاملادة،إأأإ

إ19املادةإ

إالتعديل

إلدلوةلإالورفإيفإالربوتوكولإأأنإإ-1 إجيوز إالربوتوكول، إذها إنفاذ إانقضاءإمخسإس نواتإعىلإبدء بعد

بالغإادلولإ تقرتحإتعديالإُل،إوأأنإتقدمإذكلإالاقرتاحإا ىلإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدة،إاذليإيقومإعندإذكلإاب 

اقيةإابلتعديلإاملقرتحإلغرضإالنظرإيفإالاقرتاحإواختاذإقرارإبشأأنه.إويتعنيإعىلإالأطرافإومؤمترإالأطرافإيفإالتف

ادلولإالأطرافإيفإذهاإالربوتوكول،إاجملمتعةإيفإمؤمترإالأطراف،إأأنإتاهلإقصارىإهجدذاإللتوصلإاىلإتواةقإيفإ

نإأأنإيتس ىنإالتوصلإال راءإبشأأنإلكإتعديل.إواذاإماإاستنفدتإلكإاجلهودإالراميةإاىلإحتقيقإتواةقإال راءإدوإ

اىلإاتفاق،إيتعني،إمكالذإأأخري،إلأجلإاعامتدإالتعديلإاشرتاطإالتصويتإُلإبأأغلايةإثليثإأأصواتإادلولإالأطرافإ

إيفإذهاإالربوتوكولإاحلارضةإواملصوتةإيفإاجامتعإمؤمترإالأطراف.

قلميية،إيفإاملسائلإاليتإتندرجإمضنإنوإ-2 اقإاختصاصها،إيتعنيإعىلإمنظامتإالتاكملإالاقتصاديإال 

طارإذه إاملادةإابدلهئاإبعددإمنإالأصواتإمساوإلعددإدولهاإالأعضاءإاليتإيهإ أأنإمتارسإحقهاإيفإالتصويتإيفإا 

إالأعضاءإ إمارستإدولها إالربوتوكول.إولإجيوزإلتكلإاملنظامتإأأنإمتارسإحقهاإيفإالتصويتإاذا أأطرافإيفإذها

إذكلإاحلق،إوالعكسإابلعكس.

إيكونإأأيإتعديلإيُعإإ-3 إللفقرة إالقبولإأأوإالاقرارإمنإإ1متدإوةقا إللتصديقإأأو إاملادة،إخاضعا منإذه 

إجانبإادلولإالأطراف.
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منإذه إاملادة،إةاميإيتعلقإبأأيإدوةلإطرف،إبعدإتسعنيإيوماإإ1يادأأإنفاذإأأيإتعديلإيُعمتدإوةقاإللفقرةإإ-4

ابلتصديقإعىلإذكلإالتعديلإأأوإقبوُلإأأوإمنإاترخيإايداعإتكلإادلوةلإالورفإدلىإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإصاكإ

إاقرار .

إنفاذإأأيإتعديل،إيصاحإملزماإلدلولإالأطرافإاليتإأأعربتإعنإقبولهاإالالزتامإبه.إوتظلإإ-5 عندماإيادأأ

ادلولإالأطرافإالأخرىإملزمةإبأأحاكمإذهاإالربوتوكولإوبأأيإتعديالتإسابقةإتكونإقدإصدقتإعلهياإأأوإقبلهتاإأأوإ

إأأقرهتا.

إ20املادةإ

إالانسحاب

جيوزإلدلوةلإالورفإأأنإتنسحبإمنإذهاإالربوتوكولإبتوجيهإا شعارإمكتوبإا ىلإالأمنيإالعامإللأممإإ-1

إاملتحدة.إويصاحإذهاإالانسحابإانةهاإبعدإس نةإواحدةإمنإاترخيإاس تالمإالأمنيإالعامإذلكلإال شعار.

قلمييةإطرةاإيفإذهاإالربوتوكوإإ-2 لإعندماإتنسحبإمنهإمجيعإادلولإلإتعودإمنظيةإالتاكملإالاقتصاديإال 

إالأعضاءإةهيا.

إ21املادةإ

إالوديعإواللغات

إيسِيىإالأمنيإالعامإللأممإاملتحدةإوديعاإلههاإالربوتوكول.إ-1

إال س ااينإوال نلكزييإوالرويسإوالصيينإوالعريبإإ-2 إاذليإيتساوىإنصه إالربوتوكول، يودعإأأصلإذها

إإاملتحدة.والفرنيسإيفإاحلجية،إدلىإالأمنيإالعامإللأمم

إاخملِولونإبهكلإحسبإالأصولإمنإجانبإحكوماهتم،إ إاملفوضونإاملوقِعونإأأدان ، إقام إتقدم، ثاااتإملا وا 

إابلتوقيعإعىلإذهاإالربوتوكول.
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إ(2001)إ1373القرارإ
إ2001أأيلول/سبمتربإإ28،إاملعقودةإيفإ4385اذليإاخته إاجلسإالأمنإيفإجلس تهإ

نإاجلسإالأمن  ،ا 

كيد ذإيعيدإتأأ (إاملؤرخإ2001)إ1368وإ1999ترشينإالأول/أأكتوبرإإ19(إاملؤرخإ1999)إ1269هإقراريإا 

إ،2001أأيلول/سبمتربإإ12

كيد إتأأ إأأيضا إيعيد إالعامصةإإوا ذ إوواش نون إنيويورك إيف إوقعت إاليت إال رذابية إللهجامت إالاكمةل دانته ا 

ذإيعربإعنإتصيميهإعىلإمنعإمجيعإذه إالأع2001أأيلول/سبمتربإإ11وبنسلفانياإيفإ إامل،،إوا 

كيد إيعيدإكهكلإتأأ رذايبإدويل،إتشلكإهتديداإإوا ذ إيفإذكلإشأأنإأأيإْعلإا  إشأأهنا إالأعامل، أأنإذه 

إللسالمإوالأمنإادلوليني،

كيدإ احلقإالراخسإللفردإأأوإامجلاعةإيفإادلةاعإعنإالنفس،إكامإذوإمعرتفإبهإيفإميثاقإالأممإوا ذإيعيدإتأأ

إ(،2001)إ1368املتحدةإوكامإذوإمؤكدإيفإالقرارإ

كيدإوا ذ إتأأ إللهتديداتإاليتإتوهجهاإإيعيد إاملتحدة، إالأمم إمليثاق إوةقا إالوسائل، إجبييع إالتصدي، رضورة

إالأعاملإال رذابيةإللسالمإوالأمنإادلوليني،

زاءإتزايدإالأعاملإال رذابيةإبداةعإمنإالتعصبإأأوإوا ذإيعربإعنإابلغإالقلق التورف،إيفإمناطقإخمتلفةإإا 

إمنإالعامل،

ولإالعيلإمعاإعىلإحنوإعاجلإعىلإمنعإالأعاملإال رذابيةإوالقضاءإعلهيا،إدماإيفإذكلإجبييعإادلوا ذإهييبإ

إمنإخاللإالتعاونإاملزتايدإوالتنفيهإالاكملإلالتفاقياتإادلوليةإذاتإالصةلإابل رذاب،

إيسمل إأأيإأأعاملإإوا ذ إووقفإمتويل إملنع إادلول إتتخهذا ضاةية إا  إادلويلإبتدابري إالتعاون كامل إا  برضورة

رذابيةإ إأأوإال عدادإلها،إيفإأأراضهياإجبييعإالوسائلإالقانونية،ا 

كيد إأأكتوبرإإوا ذإيعيدإتأأ إالصادرإيفإترشينإالأول/ عالهنا إالعامةإيفإا  إاذليإأأرس تهإامجلعية إ1970املادأأ

إ إ25–)دإ2625)القرار إيفإقرار  إالأمن إاجلس إتأأكيد  إوكرر إ1998)إ1189(( إاملؤرخ أ ب/أأغسوسإإ13(

إمنإواجبإلك1998 إأأنه إومفاد  إأأخرىإأأوإ، إيفإدوةل رذابية إا  إأأيإأأعامل إتنـظمي إعن إمتتنع إأأن إعضو إدوةل

إاملشاركةإةهياإأأوإقبولإأأنشوةإمنظيةإيفإأأراضهياإهبدفإارتاكبإتكلإالأعامل،إالتحريضإعلهياإأأوإاملساعدةإأأو

إدموجبإالفصلإالسابعإمنإميثاقإالأممإاملتحدة،إوا ذإيترصف

إأأنإعىلإمجيعإادلول:إيقــررإ-1

إمتويلإالأعاملإال رذابية؛إ)أأ(إمنعإووقف

)ب(إجترميإقيامإرعاايإذه إادلولإْعداإبتوةريإالأموالإأأوإمجعها،إبأأيإوس يةل،إبصورةإمبارشةإأأوإغريإ

إيفإأأعاملإ إسوفإتس تخدم إأأهنا إأأوإيفإحاةلإمعرةة رذابية، إا  إيفإأأعامل إليكإتس تخدم إيفإأأراضهيا إأأو مبارشة،

رذابية؛ إا 
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وأأيإأأصولإماليةإأأوإمواردإاقتصاديةإلأشخاصإيرتكبونإأأعاملإإ)ج(إالقيامإبدونإتأأخريإبتجييدإالأموال

رذابية،إأأوإحياولونإارتاكهبا،إأأوإيشاركونإيفإارتاكهباإأأوإيسهلونإارتاكهبا؛إأأو لكياانتإميتلكهاإأأوإيتحُكإةهياإإا 

إأأو إالأشخاص؛ إذؤلء إمبارشة إغري إأأو إمبارشة إالأشخاصإإبصورة إذؤلء إحلساب إتعيل إوكياانت لأشخاص

،إأأوإبتوجيهإمهنم،إدماإيفإذكلإالأموالإاملس متدةإمنإامليتلاكتإاليتإميتلكهاإذؤلءإال رذابيونإومنإوالكياانت

إيرتاطإهبمإمنإأأشخاصإوكياانتإأأوإالأموالإاليتإتدرذاإذه إامليتلاكت؛

اتحةإأأيإأأموالإأأوإ إا  إادلولإأأوإعىلإأأيإأأشخاصإأأوإكياانتإداخلإأأراضهيا )د(إحتظرإعىلإرعاايإذه 

مواردإاقتصاديةإأأوإخدماتإماليةإأأوإغريذا،إبصورةإمبارشةإأأوإغريإمبارشة،إللأشخاصإاذلينإإأأصولإماليةإأأو

رذابيةإأأوإحياولونإارتاكهباإأأو يسهلونإأأوإيشاركونإيفإارتاكهبا،إأأوإللكياانتإاليتإميتلكهاإأأوإإيرتكبونإأأعاملإا 

كياانتإاليتإتعيلإابمسإذؤلءإيتحُكإةهيا،إبصورةإمبارشةإأأوإغريإمبارشةإذؤلءإالأشخاص،إأأوإللأشخاصإوالإ

إالأشخاصإأأوإبتوجيهإمهنم؛

إأأنإعىلإمجيعإادلول:إيقررإأأيضاإ-إ2

ىلإالكياانتإأأوإالأشخاصإ )أأ(إالامتناعإعنإتقدميإأأيإشلكإمنإأأشاكلإادلمع،إالرصحيإأأوإالضيـين،إا 

يةإومنعإتزويدإالضالعنيإيفإالأعاملإال رذابية،إويشيلإذكلإوضعإحدإلعيليةإجتنيدإأأعضاءإامجلاعاتإال رذابإ

إال رذابينيإابلسالح؛

نهارإاملاكرإلدلولإالأخرىإ )ب(إاختاذإاخلوواتإالالزمةإملنعإارتاكبإالأعاملإال رذابيةإويشيلإذكلإال 

إعنإطريقإتاادلإاملعلومات؛

إأأو إأأوإيدْعوهنا يرتكبوهنا،إوملنإإ)ج(إعدمإتوةريإاملالذإال منإملنإميولونإالأعاملإال رذابيةإأأوإيدبروهنا

رذابيني؛يوةرإ إونإاملالذإال منإلال 

)د(إمنعإمنإميولونإأأوإيدبرونإأأوإيـيـرسونإأأوإيرتكبونإالأعاملإال رذابيةإمنإاس تخدامإأأراضهياإيفإ

إتنفيهإتكلإاملأ ربإضدإدولإأأخرىإأأوإضدإمواطينإتكلإادلول؛

إأأو إأأوإتدبريذا رذابية إكفاةلإتقدميإأأيإخشصإيشاركإيفإمتويلإأأعاملإا  إارإإ)ذـ( إأأو إلها إأأوإال عداد تاكهبا

دراجإالأعاملإال رذابيةإيفإالقواننيإوالترشيعاتإاحملليةإبوصفهاإجرامئإخوريةإوكفاةلإ ىلإالعداةلإوكفاةلإا  دْعهاإا 

ىلإأأيإتدابريإأأخرىإ أأنإتعكسإالعقوابتإعىلإالنحوإالواجبإجسامةإتكلإالأعاملإال رذابية،إوذكلإابل ضاةةإا 

