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 الملخص التنفيذي

 
االستراتيجية. سيكون ( من أجل تقديم مساعدة عملية خاصة بتفعيل ضوابط تجارة المواد WCO)يأتي دليل التنفيذ هذا استجابة لطلبات أعضاء منظمة الجمارك العالمية 

ة منظمة الجمارك العالمية فيما يتعلق بتطوير عمليات وإجراءات تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية ومراجعتها إضافة إلى صياغ  هذا الدليل بمثابة دليل ألعضاء
ية نظام حالي، وكل هذا . هذا الدليل يخدم أغراًضا مختلفة سواء كانت متعلقة بكيفية تنفيذ الخطوات األولى أو كيفية تحسين فعاللك المهامإطار عمل للتدريب على ت

 . التوصيات الواردة في هذا الدليل ليست إلزامية. استناًدا إلى كل موقف من مواقف اإلدارة
 

. يناقش القسم الموجه  كبار مديري الجمارك ومسؤولي السياسات الجمركية وقسم يخص موظفي الجمارك في العمليات ينقسم هذا الدليل إلى قسمين أساسيين، قسم يخص
ضاع االستراتيجية وتهيئة األو مديري الجمارك أهمية ضوابط تجارة المواد االستراتيجية ودور الجمارك وكيفية تنفيذ عمليات وإجراءات تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد    لكبار

صف هذا القسم على وجه الخصوص الوظائف الرئيسية  . بينما يناقش القسم الموجه لموظفي الجمارك في العمليات األساليب المستخدمة لتنفيذ تلك األنشطة. يإلنجاحها
 .التي تتضمن عملية مراقبة تجارة المواد االستراتيجية بوجه عام واألنشطة المتعددة المقترنة بها

 
بعض االلتزامات الدولية الخاصة بتفعيل نظام مراقبة المواد االستراتيجية التي اتخذها أعضاء منظمة الجمارك   1. ُيدرج في الملحق ة تلي هذين القسمينثمة ملحقات عد

خلفية موجزة عن أسلحة الدمار الشامل تحدد بصورة كبيرة البضائع التي   2. ُيقدم الملحق 1.1.2العالمية والمتعلقة بإطار العمل العالمي الذي يخضع للمناقشة في القسم
( لتقديم HSفًقا لفصول النظام المنسق ). أُعد هذا الملحق و لمحات مختصرة عن بضائع استراتيجية عدة 3. بينما يوفر الملحق ُتعتبر استراتيجية ضمن السياق الدولي

بإيجاز بعض التحديات في استخدام النظام المنسق للبضائع االستراتيجية كما يوضح بعض  4مرجع خاص بالبضائع االستراتيجية من منظور جمركي. ُيناقش الملحق 
(، لعمل قائمة مختصرة بالمواد الكيميائية CAS)جل دائرة المستخلصات الكيميائية أحد نظم الترميز تلك، س  5. يستخدم الملحق نظم الترميز األخرى التي يمكن مراعاتها

فهرًسا أبجدًيا للسلع االستراتيجية   7مسرًدا للمصطلحات ويقدم الملحق    6. وفي النهاية يقدم الملحق  ستخلصات الكيميائيةاالستراتيجية من خالل رقم القيد في سجل دائرة الم
 . 3المعروضة في الملحق 
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 تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية لمسؤولي السياسات الجمركية وإدارة الجمارك .1

 مقدمة 1.1

عمليات التجارة وحركة المسافرين، وحماية المجتمع، والتراث  تعمل إدارات الجمارك على تنفيذ مجموعة كبيرة من السياسات الحكومية ومنها تحصيل اإليرادات مدى امتثال  
قبة المواد االستراتيجية . يحمي نظام مراا نيابة عن الوزارات والجهات الحكومية األخرى ذلك غالبً  ى الثقافي، والملكية الفكرية، وتجميع اإلحصاءات، وحماية البيئة، وُيجر 

(STCE المجتمع من عمليات االقتناء العابرة ) للحدود الوطنية لألسلحة والبضائع االستراتيجية المستخدمة في التطوير والنقل. تلعب الجمارك دوًرا جوهرًيا في عملية
 1.ذلكمما يتيح مراقبةتدفق البضائع واألشخاص والمركبات عبر الحدود وضبط  الفريدينتفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية نظًرا لنطاق السلطة والمسؤولية  

 
على مشروع تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية المقدم من سكرتير المنظمة الذي ُيركز   2013وافقت لجنة تفعيل النظام بمنظمة الجمارك العالمية في مارس 

اعدة الدول األعضاء بمنظمة الجمارك العالمية والبالغ عددها  على تقديم المساعدات الفنية فيما يتعلق بتفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية وذلك من أجل مس
راقبة تجارة هذا المستند الصادر عن منظمة الجمارك العالمية وملحقاته بمثابة مرجع ألعضاء المنظمة عند إنشاء برنامج داخلي خاص بهم لتفعيل نظام م  ُيعد.  دولة  179

 . المواد االستراتيجية أو مراجعة البرنامج
 

لمكافحة االنتشار؛    ” اتخاذ وتنفيذ إجراءات فعالة“ والقرارات األخرى ذات الصلة جميع الدول األعضاء  1540 (UNSCR) ناشد قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  
راقبة تجارة المواد االستراتيجية بيد أن النجاح يعتمد في النهاية على القيادة الفعالة داخل الدول المعنية لضمان اتخاذ تلك اإلجراءات وتنفيذها. سيساعد مشروع نظام م

اعتماد قواعد   . وإضافة إلى ذلك فإنلدول األعضاء بمنظمة الجمارك العالمية على الوفاء بالتزاماتهاا
وممارسات تفعيل النظام الواردة في هذا المستند سيساعد الدول األعضاء بالمنظمة على تأمين التجارة 

(، وتوفير SAFE)ارة الدولية وتيسيرها بصورة أفضل، بما يتسق مع قواعد ومعايير أمن وتيسير التج
رامية، إضافة إلى زيادة مستوى حماية أفضل لموانيها ومقاطعاتها من االستغالل جراء أي أعمال إج

تعمل اإلجراءات الفعالة الخاصة بتفعيل نظام األمان بالدولة ومستوى األمان لدى الشركاء التجاريين.  
مراقبة تجارة المواد االستراتيجية على تحديد عمليات الشحن التي من المحتمل أن تكون مرتفعة  

ر من شحنات ذات مخاطر أقل من خالل  المخاطر مع السماح في الوقت ذاته بنقل كميات أكب
 .  الموانئ للحث على تنفيذ عمليات تجارية مشروعة أكبر وأسرع

 
موجه إلى مسؤولي السياسة وإدارة الجمارك العليا من أجل   1. الجزء ُيعد دليل التنفيذ هذا أحد المنتجات الرئيسية لمشروع تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية

 2. الجزء مساعدتهم في وضع إجراءات لمراقبة تجارة المواد االستراتيجية وإيجاد ظروف تتيح النجاح
وجه إلى موظفي الجمارك المختصين بتنفيذ العمليات إلنفاذ البرامج حيث ُيوفر لهم المعلومات التقنية  م

 .الالزمة إلنفاذ ضوابط تجارة المواد االستراتيجية

 تعريف البضائع االستراتيجية وأهميتها 1.1.1
: إمكانية استخدام سلسلة  تواجه مصالح الجمارك اثنين من سيناريوهات التهديدات االستراتيجية وهما

كانية استخدام ( وإم” قنبلة في صندوق “ اإلمداد باعتبارها نظاًما لنقل أسلحة الدمار الشامل )سيناريو 
. ُيعالج سيناريو التهديد األول من  سلسلة اإلمداد لنقل المواد والمعدات والمكونات الالزمة إلنتاج سالح

أمن وتيسير التجارة بينما ُيعالج   2مثل إطار عمل معايير   خالل مبادرات األمن الخاصة بسلسلة اإلمداد
 . التهديد الثاني من خالل مراقبة تجارة المواد االستراتيجية

 
، والعناصر المقترنة بها  3ُيقصد بالبضائع االستراتيجية أسلحة الدمار الشامل، واألسلحة التقليدية

 
لتمييز أهمية مراقبة البضائع االستراتيجية في المعامالت الدولية المتنوعة ومنها االستيراد،  ”مراقبة الصادرات“بدالً من مصطلح ”مراقبة المواد االستراتيجيةيُستخدم مصطلح “ 1

 .والتصدير، والنقل، والشحن بين البواخر وغيرها من المعامالت
2-framework-package/safe-ls/tools/safetoo-and-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-http://www.wcoomd.org/

standards.pdf?la=en-of 
المصممة لإلصابة بإصابات مثل  )، وكذلك األسلحة الكيميائية (المصممة لعمل دمار شامل من خالل االنبعاثات المتفجرة من الطاقة النووية)تتضمن أسلحة الدمار الشامل األسلحة النووية 3

(  الُمصممة الستخدام البكتريا إلصابة اإلنسان أو الماشية أو المحاصيل بأمراض)، واألسلحة البيولوجية (مير الجهاز العصبي من خالل التفاعالت الكيميائيةاالختناق، التَنَفَّط، أو تد
على  )موجزة عن أسلحة الدمار الشامل ونظم نقلها على معلومات  2يحتوي الملحق (. المصممة إلحداث أمراض وتعطيل شامل من خالل انتشار النشاط اإلشعاعي)واألسلحة اإلشعاعية 

 (.  سبيل المثال الصواريخ الباليستية، والقذائف االنسيابية، والطائرات بدون طيار

تلعب الجمارك دورًا جوهريًا في عملية تفعيل 
 .االستراتيجيةنظام مراقبة تجارة المواد 

يُقصد بالبضائع االستراتيجية أسلحة الدمار  
الشامل، واألسلحة التقليدية، والعناصر  

المقترنة بها المتضمنة في عمليات 
التطوير أو اإلنتاج أو استخدام تلك 

 .نقلهااألسلحة ونظم 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/safe-framework-of-standards.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/safe-framework-of-standards.pdf?la=en


قوائم المراقبة  5ستراتيجية من خالل إدراجها على إ يمكن تحديد البضائع بوصفها بضائع 4. تلك األسلحة ونظم نقلهاالمتضمنة في عمليات التطوير أو اإلنتاج أو استخدام 
 . الوطنيةللمستخدم النهائي ألسلحة الدمار الشامل أو لالستخدام من ِقبل المستخدم النهائي لسالح دمار شامل 

 
عدات التصنيع المختلفة، والنظم اإللكترونية، والمواد الكيميائية التي معظمها لها استخدامات كيميائية مشروعة ما  يعتمد تطوير هذه األسلحة وإنتاجها ونظم نقلها على م 

وعة وغير مشروعة وقد سنت دول عدة القوانين واللوائح التنظيمية  . يتم شراء هذه البضائع من خالل وسائل عدة مشر” بضائع مزدوجة االستخدام“ يجعلها ُتعرف باسم 
. ومع ذلك، فربما يوجد بعض الموردين والتجار ليس لديهم دراية بالقيود التجارية المفروضة على هذه البضائع أو ربما تعرضوا للخداع  اقبة تجارة المواد االستراتيجيةلمر 

الوسطاء أو التجار التحايل عمًدا على تلك القيود   . وبداًل من ذلك، فربما يحاول الموردون المتورطون أوهائي للمنتجاتمن وكالء شراء ينتحلون شخصية المستخدم الن
 من خالل اإلفصاحات غير الصحيحة، أو استغالل الثغرات أو تهريب البضائع.

 بيانات موجزة عن التدقيق والمخاطر -دراسة حالة 
)غرف احتواء  بالخاليا الساخنةالخاص  الزجاج الرصاصيمن  غير مرخصة. وأثناء عملية التدقيق، تم اكتشاف صادرات التدقيق، تم اختيار شركة إلجراء عملية تقييم المخاطرعلى  ابناءً 

المخاطر في قاعد البيانات الخاصة عن  بيانات موجزةاد اإلشعاع النووي المحمية( وتم توجيه تحذير إلى المورد نظًرا ألنها المرة األولى التي يقترف فيها هذا الجرم. وإضافة إلى ذلك، تم إعد
. وبعد االنتهاء من الفحص تأكد تصدير أربع خاليا المستندات وتال ذلك إجراء فحص مادي مراجعة. وبعد مرور بضعة أشهر، ُأجريت مطابقة مع إعالن تصدير. تمت بإعالن التصدير

في منشآت المورد، تم اكتشاف عملية تصدير أخرى لخاليا ساخنة دون استخراج التراخيص  الفحوصاتورد للحصول على التراخيص الالزمة. وأثناء إجراء المزيد من ساخنة ولم يتقدم الم
 .على الموردالسلع وفرض غرامة  مصادرة. تمت الالزمة

 
أهم تحديات تفعيل نظام مراقبة   ُيعد تنفيذ المراقبة الفعالة على تجارة تلك المنتجات التجارية دون عرقلة العمليات التجارية لألغراض السلمية على نحو غير مالئم أحد

. على سبيل المثال، تعتبر المكثفات من المكونات  رة العالميةجزًءا ضئياًل من التجا. من الضروري التأكيد على أن البضائع االستراتيجية ُتمثل تجارة المواد االستراتيجية
% منها ال ُيمثل تهديًدا من تهديدات  99اإللكترونية الشائعة للغاية، وعلى الرغم من أن أنواع معينة من المكثفات تعتبر ضمن البضائع االستراتيجية، إال أن ما يربو على 

على توضيح تعريف البضائع االستراتيجية ومن ثم التركيز على مشروع تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد    1  الجدولفي    الموضحة  ستساعدك األمثلةأسلحة الدمار الشامل.  
 . االستراتيجية

 
 أمثلة البضائع االستراتيجية 1 الجدول

المعادن يعتبر المكبس المتوازن التضاغط من المعدات الصناعية المهمة للغاية مزدوجة االستخدام حيث يقوم بتشكيل أجزاء من خالل الضغط على  لمتوازن التضاغطا المكبس
أيًضا الخروج بمنتجات بكثافة متماثلة من خالل إزالة المسام وكذلك يمكنه تجميع المواد المختلفة من   . كما يمكنهالمسحوقة والخزف في تجويف مغلق

عدة القطع، وريش  . ُتستخدم المكابس متوازنة التضاغط في تشكيل منتجات متنوعة من المساحيق المعدنية والخزفية مثل لقمخالل ترابط االنتشار
مكابس من السلع االستراتيجية نظًرا ألهميتها في إنتاج أجزاء تستخدم في صناعة األجهزة المتفجرة النووية، وأطراف  التربين، والعوازل. تعتبر هذه ال

 . رؤوس الصواريخ، وملحقات فوهات الصواريخ الباليستية
 

. وهو مسحوق سريع االشتعال للغاية يتم الحصول عليه من خالل سحق ُيعتبر مسحوق األلمونيوم من المعادن التي يتم شحنها باعتبارها مادة كيميائية مسحوق األلمونيوم
معينة من اإللكترونيات كما ُيستخدم أيًضا في إنتاج المتفجرات ومواد إطالق األلمونيوم إلى حبيبات صغيرة. ُيستخدم هذا المسحوق في صناعة أنواع 

تراتيجية باعتباره أكثر مكونات الوقود استخداًما في المواد الدافعة المركبة الخاصة بنظم الصواريخ، فقد حدده برنامج الصواريخ. وإضافة إلى قيمته االس
 (. IED)باعتباره من السالئف الكيميائية المرتبطة بإنتاج العبوات الناسفة بدائية الصنع الدرع الشامل الخاص بمنظمة الجمارك العالمية 

 
لمبردات ومواد اإلطالق( الفلور  )على سبيل المثال ايعتبر فلوريد الهيدروجين من المواد الكيميائية المستخدمة بشكل كبير في إنتاج الفلورو كربون  فلوريد الهيدروجين

)أو السالئف( في إنتاج المواد الكيميائية ولكن يمكن استخدامه أيًضا باعتباره من المكونات االستراتيجية ®( Teflonبوليمرات )على سبيل المثال 
 الشاّلة لألعصاب.

 

 
مت معالجة هذه الموضوعات بالفعل من  وعلى الرغم من ذلك، فقد ت. وقد اقترح البعض أن المواد الكيميائية والمخلفات الخطرة تُمثل أيًضا تهديًدا على األمن القومي ويجب إدراجها هنا4

دليل تدريب التفاقية بازل يتناول  “ وإضافة إلى ذلك، فقد أعدت أمانة اتفاقية بازل . التابعة لمنظمة الجمارك العالمية”الجمارك الخضراء“خالل وحدات التعلم عن بُعد الخاصة بمبادرة 
 .  e.pdf-http://archive.basel.int/legalmatters/illegtraffic/trman، وهذا الدليل متاح من خالل العنوان التالي القانون”ات الجمارك وإنفاذ  التجارة غير المشروعة لوكال

 http://www.greencustoms.org)بمبادرة الجمارك الخضراء وفي النهاية يُحال القراء المهتمون إلى الموقع اإللكتروني الخاص 
 
اء  إن البضائع المدرجة تحتاج بوجه عام إلى تراخيص أو تصاريح إلجر. تحدد قائمة مراقبة الصادرات المواد، والمعدات، والبرامج، والتقنيات الخاضعة لمراقبة المواد التجارية5

 المعامالت الدولية المتنوعة والسيما عمليات التصدير 

http://archive.basel.int/legalmatters/illegtraffic/trman-e.pdf
http://www.greencustoms.org/
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عبارة عن أدوات لقياس ضغط سائل أو غاز وتحويل هذا القياس إلى إشارة إلكترونية لإلرسال إلى معدات مراقبة المعالجة أو  محوالت الضغط هي محوالت الضغط 
 . تعتبر محوالت الضغط التي تتميز بخصائص معينة من المكونات المهمة لمراقبة المعالجة في مرافق تخصيب اليورانيوم. التسجيل

 
. وُيعد التعرض ، وتعتبر سبًبا شائًعا لتسمم الغذاءالمكورات العنقودية الذهبيةعبارة عن مادة سامة تنتجها البكتريا  Bمركب إنتروسين العنقوديات  B (SEB)إنتروسين العنقوديات  

ور الستنشاق هذه السموم ضمن مخاطر أسلحة الدمار الشامل. حيث يؤدي إلى اإلصابة بالحمى وأمراض الجهاز التنفسي )الكحة، ألم بالصدر(، وظه
اِئَقِة التَّ أعراض ألمراض َمِعِديٌّة ِمَعِويٌّة.  . وإضافة إلى َنفُِّسيَّة، وحدوث صدمات ووفاةسيؤدي التعرض الحاد إلى اإلصابة بوذمة الرئة، وُمَتاَلِزَمُة الضَّ

من ذلك ُيعد التعرض الَعْيِنّي ضمن مخاطر أسلحة الدمار الشامل حيث يؤدي إلى ظهور أعراض التهاب الملتحمة مع تورم في الوجه. ومما يزيد 
 . رها وانتشارهاوتكاث العُنْقوِديَّاتالمتعلقة بأسلحة الدمار الشامل سهولة الحصول على مستنبتات المخاوف 

 
. ُيستخدم هذا  تعتبر البوصلة الفلكية الجيرسكوبية مجموعة دقيقة من المعدات الميكانيكية الكهربائية والبصرية الحساسة المستخدمة ألغراض المالحة البوصلة الفلكية الجيرسكوبية 

 البوصالت في الصواريخ التي تحلق في جزء من مسارها فوق الغالف الغازي لألرض ويمكن استخدامها أيًضا في الطائرات أو السفن. النوع من 
 

 الفحص الروتيني -دراسة حالة 
إلى وكالة  السموملإلشارة إلى  3462حزمة في الحمولة مميزة برقم األمم المتحدة إحالة . تمت للفحصالمصنفة  الجمارك حمولة بضائع مجمعة من المواد الكيميائية ومعدات المعامل حددت

 )انظر ما سبق( إلى رخصة تصدير لم تتوفر لدى المورد.  B. تحتاج المواد السامة المحددة باعتبارها إنتروسين العنقوديات ترخيص الصادرات إذا ما اقتضى األمر الحصول على رخصة

 إعادة المحاولة  -دراسة حالة 
)أجزاء الماكينات واألجهزة الكهربائية التي تتضمن وظائف خاصة ليست محددة في  8543.90ت شركة من مالطا عن عملية تصدير معدات كهربائية مصنفة ضمن النظام المنسق رقم أعلن

الشحنة باعتبارها بوصالت فلكية جيرسكوبية   تحديدمادي، وتم    فحص. تم إجراءالمستندات إلى وحدة لمكافحة االنتشار بجمارك مالطا لمزيد من التحقق  إحالةأي مكان آخر(. اختارت الجمارك  
. انتهت عملية التحقق الخبراء الفنيينومعهيئة التراخيصلى المنتج. تشاورت وحدة عدم االنتشار مع . تضمنت كل حزمة دليل مستخدم وتركيًبا مفصاًل يوضح قيود التصدير المفروضة ع11

( كما ُرفض تصدير البضائع 90.14)يجب أن تكون مصنفة ضمن النظام المنسق رقم بصورة غير صحيحة  البضائعإلى أن البضائع تحتاج إلى مصادقة للترخيص؛ وأنه تم اإلعالن عن 
 .التحقيقاتمسبًقا في المملكة المتحدة وتم االنتقال إلى مالطا للمحاولة مرة ثانية. حينئذ بدأت السلطات في مالطا والمملكة المتحدة 

 
 .3الملحق ثمة أمثلة إضافية عدة للبضائع االستراتيجية مذكورة في 

 إطارات عمل ونظم قانونية دولية للتحكم في المواد التجارية االستراتيجية 1.1.2
(، والترتيبات غير الرسمية متعددة  1.1.2.2القسم(، والعقوبات )1.1.2.1)القسم يتضمن النظام الدولي لعدم انتشار األسلحة النووية مستويات عدة منها المعاهدات 

)القسم  1540رقم وإضافة إلى ذلك فقد فرض قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ا مسؤوليات معينة لمراقبة التجارة. (، التي تفرض جميعه1.1.2.3القسمالجوانب ) 
. تم تحديد بعض التزامات مراقبة التجارة وعدم على جميع الدول األعضاء باألمم المتحدة التزامات إجبارية التخاذ إجراءات فعالة لتنظيم التجارة وتطبيقها (1.1.2.4

 . 1الملحق أقرتها الدول األعضاء بمنظمة الجمارك العالمية في  انتشار األسلحة النووية التي 

 المعاهدات 1.1.2.1

.  دولة 191ووقعت عليها  1970عام  6معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية دخلت حيز التنفيذ
ُتلزم المعاهدة األطراف الموقعة عليها من بين التزامات أخرى عدة بعدم توفير مواد نووية معينة 

المواد أو استخدامها أو إنتاجها ألي دولة أو بضائع مصممة أو معدة خصيصا لمعالجة تلك 
 غير حائزة لألسلحة النووية لألغراض السلمية، ما لم تخضع تلك المواد لضمانات. 

 
 هي اتفاقية لمراقبة األسلحة تحظر تطوير األسلحة   7معاهدة حظر األسلحة الكيميائية

 دولة على هذه المعاهدة وهي   193 عتوق. الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستخدامها
 

 
6https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/  
انظر  . هي معاهدة حظر تطوير األسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستخدامها وتدميرها CWCاالسم الكامل للمعاهدة التي تختصر باإلنجليزية إلى 7

convention-weapons-https://www.opcw.org/chemical / 
 

على جميع الدول التزامات  1540رقم 
إجبارية التخاذ إجراءات فعالة لتنظيم التجارة 

 .وتطبيقها

https://zewailcity-my.sharepoint.com/magonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/pheine/Documents/My%20Box%20Files/working%20files/WCO/STCE/Reachback#_Technical_
https://zewailcity-my.sharepoint.com/magonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/pheine/Documents/My%20Box%20Files/working%20files/WCO/STCE/Reachback#_Technical_
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/
https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/
https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/
https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/


يائية وإنتاجها، إضافة إلى تدمير جميع األسلحة  . االلتزام الرئيس بموجب هذه االتفاقية هو حظر استخدام األسلحة الكيم1997المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ عام 
)أي المواد الكيميائية السامة وسالئفها المدرجة في الملحق   ” مجدولة“ ميائية الكيميائية، وعلى الرغم من ذلك توجد أيًضا قيود مفروضة على تصدير بعض المواد الكي

( إلى الدول التي ليست طرفا في االتفاقية. تقدم ئية وإنتاجها وتخزينها واستخدامها وتدمير هذه األسلحةالخاص بالمواد الكيميائية في اتفاقية حظر تطوير األسلحة الكيميا
يائية عضاء بمنظمة الجمارك العالمية بموجب التزامات اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية تقارير تؤكد على الواردات الخاصة ببعض المواد الكيمدول عدة بالفعل من الدول األ

 .  مجدولة وصادراتها، وتلعب مصالح الجمارك دوًرا رئيسًيا في جمع هذه البيانات وتفعيل القيودال
 

دولة والتزمت جميعها باتخاذ اإلجراءات الضرورية الالزمة لحظر تطوير األسلحة    182( وقعت عليها  BWC)المختصرة باإلنجليزية إلى    8معاهدة حظر األسلحة البيولوجية 
. وإضافة إلى ضائيةسلطتها الق البيولوجية أو إنتاجها، أو تخزينها، أو شرائها أو االحتفاظ بها ومنع ذلك في المقاطعات التابعة لها وفي أي مكان في نطاق سيطرتها أو
ع عن المساعدة أو التشجيع أو ذلك فقد اشترطت معاهدة حظر األسلحة البيولوجية على الدول األعضاء االمتناع عن نقل األسلحة البيولوجية ألي شخص وكذلك االمتنا

 .1975ام . دخلت معاهدة حظر األسلحة البيولوجية حيز التنفيذ عحث أي شخص على تصنيع هذه األسلحة أو شرائها
 

ع انتشار الصواريخ الباليستية ( ُأبرمت باعتبارها اتفاقية لمنHCOC)9مدونة الهاي لقواعد السلوك الخاصة بمنع انتشار الصواريخ الباليستية التي تختصر باإلنجليزية إلى 
ستية ولكنها تطالب باالمتناع عن إنتاجها واختبارها وتصديرها. دخلت  . ال تحظر المعاهدة استخدام الصواريخ الباليالتي ُيحتمل أن بإمكانها نقل أسلحة الدمار الشامل

 .دولة 139وحملت توقيعات  2002معاهدة منع انتشار الصواريخ الباليستية حيز التنفيذ في عام 
 

( اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ ATT)التي ُتختصر إلى  10معاهدة تجارة األسلحة 
من أجل تنظيم التجارة الدولية في األسلحة التقليدية بدًءا من األسلحة الخفيفة وحتى   2013أبريل    2

عندما تدخل معاهدة تجارة األسلحة  . األسلحة القتالية مثل دبابات القتال والطائرات والسفن الحربية
االستراتيجية حيز التنفيذ فسينتج عنها آثاًرا عدة خاصة بتنفيذ وتفعيل نظام مراقبة المواد التجارية 

ومن هذه اآلثار التزامات ملزمة قانوًنا إلنشاء نظم مراقبة وطنية والحفاظ عليها من أجل تنظيم 
عمليات التجارة الدولية في األسلحة التقليدية والذخائر وقطع الغيار والمكونات المرتبطة ذات  

 11.دولة 135وحملت توقيعات الصلة

 الحظر والعقوبات 1.1.2.2

المسؤولية الرئيسة المفروضة على الجمارك والخاصة بمراقبة التجارة تتمثل في إنفاذ الحظر  إن 
. يحتفظ مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بعدد من قوائم العقوبات محددة األهداف.  والعقوبات

من  د والكيانات المدرجة في تلك القوائم لإلجراءات ذات الصلة التي يفرضها مجلس األيخضع األفرا
. يمكن االطالع  وتلتزم جميع الدول األعضاء بتنفيذ اإلجراءات المرتبطة باألفراد والكيانات المدرجة

على المعلومات التفصيلية لكل قائمة بما في ذلك وصف اإلجراءات ذات الصلة المنطبقة على 
 .بتحديثات القائمة ويجب إبالغ مصالح الجمارك بتلك التحديثات كما ُتخطر األمم المتحدة بصورة دورية البلدان 12. اإللكتروني لألمم المتحدة الموق 

 
صادرة وإعداد التقارير تحظى قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بأهمية خاصة وهي القرارات التي تفرض شروًطا معينة خاصة بعمليات الفحص واالحتجاز والم

ت، تقدم لجان التنفيذ الخاصة بها مذكرات للمساعدة في . ولكي يتسنى مساعدة الدول في تنفيذ هذه القراراالمواد االستراتيجيةوالسيما فيما يتعلق بتفعيل نظام مراقبة تجارة 
و  ،2007) 1747)، و 2006) 1737)التي توضح طريقة تنفيذ الدول للقرارات 1737ونشرة اللجنة رقم 14 1رقم  1718، مثل مذكرة مساعدة التنفيذ للجنة 13التنفيذ

 . 2010) 1929)، و 2008) 1803)
 

انظر  .  السامة وإنتاجها وتخزينها واستخدامها وتدمير هذه األسلحة( البيولوجية)الجرثوميةهي معاهدة حظر تطوير األسلحة  BWCسم الكامل لمعاهدة  اال8
https://www.un.org/disarmament/wmd/bio 

9http://www.hcoc.at/ 
10https://www.un.org/disarmament/convarms/att/ 

11  https://thearmstradetreaty.org/treaty-status.html?templateId=209883 
12 https://www.un.org/securitycouncil/ 

13 https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/implementation-notices 
14 

https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/implementation_assistance_not
ice_1.pdf 

 

تحظى قرارات مجلس األمن التابع لألمم  
المتحدة التي تفرض شروًطا معينة خاصة  

واالحتجاز والمصادرة بعمليات الفحص 
وإعداد التقارير بأهمية خاصة والسيما 
فيما يتعلق بتفعيل نظام مراقبة تجارة 

 .المواد االستراتيجية

https://www.un.org/disarmament/wmd/bio
http://www.hcoc.at/
https://www.un.org/disarmament/convarms/att/
https://thearmstradetreaty.org/treaty-status.html?templateId=209883
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/implementation_assistance_notice_1.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/implementation_assistance_notice_1.pdf
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 االتفاقيات متعددة الجوانب 1.1.2.3

إلى   ُتختصر. مجموعة موردي المواد النووية التي النظام الدولي لعدم انتشار األسلحة النوويةتتضمن اتفاقيات مراقبة التصدير متعددة الجوانب مستوى مهًما للغاية ضمن 
15(NSGعلى سبيل المثال في المساهمة في عدم انتشار األسلحة النووية من خالل تنفيذ مجموعتين من اإلرشادات، تتضمن قوا) ئم المراقبة، الخاصة بالصادرات مزدوجة

 16األسترالية. وعلى نحو مشابه تسعى المجموعة النووي أو المرتبطة باألسلحة النوويةاالستخدام 
( إلى ضمان أن الصادرات ال تسهم في تطوير األسلحة الكيميائية أو AG)إلى  ُتختصرالتي 

ئم المراقبة المشتركة المؤيدين على تنفيذ وقوا األستراليةالبيولوجية. تساعد إرشادات المجموعة 
. يهدف نظام مراقبة تقنية اتهم المترتبة بموجب معاهدة حظر األسلحة الكيميائية والبيولوجيةالتزام

( إلى منع انتشار نظم النقل اآللية القادرة على نقل أسلحة  MTCR)  17الصواريخ الذي يختصر إلى 
مل  ( على الشفافية وتحWA) إلى  ُيختصرواسينار الذي 18الدمار الشامل. وفي النهاية يحث اتفاق 

مسؤولية أكبر في عمليات نقل األسلحة التقليدية والتقنيات والبضائع مزدوجة االستخدام المرتبطة 
 بها. 

 
تحدد جميع االتفاقيات متعددة الجوانب هذه اإلرشادات الخاصة بسياسة التصدير وقوائم المراقبة  

تلعب مصالح الجمارك في  . يمكن أن المشتركة لتنسيق الجهود القومية المبذولة لمراقبة الصادرات
الحكومات المشاركة دوًرا مهًما في تطوير هذه اإلرشادات وقوائم المراقبة من خالل وضع آلية في  

لكبار   وُيفّضل(. LEEM) إلى  ُيختصرالذي   واإلنفاذ( أو اجتماع خبراء الترخيص LEOMكل اتفاقية تعرف باسم اجتماع مسؤولي الترخيص واإلنفاذ الذي يختصر إلى )
 مسؤولي السياسة عرض المنظور الجمركي في تلك المنتديات.

 
( قد أدمج قوائم المراقبة الخاصة بمجموعة موردي المواد النووية، والمجموعة االسترالية ونظام مراقبة تقنية الصواريخ واتفاق  EU)يجب مالحظة أن االتحاد األوروبي 

بمعاهدة حظر األسلحة الكيميائية في قائمة مراقبة واحدة اُعتبرت ملحًقا لالئحة التنظيمية لالتحاد األوروبي المتعلقة باالستخدام    معظم المواد الكيميائية المدرجة20و  19واسينار
حيث فضلت دول عدة 22،  واقعية  وعلى الرغم من أن هذه القائمة مفعلة فقط داخل دول االتحاد األوروبي، بيد أنها ظهرت باعتبارها قائمة مراقبة قياسية عالمية  21. المزدوج

. نظًرا ألنها تدمج قوائم المراقبة باالتفاقيات األربع  بهاخالف دول االتحاد األوربي الثماني والعشرين استخدام هذه القائمة باعتبارها نموذًجا لقوائم المراقبة الوطنية الخاصة 
لتي تحاول بدورها الحث على التمسك بالتزامات المعاهدة،تعتبر القائمة المدمجة لالتحاد األوروبي مرجًعا مهًما للبضائع متعددة الجوانب الخاصة بمراقبة التصدير وا

 . االستراتيجية
 

 رنتشاالمبادرة األمنية لمكافحة اال 1.1.2.4

( هي استجابة متعددة الجنسيات للتحدي الذي يشكله خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتسعى جاهدة إلى تنسيق  PSIاالنتشار النووي ) لمبادرة األمنيةلمكافحةإن ا 
التجارة ذات الصلة باالنتشار في أسلحة الدمار الشامل والمواد  جهود الدول المشاركة، بما يتسق مع السلطات القانونية الوطنية والقوانين واألطر الدولية ذات الصلة لوقف  

والتعاون مع أي دولة تكون سفنها وأعالمها   PSIبااللتزام بااللتزامات المحددة في بيان مبادئ االعتراض الخاص بـ  PSIيلتزم مؤيدو  23ذات الصلة وأنظمة التسليم.
 24ن استخدامها ألغراض االنتشار من قبل الدول والجهات الفاعلة. وموانئها ومياهها اإلقليمية ومجالها الجوي أو يمك

 
 

 
15http://www.nuclearsuppliersgroup.org 
16http://www.australiagroup.net 
17http://www.mtcr.info 
18http://www.wassenaar.org 
وهي  ( CML)ويشار إلى أن قائمة الذخائر الخاصة باتفاق واسينار في القائمة العسكرية المشتركة لالتحاد األوروبي . تم تضمين قائمة البضائع مزدوجة االستخدام فقط باتفاق واسينار19

 .تعتبر مرجعًا مهًما أيًضا لمراقبة تجارة المواد االستراتيجية
في القائمة العسكرية المشتركة لالتحاد األوروبي بدالً من قائمة البضائع مزدوجة  ( 2ول ومادة كيميائية بالجد)بمعاهدة حظر األسلحة الكيميائية  1تم تضمين المواد الكيميائية بالجدول  20

  . االستخدام المدمجة

21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1527179601283&uri=CELEX:02009R0428-20171216 
22 http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/ 

23 https://www.psi-online.info/ 
24https://www.psi-online.info/psi-info-en/themen/-/2077926 

 
  

تعتبر القائمة المدمجة لالتحاد 
األوروبي مرجعًا مهمًا للبضائع  
االستراتيجية وهي متوفرة بجميع  
 .اللغات الرسمية لالتحاد األوروبي

http://www.nuclearsuppliersgroup.org/
http://www.australiagroup.net/
http://www.mtcr.info/
http://www.wassenaar.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1527179601283&uri=CELEX:02009R0428-20171216
http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/
https://www.psi-online.info/
https://www.psi-online.info/psi-info-en/themen/-/2077926


 :بما يلي PSI على وجه التحديد، التزمت الدول التي أقرت مبادئ حظر
الصلة من وإلى الدول والجهات  اتخاذ تدابير فعالة، سواء بمفردها أو باالتفاق مع دول أخرى العتراض نقل أو نقل أسلحة الدمار الشامل، وأنظمة إيصالها، والمواد ذات  •  

 .الفاعلة من غير الدول المعنية باالنتشار
المقدمة من دول أخرى كجزء  اعتماد إجراءات مبسطة للتبادل السريع للمعلومات ذات الصلة بشأن نشاط االنتشار المشتبه فيه، وحماية الطابع السري للمعلومات السرية • 

 هود المناسبة لعمليات وعمليات االعتراض والقدرات، وتعظيم التنسيق بين المشاركين في الحظر. من هذه المبادرة، وتخصيص الموارد والج 
ر الدولية ذات الصلة عند المراجعة والعمل على تعزيز سلطاتها القانونية الوطنية ذات الصلة عند الضرورة لتحقيق هذه األهداف، والعمل على تعزيز القوانين واألط •

 ناسبة لدعم هذه االلتزامات. الضرورة بالطرق الم
تسمح به سلطاتها القانونية   اتخاذ إجراءات محددة لدعم جهود الحظر فيما يتعلق بشحنات أسلحة الدمار الشامل، وأنظمة إيصالها، أو المواد ذات الصلة، إلى الحد الذي•  

 .الوطنية وبما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون واألطر الدولية
 

لمبادئ الحظر، كما هو موضح في الملحق األول. ومن خالل القيام بذلك، التزمت هذه الدول بوضع أساس منسق وفعال من   PSIدولة بيان  100ر من وقد أيدت أكث
(، تلعب دوًرا OEGت )دولة مجموعة خبراء عمليا  21شكلت    ،PSIخالله لعرقلة ووقف االتجار بأسلحة الدمار الشامل، وأنظمة إيصالها، والمواد ذات الصلة. في إطار  

 والممارسات التشغيلية.  PSIرائًدا في المبادرة، وتطور وتسعى إلى تعزيز قدرات دول 

 

 UNSCR 1540قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  1.1.2.5

 ”إجراءات فعالة“ الذي يفرض التزامات إجبارية على كافة الدول من أجل اتخاذ 1540باإلجماع على القرار رقم  2004وافق مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في عام 
، نظم مراقبة التصدير، ونقل البضائع بين السفن من بين أمور أخرى ن، يذها لمنع انتشار األسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل نقلها، والتي تتضموتنف

يوضح القسم التالي مكونات النظم الوطنية لمراقبة تجارة المواد االستراتيجية الالزمة لكي    .ومراقبة الحدود وإنفاذ القانون لمنع التجارة غير المشروعة في المواد ذات الصلة
   .تكون هذه اإلجراءات فعالة

 قرار بونتا كانا 1.1.2.6

  من الجمارك إدارات تلعبه الذي كانا األهمية الحاسمة للدور األمني  25، يؤكد قرار بونتا2015صدر عن لجنة السياسات التابعة لمنظمة الجمارك العالمية في ديسمبر 
 :مثل  الجمارك،  بهاإلدارات الُموصي  اإلجراءات من العديد القرارالضوءعلى  يسلط. واالستراتيجية والمحظورة المقيدة  السلع  تهريب وكشف منع خالل

 ونشر الهدف على الخطوط األمامية ،وإدماج األمن في الخطط االستراتيجية للجماركإدراج األمن كجزء من التفويض والمهام الجمركية، • 
 التعاون الوثيق على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي بين السلطات الجمركية وبين الجمارك وغيرها من سلطات إنفاذ القانون • 
 ومشاركة االستخبارات، والتسليم المراقب ، API / PNRيد المخاطر، وتحليلستخدام مجموعة كاملة من تقنيات الكشف والتحقيق، بما في ذلك تحد• ا

 .• االستفادة من المواد التدريبية والمرجعية المتاحة لبرنامج األمن لمنظمة الجمارك العالمية

 (STC)نظم مراقبة تجارة المواد االستراتيجية  1.2

 االستراتيجيةمكونات النظم الوطنية لمراقبة تجارة المواد  1.2.1
من خالل التشريعات واللوائح التنظيمية القومية التي تصدرها الهيئات الحكومية المختلفة وخاصة وكالة   1.1.2يجب تنفيذ االلتزامات الدولية التي جرى مناقشتها في القسم  

. تحدد القوانين واللوائح التنظيمية والتصاريح ووكاالت إنفاذ القانون ويجري التنسيق في الغالب من خالل مجموعة عمل أو لجنة وزارية  27وكاالت استخراج التراخيص26أو  
عة ما يسمح بالمراقبة الحكومية  ية )ومنها قوائم المراقبة( طبيعة البضائع التي تعتبر بضائع استراتيجية لكل دولة )تتضمن بوجه عام البضائع المدرجة واإلمدادات الجامالقوم

. يتقدم التجار في نظام مراقبة تجارة المواد لمخالفاتوتحدد نظاًما للتراخيص والمخالفات المقترنة، وتفرض عقوبات على ا  28لبضائع غير المدرجة في ظروف معينةعلى ا
التزامات مراقبة التجارة والعائدات   االستراتيجية الذي يعمل جيًدا من أجل الحصول على التصاريح أو التراخيص على النحو المطلوب، ويمتثلون بتحضير مسبق مع

لًيا كما ينبغي، بيد أنه يتعين على وكاالت إنفاذ القانون اكتشاف أي حاالت مخالفة ومواجهتها ومنعها  . وعلى الرغم من أن االمتثال للقانون ربما ال يكون مثاالتجارية

 
25 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/resolutions/resolution-of-the-wco-policy-

commission-on-the-role-of-customs-in-the-security-context.pdf?db=web 
لتراخيص أو التصاريح الالزمة للتصدير هي وزارات الخارجية واألعمال والتجارة والصناعة والتنمية والدفاع إضافة إلى  غالبًا ما تكون الوكاالت أو الوزارات المعنية باستخراج ا 26

 . الوكاالت التقنية المختصة مثل وكاالت الطاقة والعلوم وغيرها
 . تتضمن وكاالت إنفاذ القانون عادة وكاالت التحقيق ومراقبة الحدود 27
ا في نشاط  على إخضاع البضائع للضوابط التجارية حتى وإن لم تكن مدرجة في قوائم المراقبة الوطنية حال وجود معلومات تشير إلى احتمالية استخدامهتعمل الضوابط الجامعة  28

 . محظور أو استخدامها من قِبل مستخدم نهائي محظور

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/resolutions/resolution-of-the-wco-policy-commission-on-the-role-of-customs-in-the-security-context.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/resolutions/resolution-of-the-wco-policy-commission-on-the-role-of-customs-in-the-security-context.pdf?db=web
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 29.بفعالية مع مخالفات نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية التعاملبطريقة مثالية. يتعين وجود إجراءات إنفاذ إدارية وجنائية ليتسنى 

  STCEدور الجمارك في تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية 1.2.2
د االستراتيجية على تأسيس تلعب فيه الجمارك دوًرا جوهرًيا. لقد أُعد نظام مراقبة تجارة الموا ” حكومة بأكملها“ يتطلب تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية نهج 

. ومن خالل استخدام قدرات جمارك أساسية مثل تقييم المخاطر واالستهداف والفحص والتدقيق
تضمن الجمارك أن حركة البضائع عبر الحدود متوافقة مع القوانين واللوائح التنظيمية تلك القدرات،  

 .  الوطنية
 

ربما تتحمل مصالح الجمارك مسؤوليات إنفاذ القانون بموجب التشريعات وربما ال تتحملها ومع  
نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية نظًرا لسلطتها  ذلك فإنها ُتعد من العناصر الجوهرية لتفعيل 

وباستخدام هذه السلطة، يجوز  30.القانونية األساسية المتعلقة بتفتيش الشحنات وفحصها وحظرها
.  لمصالح الجمارك حظر الشحنات بناًء على شروط الوكاالت األخرى غير الموجودة على الحدود

رة المواد االستراتيجية حيث تخضع الحركة  عيل نظام مراقبة تجاوهذا هو الحال بوجه عام بالنسبة لتف
. وهذا يؤكد بوضوح الدولية للبضائع االستراتيجية إلى مصادقة وكالة استخراج تراخيص أو تصاريح

على تبعية الجمارك عند تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية من خالل الحاجة إلى وكالة 
مخالفات  “ . وعلى الرغم من ذلك، فإن من عدمهكد لها وجود مخالفة تراخيص أو تصاريح تؤ 

مثل اإلعالنات غير الصحيحة ربما تكون حجة كافية الحتجاز بضائع أو مصادرتها  ” الجمارك
وُتعد وسائل قيمة لحظر شحنات تحوم حولها الشكوك. بعد أن تبدأ الجمارك إجراءات المصادرة 

. وبالتالي فإن العمل الوثيق بين أخرى  تدابيرالحالة إلجراء  نيابة عن وكالة أخرى، ربما تتغير
مصالح الجمارك والوكات التنظيمية ووكاالت التحقيق وإنفاذ القانون ُيعدان ضروريين لتفعيل نظام 

 مؤثر لمراقبة تجارة المواد االستراتيجية.

 كإعداد برنامج تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية داخل الجمار 1.3
اد أهميتها في توفير الثقة لدى موردي البضائع االستراتيجية ُتعد نظم مراقبة التجارة إضافة إلى أهميتها في الوفاء بااللتزامات الدولية من األمور الجوهرية للحفاظ على عالقات تجارية قوية وتزد

تحديد البضائع االستراتيجية، فبمجرد تحديد االلتزامات الوطنية وتطبيق السياسات  الضروري . وعلى هذا النحو فإنها ُتعد جوهرية لالمتثال والتيسير. ليس من التي تعتمد عليها االقتصاديات
 .لمراقبة بضائع معينة، سيتم استدعاء الجمارك لضمان تنفيذ المراقبة

 اد االستراتيجيةنموذج النضج الخاص بتفعيل نظام مراقبة تجارة المو 1.3.1
حتاج إلى التزام دائم وقوي من المديرين فيما يتعلق بتقييم المخاطر، فإن تضمين تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية باعتباره ثقافة تنظيمية ال ُيعد أمر بسيًطا وي

ُيشار إليه  31موذج النضج الخاص بتفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية. وعند استعارة مفهوم من ملخص إدارة المخاطر، فإن نوالموظفين على جميع المستويات
 باعتباره وسيلة للتقييم الذاتي تسمح لألعضاء مراجعة نظمهم وتطويرها بطريقة منظمة ومنهجية. ( 1ل )انظر الشك

 
. عند أدنى المستويات، ال توجد أسس تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية االستراتيجيةُيظهر هذا النموذج أربع مستويات للنضج لتفعيل نظام مراقبة تجارة المواد 

في   . ال يمكن تنفيذ سوى القليل عند مستوى العمل” غير مدعومة“مثل إطار عمل قانوني وأمر رسمي، وتكون جهود تنفيذ تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية 
. وبعد ذلك وعند وجود التزام بتفعيل النظام ومع بداية انطالقه، يمكن أن يدعم بعض األفراد أن تركز عملية التنفيذ أواًل على االلتزام رفيع المستوى  هذه الظروف، ويجب

تركز جهود التنفيذ في هذه المرحلة على   . يجب أنالمراقبة  عملياتاألساسيين المجهودات المبذولة ولكن ربما يظلون معزولين وبحاجة إلى آليات وإجراءات قياسية لتنفيذ 
اقبة تجارة المواد االستراتيجية على  إنشاء برنامج لمراقبة تجارة المواد االستراتيجية، ويتضمن البرنامج آليات تنسيق دور الجمارك في نطاق العملية الكبرى لتفعيل نظام مر 

تلك اآللية للعمل بفعالية. سيعتمد منهج تفعيل نظام  ” تمكين” في محله، فإن التحدي يتمثل في دعم ولبرنامج ووضع كل شيء ا ” إنشاء“ مستوى الحكومة بأسرها. وبمجرد 
 مراقبة تجارة المواد االستراتيجية بمنظمة الجمارك العالمية على إطار العمل هذا. 

 
بينما تعتبر المحاكم الجنائية مهمة للمخالفات التي لها آثار دولية  . متع بميزات تتعلق بسرعة التقاضي وسهولته تُعد الغرامات اإلدارية مالئمة للمخالفات البسيطة وعدم االمتثال اإلداري وتت29

 .أو لها مقاصد تآمرية أو جنائية
.  ت المعالجة آليًا وإجراء التحقيقات وغير ذلكتمنح قوانين الجمارك عادة مصالح الجمارك سلطة شاملة وصالحيات مرنة الحتجاز البضائع والتفتيش دون ضمانات، والوصول إلى البيانا30

 . ”صالحيات الجمارك“يُشار إلى كل ذلك باسم 
مة بطريقة موثوقة ودائمة عن نتائج نموذج النضج عبارة عن مجموعة من المستويات الهيكلية التي تصف إلى أي مدى يمكن أن تسفر السلوكيات والممارسات والعمليات الجيدة لمنظ  31

 .  مرجوة

تضمن الجمارك أن حركة  
عبر الحدود متوافقة  البضائع

مع القوانين واللوائح التنظيمية 
تعتبر نظم المراقبة  . الوطنية

 الجوهريةالتجارية من األمور 
 . لالمتثال والتيسير



غير مدعومة وليدة تم التأسي  نالتمكي تم

 عالجت ال التنظيمية واللوائح القوانين•

 المواد تجارة مراقبة نظام تفعيل

 مماأل قرارات تُنفذ أو االستراتيجية

 دمع أو المراقبة قوائم غموض  المتحدة

 وجودها

 على البداية في الجمارك أوامر تركز•

 العائدات

 جماركلل فعالة لمراقبة أس  تُوضع لم•

 ا ن حتى

 رقابة ميةالتنظي واللوائح القوانين تعالج•

 ددتح التي المراقبة وقوائم الصادرات

 ةمصادق إلى تحتاج التي البضائع

 للتصدير

 أمنية مهاًما الجمارك أوامر تتضمن•

 فعالة مراقبة إلجراء أس  ُوضعت•

 للجمارك

مية رقابة تعالج القوانين واللوائح التنظي•

دد الصادرات وق وائم المراقب ة الت ي تح 

ة البض   ائع الت   ي تحت   اج إل   ى مص   ادق

 للتصدير

 تظه ر المهم ة األمني ة بوض وح وتك ون•

ية له  ا األولوي  ة ف  ي الخط  ة االس  تراتيج

 للجمارك
 ُوضعت أس  لمراقبة الجمارك•

ة تع    الج الق    وانين والل    وائح المنتظم    •

عملي       ات التص       دير، واالس       تيراد، 

، نق    ل البض    ائع ب    ين الس    فن والنق    ل

والوس         اطة الخاص         ة بالبض         ائع 

 االستراتيجية

 تتواف   ق ق   وائم المراقب   ة م   ع القواع   د•

 الدولية

 تظه ر المهم ة األمني ة بوض وح وتك ون•

ية له  ا األولوي  ة ف  ي الخط  ة االس  تراتيج

 للجمارك

 ُوضعت أس  لمراقبة الجمارك•

 امنظ وتفعيل اإلنفاذ مجهودات تعتمد•

 على االستراتيجية المواد تجارة مراقبة

 داألفرا من قليل على الخصوص وجه

 األساسيين

 ركالجما بين المحدود المعلومات تبادل•

 األخرى الحكومية والوكاالت

 المخاطر لتقييم محدودة آلية وجود•

 غيرو الفحوصات وتنفيذ واالستهداف

 ذلك

 الخارجب واإلنفاذ للتفعيل فرق تشكلت•

 لالقتناء خاصة آليات توجد•

 توج   د آلي   ات لتب   ادل المعلوم   ات ب   ين•

الجم        ارك والوك        االت الحكومي        ة 

 األخرى

توج      د آلي      ات الختي      ار األط      راف •
 المفروض عليها عقوبات

 الخارجتشكلت فرق للتفعيل واإلنفاذ ب•

قي يم ت تم إنشاء مركز وطني لالستهداف•

 المخاطر

ي ُوض   عت آلي   ات لالقتن   اء المن   تظم ف   •

 الوقت المناسب

م ب   ين ُوض  عت آلي   ات للتنس   يق المن   تظ•
 الوكاالت ومراسيم لتبادل المعلومات

• يعالج التدريب نظام مراقبة تجارة 

المواد االستراتيجية على مستوى من 
 التوعية

م      واد مخصص      ة لجه      ود اإلنف      اذ •

 الخارجية

تقني     ة مالئم     ة إلج     راء االس     تهداف •

 واختيار المستخدم النهائي

 تع  الج ب  رامج الت  دريب جمي  ع وظ  ائف•

تفعي    ل نظ    ام مراقب    ة تج    ارة الم    واد 

 االستراتيجية بالتفصيل

تم     ت معالج     ة المش     كالت الخاص     ة •

 بمس ولية المفتش والتعويض

تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية

 
 نموذج النضج الخاص بتفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية 1الشكل

 : ماليزيا ُتنشئ نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية دراسة حالة

. ُنشر التشريع المعروف باسم قانون 2010راء في مارس على قرار صادر من مجلس الوز  اأنشأت ماليزيا مؤخًرا نظاًما وطنًيا لمراقبة تجارة المواد االستراتيجية، وقد بدأ إنشاء هذا النظام بناءً 
)خاضعة إلدارة وزارة الصناعة والتجارة الدولية وتتضمن وكاالت استخراج التراخيص واإلنفاذ(. وتال ذلك تأسيس أمانة لتجارة المواد االستراتيجية    2010تجارة المواد االستراتيجية في يونيو عام  

 .2011وبعد ذلك دخل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية حيز التنفيذ في أبريل  2010تال ذلك نشر الئحة تنظيمية لقانون تجارة المواد االستراتيجية من أجل تطبيق القانون في ديسمبر 

 : جمهورية صربيا ُتحسن نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية وتطبقه دراسة حالة

 على قانون جديد خاص بتصدير واستيراد البضائع مزدوجة االستخدام وذلك من أجل تحسين نظم المراقبة الحالية التي كانت معتمدة على قانون   2013الصربي في نوفمبر    مجلس النوابوافق  
. يتضمن التشريع الجديد فقرة جامعة ونظم خدمات التصدير واالستيراد والنقل والوساطة  2005خارجية في األسلحة والمعدات العسكرية والبضائع مزدوجة االستخدام الصادر عام التجارة ال

. كما أعدت صربيا أيًضا قائمة مراقبة وطنية بالبضائع مزدوجة ة مع القواعد الدوليةقبة الصربيوتقديم المساعدات الفنية المتعلقة بالبضائع مزدوجة االستخدام مع التركيز على توافق نظم المرا
األسلحة الجمارك فيما يتعلق بالتجارة الخارجية في  اللوائح الصربية الخاصة بمهام سلطات“االستخدام متناسقة مع القائمة الصادرة عن االتحاد األوروبي. وإضافة إلى هذه التشريعات، فقد فرضت  

 ”مراجعة الجمارك“التزامات سلطات الجمارك. كما نشر المسؤولون الصرب أيًضا دلياًل إرشادًيا خاًصا بالبضائع مزدوجة االستخدام عند  ”والمعدات العسكرية والبضائع مزدوجة االستخدام
 يتضمن مهام الجمارك بخصوص هذا الشأن ويوضحها.

 الشروط الرئيسة 1.3.2
 :رين بالجمارك االعتبارات التالية نصب أعينهم عند إنشاء برنامج لتفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية وتطبيقهيجب أن يضع كبار المدي

ويعمل على إرساء الصالحيات والعقوبات الضرورية لتفعيل نظم المراقبة وتنفيذ قرارات مجلس  32.توفر إطار عمل قانوني وتنظيمي يحدد البضائع االستراتيجية •

 
 . ادرات متعدد الجوانب يعتبر هذا اإلجراء ممارسة جيدة لتحديد البضائع االستراتيجية بصورة متوافقة مع القواعد الدولية الناشئة عن إرشادات نظام مراقبة الص 32
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 .األمن التابع لألمم المتحدة المتعلقة بهذا األمر
من اتفاقية كيوتو  6)يمكن أن يعتمد عليها تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية( على النحو المحدد في الفصل إنشاء مؤسسة لمراقبة الجمارك  •

 ع.المنقحة، تتمتع بصالحيات قانونية وقدرات تقنية لفحص الشحنات ومصادرة البضائ
 ك. جية لمصلحة الجمار تقديم التزام رفيع المستوى بالسياسة ينعكس على المقاييس والخطة االستراتي •
 .2.2على النحو المحدد في  عملية تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية( يتوافق مع أدوار الجمارك في 2.3.2)انظر القسم إنشاء برنامج تدريبي  •
 ط. وضع آليات إليجاد شراكات بين الشركات والجمارك والتشجيع على االمتثال والسيما من خالل برنامج امتدادي منظم ونش •
بارات الوطنية األخرى من أجل التقييم الفعال للمخاطر االستراتيجية وضع آليات مالئمة لتوفير قدرات استخباراتية داخلية وتبادل المعلومات مع سلطات االستخ •

 . والتشغيلية والحفاظ على تلك اآلليات
 (. )تستخدم غالًبا مركز استهداف/إدارة مخاطر رئيسيإعداد عملية لتقييم المخاطر  •
 (. كز تنسيق رئيسي)تستخدم غالًبا مركز تبادل معلومات أو مر وضع آليات أساسية للتنسيق وتبادل المعلومات  •
 . 33القانون  تكوين عالقات عمل قوية وقنوات لتبادل المعلومات إضافة إلى إجراءات تشغيل قياسية مع وكاالت استخراج التراخيص وهيئات التحقيق وإنفاذ •
 يها.تقييم تقنية االكتشاف وتحديدها ونشرها والحفاظ عل •
ت التي تقديم خدمات الدعم الفني في الوقت المناسب وذلك بوجه عام من خالل مركز تبادل معلومات رئيسي على النحو المذكور آنًفا، في بعض الحاال •

 ي. مسؤولون متدربون تدريًبا خاًصا من أجل االختيار األول  يستكملها
 . فيما يلي ومعالجتها 1.3.3التنبؤ بالتحديات المدرجة في القسم •

 
 : تتضمن العوامل التي اتضح في نهاية المطاف أنها تسهم في نجاح دعاوى نظم مراقبة تجارة المواد االستراتيجية ما يلي

لمسؤولية عن أنواع األنشطة المختلفة في سلسلة اإلمداد مثل التصدير، والشحن، والتجارة، والوساطة، وتمويل التشريعات الشاملة والواضحة التي تتضمن ا •
 ة.البضائع االستراتيجي

 ة. التشريعات التي تتضمن فقرة شامل •
 ة.مراقبة التجار  وجود ارتباط بين قوانين مراقبة التجارة والقوانين الجنائية إليجاد إمكانية لمقاضاة محاوالت انتهاك قوانين •
 ت. العقوبات والجزاءات المالئمة المفروضة على األفراد والشركا •
)ومنها قوانين تنفيذ االتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات األمم المتحدة( ومدربون على كيفية استخدام وكالء النيابة ممن هم على دراية بقوانين رقابة التجارة   •

 ن.تلك القواني
 ى. لألدوار والسلطات القانونية بين الجمارك والشرطة والهيئات األخر تقسيم واضح  •
 ل. بين الوكاالت والسيما فيما يتعلق بتسهيل تدفق المعلومات مثل رفض الترخيص من خالل قاعدة بيانات مشتركة على سبيل المثا فّعالتعاون  •

 التحديات الرئيسية 1.3.3
مواد االستراتيجية على القدرة على ممارسة السلطات القانونية الرئيسية ومنها عمليات التدقيق والفحص واالحتجاز  يعتمد دور الجمارك في تفعيل نظام مراقبة تجارة ال

 . وغالًبا ما تحد التحديات المحددة في هذا القسم من تلك القدرات. والمصادرة وفرض الجزاءات وغيرها

 .مسؤولية المفتش والتعويض 1.3.3.1

ربما تكون هناك تكاليف كبيرة لنقل البضائع إلخضاعها للفحص، وتأخير حركة البضائع والتلف المحتمل  
بب موظف بالجمارك في تأخير الشحنة  . إذا تسأن ذلك يعد ضرورًيا لتفعيل نظم مراقبة الجمارك غير

مشروعة ودون ارتكاب أي مخالفة، يجب حينئذ توفير حماية شخصية لهذا الموظف  أو تلفها بطريقة 
ضد أي قضية محتملة يمكن أن ترفعها كيانات بالقطاع الخاص طالما أدى هذا الموظف واجبه المكلف  

ديم تعويض لكي يتوفر للمفتشين الذين يتحملون . كما يجب النظر في تقبه بطريقة قانونية ودون تقصير
. يجب أن تضمن القوانين والسياسات الوطنية ة شخصية مزايا قوية لتفعيل نظم مراقبة الجماركمسؤولي

ان عدم معاقبة الموظفين أن أي مدع يتعين عليه إثبات تصرف موظف الجمارك بطريقة غير قانونية أو بتقصير، كما يجب توفير التدريب الالزم إلدارة الجمارك لضم
لتكاليف من اوالحد . عند إنشاء برنامج لتفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية، يجب وجود آلية واضحة لتحمل أتهم نظير تيسيرهاجراء تأخير الشحنات أو مكاف

 المالية للتأخير المحتمل للشحنة أو تلفها.  
 

