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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/39
ب�إ�صدار نظام تنفـيذ اتفاقية حظر ا�ستحداث
و�إنتاج وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية وتدمير تلك الأ�سلحة
�سلطـان عمـان
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى اتفاقية حظر ا�ستحداث و�إنتاج وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية وتدمري تلك
الأ�سلحة  ،املوقعة فـي مقر الأمم املتحدة بتاريخ  2من فرباير 1993م ,
وعل ــى املر�س ــوم ال�سلطان ــي رقــم  94/122بالت�صديق على اتفاقي ــة حظ ــر ا�ستح ــداث و�إن ــتاج
وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�سلحة ,
وعلى نظام تنفـيذ اتفاقية حظر ا�ستحداث و�إنتاج وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية
وتدمري تلك الأ�سلحة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 97/21
وعلى قانون اجلزاء ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2018/7
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنفـيذ اتفاقية حظر ا�ستحداث و�إنتاج وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية
وتدمري تلك الأ�سلحة امل�شار �إليها  ،ب�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون اخلارجية القرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكام النظام املرفق .
املــادة الثالثــــة
يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم  97/21امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف النظام املرف ــق ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعم ــل ب ــه بع ــد انق�ض ــاء ( )90ت�سع ــني يومــا
من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  2 :مـن رم�ضـــــــــــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  8 :مـن مايــــــــــــــــــو �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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نظام تنفـيذ اتفاقية حظر ا�ستحداث
و�إنتاج وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية وتدمير تلك الأ�سلحة
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيه املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي االتفاقية  ،ويكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها  ،ما مل
يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
�أ  -االتفاقيــة :
اتفاقية حظر ا�ستحداث و�إنتاج وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائي ــة وتدم ــري
تلك الأ�سلحة  ،املوقعة فـي مقر الأمم املتحدة بتاريخ  2من فرباير 1993م .
ب  -املنظمــة :
منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية املن�ش�أة تطبيقا لأحكام املادة ( )8من االتفاقية .
ج  -النظــام :
نظام تنفـيذ اتفاقية حظر ا�ستحداث و�إنتاج وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية
وتدمري تلك الأ�سلحة .
د  -الــوزارة :
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
هـ  -ال�سلطة الوطنية :
ال�سلطة امل�شكلة طبقا لأحكام املادة ( )2من هذا النظام .
و  -جلنة املتابعة :
اللجنة امل�شكلة طبقا لأحكام املادة ( )4من هذا النظام .
ز  -الفريق الوطني :
الفريق امل�شكل طبقا لأحكام املادة ( )6من هذا النظام .
ح  -ال�شخــ�ص :
�أي �شخ�ص طبيعي � ،أو اعتباري .
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املــادة ( ) 2
ت�شكل ال�سلطة الوطنية بقرار من الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون اخلارجية  ،برئا�سة وزارة
اخلارجية  ،وع�ضوية كل من وزارة الدفاع  ،ووزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية  ،و�شرطة عمان
ال�سلطانية  ،والهيئة العامة للدفاع املدين  ،والإ�سعاف .
ويحدد القرار نظام عمل ال�سلطة الوطنية .
املــادة ( ) 3
تخت�ص ال�سلطة الوطنية بالآتي :
�أ  -الإ�شراف على تنفـيذ �أحكام االتفاقية .
ب  -الإ�شراف على و�ضع القواعد والتدابري الت�شريعية الالزمة لتنفـيذ االتفاقية .
ج  -الإ�شراف على الأعمال التي تقوم بها جلنة املتابعة والفريق الوطني .
د  -توفـري املعلومات والبيانات الالزمة للمنظمة والدول الأطراف الأخرى .
هـ  -تي�سري عمليات التفتي�ش .
و � -إبداء الر�أي ب�ش�أن م�شروعات االتفاقات الثنائية بني ال�سلطنة  ،واملنظمة .
ز  -متثيل ال�سلطنة لدى املنظمة .
ولل�سلطة الوطنية �أن تطلب من �أي �شخ�ص تزويدها باملعلومات ذات ال�صلة بالأن�شطة
ال�صناعية الكيميائية � ،أو ا�سترياد املواد الكيميائية � ،أو ت�صديرها  ،ح�سبما يقت�ضيه تنفـيذ
االتفاقية .