إقدإتتخهإيفإذهاإالصدد؛

إالأخ إةاميإيتصلإابلتحقيقاتإأأوإال جراءاتإاجلنائيةإ)و(إتزويدإلكإمهنا رىإبأأقىصإقدرإمنإاملساعدة

املتعلقةإبمتويلإأأوإدمعإالأعاملإال رذابية،إويشيلإذكلإاملساعدةإعىلإحصولإلكإمهناإعىلإماإدلىإالأخرىإمنإ

جراءاتإالقانونية؛ إأأدةلإلزمةإلال 

إمنعإحتراكتإال رذابينيإأأوإامجلاعاتإال رذابيةإعنإطريقإة رضإضوابطإةعاةلإعىلإاحلدودإوعىلإ)ز(

إوواثئقإ ثااتإالهوية إا  إوتزييفإأأوراق إتزوير إتدابريإملنع إوابختاذ إوواثئقإالسفر ثااتإالهوية إأأوراقإا  صدار ا 

إالسفرإأأوإانتحالإخشصيةإحاملهيا؛

إمجيعإادلول:إيولبإمنإ-3
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إب إمهنا إيتعلق إما إوخباصة إهبا إوالتعجيل إالعيلية إاملعلومات إتاادل إس ال إالامتس إحتراكتإ)أأ( إأأو أأعامل

إاملتفجراتإأأوإ إأأو إابلأسلحة إوالاجتار إاملزيفة؛ إأأو إاملزورة إوبواثئقإالسفر إالش ااكتإال رذابية؛ ال رذابينيإأأو

إامتالكإ إيشلكه إاذلي إوابلهتديد إالتصالت؛ إلتكنولوجيا إال رذابية إامجلاعات إوابس تخدام إاحلساسة؛ املواد

إامجلاعاتإال رذابيةإلأسلحةإادلمارإالشامل؛

داريةإوالقضائيةإملنعإارتاكبإإ)ب( تاادلإاملعلوماتإوةقاإللقواننيإادلوليةإواحملليةإوالتعاونإيفإالشؤونإال 

إالأعاملإال رذابية؛

إومقعإ إمنع إعىل إالأطراف، إومتعددة إثنائية إواتفاقات إترتيبات إخالل إمن إخاصة إبصفة إالتعاون، )ج(

جراءاتإضدإمرتكيبإتكلإالأع إامل؛الاعتداءاتإال رذابيةإواختاذإا 

ىلإالتفاقياتإوالربوتوكولتإادلوليةإذاتإالصةلإابل رذابإومنإ )د(إالانضاممإيفإأأقربإوقتإممكنإا 

إ؛1999اكنونإالأول/إديسيربإإ9بيهناإالتفاقيةإادلوليةإلقيعإمتويلإال رذابإاملؤرخةإ

ل رذابإوقراريإ)ذـ(إالتعاونإاملزتايدإوالتنفيهإالاكملإلالتفاقياتإوالربوتوكولتإادلوليةإذاتإالصةلإاب

إ(؛2001)إ1368(إوإ1999)إ1269اجلسإالأمنإ

)و(إاختاذإالتدابريإاملناس اةإطاقاإللأحاكمإذاتإالصةلإمنإالقواننيإالوطنيةإوادلولية،إدماإيفإذكلإاملعايريإ

رذابيةإ ادلوليةإحلقوقإال نسان،إقبلإمنحإمركزإالالجئ،إبغيةإضامنإعدمإقيامإطاليبإاللجوءإبتخويطإأأعاملإا 

إسريذاإأأوإالاشرتاكإيفإارتاكهبا؛أأوإتيإ

ساءةإاس تعاملإمرتكيبإالأعاملإال رذابيةإأأوإمنظيهياإأأوإمنإيـيـرسذاإملركزإالالجئني،إ )ز(إكفاةلإعدمإا 

إطلااتإ إلرةض إكأس ااب إس ياس ية إبواعث إبوجود إابلدعاءات إالاعرتاف إعدم إوكفاةل إادلويل، إللقانون وةقا

إتسلميإال رذابينيإاملشتبهإهبم؛

إغريإإالقلقإيالحظإمعإ-4 إعربإالوطنيةإوالاجتار إاملنظية إبنيإال رذابإادلويلإواجلرمية الصةلإالوثيقة

إالنوويةإ إلليواد إالقانوين إغري إوالنقل إابلأسلحة إالقانوين إغري إوالاجتار إالأموال إوغسل إابخملدرات املرشوع

يفإذهاإالصددإرضورةإإويؤكدإوالكمييائيةإوالايولوجيةإوغريذاإمنإاملوادإاليتإميكنإأأنإترتتبإعلهياإأ اثرإمميتة،

قلمييإوادلويلإتدعاميإلالس تجابةإالعامليةإيفإمواهجةإ تعزيزإتنس يقإاجلهودإعىلإلكإمنإالصعيدإالوطينإودونإال 

إالتحديإوالهتديدإاخلوريينإللأمنإادلويل؛

إأأنإأأعاملإوأأساليبإوممارساتإال رذابإادلويلإتتناىفإمعإمقاصدإومبادئإالأممإاملتحدةإوأأنإيعلـنإ-5

إمتويلإالأعاملإال رذابيةإوتدبريذاإوالتحريضإعلهياإعنإعمل،إأأمورإتتناىفإأأيضاإمعإمقاصدإالأممإاملتحدةإومبادهئا؛

منإنظامهإادلاخ يإاملؤقت،إجلنةإاتبعةإجمللسإالأمنإتتأألفإمنإمجيعإإ28أأنإينشئ،إوةقاإللامدةإإيقررإ-6

إالقرارإدمساعدةإاخلرباتإا إاللجنةإإويولبملناس اة،إأأعضاءإاجمللس،إلرتاقبإتنفيهإذها منإمجيعإادلولإمواةاة

يوماإمنإاترخيإاختاذ إوأأنإتقومإإ90بتقاريرإعنإاخلوواتإاليتإاختههتاإتنفيهاإلههاإالقرارإيفإموعدإلإيتجاوزإ

إبهكلإةاميإبعدإوةقاإجلدولإزمينإتقرتحهإاللجنة؛

اإوتقدميإبرانم إْعلإيفإغضونإا ىلإاللجنةإأأنإتقومإابلتشاورإمعإالأمنيإالعامإبتحديدإهماهميوعــزإإ-7

إثالثنيإيوماإمنإاختاذإذهاإالقرارإوالنظرإةاميإحتتاجهإمنإدمع؛
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إاكمةلإوةقاإيعربإإ-8 إبصورة إالقرار إذها إتنفيه إلكفاةل إاخلوواتإالالزمة إمجيع إعىلإاختاذ عنإتصيميه

إملسؤولياتهإاملنصوصإعلهياإيفإامليثاق؛

إأأنإياقيإاملسأأةلإقيدإنظر .إيقررإ-9
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إ(2004)إ1540القرارإ
إ2004نيسان/أأبريلإإ28،إاملعقودةإيفإ4956اذليإاخته إاجلسإالأمنإيفإجلس تهإ

نإاجلسإالأمن إ،ا 

إيؤكدإ ذ يصالهاا  إووسائلإا  إوالايولوجية إالنوويةإوالكمييائية إالأسلحة أأنإانتشار
1

إللسملإ ،إيشلكإهتديدا

إوالأمنإادلوليني،

دإيفإاجللسةإاليتإعقدذاإاجمللسإعىلإمس توىإ،إيفإذهاإالس ياق،إبيانإرئيسهإاملعمتوا ذإيؤكدإمنإجديد

ىلإوةاءإمجيعإ(S/23500)إ1992اكنونإالثاين/ينايرإإ31رؤساءإادلولإواحلكوماتإيفإ ،إدماإيفإذكلإاحلاجةإا 

إالشاملإ إانتشارإاكةةإأأسلحةإادلمار إاملتعلقةإابحلدإمنإالتسلحإونزعإالسالحإومنع ادلولإالأعضاءإابلزتاماهتا

إجبييعإجواناه،

أأنإالايانإشددإعىلإرضورةإأأنإتسويإمجيعإادلولإالأعضاء،إابلوسائلإالسلييةإ ا ىل إأأيضاوا ذإيشري

إأأوإتعولإاحملاةظةإعىلإالاس تقرارإال قلمييإ إالس ياقإاليتإهتدد إاملشالكإالقامئةإيفإذها إللييثاق،إمجيع ووةقا

إوالعاملي،

إملسؤولياتهإالرئيس يةإوعىلإالنحوإاملنصوصإعليهإيفإإوا ذإيؤكد ميثاقإالأممإاملتحدة،إاختاذإعزمهإطاقا

ال جراءاتإاملالمئةإوالفعاةلإضدإأأيإهتديدإيتعرضإُلإالسملإوالأمنإادلوليانإبسببإانتشارإالأسلحةإالنوويةإ

يصالها، إوالكمييائيةإوالايولوجيةإووسائلإا 

وويةإاستئصالإأأوإمنعإانتشارإالأسلحةإالن ا ىل تأأييد إلليعاذداتإاملتعددةإالأطرافإاليتإتريمإوا ذإيؤكد

أأوإالكمييائيةإأأوإالايولوجية،إوأأمهيةإقيامإمجيعإادلولإالأطرافإيفإذه إاملعاذداتإبتنفيهذاإعىلإحنوإاكملإمنإ

إأأجلإتعزيزإالاس تقرارإادلويل،

ابجلهودإاملاهوةلإيفإذهاإالس ياقإعنإطريقإالرتتيباتإاملتعددةإالأطرافإاليتإتسهمإيفإعدمإوا ذإيرحبإ

إالانتشار،إ

إ إيؤكد إينبغيوا ذ إادلويلإإأأنه إالتعاون إوالايولوجية إوالكمييائية إالنووية إالأسلحة إانتشار إمنع إيعوق أأل

إأألإتُس تغلإأأذدافإ إينبغيإيفإالوقتإنفسه إوأأنه إللأغراضإالسليية، لتسخريإاملوادإواملعداتإوالتكنولوجيا

إالاس تعاملإالسلييإكغواءإلالنتشار،

                                                 
1

إتعريفاتإلأغراضإذهاإالقرارإةقط:إ

يصالإالأسلحةإالنوويةإأأوإالكمييائيةإأأوإالايوإ لوجيةإوسائلإال يصال:إتعينإالقهائفإوالصوارخيإواملنظوماتإالأخرىإغريإاملأأذوةلإالقادرةإعىلإا 

إواملصييةإخصيصاإلههاإالاس تعامل.

تإغريإالتابعةإلدلول:إتعينإالأةرادإأأوإالكياانتإاذلينإلإيعيلونإحتتإالسلوةإالقانونيةإلأيإدوةلإويقومونإبأأنشوةإتندرجإيفإنواقإذهاإاجلها

إالقرار.

ةإيفإقوامئإماإيتصلإهباإمنإمواد:إتعينإاملوادإواملعداتإوالتكنولوجياإاملشيوةلإابملعاذداتإوالرتتيباتإاملتعددةإالأطرافإذاتإالصةل،إأأوإاملدرج

يصالها،إأأوإمنإأأجلإاس تحداهثا أأوإإالرقابةإالوطنية،إاليتإميكنإاس تعاملهاإمنإأأجلإتصيميإالأسلحةإالنوويةإوالكمييائيةإوالايولوجيةإووسائلإا 

نتاهجاإأأوإاس تعاملها.  ا 
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زاءإالهتديدإاذليإيشلكهإال رذاوا ذإيساور إابلغإالقلقإ بإوخماطرإاحتيازإهجاتإغريإاتبعةإلدلول**،إا 

منإقبيلإالأطرافإاحملددةإيفإقامئةإالأممإاملتحدةإاليتإوضعهتاإوتتابعهاإاللجنةإاملنشأأةإدموجبإقرارإاجلسإالأمنإ

إ1999)إ1267 إالقرار إعلهيا إينواق إاليت إوالأطراف إوبيولوجيةإ2001)إ1373(، إوكمييائية إنووية إأأسلحة ،)

يصالها،إأأوإا إس تحداثإتكلإالأسلحةإوالوسائل،إأأوإالاجتارإهباإأأوإاس تعاملها،ووسائلإا 

زاءإالهتديدإاذليإينوويإعليهإالاجتارإغريإاملرشوعإابلأسلحةإالنوويةإأأوإوا ذإيساور إابلغإالقلقإأأيضاإ ا 

يصالهاإوماإيتصلإهباإمنإمواد،إواذليإيضيفإبعداإجديداإملسأأةلإانتشارإ الكمييائيةإأأوإالايولوجية،إوبوسائلإا 

إ إالأسلحةإويشلكإهتديداإللسملإوالأمنإادلوليني،ذه

إيعرتفإ قلمييإوا ذ قلمييإوال  إاملاهوةلإعىلإالُصُعدإالوطينإودونإال  إالتنس يقإبنيإاجلهود إتعزيز برضورة