يجب أن تعرف مصالح  . التراخيص وسلطات التحقيقيُعتبر هذا اإلجراء ممارسة جيدة لوضع مراسيم للتعاون وتبادل المعلومات والسيما بين مصالح الجمارك وهيئات استخراج 33
تستطيع منظمة الجمارك العالمية واإلنتربول تقديم المساعدة لمصالح الجمارك وقوات الشرطة فيما يتعلق  . الجمارك نوع المعلومات التي ستحتاجها هيئة التحقيق إلجراء تحقيق فعال

 . بتكوين عالقات العمل

ربما تحدُّ التحديات الرئيسية من قدرة مصالح  
 .ممارسة السلطات القانونيةالجمارك على 



 
استهداف المواد التجارية االستراتيجية ال ُيعد طريقة مثالية، وسوف تثبت الشكوك  بالنظر إلى مدى تعقد نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية، يجب أن ندرك ونتوقع أن 

أساليب إدارة  . إن تدريب موظفي الجمارك على استهداف شحنات البضائع االستراتيجية غير المشروعة وحظرها مع استخدام مراًرا أضراًرا عند اكتشاف معلومات إضافية
 %.100ت احتجاز أكثر دقة ومحددة ولكن ليس من المتوقع الوصول إلى مستوى دقة مخاطر مالئمة سيسفر عن وجود عمليا

 تخزين الممتلكات والتصرف فيها 1.3.3.2

. يجب أن يتوفر لدى الجمارك إن اإلجراءات الحكومية المتعلقة بمصادرة الممتلكات تعتبر مسألة حساسة وربما تعتبر من األدوار ذات المسؤولية القانونية على الجمارك
لكات وتحميها بما في ذلك  جراءات المالئمة للتعامل مع الممتلكات الخطرة وغير المشروعة و/أو مرتفعة القيمة. يجب أن تحافظ هذه اإلجراءات أيًضا على قيمة الممت اإل

محتجزة والمهجورة حيث يمكن أن ُتمثل هذه المسؤوليات  وإضافة إلى ذلك، يجب معالجة التكاليف المقترنة بالبضائع المصادرة وال  34القيمة اإلثباتية للبضائع قيد المصادرة.
 . ميزة قوية لتفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية للجمارك

 تنافس األولويات مع موارد قابلة للنفاد 1.3.3.3

وتيسير التجارة، وحظر المواد غير المشروعة، تتحمل الجمارك على عاتقها مسؤولية تنفيذ مجموعة كبيرة من السياسات الحكومية ومنها تحصيل الضرائب، واالمتثال 
. تحول قلة الموارد في الوقت الحالي لدى مصالح جمارك عدة دون التركيز على تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد وحماية التراث الثقافي وتطبيق حقوق الملكية الفكرية

 االستراتيجية.
 

. ومن الضروري  المواد االستراتيجية ُيعد أولوية من بين أولويات عدة ويجب أن تقرر اإلدارة العليا كيفية تخصيص المواردوفي نهاية األمر فإن تفعيل نظام مراقبة تجارة 
مع   إلى وضع مقاييس إليجاد محفزات تتوافق إضافةً في هذا الشأن الدمج الواعي لتفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية ضمن الخطط االستراتيجية للجمارك 

وارد إلدارة مخاطر  . إن التأكيد على أهمية تلك الخطط االستراتيجية في تحديد السلطات القانونية المالئمة وآليات التنسيق بين الوكاالت وكذلك تخصيص الماالستراتيجية
 .رة المواد االستراتيجيةعد في زيادة أهمية تفعيل نظام مراقبة تجانظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية واإلنفاذ يمكن أن يسا

 قيود تبادل المعلومات 1.3.3.4

جمارك عالنية، سواًء على صعيد  نظًرا للشروط المفروضة على حماية البيانات والسرية والتي ُتستمد غالًبا من األدوات التشريعية الوطنية، فمن الصعب تبادل معلومات ال 
فعال، فإن تبادل المعلومات مع الجمارك أو بواسطتها ُيعد في الغالب من األمور الجوهرية، وربما تقتضي  . ومن أجل التطبيق ال الحكومات الوطنية أو على الصعيد الدولي

 الحاجة مالءمة تنظيمية أو إدارية للسماح بها.

 المعوقات التقنية 1.3.3.5

والمراسالت في الوقت المناسب بين المكاتب الميدانية لمصالح الجمارك، وبين تفتقر الكثير من الدول إلى البنية التحتية المالئمة لتقنية المعلومات لدعم تبادل المعلومات 
. إن إنشاء قواعد بيانات مركزية )لتقييمات المخاطر واالنتهاكات على  المكاتب الميدانية والمقرات الرئيسية، وكذلك بين مصالح الجمارك ووكاالت إنفاذ القانون األخرى 

، ا عملية تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية الفعال. وإضافة إلى ذلك، فإن منظمة الجمارك العالمية توفر برامج عدة ذات صلة( ييسر تيسيًرا كبيرً المثال سبيل
 1.4.4في القسم  الُمفّصل(، على النحو CEN(، وشبكة اإلنفاذ الجمركي )CTSمثل نظام استهداف الحاويات )

 تحديد السلعة 1.3.3.6

في سلسلة اإلمداد العالمية وتنوعها تجعل زيادة هذا المستوى من  35. إن حجم البضائع المتدفقة يفتقر الكثير من موظفي الجمارك إلى الوعي الكافي بالسلع االستراتيجية
 .(2.3.1.1( من الصعب إلى حد ما وتستلزم إيجاد آليات للدعم الجيد )انظر فصل الدعم المعلوماتي 2.3.2الوعي )انظر قسم التدريب 

 والتقنيات الناشئة Catch-allضوابط  1.3.3.7

راقبة الصادرات.  هو إجراء جوهري يوفر شبكة أمان لكل من وكاالت الترخيص والجمارك لمنع انتشار وفحص شحنات السلع االستراتيجية غير المدرجة في قوائم م
 .إدارات الجمارك، حيثما كان ذلك مناسًبا، بشكل وثيق مع وكاالت الترخيص لتحديد المعامالت وإيقافها حيث يمكن تطبيق ضوابط شاملةينبغي أن تتعاون 

 

 
  (.COPES) ملخص الممارسات التشغيلية للجمارك الخاصة باإلنفاذ والمصادرةلتفصيل في يتم مراجعة هذه االعتبارات با34

tools/compendiums/copes.aspx-and-compliance/instruments-and-http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement 
في أبريل 2018 ، شارك 114 عضًوا في منظمة الجمارك العالمية في عملية كوزمو 2 التابعة لمنظمة الجمارك العالمية ، وهي عملية عالمية تستهدف السلع االستراتيجية أثناء   35

ألخرى والتواصل الفني ، استهداف  البدنية والتنسيق مع السلطات الوطنية ا  ضوابط التصدير والعبور والشحن العابر من خالل عمليات التحقق من الوثائق لتأكيد األصالة والفحوصات
واجهتها ، بما في ذلك بعضها المحدد في هذا  الشركات المعرضة للخطر واحتجاز أو مصادرة الشحنات وبدء التحقيقات الجنائية. بعد العملية ، أدرجت العديد من البلدان التحديات التي  

 القسم. 

http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/compendiums/copes.aspx
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عاد(، والحوسبة ثية األبجلب القرن الواحد والعشرون تطورات جديدة وتقنيات ناشئة للصناعة والتجارة، مثل الروبوتات الذكية، والتكنولوجيا المضافة )الطباعة ثال
ب وتعديل قوائم الرقابة الكمومية، والتشفير بعد الكم، مما يمثل تحديات جديدة للجمارك. تراقب ترتيبات مراقبة الصادرات المتعددة األطراف هذه التطورات عن كث

 طلبها الجمارك للعمل والوفاء بمهمتها األمنية.الخاصة بها حسب االقتضاء. وهذا يسلط الضوء على الطبيعة الديناميكية للتكنولوجيا والتجارة التي تت
 

 قلة خبرة المحقق 1.3.3.8

ة قد يتم ، أبلغت البلدان عن مشكالت تتابع متابعة السلع االستراتيجية المحتجزة بسبب نقص الخبرة في التحقيق في حاالت شركة االتصاالت السعوديCosmo 2خالل 
لية للجمارك من أجل  (. لقد صمم برنامج الممارسات التشغي2.3.2أو في مجموعات عمل مراقبة الصادرات )انظر قسم التدريب  STCEتضمين المحققين في تدريبات 

( التابع لمنظمة الجمارك العالمية مواد تدريبية تعزز أفضل الممارسات فيما يتعلق بالتحقيق والمالحقة القضائية وجمع األدلة وتقنيات  COPESاإلنفاذ والمصادرة )
-STCEأو تقديم أحداث تدريبية مشتركة لـ   STCEوطني لـ في التدريب ال STCEذات الصلة بـ  COPESاالستيالء. يمكن لمنظمة الجمارك العالمية تضمين مواد 

COPES .عند االقتضاء 
 
 

 التعاون الدولي  1.4

 إخطار الدول المستلمة بالشحنات مرتفعة المخاطر 1.4.1
احتجاز الشحنات التي يحوم حولها الشك قبل  تعتبر رقابة الصادرات هي الدعامة األساسية في نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية ولكن ربما ال يكون مالئًما دوًما 

إلنفاذ  . في هذه الحاالت يمكن استخدام الموقع اإللكتروني لشبكة اإلنفاذ الجمركي التابعة لمنظمة الجمارك العالمية ونظام االتصاالت بشبكة امغادرة منطقة الجمارك
أو البلدان التي يتم نقل البضائع من سفينة ألخرى على أراضيها أو   العبور( حسبما ينبغي وبما يتوافق مع التشريعات الوطنية إلخبار بلدان CENCommالجمركي )

. ُيعد هذا النوع من  التصدير دةالبلدان المستلمة للشحنة مرتفعة المخاطر لكي يتسنى مراقبتها خالل العبور، أو أثناء نقل البضائع بين السفن أو عقب االستيراد أو إعا
 . تمت مناقشة آليات التعاون الدولي بمزيد من التفصيل في هذا القسم.الجرائم العابرة للحدود مكافحةالتعاون الدولي عنصًرا جوهرًيا في 

 المساعدات اإلدارية المتبادلة 1.4.2
نين الجمارك  عن مصلحة جمارك أخرى أو بالتعاون معها بغرض االستخدام الصحيح لقواإجراءات إدارة الجمارك نيابة  ” المساعدات اإلدارية المتبادلة“ ُيقصد بمصطلح 

تعتبر المساعدات اإلدارية المتبادلة مهمة لتفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية بالنظر إلى الطبيعة متعددة    36. ولمنع حدوث مخالفات جمركية والتحقيق فيها وقمعها
. يمكن أن تساعد اتفاقية المساعدات اإلدارية المتبادلة بها تجارة المواد االستراتيجية إضافة إلى الفصل النمطي بين أنشطة الوساطة والشحنات الماديةالجنسيات التي تتميز  

أدوات منظمة الجمارك   1.4.4.2سم بين مصلحتي جمارك في توفير إطار قانوني للتبادل الثنائي لمعلومات اإلنفاذ لمنع ارتكاب مخالفات أو التحقيق فيها. انظر الق
 .العالمية الخاصة بالمساعدات اإلدارية المتبادلة

 المساعدات القانونية المتبادلة 1.4.3
الدولية والذي ربما يتضمن أو ال يتضمن اعتماد الجمارك على   تتطلب جهود تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية في الغالب التعاون من أجل إنفاذ القوانين

)طلبات رسمية من محكمة في إحدى البلدان للشهادة، أو التوثيق أو األدلة األخرى من بلد   ” إنابة قضائية“ . ربما يكون هذا التعاون في شكل السلطات القانونية األخرى 
. كما يمكن أيًضا إجراء التحقيقات  لتسهيل التعاون في المسائل المتعلقة بإنفاذ القانون  ( بين البلدانMLATمتبادلة )آخر(. يمكن إبرام معاهدات المساعدات القانونية ال

 .2.2.6المشتركة )بشكل رسمي أو غير رسمي(. سُيناقش هذا بمزيد من التفصيل في القسم
 

 (WCO)منظمة الجمارك العالمية 1.4.4
تشغيلي في األمور التي من  طورت منظمة الجمارك العالمية بالتعاون الوثيق مع أعضائها مكتبة شاملة من المعدات واألدوات والمواد اإلرشادية إضافة إلى التنسيق ال

. ُيشار إلى تلك األشياء مجتمعة باسم مجموعة أدوات حزمة االمتثال  مراقبة تجارة المواد االستراتيجية على الصعيد الوطني تيسيًرا كبيًراشأنها تيسير تنفيذ تفعيل نظام 
 (. تتضمن مجموعة أدوات حزمة االمتثال واإلنفاذ إضافة إلى هذا المستند ما يلي: CEPواإلنفاذ )

 
 التعريف من اتفاقية كيوتو المنقحة  36



 جمارك العالميةملخص إدارة مخاطر الجمارك الخاص بمنظمة ال 1.4.4.1

تحديد المخاطر المحتملة  يصف هذا الملخص نهًجا مشترًكا ُيمكِّن مصالح الجمارك في بقاع العالم المختلفة من تحدث لغة واحدة فيما يتعلق بالمنهجية المستخدمة ل
إطار العمل التنظيمي   1. يحدد الجزء نظمة الجمارك العالمية الخاصةُيعد تطبيقه مرًنا بما يكفي لتلبية متطلبات البيئة التشغيلية الفريدة وشروط أعضاء م37. ومعالجتها

أدوات تقييم المخاطر وتلخيص البيانات واالستهداف التي توضح معايير تحديد الشحنات مرتفعة   2يتناول الجزء  بينما. إلدارة المخاطر ويصف عملية إدارة المخاطر
 .مصلحة الجمارك المخاطر وكذلك المسافرين ووسائل النقل لتدخل

 أدوات المساعدات اإلدارية المتبادلة 1.4.4.2

. كما تحتاج بادل المعلومات بين مصالح الجمارك وتوفير أساس قانوني تستند إليهثمة حاجة إلى أداة لتبادل المعلومات بين طرفين أو بين أطراف عدة لتيسير عمليات ت
بهتها. ُيشار إلى هذه  مصالح الجمارك إلى أنواع أخرى من المساعدات لضمان التطبيق الصحيح لقوانين الجمارك ومنع ارتكاب مخالفات الجمارك والتحقيق فيها ومجا

. توفر أدوات منظمة الجمارك العالمية أساًسا مالئًما  1.4.2(، على النحو المناقش في القسم  MAA)  ” ساعدات اإلدارية المتبادلةالم“ عادة باسم    المساعداتالمجموعة من  
 38. الخاصة بالمساعدات اإلدارية المتبادلة االتفاقياتإلعداد الترتيبات وإبرام 

 إرشادات التدقيق بعد التخليص 1.4.4.3

تستطيع مصالح الجمارك من خالل عملية التدقيق بعد التخليص والنهج القائم على تقييم المخاطر  
استهداف مواردها بفعالية أكبر والعمل في شراكة مع مجتمع األعمال من أجل تحسين مستويات 

( باعتبارها فحًصا هيكلًيا  PCA. يمكن تعريف عملية التدقيق بعد التخليص )وتيسير التجارةاالمتثال  
للنظم التجارية المتعلقة بعمل، وعقود المبيعات، والسجالت المالية وغيرها، والمخزون المادي 
واألصول األخرى باعتبارها وسيلة لقياس مدى االمتثال وتحسينه. يستهدف المسؤولون على مستوى  

. وذلك للمساعدة في تطوير برنامج التدقيق بعد التخليص وتطويره 1دارة بصورة أساسية الجزء اإل
على الجوانب التشغيلية لبرنامج التدقيق بعد التخليص مع توجيه إرشادات عملية    2بينما ُيركز الجزء  

يلية لدور تدقيق لالطالع على المناقشة التفص   2.2.1.2. انظر القسم  وقوائم تدقيق لمسؤولي التدقيق
 39.الجمارك في تفعيل نظام مراقبة المواد التجارية االستراتيجية

ملخص الممارسات التشغيلية للجمارك الخاصة باإلنفاذ  1.4.4.4

(COPES)والمصادرة 
40

 

. سُتشجع  والسيما اإلجراءات المتعلقة باإلنفاذ والمصادرةُيلقي هذا الملخص الضوء على األمثلة العملية لممارسات العمل إضافة إلى العثرات التي تعوق اإلنفاذ الفعال 
لنظم الحالية وبصورة الممارسات الموصوفة في هذا الملخص مصالح الجمارك على مراجعة الطرق التي تتبعها بدقة وربما اتخاذ خطوات من أجل إدخال تحسينات على ا

 . التي تعتمد عليها اإلجراءات والممارساتتشغيلية خاصة تعزيز األساس القانوني )تخويل الصالحيات( والخيارات ال

 دورة استخبارات الجمارك األساسية الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية 1.4.4.5

. ستساعد هذه الحزمة الدول األعضاء الذين يحاولون طورت منظمة الجمارك العالمية حزمة تدريب شاملة لمحلل االستخبارات ُتقدم في شكل دورة على مدار أسبوعين
الحزمة على حد سواء اإلدارات   ستساعدحديث ممارسات إدارة المخاطر الخاصة بهم من خالل بناء قدرات وإمكانيات استخباراتية داخل مصالح الجمارك لديهم. كما ت

لالطالع على المناقشة التفصيلية   2.4.2ر القسم  . انظالراغبة في الحصول على منهج تدريب استخباراتي منظم باعتباره مورًدا إضافًيا لبرامج االستخبارات الوطنية الحالية
 .لدور االستخبارات في تفعيل نظام مراقبة المواد التجارية االستراتيجية

 الموارد التقنية لمواجهة الغش التجاري الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية 1.4.4.6

. طورت منظمة الجمارك العالمية مواد تقنية عدة قابلة للتطبيق التراخيص الالزمة بمثابة غش تجاري ُتعد حركة البضائع االستراتيجية التجارية دون توفر التصاريح أو 
ليل مواجهة الغش التجاري الصادر عن منظمة الجمارك العالمية لكبار مسؤولي الجمارك، وكتيب منظمة الجمارك العالمية لمحققي  خاصة بمواجهة الغش التجاري ومنها د

جود حق وصول  . تتوفر القائمة الكاملة على الموقع اإللكتروني لمنظمة الجمارك العالمية مع وي إضافة إلى الدورات التدريبية لمكافحة الغش التجاري قضايا الغش التجار 

 
37tools/compendiums/rmc.aspx-and-compliance/instruments-and-http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement 
38-on-instruments-international-and-tools/wco-and-compliance/instruments-and-http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement

assistance.aspx-tiveadministra-mutual 
39.aspxguidelines-tools/guidelines/pca-and-compliance/instruments-and-http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement 
40http://clikc.wcoomd.org/course/view.php?id=124 
 

يمكن أن تيسر مجموعة أدوات حزمة 
االمتثال واإلنفاذ الخاصة بمنظمة الجمارك  

العالمية تنفيذ تفعيل نظام مراقبة تجارة 
ية على الصعيد الوطني المواد االستراتيج

 . تيسيرًا كبيرًا

http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/compendiums/rmc.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/wco-and-international-instruments-on-mutual-administrative-assistance.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/wco-and-international-instruments-on-mutual-administrative-assistance.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/guidelines/pca-guidelines.aspx
http://clikc.wcoomd.org/course/view.php?id=124
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 41.مالئم

 (CEN)شبكة اإلنفاذ الجمركي  1.4.4.7

والمعلومات ألغراض استخباراتية من أجل تمكين الدول األعضاء من  طورت منظمة الجمارك العالمية شبكة إنفاذ جمركي وهي عبارة عن نظام عالمي لتجميع البيانات
 .  مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود بفعالية أكثر إضافة إلى تطوير أداة اتصال خاصة بشبكة اإلنفاذ الجمركي

 (CTS)نظام استهداف الشحنات  1.4.4.8

. بدًءا من وضع النقل للحاويات، يعمل نظام استهداف الشحنات على تجميع بيانات ف الشحناتطورت منظمة الجمارك العالمية نظاًما إلدارة المخاطر خاص باستهدا
. يوفر نظام استهداف  بإجراء البحث والتحليل لتحديد الشحنات مرتفعة المخاطر من بين مجموعة التهديدات الجمركية قائمة الشحنة قطاع الشحن والسماح للمستخدمين

 ية ومرنة مناسبة ألي دولة من الدول األعضاء بمنظمة الجمارك العالمية. الشحنات قدرات استهداف قياس

 (RILOs)المكاتب اإلقليمية لالتصاالت االستخباراتية  1.4.4.9

لعمل، واألساليب،  تجاهات، وطرق ا المكتب اإلقليمي لالتصاالت االستخباراتية عبارة عن مركز لتجميع البيانات وتحليلها واستكمالها إضافة إلى نشر المعلومات الخاصة باال
على تبادل المعلومات واالستخبارات وتعزيز    للتشجيع . أسست منظمة الجمارك العالمية شبكة عالمية من المكاتب اإلقليمية لالتصاالت االستخباراتية  وحاالت الغش الكبيرة

تتكون شبكة المكاتب اإلقليمية لالتصاالت االستخباراتية في الوقت الراهن من أحد عشر مسؤول  42. التعاون بين مصالح الجمارك المكلفة بمواجهة الجرائم العابرة للحدود
 اتصال يغطون المناطق الست التابعة لمنظمة الجمارك العالمية.

 (AEO)المؤسسة االقتصادية المعتمدة  1.4.4.10

عبارة عن  43. دليل التنفيذخاص وفي الوقت ذاته تكافئهم بعدد من التسهيالتتعرض المؤسسة االقتصادية المعتمدة فرصة لمشاركة مسؤولياتها األمنية مع القطاع ال
تفعيل نظام مراقبة تجارة  مساعدة للدول األعضاء من أجل تطوير برامج المؤسسة االقتصادية المعتمدة وتنفيذها وينطبق جزء كبير من هذه اإلرشادات على تطوير برامج

 .المواد االستراتيجية وتنفيذها

 !(CLiKC)التعلّم والمعرفة الخاص بالجمارك  مجتمع 1.4.4.11

العالمي منفذ دخول واحد لألنشطة التدريبية الخاصة على تجميع األدوات المتعلقة بالتدريب في بوابة واحدة، مما يوفر لمجتمع الجمارك  يعمل مجتمع التعّلم والمعرفة
التنفيذ ومواد  45خاصة بتفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية لدليل  بوابة 44.بمنظمة الجمارك العالمية إضافة إلى بوابة جامعة لمشاركة المعرفة بالجمارك وتعزيزها

 46. التدريب ذات الصلة

 برنامج الدرع العالمي 1.4.4.12

( هو جهد دولي لمكافحة التسريب واالتجار غير المشروع في المواد  PGSبرنامج الدرع العالمي )
واألكثر توفًرا بحرية والمكونات األخرى )خاصة أجهزة  الكيميائية السليفة المتفجرة األكثر استخداًما 

 47التفجير( التي قد يستخدمها اإلرهابيون والمنظمات اإلجرامية األخرى لتصنيع األجهزة المتفجرة.

 برنامج مراقبة الحاويات 1.4.4.13

( هو مبادرة مشتركة بين منظمة الجمارك العالمية ومكتب األمم  CCPبرنامج مراقبة الحاويات )
( إلنشاء فرق مخصصة لتحديد المخاطر  UNODCالمعني بالمخدرات والجريمة )  المتحدة

للبضائع في الموانئ والمطارات الرئيسية في جميع أنحاء العالم. يعتمد تركيب "وحدات التحكم في  

 
 ليالتا الرابطيمكن الوصول من قِبل أعضاء منظمة الجمارك العالمية على  41

http://www.wcoomd.org/en/topics/key-issues/cep/instruments-and-tools.aspx 
42 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/tools-and-instruments/rilo/rilo-

brochure_en.pdf?db=web 
43 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-

tools/tools/~/media/4448CE5B00DB422FA89A29AA447A4F22.ashx 
44 http://clikc.wcoomd.org/ 

45 https://clikc.wcoomd.org/course/view.php?id=574 
46https://clikc.wcoomd.org//course/view.php?id=570 

47 http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/security-programme/programme-

global-shield.aspx 

يتضمن مجتمع التعّلم والمعرفة الخاص  
بالجمارك بوابة خاصة بتفعيل نظام مراقبة  

تجارة المواد االستراتيجية لدليل التنفيذ ومواد 

 . التدريب ذات الصلة

http://www.wcoomd.org/en/topics/key-issues/cep/instruments-and-tools.aspx
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/tools-and-instruments/rilo/rilo-brochure_en.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/tools-and-instruments/rilo/rilo-brochure_en.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/~/media/4448CE5B00DB422FA89A29AA447A4F22.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/~/media/4448CE5B00DB422FA89A29AA447A4F22.ashx
https://clikc.wcoomd.org/course/view.php?id=574
https://clikc.wcoomd.org/course/view.php?id=570
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/security-programme/programme-global-shield.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/security-programme/programme-global-shield.aspx


  ContainerCommاصل بين هذه الوحدات من خالل  سنوات. يتم تسهيل التو   3الموانئ" و "وحدات التحكم في الشحن الجوي" على مفهوم تدريبي متعدد المراحل لمدة 
 48المحددة.  CENComm، وكالهما من تطبيقات AirCargoCommو

 األداءإدارة  1.5

متبادلة كما هو  الفرق وتنفيذ الوظائف ال عند تنفيذ أي مبادرة رئيسية مثل تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية، فإن إدارة األداء ُتعد ضرورية لضمان أداء األفراد و 
. سيساعد تطوير مقاييس األداء المالئمة، اعتماًدا على األهداف التي حددتها الخطة االستراتيجية، على ضمان توفر القدرة محدد من أجل تنفيذ األهداف التنظيمية

 .المرجوةالتنظيمية والموارد وثقافة األداء لكل وظيفة من أجل تقديم النتائج 
 

 :التالية التي ُتسهم في ثقافة أداء مرتفعةالسمات  
 .أهداف األداء الفردية والتنظيمية محددة بوضوح وترتبط ارتباًطا مباشًرا باألولويات االستراتيجية •
 .يتم قياس األداء وتقييمه بانتظام •
 . يتم تحديد الموظفين من ذوي األداء الجيد ومكافأتهم كما ينبغي •
 . تعقيبات بناءة منتظمة للمساعدة في تحسين األداء ُيقدم جميع المديرين والموظفين •
 .تتم إدارة مشكالت األداء وضعف األداء بفعالية •
 . الموارد المالية مخصصة لتحسين األداء  •

 
 .والتسهيليجب إعداد المقاييس المستخدمة لتقييم األداء بعناية فائقة إلنشاء حوافز مالئمة لموظفي العمليات بالجمارك ومراقبة التوازن 

 
48 https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/container-control-programme.html 

https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/container-control-programme.html
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 تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية لموظفي العمليات بالجمارك  .2

 مقدمة 2.1

، التحديد. وعلى وجه الجوانب التقنية للجمارك التي تُنفذ نظم المراقبة هذه 2. يوضح القسم 1تجارة الدولية في البضائع االستراتيجية للمراقبة كما سبق وناقشنا في القسم 
وظائف  2.3. يوضح حينئذ القسم 2.2فإنه يتم تقديم إرشادات للتنفيذ لكل مجال وظيفي رئيسي بعملية تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية الموصوف في القسم 

ت الحكومية األخرى  للوظائف الرئيسية للوكاال  2.4الجمارك المرتبطة المتعددة والتي يعتمد عليها تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية ويلي ذلك مناقشة في القسم  
 .  التي تعتمد على الجمارك

 عملية تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية  2.2

. معظم هذه العمليات معروفة جيًدا لمصالح الجمارك وال  يجب أن تضمن الجمارك تلبية الشحنات لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية من خالل آليات المراقبة القياسية
التي من خاللها تشكل وظائف الجمارك تحدًيا فريًدا    الطرق يل التنفيذ هذا إلى محاولة نقل معلومات اإلنفاذ الجمركي ذات الصلة. حيث ُيركز بداًل من ذلك على  يحتاج دل

ن تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية . يتضمفي تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية إضافة إلى تعلق تبعيات معينة دولية وبين الوكاالت بكل وظيفة
 وظائف مترابطة عدة كما في 

 . 2الشكل

 
 العمليات الوظيفية لتفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية 2الشكل

)ترخيص أو تصريح(. وُيعد امتثال المجتمع التجاري  ى عملية مصادقة  ُتعد العمليات التجارية في البضائع االستراتيجية من العمليات الشائعة ولكنها تخضع بصورة عامة إل
 .راتيجية بمثابة محور لتسهيل التجارة المشروعة، وتمكين الجمارك من التركيز على التجارة غير المشروعةلعمليات المصادقة الوطنية للتجارة االست



 التوعية والتدقيق 2.2.1
زيادة التوعية . يتم التشجيع على االمتثال من خالل  ممكن ومن ثم تركيز جهود اإلنفاذ في موضعها، البد من امتثال المجتمع التجاري لتسهيل العمليات التجارية بأكبر قدر  

تبر كلتا الوظيفتين بالضرورة تع. ُتشير زيادة الوعي إلى الطرق التي يمكن للتجار تعلمها واستخدامها في المساعدة، بينما ُيشير التدقيق إلى التحقق من االمتثال. ال  والتدقيق
الصارمة للقضاء على عدم االمتثال ومنها مصادرة البضائع، والغرامات    العقوباتمستقلتين عن بعضهما أو أنشطة حصرية متبادلة ويمكن تنفيذهما في وقت واحد. وتشكل  

 .والمحاكمات الجنائية، وخسارة امتيازات التصدير، أساس كلتا اآلليتين

 تدادي لزيادة الوعيالبرنامج االم 2.2.1.1

وعي وتنظيم مراقبة التجارة يمكن أن تقوم وكالة استخراج التراخيص أو التصاريح ووكالة اإلنفاذ أو التنظيم بعمل توسيع للمشروعات والمنظمات األكاديمية لزيادة ال
يمكن أن يتمثل هذا البرنامج االمتدادي في شكل زيارات لتلك المشروعات، وتوفير الملخصات والموارد من خالل مجموعات تجارية أو   49.االستراتيجية وإجراءات االمتثال

ا ألشكال متنوعة الموجودة بالشركات التجارية في تأهيله الُمنقحة . يمكن أن تساعد برامج االمتثال الداخلية من خالل اإلرشادات واألنظمة الواضحة على شبكة اإلنترنت
لتي تم نظرة محسنة للمنتجات ا من التراخيص العامة وإجراءات الجمارك الُميسرة. وبصورة مثالية، فربما يؤدي هذا التفاعل بين الجمارك وقطاع التجارة إلى تعاون نشط و 

ك إلى تنبيه وكالء الشحن وشركات النقل وغيرها من الشركات للجمارك  . يمكن أن يؤدي وجود عالقة قوية بين التجارة والجمار إنتاجها أو المتاجرة بها وعمالء الشركة
 بالشحنات المشتبه بها مبكًرا في العملية.  

 
يق(، فإن )ومنها الجمارك، ووكالة استخراج التراخيص أو التصاريح، ووكاالت التحقونظًرا ألن نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية ُيعد مجهوًدا جماعًيا لوكاالت متعددة 

ارك  )والتأخير المقترن( الناجمة جراء احتجاز الجمكما يمكن أيًضا أن يدعم فهم العملية البرنامج االمتدادي المشترك ُيبرهن على التنسيق ويضمن التوافق ويعزز التعاون. 
 .  ع التجارة في حالة حدوث التأخيرلشحنة مشتبه فيها، والتشجيع على االمتثال لتجنب حدوث تأخيرات وتحسين العالقة بين الجمارك وقطا

 
المواد االستراتيجية والذي يبدو كما يمكن أن يوفر البرنامج االمتدادي الموثق للمشروعات أدلة مهمة تشير إلى أن الكيان محل الشك على دراية بشروط نظام مراقبة تجارة  

(، 2.2.3تحديد الشركات التي تحتاج إلى برنامج امتدادي من خالل عملية االستهداف )القسم  . يمكنمهًما في حالة حدوث مخالفة من ِقبل هذا الكيان المالحق قضائًيا
( يمكن أن تحدد الكيانات التي 2.2.2)القسم وعلى نحو مشابه، فإن عملية التقييم المعتمدة على االستخبارات والسيما عند تحديد موردين جدد للبضائع االستراتيجية. 

كن سيعملون أيًضا على تحوم حولها الشكوك. إن الهدف الرئيس للبرنامج االمتدادي هو الحث على االمتثال النشط الذي من خالله لن يمتثل التجار للشروط فحسب ول 
 . ي يمكن التعقيب عليها حينئذ في عملية تقييم المخاطر إليجاد أدلة لتحقيقات أكثرالمريبة والت باالستفسارات إخطار السلطات 

 
 : يمكن أن تتضمن اإلجراءات العملية إلنشاء برنامج امتدادي فعال من أجل تحسين التوعية ما يلي

 .تعيين مدير لبرنامج الوعي •
 . لتركيز عليهاإجراء بحث لتحديد الصناعات والشركات والروابط الوطنية التي يتعين ا •
 .إجراء دراسة للوكاالت األخرى لتحديد ما إذا تم تنفيذ برنامج امتدادي بالفعل وعمل التنسيق الضروري  •
 .طلب المساعدة من الروابط الصناعية الوطنية والدولية •
المؤتمرات، ومنشورات الروابط الصناعية، والمواقع  تحديد استراتيجيات البرنامج االمتدادي مثل زيارات الشركة المباشرة، والمشاركة في المعارض التجارية و  •

 .اإللكترونية وغيرها
( وإجراءات التبليغ ومنها معلومات االتصال لإلبالغ باالستفسارات التي تحوم حولها  ” الروابط الحمراء“ )تطوير رسائل البرنامج االمتدادي مثل مؤشرات الشك  •

 الشكوك.
 .القيادات وتعقبها ومراقبتهاتحديد كيفية التحقيق مع  •
 .تطوير مواد البرنامج االمتدادي مثل المنشورات، والكتيبات، وصفحات الويب، والرسائل اإلخبارية، وأرقام االتصال والملصقات وغيرها •

 ى الصناعة من قبل الجمارك. الوصول إل - الملحق الرابعيتم استكشاف هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في 
 

 التدقيق 2.2.1.2

يق هو التحقق من مستوى االمتثال وعلى الرغم من أن الهدف من زيادة التوعية بالبرنامج االمتدادي يتمثل في التشجيع على االمتثال المستقبلي، فإن الهدف من عملية التدق
. تتضمن عمليات التدقيق التي تقوم بها الجمارك عادة مراجعة الدفاتر والسجالت )بما في ذلك رسائل البريد اإللكتروني(  السابق أو اكتشاف عدم االمتثال فيما مضى

 
الحوار لتحسين الجهود هذه من االستفادة لألعضاء ويمكن .العام القطاع في  الوعي زيادة  على  يالبيولوج  األمن على التدريب وبرنامج الكيميائية للصناعة اإلنتربول برنامج يركز كما 49

 .مع الصناعة والمجتمع العلمي
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خالفات  . ال يؤدي ذلك مباشرة إلى اكتشاف المخالفات فحسب، ولكن يمكن أيًضا اعتبار تلك الممع بيانات الجمارك وطلبات الترخيص  ومقارنتهاالخاصة بالتجار العالميين  
تم اقتناء  ية تدقيق أنهمدخالت قيمة لعملية تقييم المخاطر وتعتبر في نهاية األمر مدخالت لعمليات التلخيص واالستهداف. فعلي سبيل المثال، إذا ما اكتشفت عمل

. تعتبر عمليات التدقيق الشحنات المستقبلية لهذا الكيانالبضائع االستراتيجية بطريقة غير مالئمة من ِقبل كيان تجاري، يمكن حينئذ استخدام عملية االستهداف لتحديد 
. ُتمكِّن عمليات التدقيق بعد التخليص الجمارك من تقديم سهيل التجارةبمثابة عنصر أساسي الستهداف المخاطر الُمدارة ما ُيسهم إسهاًما كبيًرا في مدى كفاءة الجمارك وت

 ات بسيطة، واالنتقال من الفحص الدقيق لجميع البيانات.إصدارات بضائع ميسرة للتجار من خالل تنفيذ إجراء
 

ربما تحتاج عمليات التدقيق الخاصة بنظام مراقبة تجارة 50 .تعتبر عمليات التدقيق بعد التخليص ممارسة شائعة ولكنها ُتركز في الغالب على مهمة تحصيل اإليرادات
. ستحتاج هذه الفرق إلى توفر معرفة متخصصة لديها بقوائم المراقبة والتشريعات الوطنية  مخصصة لضمان الفعاليةالمواد االستراتيجية إلى معرفة متخصصة وفرق تدقيق  

وأساليب  جراءات الترخيص، والجزاءات، ومخاطر االنتشار، والمستخدمين النهائيين المشكوك بهم، وطرق الشراء، الخاصة بنظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية، وإ
 . كما تركز أيًضا عمليات تدقيق نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية عادة على الصادرات بداًل من الواردات، ويجب أنالتهرب

 . وكذلك األسعار، واألوامر، والمبيعات، وعمالء التصديريراجع المدقق منتجات الشركة وبضائعها، 
 

 تقييم المخاطر 2.2.2

 
جوهرًيا الستهداف الشحنات مرتفعة   نظًرا لحجم التجارة الكبير، بما في ذلك التجارة المشروعة في البضائع االستراتيجية، فإن تحليل المخاطر القائم على االستخبارات ُيعد 

 وبهذه الطريقة، يمكن تسهيل الشحنات منخفضة المخاطر، في حين أن الشحنات مرتفعة المخاطر ربما تكون عرضة لمراقبة أكبر تدريجًيا،  51. المخاطر لمزيد من الفحص
 

)كما هو مناقش في القسم تتراوح هذه العمليات بين مراجعة المستندات والفحوصات التقنية وتنتهي بالفحوصات البدنية 
2.2.4 .) 

 
بمنظمة الجمارك العالمية، فإن أي مجهود إلدارة المخاطر يجب أن يبدأ أواًل بإيجاد  وفًقا لملخص إدارة المخاطر الخاص

. إن التحدي الرئيسي المقترن بتجارة المواد االستراتيجية يتمثل في طبيعة االستخدام السياق وتحديد الخطر الذي يتعين إدارته
)تجارية(. ونتيجة لهذا، فإنه ر استراتيجية  استراتيجية وغيالمزدوج لمعظم البضائع االستراتيجية ما يعنى استخدامها ألغراض  

يتم شحن هذه البضائع االستراتيجية بشكل روتيني بصورة مشروعة سواء بتصريح أو بدون تصريح. إن التحدي الذي يواجه 
ت  رة بهذه الشحناالجمارك ال يتمثل ببساطة في اكتشاف شحنات البضائع االستراتيجية ولكن يتمثل في اكتشاف الكميات الصغي

. وبالتالي، يتعين أن تكون الملخصات معتمدة على طبيعة البضائع وطبيعة المعاملة. وإضافة إلى  والتي ربما تكون محظورة
 ذلك، فإن االستخبارات توفر سياًقا أساسًيا بخصوص تحديد الموارد ووكالء الشراء والوسطاء والشبكات وكذلك طرق العمل.  
 

. تحدث المخالفات الناتجة عن اإلهمال في الغالب عندما ال يكون التجار على دراية  مخالفات نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية عن عمد أو جراء اإلهمالربما تكون 
الحاالت، من المحتمل    شركاء التجارة. وفي هذهبشروط نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية، وال يدركون أن بضائعهم بحاجة إلى مصادقة، أو فشلوا في اجتياز فحوصات  

. وبالنسبة للمخالفات التي ُترتكب عن عمد، فربما ُيقدر التاجر البضاعة أن يعلن التاجر بضاعته بصورة صحيحة ولكنه أخفق في الحصول على المصادقات المطلوبة
اعتبارها بضائع ال تحتاج إلى مصادقة، أو يقوم بتزوير الترخيص ائع بطريقة غير صحيحة ببأقل من قيمتها الحقيقية لتجنب عمل إعالن جمركي، أو ربما ُيعلن عن البض 

 )تزوير الترخيص المطلوب، أو تغيير رخصة صالحة، أو شحن بضائع خالف البضائع المرخصة، أو استخراج رخصة بناًء على بيانات زائفة(.

 
 (PCA) انظر إرشادات منظمة الجمارك العالمية لمراجعة ما بعد التخليص 50

سيتناول هذا القسم باستفاضة االعتبارات المتعلقة  ”تقييم المخاطر، والتلخيص، واالنتقائيةك العالمية “لقد تم تغطية أساسيات عملية االستهداف وتقييم المخاطر في دورة منظمة الجمار51
 . انظر أيًضا ملخص إدارة المخاطر الخاص بمنظمة الجمارك العالمية. بتفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية على وجه التحديد 

ملخص إدارة مخاطر 
ارك الخاص بمنظمة الجم

 الجمارك العالمية
 



 تلخيص البيانات واالستهداف 2.2.3
. تعتبر االنتقائية تحدًيا ومعايير التحديد التي تستخدمها الجمارك لتحديد المعامالت التي من المحتمل أن تكون غير متوافقة52تطوير ملخصاتهايؤدي تحليل المخاطر إلى  

كبيًرا فيما يتعلق باستهداف تجارة المواد االستراتيجية. ولكي يتسنى تطوير ملخصات فعالة لتجارة المواد  
.  ستخدم الجمارك المعلومات الداخلية والخارجيةمل أن تكون محظورة، يجب أن ت االستراتيجية التي من المحت

تتضمن المعلومات الداخلية المعلومات الناتجة من المعامالت والمصادرات والتحقيقات وعمليات التدقيق السابقة.  
يعة البضائع ربما تتضمن المعلومات الخارجية معلومات من وكالة استخراج التراخيص أو التصاريح مثل طب

 شائعة التي تتعامل معها الوكاالت، والتجار المعروفين الذين يتاجرون في تلك البضائع، واألطراف االستراتيجية ال
)بشكل حاسم( والمعلومات المتعلقة بالتصاريح/التراخيص الصادرة أو التي تم رفضها. المشكوك فيهم،  

التي ُوقع عليها خارجية )مثل قوائم الكيانات كما يمكن أيًضا أن تقدم المنظمات الدولية معلومات 
( وكذلك البلدان األخرى من خالل نظام أداة اتصال 1.1.2.2جزاءات على النحو المناقش في القسم 

خروج الشحنة بالفعل من دائرة  بعدذ الجمركي عند تحديد شحنة مرتفعة المخاطر خاصة بشبكة اإلنفا
 (.1.4.1)على النحو المناقش في القسم االختصاص القضائي الخاص بها 

 
مؤشرات المخاطر المحتملة عرًضا حديًثا لمستندات الجمارك، والمستندات التي تحتوي تتضمن بعض  

على التعديالت، وعمليات التوجيه غير العادية، وشروط الدفع غير العادية، وبلد المنشأ غير المألوف 
 للمنتج، وبلد المقصد غير المعتاد لنوع البضائع، وضغط الوكيل من أجل إصدار البضائع، وفقدان

االهتمام بإصدار البضائع، وتكاليف النقل والتأمين ليست متوافقة مع البضائع، والموردين أو 
. يمكن أن المستوردين ألول مرة، والشحنات المتجهة للشركات التجارية، واألوصاف الغامضة للسلعة

ر. تتضمن ملخصات المخاطر المعلومات المتعلقة باألشخاص أو األماكن، أو الطرق، أو العناص
. لكن التحدي الرئيسي في هذا المجال يتمثل في إتاحة المعلومات إضافة إلى 3الملحق في تمت مناقشة المؤشرات المقترنة بالسلع االستراتيجية المحددة 

 مالئم. مقدار الوقت المتاح الذي يتم خالله تحديد الشحنات التي تحوم حولها الشكوك التخاذ إجراء
 

. تحتفظ لجنة الجزاءات بمجلس األمن التابع ُتعد قوائم االختيار الخاصة بالكيانات المحظورة ضمن أهم مصادر معلومات ملخصات المخاطر واالستهداف
 53لألمم المتحدة بملخص عبر اإلنترنت لقوائم الجزاءات.

 
بالتوافق مع فلسفة إدارة االمتثال المعتمدة على المخاطر، فمن المفيد أيًضا تطوير بالنظر إلى حجم التجارة الكبير في بعض البضائع االستراتيجية، و 

الخاصة باألنماط المتوافقة مع الشحنات منخفضة المخاطر بواسطة التجار الممتثلين لكي يتسنى تسهيل تلك المعامالت. يعود هذا  ”إصدار الملخصات“
لملخصات خاصة بالمؤسسات رك من خالل تمكين التخصيص الفعال للموارد. وربما تكون أمثلة هذه ابالنفع على التجارة، كما يعود بالنفع على الجما

شحنات المعتمدة االقتصادية المعتمدة التي تقوم بتنفيذ معامالت روتينية مع شركاء تجاريين معروفين، ومصدري كميات كبيرة بمستويات امتثال جيدة، أو ال
االستراتيجية معروفة، يمكن استهداف  البضائعتصاريح. وبمجرد أن تصبح ملخصات التجارة الروتينية في / راخيصبالفعل من ِقبل وكالة استخراج ت

 .المعامالت الشاذة التي تختلف عن األنماط
أواًل، عندما تصبح . يتضمن تطبيق القواعد النظامية نقطتي ضعف واضحتين. يجب اختبار ملخصات المخاطر المستخدمة لالستهداف بصورة منتظمة

. ثانًيا، هذه القواعد تكون فعالة فقط عند االختيار بسبب المخاطر المعروفة التي تتسبب ظامالقواعد معروفة، سيتهرب منها التجار غير الممتثلين بانت
 لمتواصل للفحوصات العشوائية.في إنشاء بقع عمياء خاصة بالطرق الجديدة. ولهذه األسباب، يجب إجراء اختبار للمخاطر من خالل االستخدام ا

 
. يمكن أن يكون االستهداف أيًضا بمثابة ُيعتبر االستهداف بصورة عامة آلية لتحديد الشحنات الذي سيتم تدقيقها ولكن ال ُيعد هذا هو الخيار الوحيد

 
الخصائص التي تبدو متوافقة مع الشحنات المهمة، غالبًا تعرض صورة لنمط تهريب، سلعة مهمة، أو كيان تحوم حوله الشكوك، أو مجموعة من  يُقصد بملخص المخاطر مجموعة من 52

ها لملخص واحد أو أكثر من هذه  التي ستخضع للفحص عند موافقت الشحناتتعتبر عملية االستهداف القائمة على تلخيص البيانات بمثابة طريقة إنفاذ تُحدد من خاللها . هذه األشياء
   .الملخصات
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ى سبيل المثال، عند تحديد تاجر جديد للبضائع تعقيب بعملية تقييم المخاطر والتي تستطيع بدورها توجيه أنشطة التدقيق والبرنامج االمتدادي. عل
. استهداف هذا التاجر للبرنامج االمتدادي ربما يشجع على االمتثال ويؤدي إلى فهم أفضل لمنتجات التاجر وللشركاء التجاريين  االستراتيجية المحتملة، فإن

 ونتيجة لذلك، فربما يؤدي هذا بالفعل إلى خفض الحاجة للفحص.

 السلعةالتحقق وتحديد  2.2.4
عند استهداف شحنة لفحصها من ِقبل الجمارك، بناء على تقييم المخاطر كما ناقشنا آنًفا، 

. يجب تطبيقها بطريقة تدريجية بدًءا من الشحنات األقل تلًفا فسيتم النظر إلى خيارات عدة
وتمزًقا مع التدرج حسب الضرورة. ثمة ثالثة أنواع للفحص/المراقبة يتعين وضعها في 

 بار هنا:االعت
 )يتم تنفيذه إلكترونًيا في الغالب(فحص  الوثائقيالفحص  •

o  تُنفذ الفحوصات الوثائقية غالًبا بشكل تدريجي، وإضافة إلى ذلك يتم
البدء بالمستندات المتوفرة بسهولة مثل قوائم الشحن، وبوليصات 

. في حالة ظهور الشحن، وسندات الشحن الجوي، وإعالنات التصدير
ك، أو لم يتم دحضها، يمكن حينئذ طلب مستندات ما يدعم الشكو 

 . ية وقوائم التعبئةإضافية مثل الفواتير التجار
o  وبالنسبة للبضائع االستراتيجية المحتملة، فإن الفاتورة تعتبر مفيدة بصورة خاصة حيث إنها بوجه عام تحدد المنتج تحديًدا دقيًقا

 .الختيار المستخدم النهائي للغاية كما تحدد المشتري األمر الذي ُيعد مفيًدا
o يوفر ملخص إدارة المخاطر مناقشة شاملة لعناصر المصدر في عملية التوثيق وكيفية استخدامها باعتبارها مؤشرات للمخاطر . 

 (، أو نظم الكشف األخرى X)غالًبا من خالل مراقبة البوابات، وفحص الحاويات بأشعة  التقنيالفحص  •
o  على الرغم من أن الطبيعة غير العدوانية وغير المدرة للفحوصات الفنية ُتعد جذابة، ويمكن اعتبارها مساعدة لبعض السلع، مثل

إال أنها في الغالب ليست فعالة عندما يتعلق  (،  مواد إشعاعية 28.44)انظر المناقشة تحت عنوان اكتشاف المواد اإلشعاعية 
مهربة، كما أنها ال تصدر . ال يتم عادة إخفاء البضائع التجارية مزدوجة االستخدام باعتبارها سلًعا جيةاالستراتياألمر بالبضائع 

 أي انبعاثات يمكن اكتشافها.
 )وضع األعين، أو األيدي، و/أو األدوات على البضائع( الماديالفحص  •

o  تعتبر الفحوصات المادية مثل طرق الفحص األخرى فحوصات تدريجية حيث تبدأ عادة بالفحص النظري لقوائم التعبئة، ومستندات
انت العبوة مفتوحة، يمكن فحص البضائع إضافة إلى الملصقات، والالفتات، ومجموعة المستندات . إذا كالشحن، والتغليف الخارجي

. لبضائع االستراتيجيةمثل أدلة االستعمال والشهادات التي يمكن إرفاقها بالبضائع. وُتعد تلك األشياء مفيدة والسيما في تحديد ا
ا إلى دعم االقتناء. في حالة الحاجة إلى مزيد من الفحوصات، يمكن يمكن التقاط صور للبضائع والملصقات والالفتات وإحالته

 .، أو العينات المرسلة إلى مختبر للتحليللتحديد السبائكاستخدام أدوات اختبار ميدانية لتحديد المواد الكيميائية أو األدوات الالزمة  
 

هرية لتمكين عملية التحقق وتحديد السلعة حيث يجب أن يتوفر لدى مفتشي الخط األمامي بعض المعرفة بالبضائع يعتبر التدريب من األمور الجو 
الدعم  طلب. وبمجرد صدور قرار باالحتجاز، يمكن حينئذ االستراتيجية للتحديد إذا ما كان احتجاز شحنة إلجراء مزيد من الفحص أمًرا مبرًرا من عدمه

(. يمكن أن يعمل التدريب على دعم إنفاذ شروط نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية وتجنب 2.3.1.1)انظر القسم و التنظيمي التقني أو التحليلي أ
جب أن تتخذ البرامج التدريبية . من الصعب للغاية تحديد البضائع مزدوجة االستخدام، ومن ثم يالشحنات غير االستراتيجية معالتداخل غير الضروري 

ير االستراتيجية( نهًجا واقعًيا فيما يتعلق بمستوى التوعية والمعرفة المنشود. تتضمن خطوة التحديد األولي في الغالب التحديد السلبي )تحديد البضائع غ
بي بنفس بساطة تحديد أن البضائع ال توافق اإلعالن. ومع ذلك، )تحديد البضائع االستراتيجية بالفعل(. ربما يكون التحديد السلمن التحديد اإليجابي    بدالً 

مسؤول الخط  ففي حاالت عدة، سيتم إعالن البضائع التجارية بصورة صحيحة، لكن مع ادعاء أنها ليست بحاجة إلى ترخيص أو تصريح. لن يستطيع
. ومع ذلك، يجب أن يكون على دراية تها فيما يتعلق بقوائم المراقبة الوطنيةاألمامي بوجه عام تحديد السلع ذات االستخدام المزدوج بالتحديد أو تقييم حال



ت الصلة لتقديمها إلى مسؤولي االقتناء بأنواع البضائع المدرجة بتلك القوائم التي يمكن استهدافها إضافة إلى معرفة طريقة الوصول إلى المعلومات ذا
 .، مع إرشادات التحديد الخاصة بها3الملحق تمت مناقشتها في . حدد السلع االستراتيجية التي بمجرد احتجاز شحنة

 
 . 1.3.3.1. انظر القسم ُتعد مسألة مسؤولية المفتش وتعويضه من األمور المهمة للغاية في هذه المرحلة

 االحتجاز والمصادرة 2.2.5
. عند اكتشاف شحنة محظورة محتملة لسلعة استراتيجية االحتجاز هو عبارة عن احتفاظ رسمي بسلعة دون نقل ملكيتها وربما ينتج عنه مصادرة أو ال

( من خالل عمليات االستهداف والفحص، فربما يكون من الضروري احتجاز الشحنة دقة لم يتم اعتمادهاشحنة من المحتمل أنها ستحتاج إلى مصا )أي 
 ج هذهحتى يتسنى تحديد السلعة بشكل حاسم، وتصنيفها فيما يتعلق بقوائم المراقبة الوطنية وتحديد حالة استخراج تراخيص/تصاريح الشحنة. ستحتا

. في حالة اكتشاف مخالفة، فمن الممكن 2.3.1اإلحالة إلى وكالة استخراج التراخيص/التصاريح. انظر القسم أو / األنشطة بوجه عام إلى دعم تقني و
. ربما أية حالة  مصادرة البضائع )المرحلة األولى في عملية رسمية يمكن أن تؤدي إلى المصادرة أو نقل الملكية إلى الحكومة(، ويمكن بدء التحقيقات في

 54رة قيمة إثباتية إضافة إلى قيمتها الحقيقية باعتبارها ممتلكات، وربما تنطبق اعتبارات خاصة عند التعامل معها.تتضمن البضائع المصاد

 التحقيق 2.2.6
و اإلرهابية أو تعتبر عملية التحقيق عملية جوهرية ضمن جهود تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية من أجل تحديد مرتكبي األعمال اإلجرامية أ

. ال يعتبر المنع وحده لجهات التي ترعاها الدول والساعية إلى تهريب البضائع االستراتيجية أو الحصول عليها من خالل وسائل محظورة ومنعهم وكشفهما
 كافًيا باعتباره أداة إنفاذ نظًرا ألنه ال يمنع الجهود المستقبلية لمجموعة شراء محظورة. 

 
ق في معظم مصالح الجمارك، فإن التحقيقات المتعلقة بتفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية تعتمد بقوة وعلى الرغم من عدم وجود هيئات تحقي

قبل تحويل التحقيق إلى   2.2.6.1على وظائف الجمارك وعملياتها وسلطاتها، وستقوم مصالح الجمارك بالفعل بتنفيذ بعض الخطوات المدرجة في القسم  
. يمكن بدء التحقيق سواء صدر قرار بالمصادر أم ال بناء على شحنة مثيرة للقلق، أو معلومات أخرى صادرة عن االستخبارات، أو عملية وكالة أخرى 

. وتباًعا، يمكن أن تطور عملية التحقيق المعلومات التي لومات مفيدة، أو أية طرق معتمدة على مصادر أخرى حقيقات أخرى، أو معتقييم مخاطر، أو ت
لخصات تحدد تضمين أوسع، والفجوات األمنية، ومصدر التمويل، والمعلومات األخرى المهمة لتعزيز جهود اإلنفاذ من خالل تحسين تقييم المخاطر وم

 البيانات.
 

جميع التحقيقات تتضمن عناصر مشابهة، فإن قضايا البضائع االستراتيجية تكون دوًما معقدة وذلك ألن عملية شراء هذه العناصر على الرغم من أن 
التراخيص،  . تنشأ المخالفة القانونية جراء عدم الحصول على التراخيص المالئمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة للحصول علىُتعد قانونية بوجه عام

. ُيعد التهرب أو محاولة التهرب من الحظر أو القيود أو إخفاء المقصد أو المستخدم النهائي، أو اإلعالن الخاطئ عن سلعة عند التصدير أو االستيراد
د التوثيق الدقيق والشامل في ُيع 55المفروضة على سلع تجارية مثل الشروط الخاصة باالستيراد، أو التصدير، أو تراخيص النقل من باب الغش التجاري.

 . الغالب ضروري إلثبات مخالفة أو دحضها

 خطوات التحقيق 2.2.6.1

 :تتضمن خطوات التحقيق النمطية عقب اكتشاف شحنة مثيرة للقلق ما يلي
 . التحقق من وجود التراخيص أو التصاريح وصالحيتها •
السلعة تحتاج إلى ترخيص أو تصريح إلجراء عملية / ما كانت الشحنةفحص البضائع والتواصل مع الوكاالت المعنية المالئمة للتحديد إذا  •

 استيراد/تصدير قانونية.
)اإلعالنات، والفواتير، وقوائم التعبئة، وقوائم الشحن، وسندات الشحن الجوي، وبوليصات الشحن( مع التحقق من توافق مستندات الجمارك  •

إلجابة على أسئلة أساسية وإثبات الغش، والبيانات المزورة، ومعرفة االتجار غير ء لبعضها ومع الشحنة الفعلية. يمكن استخدام هذه األشيا
 

 .الممارسات التشغيلية للجمارك الخاصة باإلنفاذ والمصادرة الصادر عن منظمة الجمارك العالمية لخصيتم مناقشة االعتبارات الخاصة باالحتجاز والمصادرة بالتفصيل في م 54
 . حمل الجمارك مس ولية إنفاذهايتم تحديد التحقيق في مسألة متعلقة بالغش التجاري باعتباره استفساًرا عن مخالفة مشكوك فيها للقوانين أو اللوائح التنظيمية التي تت 55



28 
 

 . تتضمن المعلومات الرئيسية ما يلي:المشروع
o ل.أسماء البائع والمشتري والمرسل إليه وبيانات االتصا 
o ع.شروط البيع، وشروط الدفع، وعملة عملية البي 
o  النظام المنسقالكميات ومواصفات البضائع بما في ذلك كود. 
o ة.أوزان الحزم 
o ر.معلومات خط السي 
o مراجع للتراخيص أو التصاريح، أو المطالبات غير المطلوبة. 