املــادة ( ) 4
ت�شكل جلنة املتابعة بقرار من وزير البيئة وال�ش�ؤون املناخية  ،برئا�سة الوزارة  ،وع�ضوية
كل من وزارة الدفاع  ،ووزارة اخلارجية  ،ووزارة النفط والغاز  ،ووزارة التجارة وال�صناعة ،
ووزارة ال�صحة  ،ووزارة ال�ش�ؤون القانونية  ،و�شرط ــة عمــان ال�سلطاني ــة  ،والهيئ ــة العامــة
للدفاع املدين  ،والإ�سعاف .
ويحدد القرار نظام عمل جلنة املتابعة .
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املــادة ( ) 5
تخت�ص جلنة املتابعة بالآتي :
�أ  -تنفـيذ �أحكام االتفاقية .
ب  -التن�سيق مع اجلهات احلكومية املعنية ب�ش�أن تنفـيذ ملحق التحقق على املرافق ،
املرفق باالتفاقية .
ج �	-إعداد م�شروعات القرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكام االتفاقية  ،ورفعها �إلى ال�سلطة
الوطنية لالعتماد .
د  -الإ�شراف على �أعمال الفريق الوطني  ،وتوجيهه .
املــادة ( ) 6
ي�شكل الفريق الوطني بقرار من وزير البيئة وال�ش�ؤون املناخية  ،برئا�سة الوزارة  ،وع�ضوية
كل من وزارة الدفاع  ،ووزارة اخلارجي ــة  ،ووزارة التج ــارة وال�صناعة  ،و�شرطـ ــة عمـ ــان
ال�سلطانية  ،والهيئة العامة للدفاع املدين  ،والإ�سعاف .
ويجوز لوزير البيئة وال�ش�ؤون املناخية �إ�ضافة �أي جهة حكومية �أخرى فـي ع�ضوية الفريق .
ويحدد القرار نظام عمل الفريق الوطني .
املــادة ( ) 7
يخت�ص الفريق الوطني بالآتي :
�أ  -زيارة املرافق اخلا�ضعة للتفتي�ش .
ب  -االجتماع مع املفت�شني الدوليني .
ج  -معاينة املعدات اخلا�صة بالتفتي�ش .
د  -مرافقة املفت�شني الدوليني .
هـ  -مراجعة وتوقيع التقارير التي يعدها املفت�شون الدوليون فـي نهاية زيارتهم .
املــادة ( ) 8
يكون للموظفـني الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة باالتفاق مع وزير
البيئة وال�ش�ؤون املناخية �صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام هذا النظام .
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الف�صــل الثانـــي
املحظــورات
املــادة ( ) 9
ال يجوز لأي �شخ�ص �إنتاج �أو ا�ستخدام � ،أو ا�ستحداث � ،أو حيازة � ،أو تخزين � ،أو االحتفاظ
باملواد املدرجة فـي اجلدول رقم ( )1م ــن ج ــداول امل ــواد الكيميائي ــة املرفق ــة باالتفاقي ــة ،
�أو نقله ــا للأغ ــرا�ض البحثي ــة والطب ــية وال�صيدالنية والوقائية � ،إال بعد احل�صول على
ترخي�ص بذلك من الوزارة  ،وموافقة �شرطة عمان ال�سلطانية  ،ووفقا لأحكام اجلزء
(ال�ساد�س) من ملحق التحقق املرفق باالتفاقية .
املــادة ( ) 10
يحظر على �أي �شخ�ص ما ي�أتي :
�أ  -ا�ستحداث � ،أو �إنتاج � ،أو ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية .
ب  -حيازة � ،أو تخزين � ،أو االحتفاظ بالأ�سلحة الكيميائية .
ج  -نقل الأ�سلحة الكيميائية بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .
د  -القيام ب�أي ا�ستعدادات ع�سكرية ال�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية .
هـ �	-إنتاج �أو حيازة � ،أو االحتفاظ باملواد املدرجة فـي اجلدول رقم ( )1من جداول
املواد الكيميائية املرفقة باالتفاقية � ،أو ا�ستخدامها خارج �أرا�ضي الدول الأطراف
فـي االتفاقية � ،أو نقلها لدولة لي�ست طرفا فـي االتفاقية .
و �	-إعادة نقل املواد املدرجة فـي اجلدول رقم ( )1من جداول املواد الكيميائية املرفقة
باالتفاقية  -التي �سبق نقلها �إلى ال�سلطنة � -إلى دولة �أخرى .
ز  -نقل �أو تلقي �أي من املواد املدرجة فـي اجلدول رقم ( )2من جداول املواد الكيميائية
املرفقة باالتفاقية �إلى� /أو من �أي �شخ�ص فـي دولة لي�ست طرفا فـي االتفاقية .
ح  -نقل �أي من املواد املدرجة فـي اجلدول رقم ( )3من جداول املواد الكيميائية املرفقة
باالتفاقية �إلى �أي �شخ�ص فـي دولة لي�ست طرفا فـي االتفاقية � ،إال وفقا لأحكام
البند (ج) من اجلزء الثامن من املرفق املتعلق بالتحقق .
ط � -إف�شاء �أو الك�شف  -ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة  -عن �أي معلومات يتم احل�صول
عليها من خالل �أحكام هذا النظام �أو االتفاقية �إال لأ�صحاب العالقة املخول لهم ،
وذلك بقدر ما يكون �ضروريا ال�ستخدامها فـيما يتعلق بتنفـيذ التزامات ال�سلطنة
طبقا لالتفاقية �أو لهذا النظام �أو ملعاجلة حالة طارئة تت�صل بال�سالمة العامة .
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الف�صــل الثالــث
الإعالنــات والوثائــق
املــادة ( ) 11
يجب على كل �شخ�ص يتعامل مع الأن�شطة التي ينطبق عليها �أي حكم من �أحكام الأجزاء :
(ال�ساد�س  ،وال�سابع  ،والثامن) من ملح ــق التحقـ ــق املرفق باالتفاقية � ،أو ينتج ()200
مائتي طن � ،أو �أكرث من �إجمايل املادة الواحدة من املواد الكيميائية الع�ضوية املميزة
غري املدرجة فـي جداول املواد الكيميائية املرفقة باالتفاقية خالل العام � ،أو ينتج ()30
ثالثني طنا � ،أو �أكرث من �أي مادة كيميائية ع�ضوية مميزة غري مدرجة فـي جداول املواد
الكيميائية املرفقة باالتفاقية  ،وحتتوي على عنا�صر الف�سفور �أو الكربيت �أو الفلور  ،خالل
العام  ،والتي ينطبق عليها �أي حكم من �أحكام اجلزء التا�سع من ملحق التحقق املرفق
باالتفاقية  ،القيام مبا ي�أتي :
�أ � -إبالغ الوزارة بالأن�شطة املتعلقة باملواد الكيميائية املدرجة  ،مبا فـي ذلك الإنتاج ،
واال�سترياد  ،والت�صدير  ،وذلك من خالل تعبئة ا�ستمارة الإعالنات املعدة لهذا
الغر�ض .
ب � -إب ــالغ الـ ــوزارة بالأن�شط ــة املتعلق ــة باملرافــق املنتجة للمواد الكيميائية الع�ضوية
املميزة  ،وذلك من خالل تعبئة ا�ستمارة الإعالنات املعدة لهذا الغر�ض .
ج �	-إر�س ــال ا�ستم ــارات الإعالنــات امل�شار �إليها فـي البندين �( :أ) و(ب) من هذه املادة
�إلى الوزارة قبل نهاية �شهر يناير من كل عام  ،ما مل حتدد الوزارة تاريخا �آخر .
د  -توث ــيق الأن�شطـ ــة املن�ص ــو�ص علي ــها فـ ــي البنديـ ــن �( :أ) و(ب) م ــن هـ ــذه املـ ــادة
فـي �سجالت خا�صة  ،واالحتفاظ بتلك ال�سجالت ملدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات
من تاريخ ممار�سة الن�شاط .