إوادلويلإل جيادإاس تجابةإعامليةإأأقوىإلههاإالتحديإاخلوريإوذهاإالهتديدإللأمنإادلويل،

فسهاإتعهداتإقانونيةإملزمةإدموجبإاملعاذداتإاليتإدخلتإبأأنإمعظمإادلولإقوعتإعىلإنإوا ذإيعرتفإ

أأطراةاإةهيا،إأأوإتعهدتإابلزتاماتإأأخرىإهبدفإمنعإانتشارإالأسلحةإالنوويةإأأوإالكمييائيةإأأوإالايولوجية،إوأأهناإ

ليتإاختهتإمنإأأجلإحرصإاملوادإاحلساسةإوتأأميهناإوتوةريإامحلايةإاملاديةإلهاإتدابريإةعاةل،إمنإقبيلإالتدابريإا

إبسالمةإ إاملتعلقة إالسلوك إقواعد إيفإمدونة إوالتدابريإاملوىصإهبا إالنووية إلليواد إاملادية إامحلاية إاتفاقية تتولهبا

إاملصادرإاملشعةإوأأمهنا،إاليتإوضعهتاإالواكةلإادلوليةإللواقةإاذلرية،

إاملاسةوا ذإيعرتفإكهكلإ إانإ ا ىل ابحلاجة إملنع ضاةية تشارإالأسلحةإأأنإتتخهإمجيعإادلولإتدابريإةعاةلإا 

يصالها، إالنوويةإأأوإالكمييائيةإأأوإالايولوجيةإووسائلإا 

إيشجع إدخلتإإوا ذ إاليت إالسالح إنزع إواتفاقات إملعاذدات إالاكمل إالتنفيه إعىل إالأعضاء إادلول مجيع

إأأطراةاإةهيا،

إ إيؤكدإاجددا إاملتحدة،إمنإأأجلإماكحفةإوا ذ إيتفقإوميثاقإالأمم إدما إالوسائل، إالاس تعانةإجبييع رضورة

إلأخوارإاليتإتسبهباإالأعاملإال رذابيةإللسملإوالأمنإادلوليني،ا

إ إالعزم إبتيسريإالتوصلوقدإعقد إمنإال نإةصاعدا إالعامليةإ ا ىل عىلإأأنإيقوم إةعاةلإللأخوار اس تجابة

إالقامئةإيفإاجالإعدمإالانتشار،

إدموجبإالفصلإالسابعإمنإميثاقإالأممإاملتحدة،وا ذإيترصفإ

إاإيقررإ-1 دلولإعنإتقدميإأأيإشلكإمنإأأشاكلإادلمعإللجهاتإغريإالتابعةإلدلولإاليتإأأنإمتتنعإمجيع

يصالها،إأأوإاحتيازإذه إالأسلحةإوالوسائلإ حتاولإاس تحداثإأأسلحةإنوويةإأأوإكمييائيةإأأوإبيولوجيةإووسائلإا 

إأأوإصنعهاإأأوإامتالكهاإأأوإنقلهاإأأوإحتويلهاإأأوإاس تعاملها؛

نفاذإقواننيإةعاةلإمناس اةإحتظرإأأنإتقومإمجيعإادلول،إوةقاإيقررإأأيضاإإ-2 ل جراءاهتاإالوطنية،إابعامتدإوا 

يصالها،إأأوإاحتيازذاإ عىلإأأيإهجةإغريإاتبعةإدلوةلإصنعإالأسلحةإالنوويةإأأوإالكمييائيةإأأوإالايولوجيةإووسائلإا 

ظرإحماولتإأأوإامتالكهاإأأوإتوويرذاإأأوإنقلهاإأأوإحتويلهاإأأوإاس تعاملها،إلإس اميإيفإالأغراضإال رذابية،إكامإحت

إالاخنراطإيفإأأيإمنإالأنشوةإال نفةإاذلكرإأأوإالضلوعإكرشيكإةهياإأأوإاملساعدةإعىلإالقيامإهباإأأوإمتويلها؛
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نفاذإتدابريإةعاةلإلوضعإضوابطإحمليةإتريمإيقررإأأيضاإ-3 منعإانتشارإ ا ىل أأنإتقومإمجيعإادلولإابختاذإوا 

يصالها،إدماإالأسلحةإالنوويةإأأوإالكمييائيةإأأوإالايولوجيةإووسائل يفإذكلإعنإطريقإوضعإضوابطإمالمئةإعىلإإا 

إماإيتصلإبهكلإمنإمواد،إوأأنإتقومإمنإأأجلإحتقيقإذه إالغايةإدماإي ي:

إأأوإإ)أأ( نتاهجا إا  إمراحل إخالل إحلرصإتكلإالأصنافإوتأأميهنا إمالمئة إتدابريإةعاةل إتنفيه إومواصةل وضع

إاس تعاملهاإأأوإختزيهناإأأوإنقلها؛

إتدابريإةعاةلإمالمئةإلتوةريإامحلايةإاملادية؛إوضعإومواصةلإتنفيهإ)ب(

نفاذإالقانونإإ)ج( وضعإضوابطإحدوديةإةعاةلإمالمئةإومواصةلإالعيلإهبا،إوبهلإومواصةلإتنفيهإهجودإل 

إتكلإ إوردع إمرشوعة إغري إبصورة إةهيا إوالسيرسة إالأصناف إهبه  إالاجتار إأأنشوة إعن إالكشف ىل إا  تريم

إتشي إبورق إوماكحفهتا، إومنعها إالقانونيةإالأنشوة إلسلواهتا إوةقا إوذكل إالرضورة، إعند إادلويل إالتعاون ل

إوترشيعاهتاإالوطنيةإوابلتساقإمعإالقانونإادلويل؛

إالأصنافإإ)د( إذه  إلتصدير إمالمئة إةعاةل إوطنية إضوابط إتنفيه إومواصةل إواس تعراض إوتووير وضع

عادةإإوحشهناإالعابر،إدماإيفإذكلإقواننيإوأأنظيةإمالمئةإللرقابةإعىلإالصادرات واملرورإالعابرإوالشحنإالعابرإوا 

إالمتويلإ إقبيل إمن إالعابر إوالشحن إالتصدير إهبها إاملتصةل إواخلدمات إالأموال إتوةري إعىل إوضوابط التصدير،

نفاذإعقوابتإ والنقلإاذليإيسهمإيفإالانتشار،إةضالإعنإوضعإضوابطإعىلإاملس تعيلنيإالهنائيني؛إوحتديدإوا 

إاكإمثلإذه إالقواننيإوالأنظيةإاملتعلقةإابلرقابةإعىلإالصادرات؛جنائيةإأأوإمدنيةإمالمئةإعىلإانهت

إيقررإإ-4 إللامدة تتجاوزإس نتني،إجلنةإاتبعةإإمنإنظامهإادلاخ يإاملؤقت،إولفرتةإلإ28أأنإينشئ،إوةقا

 جمللسإالأمنإتتأألفإمنإمجيعإأأعضاءإاجمللسإوتقدم،إابلس تعانةإخبرباتإةنيةإأأخرىإحسبإالاقتضاء،إتقارير

إالغايةإيدعوإادلولاجل ا ىل إالقرارإليكإينظرإةهيا،إولهه   ا ىل تقدميإتقريرإأأول ا ىل سإالأمنإعنإتنفيهإذها

اللجنةإيفإموعدإلإيتجاوزإس تةإأأشهرإمنإاترخيإاختاذإذهاإالقرارإعنإاخلوواتإاليتإاختههتاإأأوإتعزتمإاختاذذاإ

إلتنفيهإذهاإالقرار؛

هياإيفإذهاإالقرارإدماإيتعارضإمعإحقوقإوالزتاماتإأألإيُفرسإأأيإمنإالالزتاماتإاملنصوصإعليقررإإ-5

ادلولإالأطرافإيفإمعاذدةإعدمإالانتشارإالنووي،إواتفاقيةإالأسلحةإالكمييائية،إواتفاقيةإالأسلحةإالايولوجيةإ

إأأو إيغريإتكلإاحلقوقإوالالزتامات، إدما إأأو إأأوإإوالتكس ينية، إاذلرية إللواقة إيغريإمسؤولياتإالواكةلإادلولية دما

إحظرإالأسلحةإالكمييائية؛إمنظية

 ا ىل بأأنإوضعإقوامئإةعاةلإللرقابةإالوطنيةإيفيدإيفإتنفيهإذهاإالقرار،إويدعوإمجيعإادلولإالأعضاءإيقرإ-6

إوضعإذه إالقوامئإيفإأأقربإةرصة؛ ا ىل أأنإتسعى،إعندإالرضورة،

إالقرارإداخلإأأقالميإ بأأنإبعضإادلولإقدإتلزهمايقرإإ-7 ها،إويدعوإادلولإاملساعدةإيفإتنفيهإأأحاكمإذها

الهيالكإالأساس يةإالقانونيةإوالتنظمييةإواخلربةإالتنفيهية،إ ا ىل ادلولإاليتإتفتقر ا ىل القادرةإعىلإتقدميإاملساعدة

لهياإ ا ىل و/أأوإاملواردإالالزمةإللوةاءإابلأحاكمإال نفةإاذلكر، أأنإتفعلإذكلإحسبإالاقتضاء،إاس تجابةإملاإيردإا 

إمنإطلااتإحمددة؛

إماإي ي: ا ىل عإادلولمجييدعوإإ-إ8
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منعإانتشارإ ا ىل تعزيزإالاعامتدإالعامليإلليعاذداتإاملتعددةإالأطرافإاليتإدخلتإأأطراةاإةهياإوهتدفإ)أأ(

إالأسلحةإالنوويةإأأوإالايولوجيةإأأوإالكمييائية،إوتنفيهإتكلإاملعاذداتإتنفيهاإاكمالإوتعزيزذاإحسبإالرضورة؛

إحيدثإذكلإبعد،إلكفاةلإالامتثالإللزتاماهتاإالقامئةإدموجبإاعامتدإقواعدإوأأنظيةإوطنية،إحيامثإملإ)ب(

إاملعاذداتإاملتعددةإالأطرافإالرئيس يةإاملتعلقةإبعدمإالانتشار؛

إاذلريةإإ)ج( إللواقة إالواكةلإادلولية طار إلإس اميإيفإا  إالأطراف، إاملتعدد إابلتعاون إالزتاهما جتديدإوتنفيه

 لأسلحةإالايولوجيةإوالتكس ينية،إبوصفهاإوسائلإذامةإيفإالسعيومنظيةإحظرإالأسلحةإالكمييائيةإواتفاقيةإا

إادلويلإ ا ىل إالتعاون إتشجيع إويف إالأذداف، إذه  إوبلوغ إالانتشار إعدم إاجال إيف إاملشرتكة إأأذداةها حتقيق

إللأغراضإالسليية؛

عالهمامإابللزتاماتإالواقعةإعلهيامإ)د( إدموجبإرمسإالس الإاملالمئةإللعيلإمعإدوائرإالصناعةإوامجلهورإوا 

إذه إالقوانني؛

إإ-9 إادلوليدعو إميثهلإ ا ىل مجيع إاذلي إاخلور إملواهجة إالانتشار إعدم إاجال إيف إوالتعاون إاحلوار تعزيز

يصالها؛ إانتشارإالأسلحةإالنوويةإأأوإالكمييائيةإأأوإالايولوجية،إووسائلإا 

إإ-10 إتعاونإيدعو جراءات إا  إاختاذ ىل إا  إاخلور، إذلكل إللتصدي إأأخرى إكوس يةل إادلول، إوةقاإمجيع ية

إادلويل، إالقانون إمع إيتسق إودما إالوطنية إوترشيعاهتا إالقانونية إابلأسلحةإ لسلواهتا إاملرشوع إغري إالاجتار ملنع

يصالهاإوما إيتصلإهباإمنإمواد؛إالنوويةإأأوإالكمييائيةإأأوإالايولوجيةإووسائلإا 

المئ،إابختاذإماإقدإرصدإتنفيهإذهاإالقرارإرصداإدقيقاإوالقيام،إعىلإالصعيدإامليعربإعنإاعزتامهإإ-11

إيلزمإمنإقراراتإأأخرىإلتحقيقإذه إالغاية؛

إأأنإياقيإاملسأأةلإقيدإنظر .يقررإإ-12



559 
 

إ2012اكنونإالأول/ديسيربإإ24قرارإاختهتهإامجلعيةإالعامةإيفإ

إ](A/67/409بناءإعىلإتقريرإاللجنةإالأوىلإ)[

إمعاذدةإجتارةإالأسلحةإ-إ67/234

نإامجلعيةإالعامة إ،ا 
ذإتسرتشد ذإتعيدإتأأكيدإاحرتاهماإللقانونإادلويلإابملإا  قاصدإواملاادئإاملكرسةإيفإميثاقإالأممإاملتحدة،إوا 