 ر.الصادرات السابقة بواسطة المورد/الُمصدِّ / تحديد الواردات •
 د.مقابلة المشتبه بهم أو الشهو  •
 . المراسالت بين الموردين والُمصدرِّين والشاحنينالحصول على سجالت العمل الخاصة بالشركات المشتبه بها ووثائق  •
 .طلب معلومات من مصالح الجمارك األخرى بموجب االتفاقيات اإلدارية المتبادلة •

 
يد نفيذ المز يمكن أن يكشف التحقيق إضافة إلى إثبات ارتكاب مخالفة من عدمه عن أنشطة إجرامية أخرى وربما ينتج عنها فرًصا لتوسيع نطاق التحقيق لت

 . من إجراءات التفعيل لمنع عمل شبكات عمليات الشراء المحظورة وكشفها
 

المعلومات، ربما تتضمن التحقيقات، التي لم تبدأ جراء قرار مصادرة، تقنيات تحقيق مختلفة ومنها البرنامج االمتدادي للقطاع الخاص، وتطوير مصادر 
 .واستغالل االتصاالت، والعمليات السرية، والمراقبة

 56قنيات التحقيقت 2.2.6.2

. وهذه بدائل التخاذ قرار مصادرة ربما تظهر أثناء التحقيق فرًصا لتوسيع نطاق التحقيق بوجه عام وزيادة مستوى المعلومات االستخباراتية المتعلقة بالقضية
االستراتيجية تتضمن تحركات على الفور بوجه عام معروفة جيًدا لدى وكاالت إنفاذ القانون. ومع ذلك، فنظًرا ألن قضايا تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد 

المسبق مع السلطات المعنية في البلدان ذات الصلة، وربما   عبر الحدود وتعتبر ذات طابع دولي، فإن هذه التقنيات تحتاج إلى التخطيط الدقيق والتنسيق
 :ما يلي. تتضمن األمثلة ال تتوفر بعض هذه التقنيات في جميع الدول وذلك نظًرا للقوانين الوطنية المختلفة

به به تحت مراقبة أو إشراف . تقنية التسليم المراقب هي إحدى تقنيات التحقيق التي تتضمن نقل سلعة مهربة إلى مخالف مشتالتسليم المراقب •
يد وكالة إنفاذ القانون. يمكن أن تفيد هذه التقنية في تحديد المخالفين، وإعاقة عمل منظمات التهريب وكشفها، وتوسيع نطاق التحقيق، وتحد

 . تتضمن أنواع عمليات التسليم المراقب ما يلي: األعلى، والوصول إلى دليل وغير ذلك بالمستوى المخالفين 
o ُيسمح بعبور سلعة مهربة ُاكتشفت أثناء إجراء عملية تفتيش على الحدود وتوصيلها إلى الجهة بو المخالفات غير المتعاونينمرتك .

. تتضمن المخاطر ب المخالفة غير المتعاون اكتشاف السلعة المهربةالمقصودة تحت مراقبة من وكالة إنفاذ القانون. لم يعلم مرتك
 مال وجود مراقبة مضادة من ِقبل المجرمين.فقدان السلعة المهربة واحت

o عند اكتشاف سلعة مهربة والقبض على مرتكب المخالفة، ربما يوافق مرتكب المخالفة على التعاون مرتكبو المخالفات المتعاونين .
جب بذل الجهود لحماية . تم القبض على مرتكب المخالفة المتعاون وهو في حوزة وكالة إنفاذ القانون، ولذا يالقانون   مع وكالة إنفاذ

 سالمته والتأكد من عدم إلحاق الضرر باآلخرين أو الهرب. 
o  يتم احتجاز مرتكب المخالفة واستبداله بمسؤول أو مخبر سري. مسؤول أو مخبر سري . 

إصدارات فعلية زائفة من (. تتضمن هذه التقنية استخدام UCAالعمالء السريين ) / مع العميل الومضةُتستخدم العمليات . تشغيل الوميض •
 السلعة المعنية وتوفير فرصة ألهداف التحقيق لفحص السلعة نظرًيا ومادًيا.

. ُتعد الهواتف الجوالة وحسابات القضايا الجنائية  . ربما تكون مصادر المعلومات هي األداة األهم واألكثر فعالية في تطويراستغالل االتصاالت •
ساسية في تحقيقات عدة، كما أن محققي الجمارك يتمتعون بوضع فريد للوصول إلى مقدار كبير من بيانات البريد اإللكتروني هي العناصر األ

 
 .ة حالالعديد من هذه التقنيات غير متاحة بموجب القانون في جميع الدول األعضاء بمنظمة الجمارك العالمية وال يتسنى للجمارك تنفيذها على أي 56



. يمكن استخدام بيانات االتصال الخاصة بهم البريد اإللكتروني والمكالمات الهاتفية الخاصة بالهدف من خالل سلطة التفتيش على الحدود
لمدعى عليهم وعمليات التحقيق األخرى. ُيعد الحفاظ على قاعدة بيانات مدمجة بأرقام الهواتف وعناوين والبريد اإللكتروني لعمل ارتباطات بين ا

 الترافقية بمثابة ممارسة جيدة.  تاإلسنادياالبريد اإللكتروني لتلك 
 إدارة القضية  2.2.6.3

. ليات واألشخاص لتحسين النتائج الخاصة بالقضيةُتعد إدارة القضية هي األساس في أي عملية تحقيق حيث يمكن من خاللها دمج المعلومات والعم
مكان  كما توفرتتفادى عملية إدارة القضية فقدان المستندات أو األدلة وتساعد في توجيه عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالخطوات التالية في التحقيق، 

. كما تسمح أيًضا لآلخرين المعرفة بأن فرد ما هو هدف التحقيق، واحد لجميع األنشطة والمعلومات المرتبطة إضافة إلى تيسير مراجعة الملف للمقاضاة
االتجاهات في النشاط  دوتحديوُتمكِّن التنسيق، ومراقبة الوصول إلى بيانات القضية. وفي النهاية، فربما يكون من المفيد تصنيف إحصائيات القضية، 

 . اإلجرامي وتعقب بيانات عبء العمل
 

. تتميز المستندات الورقية بانخفاض تكلفتها وسهولة تنظيميها واستخدامها من ِقبل وكيل ربما يعتمد نظام إدارة قضية على مستندات ورقية أو إلكترونية
الرغم من ارتفاع تكلفة إعداد نظم إدارة القضية اإللكترونية بيد أنه يمكن الوصول  لىوعالقضية ولكن ال تدعم بسهولة وصول اآلخرين أو إشراف اإلدارة.  

 . تتضمن المكونات المهمة لنظام إدارة القضية ما يلي دون النظر إلى نوعه:إليها وإدارتها بصورة أسهل
 ا.سجل زمني للقضية يتضمن جميع اإلجراءات المنفذة بالقضية بوقتها وتاريخه •
 ق.قيتقارير التح •
على النحو الذي يسمح به  -)المذكرات، ومذكرات اإلحضار، ولوائح االتهام، وقرارات المحكمة، والمرافعات وغيرها.( مستندات المحكمة  •

 القانون.
 (.)تتضمن المستندات المقدمة إلى مصالح الجمارك والمستندات التي أنشأتها مصالح الجماركمستندات المحكمة  •
 ة.ير الالجئين، وإيصاالت األمانة، وقوائم الجرد، وسجالت األموال النقديمستندات الهجرة، وتقار  •
 ة.تقارير الشرط •
 ق.الصور الفوتوغرافية، وصحائف الحالة الجنائية، ومذكرات التحقي •

 
التي تتضمن بضائع استراتيجية حيث 57ُيعد االلتزام بقواعد اإلثبات، في تسلسل العهدة، من األمور المهمة إلدارة القضية، والسيما عند التحقيق في الجرائم  

زو نشأة المواد. يمكن أن تساعد )تحليل المسارات( وعيمكن أن تؤثر اإلجراءات التي تستخدمها فرق التحقيق على األدلة الجنائية المتعلقة بالتتبع الخلفي  
والتغلب على مرافعات قاعات المحاكم شائعة االستخدام إضافة إلى التقنيات المناسبة لتجميع األدلة والحفاظ عليها في تلبية المعايير اإلثباتية الصارمة 
ألدلة بشكل صحيح )مكان اكتشافها والشخص الذي . يجب تحديد اإيجاد تحقيقات تضاهي تحديات المحاكمات المحلية واألجنبية ومحاكم االستئناف

(. يمكن أن ُيمثل هذا تحدًيا تسجيل جميع األشخاص الذين تعاملوا مع األدلة ومكان نقل األدلة وزمانهاكتشفها(، كما يجب إثبات اتصال تسلسل العهدة ) 
أو التلف، وخفض حلقات تسلسل العهدة، وتوفير إمكانيات للتعقب إضافة   والسيما عند إرسال العينات للتحليل، كما يجب توخ العناية الالزمة لمنع الخسارة

 إلى دعم اإليصاالت. 

 التحقيقات المشتركة 2.2.6.4

إنفاذ القانون الحالية،   إن التطور المتزايد للمنظمات اإلجرامية العابرة للحدود، والجهات التي ترعاها الدول والجماعات اإلرهابية يشير غالًبا إلى أن منهجية
باط عبر الحدود استفادة . تستفيد التحقيقات التي لها ارتطبقة من جانب واحد، ربما ال تكون مالئمة لمواجهة نشاط شراء البضائع المحظورة بفعاليةالم

. يمكن استخدام نماذج عدة إلجراء تحقيقات كبيرة من مشاركة وكاالت إنفاذ القانون في جميع البلدان حيث توجد عالقة بالنشاط اإلجرامي محل النقاش
 مشتركة. 

 
بدًءا من نقطة تجميعها وحتى التنظيم النهائي لها يُشير مصطلح تسلسل العهدة إلى اإلجراءات والمستندات التي تفسر سالمة األدلة المادية من خالل تعقب طريقة معالجتها واالحتفاظ بها 57

 .”تسلسل الملكية”، و”تسلسل العهدة المادية”، و”تسلسل اإلثبات“تتضمن األنواع األخرى لقواعد اإلثبات . وخاصة من خالل التسجيل في كل مرة تتغير فيها حيازة األدلة 
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 (EU: االتحاد األوروبي ) دراسة حالة
( التابع لالتحاد األوروبي هو نموذج مطبق بالفعل يحقق نجاًحا متزايًدا. يعتمد نموذج فريق التحقيق المشترك على JIT) إن فريق التحقيق المشترك 

( والتي أقرتها جميع الدول األعضاء باالتحاد 2000في المسائل الجنائية )اتفاقية المساعدات القانونية المتبادلة لعام  االتفاقية المتعلقة بالمساعدة المتبادلة  
)باستثناء إيطاليا(. يتكون هذا النموذج من فريق تحقيق تم إنشاؤه وفًقا التفاق رسمي بين دولتين أو أكثر و/أو أطراف أخرى لغرض   2005األوروبي عام  

تضمين  بسهولةمدة محددة. ال تقتصر المشاركة في فريق تحقيق مشترك على الدول األعضاء باالتحاد األوروبي فقط ولكن يمكن أن تستوعب معين ول
 . أعضاء منظمة الجمارك العالمية اآلخرين

 
 :تتضمن مزايا التحقيق المشترك ما يلي

 ة.ات رسميدون الحاجة إلى تقديم طلب مباشرةالقدرة على تبادل المعلومات  •
القدرة على طلب تنفيذ إجراءات التحقيق بين أعضاء الفرق مباشرة، دون الحاجة إلى إنابة قضائية وطلبات معاهدات المساعدات القانونية  •

 ة.المتبادل
إزالة الحواجز تساعد قدرة األعضاء على حضور عمليات البحث والمقابالت وغيرها في جميع دوائر االختصاص القضائي المتضمنة على  •

 . اللغوية في المقابالت وغيرها
 ة.القدرة على تنسيق الجهود على الفور والتبادل غير الرسمي للمعرفة المتخصص •
 . القدرة على بناء ثقة متبادلة ودعمها بين المحققين ووكالء النيابة من دوائر اختصاص قضائي وبيئات عمل مختلفة •
 ة.ة للتحقيق والمقاضابرنامج لتحديد االستراتيجيات المثالي •

 
إلى تنسيق وتوجيه معتبرين يتم تقديمهما للمشاركين . ثمة حاجة  ال ُتلغي اتفاقيات التحقيق المشتركة االلتزامات القانونية الوطنية المفروضة على المشاركين

، وقرارات المحكمة، وقواعد اإلثبات، واتفاق بشأن بخصوص االختالفات في سلطة إنفاذ القانون والسيما في حالة وجود طرق إجبارية، أي أوامر التفتيش
. كما يجب أن تتناول ت، والهيكل اإلداري بوضوح في االتفاقية. يتعين وصف األدوار، والمهام، ودرجات السلطة، والمسؤوليامكان مخصص للتقاضي

المشاركون. ال تعتبر التحقيقات المشتركة دوًما هي األداة األكثر مالئمة   يواجهاهذه االتفاقيات أيًضا القضايا المتعلقة بالمسؤولية القانونية والتي يمكن أن  
االت إنفاذ القانون فوائدها العظيمة وتكون في وضع يمكنها من خالله اتخاذ قرارات مطلعة بشأن في جميع التحقيقات الخارجية بيد أنه يجب أن تدرك وك

 .استخدامها

 التقاضي 2.2.7
. وال ُيعد التقاضي بمفهومه العام من اختصاص الجمارك، ت تهريب السلع االستراتيجية وذلك بغرض منع تهريبهامن الضروري معاقبة مرتكبي محاوال

. ونتيجة لذلك، فمن الضروري أن تكون الجمارك على دراية بإجراءات تحديد األدلة ا مهًما به والسيما فيما يتعلق بتقديم أدلة المخالفةأنها تلعب دورً  غير
 . 2.2.6.32.2.6.3إلى معرفة كيفية إنشاء تسلسل العهدة. تمت مناقشة هذا األمر تفصياًل في القسم ةً فاظ عليها إضافوتسجيلها والح

 
 

 الوظائف المرتبطة بالجمارك 2.3

. ستجري مناقشة الوظائف المرتبطة على وظائف عدة مرتبطة  2.2تعتمد عملية تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية التي سبق مناقشتها في القسم  
في هذا القسم، بينما ستجري مناقشة الوظائف المرتبطة بالوكاالت الحكومية األخرى )مثل وكاالت استخراج التراخيص واالستخبارات( في بالجمارك 

 .2.4القسم

 التحليلي   والدعم التقني  الدعم 2.3.1.1

 ُيوّضح كما



يعة التقنية الشديدة للبضائع نظًرا للطب 58، تعتمد عملية تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية الفعالة على مدى توفر خدمات الدعم التقني2الشكل
. تتضمن عملية الدعم المعلوماتي تقييم البيانات المقدمة من ِقبل مسؤول الخط األمامي. ربما يكون هذا طيف من جهاز لكشف اإلشعاع أو االستراتيجية

يتطلب الدعم التحليلي أيًضا التحليل التقني للسلع مثل . ربما طراز من البطاقة الموجودة على منتج تجاري معلومات مثل اسم الجهة المصنعة ورقم ال
 عينات من مادة كيميائية أو سبيكة.

تحديد  -( ”تصنيف السلعة“)ُتعرف أيًضا باسم  ”تصنيف العنصر“يتضمن الدعم التقني في الغالب وخاصة فيما يتعلق بالبضائع االستراتيجية عملية 
. ال يحدث هذا عند الخط األمامي حيث إنه أمر ال يتعلق تفي بالمواصفات المدرجة بقائمة المراقبة الوطنية هوية سلعة وإمكانياتها وتحديد إذا ما كانت

من اختصاص هيئة استخراج التراخيص   فقط بالقدرة التقنية ولكن يتعلق أيًضا بالسلطة، نظًرا ألن قرارات نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية تكون عادة
 . أو التصاريح

 
. من الضروري التفكير في تقديم مستويين ثمة أمر مهم للجمارك يتعلق بتوقيت تقديم الدعم التقني في ضوء الضغوط الزمنية على الشحنات المحتجزة

من التأخير/التحقيق ( قرار سريع للغاية أثناء االحتجاز المبدئي للبضائع سواء كان هناك مسوغ لمزيد  1مختلفين لخدمات الدعم في إطارين زمنيين مختلفين:  
( تصنيف الحق للسلعة بالكامل يستغرق وقت أطول. يمكن تنفيذ المستوى األول من ِقبل متخصصين داخل 2أو إذا كانت الشحنة معتمدة بالفعل و 

أخرى، في حين يجب ( أو داخل وكالة متنقلة، أو خبراء استشاريين مدربين خصيًصا في كل ميناء رئيسي الجمارك )مثل مختبر جمركي، وحدات فحص
اضي الحقة. يمكن تقديم المستوى الثاني بوجه عام من ِقبل هيئة استخراج التراخيص/التصاريح، والسيما إذا ما كان القرار سُيستخدم في إجراءات إنفاذ وتق

ل واحدة للمسؤولين الميدانيين تكون ال مركز تبادل معلومات مركزي أو من خالل مركز اتصال، ما يسمح بتوفير نقطة اتصاتنسيق طلبات الدعم من خل
 .2.4.1. سُيناقش هذا بمزيد من التفصيل في القسم متاحة بطريقة مثالية على مدار اليوم وفي جميع أيام األسبوع طوال العام بالكامل

 هولندا -دراسة حالة 
)المرشدين( هم متخصصون داخل الجمارك في تخصصات معينة، ومنها المخلفات والمواد الخطرة،  ”vraagbaken“في الجمارك الهولندية، فإن 

. يتلقى هؤالء المرشدين تدريًبا خاًصا، والتراث الثقافي، واألسلحة، والذخيرة، والبضائع االستراتيجية، والجزاءاتواألدوية، والعلوم البيطرية، والملكية الفكرية،  
ساعة  24كية فرًقا منهم. يمكن لمسؤولي الجمارك االتصال بهم مباشرة أو يمكنهم االتصال برقم هاتف مركزي في أي وقت ) وتتضمن كل دائرة جمر 

( لالتصال بمرشد مالئم. عندما يطلب موظف جمارك مساعدة تتعلق بالبضائع االستراتيجية، يمكن للمرشد نقل المسألة إلى مسؤول أيام أسبوعًيا  7يومًيا،  
 أو نقلها إلى فريق التحقيق. بالتراخيص

 الواليات المتحدة -دراسة حالة 
اذ الخاصة في الواليات المتحدة، يعمل مركز إدارة شؤون الهجرة باعتباره نقطة االتصال الوحيدة لتنسيق الدعم التشغيلي مع عمليات التحقيق واإلنف

، 2013. وفي عام ، وسجالت الترخيص والطلبات األخرى ذات الصلةبصادرات الجمارك من هيئات تصدير مختلفة للحصول على قرارات الترخيص
على نتائج استفسارات مركز إدارة شؤون الهجرة، يجوز للجمارك المصادرة، . وبناًء  إحالة من الواقع  3100تعامل مركز إدارة شؤون الهجرة مع ما يزيد عن  

 أو بدء تحقيق جنائي متزامن. /أو اإلطالق و

 اتالتدريب وبناء القدر 2.3.2
. وفيما لًياُيعد وجود برنامج تدريبي من األمور الجوهرية لنقل المعلومات والمعرفة لموظفي الجمارك وتمكينهم من تطبيق هذه المعلومات والمعرفة عم

( 2.3القسم(، يجب أن يعكس منهج التدريب عمليات نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية ) 2.2يتعلق بتفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية )القسم
. سيوفر منهج تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية الخاص بمنظمة الجمارك العالمية وحدات التدريب ارك التنفيذ الفعال للعمليةلكي يتسنى للجم

 . 1.3.1قسمهذه والُمعدة وفًقا لكل مستوى بنموذج النضج الخاص بتفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية الذي تمت مناقشته في ال
 
م ثمة مناسبتين أساسيتين للتدريب عند التحاق موظفين جدد بمنظمة أو بمهمة عمل وعند عمل تدريب تنشيطي للموظفين الحاليين لتحديث معارفه

 
 .متواجدة في الخط األمامييُقصد بالدعم عملية الحصول على الدعم من المنظمات غير ال 58
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. ُيقدم التدريب بوجه عام بطريقتين: النوع األخير من التدريبات مهًما عند وجود تغييرات في اإلجراءات أو التقنية ُيعد. وقدراتهم والحفاظ عليها ومهاراتهم، 
ثال من خالل ورش على سبيل المالتدريب العملي )على سبيل المثال من خالل اإلرشاد، أو التمهين، أو التدريب، أو دوران العمل(، والتدريب النظري ) 

 ( كما تتوفر أيًضا مناهج مختلطة )على سبيل المثال من خالل العمليات الميدانية أو التمارين(.العمل، أو الحلقات الدراسية، أو الدورات
 

 :لتنفيذ برنامج تدريبي لتفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية، تم تحديد ممارسات جيدة عدة مرتبطة بالنجاح
. نظًرا ألن تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية يتضمن جانبين مة تمارين ومبادرات تدريبية ثنائية وإقليمية والمشاركة فيهاإقا •

مة، متقابلين، وورش عمل تدريبية ثنائية إقليمية وعمليات تحث على تبادل الممارسات الجيدة، وتعزيز عالقات العمل، وتطبيق اإلجراءات القائ
 .ة عملية اإلنفاذ وتحديد مناطق التحسينتوضيح الفجوات المتعلقة بتغطيو 

. تضع الخطة التدريبية المنهج الوطني واالستراتيجية الالزمة لتقديم تدريب تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية. تطوير خطة تدريبية •
. فمن ت الموارد الالزمة لمنهج التدريب المنشودوالموجهين، واإلطار الزمني، والنطاق، ومتطلباحيث تحدد هذه الخطة المتدربين واحتياجاتهم؛  

الشائع تحديد استراتيجيات تدريب متعددة مع استهداف واحدة عند زيادة مستوى التوعية العام واستهداف أخرى عند تطوير الخبرات الالزمة 
 ية. لمتخصصي تفعيل نظام مراقبة المواد االستراتيج

. يجب أن تتضمن مجموعة العمل هذه إضافة إلى موظفي التدريب تحديد مجموعة عمل مسؤولة عن تطوير الخطة التدريبية وتنفيذها •
هم بالجمارك تمثياًل لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين واألشخاص الفاعلين في عملية تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية ومن بين

حققين، وموظفي الدعم التقني، والوكاالت الحكومية األخرى المعنية، مثل موظفي ُمستهِدفين، ومحللي المخاطر، والمفتشين، والماألشخاص ال
 التصاريح والمحققين. / استخراج التراخيص

تدريب تفعيل نظام مراقبة  . وفي نهاية المطاف، الستمراريةدمج تدريب تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية في نظام تدريب قائم •
. كما يمكن أن ُيعتبر التدريب المشترك مع الهيئات راتيجية، يجب أن يصبح جزًءا عادًيا في برنامج تدريب الجماركتجارة المواد االست

 ستراتيجية فعالة.الحكومية األخرى والتي تحمل على عاتقها مسؤوليات في عملية تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية بمثابة ا
 

وسيصبح جزًءا  يمكن استخدام هذا الدليل كنقطة بداية لتسهيل تنفيذ التدريب الخاص بتفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية على الصعيد الوطني
 59.الجمارك العالمية من مجموعة أدوات حزمة االمتثال واإلنفاذ المتضمنة في عروض بناء القدرات والتعليم عن ُبعد الخاصة بمنظمة

 صحة وسالمة المفتش  2.3.3
. ُتمثل بعض البضائع االستراتيجية أخطاًرا فريدة من لذلك تمثل صحتهم وسالمتهم أمًرا بالغ األهمية 60غالًبا ما يواجه موظفو الجمارك مواقف خطيرة،

المناظرة مهًما لحدود، فإن االتصال والتنسيق مع إدارة الجمارك نوعها إضافة إلى المخاطر العادية. في حالة مواجهة المخاطر المناقشة فيما يلي على ا
 . ُيعد تأسيس مرافق تخزين/حجز عند نقاط المراقبة بالجمارك ممارسة جيدة للمواد الخطرة.حينئذ

 الكيماويات السامة 2.3.3.1

المادة خاصة بكل مادة كيميائية توفر معلومات  . يوجد صحيفة بيانات لسالمةتشكل الكيماويات السامة خطًرا بالًغا على موظفي الجمارك الميدانيين
ارة، والشرر، محددة بخصوص المناولة والتخزين اآلمنين. وبوجه عام، فإن ضمان توفر التهوية المناسبة وتخزين المواد بعيًدا عن الشمس ومصادر الحر

 حزم ومن سالمة الحاويات. . تحقق من تمييز جميع الواللهب، والكهرباء االستاتيكية ُتعد من الممارسات الجيدة
 

ألمر الذي في حالة حدوث تسرب أو انسكاب لمادة كيميائية، يجب حينئذ تأمين المنطقة وتفريغها ولكن دون محاولة السيطرة على التسرب أو االنسكاب ا
سكاب تحفها مخاطر جسيمة. اتصل بمسؤولي . إن محاولة تأمين الموظفين المتواجدين بمنطقة االنيتعين تنفيذه من ِقبل موظف مدرب ومؤهل كما ينبغي

أو في ريح طوارئ المواد الخطرة وحاول تجميع المعلومات عن المادة الكيميائية من اإلعالنات، والمستندات و/أو السائق. حاول أن تقف عكس اتجاه ال
 .مكان مرتفع بمنطقة االنسكاب أو التسرب

 
59building.aspx-http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity 
 (.أمن وسالمة موظفي الجمارك) 9انظر قسم ملخص الممارسات التشغيلية للجمارك الخاصة باإلنفاذ والمصادرة رقم  60

http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building.aspx


 المواد المعدية  2.3.3.2

)عبوة مقطعة أو ممزقة، انسكاب مواد صلبة، انسكاب مواد سائلة(، يجب عزل هذه في حالة وجود عبوة تحتوي على خطر بيولوجي محتمل غير سليمة 
لمنطقة، . قم بتأمين ايجب أال يتعامل مع هذه العبوة أو يقوم بإزالتها سوى أشخاص مدربين لديهم معدات وقاية شخصية مالئمةالعبوة وعدم مالمستها. 

بمتخصصين اترك مكان الخطر المباشر، تحرك عكس اتجاه الرياح إذا كنت بالخارج، وابدأ تنفيذ خطة االستجابة لألخطار البيولوجية الخاصة بك. اتصل  
 لديهم معدات وقاية شخصية وتدريب مالئم.

 المواد المتفجرة 2.3.3.3

يوجد صحيفة بيانات لسالمة المادة خاصة بكل مادة من المواد المتفجرة توفر معلومات محددة . ُتشكل المواد المتفجرة خطًرا بالًغا على موظفي الجمارك
والشرر، واللهب،  بخصوص المناولة والتخزين اآلمنين. وبوجه عام، فإن ضمان توفر التهوية الجيدة وتخزين المواد بعيًدا عن الشمس ومصادر الحرارة، 

. تأكد من تمييز جميع الحزم. تحقق من سالمة الحاويات. بمجرد معالجة هذه المخاوف المباشرة المتعلقة ات الجيدةوالكهرباء االستاتيكية ُتعد من الممارس
 بالسالمة والتخزين، فعليك االستعانة بموظفي التعامل مع المواد الخطرة.

 المواد اإلشعاعية 2.3.3.4

ئل لطوارئ المواد اإلشعاعية بوجه عام عن اإلجراءات المتخذة استجابة لحاالت يجب أال تختلف اإلجراءات األساسية التي يتخذها مسؤولو االستجابة األوا
 1كل ساعة في مساحة  مليسيَفْرت0.1, فإذا كان معدل الجرعة أكبر من 61. ووفًقا للوكالة الدولية للطاقة الذريةالطوارئ التي تتضمن مواد أخرى خطرة

 . ب حينئذ عزل المواد اإلشعاعية المشتبه بها وتطويق المكان حتى وصول موظف مدرب خصيًصايج  ، سطحيأو في حالة وجود نيوترون أو تلوث  62متر،  
 

عن  االبتعاد: خارجية وداخلية. توجد ثالث طرق أساسية للحد من مستوى التعرض الخارجي لإلشعاع: ُتشكل المواد اإلشعاعية نوعين من المخاطر
. وإضافة إلى ذلك، يمكن خفض مستوى التعرض الداخلي من خالل استخدام أدوات مصدر اإلشعاع، خفض مدة التعرض، وحجب مصدر اإلشعاع

اعية اإلشع  موادلحماية الجهاز التنفسي )مثل كمامة للتنفس(؛ وعدم التدخين، أو األكل، أو الشرب في أماكن وجود المواد اإلشعاعية؛ وعدم التعامل مع ال
 .حال وجود جروح أسفل المالبس

 
 :يمكن لموظفي االستجابة والعامة حماية أنفسهم من خالل االلتزام بالقواعد األساسية التالية حتى دون توفر معدات الكتشاف اإلشعاع

 .تجنب مالمسة العناصر اإلشعاعية المشتبه فيها •
 .بالقرب من مصدر إشعاعي خطير محتمل تنفيذ المهام التي تنقذ الحياة والمهام الخطيرة األخرى فقط •
متر من الحريق أو االنفجار الذي يتضمن  100)لموظفي االستجابة( في نطاق تجنب التدخين أو استخدام معدات حماية التنفس المتاحة  •

 .مصدر إشعاعي خطير محتمل
 .والوجه الحفاظ على إبعاد اليد عن الفم وعدم التدخين، أو األكل، أو الشرب حتى غسيل اليدين •
 . استبدال المالبس واالغتسال بأسرع ما يمكن •

 
 .يجب أال يمنع الوجود المحتمل للمواد اإلشعاعية موظفي خدمات الطوارئ من تنفيذ إجراءات إنقاذ الحياة واإلجراءات المهمة األخرى 

 63نقل البضائع المصادرة وتخزينها والتصرف فيها 2.3.4
. وعلى النقيض من البضائع ة أمام موظفي الجمارك عند التعامل مع البضائع االستراتيجية متنوعة للغايةيجب أن تكون مجموعة خيارات التصرف المتاح

ة، ما يعني غير المشروعة في األساس مثل المخدرات أو المواد المزورة، فإن البضائع االستراتيجية غالًبا ما تكون لها أغراض تجارية وصناعية مشروع
. تتضمن خيارات التصرف الشائعة التي يتعين على الدول األعضاء بمنظمة الجمارك العالمية دراستها ما األفضل لهذه السلع الخيار أن تدميرها ال ُيعد

 يلي: 
 

 .الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، مواجهة اإلتجار غير المشروع في األسلحة النووية والمواد اإلشعاعية األخرى  6سلسلة األمن النووي رقم  61
 . ه خرقيمكن أن يحدث ذلك بسبب مصدر غير محكم الغلق أو ب. يُشير التلوث إلى المواد اإلشعاعية المترسبة في أماكن غير مرغوبة من األرض، أو البشرة، أو المالب  62
 . 3.3و 3.2تم تلخيص هذه المسائل في هذا القسم مع تفصيلها في ملخص الممارسات التشغيلية للجمارك الخاصة باإلنفاذ والمصادرة، األقسام  63



34 
 

 
. ربما ال يكون الكيان الخاص الذي تمت مصادرة البضائع منه هو فقط الكيان إعادتها إلى طرف له مصلحة مشروعة في هذه البضائع •

الحق بتقديم مطالبة صالحة السترداد البضائع. في حالة وجود طرف آخر لم يرتكب مخالفات قدم مطالبة صالحة السترداد الوحيد الذي له 
 . عة، يمكن للجمارك إعادة البضائع إلى ذلك الطرفالبضائع، ولم يكن متورًطا بأي محاولة لنقل البضائع بطريقة غير مشرو

. يجب أن تتأكد الحكومة من أن الطرف المشتري هو مستخدم جدير لالستخدام الحكومي بيع البضائع وإيداع ثمنها في صندوق يخضع •
قيود مفروضة على حقه في إعادة بالثقة ولديه غرض تجاري مشروع من هذه المواد نظًرا لطبيعتها االستراتيجية. ُيعد إخطار المشتري بأي 

 .بيع هذه البضائع أو تصديرها ممارسة جيدة
. ربما يكون تخزين البضائع مكلًفا، ويجب اعتبار المسائل المتعلقة بالتوافق والعزل بالنسبة الستخدام الحكومي الرسمياحتجاز البضائع ل •

 للبضائع الخطيرة.
واالتفاقيات الحالية مثل معاهدات المساعدات القانونية المتبادلة، يمكن أن تنشأ  الترتيبات. من خالل مشاركة األصول على الصعيد الدولي •

. وفي هذه الحالة، تستطيع حكومة مشاركة تلك البضائع أو العائدات لية نقل البضائع المصادرة أو عائدات البيع الخاصة بتلك البضائععم
 . ربة أو لتعويض تكاليف شريك دولي متعلقة بإجراء مصادرةمع حكومة أجنبية ألغراض منها استخدام البضائع في تج

 اإلخطار العالمي 2.3.5
 كما هو موضح في 

قرار المصادر مالئًما إذا تم تحديد شحنة مثيرة للشك من  . ربما يكون اإلخطار الذي يلي، يمكن أن يلي اإلخطار صدور قرار مصادرة البضائع2الشكل
. إذا كانت البضائع في مرحلة العبور بالفعل خالل االستهداف في وقت متأخر يتعذر خالله استكمال عمليات المراقبة الخاصة بالجمارك قبل اإلصدار

نهائي، أو عند نقل البضائع بين السفن، أو في بلد المقصد لطلب وثمة شك في ارتكاب مخالفة، يجوز حينئذ إخطار الجمارك في مرحلة العبور ال
. وعلى نحو مشابه، في حالة مصادرة الجمارك جراء شكوك حول كيان في بلد المقصد، فربما يكون مالئًما إخطار مصالح الجمارك في تلك المساعدة

 البلد لإلبالغ بعملية تحليل المخاطر الخاصة بهم.
 

الواردة بقرار مجلس  17. فعلى سبيل المثال، فإن الفقرة رقم ن لقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة متطلبات إبالغ محددةوفي بعض الحاالت، يكو 
]من القرار[ أن ترسل إلى  15أو  14تشترط على أي دولة عند إجراء عملية فحص وفًقا للفقرات “( 2010)لعام  1929األمن التابع لألمم المتحدة رقم 

في غضون خمسة أيام عمل تقرير أولي مكتوب يتضمن بصورة خاصة توضيح أسباب الفحوصات، ونتائج تلك الفحوصات، وتقديم التعاون من  نةاللج
يحتوي عدمه، واكتشاف بضائع محظور نقلها من عدمه، وتشترط إضافة إلى ذلك أن ترسل تلك الدول إلى اللجنة في مرحلة الحقة تقرير مكتوب الحًقا 

إذا   لتفاصيل المرتبطة بعملية الفحص والمصادرة والتصرف، وكذلك التفاصيل المرتبطة بالنقل ومنها وصف السلع، ومكان نشأتها والجهة المقصودةعلى ا
 1.1.2.2.تمت مناقشة هذه الشروط بمزيد من التفصيل في القسم لم يتضمن التقرير األولي تلك المعلومات

 وظائف وكالة حكومية أخرى  2.4

 المواداالستراتيجية تجارة مراقبة بنظام التراخيص/استخراج التصاريح 2.4.1
البضائع التي تحتاج مصادقة ومنح هذه المصادقة من تتمتع وكالة استخراج التراخيص التصاريح عادة على خالف الجمارك بسلطة قضائية لتحديد 

لة أخرى ما ينشأ . ونتيجة لذلك، فإن القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بنظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية تطبقها الجمارك عادة نيابة عن وكاعدمه
التصاريح طلبات لتحديد البضائع التي تحتاج /اخيصالترارك إلى وكالة استخراج  ة من الجمعنه تبعيات معلوماتية بينها. ربما تتضمن المراسالت الصادر 

)الذين ربما إلى تراخيص أو تصاريح، وتقديم معلومات عن االستخدام الفعلي للتراخيص من ِقبل التجار المعتمدين، وتحديد تجار البضائع االستراتيجية 
التصاريح / تتضمن المراسالت الصادرة من وكالة استخراج التراخيص داف أكثر عدوانية(. بينمايكونون مرشحين للحصول على برنامج امتدادي أو استه

ات إلى الجمارك مصادقات ترخيص/تصريح، والرفض، واألوصاف العامة المطلوبة، وتحديد المرسل إليهم الذين يحوم حولهم الشك، إضافة إلى معلوم
. يجب أن تتمتع الجمارك بطريقة مثالية بحق واالستهداف إضافة إلى التدقيق إلى جهود بتقييم المخاطر عن السلع االستراتيجية والتي ربما تشير جميعها

اجر الوصول إلى نظام بيانات التراخيص/التصاريح من أجل الوصول إلى سجل التراخيص لتاجر بعينه، وكذلك معلومات تصنيفات السلعة المقدمة للت



 .جزًءا من عملية التراخيص بين الوزارات للغاية إذا كانت الجمارك وغير ذلك. تكون هذه المراسالت سهلة

 االستخبارات 2.4.2
منتًجا ناتًجا عن تجميع المعلومات ذات الصلة ومعالجتها والتي “يحدد ملخص إدارة المخاطر الخاص بمنظمة الجمارك العالمية االستخبارات باعتبارها 

، فإن منهج إدارة االمتثال الحديث القائم على المخاطر يتم تمكينه بصورة التشغيليوعلى المستوى  ”  المستخدم. تعمل بوصفها أساًسا التخاذ القرار من ِقبل  
األكبر متزايدة من خالل الدعم االستخباراتي، وتجميع المعلومات والمعرفة التي اكتسبتها الجمارك مع منهج نظامي لتحديد المخاطر ذات العواقب 

يم أفضل للمخاطر، وتخصيص أفضل للموارد البشرية واإلمكانيات التقنية، وتحديد المنظمات ي استخبارات الجمارك إلى تقي. يمكن أن تؤدواستهدافها
اعه والعمل على اإلجرامية الدولية التي تؤثر على اقتصاديات الدول في جميع أنحاء العالم من خالل التجارة، والتهريب واإلتجار غير المشروع بجميع أنو 

إن النشاط اإلجرامي ُيعد نشاًطا تكيفًيا، ومن ثم فثمة حاجة إلى عناية شديدة لتحديد االتجاهات واألنماط . ومع ذلك، فمن تلك المنظماتالتخلص 
 .الجديدة نظًرا لتطورها بمرور الزمن

 
ول إلى استخبارات موثوق بها ويمكن االعتماد يظل المسؤولون المكلفون بتقييم المعلومات ومعالجتها هم حجر الزاوية للنجاح أو الفشل في السعي للوص

 . يوجد ثالثة مستويات لتطور االستخبارات يتعين تعقبها: عليها لإلخبار بأنشطة حظر الخط األمامي
وتخصيص تؤكد أن اإلدارة العليا على دراية بالتطورات التي ربما تؤثر على القرارات المتعلقة بالسياسة المستوى االستراتيجي منتجات  •

 .ترتبط االستخبارات االستراتيجية بالتهديدات واالتجاهات على المدى البعيد .موارد مالية وطبيعية وبشرية
يجب أن تركز على األفراد أو المنظمات المحددة، مع التأكيد على طريقة التشغيل، واإلمكانيات، وجوانب  المستوى التشغيليمنتجات  •

 .في تطوير ملخصات المخاطر الخاصة باالستهدافسهم هذه المعلومات إسهاًما مباشًرا . يمكن أن تُ الضعف، وطرق اإلتجار
توفر دعًما فورًيا أكبر للموظفين الميدانيين فيما يتعلق بالتهديدات المباشرة التي تحتاج إلى  المستوى التكتيكيعلى  المنتجات االستخباراتية •

. يهم بهدف محدد وهو منع األنشطة غير القانونيةالتكتيكية اكتشاف األفراد أو الجماعات والقبض عل. تستهدف االستخبارات استجابة فورية
 ربما ينتج عن االستخبارات التكتيكية احتجاز شحنة معينة، وتنفيذ أمر تفتيش، أو القبض على مرتكب مخالفة.

 
توفر للدول األعضاء تدريًبا على أفضل الممارسات التحليلية لمعالجة المعلومات   64دورة استخبارات الجمارك األساسية الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية

من ملخص إدارة المخاطر يتناول بالتفصيل استراتيجية المعلومات واالستخبارات  2. وإضافة إلى ذلك، فإن الجزء أو التقييمات التنبؤية في الوقت المالئم
ستكشف كيفية الحصول على المنتجات االستخباراتية واستخدامها لتعزيز الدور المركزي لخدمات الجمارك العالمية الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية وي

 .فيما يتعلق بإنفاذ التشريعات التي تتضمن تحركات البضائع عبر الحدود

 التحقيق 2.4.3
ة جوهرية لتفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية على الرغم من أن وكاالت الجمارك ال تباشر عادة التحقيقات بنفسها، بيد أن التحقيقات ُتعد عملي

ك ووكالة التحقيق من األشياء المهمة لتبادل . ومع ذلك، فإن وضع مراسيم وآليات لتبادل المعلومات بين الجمار 2.2.6ومن ثم تمت مناقشتها في القسم 
 ومستندات القضية. ”معلومات الجمارك“
 

 الواليات المتحدة -دراسة حالة 
ة إنفاذ قوانين القضايا الجنائية واإلدارية وقضايا التصدير وتعزيزها ( من أجل تنسيق أنشطE2C2) تم تأسيس مركز التنسيق المعني بإنفاذ قوانين التصدير  

. ُيعد مركز التنسيق المعني بإنفاذ قوانين التصدير مركًزا تابًعا لوكاالت متعددة وبه تمثيل باعتبار ذلك جزًءا من مبادرة إصالح مراقبة التصدير الحديثة

 
ألعضاء الذين يحاولون تحديث ممارسات  ستساعد هذه الحزمة الدول ا.  طورت منظمة الجمارك العالمية حزمة تدريب شاملة لمحلل االستخبارات على مدار أسبوعين للدول األعضاء 64

كما ستساعد الحزمة على حد سواء اإلدارات الراغبة في الحصول على منهج  . لديهم  إدارة المخاطر الخاصة بهم من خالل بناء قدرات وإمكانيات استخباراتية داخل مصلحة الجمارك
 .  ت الوطنية الحاليةتدريب استخباراتي منظم باعتباره مورًدا إضافيًا لبرامج االستخبارا
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فاذ يضمن التنسيق بين يحث هذا المركز على وجود نهج أكثر قوة على مستوى الحكومة بأسرها إلن لثمان وزارات أمريكية وخمس عشرة وكالة فيدرالية.
وهيئات استخرج  الوكاالت ويدعم التعاون المشترك بين الوكاالت المتعددة ويحد من تكرار الجهود ويعزز االرتباط بين إنفاذ القانون ومجتمع االستخبارات

 .تراخيص التصدير

 ملخص
منظمة الجمارك الدولية فيما يتعلق بتطوير يصف دليل التنفيذ هذا إطار العمل المعني بإنفاذ نظم مراقبة تجارة المواد االستراتيجية لمساعدة أعضاء 

القسم األول ُمعد لمساعدة كبار مديري الجمارك ومسؤولي السياسة في وضع  . راجعتهاعمليات وإجراءات تفعيل نظام مراقبة تجارة المواد االستراتيجية وم
. بينما القسم الثاني ُمعد لمساعدة موظفي الجمارك في العمليات إجراءات وعمليات نظام تفعيل مراقبة تجارة المواد االستراتيجية وإيجاد ظروف تتيح النجاح

 . ية بيانات ومعلومات إضافية بوصفها مرجًعا بداخل النصات التالبشأن تنفيذ تلك األنشطة. ُتقدم الُملحق
 
 



التزامات عدم انتشار األسلحة النووية من ِقبل أعضاء منظمة الجمارك  -الُملحق األول 
 العالمية

فيما يتعلق بالتزامات عدم انتشار األسلحة النووية ومراقبة  2014ُيلخص الجدول التالي الوضع لدى أعضاء منظمة الجمارك الدولية ابتداًء من مارس 
 . 1.1.2التجارة الذي نوقشت في القسم 

 
عضو  

بمنظمة 
الجمارك  
العالمية  

(WCO ) 

األمم 
المتحدة 

(UN ) 

معاهدة  
عدم  

انتشار 
األسلحة 
النووية 

(NPT) 

معاهدة  
حظر 

األسلحة 
الكيميائية 

(CWC ) 

معاهدة  
حظر 

األسلحة 
البيولوجية 

(BWC ) 

مدونة 
الهاي 
لقواعد  
السلوك  
الخاصة  

بمنع 
انتشار 

الصواريخ  
الباليستية 

(HCOC ) 

معاهدة  
تجارة 

األسلحة 
(ATT) 

مجموعة 
موردي 
المواد 

النووية 
(NSG ) 

المجموعة 
سترالية األ 
(AG ) 

نظام 
مراقبة 
تقنية 

الصواريخ  
(MTCR) 

اتفاق 
واسينار 

(WA ) 

جمهورية 
أفغانستان  
 اإلسالمية

 نعم نعم نعم نعم نعم
     

 ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم ألبانيا
    

 نعم نعم نعم نعم الجزائر
      

 نعم نعم نعم أندورا
 

 نعم
     

 نعم نعم أنغوال
        

 نعم نعم نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم األرجنتين
 نعم نعم نعم نعم نعم أرمينيا

     

 نعم نعم نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم أستراليا
 نعم نعم نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم النمسا

 نعم نعم نعم نعم نعم أذربيجان
     

 نعم نعم نعم نعم البهاما 
 

 ُموقعة 
    

 نعم نعم نعم نعم البحرين
      

 نعم نعم نعم نعم بنجالديش
      

 نعم نعم نعم نعم باربادوس
      

 نعم نعم نعم نعم نعم بيالروسيا
 

 نعم
   

 نعم نعم نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم بلجيكا
 نعم نعم نعم نعم بليز

 
 ُموقعة 

    

 ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم بنين
    

مد  جزر برمودا
 التصديق

مد 
 التصديق

مد 
 التصديق

مد 
 التصديق

      

 نعم نعم نعم نعم بوتان 
      

 نعم نعم نعم نعم بوليفيا
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عضو  
بمنظمة 
الجمارك  
العالمية  

(WCO ) 

األمم 
المتحدة 

(UN ) 

معاهدة  
عدم  

انتشار 
األسلحة 
النووية 

(NPT) 

معاهدة  
حظر 

األسلحة 
الكيميائية 

(CWC ) 

معاهدة  
حظر 

األسلحة 
البيولوجية 

(BWC ) 

مدونة 
الهاي 
لقواعد  
السلوك  
الخاصة  

بمنع 
انتشار 

الصواريخ  
الباليستية 

(HCOC ) 

معاهدة  
تجارة 

األسلحة 
(ATT) 

مجموعة 
موردي 
المواد 

النووية 
(NSG ) 

المجموعة 
سترالية األ 
(AG ) 

نظام 
مراقبة 
تقنية 

الصواريخ  
(MTCR) 

اتفاق 
واسينار 

(WA ) 

البوسنة 
 والهرسك 

 نعم نعم نعم نعم نعم
     

 نعم نعم نعم نعم بوتسوانا
      

 نعم نعم نعم نعم البرازيل
 

 نعم ُموقعة 
 

 نعم
 

بروناي دار 
 السالم 

 نعم نعم نعم نعم
      

 نعم نعم نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم بلغاريا 
بوركينا 

 فاسو 
 ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم

    

 ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم بوروندي
    

 نعم نعم نعم نعم نعم كمبوديا
     

 نعم نعم نعم نعم نعم الكاميرون 
     

 نعم نعم نعم نعم نعم كندا
 

 نعم نعم نعم نعم
الرأس 

األخضر 
)كاب  
 فيردي(

 نعم نعم نعم نعم نعم
     

جمهورية 
أفريقيا 
 الوسطى 

 نعم ُموقعة  نعم نعم نعم
     

 نعم نعم نعم تشاد 
 

 نعم
     

 نعم نعم نعم نعم نعم تشيلي
     

 نعم نعم نعم نعم الصين
  

 نعم
   

 نعم نعم نعم نعم نعم كولومبيا 
     

 نعم نعم نعم جزر القمر
 

 نعم
     

جمهورية 
 الكونغو

 نعم نعم نعم نعم نعم
     

 ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم كوستا ريكا 
    

 ُموقعة  نعم نعم نعم كوت ديفوار
 

 ُموقعة 
    

 نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم كرواتيا
 

 نعم
 نعم نعم نعم نعم كوبا

      

مد  كوراساو
 التصديق

مد 
 التصديق

مد 
 التصديق

مد 
 التصديق

      



عضو  
بمنظمة 
الجمارك  
العالمية  

(WCO ) 

األمم 
المتحدة 

(UN ) 

معاهدة  
عدم  

انتشار 
األسلحة 
النووية 

(NPT) 

معاهدة  
حظر 

األسلحة 
الكيميائية 

(CWC ) 

معاهدة  
حظر 

األسلحة 
البيولوجية 

(BWC ) 

مدونة 
الهاي 
لقواعد  
السلوك  
الخاصة  

بمنع 
انتشار 

الصواريخ  
الباليستية 

(HCOC ) 

معاهدة  
تجارة 

األسلحة 
(ATT) 

مجموعة 
موردي 
المواد 

النووية 
(NSG ) 

المجموعة 
سترالية األ 
(AG ) 

نظام 
مراقبة 
تقنية 

الصواريخ  
(MTCR) 

اتفاق 
واسينار 

(WA ) 

 نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم قبرص
  

جمهورية 
 التشيك

 نعم نعم نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم

جمهورية 
الكونغو  

 الديمقراطية

 نعم نعم نعم نعم
      

 نعم نعم نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم الدنمارك 
 نعم نعم نعم جيبوتي

  
 ُموقعة 

    

جمهورية 
 الدومينيكان 

 ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم
    

 نعم نعم نعم نعم نعم إكوادور
     

 نعم نعم مصر
 

 ُموقعة 
      

 ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم السلفادور 
    

 نعم نعم نعم إريتريا
 

 نعم
     

 نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم إستونيا
 

 نعم
 نعم نعم نعم نعم نعم إثيوبيا

     

االتحاد 
 *األوروبي

 
         

 نعم نعم نعم نعم نعم جزر فيجي
     

 نعم نعم نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم فنلندا
 نعم نعم نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم فرنسا

 نعم نعم نعم نعم نعم الغابون 
     

 نعم نعم نعم نعم نعم غامبيا
     

 نعم نعم نعم نعم نعم جورجيا
     

 نعم نعم نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم ألمانيا
 نعم نعم نعم نعم نعم غانا 

     

 نعم نعم نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم اليونان 
 ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم جواتيماال

    

 نعم نعم نعم غينيا
 

 ُموقعة  نعم
    

 نعم نعم نعم نعم نعم غينيا بيساو
     

ُمصدق  نعم ُموقعة  نعم نعم نعم غويانا
 عليها

    

 نعم ُموقعة  نعم نعم نعم هايتي
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عضو  
بمنظمة 
الجمارك  
العالمية  

(WCO ) 

األمم 
المتحدة 

(UN ) 

معاهدة  
عدم  

انتشار 
األسلحة 
النووية 

(NPT) 

معاهدة  
حظر 

األسلحة 
الكيميائية 

(CWC ) 

معاهدة  
حظر 

األسلحة 
البيولوجية 

(BWC ) 

مدونة 
الهاي 
لقواعد  
السلوك  
الخاصة  

بمنع 
انتشار 

الصواريخ  
الباليستية 

(HCOC ) 

معاهدة  
تجارة 

األسلحة 
(ATT) 

مجموعة 
موردي 
المواد 

النووية 
(NSG ) 

المجموعة 
سترالية األ 
(AG ) 

نظام 
مراقبة 
تقنية 

الصواريخ  
(MTCR) 

اتفاق 
واسينار 

(WA ) 

 نعم نعم نعم نعم نعم هندوراس
     

هونج كونج،  
 الصين

مد 
 التصديق

في حيز 
التنفيذ عن 

طريق  
اتفاقات  
 الصين

في حيز 
التنفيذ عن 

طريق  
اتفاقات  
 الصين

في حيز 
التنفيذ عن 

طريق  
اتفاقات  
 الصين

      

 نعم نعم نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم المجر
ُمصدق  نعم نعم نعم نعم نعم آيسلندا

 عليها
 نعم نعم نعم

 

 نعم الهند
 

 نعم نعم
      

 نعم نعم نعم نعم إندونيسيا
      

جمهورية 
إيران 

 اإلسالمية

 نعم نعم نعم نعم
      

 نعم نعم نعم نعم نعم العراق
     

 نعم نعم نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم أيرلندا
 نعم إسرائيل

 
 ُموقعة 

       

 نعم نعم نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم إيطاليا
 نعم نعم نعم نعم جامايكا

 
 ُموقعة 

    

 نعم نعم نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم اليابان 
 نعم نعم نعم نعم نعم األردن

     

 نعم نعم نعم نعم نعم كازاخستان
 

 نعم
   

 نعم نعم نعم نعم نعم كينيا
     

جمهورية 
 كوريا 

 نعم نعم نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم

 نعم نعم نعم نعم الكويت
      

 نعم نعم نعم نعم قرغيزستان 
      

جمهورية 
الوس 

الديمقراطية 
 الشعبية

 نعم نعم نعم نعم
      

 نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم التفيا
 

 نعم



عضو  
بمنظمة 
الجمارك  
العالمية  

(WCO ) 

األمم 
المتحدة 

(UN ) 

معاهدة  
عدم  

انتشار 
األسلحة 
النووية 

(NPT) 

معاهدة  
حظر 

األسلحة 
الكيميائية 

(CWC ) 

معاهدة  
حظر 

األسلحة 
البيولوجية 

(BWC ) 

مدونة 
الهاي 
لقواعد  
السلوك  
الخاصة  

بمنع 
انتشار 

الصواريخ  
الباليستية 

(HCOC ) 

معاهدة  
تجارة 

األسلحة 
(ATT) 

مجموعة 
موردي 
المواد 

النووية 
(NSG ) 

المجموعة 
سترالية األ 
(AG ) 

نظام 
مراقبة 
تقنية 

الصواريخ  
(MTCR) 

اتفاق 
واسينار 

(WA ) 

 نعم نعم نعم نعم لبنان 
      

 نعم نعم نعم نعم ليسوتو 
      

 ُموقعة  نعم ُموقعة  نعم نعم نعم ليبيريا
    

 ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم ليبيا
    

 نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم ليتوانيا
 

 نعم
 نعم نعم نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم لوكسمبورج

ماكاو،  
 الصين

مد 
 التصديق

في حيز 
التنفيذ عن 

طريق  
اتفاقات  
 الصين

في حيز 
التنفيذ عن 

طريق  
اتفاقات  
 الصين

في حيز 
التنفيذ عن 

طريق  
اتفاقات  
 الصين

      

 نعم نعم نعم نعم نعم مدغشقر
     

 نعم ُموقعة  نعم نعم نعم ماالوي 
     

 نعم نعم نعم نعم ماليزيا 
      

جزر 
 المالديف

 نعم نعم نعم نعم نعم
     

 ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم مالي
    

 نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم مالطا 
 

 نعم
 نعم نعم نعم موريتانيا

 
 ُموقعة  نعم

    

 نعم نعم نعم نعم موريشيوس
      

 نعم نعم نعم نعم المكسيك
 

 نعم نعم ُموقعة 
 

 نعم
 نعم نعم نعم نعم نعم مولدوفا 

     

 نعم نعم نعم نعم نعم مانغوليا 
     

الجبل 
األسود  

)مونتينيجرو
) 

 ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم
    

 نعم نعم نعم نعم نعم المغرب
     

 ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم موزمبيق
    

 نعم نعم نعم ناميبيا
       

 نعم نعم نعم نيبال
       

 نعم نعم نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم هولندا
 نعم نعم نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم نيوزيلندا
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عضو  
بمنظمة 
الجمارك  
العالمية  

(WCO ) 

األمم 
المتحدة 

(UN ) 

معاهدة  
عدم  

انتشار 
األسلحة 
النووية 

(NPT) 

معاهدة  
حظر 

األسلحة 
الكيميائية 

(CWC ) 

معاهدة  
حظر 

األسلحة 
البيولوجية 

(BWC ) 

مدونة 
الهاي 
لقواعد  
السلوك  
الخاصة  

بمنع 
انتشار 

الصواريخ  
الباليستية 

(HCOC ) 

معاهدة  
تجارة 

األسلحة 
(ATT) 

مجموعة 
موردي 
المواد 

النووية 
(NSG ) 

المجموعة 
سترالية األ 
(AG ) 

نظام 
مراقبة 
تقنية 

الصواريخ  
(MTCR) 

اتفاق 
واسينار 

(WA ) 

 نعم نعم نعم نعم نعم نيكاراجوا
     

 نعم نعم نعم نعم نعم النيجر
     

ُمصدق  نعم نعم نعم نعم نعم نيجيريا
 عليها

    

 نعم نعم نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم النرويج
 نعم نعم نعم نعم ُعمان 

      

 نعم باكستان 
 

 نعم نعم
      

 ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم بنما
    

بابوا غينيا 
 الجديدة

 نعم نعم نعم نعم نعم
     

 ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم باراجواي
    

 نعم نعم نعم نعم نعم بيرو
     

 نعم نعم نعم نعم نعم الفلبين
     

 نعم نعم نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم بولندا
 نعم نعم نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم البرتغال

 نعم نعم نعم نعم قطر
      

 نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم رومانيا 
 

 نعم
روسيا  

 االتحادية
 نعم نعم نعم نعم نعم

 
 نعم

 
 نعم نعم

 ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم رواندا
    

 نعم نعم نعم نعم سانت لوسيا 
 

 ُموقعة 
    

 نعم نعم نعم ساموا 
 

 نعم
     

ساو تومي  
 وبرينسيب

 نعم نعم نعم نعم
      

المملكة 
العربية 

 السعودية 

 نعم نعم نعم نعم
      

 ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم السنغال 
    

 نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم صربيا
   

 ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم سيشيل
    

 نعم نعم نعم نعم نعم سيراليون 
     

 نعم نعم نعم نعم نعم سنغافورة 
     

 نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم سلوفاكيا 
 

 نعم



عضو  
بمنظمة 
الجمارك  
العالمية  

(WCO ) 

األمم 
المتحدة 

(UN ) 

معاهدة  
عدم  

انتشار 
األسلحة 
النووية 

(NPT) 

معاهدة  
حظر 

األسلحة 
الكيميائية 

(CWC ) 

معاهدة  
حظر 

األسلحة 
البيولوجية 

(BWC ) 

مدونة 
الهاي 
لقواعد  
السلوك  
الخاصة  

بمنع 
انتشار 

الصواريخ  
الباليستية 

(HCOC ) 

معاهدة  
تجارة 

األسلحة 
(ATT) 

مجموعة 
موردي 
المواد 

النووية 
(NSG ) 

المجموعة 
سترالية األ 
(AG ) 

نظام 
مراقبة 
تقنية 

الصواريخ  
(MTCR) 

اتفاق 
واسينار 

(WA ) 

 نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم سلوفينيا 
 

 نعم
 ُموقعة  نعم نعم نعم الصومال 

      

جنوب 
 أفريقيا

 نعم نعم نعم نعم نعم
 

 نعم
 

 نعم نعم

جنوب 
 السودان 

 نعم
         

 نعم نعم نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم إسبانيا
 نعم نعم نعم نعم سريالنكا

      

 نعم نعم نعم نعم نعم السودان 
     

 نعم نعم نعم نعم سوازيالند
      

 نعم نعم نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم السويد
 نعم نعم نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم سويسرا

الجمهورية 
العربية 
 السورية 

 ُموقعة  نعم نعم نعم
      

 نعم نعم نعم نعم نعم طاجيكستان
     

 ُموقعة  نعم ُموقعة  نعم نعم نعم تانزانيا
    

 نعم نعم نعم نعم تايالند
      

جمهورية 
 مقدونيا

 نعم نعم نعم نعم نعم
     

تيمور 
 الشرقية

 نعم نعم نعم نعم نعم
     

 نعم نعم نعم نعم توغو
 

 ُموقعة 
    

 نعم نعم نعم نعم نعم تونجا
     

ترينيداد 
 وتوباجو

 نعم نعم نعم نعم
 

 ُموقعة 
    

 نعم نعم نعم نعم نعم تونس
     

 نعم نعم نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم تركيا
 نعم نعم نعم نعم نعم تركمانستان

     

 نعم نعم نعم نعم نعم أوغندا
     

 نعم نعم نعم نعم نعم أوكرانيا
 

 نعم نعم نعم نعم
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عضو  
بمنظمة 
الجمارك  
العالمية  

(WCO ) 

األمم 
المتحدة 

(UN ) 

معاهدة  
عدم  

انتشار 
األسلحة 
النووية 

(NPT) 

معاهدة  
حظر 

األسلحة 
الكيميائية 

(CWC ) 

معاهدة  
حظر 

األسلحة 
البيولوجية 

(BWC ) 

مدونة 
الهاي 
لقواعد  
السلوك  
الخاصة  

بمنع 
انتشار 

الصواريخ  
الباليستية 

(HCOC ) 

معاهدة  
تجارة 

األسلحة 
(ATT) 

مجموعة 
موردي 
المواد 

النووية 
(NSG ) 

المجموعة 
سترالية األ 
(AG ) 

نظام 
مراقبة 
تقنية 

الصواريخ  
(MTCR) 

اتفاق 
واسينار 

(WA ) 

جمهورية 
اتحاد 

 ميانمار

 ُموقعة  ُموقعة  نعم نعم
      

اإلمارات 
العربية 
 المتحدة

 نعم نعم نعم نعم
 

 ُموقعة 
    

المملكة 
 المتحدة

 نعم نعم نعم نعم ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم

الواليات 
 المتحدة

 نعم نعم نعم نعم نعم
 

 نعم نعم نعم نعم

 ُموقعة  نعم نعم نعم نعم نعم أوروجواي
    

 نعم نعم نعم نعم نعم أوزبكستان
     

 نعم نعم نعم فانواتو
 

 ُموقعة  نعم
    

 نعم نعم نعم نعم نعم فنزويال
     

 نعم نعم نعم نعم فيتنام
      

 نعم نعم نعم نعم اليمن
      

 نعم نعم نعم نعم نعم زامبيا
     

 نعم نعم نعم نعم زيمبابوي 
      

S  موقعة = 
R ُمصّدق عليها = 
IF في حيز التنفيذ عن طريق اتفاقات الصين = 
E مد التصديق = 

UN األمم المتحدة = 
NPT معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية = 

CWC معاهدة حظر األسلحة الكيميائية = 
BWC معاهدة حظر األسلحة البيولوجية = 

HCOC مدونة الهاي لقواعد السلوك الخاصة بمنع انتشار الصواريخ الباليستية = 
ATT  معاهدة تجارة األسلحة = 
NSG مجموعة موردي المواد النووية = 

AG مجموعة أستراليا = 
MTCR نظام مراقبة تقنية الصواريخ = 

WA  اتفاق واسينار = 
RKC اتفاقية كيوتو الُمنقحة = 



 .لبضائع اإلستراتيجية في تطوير أسلحة الدمار الشاملأهمية ا -الُملحق الثاني 
. لك العملياتيوفر هذا الملحق موجًزا سريًعا لعمليات تطوير أسلحة دمار شامل مختلفة ومتنوعة كما ُيشير إلى البضائع اإلستراتيجية الُمستخدمة في ت

 .ُمنسقالُمنظم وفًقا لنظام  الثالث الملحقالُمفصلة في جرى تنظيم البضائع 

 تطوير األسلحة الكيميائية والبضائع اإلستراتيجية ذات الصلة 2.5

 مقدمة  2.5.1
( ُمصممة لإلصابة بإصابات مثل االختناق أو الَتَنّفَط أو تدمير الجهاز العصبي من خالل التفاعالت  CW)الُمشار إليها بـإن األسلحة الكيميائية 

. تثير عوامل االختناق )مثل الكلور والفوسجين( سامة تنتشر من خالل نظم نقل األسلحة الكيميائية  كيميائيةالكيميائية. وُتعد عوامل األسلحة الكيميائية مواد  
ب في امتالئهما بالسائل. بينما تمنع عوامل الدم )المتمثلة في مركبات السيانيد والزرنيخ( األوكسجين من االنتقال من الدم إلى داخل الرئتين مما يتسب

 ( في انتشار بثور مؤلمة على الجلد والعينين وغير ذلك من أنسجة رطبة أخرى ”غاز الخردل“)مثل  لك، تتسبب عوامل النفط  أنسجة الجسم. إضافة إلى ذ
وُسمّية فُتمزق مثل الرئتين. أما عوامل األعصاب )مثل السارين أو سومان أو التابون أو في أكس( التي ُتعد من أكثر عوامل األسلحة الكيميائية تطوًرا 

 .العصبي مما ينتج عنها نوبات تشنج وشلل ووفاةالجهاز 
 
 

. لتخلص أخيًرا من المخلفات)السالئف( وانتهاًء بنظم النقل الُمعّبأة ثم ايوضح عملية تطوير األسلحة الكيميائية بداية من المواد الكيميائية الخام   3 شكل
اإلستراتيجية والُمعدات الُمستخدمة في تلك العمليات. وُتعد غالبية المواد الكيميائية والُمعدات توضح األقسام التالية العمليات الُمتضمنة ونوع المواد 

 الُمستخدمة في تلك العمليات ذات استخداٍم مزدوج بجانب استخدامات تجارية قانونية مسموح بها.
 

