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 الخدمات االستشارية

 القانون الدولي اإلنساني في مجال

___________________   

 

 لحظر األسلحة الكيميائية وتدميرها 1993اتفاقية عام 
 

فذ  فةذة صذك    ر هذه  األسذلحةاألسلحة الكيميائية وتدمي خداموصنع وتخزين واست استحداثتصنف اتفاقية حظر 

 الحذر  العالميذة األولذ  يمجذر  أن وعذع . وللضايذةة لهذا ثاذاب يضي ذة استعمال أسذلح ظرالقان ن الدول  الت  تح

 1925يروت كذ ل ننيذف لعذام  حظذروسائل الحر  الكيميائية والجرا مية و اللج ء إل أ ان الرأي العام  أوزابها

س مذن مأذا استعمالها وهذ  قتاليذة عمليذا  الالقذان ن اا  الصذلة يرذير ال ئ. وهكها عزز اعتمذا  اتتفاقيذة مأذدأس أساسذيا

وتفاوعذ  الذدول ينذأن المأدأ القائل يأن أطراف النزاع ت تتمتع يحذ  مللذ  فذ  ااتيذاب أسذاليا ووسذائل القتذال. 

 عذذام كذذان ن النان نينذذاير 13فذذ  يذذابيم يذذ م عليهذذا للت قيذذع الأذذا  اتتفاقيذذة فذذ  إطذذاب مذذ تمر نذذزع األسذذلحة وفذذت  

 لضالأية العظم  من الدول. لالي م  ةملز  م  . وه  1997نيراننأيريل  29، ام  ال  حيز التنفيه ف  1993

 

 أهداف االتفاقية 

 

 تهدف اتتفاقية من نهة إل 

استأعا  استخدام أسلحة 

س  كيميائية تكمل هه  . ونهائيا

اتتفاقية وتعزز ف  ن انا 

يروت ك ل ننيف لعام عديدة 

المتعل  يحظر استعمال  1925

الضازا  الخانقة أو الرامة أو 

يهها وال سائل الجرا مية ما شا

عل  غراب ، والك أاناء الحر 

ح ل األسلحة  1972اتفاقية 

  )الجرا مية(، الأي ل نية

 

هه  م ا  وإعافة إل  أن 

 ا تحفظخ ع للاتتفاقية ت ت

عل  هها  (، فإنها22)الما ة 

حظر   سع نلاقت النح 

استخدام األسلحة الكيميائية 

 إنتانهالينمل استحدااها و

اقتناءها ونقلها، كما ونها تخزيو

تلالا يتدميرها وتدمير 

 فيها.  ت نتجالمراف  الت  

 

 

ولمذذا كانذذ  اتتفاقيذذة تقذذ م مذذن 

نهة أارى عل  فكرة أن التقدم 

فذذذ  مجذذذال الكيميذذذاء ينأضذذذ  أن 

عل  لمصلحة اإلنرانية  خدمرتي  

علذ  فإنها تنجع  ونه الحصر،

تلذذذذذ ير الصذذذذذناعة الكيميائيذذذذذة 

 محظذذذذذ بةألغذذذذذرات ليرذذذذذ  

، وت خ ذذذعها يم نذذذا أحكامهذذذا

كمذذا تذذن   .لإلشذذراف والرقايذذة

مرذذذذاعدة لعلذذذذ  وعذذذذع نظذذذذام ل

الذدول التذ  نيايذة عذن حماية الو

تتلقذذذذذ  تهديذذذذذدا  أو تتعذذذذذرت 

لهجمذذذذذذا  ي اسذذذذذذلة أسذذذذذذلحة 

 كيميائية. 

 

 األسلحة وتدميرها حظر

تتعهد كل  ولة طرف ف  هه  

اتتفاقية يأت تق م تح  أي 

 يما يل : ظروفظرف من ال

 ( 1الما ة  من 1فقرة )ال

 استحداث أو إنتاج ي

األسلحة الكيميائية أو 

أو يلريقة أارى  حيازتها

تخزينها أو اتحتفاظ يها، 

 أو نقلها؛  

 استعمال األسلحة ي

 الكيميائية؛

   يالقيذذذذذام يذذذذذأي اسذذذذذتعدا ا

عرذذذذذذذذذذكرية تسذذذذذذذذذذذتعمال 

 األسلحة الكيميائية؛ 

   يمراعدة أو تنجيع أو حذ

علذذ  يذذأي طريقذذة أي كذذان 

يذذذذام يأننذذذذلة محظذذذذ بة الق

 يم نا هه  اتتفاقية. 