إوالزتاهماإبه،

إإوا ذإتشري ىلإقراراهتا إ10نونإاملؤرخإإ51/45وإ1991اكنونإالأول/ديسيربإإ9لمإاملؤرخإإ46/36ا 

إ24اتءإاملؤرخإإ56/24وإ1996اكنونإالأول/ديسيربإإ10ابءإاملؤرخإإ51/47وإ1996اكنونإالأول/ديسيربإ

املؤرخإإ61/89وإ2005اكنونإالأول/ديسيربإإ8املؤرخنيإإ60/82وإ60/69وإ2001اكنونإالأول/ديسيربإ

اكنونإإ2املؤرخإإ64/48وإ2008اكنونإالأول/ديسيربإإ24املؤرخإإ63/240وإ2006اكنونإالأول/ديسيربإإ6

إ،2011إاكنونإالأول/ديسيربإ2املؤرخإإ66/518ومقررذاإإ2009الأول/ديسيربإ

لأنإمؤمترإالأممإاملتحدةإاملعينإبوضعإمعاذدةإجتارةإالأسلحةإاذليإعقدإيفإوا ذإتعربإعنإخياةإالأملإ

ىلإإ2الفرتةإمنإ عدادإصكإملزمإقانوانإحيددإإ2012متوز/يوليهإإ27ا  ملإيمتكنإمنإاختتامإأأعامُلإةاميإيتعلقإاب 

إالصعيدإادلويل،أأعىلإمعايريإدوليةإموحدةإممكنةإلنقلإالأسلحةإالتقليديةإعىلإ

إ2012متوز/يوليهإإ26مرشوعإنصإمعاذدةإجتارةإالأسلحةإاذليإقدمهإرئيسإاملؤمترإيفإأأنإإوا ذإتالحظ

ذإتضعإيفإاعتاارذاإيفإإA/CONF.217/CRP.1يفإورقةإالاجامتعإ جتس يدإللتقدمإاحملرزإيفإاملفاوضات،إوا 

ضاةيةإالوقتإنفسهإ إنظرإيفإتكلإالوثيقة،للإالولااتإاليتإقدمهتاإبعضإادلولإل عواءإهمةلإا 

إاحملرزإإوقدإعقدتإالعزم إمنإالتقدم إةعاةلإعىلإالاس تفادة إقويةإمتوازنة حىتإال نإحنوإاعامتدإمعاذدة

إ،بشأأنإجتارةإالأسلحة

إإتالحظإ1 إبوضعمؤمتر الأمم املتحدة تقرير إالوثيقةإإمعاهدة جتارة الأسلحة املعين إيف الوارد

A/CONF.217/4إ؛

يفإنيويوركإيفإالفرتةإإمعاهدة جتارة الأسلحة ممإاملتحدةإاخلتايمإاملعينإبوضعأأنإتعقدإمؤمترإالأإإتقررإإ2

ىلإإ18منإ إيفإإوأأن يمت تنظميه وفقا للقواعد الإجرائية 2013أ ذار/مارسإإ28ا  إ2012متوز/يوليهإإ3املعمتدة

وريقةإ،إمنإأأجلإوضعإمعاذدةإجتارةإالأسلحةإيفإصيغهتاإالهنائيةإبA/CONF.217/L.1الواردةإيفإالوثيقةإ

إالورائقإ إابتااع إشفاةة، إمنفتحة إهبا إاملعينإبوضعاملعيول إاملتحدة إالأمم معإإ،معاهدة جتارة الأسلحة يفإمؤمتر

إ؛يقتضيهإاختالفإاحلالإمراعاةإما

إأأيضا-إ3 إرئيسإأأنإيكونإإتقرر إاذليإقدمه إالأسلحة إجتارة مؤمتر الأمم املتحدة مرشوعإنصإمعاذدة

إA/CONF.217/CRP.1يفإورقةإالاجامتعإإ2012متوز/يوليهإإ26يفإإمعاهدة جتارة الأسلحة املعينإبوضع

ليهإيفإالأعاملإاملقبةلإةاميإيتعلقإدمعاذدةإجتارةإالأسلحة،إدونإال خاللإحبقإالوةودإيفإ الأساسإاذليإيستندإا 

ضاةيةإبشأأنإذكل إالنص؛إتقدميإمقرتحاتإا 
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ىلإالأمنيإالعامإأأنإجيريإمشاوراتإلتسييةإرئيسإمؤمترإالأإإتولبإ4  ممإاملتحدةإاخلتايمإاملعينإبوضعا 

إ؛معاهدة جتارة الأسلحة

ىلإالرئيسإاملعنيإأأنإجيريإمشاوراتإيفإضوءإإتولبإ5 مرشوعإنصإمعاذدةإجتارةإالأسلحةإاذليإا 

إ إرئيس إبوضعمؤمتر الأمم املتحدة قدمه إالاجامتعإإمعاهدة جتارة الأسلحة املعين إورقة يف

A/CONF.217/CRP.1إ؛2013عامإ،إقبلإانعقادإاملؤمترإيفإ

ىلإمؤمترإالأممإاملتحدةإاخلتايمإاملعينإبوضعإتولبإ6 ىلإالأمنيإالعامإأأنإيقدمإا  إمعاهدة جتارة الأسلحة ا 

إيفإالاعتاارإاملعلوماتإ إأ خها إيفإذكلإاملعلوماتإالأساس يةإوالواثئقإالالزمة، إيلزمإمنإمساعدة،إدما لكإما

إ؛اهدة جتارة الأسلحةمع والواثئقإاملتاحةإملؤمترإالأممإاملتحدةإاملعينإبوضع

إإتقررإ7 إوالس تني، إالسابعة إيفإدورهتا إالنظر إقيد إاملسأأةل إتاقي إالأممإأأن إهتيبإبرئيسإمؤمتر ومنإمث

ىلإامجلعيةإالعامةإيفإجلسةإإمعاهدة جتارة الأسلحة املتحدةإاخلتايمإاملعينإبوضع أأنإيقدمإتقريراإعنإنتاجئإاملؤمترإا 

إ؛2013ر/مارسإأ ذاإ28تعقدإيفإأأقربإوقتإممكنإبعدإاترخيإ

معاذدةإجتارةإ”أأنإتدرجإيفإجدولإالأعاملإاملؤقتإدلورهتاإالثامنةإوالس تنيإبنداإبعنوانإإتقررإأأيضاإ8

إ“.الأسلحة

إ62اجللسةإالعامةإ
إ2012اكنونإالأول/ديسيربإإ24
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إ2019اكنونإالأول/ديسيربإإ12قرارإاختهتهإامجلعيةإالعامةإيفإ

إ[(A/74/375)]بناءإعىلإتقريرإاللجنةإالأوىلإ

نتاجإوختزينإالأسلحةإإ-إ74/79 إاتفاقيةإحظرإاس تحداثإوا 

إالاكرتيولوجيةإ)الايولوجية(إوالتكس ينيةإوتدمريإتكلإالأسلحة

نإامجلعيةإالعامة  ،ا 

إتشري ذ إ)الايولوجية(إإا  إالاكرتيولوجية إللأسلحة إوالفعال إالاكمل إابحلظر إاملتصلـة إالسابقة إقراراهتا ا ىل

إوالتكس ينيةإوتدمريإتكلإالأسلحة،

نتاجإوختزينإإوا ذإتالحظإمعإالارتياح الزايدةإيفإعددإحالتإالتصديقإعىلإاتفاقيةإحظرإاس تحداثإوا 

الأسلحةإالاكرتيولوجيةإ)الايولوجية(إوالتكس ينيةإوتدمريإتكلإالأسلحة
(1)

ذإتؤكدإ لهيا،إوا  ،إوحالتإالانضاممإا 

ىلإحتقيقإعامليهتاإلإتزالإقامئة، إيفإالوقتإنفسهإأأنإاحلاجةإا 

كيدإدعوهتاوا ذإتعي إدونإإدإتأأ ىلإالتصديقإعلهيا إبعدإا  مجيعإادلولإاملوقِعةإلالتفاقيةإاليتإملإتصِدقإعلهيا

ذإهتيبإابدلولإاليتإملإتوقِعإالتفاقيةإأأنإتصاحإأأطراةاإةهياإيفإأأقربإوقتإممكن،إوتسهمإبهكلإيفإ تأأخري،إوا 

لهياإاليتإتيرِسإجناهحا، إحتقيقإعامليةإالانضاممإا 

إيفإالاعتاار إتضع إتوصياتإإوا ذ إيفإتنفيه إتشارك ىلإأأن إا  إالتفاقية إيف إالأطراف إادلول إمجيع دعوهتا

املؤمتراتإالاس تعراضيةإللأطرافإيفإالتفاقية،إدماإيفإذكلإماإمتإالتفاقإعليهإمنإتاادلإلليعلوماتإوالاياانتإ

إوإ نتاج إوا  إاس تحداث إحظر إاتفاقية إيف إللأطراف إالثالث إالاس تعرايض إلليؤمتر إاخلتايم إال عالن ختزينإيف

إابل عالنإاخلتايمإ إاذليإعُدلإلحقا إوالتكس ينيةإوتدمريإتكلإالأسلحة، الأسلحةإالاكرتيولوجيةإ)الايولوجية(

إ15يتجاوزإإالصادرإعنإاملؤمترإالاس تعرايضإالسابع،إوأأنإتقدمإذه إاملعلوماتإوالاياانتإس نوايإيفإموعدإل

جراءإاملوحدإا ىلإوحدةإدمعإالتنفيهإيف إإمكتبإشؤونإنزعإالسالحإيفإالأمانةإالعامة،نيسان/أأبريلإوةقاإلال 

دماإوردإيفإال عالانتإاخلتاميةإلليؤمتراتإالاس تعراضيةإالرابعإوالسادسإوالسابعإوالثامنإمنإإوا ذإترحب

إوالتكس ينيةإ إ)الايولوجية( إالاكرتيولوجية إالأسلحة إلس تعامل إالأحوال إمجيع إيف إالفع ي إللحظر إتأأكيد عادة ا 

نتاهجاإوخت إزيهنا،إدموجبإاملادةإالأوىلإمنإالتفاقية،واس تحداهثاإوا 

بأأمهيةإاجلهودإاليتإتواصلإادلولإالأطرافإبهلهاإلتعزيزإالتعاونإواملساعدةإوالتاادلإعىلإأأوسعإإتسملوا ذإ

إاملتصةلإ إوالتكنولوجية إالعليية إواملعلومات إواملواد إابملعدات إيتعلق إةامي إادلويل إالصعيد إعىل إممكن نواق

ذإتسمِلإأأيضاإبأأنهإلابس تخدامإالعواملإالاكرتإ تزالإذناكإإيولوجيةإ)الايولوجية(إوالسييةإللأغراضإالسليية،إوا 

ذإتسمِلإكهكلإبقميةإبناءإالقدراتإمنإخاللإالتعاونإادلويلإ حتدايتإيتعنيإتهليلهاإلتعزيزإالتعاونإادلويل،إوا 

إللوثإ إوةقا إالصةل، إذات إادلولية إاملنظامت إمجيع إهجود إبني إوالاتساق إالتنس يق إلليؤمترإوتعزيز إاخلتامية يقة

الاس تعرايضإالثامن
(2)

إ،

                                                 
1
 .إإUnited Nations, Treaty Series, vol. 1015, No. 14860إإ
2
 .BWC/CONF.VIII/4إ
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كيد جراءاتإادلس تورية،إلتعزيزإتنفيهإادلولإإوا ذإتعيدإتأأ أأمهيةإاختاذإتدابريإعىلإالصعيدإالوطين،إوةقاإلال 

إالأطرافإلالتفاقية،إوةقاإللوثيقةإاخلتاميةإلليؤمترإالاس تعرايضإالثامن،

كيد إتأأ تجدةإيفإميدانإالعملإوالتكنولوجياإاليتإلهاإصةلإأأمهيةإاس تعراضإالتووراتإاملس إإوا ذإتعيدإأأيضا

إابلتفاقية،

طارإالتفاقيةإعىلإحنوإيتسمإابل نصاف،وا ذإتشجعإ إمشاركةإالنساءإوالرجالإيفإا 

طارإالتفاقية،إوا ذإتشري ىلإالعيلياتإالسابقةإةاميإبنيإادلوراتإاملضولعإهباإيفإا  إا 

إتالحظ إاإوا ذ إيف إقرر، إالثامن إالاس تعرايض إاملؤمتر إوثيقتهإأأن إتضينهتا إاليت إوالتوصيات ملقررات

إمنإ إ4اخلتامية،إأأنإتعقدإادلولإالأطرافإاجامتعاتإس نوية،إوأأنإيُعقدإالاجامتعإالأولإمنإذهاإالقبيلإابتداء 

إ إالأول/ديسيرب إاملسائلإ2017اكنون إبشأأن إتقدم حراز إا  ىل إا  إويسعى إأأايم، إمخسة ىل إا  إتصل إمدة إويدوم ،