 عملية تطوير األسلحة الكيميائية  – 3شكل 
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 السالئف 2.5.2
 يتم من خاللها ”مكونات“سالئف األسلحة الكيميائية هي مواد بدء كيميائية أو 

استخداماتها . وتعتبر تقريًبا جميع سالئف األسلحة الكيميائية مواد ذات استخدام مزدوج على الرغم من تفاوت مدى إعداد عوامل األسلحة الكيميائية
 . ك من موردين تجاريين دوليينالتجارية. وغالًبا ما تسعى برامج األسلحة الكيميائية إلى شراء السالئف الكيميائية تل

 
ن الُمعدات . تجعل هذه المواصفات موهي عالية في درجة ُسميتها كذلك (االستانلس ستيل)ُتعد الكثير من تلك المواد الكيميائية أكَّالة للمواد الشائعة مثل 

إلنتاج األسلحة الكيميائية، وبالتالي ُتعد مثل تلك الُمعدات معدات الكيميائية المقاومة للتآكل بشكٍل خاص المزودة بمزايا أمان متنوعة ُمعدات ُمالئمة 
 .إستراتيجية

 التركيب 2.5.3
. هذه هي الخطوة التي يتم يائي إلنتاج مواد كيميائية أخرى يتضمن التركيب الكيميائي خلط المواد الكيميائية تحت ظروف ُمحكمة لتيسير التفاعل الكيم

. عوامل األسلحة الكيميائية من خالل تفاعل السالئف الكيميائية مًعا، وغالًبا من خالل عملية ُمتعددة الخطوات عن طريقها في واقع األمر إنتاج أي من
الئف غير متفاعلة ومنتجات كيميائية ثانوية غير مرغوبة. يجب أن تحتوي الُمعدة إضافة إلى تركيب مواد كيميائية مطلوبة، سيحتوي الخليط عادة على س

. تتضمن األجزاء الرئيسة في التركيب على تفاعالت كيميائية وتوفر التحكم في ضابط التفاعل مثل درجة الحرارة والضغط والخلطالُمستخدمةالكيميائية 
 تحتوي خاصة بتطوير األسلحة الكيميائية حاويات تفاعل )المفاعالت( ومقالب ومبادالت حرارية، ويجب أن  للُمعدة الكيميائية ذات الصلة بمرحلة التركيب ال

 .جميع تلك الُمعدات على أسطح ُمبتلة بمواد مقاومة للتآكل

 التطهير 2.5.4
غير المرغوبة وتعمل على تركيز عامل  عند االنتهاء من خطوة التركيب، تزيل خطوة التطهير السالئف غير المتفاعلة والمنتجات الكيميائية الثانوية

. ومن الطرق األخرى الُمستخدمة ب واالمتصاص ضمن أكثر الطرق شيوًعا إلنجاز هذه الخطوة. وُيعد التقطير واالستخراج واالستشرااألسلحة الكيميائية
لتبخر والتجفيف. كما تشتمل القطع الرئيسة في الُمعدة في الصناعة الكيميائية لتطهير المركبات الكيميائية أو عزلها تتمثل في البلورة والترشيح وا

 .االمتصاصاإلستراتيجية على أعمدة خاصة بالتقطير و

 التحويل والتخزين 2.5.5
رة للمادة عند التعامل مع عوامل األسلحة الكيميائية أو أي مواد خطرة، يجب على عمليات التحويل والتخزين أن تأخذ في حسبانها طبيعة المادة الخط

يميائية وتخزينها واسعة االنتشار في الصناعة الكيميائية، . وبالتالي، بينما تكون األنواع العامة للُمعدة المطلوبة في تحويل المواد الكالكيميائية الُمتضمنة
وخاصة السمية والتآكل.   -وعواملها    تتمتع الُمعدة التي تخضع لنظم مراقبة التجارة بمزايا خاصة تتعلق بالمخاطر التي تفرضها سالئف األسلحة الكيميائية

. ُتستخدم ُمعدات مثل المضخات لعمليات التشغيل عن ُبعد أو احتواء التسريب تتضمن مزايا التصميم تلك أسطح كيميائية مقاومة للتآكل وإجراءات
وإنتاجها يهدف تيسير حركة المواد الكيميائية  والصمامات وصهاريج التخزين وشبكة أنابيب ُمحاطة بجدران ُمتعددة أثناء تطوير األسلحة الكيميائية

ئة التي تعمل عن ُبعد في تعبئة نظم النقل بعوامل األسلحة الكيميائية فضاًل عن تعبئة أنواع أخرى وتخزينها. إضافة إلى ذلك، ُيمكن استخدام ُمعدة التعب
 . من الحاويات

 التخلص من المخلفات 2.5.6
إلى  باإلضافة)السالئف أو العوامل( أن يشير مصطلح التخلص من المخلفات إلى التخلص من المواد الكيميائية  فيما يتعلق باألسلحة الكيميائية، ُيمكن

 . وتمثل عملية الترميد عالية الحرارة إحدى وسائل التخلص من المخلفات شائعة االستخدام. الذخائر
 
 
 



 تطوير األسلحة البيولوجية والبضائع اإلستراتيجية ذات الصلة 2.6

 مقدمة  2.6.1
وسط البشر أو الماشية أو المحاصيل  عمد( ُمصممة الستخدام الميكروبات أو المواد السامة في التسبب بانتشار أمراض عن BW) األسلحة البيولوجية 

مرضة لإلنسان أو . إن عوامل األسلحة البيولوجية عبارة عن أحياء دقيقة مثل البكتريا أو الفيروسات أو الفطريات التي تعتبر من الكائنات المُ الزراعية
. وتتضمن البكتريا الممرضة كاًل من الجمرة الخبيثة والطاعون الحيةالنباتات أو الحيوانات. السموم هي مواد كيميائية عالية الُسمية تنتجها الكائنات 

متمثلة في صدأ الساق بنبات القمح وعفن والُحمى المتموجة. بينما تتضمن الفيروسات الجدري وفيروس اإليبوال والحمى القالعية. أما عن الفطريات )ال
. أما السموم فتشمل سم الريسين والبوتوكس عادة ما تتسبب في أمراض لمحاصيل النبات  الخاليااألرز والبقع البنية باألرز( فهي عبارة عن أحياء متعددة  

 تو. على الرغم من كون غالبية األحياء الدقيقة الموجودة بالبيئة غير ضارة، توجد بعض األحياء الضارة وبشدة حيث تتسبب في أمراض مميتة-وتي 
إال أن البعض اآلخر ال يتوفر له أي إجراءات وقائية أو . ُيمكن عالج بعض هذه األمراض، للغاية للجسدلكل من اإلنسان أو الحيوان أو النبات وموهنة 

 عالجية. 
 

 
( عامل ُمحدد وانتهاًء بالمنتج القابل للنقل للسكان المعنيين. توضح ة البادئات)تربييوضح عملية تطوير األسلحة البيولوجية، بدايًة من لقاح  4 شكل

 والُمعدات الُمستخدمة في تلك العمليات. األقسام التالية العمليات الُمتضمنة ونوع المواد اإلستراتيجية

 
 عملية تطوير األسلحة البيولوجية  – 4شكل 

 اللقاح 2.6.2
ُيمكن . قهاُيعد اللقاح عينة صغيرة نسبًيا ألحد العوامل الُمخصصة الُمستخدمة في إنتاج كميات كبرى من هذا العامل أو في السم الذي ُينتج عن طري

. يجوز استخدام العوامل ذاتها التي تستخدمها برامج من مجموعة متنوعة من المصادر وهي مواد مزدوجة االستخدامالحصول على العوامل والسموم 
قير إلنتاج اللقاحات ودراسة فّعاليتها على العقاقير التجريبية. عادة حكومية أو منظمات إرهابية في إنتاج سالح بيولوجي في مجال صناعة األدوية والعقا

م إلى ما تمتلك مجموعات االستنبات التي يتم الحصول عليها من ِقبل مؤسسا ت البحث األكاديمي والبحث الربحي كائنات حيوية تتعلق باألسلحة ثم ُتقدَّ
األحياء كذلك في تربة أو مياه ملوثة أو ُيمكن إفرازها من المرضى في المستشفيات أو من  . ُيمكن إيجاد بعضمنظمات أكاديمية أخرى وتهدف إلى الربح

 الحيوانات المريضة. 
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. وُتستخدم تلك تبدأ العملية بوضع اللقاح في عينة صغيرة من وسيط غذائي ومنح فرصة لألحياء الدقيقة لكي تنمو وصواًل إلى التركيز الُمحدد ُمسبًقا

 بعد ذلك في تلقيح كمية أكبر من الوسيط في مرحلة اإلنتاج. األحياء الدقيقة

 إنتاج 2.6.3
. وعادة ما تنمو البكتريا والفطريات في وسائط تخمير أو يتضمن إنتاج أي عامل من العوامل نمو األحياء الدقيقة في ظل ظروف ُمتحكم بها بعناية

. د الفيروسيكتريا تمتلك خصائص مثالية لزراعة الخاليا المضيفة الالزمة للتوالمفاعالت حيوية. ُيمكن إنتاج الفيروسات في مفاعالت حيوية لمزارع ب
 وُيمكن أيًضا إنتاج تلك الفيروسات في كميات ضخمة باستخدام بيض ُمضغي والتي يجب تلقيح كل منها بفيروس. 

 استعادة الُمنتج 2.6.4
من وسائط النمو والعمل على تركيزه من أجل عمليات متى تنمو العوامل لكميات كبيرة، فيجب فصل العامل أو السم الذي ُتنتجه  

)التي ُتفرق بين المواد من حيث الكثافة( أو مرشحات ُمخصصة )والتي تستخدم تلك العمليات ُمعدات مثل أجهزة فصل وتصفيق طاردة  .معالجة إضافية
 تميز بين الُجسيمات عن طريق الحجم(.

 التركيز 2.6.5
. وتتوفر طرق عدة لتركيز العوامل طويلة، ُيمكن أن تتحلل العوامل والسموم البيولوجية تدريجًيا وتفقد قدرتها عند التعرض لضغوط بيئية وفترات تخزين

ن أنواع المعالجة ضد االنحالل البيئي خالل فترة التخزين أو البذر. وتتضمن تلك الطرق التجفيف بالتجميد والتجفيف بالترذيذ والتجميد العميق وغير ذلك م
 األخرى.

 بار بالهواء المضغوطاخت 2.6.6
. يمكن اختبار ًحاعقب مراحل إنتاج العامل البيولوجي أو السم وتطهيره وتركيزه، من الوارد استخدام خطوة إجراء االختبارات لتقييم فّعاليتها بوصفها سال

ادة مضغوطة بالهواء. وبداخل المعمل، تنقل األحياء الدقيقة والسموم الموجودة في صورة مساحيق جافة وأغشية رطبة من خالل تعريض الحيوانات إلى م
 .عوامل البيولوجية لحيوانات البحث في ظل ظروف ُمحكمة وخاضعة للرقابةغرف استنشاق الرذاذ ال

 نظم النقل 2.6.7
. على سبيل المثال، من الوارد استخدام المناضح ُيمكن أن يحدث انتشار لألسلحة البيولوجية بطرٍق عدة عن طريق استخدام الُمعدة المتاحة بشكٍل شائع

.ومن الممكن على المحاصيل في صورة غشاء سميك يتكون من قطرات صغيرة في نشر العوامل البيولوجيةالزراعية الُمستخدمة في نشر اآلفات الزراعية  
من العوامل البيولوجية، في حين ُيمكن لمناضح اآلفات الحشرية أن تتميز المناضح الزراعية الشخصية المحمولة بفّعالية كبيرة في نشر تركيزات عالية 

. تتمتع القطيرات التي يصل قطرها رات الهليكوبتر أو الطائرات دون طيار أن تنشر عوامل بيولوجية في منطقة كبيرةالُمثبتة على الطائرات أو طائ
 . نميكرون أو أقل بحجم مثالي في الدخول إلى رئتي اإلنسا 10الدائري إلى 

 

 تطوير األسلحة اإلشعاعية والبضائع اإلستراتيجية ذات الصلة 2.7

 مقدمة  2.7.1
. اعيالسالح اإلشعاعي هو عبارة عن جهاز ُمصمم أو يهدف إلى تعريض حياة البشر للخطر أو إحداث تأثير كبير من خالل إطالق إشعاع أو نشاط إشع

النشر اإلشعاعي مواد إشعاعية على منطقٍة ما بهدف تلويث األرض والمباني واألفراد. يرسل جهاز التعرض اإلشعاعي إشعاعات، في حين ينشر جهاز 
ي نشر أو التعرض اإلشعاعي أي انفجارات نووية، ولكن ُيمكن أن يمتلك اإلشعاع والمواد اإلشعاعية تأثيًرا نفسًيا ملحوًظا على السكان التال تنتج أجهزة ال

اإلشعاعية   . وتمثل المادةدام المرافق والمناطق بتكلفة اقتصادية مرتفعة بجانب إعاقة االستجابة لحاالت الطوارئ تعرضت له، كما يمكن أن يحول دون استخ
 . المكون الرئيس ألي سالح إشعاعي



 مصادر المواد اإلشعاعية 2.7.2
. وتظهر الكثير من تلك المواد في عليمُتستخدم مصادر اإلشعاع في جميع أنحاء العالم ألغراض سلمية متنوعة في مجال الصناعة والطب والبحث والت

. على الرغم من استخدام العشرات من النوكليدات الُمشعة، ال يوجد سوى ة أو مبيتصورة مصادر ُمغلقة مزود بها مواد إشعاعية ُمتضمنة داخل كبسول
 عدد صغير بكميات ُمركزة أو ُمتاحة بدرجة كافية لكي ُيمكن استخدامها في األسلحة اإلشعاعية.

 
تم  65.نسانلقد وضعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثيقة تقنية ُمصنًفا بها المصادر اإلشعاعية استناًدا إلى قدرتها على إحداث ضرر على صحة اإل

درة تخصيص اإلجراءات الشائعة التي تستخدم المصادر اإلشعاعية بشكٍل خاص لواحد من خمس فئات، فالفئة األولى التي تستخدم المصادر تحوز الق
 الكبرى في جلب الضرر واألذى لصحة اإلنسان، في حين تفرض الفئة الخامسة الخطر األقل، وورد التلخيص كما هو موضح في 

 2 جدول

وأدرجت . يمنح هذا إشارة جيدة لقدرة مصادر المواد اإلشعاعية، وبخاصة الفئات من واحد إلى ثالثة، التي ُيمكن استخدامها في أي سالح إشعاعي. 2
 . 28.44عنوان القسم الُمنسق تحت3لحقذات فائدة ُمحددة لالستخدام في السالح اإلشعاعي بالمُ  النظائر
 2جدول 

 
  http://hps.org/documents/IAEATecDoc1344.pdf،1344الوثيقة التقنية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم  65
 

 اإلجراءات الشائعة الفئة
 (RTG) مولدات حرارية كهربائية للنظائر الُمشعة  1

 أجهزة اإلشعاع
 العالج عن ُبعد

 تصوير األشعة بأشعة جاما الصناعية 2
 متوسط من العالج عن قرب/ معدل جرعة عالٍ 

 عدادات صناعية 3
 عدادات الدخول إلى البئر

 )باستثناء لويحات العين والمصادر المزروعة دائًما(معدل جرعة منخفض من العالج عن قرب  4
 مستوى التعبئة/ مقاييس السمك

 (الكثافةالرطوبة/ )مثل مقاييس مقاييس محمولة 
 مقاييس كثافة العظام
 أجهزة إزالة استاتيكية

 معدل جرعة منخفض من العالج عن قرب، لويحات العين والمصادر المزروعة الدائمة 5
 أجهزة تفلور أشعة إكس
 أجهزة التقاط إلكترونية
 قياس طيف موسباور

 ( PET) تصوير مقطعي بإصدار البوزيترون 

 اإلجراءات الشائعة الفئة
 (RTG) مولدات حرارية كهربائية للنظائر الُمشعة  1

 أجهزة اإلشعاع
 العالج عن ُبعد

http://hps.org/documents/IAEATecDoc1344.pdf
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 آليات النقل 2.7.3
ُيمكن أيًضا نشر  )أو القنابل اإلشعاعية( القوة االنفجارية للقنبلة في نشر مادة ُمشعة.ُتستخدم أجهزة النشر اإلشعاعية االنفجارية 

 . تلك المادة الُمشعة في صورة مسحوق أو رذاذ، على األرجح من خالل مناضح ُمثبتة بالطائرة أو حتى باليد
 

 . رض اإلشعاعي بكل بساطة في منطقة مأهولة بالسكان ويتعرض األفراد ممن يقتربون من هذا الجهاز لإلشعاعمن الوارد أن ُيجرى وضع أجهزة التع

 تطوير األسلحة النووية والبضائع اإلستراتيجية ذات الصلة 2.8

 مقدمة  2.8.1
ووية وحتى األسلحة النووية . تعتمد األسلحة الناألسلحة النووية ُمصممة إلحداث دمار هائل من خالل اإلطالق االنفجاري للطاقة النووية

. يتكون برنامج أو البلوتونيوم ( U) 235 (Pu) 239يورانيوم الحرارية الُمتقدمة على االنشطار النووي، والذي يعتمد بدروه على مواد ُمنشطرة مثل ال
. إضافة إلى ذلك، توجد حاجة إلى إجراء اختبارات األسلحة النووية من إنتاج مواد انشطارية وإنتاج الحق ألي سالح نووي باستخدام هذه المادة )التسليح(

 شاملة لألسلحة المتطورة. 
 
 

. ويظهر في الشكل مسارين أساسيين، يوضح عملية تطوير السالح النووي، بدًءا من استخراج اليورانيوم، وانتهاًء بتقديم سالح نووي قابل لالستخدام  5شكل  
 م.أحدهما خاص بإنتاج يورانيوم عالي التخصيب واآلخر للبلوتونيو 

 

 تصوير األشعة بأشعة جاما الصناعية 2
 متوسط من العالج عن قرب/ معدل جرعة عالٍ 

 عدادات صناعية 3
 عدادات الدخول إلى البئر

 )باستثناء لويحات العين والمصادر المزروعة دائًما(معدل جرعة منخفض من العالج عن قرب  4
 مستوى التعبئة/ مقاييس السمك

 (الكثافةالرطوبة/ )مثل مقاييس مقاييس محمولة 
 مقاييس كثافة العظام
 أجهزة إزالة استاتيكية

 معدل جرعة منخفض من العالج عن قرب، لويحات العين والمصادر المزروعة الدائمة 5
 أجهزة تفلور أشعة إكس
 أجهزة التقاط إلكترونية
 قياس طيف موسباور

 ( PET) تصوير مقطعي بإصدار البوزيترون 



 
 

 عملية تطوير سالح نووي   – 5شكل 

 إنتاج اليورانيوم 2.8.2
، بجانب نسبة صغيرة من U238يتكون هذا اليورانيوم الطبيعي بشكل أساسي من   عن خام اليورانيوممن التنقيب  66عملية إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب

%(. يتم طحن المعدن الخام بعد ذلك عادة في منجم اليورانيوم أو بالقرب منه لتقليل الحجم. ويطلق على ُمنتج 0.7)تقريًبا  U235النظير االنشطاري 
 . ”الكعكة الصفراء“طحن اليورانيوم خام اليورانيوم أو 

 
. الذي ُيمكن تخصيبه  ثم ُيرسل خام اليورانيوم الناتج عن عملية الطحن حينئِذ إلى منشأة تحويل حيث يتم تحويله كيميائًيا إلى صورة كيميائية من اليورانيوم

 ة التخصيب التي سيتم استخدامها.إنتاج صور أخرى استناًدا إلى عملي  (،وُيمكن6UFوبالطبع تكون هذه الصورة من اليورانيوم هي سادس فلوريد اليورانيوم ) 
 

. وُتعد عملية تخصيب اليورانيوم من إحدى U235وُيرسل الُمنتج الناتج عن مصنع تحويل اليورانيوم حينئِذ إلى منشأة تخصيب حيث يتم زيادة تركيز 
م بالطرد فعلى سبيل المثال، تعتمد عملية تخصيب اليورانيو. االستراتيجيةالخطوات األكثر تحدًيا في دورة الوقود النووي وتعتمد على الكثير من البضائع 

 U235من  المركزي الغازي، وهي العملية األكثر شيوًعا اليوم، على أنبوب الرأس الدوار بسرعة فائقة إلنتاج قوى الطرد الكبيرة المطلوبة لفصل كل
( ليفة كربونيةأو الصلب المارتنسيتيأو سبائك األلومنيوم ة للتآكل )مثل . تتطلب تلك األنابيب مواد خاصة تكون خفيفة في الوزن وقوية ومقاومU238و

تطلب تشغيل منشأة تعمل بالطرد المركزي الغازي ومعدات تصنيع خاصة )مثل آالت لف الفتيلة وآالت تشكيل التدفق( بجانب معدات توازن عالية الدقة. ي
)المعروفة بمغيرات التردد( بجانب معدات تفريغ ونظم للتحكم في العملية تكون من آالف ماكينات الطرد المركزي الغازي إمدادات طاقة خاصة والتي ت

 زة قياس الطيف الُكتلوي(.)مثل محوالت الضغط وأجه 6UFتتوافق مع سادس فلوريد اليورانيوم األكال بدرجة عالية 
 

 
في المفاعالت   Pu239بدًءا من الثوريوم في عملية شبيهة للغاية من إنتاج  U233، ولكن يُمكن أيًضا إنتاج U235يصف هذا الجزء عملية إنتاج يورانيوم عالي التخصيب في  66

 .  النووية

 مكونات شديدة االنفجار وغير نووية
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. إضافة إلى ذلك، من الوارد استخدام عمليات U235تقريًبا% 90بالنسبة الستخدام برنامج السالح النووي، ُيمكن تخصيب اليورانيوم لما يصل إلى  
 . إلى صورة معدنية 6UFتحويل أخرى لتحويل سادس فلوريد اليورانيوم الُمخصب 

 إنتاج البلوتونيوم 2.8.3
ُيمكن أن تستخدم (,U235 %5% و2)عادة ما بين بينما تستخدم العديد من المفاعالت النووية التجارية حول العالم اليورانيوم الُمخصب إلى حٍد ما 

تكون هناك حاجة إلى تخصيب   فلن. ونتيجة لذلك،  الخاصة  الفحمأو    مفاعالت الماء الثقيل)غير الُمخصب( في  برامج األسلحة النووية اليورانيوم الطبيعي  
. بداًل من ذلك، ُيمكن تحويله وتصنيعه بشكٍل مباشر إلى صورة معدن أو أكسيد لكي يدخل إلى المفاعل النووي خام اليورانيوم الناتج عن عملية الطحن

 . الذي ُيمكن استخدامه في األسلحة النووية Pu239إلى  U238تعمل التفاعالت النووية داخل المفاعل على تحويل بوصفه وقوًدا أو مادة مرجوة. و 
 

والمواد غير يتم بعد ذلك إزالة الوقود الُمشع من المفاعل وأخذه إلى مصنع إعادة المعالجة حيث ُيمكن فصل المادة االنشطارية عن المخلفات النووية 
شآت إعادة المعالجة حجب من اإلشعاع الشديد ومعدات ُمصممة للعمل نظًرا ألن المخلفات النووية تكون ُمشعة بدرجة كبيرة، تستخدم من.  المرجوة األخرى 

 باإلشعاع.  اة مثل المناوالت عن ُبعد ونوافذ حجب اإلشعاع والكاميرات الُمقو  ”الخاليا الحارة“داخل 
 

 . ُيمكن تحويل المنتج االنشطاري إلى صورة معدن من أجل برنامج السالح النووي وكما هو الحال مع اليورانيوم، عادة ما 

 التسليح وإجراء االختبارات 2.8.4
( نسبة كبيرة من المواد والمعدات والتقنية U233أو  Pu239أو  U235)مثل يتطلب إنتاج سالح نووي من مواد نووية صالحة لالستعمال في األسلحة 

مثل أفران الحث على التفريغ وأدوات ماكينة عالية  ن عملية التسليح من إنتاج مكونات لألسلحة النووية )استخدام ُمعداتاإلستراتيجية اإلضافية. تتكو 
( وتطوير نظام االنفجار )من خالل استخدام مكونات إلكترونية مميزة مثل وتنجستنالدقة ومكابس متوازنة ضاغطة فضاًل عن مواد خاصة مثل البريليوم 

(. تستخدم عملية إجراء االختبارات دة االنفجار الُمشكلة على نحٍو خاصيغ النبض والمفاتيح عالية السرعة والُمفجرات إضافة إلى المواد شدي ُمكثفات تفر 
 وغير ذلك من اآلالت الُمخصصة األخرى.  الومضةالمزيد من العناصر اإلستراتيجية مثل الكاميرات عالية السرعة وماكينات األشعة السينية 

 طوير الصواريخ والبضائع اإلستراتيجية ذات الصلةت 2.9

 مقدمة  2.9.1
. ومن الواضح أن ُتعتبر الصواريخ طريقة فّعالة في نقل األسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية أو اإلشعاعية أو غير ذلك من األسلحة إلى الهدف

. وإنتاجها واختبارها  تطويرهارعية للصواريخ والمكونات والمواد والُمعدات المطلوبة من أجل  الصواريخ الشاملة تعد أمًرا استراتيجًيا، وكذلك الحال مع النظم الف
يخ الباليستية وُتعرف الصواريخ على نطاٍق واسع بوصفها مركبات منقولة جًوا بال طيار وأتوماتيكية من أجل نقل أي حمولة. ال يشمل هذا التعريف الصوار 

ات الجوية التي تعمل بال طيار انتشاًرا ملحوًظا ية والمركبات الجوية التي تعمل بال طيار كذلك. كما انتشرت المركبفحسب، بل تتضمن القذائف االنسياب
 . في السنوات األخيرة، حيث تم تطويرها من أصول عسكرية انتقااًل إلى تطبيقات إنفاذ القانون وبشكٍل متزايد في االستخدامات التجارية

 
 

 .يوضح برنامج تطوير الصاروخ الذي ُيعد عملية تطوير واختبار ُمدمجة للعديد من النظم الفرعية الرئيسة 66 شكل



 
 نظم الصواريخ والنظم الفرعية – 6شكل 

 المكونات التركيبية 2.9.2
ومخروط المقدمة وفوهة . وتتكون تلك المكونات من ثالث مكونات رئيسة في الصاروخ وهي الهيكل )البدن( تضبط المكونات التركيبية نظام الصاروخ

. وُيستخدم الكثير من هذه المواد كذلك في قطاع د تتمتع بقوة عالية ووزن منخفض وخصائص حرارية ثابتةالعادم. عادة ما تتطلب تلك المكونات موا
ية وغازات العوادم األكالة. تمر مركبات الفضاء التجاري. يجب أن تتحمل أغلفة الموتور والفوهات درجات الحرارة العالية والضغط المرتفع والصدمة الحرار 

مي الحمل اآلجل للصاروخ خالل الدخول الجوي مرة أخرى بدرجات حرارة عالية وعادة ما تتطلب مواد عازلة وواقيات من الحرارة إعادة التوجيه التي تح
 . الدخولالتي من الوارد أن تكون ُمنفصلة بما يعني أنها ُمصممة لالحتراق أو التبخر أثناء إعادة 

 
كربون( وفحم جرافيت دقيق الحب وصلب مارتنسيتي. تتضمن ُمعدة -)وُيطلق عليه كذلك كربون تتضمن المواد الرئيسة كربون ُمعزز بألياف كربونية 

دة كثافة معادن وزيااإلنتاج المهمة آالت لف الفتيل )من أجل تصنيع ُمركبات الهيكل( والمكابس متوازنة التضاغط )من أجل المعادن وتقليل مسامية ال
 (. الكثير من الخزف

 الدفع الصاروخي 2.9.3
. تقع نظم الدفع لدفع أي صاروخ، يتم خلط كيماويات الوقود واألكسدة واحتراقها مًعا ويتم توجيه الغازات الساخنة التي ُانتجت بفعل هذا التفاعل إلنتاج

. ُيعد الوقود الدفعي بسيًطا نسبًيا، ريخ تستخدم وقود دفعي صلًبا أو سائالهذه الصوا الدفع الصاروخي للصواريخ في فئتين عامتين استناًدا إلى سواء كانت
ب الكثير من المواد على الرغم من درجة قابليته لالشتعال والتآكل العاليتين، فإن الوقود الدفعي الصلب ُيعد معقًدا للغاية في التركيب والتصنيع حيث يتطل

 ( وخالطات ومصاهر خاصة.كسدة، بل أربطة وملدنات وُمثبتات وغير ذلك من اإلضافات األخرى د ومواد مؤالكيميائية الدافعة )ليس فقط وقو 
 

تماثل تلك  تستخدم القذائف االنسيابية والمركبات الجوية التي تعمل بال طيار نظم الوقود الدفعي مثل المحرك شبه المروحي والمحركات النفاثة التي
 . تعمل بطيار الُمستخدمة في الطائرات التي

 المكونات التركيبية 
 هيكل الصاروخ، مخروط المقدمة، الفوهات 

 الدفع الصاروخي

 التوجيه المحركات، المواتير، الوقود الدفعي
مقاييس التسارع والجيروسكوب وأجهزة الحاسوب )الكمبيوتر( والميكانيكيات 

 الكهربائية

ولةالحم  

حمل نووي أو كيميائي أو 
 بيولوجي أو تقليدي

 دعم اإلطالق

 ناقالت، رادار، القياس عن ُبعد
 معدات إجراء االختبار

 الدوران، االهتزاز، درجة الحرارة، الدفع
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 التوجيه والمالحة والمراقبة 2.9.4
. يتطلب ذلك تحديد مسار الرحلة المرجو تتكون النظم التي تراقب حركة الصواريخ للحفاظ على مسارها للوصول إلى هدفها من التوجيه والمالحة والمراقبة

النظم التي توفر آليات المراقبة والتوجيه المطلوبة ألي  تضمن كذلك)مسار القذيفة( والموقع والسرعة الفعلية للمركبة وتصحيحات المسار الالزمة. كما ي
. يحتاج التوجيه والمالحة والمراقبة إلى بعض الدمج بين المستشعرات مثل مقاييس التسارع والجيروسكوب صاروخ لتحقيق طيران متزن ولتنفيذ المناورات

الطيران ونظم مالحة  كمبيوتربالت نظام المالحة باألقمار الصناعية وأجهزة والبرامج وُمستقوالتضاريس األرضية أو النجوم التي تقوم بربط األجهزة 
 .بالقصور الذاتي ونظم التحكم في الوضع مثل نظم التحكم الموجه للدفع الوقودي وُمشعالت ألسطح مراقبة الطيران

 دعم اإلطالق 2.9.5
المركبات الُمخصصة في نقل الصاروخ ونصبها بجانب تزويد الصواريخ . ُتستخدم خاصة يعتبر إطالق أي صاروخ نشاًطا ُمعقًدا للغاية ويتطلب ُمعدات

. ُتستخدم أجهزة الرادار بشكٍل شائع في تعقب مسار طيران الصاروخ كما ُتستخدم أجهزة ُمخصصة مثل مقاييس الجاذبية التي تعمل بوقود سائل للقذائف
 . لإلطالقاالستعداد في 

 إجراء االختبارات 2.9.6
. ُتجرى االختبارات على مستوى المكون قبل التركيب وعلى مستوى النظام إجراء اختبارات في كل مرحلة من مراحل تطوير الصاروخ وإنتاجه يتطلب

جداول ابذات و الفرعي قبل اختبار الطيران. تشمل الُمعدات الرئيسة الُمستخدمة في اختبار مكون المالحة والنظام الفرعي كاًل من جداول المعدالت والن
. كما ُتستخدم حوامل اختبار المحرك ونظم األشعة السينية الختبار نظام الوقود الدفعي. إضافة إلى ذلك، تستخدم اختبارات وغرف بيئية االهتزازاختبار 

 .اإلطالق والطيران نظم القياس عن ُبعد والتحكم عن ُبعد ونظم الرادار وتيودوليت وغير ذلك من المعدات األخرى الُمتخصصة



 أمثلة على اختيار السلع اإلستراتيجية -الُملحق الثالث 
الُمحددة في المؤتمر األول لمنظمة الجمارك العالمية المعني بإنفاذ ضوابط التجارة اإلستراتيجية في   الرئيسيةتضمنت النتيجة 

هذه البضائع معقدة للغاية وبالتالي توجد مجموعة واسعة من المواد واألجزاء والمعدات مزدوجة االستخدام؛ ف“:زيادة الوعي والتدريب  2012نوفمبر  
. دعا المشاركون منظمة التجارة العالمية الكتشاف إمكانية تزويد العمالء والهيئات ل هيئات إنفاذ القانون مازال يشكل تحدًيافإن تمييز تلك البضائع من ِقب

الستخدام والبيولوجية واإلشعاعية والنووية والبضائع اإلستراتيجية ذات ا  الكيميائيةالحدودية بقدرات متزايدة ومستدامة لمنع المتاجرة عبر الحدود في البضائع  
 67.المزدوج وكشفها والتعامل معها

 
يوفر كل إدخال نظرة عامة على فائدة  69الفصول المعنية بالنظام المنسق المنصوص عليه في هذا الملحق 68حدد اختيار البضائع اإلستراتيجية داخل

ائع التي تتعلق بفئة النظام الُمنسق الخاص بها والمفيد من اإلستراتيجية للبضائع وبيانات بشأن الشحنات النموذجية لتلك البضائع وتمييز خصائص البض
)متى يكون متصاًل( فيما يتعلق بمصادرة السلعة والتصرف فيها. ال يحاول هذا النظام االستيالء على التعقيد أجل تحديد شحنات االهتمام والمالحظات 

روبي؛ ففي جميع الحاالت يتم إحالة الجمارك إلى الهينة المانحة للتراخيص أو التصاريح للقوائم متعددة األطراف أو قوائم مراقبة صادرات االتحاد األو   الفني
 .من أجل تحديدات المراقبة استناًدا إلى القوانين واللوائح التنظيمية المحلية

 (معدنخام)للنظام الُمنسق  26الفصل  2.10

 خام اليورانيوم أو الثوريوم وتركيزاتهما 26.12

 
 ( UOC)مركز خام اليورانيوم  7شكل

 :مقدمة
 ( 28.44)انظريحتوي خام اليورانيوم والثوريوم على مواد ُيمكن من خاللها اشتقاق مادة قابلة لالنشطار  •
نظًرا ”مادة المصدر“أو    ”يةالمواد النوو ”ال تفي المعادن الخام بتعريفات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مجموعة موردي المواد النووية الخاصة بـ •

م اليورانيوم أن خا غيرألن التعريفات تتطلب أن تكون مادة المصدر في صورة معدنية أو خليط معدني أو مركب كيميائي أو مادة مركزة. 

 
 Doc.EC0320E1، الُملحق الثاني مستند ”تقرير ُملخص لمؤتمر إنفاذ ضوابط التجارة اإلستراتيجية“67

يجب أن  . ال تعد هذه القائمة قائمة كاملة أو شاملة أو رسمية للبضائع اإلستراتيجية.  68يحاول هذا الملحق تحديد فصول النظام الُمنسق التي من المحتمل أن تغطي البضائع اإلستراتيجية
يجب على أعضاء منظمة الجمارك العالمية المعنيين بالبضائع اإلستراتيجية . العالمية الجمارك منظمةتعرض هذه القائمة بوصفها دليالً توضيحيًا ووثيقة حية استجابة الحتياجات أعضاء 

 . والذين لم يرد لهم أي تعريف شخصي أدناه االتصال بأمانة السر لكي يتم إضافة مثل تلك البيانات
ال تُمثل أي قرارات تصنيف رسمية اتخذتها لجنة النظام الُمنسق أو عن طريق   ترد المراجع للفصول والعناوين والعناوين الفرعية لتصنيف النظام الُمنسق ألغراض توضيحية وهي

يتمثل الغرض في تحديد البضائع اإلستراتيجية التي تقع أسفل العديد من مدونات النظام الُمنسق  . البضائع الُمحددة  69استشارة أمانة سر منظمة الجمارك العالمية بشأن طريقة تصنيف تلك 

 .مدونة ُممكنة لتلك البضائعوليس في تحديد كل 
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 ال يتسق مع هذه التعريفات70
 

 :الشحنات
. بل من الشائع أكثر أن يتم طحنه وتركيزه في الدولية أو لمسافات كبيرةمن غير الشائع أن ُيجرى شحن اليورانيوم أو الثوريوم عبر الحدود  •

 المنجم أو بالقرب منه ثم شحنه بوصفه معدن خام.
 . كيلو جرام 400لتر وتزن ما يقرب من  200عادة ما يتم نقل خام اليورانيوم في براميل من الصلب تصل سعتها إلى  •

 
 لمنسق(:)تمييز الخصائص ضمن فئة النظام االتحديد 
)أو كالكوسيت( ومن معادن يورانيوم الرئيسة أوتونيت وبرانيريت وكارنوتيت وكوفينيت ودافيديت وبارسونسايت ويورانينيت وتوبرنيت   •

 وتيويامونيت ويورانينيت ويورانوفان ويورانوثوريانيت.
 .بينما يعتبر مونازيت وثوريت من معادن الثوريوم الرئيسة •
 .يه أيًضا الكعكة الصفراءخام اليورانيوم ُيطلق عل •

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها •
 

 (موادخاصة) 36-28فصول النظام الُمنسق من   2.11

 كيماويات إستراتيجية 29-28

 
 كيماويات مختلفة ُمعبأة للشحن  8الشكل 

 
 . 28.44عند الحصول على خام اليورانيوم عن طريق عمليات ليست اعتيادية على قطاع المعادن، فإنه يتم تصنيفها تحت عنوان 70



 :مقدمة
 . وتتضمن المجموعات الرئيسة للكيماويات اإلستراتيجية ما يلي:تعتبر الكثير من الكيماويات مواد إستراتيجية •

o  مثل عوامل األسلحة  مكونات كيميائية يمكن من خاللها تركيب كيماويات أخرى ذات قيمة إستراتيجية -السالئف الكيميائية
المئات ومن المواد الكيميائية  ”السالئف الكيميائية“. وبشكٍل إجمالي، يغطي مصطلح الكيميائية والمواد المتفجرة والمخدرات

 الخاصة.
األسلحة ُتحدد سالئف األسلحة الكيميائية بقوائم مراقبة المجموعة األسترالية والجداول الزمنية الخاصة بمعاهدة حظر  ▪

 . الكيميائية
 .السالئف الكيميائية المتفجرة جرى تحديدها من قبل برنامج الدرع الشامل الخاص بمنظمة الجمارك العالمية ▪
سالئف المخدرات تحددت من ِقبل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات  ▪

 .العقلية
o تم تحديدها في جداول معاهدة حظر األسلحة الكيميائية وقائمة الذخائر الخاصة باتفاق واسينار عوامل األسلحة الكيميائية . 
o  مثل أربطة وملدنات وُمثبتات وأجهزة تعديل تتضمن المواد الكيميائية الدافعة للصواريخ الوقود ومواد مؤكسدة وإضافات أخرى(

. الحظ أن المساحيق الدافعة تم تصنيفها تحت مراقبة تقنية الصواريخمعدل االحتراق(. جرى تحديد هذه المواد عن طريق نظام 
 .36فصل النظام المنسق 

 :مواد كيميائية أخرى متنوعة تتضمن •
o ثالث فلوريد الكلور  (3ClF) 
o نقاء عالي( كالسيوم( 

. فالبعض يتم المتاجرة فيه بكميات ضخمة، في حين البعض اآلخر ُيعد تتمتع األغلبية الكبرى لتلك المواد الكيميائية باستخدامات صناعية •
 مواد كيميائية ُمخصصة أو خاصة بإجراء األبحاث ويتم شحنها بكميات صغيرة في مجال تسويق ُمحدد. 

 
 : الشحنات
إن توصيات لجنة خبراء األمم المتحدة حسبما ُنشرت في توصيات األمم  . على ذلك بناءً تعتبر المواد الكيميائية مواد خطرة ويتم تعبئتها  •

تقدم أساًسا لجميع اللوائح التنظيمية المحلية 71”الكتاب البرتقالي“المتحدة المعنية بنقل بضائع خطرة والنظام النموذجي، كما ُيطلق عليها أيًضا  
 . والدولية للحصول على نقل آمن للبضائع الخطرة

 .تعبة المواد الكيميائية النموذجية حاويات وبراميل وصحائف وصناديق وأكياس وحاويات ضخمة وحاويات كبيرةتشمل عبوات  •
 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
. ُتعد أو غازات وبشكٍل عام، ال يمكن تحديد المواد الكيميائية بالشكل، حيث إن غالبيتها عبارة عن مساحيق بيضاء أو سوائل عديمة اللون  •

 عالمات الحاوية والُملصقات أمًرا أساسًيا لتحديد شحنات المواد الكيميائية.
حقالمل    : وفًقا لتوصية منظمة الجمارك العالمية المتعلقة بالمواد الكيميائية لمعاهدة حظر األسلحة الكيميائية  :ترتبط الرموز التالية بهذه المواد •

 الرابع
o 2811.19, 2812.10, 2853.00, 2904.90, 2918.19, 2920.90, 2921.19, 2922.13, 2922.19, 

2930.90, 2931.90 
 : 72الملصقات •

o إضافة إلى ذلك، ُيمكن أن تحمل المواد الكيميائية أكثر من اسم ففي بعض األحيان تكون أسماء المواد الكيميائية ُمعقدة للغاية .
 مترادف.كيميائي 

o تتكون من أربع أرقام ُمستخدمة للمواد الكيميائية الخطرة أرقام األمم المتحدة . 
 

71http://www.unece.org/trans/danger/danger.html 
 . ، اعتمدت األمم المتحدة النظام العالمي الُمنسق لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها2003في عام  72

http://www.unece.org/trans/danger/danger.html


58 
 

 . هي ليست دائًما مميزة لمادة كيميائية بعينها، بل ُيمكنها أن تكون مفيدة من أجل عملية التحديد ▪
غالًبا ما يمكن العثور على أرقام األمم المتحدة على عبوة التغليف الخارجية ويجب إدراجها بقائمة إعالنات شحن  ▪

 )ملصق الخطر( واسم الشحن الصحيح. البضائع الخطرة بجانب الملصق الماسي 
 يتم سرد أرقام األمم المتحدة المرتبطة بالسلع االستراتيجية لسهولة الرجوع إليها في ▪

 الملحق السابع 
 

o ُتقدم خدمة المستخلصات الكيميائية محدًدا هي أرقام سجل بدائرة المستخلصات الكيميائية أرقام دائرة المستخلصات الكيميائية .
 . لمواد الكيميائية التي تم تسجيلهالكل مادة كيميائية مسّجلة وماليين ارقمًيا مميًزا 

. يتم تجميع 9-0رقًما من    Nحيث تعتبر    (NNNNN) NN-NN-Nتتخذ أرقام دائرة المستخلصات الكيميائية صيغة ▪
يتكون الجزء  حينأرقام دائرة المستخلصات الكيميائية في ثالثة أجزاء؛ يتكون الجزء األول من رقمين أو أكثر، في 

. أما الجزء الثالث واألخير فيتكون من رقٍم واحد للمجموع االختياري الذي ُيستخدم في ضمان كون الثاني من رقمين
 قانونية. أرقام دائرة المستخلصات الكيميائية 

عادة ما توجد أرقام دائرة المستخلصات الكيميائية على مواد التغليف والملصقات الداخلية وعلى المستندات الورقية مثل  ▪
 .صحائف بيانات سالمة المادة

o الكيميائية . جرى إدراج أرقام دائرة المستخلصات تعتبر الكثير من المواد الكيميائية مواد إستراتيجية لكي يتم حصرها جميًعا هنا
 .5الُملحق للعديد من المواد الكيميائية اإلستراتيجية في 

 أخذ العينات  •
o ُيمكن أن يجوز أن يتطلب تعريف المواد الكيميائية الحاسم استخدام مجموعة أدوات اختبار ميدانية أو إرسال عينة إلى أي معمل .

 (.2.3.3)القسم صحة وسالمة المفتشخطرة للغاية. انظرتكون المواد الكيميائية 
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
. وبالمثل، يجب إعداده لتوفير أرقام دائرة بالنظر إلى المجموعة الواسعة للمواد الكيميائية، سيكون الدعم أمًرا مطلوًبا من أجل التحديد •

 .سالمة المادة لموظفي الدعم وصحائف بياناتالمستخلصات الكيميائية 
المفتش صحة وسالمة   . تابعتحمل الكثير من المواد الكيميائية خطًرا ملحوًظا نتيجة للسمية ودرجة التآكل والقابلية لإلشعال وما إلى غير ذلك •

 (.2.3.3)القسم 



 مواد إشعاعية  28.44

 
 )يساًرا( والمصدر المختوم )يميًنا(.  ”الشكل أ“. عبوات مواد إشعاعية 9شكل 

 :مقدمة
 . اإلشعاعية مواد إستراتيجية، ويوجد الماليين من الشحنات القانونية كل عام والُمحملة بمواد إشعاعيةال تعتبر جميع المواد  •
 :عادة ما يتم تصنيف المواد اإلشعاعية إلى أربع مجموعات وهي كاآلتي •

o  مثل الخزف والقرميد والسماد ومواد البناء مثل الجرانيت والرخام مواد مشعة تنشأ بشكل طبيعي(.) 
o (.ُتستخدم عادة في رصد البئر والتصوير والتسميد وتشعيع األغذية والمصادر الحرارية النشاط)مصادر عالية  صناعية نظائر 
o (.الحقن أو العالج عن ُبعدالسرطان )  )ُتستخدم عادة في عالج مرض نظائر طبية 
o ذلك  )تتخذ الكثير من األشكال والصور خالل دورة الوقود النووي بما في مادة نووية خاصةUF6  وتجميعات وقود المفاعل

 (.المستوى النووي والوقود الُمستهلك من المفاعالت النووية والمخلفات عالية 
 .تم تحديد مواد ُمشعة ُمحددة بوصفها انتشاًرا نووًيا واهتمامات تتعلق بالصحة والسالمة •

o يهدد االتجار غير المشروع في المواد النووية األمن العالمي. 
عمليات النصب واالحتيال في التهريب السوق السوداء للمواد النووية، وغالًبا ما يكون ادعاء المهربين بامتالكهم تسود   ▪

 .لليورانيوم أو البلوتونيوم القابل لالستخدام في األسلحة أمًرا غير دقيق
o ُيمكن استخدام بعض النظائر الصناعية والطبية عالية النشاط في األسلحة اإلشعاعية. 
o كن أن تؤدي المواد المشعة الصناعية والطبية التي ال تدخل في المراقبة التنظيمية إلى عواقب صحية وأمنية وخيمة للعامةُيم .
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غالبية إنذارات اإلشعاع نتيجة   وتحدثفعلي سبيل المثال، ُيمكن أن تشتمل خردة المعادن على مواد ُمشعة ُملقاة بشكٍل غير سليم.  
بالمعنى الوارد في نظام مراقبة   ”إستراتيجية“مشكالت صحية وأمنية عامة وهي ليست    وجودتي تؤدي إلى  لخردة المعادن الملوثة ال

 تجارة المواد اإلستراتيجية.
 

 :الشحنات
، ( 2012)طبعة  واللوائح التنظيمية المتعلقة بالنقل المأمون للمواد المُشعة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية SSR-6ُيعد معيار السالمة   •

 73المعيار الدولي الخاص بالنقل المأمون للمواد الُمشعة.
 .مليون شحنة من جميع األشكال واألحجام على مواد ُمشعة يتم نقلها بانتظام في جميع أنحاء العالم سنوًيا 20تحتوي ما يقرب من  •
 ة.من أجل الكميات المتوسط ”نوع أ“ُتستخدم عبوات الشحنة الُمشعة   •

 مستوى الخطر
o ة.ُمصممة لتحمل ظروف النقل المعتاد 
o يجب أن ُيرفق بها وثيقة شحن البضائع الخطرة. 

 رة.في نقل الكميات الكبي ”نوع ب“ُتستخدم عبوات الشحنة الُمشعة  •
o  من الوارد أن تتراوح بين برميل معدني إلى حاويات نقل

 .محمية هائلة
o  ُيرفق بها وثيقة شحن البضائع الخطرةيجب أن. 

 ”العبوات المتوقعة“ •
o  بالنسبة لكل كمية من كميات المواد الُمشعة الصغيرة، ال

يتطلب أي تغليف ُمخصص بخالف العبوات التي تتسم 
. من بالقوة والخفة الُمصممة لتحمل االستخدام العادي

 .”مواد ُمشعة“الوارد أال يتم وسمها بوضوح بكلمة 
 الملصقات •

o يجب تصنيف عبوات النوع أ بملصقUN 2915  ورقم
 .7فئة الخطر 

o  على عبوات النوع أ  ”ُمشع“ُتستخدم ُملصقات التحذير
 وب. وهي مطلوب وضعها على جانبين متقابلين.

o  اسم الشحنة الصحيح( يجب تمييز محتويات العبوة(
.المساحات المتوفرةونشاطها )بوحدة البكيريل( في 

   
o مؤشر النقل هو معدل الجرعة عند متر واحد من سطح العبوة. 
o ( تشير إلى معدالت جرعات مختلفة10شكل ) ُملصقات مختلفة  ثالث 

▪ I  0)أبيض( لمؤشر النقل 
▪ I  1إلى  0.1)أصفر( لمؤشر النقل من 
▪ III > 10إلى  1)أصفر( لمؤشر النقل 

. من الوارد أن تستند شحنات المواد الُمشعة إلى والتعبئة القياسيةمن الوارد أال تلتزم شحنات المواد الُمشعة غير المشروعة بشروط الوسم  •
 

73material-radioactive-of-transport-safe-the-for-tps://www.iaea.org/publications/12288/regulationsht 
 

 ملصقات من أجل المواد المشعة 10شكل 

https://www.iaea.org/publications/12288/regulations-for-the-safe-transport-of-radioactive-material


 الوسائل التقنية في الكشف وتحديد الهوية.
 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
 :تتضمن المواد المشعة باعتبارها مصدر قلق استراتيجي ما يلي •

o النووية المواد االنشطارية التي يمكن استخدامها في األسلحة 
 (Np) 237النبتونيوم ▪
 ( Pu) 239البلوتونيوم ▪
 (U) 233اليورانيوم ▪
 (U) 235اليورانيوم  ▪

o  المواد المثيرة للقلق عند االستخدام في األسلحة اإلشعاعية 
 (Am) 241األمريسيوم ▪
 (Cf) 252الكاليفورنيوم ▪
 (Cs) 137السيزيوم ▪
 (Co) 60الكوبالت ▪
 ( I) 131اليود  ▪
 (Ir) 192اإليريديوم ▪
 ( Pu) 238البلوتونيوم ▪
 (Po) 210البولونيوم  ▪
 (Ra) 226الراديوم ▪
 (Sr) 90اإلسترونتيوم ▪

o النويدات المشعة الباعثة ألشعة ألفا التي يمكن استخدامها في نظم إطالق األسلحة النووية: 
 (227أو  AC) 225األكتينيوم  ▪
 ( Cf) 253الكاليفورنيوم  ▪
 (244، أو Cm) 240، 241 ، 242، 243الكوريوم  ▪
 (254أو  Es) 253اآلينشتاينيوم  ▪
 (Gd) 148الجادولينيوم  ▪
 (238أو  Pu) 236البلوتونيوم  ▪
 (210، أو Po) 208 ، 209البولونيوم  ▪
 (226أو  Ra) 223الراديوم  ▪
 (228أو  Th) 227الثوريوم  ▪
 (232أو  U) 230اليورانيوم  ▪

o يمكن استخدامه كوقود لتفاعالت االندماج النووي الحراري ، هو النظير المشع للهيدروجين، الذي الترتيوم 
والبلوتونيوم، وهما يعدان دائًما عنصرين  U235يعد نظاًما فريًدا من نوعه بالنسبة إلى اليورانيوم المخصب في  2844.20النظام المنسق  •

 .استراتيجيين
 ، والذي يعد دائًما عنصًرا استراتيجًيا U235المخصب في  UF6عنصًرا فريًدا من نوعه بالنسبة إلى  UN 2977يعد العنصر  •
 .تأتي أجهزة كشف اإلشعاع وتحديد الهوية في مجموعة متنوعة من عوامل التكوين لتلبية االحتياجات التشغيلية المختلفة •

o أجهزة كشف اإلشعاع الثابتة 
( عند نقاط التفتيش الحدودية، والمطارات، والموانئ لتوفير RPM)  شعاع عند البواباتأجهزة مراقبة اإل يتم عادًة نشر ▪

إمكانية الكشف عن أشعة الجاما والنيوترون بطريقة تقلل من تعطل عمليات الموقع إلى أكثر حد ممكن. وفي المعتاد، 
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، كما يتم ربطها شبكًيا لالتصال للموقعند البوابات بشكل دائم، وُتدمج في البنية التحتية  ُتركَّب أجهزة مراقبة اإلشعاع ع
 . بالموقع المركزي لتسهيل تحقيق متطلبات دعم مسؤول الخط األمامي

تعتمد أجهزة مراقبة اإلشعاع عند البوابات على تقنيات كشف اإلشعاع السلبية التي يمكن تشغيلها دون مراقبة والتي  ▪
. يدمج جزء صغير م بتنبيه مسؤول الخط األمامي عندما يتم قياس معدل إشعاع مرتفع في مجرى البضائع والركابتقو 

من أجهزة مراقبة اإلشعاع عند البوابات المنتشرة عالمًيا ما بين إمكانيات الكشف وتحديد الهوية مًعا.تكون مثل أجهزة 
 . ار األوليا ال تستخدم سوى للتفتيش الثانوي عند االستجابة لإلنذمراقبة اإلشعاع عند البوابات هذه أكثر عملية عندم

o أجهزة الكشف اإلشعاعي المتنقلة 
. تستخدم جهات إنفاذ لقد تم تطوير األنظمة المثبتة بالمركبات لتضم مجموعة من االستخدامات السلمية للطاقة النووية ▪

لة العمليات التي يتم إجراؤها على الحدود الداخلية والحدود الخضراء للدوالقانون شاحنات ُمجهزة بإمكانية الكشف في 
. وُتستخدم أنظمة المركبات الُمصممة بإمكانية الكشف عن وجود إشعاع وتحديد هوية النظير لعمليات على حد سواء

شاحنات مجهزة بقدرات البحث والمسح، بما في ذلك عوامل األمن المتعلقة بالمناسبات العامة الكبرى. ختاًما، توجد 
م من قبل الخبراء الفنيين عند االستجابة إلى اإلنذارات األولى لقياس اإلشعاع تكافئ المختبرات في جودتها ُتستخد

 . للكشف عن وجود إشعاع في المواقع النائية، مثل المعابر الحدودية البرية
. تتيح حاملة ات المشحونة في الموانئ الكبرى لقد تم تطوير منصات خاصة لمعالجة التحدي المتمثل في فحص الحاوي ▪

. بطريقة مماثلة، يتم الكشف وتحديد الهوية المتكاملة فحص صفوف الحاويات المتراصة بدقةالتعليق المزودة بتقنيات  
إعداد منصة متنقلة أخرى في جميع أنحاء الميناء ويتم وضعها في موضع استراتيجي لتحقيق أقصى قدر من الفحص 

 ما يتيح فحص الحاويات بدقة بمجرد أن يتم تفريغها من أي سفينة.الدقيق. م
o أجهزة الكشف النقالة 

(، PRD: جهاز كشف اإلشعاع الشخصي ) يمكن تصنيف أجهزة الكشف عن اإلشعاع المحمولة إلى ثالثة أنواع ▪
عدالت حساسية (. وقد تم تصميم كل جهاز منها بمRIIDومقياس المسح المحمول، وجهاز تحديد النظائر المشعة )
 . المحددة مختلفة وقدرات مختلفة لتمييز النظائر خالل مهام التفتيش

. فقد ُصمم جهاز كشف اإلشعاع الشخصي في األساس كأداة للحفاظ على صحة مسؤول الخط األمامي وسالمته ▪
عند إنشاء ويمكن أيًضا استخدامه بفعالية في الكشف عن وجود مصادر ُمشعة في المركبات وبين جموع الناس و 

تخدام جهاز كشف اإلشعاع الشخصي محيط آمن حول المصادر المشعة الباعثة ألشعة الجاما. مع ذلك ال يمكن اس
 . كأداة قابلة للتطبيق لفحص حاويات البضائع

. ويمكن استخدامه كأداة قائمة بذاتها يعتبر مقياس المسح هو الجهاز األنسب لفحص المركبات وحاويات الشحن ▪
المصادر الُمشعة خدامه عند االستجابة إلنذارات بوابة الكشف عن اإلشعاع الثابتة وذلك لتحديد موقع ويفضل است

 . الباعثة ألشعة الجاما والنيوترون 
. فهو ُمصمم خصيًصا لتحديد يوفر جهاز تحديد النظائر المشعة إمكانية تمييز المصادر المشعة الباعثة ألشعة الجاما ▪

التكوين   عواملوالنظائر الصناعية والطبية العامة. تتوافر تقنية جهاز تحديد النظائر المشعة في  المواد النووية المحددة  
. تعتمد عملية تحديد أداء جهاز تحديد النظائر الخاصة بكل من جهاز كشف اإلشعاع الشخصي ومقياس المسح
 المشعة تماًما على نوع المادة الُمصنع منها جهاز الكشف وحجمه. 