س استعمال  ظروتح اتتفاقية أي ا

ع امل مكافحة النذضا ك سذيلة 

مذذذن المذذذا ة  5للحذذذر  )الفقذذذرة 

1.) 

فذذذ   تتعهذذذد كذذذل  ولذذذة طذذذرفو

اتتفاقيذذذذذة مذذذذذن نهذذذذذة أاذذذذذرى 

 يتدمير: 

  األسذذلحة الكيميائيذذة وكذذهلك

مرافذذذذذ  إنتذذذذذاج األسذذذذذلحة 

الكيميائيذذة التذذ  تمتلكهذذا أو 

ف  حيازتها أو تكذ ن تك ن 

مكذان يخ ذع أي قائمة فذ  

ل تيتهذذذذذذذذذا أو سذذذذذذذذذيلرتها 

مذذن المذذا ة  4و 2)الفقرتذذان 

( علذذذ  أن تنتهذذذ  عمليذذذة 1

فذذ  غ ذذ ن مذذا ت التذذدمير 

مذن عنر سذن ا  يزيد عن 

 ا ل اتتفاقية حيذز التنفيذه 

 4مذذذذذن المذذذذذا ة  6)الفقذذذذذرة 

 (؛5من الما ة  8والفقرة 

  نميذذذع األسذذذلحة الكيميائيذذذة

تها ف  أباع  أي الت  الف

س   ولذذذة طذذذرف أاذذذرى وفقذذذا

للمرفذذذ  المتعلذذذ  يذذذالتحق  

ذذ  3ل لالتفاقيذذة )الفقذذرة المكم 

 (.1من الما ة 

 

األسلحة المحظورة ومرافق 

 اإلنتاج

 

س  س عامذذا تت ذذمن اتتفاقيذذة تعريفذذا

ينذذمل كذذل لألسذذلحة الكيميائيذذة، 

عتأذذر ت  مذذا يذذدال فذذ  تك ينهذذا. و

أسللللللللحة العناصذذذذذذذر التاليذذذذذذذة 

مجتمعذذذذذذة أو  إمذذذذذذا، كيميائيللللللة

مذذن  9و 3و1 منفذذر ة )الفقذذرا 

  :(2الما ة 

  ،المذذذ ا  الكيميائيذذذة الرذذذامة

المذذ ا  الرذذالئف )يمذذا فيهذذا 

فذذ  دال التذذ  تذذ (المفاعلذذة

مذذا ، أي مرحلذة فذ  إنتانهذا

 المذذذذ ا  المخصصذذذذةعذذذذدا 

ألغذذذذذذذرات غيذذذذذذذر  منهذذذذذذذا

محظذذذذذ بة يم نذذذذذا هذذذذذه  

ت سذذذذذذذذذذذيما اتتفاقيذذذذذذذذذذذة، و

الصذذذذذناعية أو األغذذذذذرات 



 

 

 

 2 

يذذذذذذة أو الزباعيذذذذذذة أو الأحن

أو  ،اللأيذذذة أو الصذذذذيدتنية

ألغذذذذذذرات ال قايذذذذذذة مذذذذذذن 

أو  الرذامة الم ا  الكيميائيذة

أو ألغذذرات إنفذذاا القذذان ن 

ألغرات عركرية ت صلة 

لهذذذذذا ياسذذذذذتعمال األسذذذذذلحة 

 الكيميائية؛ 

  الهاائر واألنهزة

س  المصممة اصيصا

ية أو أإلحداث ال فاة 

عن عراب أارى أ

طري  ما ينأع  نتيجة 

م ا  من  استخدامها

 كيميائية سامة؛

   مصممة أية معدا

اصيصاس تستعمال 

مأاشرة  يتصل

ياستخدام هه  الهاائر 

 واألنهزة المحد ة. 