ىلإتواةقإيفإال راءإبشأأنإاملوضوعيةإوال جرائيةإللفرتةإالإ سابقةإلليؤمترإالاس تعرايضإاملقبل،إهبدفإالتوصلإا 

إْعليةإملاإبنيإادلورات،

ا ىلإقرارإاملؤمترإالاس تعرايضإالثامنإأأنإيُعقدإاملؤمترإالاس تعرايضإالتاسعإيفإجنيفإيفإإوا ذإتشريإ

إ،2021أأجلإأأقصا إس نةإ

إالاإتالحظإ1 إاملؤمتر إيف إال راء إبتواةق ىلإنتيجة إا  إالثامنالتوصل س تعرايض
(2)

إاتفاقيةإإ إيف للأطراف

إوالتكس ينيةإوتدمريإتكلإالأسلحة إالاكرتيولوجيةإ)الايولوجية( نتاجإوختزينإالأسلحة حظرإاس تحداثإوا 
(1)

،إ

إبشأأإ إقرارات إمن إةيه إاخُته إتواصلإوما إأأن إالتفاقية إيف إالأطـراف إابدلول إوهتيــب إالتفاقية، إأأحاكم إمجيع ن

إاملشاركةإيفإتنفيهذاإوالعيلإهبيةإيفإذهاإالصدد؛

ىلإإ4أأنإاجامتعإادلولإالأطرافإيفإالتفاقيةإاذليإعقدإيفإجنيفإيفإالفرتةإمنإإتالحظإمعإالتقديرإإ2 ا 

ىلإتوإإ2017اكنونإالأول/ديسيربإإ8 عادةإتأأكيدإالربام إالسابقةإةاميإأأسفرإعنإالتوصلإا  اةقإيفإال راءإبشأأنإا 

إ إالفرتة إخالل إهبا إعىلإنفسإالتنظميإالسابقإواملمتثلإيفإعقدإ2015-2003بنيإادلوراتإاملضولع بقاء إوال  ،

عادةإتأأكيدإأأنإالغرضإمنإبرانم إ اجامتعاتإس نويةإلدلولإالأطراف،إيس اقهاإعقدإاجامتعاتإس نويةإللخرباء،إوا 

إادلور إبني إماما إيفإبرانم  إل دراهجا إاحملددة إاملسائل إمناقشة إذو إاملشرتكإإات إالتفامه إوتعزيز إادلورات بني

جراءاتإةعاةلإبشأأهنا،إوأأنإالأعاملإاملضولعإهباإيفإةرتةإما بنيإادلوراتإستسرتشدإابلهدفإاملمتثلإيفإإواختاذإا 

وإأأةضلتعزيزإتنفيهإمجيعإموادإالتفاقيةإمنإأأجلإالتصديإللتحدايتإالراذنةإعىلإحن
(1)

إ؛

إالتقديرإ3 إمع إأأيضا إحتسنيإإتالحظ إيف إابلرغاة إيتعلق إةامي إالتوازن إحتقيق إا ىل إاحلاجة إضوء إيف أأنه،

إخيصصإ إالأطراف، إدلىإادلول إاحملدودة إوالبرشية إاملالية إاملوارد طار إبنيإادلوراتإيفإا  يوماإإ12برانم إما

ىلإعامإ2018لربانم إماإبنيإادلوراتإلكإعامإيفإالفرتةإمنإعامإ ،إوأأنإاجامتعاتإاخلرباءإاليتإتعقدإ2020إا 

ملدةإمثانيةإأأايمإس تعقدإمتعاقبةإوقبلإثالثةإأأشهرإعىلإالأقلإمنإموعدإالاجامتعاتإالس نويةإلدلولإالأطرافإ

إالتعاونإ إأأربعةإأأايم،إوأأنإاجامتعاتإاخلرباءإس تكونإمفتوحةإوستنظرإيفإاملواضيعإالتالية: اليتإيدومإلكإمهنا

إالرتكزي إمع إ)يومان(؛إواملساعدة، إالعارشة إاملادة إدموجب إواملساعدة إالتعاون إتعزيز إعىل إخاص إبشلك

                                                 
1
 .BWC/MSP/2017/6نظرإأأإإ
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واس تعراضإالتووراتإاملس تجدةإيفإميدانإالعملإوالتكنولوجياإاليتإلهاإصةلإابلتفاقيةإ)يومان(؛إوتعزيزإالتنفيهإ

إاملؤسيس إوالتعزيز إوالتأأذبإ)يومان(؛ إوالاس تجابة إواملساعدة إواحد(؛ إالوطينإ)يوم لالتفاقيةإإعىلإالصعيد

إ)يومإواحد(؛

إقدمتهإحىتإال نإمنإمعلوماتإوبياانتإبشأأنإإتعربإعنإتقديرذاإ4 لدلولإالأطرافإيفإالتفاقيةإملا

إاملتعلقةإ إوالاياانت إاملعلومات إتاادل إْعلية إيف إتشارك إأأن إالأطراف إادلول إجبييع إوهتيب إالثقة، إبناء تدابري

لهياإاملؤمتراتإالا س تعراضيةإيفإقراراهتاإذاتإالصةل،إوتدعوذاإا ىلإالاس تفادةإمنإبتدابريإبناءإالثقةإاليتإدعتإا 

لكرتونيا،إعىلإأأساسإطوعي،إدونإاملساسإابختيارذاإلأساليبإ املنصةإاجلديدةإلتقدميإاملعلوماتإوالاياانتإا 

إالتقدمي؛

إاملؤمترإإتالحظإ5 إأأنشأأذا إاليت إالاياانت إبقاعدة إالعيل إمواصةل إالثامن إالاس تعرايض إاملؤمتر قرار

عرايضإالسابعإوحتسيهناإلتقدميإالولااتإوالعروضإاملتعلقةإابملساعدةإوالتعاون،إوحتثإادلولإالأطرافإالاس ت

ىلإوحدةإدمعإالتنفيه،إطوعيا،إالولااتإوالعروضإاملتعلقةإابلتعاونإواملساعدة،إدما يفإذكلإماإإعىلإأأنإتقدمإا 

إاس ت إبشأأن إوالتكنولوجية إالعليية إواملعلومات إواملواد إابملعدات إوالسييةإيتعلق إالايولوجية إالعوامل خدام

إللأغراضإالسليية؛

ادلولإالأطرافإعىلإتقدميإمعلوماتإمالمئةإعىلإالأقلإمرتنيإيفإالس نةإبشأأنإتنفيهذاإللامدةإإتشجعإ6

العارشةإمنإالتفاقيةإوعىلإالتعاونإمنإأأجلإعرضإاملساعدةإأأوإالتدريب،إبناءإعىلإالولب،إعىلإالنحوإالواردإ

دعامإللتدابريإالترشيعيةإوغريذاإمنإتدابريإالتنفيهإاليتإتتخهذاإادلولإالأطرافإوالالزمةإإيفإمقرتحاتإحمددة،

إلضامنإامتثالهاإلالتفاقية؛

إاملؤمترإالاس تعرايضإإتالحظإ7 إاذليإوضعه إالرعاية إبرانم  إاملؤمترإالاس تعرايضإالثامنإجتديد قرار

إادلولإالأطرافإالناميةإيفإالاجامت إمنإأأجلإدمعإمشاركة إوترحبإابس مترارإالسابع إوزايدهتا، عاتإالس نوية

اس تعدادإادلولإالأطرافإلتقدميإالتربعات،إوهتيبإابدلولإالأطرافإالقادرةإعىلإتقدميإتربعاتإللربانم إأأنإ

إتفعلإذكل؛

قرارإاملؤمترإالاس تعرايضإالثامنإجتديدإوليةإوحدةإدمعإالتنفيهإاملتفقإعلهياإيفإاملؤمترإإتالحظإأأيضاإ8

ىلإعامإإ2017ابع،إمعإتعديلإماإيلزمإتعديهل،إللفرتةإمنإعامإالاس تعرايضإالس ،إوتالحظإمعإالتقديرإ2021ا 

إالعيلإاذليإتضولعإبهإالوحدة؛

قلمييةإومكتبإشؤونإإتالحظإمعإالتقديرإ9 املناس ااتإاليتإنظيهتاإبعضإادلولإالأطرافإواملنظامتإال 

إالعامةإلتاادلإوهجاتإالنظرإبشأأنإ مانة إللأ إادلولإالأطرافإعىلإنزعإالسالحإالتابع تنفيهإالتفاقية،إوتشجع

إمواصةلإاملشاركةإيفإذه إالتاادلتإواملناقشاتإغريإالرمسية؛

ىلإاحلكوماتإالوديعةإلالتفاقيةإوأأنإإتولبإ10 ىلإالأمنيإالعامإأأنإيواصلإتقدميإماإيلزمإمنإمساعدةإا  ا 

إقراراهتاإوتوصياهتا؛إيواصلإتوةريإماإقدإيلزمإمنإخدماتإلعقدإاملؤمتراتإالاس تعراضيةإوتنفيه
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لأنإاجامتعإادلولإالأطرافإاذليإعقدإيفإجنيفإيفإاكنونإالأول/ديسيربإإتعربإعنإالتقديرإإ11

اعمتدإمجموعةإمنإالتدابريإاملالية،إعىلإالنحوإاملانيإيفإتقرير إ2018
(1)

نشاءإصندوقإلرأأسإاملالإ ،إدماإيفإذكلإا 

إيُس تعرضإيفإاملؤمتر إعىلإأأن إكتدبريإمؤقت، إاحلاةلإإاملتداول إأأنإيواصلإرصد ر إوقره الاس تعرايضإالتاسع،

ىلإرئيسإاجامتعإادلولإالأطرافإيفإعامإ ،إ2019املاليةإلالتفاقية،إوتالحظإأأنإاجامتعإادلولإالأطرافإطلبإا 

إتنفيهإ إدمع إووحدة إجنيف إيف إاملتحدة إالأمم إومكتب إالسالح إنزع إشؤون إمكتب إمع إكثب إعن ابلتشاور

إعن إتقريرا إأأنإيقدم إمنإإالتفاقية، إميكنإاختاذ  إوما إأأعال  إالعامةإلالتفاقيةإوتنفيهإالتدابريإاملاينة احلاةلإاملالية

ضاةيةإلتحقيقإسدادإالأنصاةإاملقررةإيفإالوقتإاملناسب،إحسبإالاقتضاء،إليكإينظرإةيهإاجامتعإ تدابريإا 

إ؛2019ادلولإالأطرافإيفإعامإ

ىلإأأنإاجامتعإادلولإالأطرافإيفإعامإإتشريإإ12 عىلإأأنإالصعوابتإاملاليةإاليتإتواهجهاإإاتفقإ2018ا 

إتلقيإ إوتأأخر إاشرتااكهتا، إالأطراف إادلول إبعض إسداد إعدم إيه إرئيس ية، إمصادر إثالثة ىل إا  إتعزى التفاقية

اشرتااكتإدولإأأطرافإأأخرى،إوالاحتياجاتإاملاليةإللأممإاملتحدةإةاميإيتعلقإابلأنشوةإغريإامليوةلإمنإمزيانيهتاإ

إالأطرافإأأنإتنظرإيفإس الإمعاجلةإذه إاملسائلإاخلوريةإعىلإسبيلإالاس تعجال؛العادية،إوهتيبإابدلولإ

عىلإالنظرإيفإالرتتيباتإالعيليةإلليؤمترإالاس تعرايضإإ2019اجامتعإادلولإالأطرافإيفإعامإإتشجعإ13

إالتاسعإواملواةقةإعلهيا،إمعإمراعاةإبرانم إأأعاملإالتجديدإالكربىإلقرصإالأمم؛

اتفاقيةإحظرإ”ولإالأعاملإاملؤقتإدلورهتاإاخلامسةإوالس اعنيإالاندإاملعنونإأأنإتدرجإيفإجدإتقررإ14

نتاجإوختزينإالأسلحةإالاكرتيولوجيةإ)الايولوجية(إوالتكس ينيةإوتدمريإتكل إ“.الأسلحةإاس تحداثإوا 

إ46اجللسةإالعامةإ

إ2019اكنونإالأول/ديسيربإإ12

                                                 
1
ىلإإ20،إالفقراتإBWC/MSP/2018/6إ إ.24ا 
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إدلـوزارةإالع

إوانـادليإ–إ46املنشورإرمقإ

إوزيرإالعدلمنإ

إا ىلإالس يدإاحملايمإالعامإدلىإحممكةإالاس تئناف

إابلرابطإوطنجة

إ:إالأسلحةإواذلخائرإاملصادرة.وعــاملوض

لقدإبلغإا ىلإعلييإأأنهإتوجدإيفإبعضإكتاابتإالضاطإدلىإحمامكإدائرتُكإأأسلحةإوذخائرإللصيدإأأوإ

ثاات. إالتجارةإأأوإللحربإمودعةإةهياإبوصفهاإعنرصاإمنإعنارصإال 

ذا إوجبإتوايقإإةا  إةائدة إأأية إتاقإُل إمل إنوعها إاكن إأأاي إاذلخائر إأأو إالأسلحة اكنإالاحتفاظإهبه 

إالتدابريإال تيةإاليتإقررتإابلتفاقإمعإالس يدإاملديرإالعامإللأمنإالوطين.