جهزة التي تحمل )على الظهر( وظائف ُمماثلة لتلك التي توفرها األكشف اإلشعاع النموذجية المحمولة توفر أجهزة  ▪
باليد مع زيادة الحساسية وتوسيع قدرة القابلية للتشغيل لتتوافق مع شروط إنفاذ القانون وغيرها من شروط االستخدام 

 .الداخلية
 : تتوافر إنذارات األجهزة في ثالثة أنواع رئيسية •

o ويكون نتيجة لرصد معدل إشعاع مرتفع من عنصر المصدر أو المواد التي تكون خارج نطاق المراقبة التنظيمية  اإلنذار الحقيقي. 
o إن الغالبية العظمى ويكون نتيجة لرصد معدل إشعاع مرتفع من المواد التي تكون ضمن نطاق المراقبة التنظيمية إنذار بسيط .

 (..NORM) إنذارات بسيطة وذلك نتيجة للمواد المشعة التي تنشأ بشكل طبيعي من إنذارات األجهزة في الحدود والموانئ تكون 



o زة وليس لرصد معدل ارتفاع فعلي في مستوى اإلشعاعويكون نتيجة لوجود خطأ في األجه إنذار كاذب. 
 .إن استخدام أجهزة كشف اإلشعاع يتطلب تلقي تدريب خاص بشأن الصيانة، واإلدارة •

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

. فيتعين على جميع اإلثباتفي حالة وقوع حادث مثل االتجار غير المشروع في المواد النووية أو المواد المشعة، ينبغي اتباع قواعد  •
 المتخصصين المعنيين تلقي تدريب في مجال إدارة مسرح الجريمة وقواعد الطب الشرعي في اإلثبات.

بقاعدة بيانات بشأن حوادث االتجار غير المشروع واألنشطة األخرى غير المصرح بها والحوادث  74الوكالة الدولية للطاقة الذريةتحتفظ  •
 .ة وغيرها من المواد المشعة التي ال تخضع لنطاق الرقابة التنظيميةالتي تتضمن مواد نووي

لتنظيمية إن توصيات األمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواد النووية وغيرها من المواد المشعة التي ال تخضع لنطاق الرقابة ا •
 (NSS-15 توفر التوجيهات واإلرشادات للدول بشأن استراتيجيات ) ردع األعمال اإلجرامية أو األعمال غير المصرح بها وكشفها والتعامل

وكذلك التوصيات الخاصة باالستجابة معها. وتضم التوصيات الخاصة بسبل اتخاذ التدابير الوقائية، وكشف اإلنذارات والتنبيهات وتقييمها، 
التقييم والمنع واالستجابة لحدث أمن نووي. إضافة إلى ذلك، توفر بها تأكيد التهديد المحتمل وعمليات  ي. تشمل اإلجراءات الموصالمتدرجة

طوير نظم األمن النووي أو تحسينها ( لتوفير التوجيه واإلرشاد للدول األعضاء بشأن تNSS-21) 75الوكالة الدولية للطاقة الذرية دليل التنفيذ
المصرح بها مع آثار األمن النووي التي تضم المواد النووية وغيرها من وكذلك بشأن تدابير الكشف عن األعمال اإلجرامية أو األعمال غير 

 .المواد المشعة التي ال تخضع للرقابة التنظيمية
 (. 2.3.3)القسم المفتش تابع أيًضا صحة وسالمة •

 ماء ثقيل 2845.10

 
 ماء ثقيل في براميل من الصلب المقاوم للصدأ  11الشكل 

 :مقدمة
. ويستخدم الماء الثقيل في أنواع معينة من ”نظير الهيدروجين“الماء الثقيل هو ماء يحتوي على نسبة أعلى من المعتاد من الديوتريوم  •

البلوتونيوم. ويمثل الماء الثقيل عنصًرا مهًما على نحو خاص النتشار األنشطة النووية حيث إنه المفاعالت النووية المناسبة تماًما إلنتاج 
)وليس المخصب(.ولهذه األسباب، ُيعد الماء الثقيل سلعة استراتيجية، وتم إدراجه ضمن باستخدام اليورانيوم الطبيعي  المفاعلح تشغيل يتي

 القائمة الرئيسية لمجموعة موردي المواد النووية. 
 

 قاعدة بيانات حوادث االتجار الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية  74
 نظم األمن النووي وإجراءات الكشف عن “75

التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عام   21رقم (  NSS-21)، سلسلة األمن النووي “دليل التنفيذ :تخضع لنطاق الرقابة التنظيميةالمواد النووية وغيرها من المواد المشعة التي ال  
2013. 
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 D2O، ويعرف أيًضا باسم أكسيد الديوتريوم •
 

 :الشحنات
 .لتر 200و 150يتم تعبئتها عادة في براميل من الصلب المقاوم للصدأ في حجم يتراوح ما بين  •

 كجم 230~ لتر في البرميل ويمكن أن يصل إلى  200الوزن التقريبي   •
 .توضع البراميل عادًة على منصات نقالة بحيث يمكن تحريكها باستخدام شوكة الرفع •
 الملصقات •

• CAS 7789-20-0 
• EC 232-148-9 
• UN)ال يوجد )غير خطر : 

 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
فير كميات ال تالئم احتياجات التصنيع من الماء الثقيل )أي في نطاق الجرام والكيلو جرام( بانتظام من قبل . يتم تو ُتعد الكمية عاماًل مهًما •

. ولكن هناك حاجة إلى عشرات األطنان منه لالستخدام في المفاعل النووي. بصفة عامة، ال تعتبر الكميات الكيميائية المتخصصةتجار المواد  
 اد استراتيجية.األقل من مئات الكيلوجرامات مو 

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها •
 

 ]مستقرة[نظائر أخرى  2845.90
 :مقدمة
يتضمن العناصر التي تم من خاللها تعديل تركيبة   ”النظائر“الخاصة بالنظام المنسق إلى أن مصطلح    28في الفصل    6تشير المالحظة رقم   •

عد من المواد النظائر الطبيعية صناعًيا، وهي تلك، العناصر المخصبة في نظائر معينة. تشمل بعض أمثلة المواد المخصبة التي ت ُُ
 :االستراتيجية ما يلي

 فاعل في المنشآت النووية()ألنه يستخدم للتحكم في معدل الت 10-مخصب في بورون  البورون  •
 )ألنه يمكن استخدامه إلنتاج التريتيوم( 6مخصب في ليثيوم  الليثيوم •

يشمل النويدات الفردية األخرى. تشمل  ”النظائر“الخاصة بالنظام المنسق أيًضا إلى أن مصطلح  28في الفصل  6تشير المالحظة رقم   •
 بعض النويدات الفردية التي ُتعد من المواد االستراتيجية ما يلي:

 )ألنه يمكن استخدامه إلنتاج التريتيوم( 3-هيليوم •
 . الحظ أنه ال يوجد أي نظير ُمشع ضمن النظائر الواردة تحت هذا العنوان •

 
 :الشحنات
 :الليثيوم •

. قد يتم ُيشحن معدن الليثيوم عادًة في سبائك صلبة ُمدمجة في الهواء الجاف وذلك لتقليل خطر الحريق إلى أقصى حد ممكن •
ة الغلق، ال يزيد طلي المواد المعدنية األخرى بزيوت أو شحوم معدنية ثقيلة. ثم يتم تعبئتها عادًة في حاوية معدنية مختومة، ُمحكم

 .تًرا، ثم توضع هذه الحاويات بعد ذلك في براميل مزودة بوسادات المتصاص الصدماتل 23حجمها عن 
 تحتاج العديد من ُمركبات الليثيوم إلى تحديدها من خالل وضع ملصقات المخاطر الخاصة عليها  •



 ”خطرة عند تعرضها للرطوبة“ ▪
 ”مادة آكلة“ ▪
 ”مؤكسد“ ▪
 ”مادة أكَّالة“يجب تمييز هيدروكسيد الليثيوم بوضع ملصق الشحن  ▪

كجم بحد  15. يمكن شحن تحظر المنظمة الدولية للطيران المدني شحن معدن الليثيوم أو هيدريد الليثيوم على طائرات الركاب •
كجم  50في طائرة الركاب، و كجم بحد أقصى 15. أما بالنسبة إلى هيدروكسيد الليثيوم، يسمح بشحن أقصى في طائرة البضائع

 .في طائرة البضائع
 :البورون  •

مواد كيميائية في أكياس ورقية، أو أكياس بالستيكية، أو صفائح معدنية، أو حاويات بالستيكية، أو براميل  -يتم شحن الُبورات  •
 كبيرة.

 3 -هيليوم •
( غالبا على شكل سائل تبريدي يتم شحنه  )على عكس الهيليوم الطبيعي، الذيعلى شكل غاز مضغوط  3 -يتم شحن الهيليوم •

 في اسطوانات فوالذية مشكلة بالتطريق أو اسطوانات من معدن األلومنيوم وتحت ضغط عاٍل.
 :الملصقات •

 ”غاز غير قابل لالشتعال“ ▪
 2.2فئة الخطر  ▪

 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
(، أو الهيليوم من المواد االستراتيجية، ضمن CAS 7439-93-2) الليثيوم ، أو ( CAS 7440-42-8) ُتعد شحنات البورون العنصري  •

 . 2845.90الفئة 
)اللذان ال يعدان من المواد االستراتيجية( أو الهيليوم الطبيعي بموجب رمز النظام المنسق والليثيوم  غير الُمخصب ال يتوقع شحن البورون  •

 هذا.
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 . يشكل كل من الليثيوم والتريتيوم مصدًرا للمخاطر •
 .صحة وسالمة المفتشانظر  •
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 الكائنات الحية الدقيقة والسموم 30.02

 
 وتغليفها    UN)أ( ضمن الفئة تعبئة المواد المسببة للعدوى  12الشكل 

 :مقدمة
ة العوامل البيولوجية هي كائنات حية دقيقة استراتيجية ُمسببة لألمراض للبشر، أو الحيوانات، أو النباتات؛ يضبطها قليل من إجراءات طبي •

 .أسلحة بيولوجيةأنهامضادة معروفة أو ينعدم وجودها؛ ويمكن أن يتم إنتاجها واستخدامها على 
 :تنقسم العوامل البيولوجية إلى ثالث فئات هي •

 الفيروسات •
 البكتريا •
 الفطريات •

 .الكائنات الحيةهي مواد كيميائية ضارة تنتجها السموم  •
 

 :الشحنات
 . يمكن شحن العوامل البيولوجية على شكل مواد صلبة، أو مساحيق، أو سوائل •
 .والتغليف التعبئةو إن الشحن المشروع للعوامل الُمسببة لألمراض يتطلب الحصول على وثائق خاصة، ووضع الملصقات،  •

حاوية داخلية من التفلون، أو البالستيك، أو الزجاج، أو الفوالذ؛ ثم حاوية يتم تعبئتها وتغليفها عادًة في ثالث مراحل، أواًل في  •
 .ثانوية ُمحاطة بمواد ماصة؛ ثم غالف ماص للصدمات ومقاوم للكسر

 6(، فئة الخطر UN 2900( أو التي تصيب الحيوانات ) UN 2814)أ( المواد المعدية، التي ُتصيب البشر ) الفئة  •
 4أو لترات  4)أ( الخاصة بالمواد المعدية المسموح بها في حزمة هواء واحدة هي ة الحد األقصى للكمية من الفئ ▪

 .جرام 50مل أو  50. الكمية القصوى المسموح بشحنها على متن طائرات الركاب هي كجم
 ، وكذلك الكمية على الحاوية الخارجية كما في UNيلزم وضع ملصق المواد المعدية واسم الشحن الصحيح، ورقم  ▪

 
 UN 3373)ب( المواد البيولوجية، لفئة ا •

 .UNعلى الحاوية الخارجية مع رقم  ”مواد بيولوجية، فئة )ب( “يلزم إظهار الكلمات  ▪
وكذلك  UN 1845(، يجب أيًضا إظهار رقم د الكربون في الحالة الصلبة)ثاني أكسيوفي حالة تعبئتها باستخدام الثلج الجاف  •

 



 .9ملصق المخاطر من الفئة 
 .6.1وينبغي تصنيفه ضمن فئة الخطر  ”السموم الُمستخرجة من المصادر الحية“إلى  UN 3462يشير رقم  •

 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
 .الكائنات الحية الدقيقة االستراتيجية والسموم على قوائم المراقبة الخاصة بمجموعة أستراليايتم تحديد  •
 :وتشمل بعض األمثلة الجديرة بالمالحظة •

 البكتريا •
 لجمرة الخبيثةا -العصوية الجمرية  ▪
▪  
 الطاعون  -اليرسينية الطاعونية  ▪
 الحمى المتموجة -البروسيال  ▪
 Qحمى  -الكوكسيلة البورنيتية  ▪

 الفيروسات •
 مرض الجدري  -فيروس الجدري  ▪
 اإليبوال -فيروس إيبوال  ▪
 فيروس مرض الحمى القالعية  ▪
 )عالي اإلمراضية(فيروس إنفلونزا الطيور  ▪

 الفطريات •
 (ألسود)الصدأ اصدأ ساق القمح  ▪
 انفجار األرز ▪
 البقعة البنية لألرز ▪

 السموم •

 . تسمية المواد المعدية 13الشكل 
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 ( CAS 35523-89-8) الساكسيتوكسين  ▪
 ( CAS 9009-86-3) الريسين  ▪
 ( CAS 93384-43-1) سم البوتولينيوم  ▪
 ( CAS 21259-20-1)توكسين  2-سموم تي  ▪

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 (.2.3.3)القسم المفتش صحة وسالمة  تابع. الكائنات الحية الدقيقة خطرة وقابلة للهالككون يمكن أن ت •
 
 

 األسمدة النيتروجينية 02.31

 

 
 األسمدة النيتروجينية كما يتم شحنها 14الشكل 

:مقدمه   
 "المتفجراتالمواد األولية الالزمة لتحضير بعض أنواع ." السالئف المتفجرة النيتروجينية سالئف متفجرة مهمة• تعتبر بعض األسمدة 

 

:الشحن   
 • يتم شحن هذه المواد عادة في أكياس بالستيكية.

 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 

 
 العالمية بثالث أسمدة نيتروجينية على أنها سالئف متفجرة:• يعترف الدرع العالمي لبرنامج منظمة الجمارك 

 
 (HS 3102.30 ،CAS 6484-52-2 ،UN 1942 ،2067 ،2017نترات األمونيوم )  •

 (HS 3102.60, CAS 15245-12-2)ملح ثنائي نترات الكالسيوم األمونيوم   •

 (HS 3102.90) وهو مزيج من نترات األمونيوم ومسحوق الدولوميت ، ( CANسماد ) األمونيوم -نترات الكالسيوم •

 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها •



 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها
 
 

 :معجون االلمونيوم  12.32

 
 

 
 
 معجون األلمنيوم - 15الشكل 

 
 :مقدمة

 تتكون عجينة األلمنيوم بشكل عام من جزيئات األلمنيوم المجهرية المنتشرة بدقة في مذيب عضوي أو مائي ناقل . يستخدم على نطاق واسع في •
 كمادة سالئف متفجرة. الدرع العالمي من قبل مشروع تصنيفهاالدهانات والطالء واألحبار . يتم 

 
 :الشحنات

 .اسطواناتيتم تعبئتها في براميل أو • 
 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
 

• UN 1325 
• HS3212.90 

 قابلة لالشتعال و مهيجةمادة صلبة  •

 (CAS 7429-90-5) الخاص به ، ولكنه سيقدم كمزيج يحتوي على األلومنيوم  CASكمزيج ، يفتقر معجون األلمنيوم إلى رقم سجل  •

 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 

 قابل لالشتعال واالحتراق: تحذير• 

 .(.Section 2.3.3) الصحة والسالمة  تفتيشانظر 
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 :مساحيق االطالق  01.36
 

 

 
 

 مساحيق اإلطالق بعد التعبئة 13الشكل 

 :مقدمة

 ينتج عن احتراق هذه المساحيق المخلوطة كمية كبيرة من الغازات الساخنة التي يمكنها دفع الصواريخ • 
 

 :الشحنات
 .سيتم شحن مساحيق الوقود الدافئ مثل المواد الكيميائية االستراتيجية األخرى • 
 

 النظام المنسق(:)تمييز الخصائص ضمن فئة التحديد 
 ستكون تقنيات تحديد مساحيق دافع الوقود هي نفسها المستخدمة في المواد الكيميائية االستراتيجية األخرى • 

 المرفق الخامسأدرجت أرقام المستخلصات الكيميائية في العديد من مساحيق الوقود الدافعة االستراتيجية في • 

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 من المحتمل أن تكون مساحيق الوقود الدافعة قابلة لالشتعال و  عرضه لمخاطر االنفجار  •
 (.2.3.3المفتش )القسم صحة وسالمة  تابع) انظر تفتيش الصحة والسالمة  •

 
 

 

 متفجرات 02.36
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 مواد متفجرة معبأة 17الشكل 

 :مقدمة
 الحرارة وتغيرات كبيرة في الضغط عند البدء. ب• تنتج المواد المتفجرة امتدادا مفاجًئا للمادة مصحوًبا عادًة 

 •. تحترق المتفجرات المنخفضة بسرعة )أو تشتعل( ، بينما تنفجر المتفجرات العالية.
 

 :الشحنات
 .ينبغي شحنها مع الفتة خطر. 1المتفجرات من فئة الخطر • 
 (0NNNأي نفس النموذج التالي ) 0الخاصة بها تبدأ من  UNأرقام • 
حيث إنها تحتوي عادة على طبقات فاصلة للتغليف الداخلي وكذلك . وعادة، ما يتم تطبيق لوائح تعبئة وتغليف خاصة على شحنات المتفجرات• 

 .ويمكن أن يحتوي بعضها على طبقات للتغليف في المنتصف، طبقات للتغليف الخارجي
يمكن أن تكون عناصر . شية مطاطية والتي قد تتضمن محلول ترطيبقد تتضمن طبقات التغليف الداخلي على أكياس بالستيكية أو اكياس  قما• 

 اديق فوالذية أو صناديق ألومنيوم أو صناديق خشبيةالتغليف الخارجي  براميل من الصلب أو براميل بالستيكية أو صن
 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
 
في ذلك المساحيق أو الحبيبات أو المواد الصلبة القابلة للتشكيل أو الكتل الصلبة التي تشبه البالستيك بما ، تأتي المواد المتفجرة بأشكال عديدة • 

 .السميك 
 

المتفجرات التي تتكون من خليط من المواد الكيميائية . تعد المتفجرات التي تعتمد على المواد الكيميائية التالية ذات أهمية  HS 36.02• يغطي 
 استراتيجية نظًرا الحتمال استخدامها في األجهزة المتفجرة النووية ، وفًقا إلرشادات مجموعة موردي المواد النووية:

• HMX – CAS 2691-41-0 

• RDX – CAS 121-82-4 

• TATB – CAS 3058-38-6 

• HNS – CAS 20062-22-0 

• ADNBF – CAS 97096-78-1 

• DADE  أوFOX7 – CAS 145250-81-3 
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• DNI – CAS 5213-49-0 

• DAAOF  أوDAAF – CAS 78644-89-0 

• DATB – CAS 1630-08-6 

• DNGU  أوDINGU – CAS 55510-04-8 

• PYX – CAS 38082-89-2 

• DIPAM – CAS 17215-44-0 

• DAAzF – CAS 78644-90-3 

• TNP – CAS 229176-04-9 

 
  - الملحق الخامسيتم تضمين هذه المواد الكيميائية المتفجرة في 

 .تقليديةُتستخدم هذه المواد والعديد من المواد المتفجرة والمواد الحيوية األخرى في استخدامات عسكرية • 
اكتشاف األبخرة أو الجسيمات الدقيقه باستخدام التحليل الطيفي ، على سبيل المثال ) يمكن الكشف عن المتفجرات باستخدام تقنيات الكشف و التتبع • 

 (®Ionscanللتنقل األيوني مثل 

 قد يتطلب أخذ عينات وتحليلها للتحديد النهائي للهوية.  •

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 (.2.3.3المفتش )القسم  صحة وسالمة تدرج المتفجرات ضمن البضائع الخطرة. تابع •

 
 المفجرات 03.36

 
 ُمفجر سلك قنطرة التفجير 18الشكل 

 :مقدمة
 المفجرات بعض ُتستخدم أن يمكن. في إطالق الشحنة الُمتفجرة باستخدام ُمصهر األمان، أو التيار الكهربائي، أو الصدمة المفجراتتبدأ  •

 .النووي  السالح من االنفجار شديدة الُمتفجرة الشحنة إطالق لبدء

 أجهزة اإلشعال.وُتعرف أيًضا باسم البوادئ أو  •

 
 :الشحنات
 المفجرات في حاويات ُمخصصة لشحن المتفجرات شديدة االنفجار ويجب تحديدها بعالمة وفقا لذلك.سيتم شحن  •

الورق المقوى أو الكرتون أو صواني الستايروفوم المحززة ، ثم يتم إدخالها في يتم تحميل المفجرات بشكل نموذجي في أنابيب من •  •
 الصناديق

 الملصقات: •

 (.1الخطر ) ملصق )مادة ُمتفجرة( ضمن فئة  •

 

 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
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 ر”، ومفجرإن المفجرات المثيرة للقلق ُتدار كهربائًيا. تتضمن أنواع المفجرات التي ُتعد من المفجرات االستراتيجية ما يلي ُمفجر “قنطرة التفجي •
 “سلك قنطرة التفجير”، و “بوادئ التفجير الرقائقي”، والمفجرات “الُمصادمة”.

تحت هذا العنوان ، مثل أغطية التي تقع ( المعروفة أيًضا باسم أجهزة اإلشعال) ال يعتبر سلك التفجير وأجهزة التفجير األكثر شيوًعا •  •
 (.IED)ولكن يمكن استخدامها في األجهزة المتفجرة المرتجلة  التفجير والصواعق التي تعمل بالقرع والصمامات ، استراتيجية ،

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 (.2.3.3المفتش )القسم صحة وسالمة  تدرج المفجرات ضمن البضائع الخطرة. تابع •

 
 

 يميائية متنوعة(من النظام المنسق )منتجات ك 38الفصل  2.12

 الجرافيت االصطناعي 38.01

 
 أقطاب الجرافيت 19الشكل 

 :مقدمة
من نوعها ؛  • الجرافيت هو شكل من أشكال الكربون ومادة هامة تستخدم في األنظمة النووية والصاروخية. خصائصه الكيميائية والنووية والمادية فريدة

 وامتصاص منخفض للنيوترونات ، وقوة عالية عند درجة حرارة عالية ، ومقاومة جيدة لالنحسار، وسهولة التصنيع.وتشمل هذه مقاومة كبيرة للتآكل ، 
 االستخدام النووي االخطر باعتباره وسيًطا للمفاعالت النووية . •

 .وهة الصاروخ، وعالمات الدفعاالستخدام االخطر في القذائف للمكونات التركيبية مثل إعادة دخول األطراف األمامية للمركبة، وحلوق ف •

 تلبي معظم أشكال الجرافيت التجارية المواصفات التي تجعلها صالحة لالستعمال نووًيا، ولكن ال يمكن اعتبارها مواد استراتيجية إال عند •
 اد النووية.استخدامها ألغراض نووية عند تصديرها “لالستخدام في مفاعل نووي” وفقا للمبادئ التوجيهية لمجموعة موردي المو 

 

 :الشحنات
يجب تصنيفها تحت عنوان القسم المنسق .يتم شحن معظم الجرافيت على شكل أقطاب أسطوانية كبيرة تستخدم في إنتاج األلمنيوم والفوالذ•  •

8545. 

 .أيًضا توفير الجرافيت على شكل كتل أو أنابيب أو أسطوانات مصنعة بدقةيمكن •  •

 

 فئة النظام المنسق(:)تمييز الخصائص ضمن التحديد 
كما أنه ناعم بشكل كاف مما يسمح بتحديده بعالمة بالظفر ويميل إلى تسويد األسطح . يتميز الجرافيت بمظهر أسود غير المع مميز•  •

 التي تتالمس معه.
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جرام لكل سنتيمتر مكعب لالستخدام النووي، أو  1.5الخصائص المميزة التي تجعل الجرافيت ُيعد مادة استراتيجية هي الكثافة )أكثر من  •
أجزاء في المليون من ما يعادل البورون لالستخدام النووي(،  5جرام لكل سنتيمتر مكعب لالستخدام في القذائف(، والنقاء )أقل من  1.72

 ميكرومتر لالستخدام في القذائف(.. 100وب )أقل من أو يساوي وحجم الحب

 يعتبرالجرافيت المقوى الحراري أو الليفي الذي يمكن استخدامه لفوهات الصواريخ استراتيجي أيًضا•  •

 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها. •

 

 بوادئ التفاعل، والُمعجالت، والمحفزات 38.15

 

 المحفزات المبلتنة في شكل حلقات متساوية في الطول والُقطر  20الشكل 

 :مقدمة
ألنها ُتستخدم في المحفزات المبلتنة هي مواد حفازة ُمشربة بالبالتين )على سبيل المثال، أوكسيد األلومنيوم(. تعتبر المحفزات من المواد االستراتيجية 

 وتعتبر استراتيجية ألنها تستخدم في مصانع إنتاج الماء الثقيل وفي مرافق فصل التريتيوموكذلك في منشآت فصل التريتيوم.  الماء الثقيلمصانع إنتاج 
 

 :الشحنات
 .عادة ما يتم تغليف هذه المواد في براميل محكمة اإلغالق•  •

 

 المنسق(:)تمييز الخصائص ضمن فئة النظام التحديد 
إن استخدام البالتين كمادة  .على المواد الحفازة التي تحتوي على معادن نفيسة أو مركبات معادن نفيسة كمادة فعالة HS 3815.12تشتمل  •

 فعالة يميز المحفزات ذات األهمية ضمن هذه الفئة.

و المعدة خصيًصا لتعزيز تبادل نظائر الهيدروجين شائعة إلى حد كبير ، فإن المحفزات المبلطة المصممة أالمواد الحفازه وألن هذه •  •
 ال ينبغي معاملة محوالت السيارات الحفازة كسلع استراتيجية، على سبيل المثال ، لذا . تعتبر استراتيجية

 .يمكن تركيب المحفزات المعنية في أشكال أنبوبية صغيرة تسمى “حلقات متساوية في الطول والقطر” •

 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها. •
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 )الخيوط الصناعية واأللياف(  55القسم المنسق، الفصل  2.13

 الخيوط الصناعية واأللياف 55الفصل 

 
 ألياف األراميد ملفوفة حول بكرة 21الشكل 

 :مقدمة
ها بشكل شائع • ألياف األراميد عبارة عن بولي أميدات صناعية طويلة السلسلةلديهم قوة شد عالية للغاية ومقاومة للحرارة ، ولهذا السبب يتم استخدام

كسلع استراتيجية  اصنيفهيتم ت. في تطبيقات الحماية من الدروع والمقذوفات والمنتجات المركبة المتقدمة التي تتطلب خصائص عالية القوة وخفة الوزن 

 .واتفاق واسينار() WAو في القوائم ذات االستخدام المزدوج لمجموعة موردي المواد النووية 

 • تشمل المنتجات المصنوعة من ألياف األراميد سترات واقية من الرصاص ومكونات المركبات الفضائية واألقمشة المقاومة للحريق.

 

 :الشحنات
اميد على البكرات ، والتي يتم لفها بالبالستيك وتعبئتها في صناديق متينة بفواصل أو دعامات نهائية لمنع حركة األرعادة ما يتم لف ألياف • 

 .البكرات

 ويمكن أن يتم شحن األلياف بعد تشريبها بالراتينج )“مادة التقوية التمهيدية”(، وفي هذه الحالة يجب أن تحفظ األلياف باردة. سيتم شحن •
 التمهيدية في حاويات ُمبردة أو يتم تعبئتها مع الثلج الجاف. مادة التقوية 

 الملصقات: •

 .عادة ما يتم لصق البكرات من الداخل بتفاصيل تحدد نوع األلياف المحدد •

ستحتوي مادة التقوية التمهيدية المشحونة مع الثلج الجاف على ملصق تعريفي بما يتفق مع شحنات البضائع غير الخطرة المشحونة مع  •
 . UN 1845 رقم على الملصق يحتوي  أن ينبغي كما. 9 الفئة ضمن يندرج ،”متنوًعا“الثلج الجاف، التي ُتمثل في حد ذاتها خطًرا 
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 الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:)تمييز التحديد 
 .على األلياف األساسية االصطناعية لألراميد HS 5503.11ينطبق بند. نساالت الكتان 55.02و  HS 55.01تنطبق البنود  •

 .تتميز ألياف األراميد بطبيعة الحال بلون أصفر مميز ، ولكن تتوفر أيًضا خيوط وألياف ملونة •

 (.Teijinالعالمات التجارية لـ )  TwaronTMو ( DuPontالعالمات التجارية لـ )  NomexTMو  KevlarTMتشمل األسماء التجارية  •

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها. •

 

 )مواد المالبس( 62النظام المنسق، الفصل  2.14

 البزات الواقية 62.10

 
 البزات الواقية من الضغط اإليجابي 22الشكل 

 :مقدمة
ومع ذلك . هي البدلة الواقية للسالمة البيولوجيه( مصنوعات المالبس)  HS 62.10هناك سلعة استراتيجية موجودة في بند النظام المنسق •  •

 .HS 40.15المنسقالمصنوعة من المطاط المعالج بالحرارة يندرج تحت بند النظام الحظ أن المالبس الواقية ت، 

 :الشحنات
 يتم تعبئتها عادًة في غالف بالستيكي  •

 قد تحتوي على تحذيرات للحماية من الحرارة  •

 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
عادة ما تكون  لذ فهي تحتوي على خطوط مربوطة لإلمداد بالهواء . تعمل البدالت الواقية األكثر إستراتيجية تحت الضغط اإليجابي ،  •

 مصنوعة من قطعة واحدة مع طبقات متداخلة ومحكمة الغلق وأغطية واقية وقفازات وحذاء.

 .فس مستقلة ال تخضع للرقابه بشكل عامالبزات التي ال تكون محكمة اإلغالق أو التي تستخدم أجهزة تن •

 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها.



 
 
 

 )المعدات المصنوعة من األحجار أو المواد المعدنية األخرى  68النظام المنسق، الفصل  2.15

 األلياف الكربونية 68.15

 
 ألياف كربونية ملفوفة حول بكرة بعد التعبئة 23الشكل 

 :مقدمة
من ألياف الكربون ، والمعروف أيًضا باسم ألياف الجرافيت ، التي تتمتع بقوة شد عالية ، ووزن منخفض ، ومقاومة كيميائية  HS 6815• يشمل البند 

والصناعات عالية ، وتحمل درجة حرارة عالية ، وتمدد حراري منخفض. يتم استخدامه لتعزيز المواد المركبة ، وخاصة في صناعات الطائرات و 
 الرياح ، وصناعة السيارات ، والسلع الرياضية.، وطاقة  الفضائية

 .يمكن لف الخيوط مًعا مثل الغزل ومنسوجة مثل القماش. ألياف الكربون هي خيوط رفيعة من ذرات الكربون • 

نات الهيكلية للصواريخ ، اليورانيوم ، والمكو  يعتبر مادة إستراتيجية ألنه يمكن استخدامه لصنع دوارات  الدفع في آلالت الطرد المركزي لغاز تخصيب• 
 .والمنتجات االستراتيجية األخرى 

 
 :الشحنات

 .والتي يتم لفها بالبالستيك وتعبئتها في صناديق متينة بفواصل أو دعامات نهائية لمنع حركة البكرات، يتم لف ألياف الكربون عادة على البكرات • 

في حاويات مبردة أو معبأة مع  Prepregسيتم شحن . هذه الحالة يجب أن تبقى باردةوفي ، "( Prereg)"يمكن شحن األلياف مشربة بالراتنج • 
 الثلج الجاف

 الملصقات: •
 .عادة ما يتم لصق البكرات من الداخل بتفاصيل تحدد نوع األلياف المحدد •

ستحتوي مادة التقوية التمهيدية المشحونة مع الثلج الجاف على ملصق تعريفي بما يتفق مع شحنات البضائع غير الخطرة  •
. كما ينبغي أن يحتوي الملصق على 9المشحونة مع الثلج الجاف، التي ُتمثل في حد ذاتها خطًرا “متنوًعا”، يندرج ضمن الفئة 

 . UN 1845رقم 
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 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
 .ألياف الكربون لها لون أسود مميز  •

 ®PRYON و ®PANEX و TORAYCA® (Toray) و SIGAFIL® (SGL Group) و HexTow® (Hexcel)تشمل األسماء التجارية • •

(Zoltek) وPyrofil® (Mitsubishi / Grafil) 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها. •

 ( )منتجات السيراميك 69النظام المنسق، الفصل  2.15

 البوتقات 69.03

 

 بوتقات من السيراميك مقاومة للحرارة 24الشكل 

 :مقدمة
 ومعالجة المواد في درجات حرارة عاليةالبوتقات عبارة عن أوعية تستخدم في صهر  •

استراتيجية ألنها ( مثل اليورانيوم والبلوتونيوم) تعتبر البوتقات المصنوعة من أو مبطنة بمواد يمكنها تحمل معادن األكتينيد المنصهرة  •
 .ضرورية إلذابة المواد النووية  و تشكيلها في إنتاج مكونات األسلحة النووية

 .التنتالوم )المعدات المصنوعة من(  – 8103.90معدنية معينة أخرى مناسبة أيًضا. )راجع العنوان الحظ أنه توجد بوتقات  •

 :الشحنات
يتم تعبئة البوتقات السيراميكية عادًة مثلما تتم تعبئة األواني الزجاجية. يمكن وضع البوتقات الفردية في أقسام فردية من الصناديق  •

 يتم وضع ملصق يوضح أنها سهلة الكسر. المصنوعة من الورق الُمقوى، ثم تتم إحاطتها بمادة واقية، ثم

 قد يتم تغليف البوتقات األكبر حجًما باستخدام الغالف الواقي ويتم تعليبها بشكل فردي. •

 

 (:تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق) التحديد 

مواد على الرغم من أنه يمكن عادًة استخدام ،البوتقات الكبيرة، في إنتاج الفوالذ، إال إنها، على سبيل المثال، ال تكون مناسبة لمعالجة ال •
 النووية، وذلك نظًرا لقيود الحرجية النووية )النقطة التي يتم فيها التفاعل المتسلسل(. 

 :المواد السيراميكية التاليةبأحد من  ُتبطن أو ( وسُتصنعلترات أو أقل 8) بحجم االستراتيجية صغيرة  ستكون البوتقات •
 (؛ CaF2) فلوريد الكالسيوم  •
 (؛ CaZrO3)الميتازركونات( ) زركونات الكالسيوم  •



 (؛Ce2S3) كبريتيد السيريوم  •
 (؛ Er2O3) (erbia) أكسيد اإلربيوم  •
 (؛HfO2)الهافنية( ) أكسيد الهافنيوم  •
 (؛MgO)أكسيد الماغنيسيوم  •
 (، أو أي ُمركب منها؛2TaB(، أو البوريد ) TaN(، أو النيتريد ) TaC) كربيد التنتالوم  •
 (؛ أوY2O3)اليتريا( ) أكسيد اليتريوم  •
 (؛ZrO2)الزركونيا( ) أكسيد الزركونيوم  •

إلى مئات  وحدةالر سعو يصل ، ّيامخبر  ةصنععادية المأكثر تكلفة من البوتقات الستكون البوتقات المصنوعة من هذه المواد غير المألوفة  •
 . الدوالرات األمريكية

 ( أيًضا أي قيمة من الناحية االستراتيجية.مل 50)األقل من قد ال تمثل البوتقات الصغيرة جًدا  •
• HS69.03 69.09 ن األحيانفي كثير م أيّضا ُتصنف ةالمقصود . ومع ذلك، فإن البوتقاتالمقاومة للحرارةإلى البوتقات  اتحديدّ  ُيشير HS 

 ”السيراميك الخاصة بالُمختبر أو االستخدامات الكيميائية، أو االستخدامات التقنية األخرى...  أدواتباسم “
 

 :والتصرفالمصادرة 
 .هذه السلعة أو التصرف بها مصادرةتحديد أية مشكالت معينة بشأن  لم يتم •

 ()الزجاج 70المنسق، الفصل   نظامال

 األواني الزجاجية للمختبر 70.17
 مقدمة
)بوصفها أواني زجاجية للمختبر( إذا كانت  7017.90تحت عنوان القسم المنسق  2.15يمكن تصنيف أنواع البوتقات الموضحة في القسم •

 مصنوعة من مواد الزجاج والسيراميك.
 .وال تعتبر األواني الزجاجية األخرى للمختبر أواني استراتيجية •

 األلياف الزجاجية 70.19

 
 بكرة األلياف الزجاجية 25 الشكل

 :مقدمة
 .الزجاجية، مثل ألياف الكربون، في إنتاج تركيبات الُمكونات القوية الُمعززة باألليافيمكن أن ُتستخدم األلياف  •
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. تعتبر األلياف معظم األلياف الزجاجية ليست قوية بشكل كاٍف، بخالف ألياف الكربون، حتى يمكن اعتبارها ذات أهمية استراتيجية •
 .S-glassالخاصة مثل زجاج الزجاجية ذات القوة العالية للغاية من األلياف ذات األهمية

 
 :الشحنات •
 .بألياف الكربون إن ممارسات الشحن الخاصة باأللياف الزجاجية هي نفسها الخاصة  •

 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
 .عند عرضها على البكرة ضابيالمع ال حريري  الزجاجية بالمظهرتتميز األلياف  •
 .S-glassتعتبر األلياف الزجاجية ذات القوة العالية للغاية من األلياف ذات األهمية الخاصة على سبيل المثال زجاج •
وهو من األنواع الشائعة جًدا ولكنه ليس عازل كهربائي. ك في األساس وتم تطويره، ”يةالزجاجاأللياف ، عادًة بـ”Eُيسمى الزجاج من النوع  •

 .قوي على نحو خاص، وبالتالي فهو ال يمثل أهمية استراتيجية
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 .هذه السلعة أو التصرف بها مصادرةتحديد أية مشكالت معينة بشأن  لم يتم •

 الُمعدات األخرى التي ُتصنع من الزجاج 70.20

 
 نوافذ حجب اإلشعاع  14الشكل 

 :مقدمة
)الُمعدات األخرى  70.20ُتعتبر نوافذ حجب اإلشعاع سلعة من السلع االستراتيجية التي يمكن تصنيفها تحت عنوان القسم المنسق  •

( لمنع اإلشعاع أثناء مالحظة العمليات في الرصاصي)المصنوعة من الزجاج عالي الكثافة  . ُتستخدم النوافذالمصنوعة من الزجاج(
حيث تكون مستويات اإلشعاع مرتفعة، مثل تلك النوافذ  -مناطق المختبرات الخاصة بمعالجة المواد الُمشعة  - ”الخاليا الساخنة“

 الُمستخدمة إلعادة معالجة الوقود النووي.
 

 :الشحنات
خشبية توضع على الواجهات الزجاجية لحمايتها  ألواحرة وتغليفها للشحن باستخدام الكبي النوافذ. يتم تعبئة ب اإلشعاع ثقيلة جًدانوافذ حج •

 .ويتم ربط المجموعة ألسفل على منصة نقالة أو في داخل قفص خشبي
 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
 . سمًكا من النوافذ العاديةو  تكون نوافذ حجب اإلشعاع أكثر ثقالً  •



مع وجود جانب واحد )  ذات تهويه مخروطيةف، وعادًة ما تكون النوافذ األخضر الخفييتميز زجاج حجب اإلشعاع عادًة بلونه األصفر و  •
 أصغر من الجانب اآلخر(.

 .سم سمًكا ضمن السلع االستراتيجية 10عاًمة، ال يعتبر زجاج حجب اإلشعاع األقل من  •
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 .هذه السلعة أو التصرف بها مصادرةتحديد أية مشكالت معينة بشأن  لم يتم •

 منها( المعادن والمعدات المصنوعة ) 83-72النظام المنسق، الفصل  
النظر عن ا، بغض . في بعض الحاالت، ُيمثل المعدن نفسه عنصًرا استراتيجيً يوضح هذا القسم العديد من المعادن التي ُتعد من المواد االستراتيجية

ة حتى ُيصنف عنصًرا مهًما من محددأو يكون له خصائص أو مستويات نقاء  محددةفي معظم الحاالت يجب أن يكون المعدن في حالة  لكنحالته، و 
ذات أهمية  عدات ُمعينةمادة خام، إال عندما يتم استخدامه لصناعة مُ ك. في بعض الحاالت، ال يمثل المعدن نفسه أي أهمية الناحية االستراتيجية

 . اتيجيةإستر
 

. وعلى المستوى الوثائقي، عادًة ما يتم إرفاق شهادات توضح التركيب الدقيق لشحنات تمثل عملية تحديد المعادن في هذا المجال أمًرا صعًبا للغاية
ية لتناسق عمليات ضافة إلى الملصقات والعالمات التي ُتوضع على المعدن نفسه. يمكن أن تكون هذه التفاصيل مفيدة للغاباإلالمعادن الخاصة، 

. أما على المستوى الفني، الدعم لتحديد المعدن وتحديد ما إذا كان مطابًقا للمواصفات الرقابية الفحص مع البيانات والفواتير وعند السعي للحصول على
، مثل أجهزة تحليل خلط المعادن تقنيةالستخدام أجهزة الكشف ال فقد تتطلب عملية التحقق من أن المعدن قد تم فحصه بشكل صحيح تلقي تدريًبا خاًصا

. بينما تمثل عملية التحديد اإليجابي أمًرا صعًبا، تمثل غير الُمدمرة أو التقنيات الُمدمرة مثل الحفر  (XFR)لسينيةالتي تستخدم تقنية تفلور األشعة ا
على أساس الوزن أو عدم تطابق  ا أيسر، وتقومعملية التحديد السلبي )تحديد ما إذا كان المعدن هو ما تم فحصه أم ال( في بعض األحيان أمرً 

 .الكثافة
 :المثالعلى سبيل 

 

 الحديد والفوالذ - 73و  72

 
 الفوالذ المارتنسيتي 27الشكل 

 :مقدمة
 .ُتعتبر بعض السبائك الفوالذية الخاصة من المواد االستراتيجية نظًرا لقوتها العالية وخصائصها الفيزيائية األخرى  •
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الفوالذ على أساس الخصائص الفيزيائية، ولكن على أساس التركيب  ميزانمن القسم المنسق ال يُ  73و  72الحظ أن الفصلين  •
 . الكيميائي والشكل

ي ويمكن أن تستخدم إلنتاج المكونات الدورية ألجهزة الطرد المركزي الغازية لتخصيب اليورانيوم أو المكونات التركيبية للقذائف، وخاصة ف •
 .حاالت المحركات الصاروخية وخزانات الوقود الدافع

 
 :لشحناتا

 .بصفة عامة، يتم حزم الفوالذ الُمميز وشحنه إلى حد كبير بنفس الطريقة التي يتم بها شحن الكثير من الفوالذ المقاوم للصدأ •
.كما يتم عادًة حزم األنابيب وتخزينها أيًضا على وغالًبا ما يتم تكويم اللوحات، أو السبائك، أو القضبان وتخزينها على منصات نقالة •

 منصات نقالة. وقد يتم تغطيتها بالبالستيك و/أو يتم وضعها في قفص الشحن.
عادًة ما يتم إرفاق شهادات توضح التركيب الدقيق لشحنات المعادن الُمميزة، إضافة إلى الملصقات والعالمات التي ُتوضع على المعدن  •

 .نفسه
 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
 :ذ الُمتميز المًهم ما يلييشمل الفوال •

 الفوالذ المارتنسيتي •
 .من المواد ذات األهمية االستراتيجية M300 ،M350  ،M400ُتعد سبائك  ▪
 NiMark®®، وVascomaxتشمل األسماء التجارية  ▪
 .يمكن استغالل حقيقة مغناطيسية الفوالذ المارتنسيتي في تمييزه عن الفوالذ المقاوم للصدأ ▪

 (Ti-DSS)  الموازن بالتيتانيوم -الفوالذ المقاوم للصدأ المزدوج  •
. هو عبارة عن فوالذ مقاوم للصدأ مزدوج يحتوي على كميات صغيرة ليس من سبائك التيتانيوم Ti-DSSالحظ أن  ▪

 من التيتانيوم.
 .يكون الفوالذ الُمتميز أغلى بكثير من الفوالذ العادي •
 :”سبائك فوالذ أخرى يتم تصنيفه تحت العناوين التالية للقسم المنسق التي تنطبق على “ عادةّ و  •

• 72.24 
• 72.25 
• 72.26 
• 72.28 
• 7304.51 
• 7304.59 

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 .هذه السلعة أو التصرف بها مصادرةلم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن  •



 75.04 -مسحوق النيكل 

 
 مسحوق النيكل  28الشكل 

 :مقدمة
من المواد االستراتيجية وذلك ألنه يمكن استخدامه في صنع مواد المسامية التي تكون بمثابة فالتر لفصل  مسحوق النيكل النقي جًداُيعد  •

 . نظائر اليورانيوم في عملية تخصيب اليورانيوم باالنتشار الغازي 
 .123، ومسحوق كربونيل النيكل، وكذلك النوع الكربونيل ُيعرف أيًضا باسم مسحوق نيكل •

 
 :الشحنات
 .أكياس بالستيكية داخليةبيتم تعبئة مسحوق النيكل في براميل معدنية مبطنة بالبولي إيثيلين أو  •

 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
• CAS 7440-02-0 
 جية. % ال ُيعد من المواد االستراتي99. فالنيكل الذي تقل درجة نقاءه عن طبّقا لدرجة النقاء مادة النيكليتم تصنيف  •

 10% أو أكثر، عندئذ ينبغي أن يحتوي أيًضا على متوسط حجم جسيمات ال يقل عن 99إذا كانت درجة نقاء النيكل  •
 .ميكرومتر

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 .هذه السلعة أو التصرف بها مصادرة م تحديد أية مشكالت معينة بشأنلم يت •
 لوحات، وألواح، وشرائح، ورقائق النيكل  - 75.06

 :مقدمة
 . ر أعاله من المواد االستراتيجية أيًضاو ذكمالُمنتجة من مسحوق النيكل ال مثل اللوحات معدن النيكل المسامي ُيعتبر •
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 :الشحنات
 يمكن أن يتم شحن معدن النيكل المسامي في شكل لوحات،  •

 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
 . بموجب رمز النظام المنسق هذا عاديةشحنات النيكل ال عنتكون شحنات النيكل المسامي أكثر تكلًفة بشكل نسبي  •

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 .هذه السلعة أو التصرف بها مصادرةنة بشأن لم يتم تحديد أية مشكالت معي •
 سبائك األلومنيوم – 76

 
 ( أسفل اليمين)أعلى الصورة( وكتلة معدنية )أسفل اليسار(، وأنابيب ُمشكلة مسبًقا )أنابيب سبائك األلومنيوم  29الشكل 

 :مقدمة
المسبوكة في شكل أنابيب أو اسطوانات، من المواد االستراتيجية حيث يمكن استخدامها لتصنيع  تحديّدا ُتعد سبائك األلومنيوم عالية القوة •

 .لتخصيب اليورانيومالغازية  الدورية ألجهزة الطرد المركزي المكونات 
 .استراتيجية )غير مخلوط( ال ُيمثل أهميةالحظ أن األلومنيوم الخالص  •

 :الشحنات
عادًة ما يتم إرفاق شهادات توضح التركيب الدقيق لشحنات المعادن الُمميزة، إضافة إلى الملصقات والعالمات التي ُتوضع على المعدن  •

 .نفسه



 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
 . ية( بقوة شد عالية)المعهد األمريكي للمعايير الوطن 7000أو المجموعة  2000عادًة ما تتميز شحنات السبائك في المجموعة  •
 .ملم عناصر ذات أهمية كبرى  75تعد األنابيب واالسطوانات المصنوعة من هذه المواد بقطر خارجي يزيد عن  •
 :تتميز رموز النظام المنسق التالية بأهمية كبيرة •

 الخاص بالقطاعات الجانبية المجوفة لسبائك األلومنيوم  7604.21 •
 الخاص بالمواسير واألنابيب المصنوعة من سبائك األلومنيوم  7608.20 •

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 .هذه السلعة أو التصرف بها مصادرةلم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن  •
 مسحوق األلومنيوم – 76.03

 :مقدمة
 .مادة كيميائية دافعة للصواريخك مسحوق األلومنيوم الكروي  ُيستخدم •
الحظ أن مسحوق األلومنيوم يتم إدراجه أيًضا ضمن قائمة السالئف الكيميائية المتفجرة من قبل برنامج الدرع الشامل الخاص بمنظمة  •

 . الجمارك العالمية
 :الشحنات
 ~ أو أقل. كجم  180لتًرا أو أقل، ووزن  120يتم عادًة تعبئة مسحوق األلومنيوم وشحنه في براميل فوالذية بسعة  •
 4.3يجب تحديد الشحنات بعالمة توضح أنها تندرج ضمن فئة الخطر  •

 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
• CAS 7429-90-5 

ميكرومتر إضافة إلى محتوى األلومنيوم  200مع الجسيمات ذات القطر الموحد بأقل من  ”األلومنيوم الكروي مسحوق ُيمثل “ •
 % أو أكثر وكذلك المتطلبات التقنية األخرى عنصًرا ذا أهمية خاصة للقوة الدافعة للصواريخ والقذائف. 97الذي يزن 

 .ال تمثل مثل هذه المواصفات أي أهمية لالستخدام في العبوات الناسفة بدائية الصنع •
• UN 1396 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
مصادر الُمسببة لإلشعال. يحفظ في مكان بارد، جاف، جيد التهوية بعيًدا عن المواد . لذا يرجى االبتعاد عن ال”خطرمسحوق األلومنيوم “ •

، حمضيةالمتنافرة. يحفظ بعيًدا عن الماء. المناطق التي توجد بها مواد قابلة لالشتعال. حافظ على إحكام غلق العبوات. يحفظ بعيًدا المواد ال
 . ويجب فصله عن المركبات الهالوجينية.كسدةوالقلوية، والمواد القابلة لالحتراق والمواد المؤ 

 ( 2.3.32.3.3)القسم سالمةالصحة و دليل ال تابع •
 التنجستن – 81.01

 :مقدمة
درجة مئوية، لذا يتم استخدامه في تطبيقات خاصة  1650هو أقوى معدن ويتميز بأعلى نقطة انصهار عند درجة حرارة تزيد عن  التنجستن •

 .تتطلب االحتفاظ بالمكونات المعدنية في حالة قوية تساعد على استخدامها في درجات حرارة مرتفعة للغاية
ذات درجة  ويعتبر من المواد االستراتيجية نظًرا إلمكانية استخدامه في تركيب بعض مكونات السالح النووي وأجزاء متنوعة من الصواريخ •

 .الحرارة العالية
 .ُيعرف أيًضا باسم ولفرام •
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 :الشحنات
 .نظًرا لكثافة التنجستن العالية للغاية، يجب أن يتم تعبئته وتغليفه على نحو أقوى وآمن بشكل غير اعتيادي •

 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
 . التنجستن المصنوع في أشكال ذات تماثل أسطواني ُمجوف عنصًرا مهًما على نحو خاص ألسباب نوويةيمثل  •
% أو أكثر مواد استراتيجية ألسباب تتعلق 97ُيعتبر التنجستن والسبائك المصنوعة في أشكال وجسيمات صلبة مع محتوى تنجستن يزن  •

 بالصواريخ والقذائف.
 .ميكرومتر أو أقل 50ينبغي أَيًضا أن تتميز الجسيمات بمتوسط حجم ذري  •

• CAS 1207-12-1 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 .هذه السلعة أو التصرف بها مصادرةلم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن  •
 التنتالوم )المعدات المصنوعة من(. – 8103.90

 
 بوتقات التنتالوم  30 الشكل

 :مقدمة
، مثل العديد من العناصر  المواد المصنوعة منهافي حد ذاتها ال ُتعد من المواد االستراتيجية، إال أن بعض  مادة التنتالوم بالرغم من أن •

 .الُمستخدمة لمعالجة المواد الكيميائية المسببة للتآكل، يمكن أن تمثل أهمية من الناحية االستراتيجية
 )أو الُمبطنة بـ( التنتالوم من المواد االستراتيجية.المصنوعة من  البوتقات ُتعد •

 
 :تالشحنا
 . ع الملصقات عليها بشكل فردي يتم تعبئة بوتقات التنتالوم ووض •

 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
تراوح % أو أكثر( من المواد االستراتيجية وذلك عندما ي99.9) تعتبر مجموعة موردي المواد النووية بوتقات التنتالوم النقية للغاية بنسبة  •

 .لتر 2مل و  50بين حجمها 
 .وحدة مئات من الدوالرات األمريكية في المعتادالسعر  ويبلغاألكثر انتشاًرا،  العادية ن البوتقاتعبدرجة كبيرة  بوتقات التنتالوم أكثر لفةتك •
في حد ذاتها(، فسيكون رقم النظام  الخام )وليس المادةوحيث إنه يتم اعتبار الُمعدات المصنوعة من التنتالوم فقط ضمن المواد االستراتيجية  •



يغطي العديد من الُمعدات  8103.90. ومع ذلك، يجب اإلشارة إلى أن رقم النظام المنسق 8103.90المنسق الدال على األهمية هو 
 .لوم التي لم يتم تناولها بشكل أكثر تحديًدا تحت العناوين األخرى االستراتيجية( المصنوعة من التنتا )غيراألخرى 

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 .هذه السلعة أو التصرف بها مصادرةلم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن  •
 الماغنيسيوم - 81.04

 
 الماغنيسيوم 31 الشكل

 :مقدمة
. ويعتبر الماغنيسيوم ذي الدرجة العالية من النقاء من المواد هو معدن أبيض فضي يشبه األلومنيوم، ولكنه أخف وزًنا الماغنيسيوم •

 دواسر الصواريخ.اليورانيوم. كما يمكن استخدامه أيًضا كمادة وقود في و  البلوتونيوم معدني تخدامه في إنتاجاالستراتيجية حيث إنه يمكن اس
 

 :الشحنات
 . شتعال، لذلك عادًة ما يتم شحنها في حاويات ُمحكمة الغلقإلا تتميز مساحيق أو حبيبات الماغنيسيوم بأنها سريعة •
ها )السبائك، والقوالب، والمطروقات، واللوحات، واأللواح، وما إلى ذلك( دون الحاجة إلى تعبئتيمكن أن يتم شحن المواد كبيرة الحجم مثل  •

 في حاويات.
 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
• CAS 7439-95-4 
• UN 1418  1869أو 
 :الملصقات •

 ”خطرة عند تعرضها للرطوبة“ •
 ”مادة صلبة قابلة لالشتعال“ •

ل حيث إنه يتم اعتبار الماغنيسيوم ذي الدرجة العالية جًدا من النقاء فقط ضمن المواد االستراتيجية الصالحة لالستخدام النووي، لذا يمث •
% من الماغنيسيوم على األقل من 99.8)الماغنيسيوم الذي يحتوي على نسبة  8104.11الماغنيسيوم الُمدرج تحت عنوان القسم المنسق 

 .موضع اهتمام خاصحيث الوزن( 
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 :حجز المضبوطات والتصرف بها
: ُتصدر أسالك، وشرائح، ورقائق، ومساحيق الماغنيسيوم ضوًءا المًعا عند احتراقها بشدة، لذا يجب توخي الحذر عند التعامل معها. تنبيه •

 هناك خطورة لحدوث انفجار في مسحوق الماغنيسيوم الناعم عند اختالطه بالهواء.
 موتالبز  - 81.06

 
 البزموت  32الشكل 

 :مقدمة
 .هو معدن هش يتميز باللون األبيض، واللون الفضي الوردي البزموت •
 . (Po) 210 ُيعد من المواد االستراتيجية ألنه ُيستخدم في إنتاج البولونيوم •

 
 :الشحنات
 .يمكن شحنه على شكل مسحوق، أو إبر معدنية، أو سبائك أو كريات •
 .شكل مسحوق، سيتم تعبئته في علب زجاجية أو أكياس بالستيكية، أو برطمانات بالستيكيةوهو في  •
 .كميات صغيرة من الكريات في الزجاجات البالستيكيةاليتم تعبئة  •
 .الخشبية للشحن صناديقميات كبيرة من السبائك في الكاليتم عادًة تعبئة  •
 .ُمبطنة بأكياس بالستيكية ُمحكمة الغلقكميات كبيرة من اإلبر في براميل كبيرة اليمكن شحن  •

 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
• CAS 7440-69-9 
أجزاء لكل  10%( ومحتوى فضي منخفض )أقل من 99.99)أكثر من المهمة التي يجب توافرها هي درجة النقاء العالية للغاية  واصفاتالم •

بموجب رمز النظام  عاديةللوحدة من قيم الشحنات ال على توفير شحنات استراتيجية تتميز بقيم أعلى واصفات(. ستعمل هذه الممليون 
 .المنسق هذا

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 .ينبغي تجنب ابتالع األتربة واألبخرة واستنشاقها •
 سبائك التيتانيوم  – 81.08

 :مقدمة



 . بدرجة قوة عالية، ووزن منخفض، والحفاظ على الخصائص بحالة جيدة في درجة حرارة عالية التيتانيوم تتميز سبائك •
)مثل األوعية الضخمة، وُتستخدم بشكل رئيسي في صناعة الطائرات، وبناء السفن، وصناعة المعدات الالزمة لصناعة المواد الكيميائية  •

 .البحار وبناء محطات الطاقة النووية ةميا لتحليةات(، وكذلك ة، والصمامات، والمضخوالمبادالت الحراري
خصيب وتعتبر من المواد االستراتيجية نظًرا إلمكانية استخدامها في تصنيع قطع الغيار الالزمة ألجهزة الطرد المركزي الغازية الُمستخدمة لت •

 .اليورانيوم والمكونات التركيبية للصواريخ
 :الشحنات
إرفاق شهادات توضح التركيب الدقيق لشحنات المعادن الُمميزة، إضافة إلى الملصقات والعالمات التي ُتوضع على المعدن عادًة ما يتم  •

 .نفسه
 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
 .االستراتيجيةُتدرج بعض سبائك محددة تتميز بالقدرة على مقاومة قوة الشد النهائية العالية ضمن المواد  •
 .ملم أهمية كبرى  75تمثل األنابيب واالسطوانات المصنوعة من هذه المواد بقطر خارجي يزيد عن  •

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها •
 الزركونيوم  - 81.09

 :مقدمة
 .معدن أبيض رمادي المع يشبه التيتانيومهو الزركونيوم  •
 .يعتبر من المواد االستراتيجية نظًرا الستخدامه في المفاعالت النووية وإنتاج الوقود النووي  •
 .كما ُيستخدم أيًضا، مثل التيتانيوم، في صناعة المعدات الالزمة لصناعة المواد الكيميائية •
 .واريخمادة كيميائية دافعة للصك يمكن استخدامه أيًضا •
 ُيعرف أيًضا باسم الزركون  •
 ®  Zirloتشمل األسماء التجارية  •

 
 :الشحنات
 .يمكن أن يتم شحن السبائك الصلبة والمنتجات غير مكتملة الصنع على منصات نقالة دون الحاجة إلى أي إجراءات وقائية •
نسب منخفضة من الهافنيوم غالي الثمن، لذلك يجب يكون الزركونيوم الُمصنع في شكل أنابيب وأي أشكال تركيبية أخرى ويحتوي على  •

 .حمايته من التلوث والتلف
ال ُتصنف األشكال التركيبية من معدن الزركونيوم، والسبائك، ومعظم المركبات على أنها مواد خطرة ولذا ال تتطلب وضع أي عالمات  •

 . خاصة
 :قات شحن على تلك البراميلويتطلب وضع ملصيتم عادًة شحن مسحوق معدن الزركونيوم في براميل معدنية  •

o “مادة صلبة قابلة لالشتعال” 
o “قابل لالحتراق تلقائًيا” 

 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
)أقل  فنيوم”هاالزركونيوم الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الألغراض نووية، يجب إزالة كافة اآلثار باستثناء آثار الهافنيوم، ولذلك ُيعد “ •

 ( من المواد االستراتيجية. جزء زركونيوم من ناحية الوزن  500من جزء واحد هافنيوم لكل 
 .تمثل األنابيب الُمصممة أو الُمعدة خصيًصا لتعمل بمثابة غطاء واٍق للوقود النووي موضع أهمية خاصة •
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• CAS 7440-67-7  (الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الهافنيوم)ينطبق على جميع أنواع الزركونيوم، ليس فقط الزركونيوم 
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 .ُتصنف مساحيق الزركونيوم ضمن المواد الخطرة •

 البيريليوم  - 81.12

 
 البيريليوم  33الشكل 

 :مقدمة
 شفاف للغاية تحت األشعة السينية، وعاكس ُممتاز للنيوترونات هو معدن خفيف للغاية وصلب،  البيريليوم •
 ة. وُيستخدم أيًضا بمثابُيصنف البيريليوم على أنه معدن استراتيجي نظًرا الستخدامه في إنشاء المفاعالت النووية ومكونات األسلحة النووية •

 وقود معدني في دواسر دفع الصواريخ.
 :الشحنات
 .معدن البيريليوم هو معدن غالي الثمن، لذلك يجب حمايته من التلوث والتلف •
”مادة صلبة قابلة ، و”سام“: لصقات شحن على تلك البرامييتم عادًة شحن مسحوق معدن البيريليوم في براميل معدنية ويتطلب وضع مل •

 ، ويتم تعبئته ضمن المجموعة الثانيةلالشتعال”
فاق شهادات توضح التركيب الدقيق لشحنات المعادن الُمميزة، إضافة إلى الملصقات والعالمات التي ُتوضع على المعدن عادًة ما يتم إر  •

 .نفسه
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
• CAS 7440-41-7 
 8112.1xالنظام المنسق  •
% من البيريليوم. أما السبائك التي تحتوي 50ُتعتبر سبائك البيريليوم ضمن المواد االستراتيجية إذا ما كانت تحتوي على نسبة تزيد عن  •

 % من البيريليوم لن ُتصنف تحت عنوان القسم المنسق هذا.50على نسبة أقل من 
، ُينظر % فقط من معدن البيريليوم2~ى أنها تحتوي على نسبة تعتبر سبائك نحاس البيريليوم من المواد الشائعة، ولكن نظًرا إل •

 . إليها من الناحية الفنية على أنها سبائك نحاسية وليست سبائك بيريليوم
 % أو أكثر من البيريليوم.50جميعها على نسبة  150، و 140 ، 130 ، 120البيريليوم  -تحتوي درجات ألومنيوم  •
 .البيريليوم% من 50على نسبة أقل من  562، و 162 ، 160م البيريليو  -وتحتوي درجات ألومنيوم  •

 



 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 .يمكن تصنيف مساحيق البيريليوم ومركباته ضمن المواد الخطرة •

 الهافنيوم - 81.12
 :مقدمة
 . هو معدن ُمتميز المع غير حديدي، يتميز بلونه الرمادي الفضي الهافنيوم •
)لصناعة قضبان التحكم في المفاعالت النووية( والصناعات الفضائية الصناعات النووية  التي ُتستخدم في المهمة من المواد  ”الهافنيوم“ •

 )السبائك عالية األداء(.
 :الشحنات
 .وفرنسا هم المصنعيين الرئسيين لمادة الهافنيوم في العالمالواليات المتحدة األمريكية  •
" أو بودرة معدن الهافنيوم، األلواح الرقيقة، و لفائف األسالك خطرة لقابليتها لإلشتعال، و يتم وضع ملصقات الشحن الدولية "قابل لإلشتعال •

 "يشتعل ذاتّيا".
 .اميل معدنية أو براميل خشبية أو صناديقيتم عادًة شحن مسحوق الهافنيوم أو رقائق الهافنيوم في بر  •
 .يتم أحياًنا شحن المواد الصلبة على منصات نقالة مثل الفوالذ •
 .عوارض الهافنيوم في أقفاص خشبية قوية أو صناديق معدنية محاطة بمادة ماصة للصدماتو  قضبانيتم أحياًنا تعبئة سبائك،  •

 
 المنسق(:)تمييز الخصائص ضمن فئة النظام التحديد 
• CAS 7440-58-6 
 8112.9xالنظام المنسق  •

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها •

 )اآلالت( 84النظام المنسق الفصل   2.19

عادة . مفتاح التحديد لهذه المعدات الصناعية الثقيلةللقسم المنسق مجموعة واسعة جًدا من السلع االستراتيجية 84تضم اآلالت التي ترد ضمن الفصل 
نوع ما من المعدات على أنه من المعدات  حتى إذا ما تم تحديد. البيانات التي تحتوي على اسم الجهة الُمصنعة ورقم طراز الُمعدة لوحاتما يكون، 

 .حديد كون هذه المعدات تلبي المواصفات الموضحة في قوائم المراقبة الوطنية غالًبا ما يستدعي وجود دعم تقنيالستراتيجية، فإن تا

 ملحوظة بشأن مواد البناء
العنصر ، مواد البناء)خاصة األجزاء المبللة التي تالمس السوائل( يمكن أن تكون مهمة في تحديد ما إذا كان العديد من العناصر في هذا الفصل

صادرات.ولكن، استراتيجًيا.ال يضمن وجود هذه المواد أن يكون العنصر استراتيجًيا أو أنه سيفي بجميع المواصفات الفنية لجعله خاضًعا للرقابة على ال
لهذه  الفعلي وائح الوطنية التكوينفى المقابل تشير إلى أن العنصر مقاوم للتآكل وقد يكون مؤشًرا على قابليتهلالستخدام االستراتيجي. تحدد القوانين والل

 المتعددة. العناصر االستراتيجية
 

 -%(، سبائك النيكل 60% وأحياًنا <40غالًبا ما تتعلق المواد التالية بهذه التحديدات: السبائك ذات نسب النيكل العالية )تكون نسبة النيكل عادًة <
ت الخارجية الُمزججة أو المصقولة(، والجرافيت، والتنتالوم، وسبائك التنتالوم، والتيتانيوم، وسبائك الكروم، واللدائن الفلورية، والزجاج )بما في ذلك الطبقا
 ، السيليكون الحديدوز، نيوبيوم )كولومبيم( وسبائك النيوبيم.76التيتانيوم، والزركونيوم، وسبائك الزركونيوم، السيراميك

 
 .الفصل HS 69 سيتم تصنيف قطع السيراميك تحت 76
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، ®Hastelloy® ،Inconel، التجارية، بداًل من تركيبات السبائك. على سبيل المثالعادة ما تشير مواصفات المنتج إلى األسماء 

Incoloy®وMonel® .هم أسماء تجارية شائعة لسبائك النيكل العاليةZircoloy® وZircadyne® يعتبروا سبائك زركونيوم، وDuriron® هو
 PTFE  ،PFAمثلF.وبالمثل،غالًبا ما يشار إلى البوليمرات الفلورية بأسماء مختصرة تحتوي على الحرف الالحديدوزاالسم التجاري للسيليكون 

و  ®Halar® ،Tefzel® ،Fluon® ،Teflon® ،Kynar® ،Dyneon® ،Solef® ،Hylar، أو بأسماء تجارية مثلPVDFو
Algoflon® . 