 

مرف  إنتاج "وي قصد يمصلل  

أية معدا   "األسلحة الكيميائية

وكهلك أية يناية ت ند يداالها 

هه  المعدا  ويجري تصميمها 

أو تعأةة هه   أو يناؤها إلنتاج

لما ة امن  8لفقرة األسلحة )ا

2).  

 

 ق  قنظام التح

س اتتفاقيذذذة نظامذذذ  ذذذعت س ملزمذذذ ا  ا

أنذذل بصذذد مذذدى لتحقذذ  مذذن ل

لتزاماتهذذذذذذا تلذذذذذذدول امتنذذذذذذال ا

تذذذذذذذدمير ياتتفاقيذذذذذذذة يم نذذذذذذذا 

والمرافذذذ   األسذذذلحة الكيميائيذذذة

يذر  و الت  ت نتجها أو تحتفظ يهذا

ا النظذذذذذام يالتفصذذذذذيل فذذذذذ  هذذذذذه

 ،المرفقذذذذا  المكملذذذذة لالتفاقيذذذذة

 إعالنذذا صذذداب يذذن  علذذ  إو

يإنتذذاج  تتعلذذ اذذم سذذن ية مأدئيذذة 

ألغذرات  ةكيميائيذالدولة مذ ا  

 7الفقذذرة و ؛3)المذذا ة  ةصذذناعي

مذذذن  9والفقذذذرة ؛ 4المذذذا ة مذذذن 

مذذن  8و 7الفقرتذذان و ؛5المذذا ة 

؛ والمرفذذذذ  المتعلذذذذ  6المذذذذا ة 

 يالتحق (.

 

س مذن اذاللالتحق   يجريو  فعليا

: التفتللللي االاذذذذة أنذذذذ اع مذذذذن 

من اإلعالنذا  التحق  المنهج  

لتفتذذذي  ال طنيذذذة عذذذن طريذذذ  ا

 وأ؛ (6إلذ   4)المذ ا  الم قع  

الرامذذ  فقذذ   يالتحذذدي التفتذذي 

ت عي  وترذ ية أيذة مرذألة إل  

س ينذأن احتمذال عذدم  قد تنير قلقذا

اتتفاقية )الما ة اتمتنال ألحكام 

( أو أعمذذذال التفتذذذي  اسذذذتنا اس 9

إلذذذ  ا عذذذاء ياسذذذتعمال أسذذذلحة 

 (. 10كيميائية )الما ة 

لمذذذذذذ ا  الكيميائيذذذذذذة وتخ ذذذذذع ا

ألغذذذرات  خدمةالرذذذامة المرذذذت

هذذه  يم نذذا ليرذذ  محظذذ بة 

اتتفاقيذذة والمرافذذ  اا  الصذذلة 

س  لتدايير التحق  حرذأما يها أي ا

لمرفذ  ه  منص ص عليه فذ  ا

مذذن  2المتعلذ  يذذالتحق  )الفقذذرة 

 (. 6الما ة 

  