إمقابلإ إتسليها إمت إابلأمر إاملعنية إواذلخائر إابلأسلحة إا حصاء إحترر إأأن إعامة إنيابة إلك إعىل يتعني

الرشطةإاملوجودةإيفإنفسإاملقر،إوأأضيفإأأنهإةاميإيتعلقإابملوادإاليتإيرتتبإعلهياإخورإتوصيلإا ىلإمصلحةإ

ظهارإاحلقيقةإةا نإمنإواجبإرؤساءإ انفجارإأأوإحريقإواليتإملإياقإالاحتفاظإهباإوتقدميهاإلزمنيإلأجلإا 

يداع إابلأمنإالوطينإلتجنبإا  إاخملتصة إابملصلحة إأأنإيتصلوا إالعامة إولوإالنيابة إاملواد إيفإكتابةإإذه  مؤقتا

إاخملت إيفإماكنإلئقإحيثإتاقىإحتتإترصفإالقضاة يداعها إتدعوإا ىلإذكلإصالضاطإولتأأمنيإا  نيإطاملا

إحاجاتإاملتابعةإوالسالم.

ذنه إعنإوزيرإالعدلإواب 

إمديرإادليوان

إال مضاء:إع يإبنإجلون

إ1958يونيوإإ18الرابطإيف:إ
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 منإوزيرإالعدل

 ا ىلإالسادةإ:

 الوالكءإالعامنيإلليكلإدلىإحمامكإالاس تيناف 

 وكـالءإامللـكإلـدىإاحملاكـمإال قلمييـة 

 نيابـةإالعامةإدلىإحماكـمإالسـددممث يإالإ 

 القضــاةإامللكفيــنإابلتوثيــق 

 النـوابإاخلصوصييـنإةـيإالتوثيـق 

 ابمليلكـة

:إتصفيةإالأسلحةإاملتخلفةإعنإالهالكنياملوضـوع
1
. 

وبعد،إةقدإبلغناإأأنإبعضإالورثةإحيتفظونإابلأسلحةإاملتخلفةإعنإموروثهيمإدونإأأنإخيربواإالسلواتإ

 هبا.إاملعنيةإابلأمر

ذنإمنإالسلواتإاخملتصةإممنوعإقانوانإويتعرضإلكإخمالفإ إأأسلحةإدونإا  ولإخيفىإعليُكإأأنإحيازة

 للترشيعإاملعيولإبهإيفإذهاإاملضامرإا ىلإعقوابتإجنائية.

عالمإ إا  إا ىل إأأسلحة إوخلف إذاكل إتويف إلكام إالورثة إتنبيه إعىل إتسهروا إأأن إمنُك إأأطلب نين إةا  وذلكل

إال إ إوالسلوة إالقضائية إعىلإالسلوة إالاقتضاء إعند إتعيلوا إوأأن إلها إواس تحقاقهم إونوعها إالأسلحة إبعدد دارية

إمحللإ إبولبإرخصة إالورثة إيتقدم إريامث إدلىإالسلواتإاخملتصة إمؤقتا إوالاحتفاظإهبا إالأسلحة حسبإذه 

ماكنيةإاعتاارإالسالحإيفإحاةلإعدمإتقدهممإابلولبإداخلإأأجلإحمدودإومعنيإاكحملجوزإوتسلميهإ السالحإمعإا 

 عندئهإللجهةإاخملوةلإحقإالاحتفاظإبه.

 كامإأأذيبإبُكإأأنإحترصواإعىلإتوايقإذه إالتعلاميتإبدقةإوعىلإالتقيدإدمقتضياهتا،إوالســالم.

إ

 نسخإبقصدإالاطالعإللسادةإ:

 الرؤساءإالأولنيإحملامكإالاس تيناف 

 قلميية  رؤساءإاحملامكإال 

 إرؤساءإحمامكإالسددإ

                                                 
1
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إمنإوزيرإالعدل

لـىإإ إا 

إالسادةإإالوالكءإالعامنيإلليكلإدلىإحمامكإإالاس تئناف

إءإاملكلإدلىإاحملامكإالابتدائيةوالسادةإوالك

إ.إجترميإمحلإالسالح:إاملوضوع

إسالمإاتمإبوجودإمولنـاإال مام

إ،وبعد
الصادرإإ1.01.02الظهريإالرشيفإرمقإإ15/3/2001بتارخيإإ4882لقدإصدرإابجلريدةإالرمسيةإعددإ

القايضإبتغيريإوتمتميإمجموعةإإ38.00(إبتنفيهإالقانونإرمقإ2001ةربايرإإ15)إ1421لقعدةإذيإاإ21بتارخيإ

ضاةةإنصإجديدإذوإالفصلإإ303القانونإاجلناي،إوذكلإبتعديلإالفصلإ إمكرر.إ303احلايلإوا 

 منإم.إالقانونإاجلنايإاكلتايل:إ303ودمقتىضإذهاإالتعديلإأأصاحإالفصلإ

ون،إمجيعإالأسلحةإالناريةإواملتفجراتإومجيعإالأهجزةإوالأدواتإأأوإ"يعدإسالحاإيفإتوايقإذهاإالقان

إالأش ياءإالواخزةإأأوإالراضةإأأوإالقاطعةإأأوإاخلانقة".

 مكررإةقدإوردإعىلإالنحوإالتايل:إ303أأماإالفصلإاملضافإحتتإرمقإ

إوالأدوات إوالعتاد إابلأسلحة إاملتعلقة إالنصوص إخرق إحاةل إيف إاملقررة إابلعقوابت إال خالل إ"دون

إ إمن إوابلغرامة إا ىلإس نة إيعاقبإابحلبسإمنإشهر حدىإذاتنيإإ5000ا ىلإإ1200املفرقعة، إاب  إأأو درمه

العقوبتنيإةقط،إلكإمنإضاطإيفإظروفإتشلكإهتديداإللأمنإالعامإأأوإلسالمةإالأشخاصإأأوإالأموالإ

شاطهإاملهينإوذوإحييلإهجازاإأأوإأأداةإأأوإشيئاإواخزاإأأوإراضاإأأوإقاطعاإأأوإخانقا،إماإملإيكنإذكلإبسببإنإ

إأأوإلسببإمرشوع".

املغريإملإيكنإيعتربإدمثابةإإ303واملالحظإمنإمقارنةإالنصنيإاجلديدينإابلنصإالقدميإأأنإالفصلإإ-

ذاإ إا  ل إا  إاملس تعيةلإللزينةإوساككنيإومقصاتإاجليبإوالعيص( إبعضإالأدواتإوالآلتإ)اخلناجر أأسلحة

اجردإمحلهاإدونإأأنإتقرتنإجبرمية،إةملإيكنإيشلكإاس تعيلتإللقتلإأأوإاجلرحإأأوإالرضبإأأوإالهتديد،إوأأماإ

إجرماإمعاقباإعليه.إيفإحدإذاته

إوأأماإالتعديلإةقدإاس هتدفإأأمرينإاثنني:

إامليلكةإاملغربية

إرةإالعدلوزا

إمديريةإالشؤونإاجلنائيةإوالعفو

إ3سإإ11رساةلإدوريةإعدد:إ
 

إ2001أأبريلإإ20
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إوالأدواتإإ-1 إالأهجزة إأأو إالأش ياء ضاةة إاب  إوذكل إاجلناي إالقانون إنظر إالسالحإيف إمفهوم توس يع

إاخلانقة.

إجترميإمحلإالسالحإولوإملإيقرتنإابرتاكبإجرمية.إ-2

إأأنإمحلإالسالحإلإيعتربإجرميةإيفإاكةةإالأحوالإلأنإاملرشعإاشرتطإلتجرميإمحهلإأأمرين:إغري

 أأنإيضاطإاحلاملإيفإظروفإتشلكإهتديداإللأمنإالعامإأأوإلسالمةإالأشخاصإأأوإالأموال؛

 أأنإلإيكونإمحهلإللسالحإمربراإبسبإنشاطإهمينإأأوإلسببإأ خرإمرشوع.

إأأمنإإواجلديرإابذلكرإأأنإجترميإمحلإالأسلحة إحامية إأأملتهإرضورة منا إوا  إيكنإغايةإيفإحدإذاته، مل

الساكنإواحملاةظةإعىلإسالمهتمإوتأأمنيإممتلاكهتمإبعدماإلوحظإتنايمإاللجوءإا ىلإاس تعاملإتكلإالأنواعإمنإ

الأسلحةإيفإارتاكبإجرامئإيفإحقإالأشخاصإأأوإالأموالإأأوإابللجوءإا ىلإشهرذاإيفإوجهإاملارةإأأوإمحلهاإ

يثريإالرعبإوالهلعإبنيإْعومإاملواطننيإويودلإدلهيمإانوااعاإعنإانعدامإالأمنإوالأمانإمماإإبشلكإاس تفزازي

إيرضإابلسكينةإالعامةإوهيددإالأمنإالعام.

إصدورإ إقبل إموجودا إاكن إاذلي إالقانوين إالفراغ إاس تغلوا إقد إواملنحرةني إالأرشار إبعض إاكن ذا وا 

ماكنيةإمعاقبهتمإعنإاج38.00القانونإ منإإ303ردإمحلإبعضإالأسلحةإاملهكورةإيفإالفصلإ،إنظراإلعدمإا 

إيفإ إضاوهم إرمغ إالهتديد إأأو إالرضب إأأو إاجلرح إأأو إالقتل إارتاكب إيف إيس تعيلوذا إمل إما إاجلناي، القانون

مناإمحلتإهبدفإال رضارإب أأمنإالساكنإأأوإلغايةإالاعتداءإعىلإأأنفسهمإظروفإتويحإبأأنإتكلإالأدواتإا 

إأأوإأأمواهلم.

إاجلديدةإةفيإظلإالتعديالتإاجل إيفإتأأويلإبعضإمقتضياته إالتوسع إيتعنيإاحلرصإعىلإعدم ديدة

كامإمتإتعديهلإإ303املنصوصإعلهياإيفإالفصلإإتفادايإلتوايقهاإعىلإأأشخاصإأأبرايءإبسببإحيازهتمإللأسلحة

دونإأأنإيكونإذدةهمإمنإذكلإال ساءةإا ىلإالسكينةإالعامةإولإهتديدإصفوإالأمنإالعام.إوذوإماإيقتيضإ

رادةإاملرشعإوالتأأكدإمنإاس تجامعإاكةةإالعنارصإاملكونةإللفعلإاجلريمإقبلإال قدامإمنُكإا لتعيقإيفإتفهمإا 

إعىلإحتريكإاملتابعةإتفادايإللكإشوطإأأوإسوءإاس تعامل.

رادةإاملرشع،إأأطلبإ ذإأأدعومكإا ىلإاحلرصإعىلإعدمإاس تعاملإالنصإاجلديدإعىلإحنوإخيالفإا  ينإا  وا 

ضااطإالرشطةإالقضائيةإلتوضيحإاملقتضياتإالقانونيةإاجلديدةإورمسإحدودإمنُكإعقدإاجامتعاتإمعإالسادةإ

شعاريإبلكإالصعوابتإاليتإ إوا  إالساكنإال منني، ْعليةإملاكحفةإظاذرةإمحلإالسالحإاليتإتقضإمضاجع

إتعرتضإالتوايقإالسلميإلها،إوالسالم.

 
إوزيرإالعدل

إْعرإعزميان
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إمنإوزيرإالعدلإإ

إا ىل

إالوالكءإالعامنيإلليكلإدلىإحمامكإالاس تئنافإ-السادةإ:إ

إوالكءإاملكلإدلىإاحملامكإالابتدائيةإإ-إ

إمرشوع.حولإاس تفحالإظاذرةإالقنصإالال:إاملوضـوعإإإإإ

إسالمإاتمإبوجودإمولانإال مام

إوبعد،

لقدإلوحظإأأنإالعقوابتإالصادرةإعنإاحملامكإيفإحقإمرتكيبإخمالفاتإالصيدإالربيإتتسمإابملرونةإمماإ

إيفقدذاإطابعهاإالردعي،إالأمرإاذليإيشجعإاخملالفنيإعىلإاملزيدإمنإالامتديإيفإالصيدإغريإاملرشوع.