 المفاعالت النووية 8401.10

 
 طن  40تسليم وعاء مفاعل من الفوالذ المقاوم للصدأ سعة  15الشكل 

 :مقدمة
متصلة مباشرة بشكل عام على العناصر الموجودة بالداخل أو " مفاعل نووي "يتضمن مصطلح . هي أنظمة معقدة للغايةالمفاعالت النووية •

 .بأوعية المفاعل، بما في ذلك قضبان التحكم والهياكل الميكانيكية ووعاء المفاعل والمكونات الداخلية وأنظمة األنابيب والدروع
 :الشحنات
مئات أو آالف من شحنات من المكونات الفردية حتى  عادًة ال يتم شحن المفاعالت النووية في شكل عناصر ُمركبة بل يتم نقلها في شكل •

أجزاء من باسم “ 8401.40. يمكن تصنيف هذه المكونات الفردية ضمن عنوان القسم المنسق يتم تجميعها وتركيبها في داخل الموقع
 .”المفاعالت النووية

 .الخاصة بنقل المواد النوويةNSGعادة، ال يتم توريد المفاعالت النووية إال وفًقا إلرشادات وتوجيهات مجموعة موردي المواد النووية  •
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد  •
 التحقق من ينبغي لذا همة، مة استراتيجية مولكن بما أن المفاعالت النووية تمثل أنظ، خطأبالعادًة يتم استخدام رمز القسم المنسق هذا  •

 .دواعي استخدام هذا الرمز •
 
 



 .من القسم المنسق 69الحظ أنه يمكن تصنيف األجزاء السيراميكية تحت الفصل 1

 
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها •

 اآلالت واألجهزة الخاصة بفصل النظائر 8401.20
 :مقدمة
 . وإنتاج الماء الثقيل لتخصيب اليورانيوميتضمن رمز النظام المنسق هذا بعض المعدات األكثر استراتيجية حيث يمكن استخدامها  •

 :الشحنات
. وغالًبا ما يتم تركيب هذه في المعتادال يتم شحنها كبنود فردية ،وشاملةة للغاية يحتاج فصل النظير إلى مرافق وتسهيالت معقدة وكبير  •

 المرافق والتسهيالت من المواد والمعدات التي تندرج تحت رموز أخرى للنظام المنسق.
 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
، ينبغي التحقق من تمثل أنظمة استراتيجية مهمةمعدات ومرافق فصل النظائر ولكن بما أن ، خطأبالعادًة يتم استخدام رمز المنسق هذا  •

 .دواعي استخدام هذا الرمز
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها •

 )نووي( عناصر الوقود  8401.30
 :مقدمة
حتوي عناصر الوقود النووي عادة على مواد نووية خاصة في كسوة واقية مصنوعة من معدن أو سبيكة أساسية مثل الزركونيوم أو ت •

 األلومنيوم.

 .ودائًما ما ُيعتبر الوقود النووي من المواد االستراتيجية •
 :الشحنات
 .طرود فوالذية ُمصممة خصيًصا لذلكيتم نقل عناصر الوقود النووي في  •

 .أمتار 4~ يبلغ طول عناصر الوقود لمفاعل الماء الخفيف النموذجي  •
 (متر قليالً  1عناصر الوقود لمفاعل الماء الخفيف النموذجي تكون أقصر بكثير )غالًبا أقل من  •

• UN 3327 
 (بوضع الملصقات التعريفيةالمواد الُمشعة للحصول على المعلومات المتعلقة عنصر  راجع)  ”Type Aالمواد المشعة، صندوق “ •

على عناصر الوقود غير الُمشع، ذات المستوى اإلشعاعي المنخفض؛ وال يكون هناك فقط ينطبق رمز النظام المنسق هذا   •
 . للنظام المنسق 28.44يف عناصر الوقود الُمشع تحت العنوان . يمكن تصنحاجة إلى حجب هذه العناصر

 .نووية محددة طاقةاليتم تصميم عناصر الوقود النووي لمفاعل نووي محدد، لذلك يجب أن تكون الشحنات لمحطة  •
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 األيمن(.)الشكالأليسر( ومفاعالت الماء الثقيل )الشكل شحنات عناصر الوقود لمفاعالت الماء الخفيف 35 الشكل 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
)الوقود غير النووي(. نظًرا لما يمثله الوقود النووي من أهمية ، مع أنواع الوقود األخرى خطأبالكثيًرا ما يتم استخدام رمز القسم المنسق هذا  •

 استراتيجية، ينبغي التحقق من دواعي استخدام هذا الرمز.
 .منفصلة عن بعضها وثابتة في مكانها بقائهااعادة، يتم تركيب عناصر الوقود مع دعامات تعمل بدورها على  •

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 .تحتوي عناصر الوقود النووي على مواد ُمشعة وتمثل قيمة اقتصادية عالية للغاية •

 أجزاء المفاعالت النووية 8401.40
 :مقدمة
المفاعالت النووية عناصر استراتيجية مثل قضبان التحكم، وآليات توجيه قضيب التحكم، أوعية المفاعلواألجزاء الداخلية تشمل أجزاء  •

. تم تضمين كافة هذه العناصر في القائمة الرئيسية لمجموعة موردي المواد النووية وتخضع لمبادئ معاهدة عدم انتشار األسلحة لألوعية
 لمعالجة،استخدام أو إنتاج المواد االنشطارية الخاصة. ”المصممة أو الُمعدة خصيصا“ات النووية المرتبطة بالمعد

 



 (:ضمن فئة النظام المنسق)تمييز الخصائص التحديد 
 . يجب النظر إلى العناصر التي أُعلنت كأجزاء من مفاعالت نووية على أنها مواد استراتيجية وينبغي التحقق منها عند استخدام هذا الرمز •

 المحركات التوربينية النفاثة والمحركات المروحية التوربينية 1184.

 
 )الشكل العلوي( ومحركات مروحية توربينية )الشكل السفلي(  حركات توربينية نفاثة مبهاانسيابيةصغيرة  يفةقذ36الشكل 

 :مقدمة
المثيرة لالهتمام هي عبارة عن محركات نفاثة يمكنها توليد الطاقة الالزمة  المحركات التوربينية النفاثة والمحركات المروحية التوربينية •

مدنية المحركات التي تزود الطائرات الواالستخدامك. وهما متشابهان في التصميم للمركبات الجوية التي تعمل بال طيار أو للقذائف االنسيابية
المحركات القذائف االنسيابية طويلة المدى والمركبات الجوية هذهبالطاقة الالزمة، وهي فقط أصغر في الحجم واستهالك الطاقة. تساعد 

 . التي تعمل بال طيار على العمل بشكل فعال
وربما قسم المروحة، التوربين ق، المحرك تمثل العديد من المكونات الفرعية مصدًرا مثيًرا لالهتمام أيًضا، مثل الضاغط، وغرفة االحترا •

. إذا تم تقديم هذه األجزاء بشكل منفصل، يتم تصنيفها وفًقا لعناوين النظام المنسق وأجزاء أخرى متنوعة بما في ذلك المحامل والصمامات
 المناسبة لها.

 :الشحنات
، ويتم تعبئته بأكمله في داخل ويتم تغليف المحرك بورق واقي أو بالستيكعادًة ما يتم تغطية مدخل المحرك ومخرجه، ويتم تغليف المحرك  •

 .قفص خشبي
 نظًرا لما تحتويه هذه المحركات غالًبا من آليات وظيفية ذاتية البدء، فيجب أن تشير العالمات الموضوعة على الصندوق إلى وجود مواد •

 .متفجرة



96 
 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
، أو المحركات الُمصممة أو الُمعدلة خصيًصا خفيفة الوزن أو التي تتميز بكفاءة استهالك الوقود يةمحركات التوربينيجب الحذر منال •

 . لالستخدام في الصواريخ
 

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 .مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بهالم يتم تحديد أية  •

 محركات الرد الفعلي 8412.10

 
(، محرك يعمل بالوقود  أسفل اليسار(، محرك يعمل بالوقود الدفعي الصلب )اليسار)منتصف محرك نفاث نبضي (، )أعلى اليسارمحرك نفاث تضاغطي  37الشكل 



 ( الشكل األيمنالدفعي السائل )

 :مقدمة
)الصلبة والسائلة( والمحركات النفاثة التضاغطية /  تشمل السلع االستراتيجية التي تندرج تحت رمز النظام المنسق هذا محركات الصواريخ •

 المحركات النفاثة التضاغطية فوق الصوتية / المحركات النفاثة النبضية ذات الدورة المركبة.
هواء التغذية للداخل بواسطة  . يتم دفعهي محركات بسيطة ميكانيكًيا غير مزودة بضاغط توربيني المحركات النفاثة التضاغطية •

.يتم توفير القوة الدافعة من خالل تفاعل غازات العادم المنتشر سرعة الحركة فقط ويتم ضغطه في غرفة االحتراق بفعل األنبوب
تشبه المحركات النفاثة التضاغطية فيما عدا أنها ينبعث منها تدفق نابض من  من خالل الفوهة. المحركات النفاثة النبضية

 .الغاز بداًل من التدفق المستمر
في محركات الصواريخ، تكون غرفة االحتراق منفصلة عن مصدر اإلمداد بالهواء الخارجي، ومزودة بمواد كيميائية مولدة  •

 . الوقود وعامل األكسدةللطاقةتعمل على توفير كل من 
تتألف المحركات التي تعمل بالوقود السائل من غرفة احتراق إضافة إلى خزانات تخزين الوقود الدافع، وتكون  ▪

 . ثاالنف نبوباألو  مترابطة من خالل نظام من األنابيب والمضخات
 نبوباألو لى الوقود الصلب تتألف المحركات التي تعمل بالوقود الدفعي الصلب من غرفة ضغط اسطوانية تحتوي ع ▪

 . النفاث
 

 :الشحنات
. ويتم يتم عادًة شحن المحركات التي تعمل بالوقود الدفعي الصلب في حاويات مصنوعة من الفوالذ أو األلومنيوم أو في صناديق خشبية •

 غلق الحاويات وضغطها بإحكام.
 .صناديق خشبية كبيرة أو حاويات معدنيةيتم عادًة شحن المحركات التي تعمل بالوقود الدفعي السائل في  •
 ( 84.11)راجعيتم تغليف المحركات النفاثة التضاغطية والمحركات النفاثة النبضية وتعبئتها مثلما يتم تعبئة وتغليف المحركات التوربينية  •

 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
على شكل أنابيب، مزودة بسدادة مخروطية الشكل في األمام وفوهة مخروطية موسعة على  المحركات النفاثة التضاغطية ما تكون عادةً  •

 .شكل قمع في النهاية
 . الشكل من جهة األمام بصليةبتجويفها الرنان االسطواني الطويل وتكون ُمتصلة بآلية التحكم  المحركات النفاثة النبضيةتتميز •
 1متر وطوله من  2إلى  0.5)يبلغ قطره عادًة من من أنبوب ُمركب أو أنبوب معدني كبير  المحركات التي تعمل بالوقود الصلبتتألف •

لدفعي الصلب بشكله النمطي النجمي للسطح الداخلى البارز. وقد تحتوي على ( يحتوي على الوقود الصلب. يتميز الوقود امتر 10إلى 
 غطاء على شكل قبة من جهة وفوهة صاروخ على شكل جرس من الجهة األخرى.

هي عبارة عن نظم معقدة من الخزانات، واألنابيب المعدنية، والمضخات، والصمامات المتصلة  بالوقود الدفعي السائلالمحركات التي تعمل •
 .بغرفة االحتراق والفوهة، التي عادًة ما تكون أكبر من بقية أجزاء المحرك

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 .معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها مشاكللم يتم تحديد أية  •
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 مضخات للسوائل 84.13

 
 (الشكل األيمن(، مضخة توربينية للصواريخ )الشكل األوسط)الشكل األيسر(، مضخة ذات رق )مضخة طرد مركزي مقاومة للتآكل، مقترنة مغناطيسًيا  38الشكل 

 :مقدمة
المضخات في التجارة  تعتبر من السلع االستراتيجية، إال أن الغالبية العظمى من بالرغم من أن العديد من األنواع المختلفة للمضخات •

، مصنوعة من مواد بناء يجب أن تكون من أنواع خاصة معينة، . ولكي يتم تصنيفها على أنها من السلع االستراتيجيةاليومية ليست كذلك
 .يزةمعينة أو تتسم بقدرات أخرى مم

سائل تبريد المفاعل النووي ومعالجة المواد تشمل بعض االستخدامات االستراتيجية لمضخات السوائل مضخات الدفع الصاروخي، مضخات  •
 .الكيميائية الُمسببة للتآكل خالل إنتاج العامل الكيميائي

 
 :الشحنات
 . يتم عادًة تغطية المداخل والمخارج ويتم تعبئة المضخة في صناديق أو أقفاص خشبية •
 .دائمطار أو هيكل على إوتثبيتها في بعض الحاالت، يتم دمج المضخة في أنظمة تم تركيبها مسبًقا •

 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
)مضخات اإلزاحة الموجبة الدوارة(،  8413.60(، ومضخات اإلزاحة الموجبة الترددية)  8413.50تمثل رموز النظام المنسق  •

 )مضخات الطرد المركزي( أهمية خاصة. 8413.70و
يمكن أن تصنف المضخات على أنها سلع استراتيجية إذا كانت تحتوي على مانعات تسرب متعددة أو ال تحتوي على مانعات تسرب،  •

ا أن تكون سعة هذه (. بصفة عامة، يجب أيًض 84في الفصل  المالحظة التمهيدية)راجع ولكنها ُمصنعة من مواد معينة مقاومة للتآكل 
قدم مكعب في  0.35لترات في الدقيقة، أو  10جالون في الدقيقة، أو  2.2)أي متر مكعب على األقل في الساعة  0.6المضخات 

 (.الدقيقة
والمضخات التي ُتدار مغناطيسًيا، ومضخات محرك الدفع الُمعلبة بتصاميم نموذجية ال  المتداولةمضخات الطرد المركزيتتميز  •

 .تحتوي على مانعات تسرب
 .على مانعات تسرب ءهافي تكوينها بعدم احتواغشائيةالمضخات الو  النفخمضخات تتميز  •
 .يمكن تمييز المواد المقاومة للتآكل التي تبطن األسطح المبللة للمضخة بصرًيا •

 لعملية. أحد المؤشرات المحتملة يمكن اعتبار المضخات من السلع االستراتيجية إذا كانت ُمصممة أو ُمعدة خصيًصا لالستخدام النووي كما  •
 ”N-stamp“ اإلعداد هذه قد يسمى

عبارة عن شهادة اعتماد من الجمعية األمريكية للمهندسين الميكانيكيين تشير إلى أن البائع ُينتج مكونات  N-stampشهادة  •



 . تجارية صالحة لالستعماالت النووية
استخدام توربين بداًل عن المحرك(. كما أنها تشبه )بمعنى أنه يتم إدارتها ب مضخات محركات الصواريخ تشبه تماًما المضخات التوربينية •

ما الشواحن التوربينية للسيارات أو الشاحنات، ولكنها يمكن أن تكون أكبر حجًما حيث إنها )تصل إلى عدة مئات من الكيلوجرامات(. وغالًبا 
 ن نسبة القوة إلى الوزن(.( ويمكن أن تكون مضلعة الشكل )لتحسيواآلخر للمضخة للتوربين )أحدهما مبيتينتحتوي على 

د إن عملية تحديد ما إذا كانت المضخة المطلوبة تلبي المتطلبات الالزمة يمكن اعتبارها من السلع االستراتيجية التي تتطلب بشكل عام وجو  •
 .دعم تقني

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها •

 مضخات التفريغ 8414.10

 
 (الشكل األيمن(، ونظام تفريغ بمرحلتين )الشكل األوسطاأليسر(، مضخة التفريغ االنتشاري الُمثبتة )جزيئية )الشكل  -مضخة توربينية 39الشكل 

 :مقدمة
. مضخات التفريغ مثلها مثل غيرها من المضخات، منتشرة جًدا، فراغالإلزالة الهواء والغازات األخرى إلنشاء  مضخات التفريغُتستخدم  •

 أهمية في حالة استخدامها في عمليات تخصيب اليورانيوم وإنتاج العامل الكيميائي.ولكنها تمثل 

 
 :الشحنات
 (.84.13)راجع العنوان يتم شحن مضخات التفريغ بنفس الطريقة التي يتم بها شحن المضخات األخرى  •
 .شحنهما كوحدة واحدةغالًبا ما يتم الدمج بين مضخات التفريغ مع أنظمة الضخ ذات المرحلتين ويتم  •

 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
، ومضخات ريشة المروحة الدوارة، ومضخات الفص )على سبيل المثال، مضخات تفريغ الجذورهناك العديد من أنواع مضخات التفريغ  •

، والمضخات ، والمضخات األيونيةالجزيئية، ومضخات سائل التبريد -، والمضخات التوربينية االنتشاري  الدوارة، ومضخات التفريغ
لكن يعتمد ذلك على مواد سلعة استراتيجية أو ال. ال(، ولكن نوع المضخة ال يحدد ما إذا كانت تمثل ، ومضخات المسمار الدوارالمخروطية

( وسعة المضخة. بصفة عامة، يجب أن تكون سعة المضخة 84د المقاومة للتآكل في بداية الفصل المتعلقة بالموا المالحظة)راجع البناء 
( حتى يمكن قدم مكعب في الدقيقة 2.9لتًرا في الدقيقة، أو  83.3جالون في الدقيقة، أو  18.3)أي متر مكعب في الساعة  5أكثر من 

 اعتبارها سلعة استراتيجية.
 

 :والتصرف بهاحجز المضبوطات 
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 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها •

 األغطية 8414.60

 
 .  خزائن السالمة البيولوجية من الفئة األولى والثانية والثالثة 40الشكل

 :مقدمة
، على سلع استراتيجية، وهي خزانة السالمة التدويرالذي ينطبق على مراوح دمج أغطية التهوية أو إعادة يتضمن رمز النظام المنسق هذا،  •

 .البيولوجية أو السالمة اإلحيائية
تعمل خزانة السالمة  . سمومالأو  ُمعديةالعوامل الفيما يخص لعمل اخزانة السالمة البيولوجية هي مكان مغلق يتحكم في التهوية وبيئة  •

. وتحقق هذا الهدف من خالل استخدام من خالل احتواء مساحة العمل الُمستغلة ا جويً البيولوجية على التقليل من خطر العدوى المنقولة 
ة العمل التي يتم ، وتنقية الجسيمات الهوائية ذات الكفاءة العالية من مصدر اإلمداد وهواء العادم، وغلقبإحكام مساحاالتجاهيلهواء تدفق ا

 . العمل بها تحت الضغط السلبي
 :الشحنات
قد يتم فصل القفازات، وفالتر تنقية .يتم عادًة تغليف خزائن السالمة البيولوجية بالبالستيك ويتم شحنها في أقفاص أو منصات خشبية نقالة •

 الجسيمات الهوائية ذات الكفاءة العالية، وكذلك دعامات الساق عند الشحن.
 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
الفئة األولى والثانية من خزائن السالمة البيولوجية تكون مفتوحة  )األولى والثانية والثالثة(.يوجد ثالث فئات من خزائن السالمة البيولوجية  •

(، تحتوي 1إنهاتكون ُمغلقة تماًما من الجهات األمامية ). حيث من الجهة األمامية، ولذلك تعتبر الفئة الثالثة فقط من السلع االستراتيجية
 . المواد في داخل الخزانةلمعالجة (3(، وقفازات ُمرفقة) 2على صندوق لتمرير التدفقات لنقل العناصر إلى الداخل والخارج) 

الرمز يتضمن العديد من ، ولكن هذا )رموز أخرى(  8418.80سم تحت  120يمكن تصنيف األغطية ذات الجانب األفقي أكبر من  •
 .األنواع األخرى من اآلالت واألجهزة أيًضا

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها •
 
 



 األفران الصناعية أو أفران المختبر 84.17
 :مقدمة
السلع االستراتيجية، ولكنها غير مدرجة تحت عنوان النظام المنسق هذا، حيث إنه يسري فقط ُتعد العديد من أنواع األفران الكهربائية من  •

 .85.14. ولكن تندرج تحت العنوان على األفران غير الكهربائية واألفران العادية
( من السلع االستراتيجية، خاصة المحارق الُمصممة لتدمير ذخائر الحرب 8417.80)ُتعد المحارق الُمعينة التي تندرج تحت هذا العنوان  •

وهي غير مرشحة من قبل الرقابة على الكيميائية، أو عواملها، أو سالئفها الكيميائية.ومع ذلك، فمن المرجح أن يتم بناؤها في الموقع 
 .الجمارك

 …المعدات اآللية للمصنع أو المختبر 84.19
عدًدا كبيًرا من السلع االستراتيجية، بما في ذلك آالت التجفيف بالتجميد، وآالت التجفيف بالرش، والمخمرات، وأوعية التفاعل  84.19يشمل العنوان 

 . تم ذكر القليل من األمثلة.الكيميائي، والمبادالت الحرارية، وأعمدة التقطير، وغرف اختبار التخلص من األيروسول، والمعدات الدقيقة للتغليف

 آالت التجفيف بالتجميد .398419

 
 ( وآلة تجفيف بالتجميد في النطاق الصناعي )الشكل األيمن(  األيسر)الشكل آلة تجفيف بالتجميد مدمجة للمختبر  41الشكل

 :مقدمة
خالل التجميد والتجفيف في المساحات الفارغة. تتيح تحافظ على المواد العضوية من ) الُمجفدات)ُتعرف أيًضا باسم  آالت التجفيف بالتجميد •

 .ةارة الغرفعملية الحفظ هذه تخزين السلع لمدة طويلة األجل في درجات حر 
 .ز فعاليتهاعوامل الحرب البيولوجية والسموم وتعزي استقرارحفظ و  وُتعد من السلع االستراتيجية نظًرا إلمكانية استخدامها في •

 :الشحنات
)وحدات صغيرة( أو أقفاص خشبية )وحدات أكبر( ويتم شحنها مع مضخات التفريغ يتم تعبئة آالت التجفيف بالتجميد في صناديق  •

 واألنابيب المتشعبة المرتبطة بها. 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
 .8419.89، ولكن يتم اإلعالن عنها غالًبا باستخدام الرمز 8419.39يسري عليها رمز النظام المنسق  •
)قادرة على إنتاج ما يتراوح رها من السلع االستراتيجية، يجب أن تكون قابلة للتعقيم باستخدام البخار وتكون ذات سعة ُمعتدلة ولكي يتم اعتبا •

 (.ساعة 24كجم من الثلج في غضون  1000و 10بين 
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 .ُتوضح عملية فحص الوثائق والمستندات واألدلة الُمتضمنة هذه المعلومات •
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها •

 آالت التجفيف بالرش 8419.39

 
 آلة التجفيف بالرش الُمستخدمة في نطاق اإلنتاج 42الشكل 

 :مقدمة
 .المسحوق من السائل عن طريق رش السائل على شكل قطيرات صغيرة وتوصيلها مباشرة مع غاز تجفيف ساخن آالت التجفيف بالرشتنتج •
كميات صغيرة من  ومرشحة إلنتاجلحرب البيولوجية أو السموم عوامالاستقرار وُتعد من السلع االستراتيجية نظًرا إلمكانية استخدامها في  •

 .استنشاقها يمكني التالمساحيق 
 :الشحنات
، بينما يتم شحن آالت التجفيف بالرش التي ُتستخدم في كقطعة واحدةقد يتم شحن آالت التجفيف بالرش الُمستخدمة في نطاق المختبر  •

 . نطاق اإلنتاج في شكل أجزاء متعددة
بناًء على المواد الُمكونة لها  القسم المنسق األخر مسمىنيفها تحت عندما يتم تقديم تلك األجزاء بشكل منفصل، يمكن تص •

 .والميزات التقنية
 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
. يمكن أن يمكن تمييز آالت التجفيف بالرش من خالل غرف التجفيف أسطوانية الشكل الخاصة بها والتي تكون ُمدببة من الجزء السفلي •

 .ميكرومتر 10تُنتج آالت التجفيف بالرش جسيمات يكون حجمها أصغر من 
( بينما تمثل األنظمة ذات غرفة)أنظمة يمكن تركيبها في داخل عامة، تمثل آالت التجفيف بالرش ذات النطاق األصغر مصدًرا مثيًرا للقلق  •

 .جًدا مصدًرا أقل خطورةالنطاق الكبير 



 
 

 :صرف بهاحجز المضبوطات والت
 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها

 8419.50 المبادالت الحرارية

 
 والبلوك  المبادالت الحراريه: الغالف واألنبوب، الطبق والهيكل،   43 الشكل

 :مقدمة
الكيميائي، أو مدخالته، أو منتجاته. ولتجنب تلوث مخاليط التفاعل للتحكم في درجة حرارة مخاليط التفاعل المبادالت الحراريةُتستخدم  •

 الكيميائي بالسوائل المستخدمه في التحكم في درجة الحراره، يتم فصل السوائل عن طريق أنابيب أو أطباق أو بلوكات موصله للحراره.
 

 :الشحنات
واح نقاله أو تأمينها في صناديق للشحن. كما يجب تغطية الموانئ للشحن بناءاً علي حجمها وقوة تحملها، يتم ربط المبادالت الحراريه إلي أل •

 لمنع التلوث الناتج من إدخال المبادل الحراري. وقد يتم ربط المبادالت الحراريه الكبيرة بشاحنات مسطحه ذات حماالت خاصه.
 

 (:ضمن فئة النظام المنسق)تمييز الخصائص التحديد 
 نسخه خاصه بالمبادالت الحراريه وليست لإلصدارات األستراتيجيه. (HS 8419.50النسخه ) •
لوحات أسماء المصنعين مفيده لتحديد البضائع ومواصفاتها. لكي يعتبر المبادل الحراري أستراتيجي، وفقاً إلرشادات أستراليا جروب، يجب  •

متر مربع ويجب أن تُصنع جميع األسطح المبلله  20ن متر مربع ولكن أقل م 0.15أن تكون مساحة منطقة تحويل الحراره فيه أكبر من 

 (.راجع المالحظة المتعلقة بمواد البناء) من مواد مقاومه للتآكل مثل سبائك النيكل العالية أو الزجاج أو البوليمرات الفلوريه
وعه من التصاميم، ولكنها تشترك جميعاً في العديد من الخصائص الماديه. أوالً لديهم تأتي المبادالت والمكثفات الحراريه بمجموعه متن •

 ً  جميعاً أزواج من وصالت السوائل للتيار الكيميائي ومائع التحكم في درجة الحراره. ثانياً تتكون من سلسله من الحواجز الموصله حراريا

 يه و الموائع المتحكمه في درجة الحراره.للحفاظ علي الفصل مادياً بين المواد الكيميائيه للعمل
 ثالث أنواع شائعه من تصاميم المبادالت الحراريه هي الغالف واألنبوب، الطبق والهيكل، البلوك. •

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها •
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 الكيميائيأوعية التفاعل 8419.89

 
 أوعية التفاعل الكيميائي 44الشكل 

 :مقدمة
( إذا كانت HS 8419.89( مركب كيميائي جديد. وتندرج تحت )تصنيعتستخدم أوعية التفاعل الكيميائي لدمج مختلف الكيماويات لعمل ) •

 تحتوي علي وسائل للتسخسن أو التبريد كما هو الحال عادةً. 
 

 :الشحنات
 يتم شحن الوحدات األضغر حجماً في صناديق من الورق المقوي أو صناديق خشبيه. •
 متحركه  و منافذ مغطاه.الواحدت الصناعيه تكون ُمركبه علي حوامل  •
 قد يتم إرفاق الخالط، شحنه بشكل منفصل أو غائب. •

 
 (:ام المنسق)تمييز الخصائص ضمن فئة النظالتحديد 
تكون أوعية التفاعل الكيمائي عموماً أسطوانيه مع وجود منافذ . أوعية التفاعل الكيميائيعلى  8419.89ال يقتصر عنوان النظام المنسق  •

 األعلى ويتضمن ذلك أيضاً حامل للخالط.وحواف في 
ن  لوحات أسماء المصنعين مفيده لتحديد البضائع ومواصفاتها. ليتم إعتبار وعاء التفاعل الكيميائي أستراتيجياً فيجب أن يكون حجمه أكبر م •

ك النيكل العالية أو الزجاج أو لتر ويجب أن تصنع كل األسطح المبلله من مواد مقاومه للتآكل مثل سبائ 20000لتر ولكن أصغر من  100

 (.راجع المالحظة المتعلقة بمواد البناء) البوليمرات الفلوريه 
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها •



 8419.89الُمخّمرات 

 
 ُمخّمر بحجم يصلح لألستخدام في المعامل 45الشكل 

 :مقدمة
التخمير هو عباره عن وعاء متخصص يستخدم لزراعة الكائنات الحية الدقيقه. يتم أستخدامها علي نطاق واسع في صناعة المواد جهاز  •

 عوامل األسلحه البيولوجيه.إلنتاج، ولكنها تستخدم أيضًا الغذائيه و إنتاج األدويه واللقاحات
تتكون هذه األجهزه عادًة من وعاء من الزجاج أو األستنلس ستيل المصقول مع محرك دفع للتحريك ونظام تحكم. وقد تأخذ شكل أنظمه  •

 يمكن التخلص منها.
 و تعرف أيضًا بالمفاعالت الحيويه والكيموستات.  •

 
 :الشحنات
سيتم فصل الوعاء بشكل عام عن محرك التشغيل ولفه بالبالستيك مع تغطية المنافذ. سيتم بعد ذلك وضع أو شحن الوعاء بأكمله. عادة   •

 ما يتم حزم وحدات التحكم اإللكترونية بشكل منفصل.
 

 النظام المنسق(:)تمييز الخصائص ضمن فئة التحديد 
• HS 8419.89  8438.40أو  8435.10ليست خاصة بالتخمر. يتم تصنيف المخمرات المستخدمة في إنتاج النبيذ والبيرة تحت. 
 )كآالت للخلط أو التحريك(. 8479.82يتم تصنيف المخمرات أيًضا بشكل متكرر تحت   •
لتًرا على األقل أو أكبر وقادًرا على زراعة الكائنات الدقيقة المسببة لألمراض أو  20لكي يكون استراتيجًيا ، يجب أن يكون حجم المخمر   •

 الجوي. غبارالفيروسات أو إنتاج السموم ، دون انتشار ال
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها •

 



106 
 

 آالت الطرد المركزي وآالت التصفية أو التنقية 84.21
العديد من العناصر االستراتيجية، بما في ذلك أجهزة الطرد المركزي، وآالت التجفيف بالرش، وأجهزة الفصل  84.21يتضمن عنوان النظام المنسق 

. الحظ أن أجهزة الطرد المركزي الغازية الُمستخدمة لفصل نظائر اليورانيوم تندرج تحت عنوان النظام التي تعمل بقوة الطرد المركزي، ومعدات التصفية
 . 8401.20المنسق 

 
 8421.19الطرد المركزي هزة أج

 
 )الشكل األيمن( أجهزة طرد مركزي مختبريه )غير أستراتيجيه()الشكل األيسر( وطرد مركزي لمعايرة أجهزة قياس التسارعجهاز 46لالشك

 :مقدمة
ومعايرة الختبار جهاز الطرد المركزي عبارة عن آلة تقوم بتدوير حاوية بسرعة لتطبيق قوة الطرد المركزي على محتوياتها. يتم استخدامها  •

 مقاييس التسارع المستخدمة في أنظمة توجيه الصواريخ.
 :الشحنات
 التعبئة والتغليف قوية ولكنها ليست مميزة. •

 
 (:فئة النظام المنسقئص ضمن )تمييز الخصاالتحديد 
 ال تعتبر أجهزة الطرد المركزي المختبرية النموذجية لعينات السوائل الدوارة مصدر قلق. •
 رام استراتيجية.ج 100قد تكون أجهزة الطرد المركزي القادرة على نقل تسارعات تزيد عن  •

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 .لعة أو التصرف بهالم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه الس •



 8421.19أجهزة الفصل بالطرد المركزي 

 
 جهاز الفصل بالطرد المركزي )يسار( و جهاز الطرد المركزي المصفق )يمين(  47الشكل 

 :مقدمة
المواد األخف وزنًا. دور جهاز الفصل بالطرد المركزي مزيًجا من المواد الصلبة والسوائل )أو السوائل والسوائل( لفصل المواد الثقيلة عن يُ  •

 وهي شائعة االستخدام في تنقية المياه والصناعات الدوائية والغذائية.
 .أو السموم من وسائط النمو الخاصة بهمالحرب البيولوجيه عوامل الستعادةأنها ذات أهمية استراتيجية ألنها تستخدم  •
 "أجهزة الطرد المركزي لمكدس القرص".يمكن أن يشار إليها باسم "أجهزة الطرد المركزي ذات المصفق" أو  •

 
 :الشحنات
أجهزة الطرد المركزي التي يتم التحكم فيها هي أشياء ثقيلة ومن المحتمل أن يتم تعبئتها في صناديق أو على منصات نقالة. قد يتم شحن  •

 حواملهامع فصل الوعاء الدوار عن غالفه المعدني. يمكن رفع التجميعات الدوارة على أقواس النقل لحماية  صفقأجهزة الطرد المركزي الم
 أثناء الشحن.

 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
 .يمكن التعرف بسهولة على أجهزة الفصل بالطرد المركزي من خالل الوعاء المخروطي المصقول المميز •
 أفقي. توجهأجهزة الطرد المركزي ذات المصفق لها  •
لتر على األقل في الساعة( وأن تحتوي على  100يجب أن تكون فواصل الطرد المركزي اإلستراتيجية قادرة على التشغيل المستمر )  •

 أثناء إغالقها.مكونات من التيتانيوم أو الفوالذ المقاوم للصدأ المصقول. يجب أن تكون أيًضا قابلة للتعقيم بالبخار 
يعني التشغيل المستمر أن هذه اآلالت يجب أن تحتوي على ثالث وصالت على األقل )مدخل واحد ومخرجين( باإلضافة إلى  •

 اتصال واحد على األقل لتعقيم البخار.
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها •
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  8421.29الترشيح بالدفق المستعرض معدات

 
 فلتر التدفق المستعرض نظام 48الشكل 

 :مقدمة
، يتم تصفية المحلول عندما يتم تدفقه بمحاذاة غشاء، على خالف مرشحات التدفق المباشر التقليدية في معدات الترشيح بالدفق المستعرض •

 .تدفق السائل بشكل عمودي على سطح المرشحالتي يتم فيها 
. كما تستخدم أنظمة الترشيح بالدفق المستعرض في عملية المعالجة الميكروبيولوجية لفصل الكائنات الحية الدقيقة أو منتجاتها من المحلول •

 البكتيري في منتجات األلبان. كما أنها ُتعد منتستخدم في صناعات األغذية لتصفية السوائل وفي صناعة األلبان للتقليل من المحتوى 
 . عوامل الحرب البيولوجية أو السموم من مرق التخمر معالجةالسلع االستراتيجية نظًرا إلمكانية استخدامها في 

 .وتعرف أيًضا باسم أنظمة الترشيح بالتدفق العرضي •
 

 :الشحنات
 . ستكون الشحنات متينة للحفاظ على سالمتها ولكنها لن تكون ُمميزة •

 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
 .متر مربع 1ينبغي أن تحتوي أنظمة الترشيح االستراتيجية بالدفق المستعرض على منطقة ترشيح إجمالية ال تقل مساحتها عن  •
)توحد وغالًبا ما ُتصنع هذه األنظمة من الفوالذ المصقول المقاوم للصدأ أو التيتانيوم وتشتمل غالًبا على مجموعة من االسطوانات المتوازية  •

 لمرشحات الوحدات المختلفة(. منطقة الترشيح
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها •



 8421.99أو  8421.29عناصر الترشيح 

 
 شرائط فلتر التدفق المستعرض 49الشكل 

 :مقدمة
 .بالدفق المستعرض من السلع االستراتيجية األغشية الخاصة بأنظمة الترشيحو  شرائط الفلترُتعد •

 
 :الشحنات
 . يتم عادًة تعبئة وتغليف شرائط الفلتر في صناديق من الورق المقوى  •

 
 المنسق(:)تمييز الخصائص ضمن فئة النظام التحديد 
تنطبق رموز النظام المنسق هذه على أجزاء أجهزة الترشيح أو التنقية، بما في ذلك العديد من أنظمة الترشيح العادية التي ال تعتبر من  •

ط اللوحية . األنواع األكثر انتشاًرا هي الشرائستكون السمه المميزه الرئيسيه إذا تم تصميم وحده المرشح للتدفق العرضي. السلع االستراتيجية
 المسطحة أو االسطوانات. وتصنع هذه األنواع عادًة من البوليمرات )بالستيك(، ويمكن أن تصنع من الفوالذ المقاوم للصدأ أو السيراميك.

 .الحظ أنه يتم تصنيف العديد من عناصر الترشيح وفًقا للمواد المكونة لها •
عرض من السلع االستراتيجية ما إذا كانت تحتوي على منطقة ترشيح ال تقل عن ُتعد شرائط الفلتر الخاصة بمعدات الترشيح بالدفق المست •

 .متر مربع 0.2
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها •
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  8422.30 معدات التعبئة

 
 معدات التعبئه 50الشكل 

 :مقدمة
)آالت تعبئة الحاويات( على المعدات االستراتيجية التي يمكن تشغيلها عن ُبعد لتعبئة ذخائر  8422.30ينطبق عنوان النظام المنسق  •

تآكل ة للالحرب الكيميائية والمواد السامة، أو عوامل الحرب الكيميائية الُمسببة للتآكل، أو بخالف ذلك نقل المواد الكيميائية السامة والمسبب
 هذه في حاويات. 

 
 :الشحنات
 . ستكون الشحنات متينة للحفاظ على سالمتها ولكنها لن تكون ُمميزة •

 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
للتمييز بين معدات التعبئة ذات األهمية االستراتيجية ومعدات التعبئة شائعة االستخدام، على سبيل المثال، في صناعة المشروبات، فإن  •

المقاومة للتآكل مثل النيكل، أو سبائك النيكل، أو سبائك النيكل  الموادالميزات الرئيسية لهذه المعدات هي إمكانية تشغيلها عن بعد واستخدام 
 الكروم. -

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها •



 84.28الرفع أو المناوله الخاصه آالت 

 
 معدات مناولة عن ُبعد  51الشكل 

 :مقدمة
. عادًة لنقل أو معالجة المواد الخطرة بأمانتستخدم آلية تشبه اليد يتم التحكم بها من قبل العامل الُمشغل، و  المناولة عن بعدمعدات توفر  •

 .ميكانيكًيا أو من خالل عصا التحكم أو لوحة المفاتيح تشغيلهايمكن 
تراتيجية حيث إنها تتيح التعامل مع المواد عالية اإلشعاع في المرفق المحمي للخلية تعتبر معدات المناولة عن بعد من المعدات االس •

 . الساخنة
 .”والمساعدة -معدات المناولة الرئيسية و” ”أدوات المناولة عن بعدوُتعرف أيًضا باسم “ •

 
 :الشحنات
مثبتة لمنع تحركها مع تغليفها  كتلوالمساعدة كوحدة واحدة، ويتم تعبئتها في  -يتم عادًة شحن معدات المناولة الميكانيكية الرئيسية  •

 .بالبالستيك
 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
على العديد من عناصر آالت الرفع والمناولة الخاصة إلى جانب معدات المناولة التي يتم التحكم  8428.90طبق عنوان النظام المنسق ين •

 . بها عند بعد
المتطورة، والغالية تتناسب معدات المناولة عن بعد مع االستخدام في مرافق الخاليا الساخنة النووية وكذلك مع اآلالت الفريدة من نوعها،  •

. ولكي يتم تصنيفها على أنها من السلع االستراتيجية، يجب أن تكون كبيرة الحجم بشكل كاف للعمل من خالل جدار محمي سميك الثمن
 .سم على األقل أو عبره 30يبلغ 

 :حجزالمضبوطاتوالتصرفبها
 .بهالم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف  •

 ...آالت اللف 84.45
 :مقدمة
، يجوز للمجتمع ”آالت اللف على اآلالت الخاصة بإعداد ألياف النسيج ونظًرا الستخدامه مصطلح “ 8445ينطبق عنوان النظام المنسق  •

 التركيبية.التجاري استخدام هذا الرمز لإلشارة إلى آالت لف الفتيل التي ُتستخدم إلنتاج مثل هذه المكونات 
 .آالت إنتاج المواد البالستيكية المقواة باأللياف 84.77لقد تم تناول آالت لف الفتيل ومناقشتها تحت العنوان  •
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 النظام المنسق(:)تمييز الخصائص ضمن فئة التحديد 
بالرغم من أن شحنات المواد التي تندرج تحت رمز النظام المنسق هذا تشمل عادًة مواد صناعة المنسوجات، إال إنه ال يمكن استخدام آالت  •

 . لف الفتيل الخاصة بإنتاج المكونات التركيبية في إنتاج المنسوجات
 

 84.46 آالت النسج
 :مقدمة
آالت “)األنوال( الخاصة بإنتاج األقمشة، ولكن نظًرا ألنها تستخدم المصطلح على آالت النسج  8446ينطبق عنوان النظام المنسق  •

، فيجوز للمجتمع التجاري استخدام هذا الرمز في اإلشارة إلى آالت النسج المتعددة االتجاهات والمتعددة األبعاد التي ُتستخدم إلنتاج ”النسج
 . المكوناتالتركيبية

 .آالت إنتاج المواد البالستيكية المقواة باأللياف 84.77ومناقشتها تحت العنوان  األنسجه الُمركبهالت النسج الخاصة بإنتاج لقد تم تناول آ •
 84.56 آالت التفريغ الكهربائية

 
 كباس من نوع آالت التفريغ الكهربائية52الشكل 

 :مقدمة
أي، بواسطة تفريغ ) على أدوات اآلالت الخاصة بإزالة المعدن من خالل عملية تفريغ كهربائية 8456.30ينطبق عنوان النظام المنسق  •

 .الكهربائيةوتعرف أحياًنا باسم آالت القطع باإلشعال الكهربائية أو آالت التفريغ ( شحنات كهربائية مفاجئة
ُتعد من المواد االستراتيجية نظًرا إلمكانية استخدامها في تقطيع المكونات الالزمة لألسلحة النووية وبعض مكونات معدات تخصيب  •

 . اليورانيوم
 

 :الشحنات



. التحكم في صندوق منفصليتم شحن آالت التفريغ الكهربائية عادًة على شكل وحدة واحدة في قفص خشبي كبير، ولكن قد يتم شحن وحدة  •
على نحو تحتوي وحدة التحكم على النظم اإللكترونية ومصادر إمداد الطاقة الكهربائية الخاصة بأداة اآللة التي قد يتم تعبئتها وتغليفها أيًضا 

 . منفصل
 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
ة هما، نوع الكباس أو المطرقة الذي يستخدم القطب الثابت والنوع السلكي الذي يستخدم هناك نوعان رئيسيان من آالت التفريغ الكهربائي •

 .األسالك المتحركة باستمرار
o  خاصة وجود اثنين أو أكثر من يمكن اعتبار نوع الكباس من السلع االستراتيجية في حالة ما إذا كان يلبي قدرات تقنية معينة(

 مًعا. المحاور الدوارة التي يمكن تنسيقها 
 ”آالت التفريغ الكهربائية بالكبس“أو  ”آالت التفريغ الكهربائية بالغمرويشار إليها غالًبا باسم “ ▪
 . بالرغم من أن هذه اآلالت تبدو مماثلة آلالت التفريز بشكل عام، إال إنها ال تحتوي على محور دوران ألداة القطع ▪

o ال يعد النوع السلكي من السلع االستراتيجية. 
ن تشكل اآلالت الُمستخدمة خطًرا كبيًرا، ويرجع ذلك إلى عدم امتثال األسواق الفرعية لشروط الترخيص والسماح في كثير من يمكن أ •

 . األحيان
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها •

 )84.59)مقابل مراكز التشغيل اآللي  84.57
 :مقدمة
تم  التي.يمكن تصنيف اآلالت العديد من عمليات التشكيل اآللية على المعادن باستخدام تغير األداة التلقائي مراكز التشغيل اآلليتُنفذ  •

 .شريطة أن تتوافر بها مثل هذه القدرات 8457تحت العنوان  8461إلى  8459تناولها ومناقشتها تحت العناوين من 
 ()مخارط الخشب أو المعادن آالت الخراطة 84.58

 
 آلة الخراطة53الشكل
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 :مقدمة
)الحظ أنه يتم تصنيف المخارط .الثابتةتعمل آالت الخراطة على تدوير الجزء المعدني الُمراد تشكيله وتزيل المواد باستخدام أداة القطع  •

 ( . 84.63الدوارة التي ُتستخدم لتشكيل المواد بداًل من قطعها، تحت عنوان النظام المنسق
 .()لذا تسمى بآالت الخرط والتفريزيمكن أن ُتستخدم مراكز الخراطة أيًضا كمراكز للتفريز  •
 .النووية وآالت تخصيب اليورانيومُتعد من المواد االستراتيجية نظًرا إلمكانية استخدامها في إنتاج المكونات الالزمة لألسلحة  •

 
 :الشحنات
. تحتوي يتم شحن وحدة التحكم في صندوق منفصلقد يتم شحن آالت الخراطة عادًة على شكل وحدة واحدة في قفص خشبي كبير، ولكن  •

تها وتغليفها أيًضا على نحو وحدة التحكم على النظم اإللكترونية ومصادر إمداد الطاقة الكهربائية الخاصة بأداة اآللة التي قد يتم تعبئ
 منفصل. 

 
 (:تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق) التحديد 
 . 8458.11. ويتم تصنيفها تحت عنوان النظام المنسق ُتعد آالت الخراطة التي يتم التحكم بها رقمًيا فقط من السلع االستراتيجية •
 . تشكيلهتحتوي آالت الخراطة على محور دوران لتثبيت الجزء الُمراد  •
( وإذا كانت تحتوي ميكرومتر 6)عادًة أفضل من وُتعد من السلع االستراتيجية ما إذا كانت تتميز بدرجة عالية من الدقة في تحديد المواقع  •

 على محورين أو أكثر يمكن تنسيقهما مًعا. 
األسواق الفرعية لشروط الترخيص والسماح في كثير من يمكن أن تشكل اآلالت الُمستخدمة خطًرا كبيًرا، ويرجع ذلك إلى عدم امتثال  •

 . األحيان
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
مراجعة ُينصح ب: تحديد ما إذا كانت أداة اآللة تفي بمواصفات الدقة الخاصة بالتشريعات الوطنية ُيعد أمًرا صعًبا من الناحية الفنية. تنبيه •

 .للسلطة الوطنية الدعم الفني
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 آالت التفريز 84.59

 
 آالت تفريز تعمل بتقنية التحكم الرقمي باستخدام الحاسب اآللي ومنضدة دوارة16الشكل

 :مقدمة
 . على منضدة اآللة المثبتةعلى السطح المعدني من خالل أدوات دوارة ُمدمجة مع الحركة التقاطعية لهذه المواد  الت التفريزتعمآل •
لألسلحة النووية وبعض مكونات معدات  االساسيةمن المواد االستراتيجية نظًرا إلمكانية استخدامها في تقطيع المكونات  هذه اآلالت ُتعد •

 . تخصيب اليورانيوم
 

 :الشحنات
كبير، ولكن يمكن أن يتم شحن وحدة التحكم في  قفص خشبيآالت التفريز بالبالستيك ويتم شحنها كوحدة واحدة في  فتغلي يتم غالًبا •
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أيًضا على التي قد يتم تعبئتها باآللة. تحتوي وحدة التحكم على النظم اإللكترونية ومصادر إمداد الطاقة الكهربائية الخاصة صندوق منفصل
 . نحو منفصل

في  الدفع، من الُمرجح أن يتم شحن مكوناتها الرئيسية مثل القاعدة، والعمود، ومجموعة محور الدوران، ومحركات الضخمةبالنسبة لآلالت  •
 . أقفاص منفصلة

 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
، والتي ُتعد من السلع ذات رقمية التحكماآلالت ، 8459.61، و8459.51، و8459.31، و8459.21رموز النظام المنسق  تُناظر •

 . األهمية االستراتيجية
تتميز  التي محورين أو أكثر من المحاور الكنتورية الدوارة، أوتحوي  التي تحتوي على خمسة محاور أو أكثر، أو ، وبوجه خاص،اآلالتُتعد •

 .ستراتيجيةاالهمية ذاتاألمن السلع تعد ميكرومتر  6من بمعدالت دقة لتحديدالموقعأفضل
ذلك أيًضا  انجازيمكن لكن ن اآللة تحتوي على محاور دوارة، ( مؤشر جيد يدل على أ16الشكل)انظر وجود المنضدة الدوارة  •

 من خالل استخدام أداة القطع الدوارة.
فرعية لشروط الترخيص والسماح في كثير من ، ويرجع ذلك إلى عدم امتثال األسواق البالًغايمكن أن تشكل اآلالت الُمستخدمة خطًرا  •

 . األحيان
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 بالدعم الفنيُينصح : تحديد ما إذا كانت أداة اآللة تفي بمواصفات الدقة الخاصة بالتشريعات الوطنية ُيعد أمًرا صعًبا من الناحية الفنية.تنبيه •

 .للسلطة الوطنية
 

 آالت التجليخ 84.60

 
 التحكم بالغة الدقة رقمية آلة تجليخ55الشكل 

 :مقدمة
للنظام المنسق توضيح بعض آالت التشطيب النهائي ألسطح المعادن، بما في ذلك األنواع المختلفة آلالت التجليخ  84.60يتناول العنوان  •
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وآالت تجليخ السنون، وما إلى  ،السطح الداخلي، وآالت التجليخ الالمركزي للسطح، وآالت تجليخ السطح تجليخ)على سبيل المثال، آالت 
ل مع الكائنات . )الحظ أن آالت التجليخ الُمصممة للتعامبالعمل لدرجة اإلتقان المرجوةعمل اآلالت األخرى، لتصل  إتقانوظيفتها  ( ذلك

 ( . 8479.82تم تصنيفها تحت عنوان النظام المنسق ، والسموم الفيروساتالحية الدقيقة، و 
 

 :الشحنات
تحتوي وحدة التحكم  .ن يتم شحن وحدة التحكم في صندوق منفصلكبير، ولك خشبي وحدة واحدة في قفصكيتم شحن آالت التجليخ عادًة  •

 التي قد يتم تعبئتهاأيًضا على نحو منفصل.  باآللةعلى النظم اإللكترونية ومصادر إمداد الطاقة الكهربائية الخاصة 
 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
 . ، والتي ُتعد من السلع ذات األهمية االستراتيجيةرقمية التحكممع اآلالت الدقيقة  8460.21، و8460.11رمزي النظام المنسق  ناظريت •
ميكرومتر  4التي تحتوي على خمسة محاور أو أكثر، أو التي تتميز بمعدالت دقة لتحديد الموقع أفضل من ، وبوجه خاص، ُتعد اآلالت •

 . مية استراتيجيةمن السلع التي تمثل أه
بمثابة أدوات  االسطواناتوحيث إن هذه اآلالت تبدو مماثلة آلالت التفريز بشكل عام، فإنها تستخدم األقراص الكاشطة، أو العجالت، أو  •

 . القطع الخاصة بها
خيص والسماح في كثير من ، ويرجع ذلك إلى عدم امتثال األسواق الفرعية لشروط التر بالًغايمكن أن تشكل اآلالت الُمستخدمة خطًرا  •

 . األحيان
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 بالدعم الفني ُينصح: تحديد ما إذا كانت أداة اآللة تفي بمواصفات الدقة الخاصة بالتشريعات الوطنية ُيعد أمًرا صعًبا من الناحية الفنية. تنبيه •

 .للسلطة الوطنية
 المكابس 84.62

 :مقدمة
)وفًقا للمالحظات الُمستخدمة لتشكيل المعادن أو كربيدات المعادن، بما في ذلك  للنظام المنسق على المكابس 84.62العنوان طبقين •

.ونتيجة لذلك، فإن المجتمع التجاري غالًبا ما ”المكابس الخاصة بسبك المساحيق المعدنية في قوالب من خالل عملية التلبيد“التفسيرية( 
ادن يستخدم هذا الرمز لإلشارة إلى المكابس المتوازنة التضاغط. وحيث إنه يمكن استخدام تلك المكابس في عملية تلبيد المواد بداًل من المع

 . 84.62أو كربيدات المعادن، فإنه ال يجب تصنيفها تحت العنوان 
: المكابس متوازنة التضاغط على البارد وتوصف تحت لمكابس المتوازنة التضاغط االستراتيجية هماهناك نوعان رئيسيان من ا •

 . 85.14الموضح على النحو التالي، والمكابس متوازنة التضاغط على الساخن وتوصف تحت العنوان84.79العنوان
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 …آالت أخرى أدوات  84.63

 
 اإلنسيابيآلة التشكيل  56الشكل 

 :مقدمة
قطعها أو العادية في أنها ُتستخدم لتشكيل المعادن )بداًل من المخارطالتي تختلف عن ”المخارط الدوارة“8463يشمل عنوان النظام المنسق  •

 .ات بداًل من أدوات القطعوهي تشبه المخارط غير أنها تستخدم بكرإزالتها( 
رقيقة ع األشكال المجوفة، المتماثلة، ( لتصنياإلنسيابيتشكيل الالمزودةبوظائف  )وآالت التشكيل بالدوران اإلنسيابيآالت التشكيل ُتستخدم •

. يتم تدوير الجزء الُمشكل مسبًقا ويضغط عليه أو المستديرة التي تم تشكيلها مسبًقانسبًيا من األشكال المخروطية، أو اإلسطوانية، الجدران 
قوى عالية جًدا لتقليل سمك اإلنسيابيل في عكس الشياق )ممسك العّدة( باستخدام البكرات إلعطائه الشكل المرغوب فيه. تستخدم آلة التشكي

 المادة. 
 ”. مدلفنات دوارةبوصفها “ 84.55تحت عنوان النظام المنسق  اإلنسيابيأن يصنف التجار آالت التشكيل : يمكن الحظ •

 
 :الشحنات
 .كبيرةخشبية ثقيلة، يتم شحنها عامة في أقفاص المخارط الدوارة هي مواد صناعية •
 . يتم عادًة شحن اآلالت العمودية الكبيرة مع هذه المكونات في صناديق منفصلة  •

o األذرع األسطوانية 
o األعمدة الرأسية 
o  الشياق 
o وحدة التحكم 
o وحدة الطاقة واإلمداد الهيدروليكي 

 شحن األذرع االسطوانية في التركيبة الُمجمعة. ربما يتم. كبيرة ةافة إلى اآلالت األفقية في حاويرى إضغقد يتم شحن اآلالت العمودية الص •
 .وكما هو الحال مع اآلالت العمودية الكبرى، سيتم عادًة تعبئة وحدة التحكم وتغليفها ومصدر إمداد الطاقة الهيدروليكي بشكل منفصل •

 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
من السلع االستراتيجية في حال وفائها بشروط فنية ُمحددة نظًرا ألنها يمكن استخدامها  اإلنسيابيبموجب هذا العنوان، ُتعتبر آالت التشكيل  •

 . لتشكيل دوارات الدفع في آالت الطرد المركزي الغازية لتخصيب اليورانيوم أو مكونات الدفع الصاروخي
. ُتعد اآلالت التي تحتوي على ثالث بكرات أو أكثر أو رات أو عدد المحاور التي يمكن تنسيقها مًعااالعتبارات الرئيسية عدد البكأحد •

 محورين أو أكثر من السلع ذات األهمية الخاصة.