هـ  -ت ــزويد الوزارة بـ ـ�أي معلوم ــات تطلبه ــا تك ــون ذات �صلـ ــة بالإعالنـ ــات املطلوب ــة
من ال�سلطنة � ،أو ت�ساعد فـي تنفـيذ االتفاقية � ،أو هذا النظام .
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الف�صـــل الرابـــع
التفتيــ�ش
املــادة ( ) 12
يخ�ضع للتفتي�ش كل من ي�ستخدم � ،أو يتعامل مع املواد الكيميائية املدرجة فـي جداول
املواد الكيميائية املرفقة باالتفاقية  ،كما تخ�ضع للتفتي�ش مرافق �إنتاج املواد الكيميائية
الع�ضوية املميزة  ،وفقا ملا يق�ضي به ملحق التحقق املرفق باالتفاقية .
املــادة ( ) 13
يجب على �أي �شخ�ص م�س�ؤول عن �أي مرفق من املرافق اخلا�ضعة للتفتي�ش القيام مبا ي�أتي :
�أ  -ت�سهيل دخول املفت�شني الدوليني  ،والفريق الوطني  ،و�أي مراقب فـي حالة التفتي�ش
بالتحدي � ،إلى موقـ ــع التفتيــ�ش .
ب  -ت�سهيل ح�صول املفت�شني الدوليني  ،والفريق الوطني على ال�سجالت ذات العالقة
باملرفق .
ج  -تزويد املفت�شني الدوليني والفريق الوطني بجميع البيانات واملعلومات ذات العالقة
باملرفق .
د  -ال�سماح ب�أخذ العينات وحتليلها والتقاط ال�صور طبقا لأحكام االتفاقية  ،وهذا
النظام  ،والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لأحكامه .
هـ  -ال�س ــماح برتكي ــب وا�ستخ ــدام �أدوات و�أنظمة الر�صد امل�ستمر والت�شميع  ،و�إخطار
الفريق الوطني فورا فـي حالة حدوث �أي �ضرر � ،أو احتمالية حدوثه  ،مع �إمكانية
ت�أثريه على �أنظمة الر�صد .
املــادة ( ) 14
يتمتع املفت�شــون الدوليون باالمتيــازات واحل�صانات املو�ضحــة وفقا لأحكام ملحق التحقق
املرفق باالتفاقية  ،وفـي حالة جتاوز حدود �سلطاتهم يحق لل�سلطنة اتخاذ الإجراءات
الالزمة لإ�سقاط تلك احل�صانة واالمتيازات وفقا لتلك الأحكام .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1292

الف�صــل الخامــ�س
العقوبـات
املــادة ( ) 15
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،ي�سري فـي �ش�أن
اجلرائم املرتكبة باملخالفة لأحكام هذا النظام  ،العقوبات املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل .
املــادة ( ) 16
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات  ،وال تزيد على ( )20ع�شرين �سنة ،
وبغرامة ال تقل عن ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )100000مائة �ألف
ريال عماين  ،كل من خالف �أحكام البنود �( :أ  ،ب  ،ج  ،د) من املادة ( )10من هذا النظام  ،وفـي
جميع الأحوال يجب احلكم مب�صادرة الأ�سلحة الكيميائية .
املــادة ( ) 17
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )10ع�شر �سنوات ،
وبغرامة ال تقل عن ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )50000خم�سني
�أل ــف ريــال عمانـ ــي  ،كل من خالف �أحكام البندين ( :هـ  ،و ) من املادة ( ، )10واملادة ()11
من هذا النظام .
املــادة ( ) 18
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقل عن ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )10000ع�شرة �آالف ريال
عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل من خالف حكم البند (ز) من املادة ( )10من هذا
النظام .
املــادة ( ) 19
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر واحد  ،وال تزيد على (� )2سنتني  ،وبغرامة ال تقل
عن (� )2000ألفـي ريال عماين  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني  ،كل من خالف حكم البندين ( :ح  ،ط) من املادة ( )10من هذا النظام .
املــادة ( ) 20
يعاقب بغرامة ال تقل عن ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ()50000
خم�سني �ألف ريال عماين  ،كل من خالف حكم املادة ( )13من هذا النظام .