ةإذهاإالوضعإسنإتدابريإصارمةإعندإتعديهلإلترشيعإالصيدإالربيإوغريإخافإعليُكإأأنإاملرشعإملواهج

وذكلإبرةعإقميةإإ1413رجبإإ4إاملواةقإلإ1992دجنربإإ29الصادرإيفإإ1.92.280دمقتىضإالقانونإرمقإ

إالغراماتإومدةإالعقوابتإاحلبس يةإووسعإمنإحالتإالسحبإال جباريإلرخصةإالصيد.إ

إملاإللأمرإمنإأأمهيةإأأذيبإبُكإ التقيدإابملقتضياتإالقانونيةإالصادرةإيفإاملوضوعإوالسهرإعىلإونظرا

إاخملالفاتإمعإموالاةإاحملمكةإ توايقهاإبلكإحرصإوحزمإوالامتسإتوايقإالعقوابتإاليتإتتناسبإوخوورة

إدمصادرةإأأسلحةإوحسبإرخصإالصيدإوعدمإالتأأخريإيفإتنفيهإاحلاكمإالصادرةإهبهاإالشأأن،إإوالسالم.

إ2003ينايرإإ13الرابطإيف:إ

إوزيرإالعدل

إمحمدإبوزبع

إامليلكةإاملغربية

إمديريةإالشؤونإاجلنائيةإوالعفو

إ3سإإ12رساةلإدوريةإعدد:إ
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إمنإوزيرإالعدل

إالسـادةإ:إالوالكءإالعامنيإلليكلإدلىإحمامكإالاس تئنافإا ىل

إوالكءإاملكلإدلىإاحملامكإالابتدائية

إحولإتقننيإاملوادإذاتإالاس تعاملإاملزدوج.إ:إإاملوضوع

إسالمإاتمإبوجودإمولانإال مام

إوبعد،

إادلوليةإيفإاجالإماك إمنإاجلهود إعىلإبينة طارإجعلإالنياابتإالعامة إيرشةينإأأنإيفإا  إاجلرمية، حفة

أأحيوُكإعلامإأأنهإيفإس ياقإادلورإالهامإاذليإتقومإبهإالأممإاملتحدةإيفإاحملاةظةإعىلإالأمنإوالسملإالعاميني،إ

اذليإحثإةيهإادلولإالأعضاءإإعىلإاختاذإإ2004يفإشهرإأأبريلإإ1540أأصدرإأأعضاءإاجلسإالأمنإالقرارإ

رشافإالسلوةإالعامةإالرشعيةإمنإصنعإأأوإمتكلإأأوإاس تعاملإمجيعإال جراءاتإملنعإأأيةإهجةإلإتعيلإحتتإا إ

إأأوإنقلإأأوإتوويرإالأسلحةإالنوويةإأأوإالكاميويةإأأوإالايولوجية.

عدادإبرانم إللتعاونإبنيإاملغربإوالاحتادإالأورويبإأأطلقإعليهإامسإ"املرشوعإ ويفإذهاإال طارإمتإا 

إ إالأإ06اليموذيج إاملكتب رشاف إواب  إالأخري إذها إمن إبمتويل إالتقنيةإ" إواملراقبة إلالقتصاد إالفدرايل ملاين

إ.BAFAللصادراتإ

إ إاليموذيج إاملرشوع إإ06وهيدف إعىلإإا طالعا ىل إابلصادرات إعالقة إلها إاليت إاملغربية القواعات

إيمتإيفإ التجربةإالأملانيةإيفإضاطإومراقبةإصادراتإاملوادإذاتإالاس تعاملإاملزدوجإوالتأأكدإبأأنإاس تعاملها

ذنإخاصإبعدإحرصذاإيفإلواحئإوتتبعإتنقلهاإا ىلإاجملالإاملدين،إوذكل إعنإطريقإا خضاعإْعليةإتصديرذاإا 

إحنيإالتأأكدإمنإالاس تعاملإالهنايإلها.

وجتدرإال شارةإأأنإدولإالاحتادإالأورويبإتويلإعنايةإخاصةإلههاإالنوعإمنإالصادراتإحيثإتتبىنإ

ع إا  إأأو إاملزدوج إالاس تعامل إذات إاملواد إلتعريف إموحدة إرخصإإاسرتاتيجية إمنح إيف إاملتاعة إلواحئها داد

إتصديرذاإوتتبعإنقلهاإا ىلإحنيإالاس تعاملإالهنايإلها.

إ إرمق إالأورويب إالاحتاد إنظام إمن إالثاين إالفصل إعرف إالاس تعاملإإ1334/2000وقد إذات املواد

اليتإيهإاملزدوجإبأأهنا:إ"يهإاملوادإوالأنظيةإوالتقنياتإاليتإميكنإاس تعاملهاإيفإاجملالإاملدينإوالعسكريإوإ

إمنصوصإعلهياإيفإالالحئةإاملرةقةإابلقانونإاملهكور.

إ إأأحلإيفإقرار  إأأنإاجلسإالأمنإقد إابلأممإإ1540واجلديرإابذلكر إالأعضاء إادلول إقيام عىلإرضورة

املتحدةإعىلإاختاذإمجيعإال جراءاتإلتوايقإالقرارإاملهكورإوذكلإبسنإقواننيإولواحئإلضاطإتصدرإاملوادإ

إ.دوج.إوالسـالمذاتإالاس تعاملإاملزإ
إمديرإالشؤونإاجلنائيةإوالعفو

إمحمدإعادإالنااوي

 2008ةربايرإإ06الرابط:إ

 

إكةإاملغربيةامليل

إوزارةإالعدل

إمديريةإالشؤونإاجلنائيةإوالعفو

إإإإإإإإإإإإإإإإ3سإإ3رساةلإدورية:إ
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إ2016ينايرإإ12إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإامليلكةإاملغربيةإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

إإوزارةإالعدلإواحلرايت

إالوزيرإإ

إ3سإ102 رساةلإدوريةإعدد:

إا ىلإالسادة:

إامكإالاس تئنافالوالكءإالعامنيإلليكلإدلىإحم

إوالكءإاملكلإدلىإاحملامكإالابتدائية

إ:إحولإالتعاطيإمعإظاذرةإحيازةإالسالحإدونإمربرإمرشوع.املوضوع

إسالمإاتمإبوجودإمولانإال مامإ

إوبعد،إإ

إلأمنإإ إهتديدا إيشلك إمما إمرشوع إمربر إدون إالسالح إحيازة إظاذرة إانتشار إمؤخرا إلوحظ ةقد

زادإمنإانتشارإذه إالظاذرة،إاس تغاللإمواقعإالتواصلإالاجامتعيإعىلإالساكنإوسالمهتمإوممتلاكهتم،إوقدإ

إالش اكةإالعنكبوتيةإلرتويعإاملواطننيإوختويفهم.

إ303ولإخيفىإعليُكإأأنإالقانونإاجلنايإاملغريبإجرمإحيازةإالسالحإدونإمربرإمرشوعإيفإاملوادإ

إتكيبإذهاإالفعل.مكررإمنإالقانونإاجلنايإوأأةردإلهاإعقوابتإرادعةإيفإحقإمرإإ303و

نينإأأذيبإبُكإاحلرصإعىلإالتح يإ طارإالتصديإلهه إالظاذرةإدماإيقتضيهإالأمرإمنإحزم،إةا  ويفإا 

ابلرصامةإالالزمةإيفإتوايقإاملقتضياتإالقانونيةإأأعال إمعإمتديدإالأحباثإلتشيلإالأشخاصإاذلينإيتولونإ

إ إاملادة إالأسلحةإوحتديدإاملسؤولياتإعىلإضوء إوتقدميإامللمتساتإمنإإ129صناعةإذه  القانونإاجلناي،

شعاريإبلكإالصعوابتإاليتإقدإ املالمئةإلليحمكةإلتوايقإالعقوابتإاليتإتتناسبإوخوورةإذه إالأةعال،إوا 

إتعرتضُكإيفإذهاإالشأأن.إوالسالم.

إوزيرإالعدلإواحلرايت 

إالرميدإاملصوفى
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 الفهرس

إ2..................................................................................عام..............................................................................إتقدمي

إ4.............................................مقدمة........................................................................................................................

إ6....................................................................................................................الأول:إال طارإالقانوينإادلويلإللأسلحةإالفصل

إ6.........................................................الأول:إالأسلحةإالنووية..................................................................إاملاحث

إ13.......................................................الثاين:إالأسلحةإالكمييائية................................................................إاملاحث

إ17...........................................................................................................الثالث:إالأسلحةإالايولوجية.........إاملاحث

إ20........................................................................................................................الرابع:إالأسلحةإالتقليديةإاملاحث

إ31.................................................................................................................الثاين:إال طارإالقانوينإالوطينإللأسلحةإالفصل

إ31.........................................................................................................................الأول:إالأسلحةإالنوويةإاملاحث

إ38.......................................................................................................................الثاين:إالأسلحةإالكمييائيةإاملاحث

إ44....................................................................................................................الثالث:إالأسلحةإالايولوجيةإاملاحث

 44........................................................................................................................الرابع:إالأسلحةإالتقليديةإاملاحث

إ

إإال طارإالقانوينإادلويلإلأسلحة

إالأسلحةإالنووية

 إابملصادقةإعىلإالتفاقيةإاملربمةإإ1965دجنربإإ11بتارخيإإ689.64مرسومإمليكإرمقإ

إبنيإالولايتإاملتحدةإالأمريكيةإوامليلكةإاملتحدةإإ1963غشتإإ5دموسكوإيومإ

يرلندةإالشامليةإواحتادإامجلإ إهورايتإالاشرتاكيةإالسوةياتيةإلربيوانياإالعظيىإوا 

إ64.................................................واملتعلقةإدمنعإجتاربإالأسلحةإالنوويةإيفإاجلوإويفإالفضاءإالكوينإوحتتإاملاء.................

 إبنرشإنصإاملعاذدةإاملتعلقةإابحلدإإ1972يوليوزإإ27بتارخيإإ1.72.131ظهريإرشيفإرمقإ

إ67........................................................1968لأسلحةإالنوويةإاملوقعإعلهياإبلندرةإوموسكوإوواش نوونإيومإةاحتإيوليوزإمنإا

 إبنرشإاملعاذدةإالراميةإإ1972أأكتوبرإإ6بتارخيإإ1.72.232ظهريإرشيفإرمقإ

ابدةإامجلاعيةإيفإأأعام إقإالاحارإا ىلإمنعإوضعإأأسلحةإنوويةإوأأسلحةإأأخرىإلال 

إ73..............................................بواش نوونإولندرةإوموسكو..............إ1971يونيهإإ29واحمليواتإويفإقعورذاإواملربمةإيومإ

 إبنرشإاتفاقيةإإ2000مايإإ19صادرإيفإإ1.99.125ظهريإرشيفإرمقإ

إ78.....................................................................1997سبمتربإإ12التعويضإالتمكي يإعنإالأرضارإالنوويةإاملوقعةإبفييناإيفإ

 إبنرشإالتفاقيةإاملتعلقةإإ2002نومفربإإ12صادرإيفإإ1.99.304ظهريإرشيفإرمقإ

إ97.............................................................1980مارسإإ3ابمحلايةإاملاديةإلليوادإالنوويةإاملفتوحةإللتوقيعإبفييناإونيويوركإيفإ

 إيونيوإبنرشإمعاذدةإاحلظرإالشاملإللتجاربإالنوويةإاملعمتدةإإ19صادرإيفإإ1.99.332ظهريإرشيفإرمقإ

إ112..........................................1996املنعقدةإيفإشهرإسبمتربإإ51منإطرفإامجلعيةإالعامةإملنظيةإالأممإاملتحدةإخاللإدورهتاإ

 إبنرشإبروتوكولإتعديلإاتفاقيةإإ2009ةربايرإإ18صادرإيفإ 1.99.124ظهريإرشيفإرمقإ

إ168........................................................1997سبمتربإإ12ةييناإبشأأنإاملسؤوليةإاملدنيةإعنإالأرضارإالنوويةإاملوقعإبفييناإيفإ
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 إ(إبنرشإالتفاقيةإادلوليةإلقيعإأأعاملإ2011أأغسوسإإ2صادرإيفإإإ1.09.113ظهريإرشيفإرمقإ

إ180..........................................2005أأبريلإإ13ال رذابإالنوويإاملعمتدةإمنإطرفإامجلعيةإالعامةإللأممإاملتحدةإإبنيويوركإيفإ

 إاقإبنرشإالربوتوكولإال ضايفإلالتفإ2011صادرإيفإةاحتإديسيربإإ1.09.08ظهريإرشيفإرمقإ

إبنيإامليلكةإاملغريةإوالواكةلإادلوليةإللواقةإاذلريةإمنإأأجلإتوايقإإ1973ينايرإإ30املعقودإيفإ

طارإمعاذدةإعدمإانتشارإالأسلحةإالنووية،إاملوقعإبفييناإيفإ إ194..............................................2004سبمتربإإ22الضامانتإيفإا 

 إ241................................................................................................2017يةإلس نةإمعاذدةإبشأأنإحظرإالأسلحةإالنوو

إالأسلحةإالايولوجية

 ابخنراطإامليلكةإاملغربيةإإ1970يوليوزإإ27بتارخيإإ1.70.107ظهريإرشيفإرمقإ 

إدمنعإاس تعاملإواملتعلقإإ1925يونيهإإ17يفإالربوتوكولإاملربمإجبنيفإيومإ

إ252..........................الغازاتإاخلانقةإوالسامةإواملامثةلإلهاإواملوادإاجلرثوميةإيفإاحلرب.......................................................