 . عة، وأرقام الطراز قيمة خاصة لتحديد تلك السلعتمثل لوحات البيانات التي تحتوي على اسم الجهة الُمصنّ  •
، ويرجع ذلك إلى عدم امتثال األسواق الفرعية لشروط الترخيص والسماح في كثير من بالًغالُمستخدمة خطًرا يمكن أن تشكل اآلالت ا •

 . األحيان
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها •

 آالت إنتاج المواد البالستيكية المقواة باأللياف 84.77

 
 آالت لف الفتيل 57الشكل 

 :مقدمة
المواد البالستيكية المقواة باأللياف عن طريق لف األلياف الُمشبعة بالراتينج بشكل متواصل على شياق دوار بشكل  آالت لف الفتيلتنتج •

أيًضا في . كما ُتستخدم نمطي هندسي دقيق إلنتاج مواد ُمركبة قوية، ومتينة، وخفيفة الوزن وغالًبا ما تكون أقوى وأخف وزًنا من الفوالذ
. وُتعد من السلع االستراتيجية نظًرا الستخدامها في إنتاج فضائية، والسلع الرياضية، وصهاريج التخزين، واألنابيبلمركبات الاإنتاج مكونات

 دورات الدفع المركبة في أجهزة الطرد المركزي الغازية لتخصيب اليورانيوم وتصنيع المكونات التركيبية للصواريخ.
 

 :الشحنات
 . يتم عادًة تغليف لوحات التحكم بالبالستيك.رقيقةبالستيكيةأغشية واقية أو  ةخشبي عامة، يتم شحن اآلالت في أقفاص •
( كقطعة واحدة. يمكن شحن اآلالت الكبرى في شكل مكونات القائمة بذاتها)أسطح المناضد أو اآلالت يتم عادًة شحن اآلالت الصغرى  •

 إلى أجزاء ليتسنى شحنها  منفصلة، كما يمكن فك تركيبات قاعدة النقل الطويلة
 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
تحتوي آالت لف الفتيل على لوحات تحكم رقمية، وإطار أو هيكل فوالذي لحمل أطراف الشياق، وتدوير محاور الدوران لتحريك الشياق،  •

 على األرض. بمسامير على أقدام مشفهة لتثبيتها  .كما تحتوي أيًضاوقضيب لحلقة التغذية، وحامل بملفات لصناعة األلياف
 . المذكورة أعاله 84.46و  84.45راجع أيًضا العناوين  •

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 لعة أو التصرف بهالم يتم تحديد أي شروط معينة بشأن حجز هذه الس •
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 اآلالت واألجهزة الميكانيكية ذات الوظائف الفردية غير الُمحددة أو غير الُمتضمنة في أي مكان آخر  84.79
 8479.89على اآلالت التي لم يتم تناولها بشكل أكثر تحديًدا في أي مكان آخر، وينطبق رمز النظام المنسق  84.79ينطبق عنوان النظام المنسق 

ُتصنف العديد من العناصر االستراتيجية تحت  .84.79التي لم يتم إدراجها في أي مكان آخر تحت العنوان ”اآلالت واألجهزة الميكانيكية األخرى على “
 . هذا العنوان

 الروبوتات 8479.50

 
 الروبوتات  58الشكل 

 :مقدمة
نقل  ويمكنها. أبعاد، وهي تشبه كثيًرا ذراع اإلنسان 3هي آليات قابلة للبرمجة لديها القدرة على تحديد المواقع أو الحركة في  الروبوتات •

 عداتوماكينات رش المواد الرغوية، وم أدوات الطالء، واللحام،. وُتستخدم بشكل دوري لتصنيع أدوات التشغيلالمواد، أو قطع الغيار، أو 
 .القطع بالماء المضغوط

تعتبر بعض الروبوتات الصناعية من السلع االستراتيجية، بما في ذلك تلك الروبوتات الُمصممة للتعامل مع المتفجرات وتلك الُمصممة  •
 .للتعامل مع المواد الُمشعة

 
 :الشحنات
ووحدة التحكم المتعلقة بها ومصادر اإلمداد بالطاقة،  )أدوات( طرفية أي مستجيبات  شكل تام باستثناءالروبوتات ُمركبة بيتم عادًة شحن  •

 .التي من الُمرجح أن يتم شحنها في أقفاص خشبية منفصلة
 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
تات الصناعية التي تتوفر لديها القدرة على أداء مجموعة متنوعة من الوظائف من خالل ال ينطبق رمز النظام المنسق هذا إال على الروبو  •

.ُصممت الروبوتات خصيًصا ألداء وظيفة محددة )مثل الطالء، أو الرش، أو القطع، أو اللحام( ويتم تصنيفها تحت استخدام أدوات مختلفة
 العناوين التي تتناول الوظيفة الخاصة بها. 

لروبوتات االستراتيجية والروبوتات الصناعية األكثر شيوًعا، يمكن الرجوع إلى المؤشرات التي تم رصدها وفًقا لألوراق المتعلقة للتمييز بين ا •
 حيث إنها تمثل مؤشرات جيدة. ”الوقاية من االنفجاراتبعملية تصلد اإلشعاع أو تصميمات “

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 .نة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بهالم يتم تحديد أية مشكالت معي •



 المكابس متوازنة التضاغط على البارد 8479.89

 
 مكبس متوازن التضاغط 59الشكل 

 :مقدمة
 85.14التضاغط( والعنوان)المكابس، حيث ُيصنف المجتمع التجاري غالًبا المكابس المتوازنة الخاص بـ 84.62 راجع أيًضا العنوان •

 )المكابس المتوازنة التضاغط على الساخن(.
تستخدم المكابس المتوازنة التضاغط على البارد سائاًل معيًنا لتثبيت الضغط على قالب ما في غرفة الضغط وذلك لدمج المساحيق لتشكيل  •

 .أجزاء صلبة ذات كثافة موحدة
 .وُتعد من السلع االستراتيجية نظًرا إلمكانية استخدامها في إنتاج قطع غيار األجهزة النووية المتفجرة •

 
 :الشحنات
ويتم غالًبا استخدام المنصات الخشبية النقالة  )آالف من الكيلوجرامات( وذلك نظًرا لجدرانها السميكة. تكون غرف الضغط الكبيرة ثقيلة جًدا  •

 . كما يتم عادًة شحنها بشكل فردي.واألطواق الفوالذية عند شحنها
 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
ف واحد واالحتواء على أكثر ميزة بارزة للمكابس النموذجية المتوازنة التضاغط هي االحتواء على غرف ضغط سميكة الجدران ُمغلقة من طر  •

 .تبلغ تكلفة تلك اآلالت في المعتاد مئات اآلالف من الدوالرات األمريكية. سدادة إغالق ملولبة على الطرف اآلخر
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها •
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 الصمامات 84.81

 
الشكل  (، صمام مؤازر)الشكل األوسطصمام تفريغ بمنفاخ ُمحكم الغلق )الشكل األيسر(، صمام مبطن بالفلوروبوليمر ) –صمامات استراتيجية متنوعة  60الشكل 
 (األيمن

 :مقدمة
وهي بمثابة عناصر رئيسية ذات استخدام مزدوج وذلك ألنها ُتستخدم على  .تستخدم الصمامات للتحكم في تدفق الغازات والسوائل وتنظيمها •

. تعتبر بعض الصمامات الُمخصصة فقط من السلع االستراتيجية، على نطاق واسع لتحقيق أغراض غير أغراض أسلحة الدمار الشامل
خصيب اليورانيوم أو المواد الكيميائية السامة والمسببة سبيل المثال ألنه يمكن استخدمها لمعالجة غاز سادس فلوريد اليورانيوم في منشأة لت

.تعتبر أيًضا بعض الصمامات المؤازرة الُمستخدمة في الصواريخ من السلع بمعالجة عوامل األسلحة الكيميائية للتآكل في منشأة خاصة
 االستراتيجية.

 
 :الشحنات
يمكن أن يحتوي كل صندوق من الصناديق على صمام واحد أو عديد . يتم عادًة شحن الصمامات الصغيرة في صناديق من الورق الُمقوى  •

 من الصمامات ويعتمد ذلك على الحجم. 
 .يتم شحن الصمامات الكبيرة في أقفاص خشبية أو على منصات نقالة •

 
 (:المنسق)تمييز الخصائص ضمن فئة النظام التحديد 
، مما يعني أن شحنات الصمامات االستراتيجية ستكون غالًبا من النمطيةت تكون الصمامات االستراتيجية غالًبا أغلى بكثير من الصماما  •

ضمن السلع ذات تكاليف الوحدة اإلنتاجية المرتفعة بشكل غير طبيعي وستصنف على حسب النسبة بين الوزن والتكلفة وفًقا للعنوان 
 . من النظام المنسق8481

 (.84من الفصل  المالحظة التمهيدية )راجعُتعد الصمامات من السلع االستراتيجية ما إذا كانت ُتصنع من مواد ُمعينة مقاومة للتآكل  •
 . ُتعد الصمامات المزودة بمنافيخ ُمحكمة الغلق من السلع ذات األهمية الخاصة •
 .األسطح الُمبللة للصمامد المقاومة للتآكل التي تبطنتمييز الموا بصرًيا يمكن •

. أحد المؤشرات المحتملة لمثل كما يمكن اعتبار الصمامات من السلع االستراتيجية إذا كانت ُمصممة أو ُمعدة خصيًصا لالستخدام النووي  •
 ”Nالختم “عملية اإلعداد هذه قد يسمى 

)يتم تشغيلها كهربائًيا(. وقد تم تحديد نوعين منها على أنهما ضمن السلع االستراتيجية نمطيةمامات مؤازرةصمامات الصواريخ عبارة عن ص •
 وهما:

ربما )تم تصميمها أو تعديلها خصيًصا للعمل في بيئة اهتزازية(. الُمستخدمة في أنظمة التحكم في الطيران الصمامات المؤازرة  •
. يمكن أن يتم تصنيعها من الفوالذ المقاوم للصدأ وتحتوي على على توصيالت هيدروليكية وكهربائية على جانب الجهاز تحتوي 



 وصالت متراوحة للتركيب في كل طرف من األطراف.
لتًرا في  24الصمامات المؤازرة الُمعدة لالستخدام في األنظمة التي تعمل بالوقود الدفعي السائل، مع ُمعدالت تدفق تزيد على  •

 .ميللي ثانية 100ميجاباسكال أو أكثر، مع وقت استجابة للُمشغل أقل من  7الدقيقة، تحت ضغط 
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها •

 (اإللكترونيات )للنظام المنسق  85الفصل  2.20

من النظام المنسق مجموعة واسعة من السلع االستراتيجية، بما في ذلك المعدات اإللكترونية القائمة  85إللكترونيات التي تندرج تحت الفصل تتناوال
ان بمثابة . تعمل لوحات البيانات التي تحتوي على اسم الجهة الُمصنعة ورقم طراز الُمعدة في كثير من األحيبذاتها وكذلك بعض المكونات اإللكترونية

. حتى ما إذا تم تحديد نوع ما من المعدات على أنه من المعدات االستراتيجية، فإن تحديد كون هذه المعدات لتحديد لهذه المعدات اإللكترونيةمفتاح ا
 تلبي المواصفات الموضحة في قوائم المراقبة الوطنية غالًبا ما يستدعي وجود دعم تقني.

 رالمستمر مصادر اإلمداد بالتيا 8504.40

 
 مصدر إمداد بالطاقة عالي الجهد   61الشكل 

 :مقدمة
.ُتعد بعض مصادر اإلمداد مستمرعلى المقومات ،التي تعمل على تحويل التيار المتردد إلى تيار  8504.40ينطبق عنوان النظام المنسق  •

 .االستراتيجية نظًرا الستخدامها في إنشاء مجال مغناطيسي ثابت في عملية فصل النظائر الكهرومغناطيسيةمن السلع  المستمربالتيار 
 

 :الشحنات
ثقيل يتم عادًة تعبئة وتغليف مصادر اإلمداد بالتيار المباشر العالي القدرة أو العالي الجهد في أقفاص مقواة، مصنوعة من الخشب الرقائقي  •

 . متر جانبًيا 3إلى  1كجم كما يمكن أن يبلغ طولها من  10000كيلو جرام إلى ما يصل إلى  1000من  وزنهايبلغ. الوزن 
وستحتوي . جافةمداد بالطاقة أن تستخدم المحوالت الُمصممة ليتم تعبئتها بالزيت، لكن في هذه الحالة يتم عادًة شحنها كما يمكن لمصادر اإل •

 .على حد سواء المعبئة بالزيتعلى الفتات توضح األوزان الجافة و 
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 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
 %. 0.1استقرار التيار أو الجهد بمعدل قوة أفضل من  هي اإلمداد بالطاقة االستراتيجيةمن أهم الميزات التي تتسم بها مصادر  •
 (. كيلو فولت أمبير 50أمبير أو أكثر، أي  500فولت بقوة  100عالي القدرة  المستمريجب أن توفر مصادر اإلمداد بالتيار  •
 (.كيلو فولت أمبير 20أمبير أو أكثر، أي  1لت بقوة كيلو فو  20عالي الجهد  المستمريجب أن توفر مصادر اإلمداد بالتيار  •

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها •
 المحوالت40. 8504

 
 ذات التردد المتغيروحدات التحكم في المحرك 62الشكل 

 :مقدمة
خاللها تحويل  77التي يتم من ”الدائرة الكهربائيةمحوالت التيار المتردد ومحوالت أيًضا على “ 8504.40ينطبق عنوان النظام المنسق  •

 )األحادي أو المتعدد الطور( إلى تردد مختلف.التيار المتردد 
إنه يوفر الطاقة عالية التردد المطلوبة لتدوير أجهزة ُيعد ُمغير التردد من أهم السلع االستراتيجية التي تندرج ضمن هذا التصنيف، حيث  •

 .الطرد المركزي الغازية لتخصيب اليورانيوم بسرعة عالية
تدار  ، ووحدات تحكم بالمحركالمترددومصادر اإلمداد بالتيار ، ، ومحركات التردد المتغيروالمحوالتتعرف أيًضا باسم المقومات العكسية، و •

 .بسرعة
 

 :الشحنات
 .تزازاتويتم تعبئتها في صناديق من الورق المقوى مع مواد تعمل على امتصاص الصدمات واالهتغليف مبدالت التردد بالبالستيكيتم عادًة  •

 
 المالحظات التفسيرية للنظام المنسق 77



 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
هرتز أو أكثر، بمثابة المعلمة الرئيسية للتمييز بين مبدالت التردد االستراتيجية  600القدرة على إنتاج خرج متعدد المراحل عند تردد  عدتُ  •

األخرى. إذا تحقق هذا الشرط، سيكون من المالئم توفير دعم تقني للتحقق مما إذا تم تلبية الشروط األخرى أيًضا  ”المحوالت االستاتيكيةو”
 أم ال.

 .هرتز أو أقل 400تقتصر معظم مبدالت التردد التجارية على معدل تردد قدره  •
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 .لعة أو التصرف بهالم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه الس •

 البطاريات األولية 85.06

 
 البطاريات الحرارية 63الشكل 

 :مقدمة
تحتوي هذه البطاريات التي  . تعتبر البطاريات الحرارية نوًعا خاًصا جًدا من البطاريات، األمر الذي يجعلها ُتدرج ضمن السلع االستراتيجية •

. ال يتم ُتستخدم لمرة واحدة على كهارل صلبة ومواد تنحل بالحرارة والتي بمجرد أن يتم إشعالها تذيب الكهارل الصلبة وتنشط البطارية
 .ستراتيجية إال إذا كان قد تم تصميمها أو تعديلها بغرض االستخدام في أنظمة الصواريخاعتبارها من السلع اال

 
 :حناتالش

 . يتم شحن البطاريات الحرارية في أقفاص بالستيكية أو معدنية أو صناديق ُمبطنة من الورق المقوى  •
 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
 . يتم تصنيع البطاريات الحرارية في مبيتات فوالذية ُمفرغة هوائًيا •

 اإلغالق.ُمحكمة ذو وجه زجاجي معدني  مانعات تسربيمكن أن تحتوي التوصيالت الكهربائية على  •
 .للتثبيتوشفاه موصلملولب  كما يمكن أن تحتوي على كابل •

تكون البطاريات الحرارية أغلى بكثير مقارًنة بالبطاريات األولية بناًء على أساس كل وحدة واحدة، األمر الذي يجعلها تكون بارزة ضمن  •
 .عنوان النظام المنسق

 
 :طات والتصرف بهاحجز المضبو 
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 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها
 

 

 

 

 األفران 85.14

 
 )الشكل األيسر( وفرن قوسي إلعادة الصهر )الشكل األيمن(فرن حثي فراغي  17الشكل 

 :مقدمة
. تشمل األفران على عدد من األفران الكهربائية التي ُتستخدم في المجال الصناعي أو في المعامل 85.14ينطبق عنوان النظام المنسق  •

)أو ( األفران الحثية الفراغية اج مكونات األسلحة النووية المتفجرةالتي ربما تكون ضمن السلع االستراتيجية )ألنه يمكن استخدامها في إنت
 (.8514.30)  ، أو األفران القوسية، أو أفران الصهر بالحزمة اإللكترونية( أو أفران البالزما8514.20ذات البيئة المراقبة( ) 

تشبه  . HIPs، التي ُتعرف أيًضا باسم أيًضا على المكابس متوازنة التضاغط على الساخن 85.14يمكن أن ينطبق عنوان النظام المنسق  •
، لكنها تعمل على ضغط وتلبيد األجزاء في آٍن واحد عن طريق وضع الغاز المضغوط لمكابس المتوازنة التضاغط على البارداهذه األفران 

إلمكانية استخدامها في إنتاج المكونات التركيبية للصواريخ مثل  . وُتعد من السلع االستراتيجية نظًراوالساخن على المواد في غرفة الضغط
 . ملحقات فوهة الصواريخ وأطراف رؤوس الصواريخ

 
 :الشحنات
 . يتم عادة شحن األفران األسطوانية والمكونات في أقفاص خشبية مزودة بأطواق حديدية ُتحمل من خاللها •
 .غطيتها أثناء عملية الشحن لمنع المواد الغريبة من الدخول إلى نظام الفرن يتم وضع ملصقات على منافذ مبيتات األفران ويتم ت •
. يتم عادًة شحن قد يتم تركيب البوتقات، ملفات التسخين الحثية، مشاعل البالزما، وقذائف الحزمة اإللكترونية أو تعبئتها بشكل منفصل •

 ات الهيدروليكية، ووحدات التحكم في أقفاص خشبية منفصلةمعدات الدعم مثل مضخات التفريغ، ومصادر اإلمداد بالطاقة، والمضخ
 



 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
. على المكابس المتوازنة التضاغط على الساخن إذا كانت مزودة بفرن مقاوم للسخونة 8514.10يمكن أن ينطبق عنوان النظام المنسق  •

 .المكابس المتوازنة التضاغط على الباردل لقد تم مناقشة الخصائص المميزة تحت مدخ
 . على األفران الحثية فقط 8514.20يقتصر عنوان النظام المنسق  •

سم  60)للتحكم في الجو(، وملف حثي طول قطره لقد تم تناول الخصائص المميزة الرئيسية تحت هذا العنوان وهي غرفة ُمغلقة  •
 .كيلو واط أو أكثر 5درجة مئوية، وطاقة بمقدار  850و أقل، وقدرة على التشغيل بدرجة حرارة أعلى من أ

 .”األفران األخرى الكهربائية والعاديةعنوان عام جًدا، ينطبق على جميع “ 8514.30عنوان النظام المنسق  •
األسطواني الطويل والمكبس الهيدروليكي الذي ُيستخدم لخفض يمكن تمييز األفران القوسية إلعادة الصهر من خالل المبيت  •

 .القطب ورفعه
كيلو واط أو أكثر وتكون قادرة على التشغيل بدرجة  50يجب أن تكون طاقة أفران الصهر بالحزمة اإللكترونية وأفران البالزما  •

 .درجة مئوية 1200حرارة أعلى من 
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 .تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بهالم يتم  •

 الكاميرات الرقمية 85.25
 :مقدمة
( أو كيميائًيا 8525)عنوان النظام المنسق تعتبر بعض الكاميرات من السلع االستراتيجية، بغض النظر عما إذا كانت ُتسجل الصور رقمًيا  •

 (. تشمل الكاميرات االستراتيجية التي من الممكن أن تندرج تحت هذا العنوان ما يلي: 90.06)عنوان النظام المنسق
 الكاميرات المحمية ضد اإلشعاع •
 الكاميرات عالية السرعة •
 كاميرات الرؤية الليلية •

 

 
 ( الشكل األيمن(، وكاميرا رؤية ليلية )الشكل األوسطعالية السرعة ))الشكل األيسر(، كاميرا كاميرا محمية ضد اإلشعاع  65الشكل 

 الكاميرات المحمية ضد اإلشعاع 8525.80
 مقدمة
االستراتيجية ألنها تتيح . وُتعد من السلع يتم تصميم الكاميرات المحمية ضد اإلشعاع أو تغليفها لتمكينها من العمل في بيئة عالية اإلشعاع •

 معالجة المواد عالية اإلشعاع، خاصة في عملية فصل البلوتونيوم في منشآت إعادة المعالجة.
 

 :الشحنات
 للصدماتمع وسادات ماصة  النوع التجارى  منيتم عامة شحن الكاميرات المحمية ضد اإلشعاع في حاويات بالستيكية  •
 .ت على اسم الجهة الُمصنعة، والطراز، والرقم التسلسلييجب أن تحتوي الملصقات ولوحات البيانا •
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 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
تمييزها من . يمكن من الفوالذ المقاوم للصدأ أو األلومنيومبمبيتعادًة ما تكون الكاميرات المحمية ضد اإلشعاع أسطوانية الشكل ومزودة  •

 .اآلخر طرفها ووحدة التوصيل الكهربي على طرفيهاخالل العدسات الخاصة بها الموجودة على أحد 
)عشرات اآلالف من الدوالرات األمريكية(، كما يمكن غالًبا تمييزها عن غيرها من الكاميرات من خالل القيمة العالية للوحدة الخاصة بها  •

 .ات السميكة المصنوعة من الزجاج الرصاصيسوالمبيتات المحمية، وغطاءات العد
 
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها •

 الكاميرات عالية السرعة 8525.80
 مقدمة
 .االستراتيجية، نظًرا إلمكانية استخدامها في تطوير األجهزة المتفجرة النووية واختبارهاُتعد الكاميرات عالية السرعة من السلع  •
 : تم تحديد نوعين من الكاميرات عالية السرعة في قائمة السلع المزدوجة االستخدام الخاصة بمجموعة موردي المواد النووية •

. تستخدم هذه الكاميرات مرآة ذات حركة دورانية سريعة والكاميرات اإلطارية لميكانيكية( ا)المرآة ذات الحركة الدورانيةالكاميرات  •
 لتحقيق معدالت إطارية عالية أو سرعات كتابية عالية.

ات درجة عالية من التخصص لتوليد تستخدم الكاميرات اإللكترونية السريعة والكاميرات اإلطارية مكونات بصرية وإلكترونية ذ •
 .الصور، وتكون أقل تميًزا من كاميرات المرآة ذات الحركة الدورانية

 
 :الشحنات
. لذلك يتم تعبئتها بشكل جيد للغاية بوصفها أدوات حساسة غالية الثمن. يتم عادًة غالًبا ما تكون هذه الكاميرات كبيرة، وثقيلة، وباهظة الثمن •

 شحنها بشكل فردي.
 

 (:الخصائص ضمن فئة النظام المنسق )تمييزالتحديد 
(، وغالية مئات من الكيلوجرامات(، وثقيلة ) متر على الجانب 1)تقريًبا كما ذكر تحت عنوان الشحنات، غالًبا ما تكون هذه الكاميرات كبيرة  •

(، ويمكن أن تساعد هذه الخصائص في تمييز هذه الكاميرات عن الكاميرات الرقمية األخرى دوالر أمريكي 100,000ما يزيد على الثمن ) 
 التي يتم شحنها بموجب رمز النظام المنسق هذا. 

سات كبيرة )لدفع المرآة الدوارة(، وعدتحتوي كاميرات المرآة ذات الحركة الدورانية غالًبا على مبيتات معدنية، ومدخل للغاز عالي الضغط  •
 )لكاميرات المرآة ذات الحركة الدورانية التي تعمل باألفالم األقدم.(ية الجودة، وقالب دائري أو نصف دائري ُمميز عال

لقطة في  225,000ولكي يتم تصنيفها على أنها من السلع االستراتيجية، ينبغي أن تكون ُمعدالت التسجيل بها أسرع من  •
 ميكروثانية. /ملم 0.5الثانية أو تكون سرعات الكتابة المتتالية أسرع من 

كبيرة، في أنها تكون مزودة بعدسات كبيرة عالية الجودة الكاميرات اإللكترونية السريعة والكاميرات اإلطارية ُتشبه كاميرات تسجيل الفيديو ال •
 .مربعوخزانة إلكترونية على شكل 

ولكي يتسنى تصنيف تلك الكاميرات على أنها من السلع االستراتيجية، يجب أن يبلغ زمن الدقة أو زمن التعرض الخاص بها  •
 .نانو ثانية أو أقل 50

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها



 .ية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بهالم يتم تحديد أ •
 كاميرات الرؤية الليلية 8525.80

 مقدمة
. ُتستخدم هذه الكاميرات في لتقديم صورة صالحة لالستعمال من قبل الُمستخدم جداتعمل ُمشددات الصورة على تضخيم الضوء الخافت  •

 التطبيقات العسكرية الخاصة بتصويب األسلحة أو المراقبة البصرية. 
 

 :الشحنات
 .بوجه عام ُتشحن كاميرات الرؤية الليلية في صناديق من الخشب المقوى ُمبطنة بوسادات •

 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
. بعضها ُمصمم لالستخدام المزدوج، ولكن البعض المناظير أو كاميرات المراقبة إلى حد كبير الليليةكاميرات الرؤية يمكن أن تشبه  •

 (. MILSPECاآلخر ُمصمم أساًسا لالستخدام العسكري ) 
 ”متقارن بواسطة شحنات القصف اإللكترونيكاميرات الجهاز ال“أو  “بكاميرات تكثيف الصوريمكن أن ُتسمى “ •

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها •
 أنظمة الرادار 85.26

 
 (. الشكل األيمن(، والتتبعية بالليزر )الشكل األوسطوالتتبعية )الجوية )الشكل األيسر(،  –وحدات الرادار  18الشكل

 :مقدمة
. ُتصدر الرادارات نبضات من الطاقة الكهرومغناطيسية وتعمل على اكتشاف الطاقة الُمنعكسة إليها وحساب المسافة إلى الجسم المرصود •

النسيابية من الطائرات بدون طيار )على سبيل المثال، من خالل يمكن استخدام أجهزة الرادار الُمصممة ألنظمة الصواريخ لتوجيه القذائف ا
( أو دمج األحمال اآلجلة )على سبيل المثال، من خالل قياس االرتفاع بواسطة الرادار(. كما يمكن استخدامها ضاريس األرضيةتصوير الت

 أيًضا على األرض لتتبع مركبات اإلطالق. 
 . باستخداماتها العسكرية والتجارية التقليدية واسعة النطاقتتميز أجهزة الرادار أيًضا  •

 
 :الشحنات
. تكون أنظمة المحرك وهيكل الهوائي حساسة جًدا. لذلك يتم تعبئتها في يتم عادًة تغليف أجهزة الرادار بأكياس بالستيكية ويتم تعبئتها بعناية •

ت ُمبطنة بوسادت المتصاص الصدمات. ُيمكن استخدام مجموعة واسعة من ُملحق ُمحكم السد )ال ينفذ منه الهواء( ويتم شحنها في حاويا
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 .ية بما في ذلك البراميل المعدنية، والصناديق الخشبية، والصناديق الُمركبة أو المعدنيةالحاويات الخارج
 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
. يتم عادة تصميم أنها أو مجموعة الهوائي الُملحقة مع اآللية ذات المحورين للحركةيمكن تمييز أجهزة الرادار من خالل الصحن الخاص ب •

ظمة الرادار الخاصة بالصواريخ والطائرات بدون طيار على أنها مجموعة واحدة تتكون من هوائي المجموعة الفرعية ويوجد في نهاية أحد ا
 قريًبا وجودةالمألطراف والمكونات األخرى في مبيت أو أكثر من المبيتات 

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها •
 المكثفات 85.32

 
 المكثفات  67الشكل 

 :مقدمة
 . السلع االستراتيجيةرغم أن المكثفات العادية شائعة للغاية، إال أن الغالبية العظمى من المكثفات ال تعتبر من  •
ُتحدد قوائم المراقبة الخاصة بمجموعة موردي المواد النووية واتفاق واسينار نوعين من المكثفات هما مكثفات التفريغ النبضي الخاصة  •

 .ومكثفات تخزين الطاقة العالية
 .ية لمجموعات اإلطالق الخاصة باألسلحة النوويةُتعتبر مكثفات التفريغ النبضي من السلع االستراتيجية ألنها ُتدرج ضمن المكونات الرئيس •
 .ُتعرف المكثفات أيًضا باسم المواسعات •

 
 :الشحنات
)تحتوي كل بكرة على اآلالف من المكثفات(، بينما يتم عادة شحن المكثفات يتم غالًبا شحن المكثفات الشائعة في بكرات شريطية  •

 في صناديق متينة بكميات صغيرة. االستراتيجية 
 

 (:النظام المنسق )تمييز الخصائص ضمن فئةالتحديد 
 .تختلف المكثفات االستراتيجية بشكل ملحوظ عن المكثفات الصغيرة، الرخيصة التي ُتستخدم عادة في اإللكترونيات االستهالكية •



. تكون قيم االستهالكية بكميات تصل إلى عشرات اآلالفيتم عادة شحن المكثفات الشائعة الُمستخدمة في مجال اإللكترونيات  •
(، ومنخفضة الكتلة على مقياس الملليمترات~ دوالر أمريكي لكل وحدة(، وصغيرة )  0.01) ة بها منخفضة جًدا الوحدة الخاص

 (. الجرام) 
 100إلى  10تتميز مكثفات التفريغ النبضي بملخص تعريفي مختلف للغاية، حيث عادًة ما يتم شحنها بكميات تتراوح ما بين  •

 كل  )على مقياس السنتيمترات وتزن ُمكثف، مع قيم وحدة تبلغ مئات من الدوالرات لكل وحدة، كما أنها تكون أكبر إلى حد بعيد 
 (. الجراماتمئات من منها 

. ينبغي أن يكون ُمعدل تبه أن شحنة من المكثفات تعتبر من السلع االستراتيجية، سيكون هناك حاجة إلى فحص المواصفات الفنيةإذا اش •
 .فولت على األقل إلجازة إجراء مزيد من التحقيقات 750الجهد الخاص بها 

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

. يجب وجود لصدمة كهربائية ُيعّرضإنها تخزن الطاقة الكهربائية مما يشكل خطًرا ينبغي توخي الحذر عند التعامل مع المكثفات، حيث  •
 سلك تقصير بين أقطاب المكثف. 

 .وقد تحتوي بعض المكثفات أيًضا على زيوت خطرة •
 فولت 1000المفاتيح الخاصة بالجهد الكهربي الذي يتجاوز  8535.30

 
 واألوسط( والكريترون )الشكل األيمن()الشكل األيسر فرجات شرر مستحثة  68الشكل 

 :مقدمة
عادًة األجهزة الكهربائية الُمستخدمة في أنظمة توزيع الطاقة الكهربائية، ويشمل أيًضا أنواع المفاتيح  85.35يشمل عنوان النظام المنسق  •

المفاتيح اإللكترونية التي ما في ذلك “فولت، ب 1000الخاصة ُبمعدالت الجهد الكهربي التي تتجاوز  85.36التي تم وصفها تحت العنوان 
هذا الوصففرجات الشرر المستحثة  التي تالئم أجهزة تحويل التوصيل االستراتيجية من. ”تعمل بدون وجود قاطع كهربي لغلق الدائرة

 (.واألسبريترون  )مثل الكريترون د )الكاثود( البار وصمامات المهبط
 . 8540.89يمكن أن يصنف التجار صمامات المهبط )الكاثود( البارد تحت عنوان النظام المنسق  أنه الحظ •

 .في مجموعات إطالق األسلحة النووية ُتعد تلك المفاتيح من السلع االستراتيجية ألنها تعتبر مكوًنا من المكونات األساسية •
 

 :الشحنات
. هذه المفاتيح عبارة عن مكونات إلكترونية صغيرة، يبلغ طولها لم يتم تحديد أي مواصفات معينة أو ُمميزة بشأن تعبئة وتغليف هذه السلعة •

 عادًة بضعة سنتيمترات فقط على الجانب.
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 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
 )لوحتان مستويتان وزناد مركزي واحد(. فرجات الشرر المستحثة عبارة عن إسطوانات سيراميكية مزودة بثالثة موصالت خارجية معدنية  •

 15أمبير أو أكثر ووقت تأخير األنود  500يمكن تصنيفها على أنها من السلع االستراتيجية إذا بلغ تيار الذروة الخاص بها  •
 .ميكروثانية أو أقل

سنتيمتر، مزودة بثالثة موصالت  1مات األسبريترون هي مصابيح زجاجية أسطوانية صغيرة، يبلغ طولها وكذلك طول قطرها حوالي صما •
يوضع عليها عادًة ُملصق و أيًضا  . صمامات الكريترون تشبه صمامات األسبريترون ولكنها تحتوي على أربعة موصالت خارجية. خارجية

 وي على مواد مشعة. تحذيري يشير إلى أنها تحت
يمكن تصنيف صمامات األسبريترون وصمامات الكريترون على أنهما من السلع االستراتيجية إذا بلغ تيار الذروة الخاص بهما  •

 .كيلو فولت أو أكثر 2.5ميكروثانية أو أقل، وُمعدل الجهد  10أمبير أو أكثر، ووقت تأخير األنود  100
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها •

 األنابيب الُمضاِعفة للضوء 8540.89أو  8540.81

 
 أنابيب ُمضاِعفة للضوء  69الشكل 

 :مقدمة
السلعة االستراتيجية الُمصنفة تحت هذا الرمز هي  ”الُمستقبلصمامات وأنابيب الُمضخم أو إلى “ 8540.81ُيشير رمز النظام المنسق  •

األنبوب الُمضاعف للضوء، وهو عبارة عن أنبوب م فرغ حساس للضوء يشمل مهبط )كاثود( انبعاث بتأثير الضوء ومضاعف إلكترونات. 
لضوء الساقط، مما يساعد على كشف مضاعفة التيار الُمنتج من خالل ا وهي أيًضا عبارة عن كاشفات ضوء حساسة للغاية تعمل على

 . وتعتبر من السلع االستراتيجية نظًرا إلمكانية استخدامها في إجراء التجارب النووية. الفوتونات الفردية
 

 :الشحنات
بطبقة غير . قد يتم تغطية النوافذ يتم عادًة شحن األنابيب الُمضاِعفة للضوء في صناديق فردية من الورق المقوى مع مواد ماصة للصدمات •

 شفافة لحمايتها. قد يتم وضع غطاء واقي على أسالك التوصيل الُعرضة للتلف. 
)الكاثود( يجب أن يحتوي الملصق على اسم الجهة الُمصنعة ورقم الطراز، كما يجب أن يتم توفير بطاقة بيانية توضح أبعاد المهبط  •

 .ادة النبضةالضوئي والزمن المطلوب لزي 
 



 ائص ضمن فئة النظام المنسق(:)تمييز الخصالتحديد 
. يمكن تمييز األنابيب الُمضاعفة للضوء من خالل على األنابيب الُمضاعفة للضوء فقط 8540.81ال يقتصر عنوان النظام المنسق  •

سلًكا  11) هربائية ك التوصيل الك، والعدد الكبير من أسالالتي تشبه المرايا  أنابيب التفريغ الزجاجية الخاصة بها، واألسطح عالية االنعكاس
 (.أو أكثر

( والنطاق الضخم نانوثانية 1)أقل من بسرعة الزمن المطلوب لزيادة النبضة الكهربائية  اإلستراتيجية تتميز األنابيب الُمضاعفة للضوء •
 (سم مربع 20للمهبط )الكاثود( الضوئي )أكبر من 

 
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 .معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بهالم يتم تحديد أية مشكالت  •

 
 

 مسرعات الجسيمات 8543.10 •

 
 (يمين ) اآلبار تسجيل معدات و( يسار) النيوترونات مولدات 70 شكل

 

 مقدمة
 

 تحت هذا العنوان , تعتبر مولدات النيوترونات ذات أهمية استراتيجية. مولدات النيوترونات تسّرع أيونات •
 مما يؤدى إلى انتاج , باتجاههدف من الديوتريوم أو التريتيوم مما يسبب تفاعالت انصهاريةالديوتريوم أو التريتيوم  

 تعتبر سلع استراتيجية ألن النيوترونات المنَتجة يمكن استخدامها لبدأ جهاز تفجير نووى. نيوترونات
 فيتسجيل آبار النفط و تصوير النيوترونات شعاعًيامن اإلستخدامات غير النووية الشائعة استخدامها  •

 
 الشحنات:
معدات مولدات النيوترونات المستخدمة لتسجيل اآلبار الكاملة عادًة ما يتم تعبئتها في أنابيب بالستيكية طويلة أو صناديق خشبية أو  •

 خشبية رقائقية مدعمة بأطواق من الصلب أو في صناديق معدنية
 التي بمفردها يمكن تعبئتها في صناديق خشبية أصغر مع أطواق معدنية األنابيب النيوترونية •

 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
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 .على مسرعات الجسيمات, لذا هو ليس مخصصا لمولدات النيوترونات 8543.10 ينطبق عنوان النظام المنسق •
  (in a sealed source)الملصقات يمكن أن تشير إلى أن الحزمة تحتوى على مواد مشعة, خصوصا التريتيوم  فى مصدر مغلق •

 أنابيب النيوترونات قد تكون مصنوعة من األكريل  أو الزجاج أو السيراميك أو الصلب •
 استراتيجية, مولد النيوترونات يجب أن يكون مصمما للعمل بدون نظام تفريغ خارجي السلعة ي تعتبرلك •

 

 

 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 مولدات النيوترونات قد تحتوى على التريتيوم و يجب التعامل معها بحذر و وفقا لذلك •

 

 مولدات اإلشارة 8543.20

 
 مولدات النبض  71الشكل 

 :مقدمة
)جهاز لتوليد إشارات كهربائية معروفة الموجة، والشكل، والمقدار، والتردد، على مولدات اإلشارة  8543.20ينطبق عنوان النظام المنسق  •

 وما إلى ذلك(. 
من السلعة االستراتيجية المهمة نظًرا إلمكانية استخدامها في تشخيص أداء معدات التسجيل  بموجب هذا العنوان، تعتبر مولدات النبض •

 .في التجارب النوويةعالية السرعة التي ُتستخدم 
( من خالل رمز النظام المنسق هذا، بالرغم من أن مولدات 8504.40 )انظر العنوان الحظ أنه يتم أحياًنا اإلعالن عن مبدالت التردد •

 .لغازيةاإلشارة ال تنتج طاقة خرج عالية وال يمكن أن تعمل بمثابة مصادر إمداد بالطاقة ألجهزة الطرد المركزي ا
 

 :الشحنات
صناديق من الورق الُمقوى ُمبطنة بمواد من بالستيك البوليسترين حول الوحدة المتصاص الصدمات يتم عادًة تعبئة مولدات النبض في  •

 .واالهتزازات التي تحدث خالل عملية النقل
 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
 . على مولدات النبض فقط 8543.20ال يقتصر عنوان النظام المنسق  •
ساسية للمستخدمين التحكم في ُمعدل تكرار التردد أو النبض، ومدى عرض النبض، ومستويات النبض عالي الجهد، تتيح مولدات النبض األ •



في الزمن  . كما يوجد منتجات أكثر تعقيًدا تتيح التحكمومستويات النبض منخفض الجهد، ووقت تأخير الُمشغل الداخلي أو الخارجي
. ولكي يتسنى تصنيف مولد النبض من السلع االستراتيجية، يجب أن يكون زمن انتقال االمطلوب لزيادة النبضة الكهربائية أو خفضه

 (.نانو ثانية 0.5) بيكوثانية  500النبضة الخاص به أقل من 
. كما تحتوي كيلو جرام 3~سم تقريًبا، وتزن  x 30سم  x 20سم  10تحتوي مولدات النبض عادًة على خزانات إلكترونية، يبلغ بمقياس  •

 (.”سطحية“أو  ”خارجية“وتكون  ”الزناد“عادًة على موصالت للكابالت متعددة المحور )تسمى غالًبا بـ 
 

 آالت وأجهزة كهربائية أخرى  8543.70

 
 مجموعات إطالق 72الشكل 

 مقدمة
. ُتعد والتي ُتعرف أيًضا باسم مجموعات اإلطالق، تحت رمز النظام المنسق هذايتم عادًة تصنيف نظم إطالق المفجرات اإللكترونية،  •

 بعض مجموعات اإلطالق من السلع االستراتيجية نظًرا الستخدامها في قدح مفجرات األسلحة النووية في التوقيت الدقيق.
 

 :ناتالشح
يتم عادًة تعبئة مجموعات اإلطالق في صناديق من الورق الُمقوى ُمبطنة بمواد من بالستيك البوليسترين حول الوحدة المتصاص الصدمات  •

 .واالهتزازات التي تحدث خالل عملية النقل
 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
تصنيفها على أنها من السلع االستراتيجية، . ولكي يتسنى عالمات توضح كيفية توصيلها بالمفجراتتحتوي مجموعات اإلطالق عادة على  •

قدرة اإلطالق “. وًيشار إلى ذلك غالًبا بمصطلح يجب أن تكون ُمصممة بهدف االستخدام في إطالق المفجرات االستراتيجية المتعددة
 .”المتوازية

. وتحتوي الوحدات اليدوية اديق إلكترونية متينة وُمدمجة مزودة بموصالت لربط المفجراتوعادًة ما تحتوي مجموعات اإلطالق على صن •
 أيًضا على مفاتيح تسليح )تكون غالًبا مزودة بمفتاح قفل للسالمة( وزر إطالق.

 “زة التفجيرأجه“أو ببساطة  ”بوادئ التفريغ المكثف“أو  “وحدات التفريغ المكثفيمكن أن تسمى مجموعات اإلطالق بـ “ •
 .8543.20: يمكن أن يصنف التجار مجموعات اإلطالق هذه تحت عنوان النظام المنسق الحظ •
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 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 85.32)راجعتفريغ نبضي التي تخزن الطاقة الكهربائية مما قد ُيعرضك لصدمة كهربائية  مكثفاتتحتوي مجموعات اإلطالق على  •
 (. المكثفات

 
 

 ()المركبات المنسق للنظام  87الفصل  2.21

 الدبابات والمركبات القتالية األخرى المدرعة 87.10

 
 شحنات المركبات القتالية المدرعة 73 الشكل

 :مقدمة
 . يشمل هذا العنوان الدبابات والمركبات القتالية األخرى المدرعة وقطع الغيار الخاصة بمثل هذه المركبات •

 هي مركبات قتالية مصفحة مثبتة على مسارات , عادًة مع برج أسلحة الدبابات
 .يتم نقل الدبابات والمركبات القتالية المدرعة، عادة مع برج مراقبة األسلحة، باستخدام خطوط السكك الحديدية •
 .كل جزئي فقطعادًة ما تكون المركبات األخرى المدرعة مزودة بعجالت و تكون أخف وزًنا، ويمكن أن تكون مدرعة بش •

 
 :الشحنات
 . يتم عادًة شحن المركبات المدرعة ُمركبة بشكل كامل، باستثناء نظم األسلحة •
 .تبالرغم من أنه يمكن أن يتم تعبئتها في حاويات، إال أنه يتم شحنها عادًة باستخدام وسائل النقل الُمصممة لنقل البضائع المزودة بعجال •

 
 فئة النظام المنسق(:)تمييز الخصائص ضمن التحديد 
 .يمكن تمييز المركبات المدرعة بسهولة من خالل دروعها، وبنيتها الثقيلة الوزن، ونظم األلوان العسكرية •



م نظًرا ألن المركبات ُمصممة خصيًصا أو ُمعدلة لالستخدام العسكري، فإن البضائع التي تقع أسفل عنوان النظام الُمنسق هذا دائًما ما يت •
 .ئع استراتيجيةاعتبارها بضا

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 .لم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بها •
 
 

 )الطائرات،والمركباتالفضائية،وقطعالغيارالخاصةبها(المنسق للنظام  88الفصل  2.22

 الطائرات والمركبات الفضائية 88-02

 
وطائرة بجناح دوار مزودة بخزانات  مل ثابتين ذوي قدرة عالية على التح طويلين )الـشكل األيـسر( طائرة بجناحين –طائرات بدون طيار  -  74الـشكل 

 )الشكل األيمن ( .  للمواد الكيميائية وقضبان للرش

 :مقدمة
، 8802.20. تنطبق عنــــاوين النظــــام المنســــــــــــــق على الطــــائرات الهليكوبتر 8802.12و 8802.11ينطبق عنواني النظــــام المنســــــــــــــق  •

 . على الطائرات األخرى  8802.40، و8802.30و
)التي تســـمى في كثير من األحيان   حيث أصـــبحت هذه المركبات ؛ ومن الســـلع االســـتراتيجية الهامة المصـــنفة هنا المركبة الجوية بدون طيار •

لتطبيقات مثل الرش الزراعي والتصـوير الفوتوغرافي والمراقبة والبحث واإلنقاذ  ا للعديد من بشـكل متزايد اإلسـتخدام طائرات بدون طيار( شـائعة
حموالت   تنقلأن  منها لصـغيرة جدالطائرات اليمكن حيث ،  فإنها تمثل أيضـا تهديدات اسـتراتيجية متنامية  ومع ذلك ،  ورسـم الخرائط والمسـح

 . دقيقة كيميائية أو بيولوجية إلى مواقع 
 

• HS 8802.60  .ينطبق على المركبات الفضائية ومركبات اإلطالق 
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 الطائرات بدون طيار 75الشكل  

 الشحنات
ــحنها ، ما يتم تفكيك الطائرات بدون طيار غالبًا  • ــندوق واحد أو في كثير من األحيان و  لشـــ ــم الطائرة  يحتوى على  أكثريخصـــــص لها صـــ جســـ

 .  واألجنحة والذيل ومعدات الهبوط ونظام الدفع بشكل منفصل
 . التحكم األرضية في الطيران بشكل منفصلأجهزة  شحنويمكن أيًضا  •

 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 

 
عادة ما تكون تصــــــــاميم الجناح  و ؛  ،  ولكنها عادة ما تكون أصــــــــغر وتفتقر إلى قمرة القيادةالمأهولة الطائرات بدون طيار تشــــــــبه الطائرات  •

محركــات احتراق داخلي أو  باألنظمــة األكبر تعمــل في حين  ، األنظمــة الصــــــــــــــغيرة بمحركــات كهربــائيــة تعمــلو  ، مــدفوعــة بمروحــةبهــا الثــابــت 
 توربينات. 

 المؤشرات إلى أن الطائرات بدون طيار تشمل استراتيجية : تشير 
 كجم 500على حمل حموالت  القدرة .1
 كيلومتر أو أكثر 300 نطاق .2
 لتر أو أكثر من السائل 20على رش  القدرة .3
 عمل بشكل مستقل أو خارج النطاق البصري المباشر.ال .4

 
 . HS 88.02صغيرة وخفيفة على نحو غير عادي بالنسبة للشحنات النموذجية التي تستخدم عنوان تكون  فإنها الطائرات بدون طيار المفككة عند شحن •

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 .لم يتم رصد أى قضايا مصادرة وتصرف لهذه السلعة
 
 
 
 



  المنسق )السفن( للنظام 89الفصل  2.23
 السفن الحربية 8906.10

 : المقدمة 
 .مسلحة ومصممة لتحمل الضرر كما أنها ، خصيصا للقتال ةفن الحربية هي سفن مصممة أو معدالس •

 
 :الشحنات
 وسائل النقل الخاصة بها. ويمكن أيضًا توفير لها ،  الثقيلة النقلباستخدام سفن  يتم شحنهاالسفن الحربية  •

 
 النظام المنسق(:)تمييز الخصائص ضمن فئة التحديد 
 .  استراتيجيةسلع  دائًماتعد  HSتعتبر السلع التي تندرج تحت هذا البند ف،  لالستخدام العسكري  ةنظًرا ألن السفن ُمصممة خصيًصا أو ُمعد •

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 .لم يتم رصد أى قضايا مصادرة وتصرف لهذه السلعة •

 ( يهتصوير البصرية و القياس المعدات )للنظام المنسق  90الفصل  2.24

 )أفالم( الكاميرات 6.90

 

 ةمقدم
من الممكن أن يتم شحن الكاميرات ذات المرآة الدوارة ،و . 85.25اميرات اإلستراتيجية رقمية اآلن وتمت مناقشتها بموجب أصبحت معظم الك •

  HSالقديمة )التي يحتمل استخدامها( القائمة على الفيلم بموجب رمز 
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 الليزر 13.290

 

 
 الليزر الصناعي والعالمات النموذجية 19الشكل 

 :مقدمة
مناطق فوق البنفســجية   مم )  1نانومتر و 1تنتج أشــعة الليزر أو تضــخم إشــعاًعا كهربائًيا مغناطيســًيا متماســًكا في نطاق الطول الموجي بين  •

 ومرئية ودون حمراء من الطيف(. 
 تخدامها في تخصيب اليورانيوم بالليزر أو في التطبيقات العسكرية.تعتبر إستراتيجية ألنه يمكن اس العديد من أشعة الليزر القوية •

 



 :الشحنات
 لها . صدمات أو صناديق مصممة خصيًصاال ضدتعبئتها في صناديق خشبية  ويتم ،إلى أن تكون كبيرة ومكلفة أشعة الليزر الخاضعة للرقابةتتجه   •  

 المنسق(:)تمييز الخصائص ضمن فئة النظام التحديد 
 

ــعة الليزر فريد من نوعه   HS   9013.20 نظام • ا إدراك الرمز الدولي لمخاطر الليزر(  والتعرف عليه، ألشـ ــً ــوصـ ــبًيا )خصـ ــيًطا نسـ  ،   أمًرا بسـ
 .   ولكن تحديد ما إذا كانت تفي بمعايير التحكم المعقدة يمكن أن يكون تحديا كبيرا

 : بحث ما إذا كانت أشعة الليزر تستحق مزيًدا من اللقد تساعد التوجيهات العامة التالية في التحديد السريع  •
 .  قد تنتج أشعة الليزر من الفئة الرابعة ما يكفي من الطاقة لجعلها ذات أهمية استراتيجية •
 كم. واط متطلبات التح 1، لن تستوفي أشعة الليزر التي تنتج أقل من  بصورة عامة •

 
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

ــعًبا من الناحية الفنيةحذيرت • ــريعات الوطنية أمًرا صــــ ــة بالتشــــ ــفات المراقبة الخاصــــ ــعة الليزر تفي بمواصــــ   ؛ وعليه: يعد تحديد ما إذا كانت أشــــ
 .  للسلطة الوطنية نيتقُينصح بالدعم ال

أجهزة وأدوات المالحة الجوية والفضائية 9014.20

 

 مقاييس التسارع )اليسار والوسط( والجيروسكوب )يمين( 77الشكل 
 

 : مقدمة
 

     HSامنظ تحت الســلع االســتراتيجية التي تندرج تعد أجهزة االســتشــعار بالقصــور الذاتي مثل مقاييس التســارع وأجهزة الجيروســكوب من أمثلة  •
وتعد اســـتراتيجية ألنها تســـتخدم في   ؛  الجيروســـكوب القوى الدائريةتســـارع( وتقيس أجهزة التقيس مقاييس تســـارع القوى الخطية ) و  ، 9014.20

 . والتحكم واالختبارتوجيه الصواريخ والمالحة 
 .HS 90.31الحظ أن مقاييس التسارع والجيروسكوبات غير المستخدمة في المالحة ستصنف تحت ت •
 يمكن أن تسمى الجيروسكوبات "أجهزة استشعار معدل •

 :الشحنات
جهاز واحد في كل صــندوق  . تجري عادًة تعبئتها في صــورة االســتشــعار الحديثة التي تعمل بالقصــور الذاتي صــغيرة جًدا وخفيفة الوزن أجهزة  •

. تجري تعبئتها عادًة في حقائب بالســــــتيكية خاصــــــة لونها أســــــود أو وردي للحماية اإللكتروســــــتاتيكية فهي تميل ألن يتم شــــــحنها  مع كابالتها
 حد إلى عشرات( وتعد غالية السعر )آالف من الدوالرات األمريكية لكل واحد(.  بكميات صغيرة )وا

  عادة ما يتم تعبئتها واحدة لكل صـــندوق مع الكابالت الخاصـــة بهاو  ، أجهزة اســـتشـــعار القصـــور الذاتي الحديثة هي صـــغيرة جدا وخفيفة الوزن  •
لحماية الكهروســـتاتيكية. أنها تميل إلى أن يتم شـــحنها بكميات صـــغيرة  وعادة ما تكون معبأة في أكياس بالســـتيكية خاصـــة ســـوداء أو وردية ل، 

 .  ( )منها إلى عشرات( ومكلفة )اآلالف من الدوالرات األمريكية لكل منهما
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 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
ــر  • ــكوبات على علب معدنية    HS 9014.20نظام  ال يقتصـ ــارع والجيروسـ ــكوبات. عادًة ما تحتوي مقاييس التسـ ــارع والجيروسـ على مقاييس التسـ

عادًة ما تحتوي مقاييس التسارع على سهام اتجاهية مستقيمة ، بينما تحتوي الجيروسكوبات   ،  ُمشكلة بدقة ، بضع سنتيمترات على أحد الجانبين
 . هم ثقوب متصاعدة لربطها بنظام أكبر وموصالت أو دبابيس كهربائيةعادة ما يكون لدي ، على سهام منحنية

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 .لم يتم رصد أى قضايا مصادرة وتصرف لهذه السلعة •

 

 معدات وأجهزة المسح 90.15

 . عدادات الجاذبية وأدوات تسجيل اآلبار باستخدام مولدات النيوترونات HS 90.15 نظام  تشمل البنود اإلستراتيجية التي تندرج تحت 
 

 الجاذبية متر 9015.80

 
 متر الجاذبية النسبية )اليسار والوسط( ومقياس الجاذبية المطلق )يمين(  78الشكل 

 
 :مقدمة
تعتبر أجهزة قياس الجاذبية استراتيجية بسبب استخدامها في تحسين دقة الصواريخ قد يطلق عليها أيًضا مقاييس الجاذبية أو أجهزة قياس   •

 .الجاذبية األرضية أو مقاييس التدرج
 

 :الشحنات
 .حساسة ومكلفة الجاذبية في الحاالت المخصصة كمعدات إلكترونيةعادة ما يتم تعبئة مقاييس 

 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
 . ال يقتصر على أجهزة قياس الجاذبية  HS 9015.80نظام    •
ــبية •   ،كيلوغرام( 100تحتوي أجهزة قياس الجاذبية المطلقة على غرفة فراغ أســـطوانية وثقيلة جًدا )~  ،  مقاييس الجاذبية قد تكون مطلقة أو نسـ

ــيارة في   ــابهة لبطاريات السـ ــامير تســـوية ، وهي مشـ ــبية على مؤشـــرات مســـتوى )قد تكون من نوع الفقاعة( ، ومسـ تحتوي مقاييس الجاذبية النسـ
 (. ولكن جميع مقاييس الموجاتالجاذبية استراتيجية )  ال تعتبر جميع مقاييس -الحجم والشكل. الدقة مهمة 



 :حجز المضبوطات والتصرف بها
للسلطة  نيتقُينصح بالدعم التحذير: إن تحديد ما إذا كان مقياس الجاذبية يفي بمواصفات التحكم في التشريعات الوطنية يمثل تحدًيا تقنًيا.   •

 . الوطنية
 

 أنظمة األشعة السينية 9022.19

 
 )يمين( )يسار( وفالش األشعة السينية LINACأنظمة األشعة السينية.  79الشكل 

 
 :مقدمة
يمكن أن تكون أنظمة األشعة   ،  على األجهزة التي تستخدم األشعة السينية لألغراض غير الطبية وغير السنية  HS 9022.19ينطبق نظام  •

 السينية استراتيجية ألنها تستخدم الختبار محركات الصواريخ الصلبة وأنظمة األسلحة النووية. 
 

 :الشحنات
 تعبأ اآلالت الصغيرة في صناديق خشبية.عادة ما  •
 . أنظمة أكبر مباشرًة بالبليت أو محمولة على االنزالق ربطيمكن  •

 
 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
 وأنظمة األشعة السينية الوميضية. LINACsتشمل أنظمة األشعة السينية ذات األهمية االستراتيجية  •

 

ي أو أكثر، في حين يجب أن يكون مســـــــــــــتوى طاقة  غمي 2مســـــــــــــتويات طاقة تبلغ  LINACsكون لدى يجب أن ي •
 كيلوفولت أو أكبر.  500أنظمة األشعة السينية الفالشية 

 متر على الجانب.  2-1  تكون  هي عادة متكاملة في وحدة مستطيلة واحدة ، وعادة ما LINACsأنظمة  •
تحتوي أنظمة األشعة السينية الفالشية على ثالثة مكونات رئيسية: رئيس األشعة السينية األسطواني، ومولد  قد •

 األشعة السينية النبضي )المسرع(، ووحدة التحكم.
ــينية أســـطوانية ، ومولد أشـــعة   قد  • ــية: رأس أشـــعة سـ ــينية الفالش على ثالثة مكونات رئيسـ تحتوي أنظمة األشـــعة السـ

ــينية نابض  ــرع( ، ووحدةســـــــ ــينية حوالي  ؛  تحكم )مســـــــ ــعة الســـــــ ــرات   2-1يبلغ طول رؤوس األشـــــــ متر وقطر عشـــــــ
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 . السنتيمترات
 ينبغي أن توفر لوحات أسماء الشركات المصنعة المعلومات الهامة الالزمة لتحديد الهوية، مثل اسم الشركة المصنعة ورقم الطراز.   •

 
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 .قضايا مصادرة وتصرف لهذه السلعةلم يتم رصد أى 

  أدوات لقياس الضغط  209026.