منظمة حظر األسلحة 

 الكيميائية 

ت للع منظمذة حظذر األسذلحة 

الكيميائيذذة يمهمذذذة الرذذهر علذذذ  

تذ ف ر اتتفاقية وأحكام هه   تنفيه

ف  مذا  والتعاون لتناوبل محفالس 

 يذذذذذين الذذذذذدول األطذذذذذراف فذذذذذ 

اتتفاقيذذذة التذذذ  تكذذذ ن نميعهذذذا 

س أع ذذذذاءس فذذذذ  المنظمذذذذة  فعليذذذذا

(. 8مذذن المذذا ة  2و 1)الفقرتذذان 

وتتذذ ل  األمانذذة الفنيذذة لمنظمذذة 

الكيميائيذة، التذ   حظر األسذلحة

تتخه من تهاي مقراس لهذا، تنفيذه 

إنذذذذذذذراءا  التحقذذذذذذذ  وتقذذذذذذذديم 

تقنيذذذة إلذذذ  الذذذذدول المرذذذاعدة ال

األطراف ف  مجال تنفيه أحكذام 

 ومذذا 37و 3اتتفاقيذذة )الفقذذرا  

 (. 8الما ة من يعدها، 

 ولذذة طذذرف  علذذ  كذذل يتحذذتمو

 وطنيذذذة هيةذذذةإننذذذاء أو  رذذذميةت

يكذذذذ ن  وطنذذذذ كمركذذذذز تعمذذذذل 

لتذذأمين اتتصذذال همذذزة وصذذل 

منظمذذة حظذذر األسذذلحة الفعذذال ي

مذذن المذذا ة  4الكيميائيذذة )الفقذذرة 

الهيةذة ال طنيذة (. وت  ي هه  7

س فذذذ  ت  أحكذذذامنفيذذذه  وباس أساسذذذيا

تحديذذد ت تذذر  مهمذذة و ،اتتفاقيذذة

صذذالحياتها ونذذكيلها وتيتهذذا وت

 . المعنية الدولة لتقديرالتنفيهية 

 

 

على الصعيد إجراءات التنفيذ 

 الوطني

 

طرف، عل  كل  ولة يجا 

وفقاس إلنراءاتها الدست بية، أن 

التنريعية تعتمد التدايير 

لتنفيه الالزمة  واإل ابية

ال اقعة عل  عاتقها  لتزاما ات

اتتفاقية )الما ة  يم نا هه 

وإيالغ منظمة حظر  ،(7

األسلحة الكيميائية يما اتخهته 

من تدايير ف  هها الخص ص 

(. 7 من الما ة 5)الفقرة 

س لو ح ل  ا الاتالفتالفيا

 نأض  إ باج تعريفي ،تفريرال

ألسلحة الكيميائية المنص ص ا

ف  التنريع  عليه ف  اتتفاقية

 .ال طن 

  

تمديد كل  ولة يتعين عل  و

تلأي  تنريعاتها الجزائية 

أننلة يحي  تنمل أية 

اتتفاقية هه  يم نا محظ بة 

وف  ظ بة تلك المحت سيما )

 5و1 تين، الفقر1ة أحكام الما 

الن  (، و2، الفقرة 6والما ة 

  هه  اإلنراءا  يتلأعل  

 الجزائية عل  بعاياها اابج

، 7)الما ة  حدو ها اإلقليمية

 (.1الفقرة 

 

األساس  بوما وين  نظام 

عل   1998عام المعتمد ف  

لمحكمة الجنائية ااتصاص ا

ن ي زعم مقاعاة ميالدولية 

 تنمل رائم حر يابتكايهم ن

الضازا  الخانقة أو  خداماست

غيرها من الضازا   الرامة أو

 ف  حكمها منما  ونميع

 نهزةاأل م ا  أوالر ائل أو ال

 (18)) (  (2) 8)الما ة 

 ((.14( )هـ( )2) 8والما ة 

 

ت علذذ  أ يذذةويذذن  مأذذدأ التكامل

تمذذذابل المحكمذذذة ااتصاصذذذها 

فذذذذذذذذ  مقاعذذذذذذذذاة المجذذذذذذذذرمين 

إت عنذذذذدما تكذذذذ ن  المزعذذذذ مين

غيذر قذا بة علذ   المعنية الدولة

المجذذذرمين أو هذذذ تء مالحقذذذة 
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عنذذدما تكذذ ن غيذذر باغأذذة فذذ  

الك. وت يد من التهكير هنا يأنه 

لالسذتفا ة مذذن هذها المأذذدأ يتعذذين 

سذذذن تنذذذريع علذذذ  الدولذذذة أوتس 

مالحقذذذة مرتكأذذذ  مكنهذذذا مذذذن ي

 نرائم الحر . 

 

ويت قف شكل وم م ن 

نفيه لت األارى الالزمةتدايير ال

ة عل  مخزونا  اتتفاقي

ف  األسلحة والمراف  الت  

 ولة طرف ما، وكهلك ح زة 

عل  طأيعة صناعتها 

تكفل هه  جا أن وي الكيميائية. 