 إاخلاصةإحبظرإإ1972بنرشإاتفاقيةإس نةإإ2002يوليوإإ23صادرإيفإإ1.01.297ظهريإرشيفإرمقإ

نتا إإ254..................................جإوختزينإالأسلحةإالاكرتيولوجيةإ)الايولوجية(إأأوإالتكس ينيةإوتدمريإتكلإالأسلحة..اس تحداثإوا 

إالأسلحةإالكمييائيةإ

 نتاجإإ2002أأبريلإإ3صادرإيفإإ1.96.94ظهريإرشيفإرمقإ إبنرشإاتفاقيةإحظرإاس تحداثإوا 

إ260..........................................1993ينايرإإ13إالأسلحةإاملوقعةإبااريسإيفإوختزينإواس تعاملإالأسلحةإالكمييائيةإوتدمريإتكل

 الأسلحةإالتقليدية

 اتفاقيةإحظرإاس تخدامإتقنياتإالتغيريإيفإالايئةإلأغراضإ 

 296...............................................................................................1976عسكريةإأأوإلأيةإأأغراضإعدائيةإأأخرىإلعامإ

 إبنرشإالتفاقيةإبشأأنإمتيزيإإ2000مايإإ3صادرإإ1.99.06ظهريإرشيفإرمقإ

إ302................................................................1991املتفجراتإالاالستيكيةإبغرضإكشفهاإاملوقعةإدمونرتايلإيفإةاحتإمارسإ

 إبنرشإاتفاقيةإحظرإأأوإتقييدإاس تعاملإأأسلحةإإ2002يوليوإإ23صادرإيفإإ1.02.08إظهريإرشيفإرمق

إإ1981أأبريلإإ10تقليديةإمعينةإميكنإاعتاارذاإمفرطةإالرضرإأأوإعشوائيةإالأثرإاملوقعةإبنيويوركإيفإ

إ310.........................................1995أأكتوبرإإ13ا ىلإالتفاقيةإاملهكورةإاملوقعنيإبنيويوركإيفإإ4وإ2والربوتوكولنيإال ضاةينيإرمقإ

 324.................................(.......................1980بروتوكولإبشأأنإالشظاايإاليتإلإميكنإالكشفإعهناإ)الربوتوكولإالأولإلعامإ 

 325.................................(................1980بروتوكولإبشأأنإحظرإأأوإتقييدإاس تعاملإالأسلحةإاحملرقةإ)الربوتوكولإالثالثإلعامإ 

 الربوتوكولإاخلامسإامللحقإابتفاقيةإحظرإأأوإتقييدإاس تعاملإأأسلحةإتقليديةإ 

إ327..............................................................................2003معينةإميكنإاعتاارذاإمفرطةإالرضرإأأوإعشوائيةإالأثرإلعامإ

 نتاجإونقلإالألغامإ  اتفاقيةإحظرإاس تعاملإوختزينإوا 

ةراد،إوتدمريإتكلإالألغامإ إ338.....................................................................................1997اتفاقيةإأأواتواإإ-املضادةإللأ
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 فاقيةإادلوليةإبنرشإالتإ2008مايإإ23صادرإيفإإ1.04.131ظهريإرشيفإرمقإ 

إ352..........................................................................1998ينايرإإ12لقيعإالهجامتإال رذابيةإابلقنابلإاملوقعةإبنيويوركإيفإ

 إبنرشإبروتوكولإماكحفةإصنعإإ2011أأغسوسإإ2صادرإيفإإ1.07.137إظهريإرشيفإرمق

إوانهتاإواذلخريةإوالاجتارإهباإبصورةإغريإمرشوعة،إاملمكلإلتفاقيةإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومك

إ362........................................................2001مايإإ31الأممإاملتحدةإملاكحفةإاجلرميةإاملنظيةإعربإالوطنيةإاملوقعإبنيويوركإيفإ

 إ374..........................................................................................................2008اتفاقيةإبشأأنإاذلخائرإالعنقوديةإلعامإ

 393....................................................................................................................2013معاذدةإجتارةإالأسلحةإلعامإ 

إلأسلحةإللقانوينإالوطينإاإال طار

إجلبإاملوادإاملفرقعة

 409.............................يفإشأأنإجلبإاملوادإاملفرقعة..................................................................إ1914ينايرإإ14ظهريإ 

 إاديتعلقإابلرتخيصإاخلاصإابس تريإإ2009ديسيربإإ8صادرإيفإإ2.09.154مرسومإرمقإ

 420.................................................املوادإاليتإميكنإاس تخداهماإلصنعإاملوادإاملتفجرةإمنإدلنإأأشخاصإغريإصناعإاملفرقعات..

 صادرإيفإ3349.11قرارإلوزيرةإالواقةإواملعادنإواملاءإوالايئةإرمقإ 

إميكنيتعلقإابلرتخيصإاخلاصإابس تريادإاملوادإاليتإإ2011نومفربإإ9

إ422.............................................اس تخداهماإلصنعإاملوادإاملتفجرةإمنإدلنإأأشخاصإغريإصناعإاملفرقعات..........................

إصناعةإاملوادإاملفرقعة

 429.........................................يتضينإنظامإصناعةإاملوادإاملفرقعة....................إ1914أأبريلإس نةإإ14ظهريإرشيفإمؤرخإيفإ 

ايةلإ إجلبإأأسلحةإالصيدإوالأسلحةإالمثينةإلال 

 الرشيفةإويفإمحلهاإواملتاجرةإهباإوةاميإيلزهماإمنإاملؤن

 إيفإضاطإجلبإأأسلحةإالصيدإإ1915يونيوإإ15املؤرخإيفإظهريإرشيفإ

ايةلإالرشيفةإويفإمحلهاإواملتاجرةإهباإوةاميإوالأسلحةإالمثينة إ438.................................................................إيلزهماإمنإاملؤنلال 

إمنعإخروجإاملوادإوالعددإاحلربيةإووسقهاإ

إومرورذاإيفإالاالدإونقلهاإمنإمركبإا ىلإأ خر

 يفإمنعإخروجإاملوادإوالعددإإ1936مارسإإ11مؤرخإيفإإظهريإرشيف 

إ443...........................................................................ونقلهاإمنإمركبإا ىلإأ خر.........إووسقهاإومرورذاإيفإالاالداحلربيةإ

إجلبإالأسلحةإوعددذاإللينوقةإالفرنسويةإمنإال ايةلإ

إالرشيفةإويفإاملتاجرةإهباإومحلهاإوحيازهتاإواستيداعهاإ

 إلبإالأسلحةإوعددذاإيفإضاطإجإ1937مارسإس نةإإ31مؤرخإيفإظهريإرشيفإ

إ448.........................................................منإال ايةلإالرشيفةإويفإاملتاجرةإهباإومحلهاإوحيازهتاإواستيداعهاللينوقةإالفرنسويةإإ
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إمراقبةإعىلإاملوادإاملتفجرة

 إ463................................................................1954ينايرإإ30مؤرخإيفإإظهريإرشيفإيفإا جراءإمراقبةإعىلإاملوادإاملتفجرة

إالزجرإعنإاخملالفاتإللترشيعإاخلاصإ

إابلأسلحةإوالعتادإوالأدواتإاملفرقعةإ

 إللترشيعإبشأأنإالزجرإعنإاخملالفاتإإ1.58.286ظهريإرشيفإرمقإ

إ466........................................................................1958ش تنربإإ2مؤرخإيفإإاخلاصإابلأسلحةإوالعتادإوالأدواتإاملفرقعة

إتنظميإاملوادإاملتفجرةإذاتإالاس تعاملإاملدينإوالشهبإإ

إالاصوناعيةإإالرتةهييةإواملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنية

 إاملتعلقإبتنظميإاملوادإاملتفجرةإإ22.16بتنفيهإالقانونإرمقإإ2018يوليوإإ5صادرإيفإإ1.18.55ظهريإرشيفإرمقإ

إ468.......................ذاتإالاس تعاملإاملدينإوالشهبإالاصوناعيةإإالرتةهييةإواملعداتإاليتإحتتويإعىلإموادإانريةإبريوتقنية........

 إبتحديدإتأأليفإاللجنةإإإإ2019نومفربإإإ25صادرإيفإإإ2.19.622مرسومإرمقإ

إ491...................................................جانإال قلمييةإلليتفجراتإوكيفياتإسريذا............................الوطنيةإلليتفجراتإوالل

 إبتحديدإكيفياتإإإإ2019نومفربإإإ25صادرإيفإإإ2.19.623مرسومإرمقإ

إ496.............................................................منحإبواقةإمراقبةإاملتفجراتإوجتديدذاإوحسهباإوكهاإمدةإصالحيهتا...............

نتاجإوختزينإواس تعاملإالأسلحةإالكمييائيةإوتدمريذاإ إحظرإاس تحداثإوا 

 نتاجإوختزينإواس تعاملإالأسلحةإالكمييائيةإإ36.09القانونإرمقإ  املتعلقإحبظرإاس تحداثإوا 

إ502..................................................إ2011أأغسوسإإ17بتارخيإإإ1.11.141وتدمريذاإالصادرإبتنفيه إالظهريإالرشيفإرمقإ

إاللجنةإالوطنيةإاخلاصةإابلأسلحةإالكمييائية

 إإ2005ينايرإإ17صادرإيفإإ2.04.472مرسومإرمقإ

حداثإاللجنةإالوطنيةإاخلاصةإابلأسلحةإالكمييائية.......................................... إ527.....................................................اب 

إالأسلحةإيفإمجموعةإالقانونإاجلناي

 ............................................................................................إ531........................الأسلحةإيفإمجموعةإالقانونإاجلناي

إاملتعلقإابمجلاعاتإإ113.14القانونإالتنظمييإرمقإإمنإ110الفصلإ

 الصادرإبتنفيه املتعلقإابمجلاعاتإإ113.14القانونإالتنظمييإرمقإمنإإ110الفصلإ 

إ535.......................................................(.2015يوليوإإ7)إ1436منإرمضانإإ20الصادرإيفإإ1.15.85الظهريإالرشيفإرمقإ

إراتإاجلسإالأمنبعضإقرا

 537................................مسأأةلإالأسلحةإالكمييائيةإوالاكرتيولوجيةإ)الايولوجية(....إ-(إ25)ادلورةإإ2662قرارإامجلعيةإالعامةإرمقإ 

 بروتوكولإماكحفةإصنعإالأسلحةإالناريةإوأأجزاهئاإومكوانهتاإواذلخريةإإ-إ55/255قرارإامجلعيةإالعامةإرمقإ 

 540.................................هباإبصورةإغريإمرشوعة،إاملمكلإلتفاقيةإالأممإاملتحدةإملاكحفةإاجلرميةإاملنظيةإعربإالوطنية.....إوالاجتار

 إ551............................2001أأيلول/سبمتربإإ28،إاملعقودةإيفإ4385(إاذليإاخته إاجلسإالأمنإيفإجلس تهإ2001)إ1373القرارإ
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 إ555.............................2004نيسان/أأبريلإإ28،إاملعقودةإيفإ4956(إاذليإاخته إاجلسإالأمنإيفإجلس تهإ2004)إ1540إالقرار

 إ559..............................معاذدةإجتارةإالأسلحة.....................إ-إ2012اكنونإالأول/ديسيربإإ24قرارإاختهتهإامجلعيةإالعامةإيفإ

 اتفاقيةإحظرإاس تحداثإإ-إ2019اكنونإالأول/ديسيربإإ12هتهإامجلعيةإالعامةإيفإقرارإاخت 

نتاجإوختزينإالأسلحةإالاكرتيولوجيةإ)الايولوجية(إوالتكس ينيةإوتدمريإتكلإالأسلحة............................. إ561........................وا 

إ

إمناشريإودورايتإمتعلقةإابلأسلحة
 

 566.........................................ولإالأسلحةإواذلخائرإاملصادرة.................................................حإ46املنشورإرمقإ 

 567.........................................حولإتصفيةإالأسلحةإاملتخلفةإعنإالهالكني..................................إ670منشورإعددإ 

 إ568............................................حولإجترميإمحلإالسالح.......................................إ3سإإ11ةلإدوريةإعددإرسا

 570....................................................حولإاس تفحالإظاذرةإالقنصإالالمرشوع..........إ3سإإ12رساةلإدوريةإعددإ 

 571..................................................حولإتقننيإاملوادإذاتإالاس تعاملإاملزدوج.............إ3سإإ3دوريةإعددإرساةلإإ 

 إ2016ينايرإإ12بتارخيإإ3سإإ102رساةلإدوريةإعددإ 

إ572..........................................................حولإالتعاطيإمعإظاذرةإحيازةإالسالحإدونإمربرإمرشوع....................

إ