التدايير وتيرر ما يل  من نملة 

 أم ب أارى: 

 

 المراعدة تقديم التعاون و

القان نية يين الدول 

األطراف ف  مجال تنفيه 

اتلتزاما  المنص ص 

ت ة، وعليها ف  اتتفاقي

منع وزنر األننلة سيما 

من  2المحظ بة )الفقرة 

 (؛7الما ة 

  وطنية هيةة تعيين أو إنناء

تك ن مر ولة عن تأمين 

فعال مع منظمة التصال ات

حظر األسلحة الكيميائية 

 األارى والدول األطراف

 (؛ 7من الما ة  4)الفقرة 

 لمعل ما  انقل اتلتزام ي

الالزمة إلصداب إعالنا  

من وكاملة  قيقة وطنية 

هيةة إل  الالجها  المعنية 

 ال طنية؛ 

   ف  إطاب نظام التحق

حكام المرف  وفقاس ألو

التحق :  ا ل المتعل  ي

معدا  التفتي   إزالةو

منظمة حظر خاصة يال

األسلحة الكيميائية والم ا  

و ا ل فرق  عتمدة،الم

التفتي  إل  المراف  وسير 

أعمال التفتي ، ااصة ف  

  يأاه العينا  ما يتعل

 وتحليلها؛ 

 ال طنية ل ائ  ال استعرات

جابة القائمة ف  مجال الت

الم ا  الكيميائية لجعلها ف  

مترقة مع م ع ع 

المنن   اتتفاقية والضرت 

من )هـ(  2)الفقرة  هامن

( وطأقاس 11الما ة 

إلنراءا  المراقأة 

 الملل ية يم نا اتتفاقية؛ 

  الت  المعل ما  اعتأاب

ا كل  ولة طرف تتلقاه

من منظمة يص بة م تمنة 

حظر األسلحة الكيميائية 

معل ما  سرية وإيالئها 

س  معاملة ااصة، طأقا

المرف  ال اب ة ف  حكام لأل

 6المتعل  يالررية )الفقرة 

 (؛ الرايعةمن الما ة 

 

  اتمتيازا احترام 

والحصانا  الالزمة 

نظمة حظر األسلحة لم

م ظفيها الكيميائية و

 ن يم نا اتتفاقيةالمعيني

لممابسة ال ظائف 

)الفقرا  المنص ص عليها 

 ،8الما ة  من 48-51

 التحق (.ي المتعل والمرف  

 

 آلية االستعراض والتنفيذ

 

س  من اتتفاقية،  8للما ة  وفقا

ينأض  عقد م تمر سن ي للدول 

وي نرف الم تمر األطراف. 

ياعتأاب  الجهاز الرئير  

لمنظمة حظر األسلحة 

يائية عل  تنفيه اتتفاقية. الكيم

قرابا  وتقديم  ويج ز له اتخاا

ت صيا  ينأن نميع المرائل 

الت  تدال ف  نلاق اتتفاقية، 

، يما ف  الك عمان اتمتنال

مر وليا  أارى. من نملة 

كل وي عقد م تمر استعراع  

 لالطالع عل امم سن ا  

مزيد ي وتنفيهها اتتفاقية سير

 من التفصيل. 

 

عالوة عل  اتتفاقية أننأ  و

س الك مجلر س تنفيهي ا ز يعزيضية ت ا

حي  تنفيه الفعال لالتفاقية، ال

ف عل  األمانة اشريت ل  اإل

تعاون مع الرللة الالفنية، و

تيرير ال طنية لكل  ولة، و

ما يين  التناوب والتعاون ف 

 الدول األطراف.

 

األمانة الفنية لمنظمة  راعدتو

 كالس  حظر األسلحة الكيميائية

 م تمر الدول األطرافمن 

يخ ل لها والمجلم التنفيهي. و

س  لتنري  مع الدول ا أي ا

األطراف ينأن المرائل اا  

 الصلة.

ح ل لمزيد من المعل ما  و

، ي رن  تنفيه أحكام اتتفاقية

م قع منظمة اتطالع عل  

حظر األسلحة الكيميائية 
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