 
 محول الضغط 80شكل 

 :مقدمة
المعروف أيضــــــا باســــــم مقياس الحجاب الحاجز للمكثفات أو "مقاييس الضــــــغط  و أداة ذات أهمية اســــــتراتيجية لقياس الضــــــغط ، هو  محول الضــــــغط    

تقوم محوالت الضــــغط بقياس ضــــغط الســــائل أو الغاز في النظام   ،  العمليات في مرافق تخصــــيب اليورانيومالكهربائي"، ألنه يمكن اســــتخدامه لمراقبة 
 .وتحويل القياس إلى إشارة إلكترونية يمكن إرسالها إلى معدات التسجيل

 
 :الشحنات

عند شــحن أكثر من  ،  الورق المقوى القوي عادة ما تكون محوالت الضــغط مختومة من البالســتيك ومعبأة جيًدا بشــكل فردي في صــناديق من 
 .  صندوق ، يتم وضع هذه الصناديق الفردية في صندوق أكبر لشحنة واحدة

 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
ضــــــــــــغط  لمحوالت الضــــــــــــغط ، لكن محوالت الضــــــــــــغط فريدة إلى حد ما مقارنة بأدوات قياس ال من نوعه ليس فريًدا  HS 9026.20 نظام  •

يجب أن تكون محوالت الضـــــــــغط ذات األهمية االســـــــــتراتيجية دقيقة للغاية ومقاومة للتآكل ، لذلك تميل إلى أن تكون باهظة  بل  ،  النموذجية
 10عادة ما تكون أســطوانية بقطر ~ و  الدوالرات األمريكية ؛ كجم ويكلف آالف  1يزن محول الضــغط االســتراتيجي النموذجي ~ ، فقد  الثمن

ة قياس الضـــــــــغط التي تتطابق مع هذا المظهر الجانبي ، ابحث عن مقاومة التآكل وقياس  ، أما بالنســـــــــبة ألجهز  ســـــــــم 20-10 ســـــــــم وطول
 الضغط المطلق )بداًل من التفاضلي(. 

ســــــيكون ألدوات قياس الضــــــغط المطلق اتصــــــال ســــــائل واحد ، في حين أن محوالت الضــــــغط التفاضــــــلي ســــــيكون لها اثنان )عادة ما تكون   •
 ة( منخفضة وعالي

 . ستتمتع محوالت الضغط كذلك بوصالت إلكترونية  •
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها



 .لم يتم رصد أى قضايا مصادرة وتصرف لهذه السلعة
 
 
 
 
 

 ...لتحليل الفيزيائي أو الكيميائيلأدوات وأجهزة أخرى   90.27

 مقدمة
"أدوات وأجهزة أخرى"   HS 9027.80 نظــام الفيزيــائي أو الكيميــائي ، بينمــا يغطيأدوات وأجهزة للتحليــل بنــد   HS 9027 يغطي النظــام •

هناك بندين تم تحديدهما هنا على أنهما  و  ،  العديد من البنود اإلســــــــتراتيجية باإلضــــــــافة إلى مجموعة كبيرة من العناصــــــــر غير اإلســــــــتراتيجية
 استراتيجيان: 

o مطياف الكتلة 
o شاشات الغازات السامة 

 

 مطياف الكتلة  9027.80

 
 مطياف الكتلة 81شكل 

 :مقدمه
مطياف الكتلة هي أدوات تحليلية تستخدم لتحديد المحتوى النظيري للعينات الكيميائية. وهي استراتيجية ألنها يمكن أن تستخدم لرصد  •

 .اليورانيومأداء عمليات تخصيب 
 . HSلنظام  تسمى هذه "مطيافات الكتل" في المالحظات التفسيرية •

 
 :الشحنات

تتكون مقـاييس الطيف الكتلي الكـاملـة من عـدة أنظمـة فرعيـة )محلـل الكتلـة ، ونظـام الفراغ ، والكمبيوتر ، وإمـدادات الطـاقـة ، ومـا إلى   •
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 ) قابل للكسر ( . مميزة بعالمة ق خشبية ذلك( ، كل منها سيتم تعبئته بشكل منفصل ، عادة في صنادي
 

 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
غطي مجموعة واسعة من "األدوات واألجهزة األخرى". تميل مطياف ي بل على مطياف الكتلة ؛  HS 9027.80نظام ال يقتصر •

 ( . مئات اآلالف إلى ماليين الدوالرات األمريكية الجانب( ومكلفة للغاية ) متر على  2-1الكتلة اإلستراتيجية إلى أن تكون كبيرة )
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 .لم يتم رصد أى قضايا مصادرة وتصرف لهذه السلعة

 

 أجهزة رصد الغازات السامة 9027.80

 
 )يسار( ومحمولة في الميدان )يمين( ثابتة  -شاشات الغازات السامة  82الشكل 

 :مقدمة
شــاشــات الغازات الســامة هي أجهزة الكشــف التي تســتخدم في المقام األول للصــحة والســالمة في مكان العمل ، والرصــد البيئي ، واالســتجابة   •

 .  وهي استراتيجية ألنه يمكن استخدامها لرصد األسلحة الكيميائية واإلنتاج الكيميائي السام ،  العسكرية والطوارئ 
 ."أجهزة تحليل الغاز" في المالحظات التفسيرية للنظام المنسق األجهزة  تسمى هذه •

 :الشحنات
 .األنظمة صغيرة نسبًيا لذا من المحتمل أن تكون العبوة تحت متر مكعب •
ــتيكية محاطة ببطانة رغوية لمقاومة يتم شـــــــحنها عادًة في  • ــناديق كرتونية أكياس بالســـــ ــناديق أو صـــــ قد تكون   ،  الصـــــــدمات وتعبئتها في صـــــ

 صدمة. ال ضد الصناديق
 قد تكون العبوة مصحوبة بأسطوانة صغيرة من الغاز المضغوط لمعايرة الجهاز  •

 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
تكون شـــاشــــات  و  ، هذاغطي مجموعة واســـعة من "األدوات واألجهزة األخرى"ي بل على شـــاشـــات الغازات الســـامة ؛  HS  9027.80 يقتصـــرال          

يجب تصــميم شــاشــات الغازات الســامة اإلســتراتيجية   ، ســم من الجانب( وموجودة في حاوية معدنية أو بالســتيكية 10الغازات الســامة بشــكل عام صــغيرة ) 



 .  ر ، وتلبية متطلبات كشف معينةللتشغيل المستم
 
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 .لم يتم رصد أى قضايا مصادرة وتصرف لهذه السلعة •

 
 
األجزاء الميكانيكية ةوازنمآالت   9031.10

 
 آالت موازنة ديناميكية مدفوعة بالحزام 83الشكل 

 
 :مقدمة

تحـدد المالحظـات التفســــــــــــــيرـية نوعين: ديـناميكي )حـيث يتم ـتدوير  و  ،  الميكـانيكـيةآالت موازـنة األجزاء   HS 9031.10 يغطي •
ــابــت )حيــث تكون األجزاء متوازنــة ولكن ال يتم تــدويرهــا ــدينــاميكي اســــــــــــــتراتيجيــة ألنــه يمكن  ، األجزاء( وث بعض آالت التوازن ال

 .استخدامها لموازنة دوارات الطرد المركزي لغاز تخصيب اليورانيوم و / أو كتل الغزل لبعض الجيروسكوبات
 :الشحنات

 .يتم شحن آالت الموازنة الكبيرة على منصات نقالة نظًرا للوزن والصالبة •
 ب .األصغر في صناديق بحجم المكتيتم شحن آالت التوازن   •

. 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 

 :تنقسم آالت التوازن االستراتيجي إلى مجموعتين ، و فريًدا لموازنة اآلالت HS 9031.10 يعتبر •
o  دورة في الدقيقة( وموجهة رأسيا 12 500تميل آالت التوازن المتصلة بالقذائف إلى أن تكون صغيرة وسريعة )سرعة أكبر من . 
o ــية وقد تكون مدفوعة بالحزام ــلة بالمجال النووي أفقية أو رأســــ يجب أن تكون مصــــــممة   ،  يمكن أن تكون آالت الموازنة ذات الصــــ

  .كجم 23إلى  0.9مم ويجب أن تكون لها قدرة كتلة في النطاق من  75لموازنة الدوارات األسطوانية المجوفة بقطر أكبر من 
 :جز المضبوطات والتصرف بهاح

 .لم يتم رصد أى قضايا مصادرة وتصرف لهذه السلعة •
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 أدوات وأجهزة أخرى للقياس أو الفحص  9031.80

 
 )اليسار وأسفل لليمين( وجهاز االختبار )أعلى اليمين(نظم اختبار االهتزاز  84شكل 

 :مقدمة
ومن أحد العناصر االستراتيجية التي تم تحديدها باستخدام . مجموعة واسعة ومتنوعة من أدوات القياس والفحص HS 9031.80يشمل  •

. قوى االهتزاز والصدمات الميكانيكية توليدستخدم في تقوية  معداتهي  . نظم اختبار االهتزازرمز النظام الُمنسق هو نظام اختبار االهتزاز
 .زاز”تهاال طاوالت“وُيطلق عليها في بعض األحيان 

ظروف إعادة التوجيه المناخي الختبار األسلحة النووية واختبار النظام  توليدُتعد نظم اختبار االهتزاز أدوات اختبار استراتيجية بإمكانها  •
 .الفرعي للصواريخ

 
 :ناتالشح

 .ذا يجب تعبئتها في صناديق ُمخصصة ذات هيكل قوي للغاية)عادة العديد من األطنان(، لإن نظم اختبار االهتزاز كبيرة وثقيلة  •
 . من أجل الشحن لمنع تحركها ا بدعامة أو مشبكيجوز تأمين طاولة االهتزاز مؤقتً  •

 
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
• HS 9031.80 غير فريد بالنسبة لنظم اختبار االهتزاز. 
. ومن المزايا الجديرة بالمالحظة جهاز استثارة اسطواني التعرف عليها السهلتعتبر نظم اختبار االهتزاز مميزة إلى حٍد ما في الشكل ومن  •

االختبار المزودة بفتحات ُمسننة ُتستخدم في  طاولة توجدداخل إطار فوالذي. فعلى أحد طرفي جهاز االستثارة  ببطانات معدنيةهائل مزود 
 االختبار. جهازتركيب 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 . التخلص منهاهذه السلعة أو  مصادرةلم يتم تحديد أية مشكالت معينة بشأن  •

 

 



 )األسلحةوالذخيرة(  93فصل النظام الُمنسق   2.25

 األسلحة العسكرية 93.01

 :مقدمة
وغير ذلك من األسلحة العسكرية المتخصصة األخرى الُمصممة لكي واألسلحة النارية العسكريةوقاذفات الصواريخالعنوان المدفعيةيشمل هذا  •

 .ُتشكل جزًءا من أسلحة السفن أو المركبات
 :الشحنات
 .كٍل شائع في صناديقيتم شحن األسلحة العسكرية بش •
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
نظًرا ألن األجزاء ُمصممة خصيًصا أو ُمعدلة لالستخدام العسكري، فإن البضائع المدرجة ضمن عنوان النظام الُمنسق هذا دائًما ما يتم  •

 .اعتبارها بضائع استراتيجية
 :حجز المضبوطات والتصرف بها

 . د أية مشكالت معينة بشأن حجز هذه السلعة أو التصرف بهالم يتم تحدي •

 قطع الغيار والُملحقات 9305.91

 :مقدمة
 . 93.01رمز النظام الُمنسق هذا يتضمن قطع غيار األسلحة العسكرية وُملحقاتها التي وردت بالعنوان  •
 )تمييز الخصائص ضمن فئة النظام المنسق(:التحديد 
ما يتم نظًرا ألن األجزاء ُمصممة خصيًصا أو ُمعدلة لالستخدام العسكري، فإن البضائع المدرجة ضمن عنوان النظام الُمنسق هذا دائًما  •

 .اعتبارها بضائع استراتيجية

 ذخائر الحروب وقطع غيارها 93.06

 :مقدمة
 وألغام وقذائف األعماق وقنابل يدوية ومتفجرات وما إلى غير ذلكيتضمن هذا العنوان ذخائر وصواريخ •

 :الشحنات
 .ُتشحن الذخائر بشكٍل عام في صناديق •
 (:لنظام المنسقييز الخصائص ضمن فئة ا)تمالتحديد 
نظًرا ألن األجزاء ُمصممة خصيًصا أو ُمعدلة لالستخدام العسكري، فإن البضائع المدرجة ضمن رمز النظام الُمنسق هذا دائًما ما يتم  •

 . اعتبارها بضائع استراتيجية
الُمحددة هنا بوصفها استراتيجية بشكٍل خاص نظًرا ألنها تتضمن صواريخ  9306.90من الرموز الواردة في هذا القسم النظام الُمنسق  •

 .باليستية وقذائف انسيابية وقطع غيار كل منها
 

 :حجز المضبوطات والتصرف بها
 .يجب اعتبار الذخائر مواد خطرة وأن ُيجرى التعامل معها بعناية •
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من قبل الجمارك وتقدمها الصناعة مدى وصول - الملحق الرابع  
في ". تطوير طرق مناسبة للعمل مع وإعالم الصناعة والجمهور فيما يتعلق بالتزاماتهم بموجب هذه القوانين"الدول إلى  1540يدعو قرار مجلس األمن 

على يحتوي هذا الملحق . ماركهذا السياق ، يعد الوصول إلى الصناعة توقعًا عاًما ومتطلبًا يجب أن تمارسه الوكاالت الحكومية ، بما في ذلك الج

الصناعة ، مع التركيز على دور الجمارك على وجه التحديد ،  تقدمتعريفات وممارسات جيدة ودراسات حالة فيما يتعلق بطرق إجراء مختلف عناصر 

والهدف . وافقة مع المتطلبات القانونيةلضمان أن الشركات التي تقوم بالتجارة الدولية على دراية بمسؤولياتها في مراقبة التجارة االستراتيجية ومت

.المثالي ليس مجرد السعي لتحقيق االمتثال ، ولكن أيًضا تعزيز الشراكة بين الجمارك والمجتمع التجاري  

الصناعة مدى وصولتعريف : مقدمة  

تدابير الرقابة التجارية المتعلقة بالبنود الحساسة ضرورية ر التقنيات الحديثة والمعرفة ذات الصلة يقع في صميم تقدم المجتمعات ، فإن اشتنافي حين أن 

يمكن . يمكن إلجراءات االمتثال التي تسهل التجارة القانونية مع منع المعامالت غير المشروعة أو المشكوك فيها أن تحل هذا النزاع. لكبح االنتشار

وكاالت الحكومية األولوية للتواصل مع جميع الكيانات المشاركة في سلسلة التوريد تعزيز االمتثال الفعال للضوابط التجارية إلى حد كبير عندما تعطي ال

 .للتجارة الدولية

 

الصناعة على أنه أنشطة من قبل الوكاالت الحكومية المناسبة الموجهة نحو المجتمع التجاري لتعزيز امتثالها في المستقبل وتقدم يمكن تعريف وصول 

مة مراقبة التجارة االستراتيجية وإجراءات االمتثال التي يجب اتباعهامن خالل رفع مستوى الوعي بأنظ . 

 

ية ، وتخفيف يمكن أن يؤدي دعم االمتثال النشط والفعال من قبل مجتمع األعمال إلى تسهيل التجارة المشروعة بشكل أسرع ، وتقليل مدة الرقابة الجمرك

وعة في السلع االستراتيجيةمخاطر التجارة غير المشر . 

 

 

. ال ينبغي النظر إلى الضوابط التجارية االستراتيجية على أنها عائق للتجارة ، بل وظيفة حماية

من أيًضا الخسائر المالية ويمكن أن يساعد هذا األمان اإلضافي الشركات على تجنب المعاناة من 

وبالتالي ، يسعى المصدرون المسؤولون بشكل متزايد إلى تضمين عملية االمتثال . حيث السمعة

يمكن للجمارك تزويد هؤالء المصدرين باألدوات والمعلومات التي يمكن . طوال عملياتهم التجارية

يةالتوعأن تزيد من وعيهم والتزامهم بالضوابط التجارية من خالل   

 

الصناعةأمر حاسم ، ألن جميع الكيانات المشاركة في التجارة الدولية ،  المدى لوصول وتقدمهذا 

وخاصة تلك التي تنتج أو تتاجر في العناصر والتكنولوجيات االستراتيجية هي خط الدفاع األول في 

أن تساعد الدول على تعزيز صورتها كمكان آمن إلجراء التجارة  الجمارك تقوم بهاالصناعةالتي  وصولونتيجة لذلك ، يمكن لجهود . مكافحة االنتشار

 .، وبالتالي جذب االستثمارات األجنبية والداخلية في المنتجات والتكنولوجيا الحساسة

 

 اختالف التركيباتاعاة يحدد هذا الملحق المفاهيم األساسية ويقدم اقتراحات عامة ، مع مر. هناك العديد من األساليب لممارسة التوعية من قبل الجمارك

 .والقدرات التشغيلية واألولويات والقيود المالزمة التي تواجهها وكاالت الجمارك المختلفة

 

ة عالوة على ذلك ، يمكن العثور على نهج خطوة بخطوة لتطوير تعاون قوي ومستدام مع الشركات ، بما في ذلك بعض الممارسات الجيدة حول كيفي
 عمل الجمارك بشكل أوثق مع القطاع الخاص على نطاق أوسع ، في إرشادات منظمة الجمارك العالمية بشأن الشراكة بين الشركات.78

 

 أمثلة على اإلجراءات العملية من قبل الجمارك:

آخر ، اعتمادًا على نطاق ستختلف اإلجراءات العملية نحو إنشاء برنامج فعال للتواصل الجمركي لتعزيز الوعي باألنشطة التجارية حتًما من بلد إلى 

ومع ذلك ، ينبغي النظر في القائمة التالية من اإلجراءات العامة. تفويض الجمارك  

 ةتعيين مدير لبرنامج التوعي •

يضمن المدير المخصص لإلشراف على تنفيذ برنامج التوعية بالصناعة تنسيق جميع أنشطة هذا البرنامج وأن هناك إشرافًا على جميع 

 األنشطة

 
78 http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2015/july/release-of-the-wco-Customs-business-
partnership-guidance.aspx 
 

: وتقدمها الصناعة مدى وصول

الموجهة نحو المجتمع األنشطة 

 .التجاري لتعزيز االمتثال في المستقبل

 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2015/july/release-of-the-wco-Customs-business-partnership-guidance.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2015/july/release-of-the-wco-Customs-business-partnership-guidance.aspx


 تتحديد استراتيجيات التواصل وبروتوكوالت االتصاال •

يمكن . بما أن الجمارك سيكون لها موارد محدودة ألنشطة الوصول إلى الصناعة ، فمن المهم تطوير استراتيجيات تزيد من الموارد المتاحة

ية ، ولكن أيًضا من خالل تحديد أنشطة التوعية جمعيات الصناعالقيام بذلك عن طريق تنسيق الموارد وتجميعها مع سلطات الترخيص وال

حديدًا على أفضل وجهالتي ستساعد الجمارك على استهداف المناطق ذات المخاطر األعلى ت . 

 اإجراء بحث لتحديد الصناعات والشركات والجمعيات الوطنية التي يجب التركيز عليه •

يجب أن تكون قائمة (. 1.1.1انظر القسم )تضع معظم البلدان قائمة بالسلع الخاضعة للرقابة كجزء من لوائحها الرقابية على الصادرات 

باإلضافة إلى ذلك ، يمكن . من الوصول إلى الصناعة التحكم هذه نقطة انطالق لتقييم الصناعات والشركات التي يجب االقتراب منها كجزء

نات التصدير الجمركية والمواد مفتوحة المصدر مثل األطلس التجاري االستراتيجي كمصدر لتحديد السلع االستراتيجية التي يتم استخدام بيا

بعد إدارة الجمارك نحو الجمعيات الوطنية فيما ويمكن أن يوجه ذلك . تداولها بشكل شائع من قبل الدولة والشركات المشاركة في هذه التجارة

ارية التي تحتاجها للمشاركةوالهيئات التج . 

 ىالتنسيق مع الجهات األخر •

من المهم أن تتواصل الجمارك مع سلطات الترخيص . هناك خطر من تكرار الجمارك ألنشطة التوعية المماثلة التي تقوم بها وكاالت أخرى

اك برامج توعية قائمة إذا كانت هن. وماتوالوكاالت األخرى المسؤولة عن مراقبة الصناعات الحساسة لضمان اتباع نهج منسق بين الحك

تضمنت الخيارات أنشطة تواصل مشتركة من قبل . احتياجاتها تنفذها وكاالت أخرى ، فينبغي للجمارك أن تنظر في كيفية دعمها واستكمال

ي تركز على المصدرين سلطات الجمارك والتراخيص ، أو اتفاقية للتركيز على الكيانات االقتصادية المختلفة مع سلطة الترخيص الت

على الشاحنينالتي تركز والجمارك  . 

 ةاالستعانة بالجمعيات الصناعية الوطنية والدولي •

ألعضائها ، ويمكن استخدام هذه األحداث لالنخراط  اتغالبًا ما تستضيف جمعية الصناعة الوطنية والدولية المؤتمرات والندوات و التدريب

جمعيات . ت الهاتفيةكتيبات والنشرات واالتصاالمع ممثلي الصناعة من خالل تقديم عروض التوعية ومن خالل توزيع مواد التوعية مثل ال

من المحتمل أن يكون لديها معلومات  الصناعة هي أيًضا نقطة اتصال جيدة يمكن من خاللها تمرير الرسائل المستهدفة إلى الصناعة حيث

 اتصال حالية ألعضائها

 "(العلم األحمر)"تطوير قوائم المؤشرات المشبوهة  •

بصفتها وكالة مسؤولة عن تنفيذ الرقابة على الصادرات ، يجب على خبراء الجمارك تطوير سلسلة من مؤشرات المخاطر إلبراز جوانب 

صادرات ، تعد العالمات الحمراء مؤشرات على أن في بيئة مراقبة ال. فعيلعمليات التحقق من االمتثال أو التالشحنة التي تتطلب المزيد من 

المعاملة قد تنطوي على محاوالت لتصدير أو تحويل العناصر الخاضعة للرقابة بشكل غير قانوني إلى طرف خاضع للجزاءات أو قوائم 

إنها تشير إلى الجهود المبذولة إلخفاء المستخدم النهائي أو االستخدام النهائي للسلع الحساسة ، . سوداء في انتهاك لقواعد مراقبة الصادرات

ومع ذلك ، قد تظهر العالمات الحمراء أيًضا في مرحلة (. االستفسارات وطلبات عروض األسعار)عادةً في مرحلة مبكرة من المعاملة 

 / أي تغيير اللحظة األخيرة في مسار الشحن ، وإزالة الملصقات من الصناديق )الشحن الحقة من معاملة معينة ، فقط قبل أو أثناء عملية 
من الشائع اآلن أن تقوم سلطات الترخيص الوطنية . ن على علم خاصةوكيأن الجمارك ، يجب على سيناريو ( اإلنشاءات ، وما إلى ذلك

 .بنشر قائمة بمؤشرات العلم األحمر ومشاركتها مع الجمارك

 اإلرادي لية اإلفصاح الطوعيتوفير آ •

الشاحن  / إن الكشف الطوعي عن محاولة مخالفة لمراقبة الصادرات طريقة جيدة إلرساء عالقة وشفافية إيجابية والحفاظ عليها بين المصدر 

زيادة االمتثال بجهد بالنسبة للسلطات المسؤولة عن ضوابط التصدير ، فإن تشجيع اإلفصاح الطوعي يوفر وسيلة للوصول إلى . والجمارك

 .أقل ، على سبيل المثال ، تقليل الحاجة إلى بدء عمليات المراجعة

من المتوقع . ، يجب تقديم الكشف الطوعي في شكل مكتوبقانونيةوكقاعدة . يُتوقع من الجمارك إبالغ الشركة بكيفية تقديم تقرير اإلفصاح

أي دليل على التحقيق في القضية ، )التي اتخذتها الشركة لتصحيح الموقف أن يشمل كل من الظروف ذات الصلة بالمخالفة والخطوات 

(والخطأ ، والتصحيح ، وما إلى ذلك . 

 كتطوير مواد توعية مثل الكتيبات والنشرات وصفحات الويب والنشرات اإلخبارية وأرقام االتصال والملصقات وما إلى ذل •

باإلضافة إلى الكتيبات والنشرات والملصقات التي . الصناعة من خالل نشر مواد التوعية تقدمهناك وسيلة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة ل

 الجمارك التي يتم إنتاجها منشوراتيمكن تسليمها أو إرسالها ، يمكن تضمين المقاالت والمعلومات على مواقع الجمارك على اإلنترنت وفي 

 .لجمهور الصناعة
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 يمكن في كثير من األحيان تعزيز وصول الجمارك إلى الصناعة إلى أقصى حد من خالل تجميع الموارد والمعرفة مع اإلدارات األخرى المشاركة

حبة الجاللة والجماركعلى سبيل المثال ، حددت عائدات صا. في الرقابة التجارية االستراتيجية  (HMRC)  في المملكة المتحدة اتجاهاً في االنتهاكات

وزارة األعمال )نُظمت فعاليات توعية خاصة بالقطاعات مع سلطة الترخيص . التي تنطوي على مواد كيميائية وحاكمت العديد من المصدرين

وهيئات التجارة التجارية( والطاقة واالستراتيجية الصناعية . 

 

تعمل جمارك المملكة المتحدة بشكل وثيق مع هذه اإلدارات لفهم . تجارة حضور قوي في المعارض التجاريةال / الترخيص واألعمال  سلطاتكما أن ل

وهذا يوفر للجمارك الوصول المباشر إلى الجماهير ذات الصلة ، وفتح وممارسة قنوات . أين يمكن أن تؤدي مشاركتها النشطة إلى تعزيز الحدث

تزام بالموارداتصال مباشرة مع الحد األدنى من االل  

. 

 مشروع درع أمريكا79–دراسة حالة 

( الخاص بمشروع تحقيقات األمن PSI( ، يعد مشروع درع أمريكا )ICEقوانين الهجرة والجمارك في الواليات المتحدة ) تطبيقكجزء من 

 التكنولوجيا والمكونات الخاضعة للرقابة على الصادرات( جزًءا من جهود التواصل مع الصناعة واألكاديمية بهدف منع انتشار HSIالداخلي )

يتم . القانون في منع انتشار أسلحة الدمار الشامل واألسلحة التقليدية تطبيقمن جانب األوساط المصدرة واألكاديمية على  واالجتهاديساعد التعاون 

التصدير المشبوهة ، وبالتالي ضمان سمعة الصناعة وحماية األمن القوميتشجيع الشركات والمؤسسات األكاديمية على اإلبالغ عن استفسارات  . 

 
عبر اإلنترنت األهداف الشاملة لهذا الجهد المشترك وتسلط الضوء على بعض م شرات العلم األحمر النموذجية المتعلقة  PSIتحدد نشرة 

 بمحاوالت التصدير غير القانونية المحتملة.

 

 

 مسؤوليات مديري  األعمال

على الرغم من أن هذين الطرفين هما . طرفان رئيسيان لمعامالت التصدير( أو وكالء الشحن العمالءالمعروفون أيًضا باسم )المصدرون والشاحنون 

عملية التصدير ، المصدر هو المسؤول عن . التصدير مختلفة تبالتأكيد شريك امتثال بمسؤوليات مشتركة ، إال أن األدوار التي يلعبونها في معامال

بحيث يمكن نقل الشحنة من موقع إلى آخر (والتنفيذ التخطيط)ويقوم الشاحن بتنسيق اللوجيستيات . 

 

والتوجيه ، والتمثيل مصطلحات التجارة الدولية  المسؤوليات ، مثل وتحديديدخل المصدرون والشاحنون في اتفاقية تعاقدية لعمليات الشحن الفردية ، 

يعتمد الشاحن بشكل كبير على المعلومات . المشتري وشروط البيعبأن يكون لدى المصدرين معلومات تتعلق بالبضائع المراد شحنها ويجب . للجمارك

تتضمن هذه المعلومات ، من بين أمور . التي يقدمها المصدر ، خاصة إذا كانت السلع خاضعة للرقابة على الصادرات إلتمام المعاملة بطريقة قانونية

، تصنيف البضائع ومتطلبات ترخيص التصدير وتراخيص أو تصاريح التصدير التي قد يكون المصدر قد حصل عليها واالستخدام النهائي أخرى 

كل هذه (. محاور الشحن والوجهة / بما في ذلك موانئ )الشاحن ، من ناحية أخرى ، لديه معلومات تتعلق بأساليب النقل والتوجيه . والمستخدم النهائي

لومات مهمة لضمان امتثال الشحنات للقوانين واللوائح الوطنية لمراقبة الصادراتالمع . 

 

 رمسؤوليات المصد •

يحتاج . ها في بالدهمتعارفعليلضمان التجارة االستراتيجية المشروعة ، يحتاج المصدرون إلى تثقيفهم حول متطلبات لوائح التصدير الم

تضع معظم البلدان قائمة بالسلع الخاضعة للرقابة كجزء من لوائحها . قد تتطلب ترخيص تصديرالمصدر إلى فهم كيفية تحديد السلع التي 

التقنية للسلع الخاضعة للرقابة التي تحدد متى يتطلب تصديرها الحصول على  عواملتتضمن هذه القائمة عادةً ال. الرقابية على الصادرات

امتالك معرفة فنية كافية بالعناصر التي يخططون لتصديرها وفهم قائمة مراقبة سيحتاج المصدرون إلى . إذن من خالل ترخيص أو تصريح

سيحتاجون أيًضا إلى معرفة االستخدام النهائي للسلعة والمستخدم النهائي. التصدير لتحديد ما إذا كان ترخيص التصدير مطلوًبا . 

يعتبر تصنيف . لتصنيف البضائع بشكل مناسب وفقًا لمعايير النظام المنسقمن المرجح أن يمتلك معظم المصدرين جميع المعلومات الالزمة 

تحديد ما إذا كانت هذه السلعة خاضعة للرقابة االستراتيجية وربما تحتاج إلى ترخيص النظام المنسق المناسب هو الخطوة األولى في 

. للتصدير ، لكنها ليست سوى الخطوة األولى  

طنية فقط على نسبة صغيرة من العناصر المصنفة تحت رمزتنطبق معظم ضوابط التصدير الو HS 

واحد ، ويجب على المصدر استخدام معلومات فنية أكثر تفصيالً لتحديد ما إذا كان العنصر المحدد الذي سيتم تصديره خاضعًا للسيطرة 

 ويحتاج إلى ترخيص تصدير

الذي يتم تنسيقه )تخصصين في الصناعة إلى تطبيق رمز التعريفة الصحيح عند إجراء التوعية ، يحتاج مسؤولو الجمارك إلى لفت انتباه الم

 
79 https://www.ice.gov/doclib/project-shield/pdf/shield-america-brochure.pdf  
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إلى جانب تطبيق رقم قائمة المراقبة المناسب ، مع األخذ ( األرقام الستة األولى ولكنه محدد محليًا بخالف ذلك علىعادةً مع النظام المنسق 

زيج الصحيح من هذين النوعين تصنيف السلعة المعنية وإعالنها بشكل سيضمن الم. في االعتبار أن قوائم المراقبة تختلف من بلد إلى آخر

يتناسب هذا القانون أيًضا مع االلتزام ببذل العناية الواجبة في المعامالت التي ستتم مناقشتها . صحيح ، مما يقلل من فرص سوء اإلعالن

 .الحقًا في هذا الملحق

إذا كان المستخدم النهائي كيانًا خاضعًا للعقوبات أو . والمستخدم النهائي هو أيًضا عامل حاسم كما ذكرنا سابقًا ، فإن معرفة االستخدام النهائي

صدير ترخيًصا وفقًا لمتطلبات االستالم الوطنية بغض النظر كان االستخدام النهائي مرتبًطا ببرنامج أسلحة الدمار الشامل ، فقد يتطلب الت

إن الجمارك في وضع جيد إلبالغ المصدرين بمتطلبات قوانين مراقبة ". عمالئهم"رون لذلك من المهم أن يعرف المصد. عن المنتج

الصادرات الوطنية ومساعدة المصدرين على فهم الحاجة إلى معرفة مواصفات السلعة التي يقومون بتصديرها ، إلى أين تتجه ، وكيف سيتم 

 .استخدامها

 نمسؤوليات الشاح •

التصدير ، ولكن شركات   (والتنفيذ التخطيط)شركات الشحن تركز في المقام األول على لوجيستياتفي الماضي ، كانت أعمال معظم 

يحدث مثال جيد على الحاجة إلى توخي (. غير مدركين أحيانًا) مستويات مماثلة من الحذر مثل المصدرين إتخاذالشحن تحتاج اآلن إلى 

يستخدم هذا المصطلح التعاقدي في بعض األحيان من قبل البائعين . قاعدة األشغال السابقةالحذر في عمليات التصدير الدولية عند تطبيق 

يمكن أن يجبر هذا . صدر رسمي للتسجيلإنها طريقة مالئمة للبائع لتجنب الظهور كمُ . الذين يحاولون تمرير المخاطر أو إخفاء مشاركتهم

هي إذا أصبحت شركة الشحن . األجنبية أو المشترين الذين ال يعرفونهم الوضع شركة الشحن المحلية على التعامل مع شركات الشحن

األهم من ذلك ، يجب على شركات الشحن التأكد . لسجل ، فقد تجد نفسها أيًضا مثقلة بمخاطر ومسؤوليات إضافية لالمتثال للتصديرامصدرة 

 80.من أنها ال تكمل معامالت الشحن إلى الكيانات الخاضعة للعقوبات

 

 دور الجمارك في تعزيز االمتثال

. يجب على الشركات المشاركة في االقتصاد العالمي ، وخاصة تلك التي تصدر تقنيات حساسة ، إدارة المخاطر المتعلقة باالمتثال والتطبيق  

يجب أن تضع مثل هذه األعمال برنامج امتثال داخلي مالئم ومخصص  (ICP) 

، تحديد وتصنيف سلعها الخاضعة  أخرى أمورضمن لمعالجة المخاطر التي تحددها الشركة والمتعلقة بالمعامالت التجارية الخاصة بها ، بما في ذلك ، 

 دة الشحن المعروفة لمحاوالت التحويل ، الطلبات الواردة من العمالء الجدد ، تغييراتوالشحنات إلى محاور إعاخطرين للرقابة والشركاء التجاريين ال

لكل خطر تم تحديده ، يجب اتخاذ تدابير مناسبة للتخفيف من هذه المخاطر أو القضاء عليها. قائمة الفرز . 

 

ه يتضمن العديد من اإلدارات والوظائف ، من المبيعات والشحن إلى الرقابة على الصادرات للمنزل الطبيعي داخل المنظمة ألنوفتقر االمتثال يغالبًا ما 

يحتاج مدير امتثال التصدير إلى إنشاء برنامج المقارنات الدولية الذي يتضمن . الخدمة والهندسة ، مما يجعلها مشكلة شاملة يغطيها مدير االمتثال

على الرغم . طار لعمليات الشركة المنسقة التي تم إنشاؤها لدعم وظيفة االمتثال للتصديربرنامج المقارنات الدولية هو إ. التعاون من العديد من اإلدارات

داخليالمتثال برامج اال من أنه قد تكون هناك أوجه تشابه بين ICPs 

.إال أنها تحتاج إلى تخصيصها من قبل كل شركة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة "للمعايير مناسبة نموذجية إطاراتوقد تم تطوير "  

عندما يسعى مسؤولو الجمارك . في مكانه هو انعكاس لجهود الشركة إلجراء األعمال بما يتماشى مع قيود التصدير متثال الداخلياالإن وجود برنامج 

المستحسن نقل ومناقشة العناصر األساسية التالية لبرنامج المقارنات الدولية لتشجيع بشكل استباقي إلى عمل قنوات االتصال مع الشركات ، فمن 

 .االمتثال في المستقبل

 

 ةالتزام الشركة واإلدار •

يجعل س، يجب أن تفعل ذلك في السياق األوسع لثقافة الشركة األساسية ، مما متثال الداخلياالعندما تسعى الشركة جاهدة لتأسيس برنامج 

متثال االلمواءمة برنامج . جزًءا ال يتجزأ من القيم والسلوكيات والمعتقدات التي يتم من خاللها إدارة األعمال متثال الداخلياالبرنامج 

دعم القيادة في جميع األقسام . ن وحدات األعمال المختلفة التي تعمل معًامع ثقافة الشركة ، هناك حاجة إلى دعم متعدد الوظائف مالداخلي

مجموعة من التدابير التي تمكن الشركة من البقاء في العملعلى أنه المعنية أمر ال غنى عنه لجعل الجميع ينظر إلى االمتثال للتصدير  . 

 تاالتصاال •

يجب أن يكون التواصل موجودًا على مستويات ومراحل مختلفة من عملية االمتثال للشركة. داخل الشركة ، يجب أن يضمن تدفق 

المعلومات الموارد المناسبة تحت تصرف الموظفين. يجب أيًضا وضع خطة اتصال لنشر المعلومات رسميًا حول إجراءات االمتثال 

التنظيمية ، وعمليات التصعيد ، ومعلومات االتصال ، باإلضافة إلى تحديد معايير االتصال الخارجي مع والمبادئ التوجيهية ، والتحديثات 

ICPالسلطات الوطنية ، مثل الجمارك. طريقة جيدة للتأكد من وصول  )وتحديثاته( إلى جميع الموظفين هو نشرها على إنترانت األعمال.   

 

 
 .يمكن مطالبة المصدرين وشركات الشحن على حد سواء للتحقق من قائمة العقوبات .عادة ما يعتمد على العقد بين المصدر والشاحن 80
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ن ثقافة االتصال حيث يتم تصعيد الحاالت المشبوهة التي قد تؤدي إلى عدم االمتثال إلى من المهم أن يكون االتصال الداخلي جزًءا م

 المستوى الهرمي المناسب في الشركة حيث يمكن للشركة الكشف عن هذه المعلومات مع الجمارك أو سلطة الترخيص.

. 

 تحفظ السجال •

يسجل حفظ السجالت بشكل صحيح عمليات تدقيق الحسابات الجمركية ويوضح . حفظ السجالت هو عنصر أساسي في أي نشاط تجاري

أوامر الشراء ، وكشوف المستخدم : أخرى أمور ضمنبالنسبة لشحنات التصدير ، تتضمن السجالت ، . من قبل الشركة التعامالتأفضل 

 النهائي ، وطلبات عروض األسعار ، وعروض األسعار ، وعقود المبيعات

( أو التجارية ، وإيصاالت الدفع ، وطلبات تراخيص التصدير ، وتراخيص  / ، والفواتير المبدئية و صطلحات التجارة الدوليةم بما في ذلك

التصدير  ، قوائم التعبئة ، سندات الشحن ، فواتير الشحن الجوي ، أوراق البيانات الفنية ، أوراق بيانات السالمة ، إعالنات التصدير ، و

.األصليةشهادات الو  

عند حفظ السجالت إلكترونيًا ، . لسهولة االسترجاع والبحث ، وكذلك لتحقيق تخزين منخفض التكلفة ، يمكن االحتفاظ بالسجالت إلكترونًيا

 .يجب أن يتم تصنيف الملفات بأرقام وأسماء مرجعية مناسبة لتسهيل استرجاعها عند الحاجة

 عتصنيف البضائ •

يفترض هذا وجود . السلع و الخدمات أو التكنولوجيا التي تنوي تصديرهاتصنف ذاتيًا الشركات المشاركة في التجارة الخارجية ، بشكل عام ، 

ألغراض . لمراقبة جميع سيناريوهات التصنيف التقييدية( المبيعاتبالمعنى المثالي  وأ)تنسيق داخلي وثيق بين االمتثال واإلدارات الفنية 

ت متابعة والتتبع ، يُنصح بتوثيق كل قرار يتم اتخاذه بشأن التصنيف ، والذي يعد ، في الوقت نفسه ، حجر الزاوية المهم لمراجعة الحساباال

 .الجمركية

م المعايير الفنية لتحديد ما إذا كانت السلع المعنية تفي بمتطلبات الرقابة التجارية االستراتيجية ، يحتاج المرء إلى تجاوز النظام المنسق وتقيي

 ولكن . شركةأو المهندسين في ال / للقيام بذلك ، يجب على ضباط االمتثال االعتماد على خبرة الموظفين الفنيين و . الدقيقة للعنصر المعني

سيستغرق هذا وقتًا أكثر من اتخاذ القرار في الموقع ، . المنافسة بالتماس قرار ترخيص من وكالة الترخيصيُنصح  أنه فيه شك ال مما

المنتجحول هذا وقد يسهل المعامالت المستقبلية  . 

 تالعناية الواجبة للمعامال •

على الوجهات  الفحوصاتيجب أن تتم . بعد التصنيف الصحيح للسلع ، هناك أولوية حيوية أخرى وهي تقييم المخاطر المتعلقة بالمعامالت

يجب أن تشمل . واألطراف المعنية المذكوربنفس القدر من األهمية ، يجب فحص االستخدام النهائي . والكيانات الحساسة أو المحظورة أو

زها أي محاور إعادة الشحن مع السجالت السابقة للتحويل ، وشركات الشحن التي تم تميي)تدابير االمتثال فحص المخاطر المحتملة للتحويل 

، والتي يمكن أن تبرر طلب الترخيص وفقًا ( الموضحة أدناه)يجب فحص المعامالت وفقًا لمؤشرات العلم األحمر (. كمرسلين ، وما إلى ذلك

وأخيًرا ، عند منح ترخيص التصدير . لضوابط استقبال الكل حتى لو لم تكن السلعة التي سيتم تصديرها مدرجة في قائمة مراقبة الصادرات

اج كل من المصدر والشاحن إلى التأكد من أن عملية الشحن تتم وفقًا ألحكام الترخيص، يحت . 

 أعالم حمراء •

بصفتها وكالة مسؤولة عن تنفيذ الرقابة على الصادرات ، تتوقع الجمارك من المصدرين بذل العناية الواجبة وأن يكونوا على دراية 

ت شديدة باإلضافة إلى مؤشرات العلم األحمر التي تظهر في المعامالت التجارية إلى عقوباقد يؤدي تجاهل . بمؤشرات العلم األحمر

 .اتهامات جنائية ، مما يتسبب في اإلضرار بسمعة الشركات

لضمان ممارسة العناية الواجبة ، يجب على الشركات . من الشائع اآلن أن تنشر سلطات الترخيص الوطنية قائمة بمؤشرات العلم األحمر

(. حنطلب عرض األسعار ، أمر الشراء ، الش)فحص المعامالت مقابل مؤشرات العلم األحمر في كل مرحلة رئيسية من معاملة معينة 
و ال مقابل قائمة مؤشرات العلم يمكن أن يتخذ ذلك شكل قائمة تحقق بنعم أ. يجب توثيق عملية الفحص بشكل مثالي لدعم القرارات المتخذة

 .األحمر

ات يجب أن تعكس التدريبات التوعوية التي تركز على األعالم الحمراء المخاوف األمنية العالمية السابقة والحالية باإلضافة إلى المخاطر ذ

راسات حالة قادمة من دأو ة فعلية وبالتالي ، يجب تحديث قائمة العالمات الحمراء من وقت آلخر ، ويفضل دعمها بأمثل. الصلة بالشركة

(أو محاوالت االنتهاك)سيناريوهات واقعية النتهاكات مراقبة التصدير  . 

 بتدري •

لمعالجة هذه المشكلة ، يجب أن يكون هناك تدريب داخلي . من المتوقع أن تمارس الشركات المشاركة في المعامالت الدولية العناية الواجبة

على تطوير وتعزيز قدرات الموظفين على تحديد مؤشرات العلم األحمر في مراحل مختلفة من عملية التصديرللتوعية في المكان يركز  . 

وهذا يساعد على إقامة عالقة ثقة بين . يمكن للجمارك عرض المشاركة كمتحدثين في الدورات التدريبية الداخلية لدعم أنشطة فرق االمتثال

بادل المعلومات والخبراتالجمارك وفريق االمتثال ، حيث يمكن ت  

 

. 

 أو كشف إفشاء •



لمصدر أو الشاحن على إقامة عالقة وشفافية إيجابية مع اعن محاولة انتهاك مراقبة محتملة  اإلرادييمكن أن يساعد الكشف 

فرصة للوصول إلى زيادة االمتثال بجهد  اإلراديبالنسبة للسلطات المسؤولة عن ضوابط التصدير ، يعد اإلفصاح . يهاالجماركوالحفاظ عل

 .أقل ، على سبيل المثال ، من خالل االضطرار إلى بدء عمليات تدقيق أقل

يساعد تقديم أدلة وثائقية كافية ومفصلة . يتم بحسن نيةأن من قبل الشركة استباقيًا وفي الوقت المناسب و اإلرادييجب أن يكون الكشف 

قد يعتمد مستوى التساهل الممنوح . قائق ، باإلضافة إلى اإلجراءات الدقيقة التي يجب على السلطات اتخاذهااإلفصاح في إثبات الح معوثائق

توقيت ودقة المعلومات المقدمة: للجهة الُمفصح عنها إلى حد كبير على عاملين رئيسيين . 

في شكل مكتوب ويجب أن  اإلراديب تقديم الكشف ، يج قانونية كقاعدة. يجب على الجمارك إبالغ الشركة بكيفية تقديم تقرير اإلفصاح

ستسلط تقارير اإلفصاح الضوء على . يتضمن كالً من الظروف ذات الصلة بالمخالفة والخطوات التي اتخذتها الشركة لتصحيح الوضع

حكمة اإلبالغ صراحةً عن وبالتالي ، من ال. األسباب ونقاط الضعف في برنامج المقارنات الدولية للشركة مما أدى إلى حدوث االنتهاك

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الفشل . الروابط الضعيفة المكتشفة باإلضافة إلى الظروف المخففة والتدابير التصحيحية التي تم أو سيتم إدخالها

، ويزيد من احتمالية في متابعة اإلجراءات التصحيحية يزيد من احتمال تكرار االنتهاكات المستقبلية ، وقد يتسبب في فقدان المصداقية 

 .العقوبات ، وقد يؤثر على قدرة الشركة على الحصول على تراخيص التصدير في المستقبل
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 الكلمات الختامية

قيام به من قد تتورط بعض الشركات في االنتشار فقط عن طريق الصدفة ، إما ألنها ال تدرك أن بضاعتها خاضعة للرقابة أو ألنهم ال يعرفون ما يجب ال

من الناحية . ي، فإن رفع مستوى الوعي والتعليم والتواصل عن طريق التواصل مع الجمارك أمر أساس الممثلينبالنسبة لهؤالء أما . العناية الواجبة

اسبة ، وفي يجب أن يركز على نقل المعلومات حول تشريعات مراقبة الصادرات وممارسات التنفيذ المن: المثالية ، فإن التواصل هو طريق ذو اتجاهين

ال يكفي أن تكون الصناعة على دراية فقط بالتزاماتها القانونية . الوقت نفسه ، يجب أن يتطلب اإلبالغ عن االستفسارات المشبوهة ومحاوالت الشراء

شراكةهذه ال لبدءطريقة جيدة هي استخدام آلية فعالة للتواصل  و. شراكة قوية بين الحكومة والصناعة أيضا ولكن البد من وجود . 

 

مع ممارسة قنوات االتصال الصحيحة . آلية الحكومات في أفضل مكان لهم وهيالتراخيص والجمارك للوصول الي التقدم والتوعية يجب وضع 

التوعية النتيجة المرجوة ، والتي ستؤدي بدورها واالستراتيجيات المناسبة المعمول بها لجعل الشركات حليفة في مكافحة االنتشار ، ستحقق أنشطة 

ًءا من مجموعة أدوات للتدابير التي يمكن تعد المناهج الموضحة في هذا الملحق جز. إلى تعزيز أداء االقتصادات الوطنية( وعلى المدى الطويل)

الصناعة ، اعتمادًا على األولويات الوطنية داخل كل دولة لتقدملوكاالت الجمارك استخدامها  . 

 

كل  تسعىمن منظور األعمال التجارية ، فإن تنفيذ مهمة االمتثال التجاري يتناسب مع جعل المسؤوليات االجتماعية للشركات مرئية ، وهو هدف حيوي 

لكشف عن السلوك غير بالنظر إلى الصورة األكبر ، فإن بناء وممارسة اآلليات الداخلية المناسبة سيحمي الشركة وموظفيها من خالل ا. شركة لتحقيقه

 .المناسب ومنعه وتعزيز االلتزام بااللتزامات القانونية واألخالقية للشركة

 

لصناعة إلى تبادل منتظم للمعلومات أو اإلفصاحات التي قد تشير إلى محاوالت للتهرب من تقدمال من وجهة نظر الجمارك ، قد يؤدي التواصل الفعال

باإلضافة إلى ذلك ، فإن فهم التجارة العادية لشركة ما سيجعل من السهل تحديد الشحنات غير المنتظمة أو غير العادية. الضوابط  

 

 

. 



  CASبرقم التسجيل االستراتيجيةالملحق الخامس ــ المواد الكيميائية 
 
 

. وعلى الرغم من أنها ليست الطاقة األمريكيةتعتمد قائمة المواد الكيميائية الواردة بالصفحات التالية على اإلسناد الترافقي للمواد الكيميائية الُمراقبة لوزارة 
درجة من جهة معاهدة حظر األسلحة الكيميائية، قائمة كاملة للمواد الكيميائية االستراتيجية، إال أنها تشمل بالفعل عدًدا كبيًرا من المواد الكيميائية المُ 

وترد أشهر المواد الكيميائية تجارًيا والمجدولة 81. مراقبة تقنية الصواريخ، واتفاق واسيناروالمجموعة االسترالية، ومجموعة موردي المواد النووية، و نظام 
  في دليل الجمارك الخضراء في معاهدة حظر األسلحة الكيميائية، وفًقا لما هو ُمحدد

 
المواقف ألن بعض نماذج المواد الكيميائية المدرجة ال ُيمكن استخدام األعداد التابعة لخدمة المستخلصات الكيميائية بوصفها ُمحددات مميزة في جميع 

ة المستخلصات تحتوي على أعداد تابعة لخدمة المستخلصات الكيميائية، وقد يحتوي كذلك خليط من المواد الكيميائية المدرجة أعداًدا مختلفة تابعة لخدم
 .الكيميائية

 
خدمة المستخلصات  

 ( CAS)الكيميائية 
 المادة الكيميائية 

 (HN2كلورو إثيل( مثيل أمين ) -2)ثاني  51-75-2
 ديميثيل الهيدرازين غير المتماثل 57-14-7
 ( MAPO)أكسيد الفوسفين  57-39-6
 مونومثيل هيدرازين 60-34-4
 الهيدروجينسيانيد  74-90-8
 فوسجين 75-44-5
 بروبيل نيمني 75-55-8
 بيناكولون  75-97-8
 الكلوروبكرين  76-06-2
 ميثيل بنزيالت 76-89-1
 حمض البنزيليك 76-93-7
 التابون  77-81-6
 ثنائي إثيل فوسفونات  78-38-6
 أميتون  78-53-5
 سومان 96-64-0
 أمينو إثيل كلوريد  -)بيتا( N، Nثنائي إيزو بروبيل  96-79-7
 أمينو إثيل   -)بيتا( N، Nثناي إيزو بروبيل  96-80-0

100-15-2 N-النتروأنيلين-ب-ميثيل 
100-35-6 N، N-كلورايد-2-ثنائي إثيل أمينو إثيل 
 ثنائي إثيل أمينو إيثانول 100-37-8
100-38-9 2- (N، N- )إيثانولثنائي إثيل أمينو 
 ثالثي إيثانول أمين  102-71-6
 ميثل ثنائي إيثانول أمين  105-59-9
 كلوروإيثانول-2 107-07-3
 السارين 107-44-8
 ثنائي إيزو بروبيل أمين 108-18-9
 ثالثي كلور البنزين -5 ،3 ،1 108-70-3
 ثالثي اإليثيلين جليكول ثنائي النترات 111-22-8

 
81 2017-chemicals-scheduled-traded-https://www.opcw.org/resources/declarations/most 

 

 ثيوثنائي جليكول 111-48-8
 ثالثي إيزو بروبيل فوسفيت  116-17-6
 نيتروثنائي فينيل آمين-2 119-75-5
 فوسفيت ثالثي المثيل 121-45-9
)ثالثي نتريت األمين ثالثي الميثيلين أر دي إكس  121-82-4

 ( RDXالحلقي( )
 فوسفيت ثالثي اإلثيل 122-52-1
 ثنائي ميثيل أمين 124-40-3
 إيثل ثنائي إيثانول أمين  139-87-7
 سيانيد الصوديوم  143-33-9
 سيانيد البوتاسيوم 151-50-8
 أوكزافين-1، 4 -(b، f) -ديبنز  257-07-8
298-06-6 O، O- ثنائي إيثيل فوسفورو ديثيوت 
 هيدرازين 302-01-2
376-90-9 FPF-1 
382-21-8 PFIB 
 فوسفونيلثنائي فلوريد إثيل  430-78-4
 بيناكوليل الكحولي 464-07-3
 تيتريل 479-45-8
 كلورو إثيل( كبريتيد-2)ثنائي  505-60-2
 ثنائي ميثيل أمين هيدروكلوريد 506-59-2
 كلوريد السيانوجين  506-77-4
 نترات غوانيدين 506-93-4
 فينيل إيثانون  -1-كلورو-2 532-27-4
538-07-8 HN1 
 ميثيل الهيدرازين المتناظرثنائي  540-73-8
 أرسين كلوروفينيل ثنائي كلورو -2 541-25-3
 (HN3كلورو إثيل ( أمين ) -2) ثالث  555-77-1
 نتريت الغوانيدين 556-88-7
 ثنائي هيدرو فينازين-10 ،5-كلورو-10 578-94-9

https://www.opcw.org/resources/declarations/most-traded-scheduled-chemicals-2017
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 (TPB)ثالثي فينيل البورون  603-33-8
 ثماني 637-12-7
 إيثانول أمين هيدروكلوريدثالثي  637-39-8
 ثنائي كلوريد مثيل فوسفينيل 676-83-5
 ثنائي كلوريد مثيل فوسفونيل 676-97-1
 ثنائي كلوريد مثيل فوسفونيل 676-98-2
 (DF)ثنائي فلوريد مثيل فوسفونيل  676-99-3
677-43-0 N، N- ثنائي كلوريد ثنائي مثيل أمينو فوسفوريل 
 إيثيل مثيل فوسفوناتثنائي  683-08-9
 ثنائي اإليثيلين جليكول ثنائي النترات 693-21-0
 ثنائي فلوريد مثيل فوسفينيل  753-59-3
 ثنائي فلوريد إثيل فوسفونيل 753-98-0
 ثنائي مثيل مثيل فوسفونات  756-79-6
 فوسفيت ثنائي اإليثيل  762-04-9
 فوسفيت ثنائي المثيل  868-85-9
869-24-9 N، N-هيدروكلورايد -2- ثنائي إثيل أمينو إثيل 
 (NTO)رباعي أكسيد النيتروجين  932-64-9
 حمض مثيل الفوسفونيك 993-13-5
 ثنائي كلوريد مثيل فوسفونوثيوك 993-43-1

 ثنائي كلوريد إيثيل فوسفونيل 1066-50-8
 حمض الفيروسين الكربوكسيلي 1271-42-7
 الفيروسينأسيتيل  1271-55-2
 إيثيل الفيروسين  1273-89-8
 ثنائي أسيتيل الفيروسين-’1.1 1273-94-5
 ثنائي إيثيل الفيروسين 1273-97-8
 بنتايل الفيروسين 1274-00-6
 ثنائي بوتيل الفيروسين 1274-08-4
 حمض ثنائي الفيروسين الكربوكسيلي 1293-87-4
 أكسيد البريليوم 1304-56-9
 كبريتيد الصوديوم  1313-82-2
 أكسيد الثوريوم  1314-20-1
 أكسيد الزركونيوم 1314-23-4
 خماسي كبريتيد الفوسفور  1314-80-3
 (Fe2O3)أكسيد الحديد شديد النعومة  1317-60-8
 ثنائي فلوريد الصوديوم  1333-83-1
 ثنائي فلوريد األمونيوم 1341-49-7
 اليورانيومثاني أكسيد  1344-57-6
 ثالث أكسيد اليورانيوم  1344-58-7
 ثامن أكسيد ثالث اليورانيوم 1344-59-8
 كلوروسارين 1445-76-7
 ثنائي كلوريد إيثيل فوسفينيل 1498-40-4
ترايازول،  4 ،2 ،1ثنائي هيدرازينو،  5 ،3-أمينو-4 1614-08-0

 ( ADHTDN)ثنائي النيتراميد 
 كوينوكليدينول-3 1619-34-7
 (DATB)دي إيه تي بي  1630-08-6
 ثالثي مثيل الهيدرازين 1741-01-1
 فوسفور أميديت ثنائي مثيل -N، Nثنائي اإليثيل  2404-03-7
2465-65-8 O، O-  ثنائي إيثيل الفوسفور 

 كلوروايثيل كلورو مثيل كبريتيد-2 2625-76-5
 ( HMX)اتش إم إكس  2691-41-0
 كلوروفينيل( مثيلين[ بروبان نيتريل-2]) 2698-41-1
 ثالثي مثيلوليثان ترينيترات 3032-55-1
 (TATB)ثالثي نتريت البنزين الثالثي األمين  3058-38-6
 ثالثي هيدروكس بوتان 4 ،2 ،1 3068-00-6
 حمض األوكساليك ثنائي إميدو ثنائي الهيدازين 3457-37-2
 مثيل بيبيريدين-1-هيدروكسي-3 3554-74-3
 كلورو إثيل ثيو ( إيثان -2ثنائي ) - 2 ، 1 3563-36-8
 كوينوكليدون -3 3731-38-2
 (TAGN)نترات ثالثي أمينو غوانيدين  4000-16-2
أمينو إثيل كلورايد  -N، N-2ثناي إيزو بروبيل  4261-68-1

 هيدروكلورايد 
إثيل كلورايد  ( N، N- )ثنائي مثيل أمينو-2 4584-46-7

 هيدروكلورايد 
 (BDNPA)ثنائي نيتروبوبيل أسيتال  5108-69-0
 ( DNI)دي إن أي  5213-49-0
 Nنونانويال مورفولين  5299-64-9
 تيترا أزاديكالين -8 ،5 ،4 ،1 5409-42-7
 a-بروموبنزين اسيتونيتريل 5798-79-8
 إيثان ثيولأمينو  -)بيتا(-N، Nثنائي إيزو بروبيل  5842-07-9
 (BDNPF)ثنائي دينيتروبوبيل فورمال  5917-61-3
 ثنائي مثيل إيثيل فوسفونات 6163-75-3
 بوتيل مثيل فوسفينات 6172-80-1
 تيترا مثيل هيدرازين 6415-12-9
 كينوكليدينيل بنزيالت  -3 6581-06-2
 ( BTTN)بيوتانيتريول ترينيترات  6659-60-5
 كلوروسومان  7040-57-5
 بنتان ثنائي إيزوسيانات-5 ،1-نيترازا-3 7046-61-9
 أليل الهيدرازين 7422-78-8
 مسحوق األلومنيوم الكروي  7429-90-5
 مسحوق الحديد  7439-89-6
 مسحوق الماغنسيوم 7439-95-4
 الماغنسيوم 7439-95-4
 مسحوق الموليبدينوم 7439-98-7
 مسحوق النيكل 7440-02-0
 مسحوق التنغستن 7440-33-7
 مسحوق البريليوم 7440-41-7
 البريليوم 7440-41-7
 مسحوق البورون  7440-42-8
 مسحوق الزيركونيوم 7440-67-7
 بزموت 7440-69-9
 كالسيوم 7440-70-2
 ثنائي فينيل مثيل فوسفونات 7526-26-3
 الزيريدين(مثيل -2ثنائي ) -إيزوفيثالويل -’1 ،1 7652-64-4
 فلوريد الهيدروجين 7664-39-3
 فلوريد الصوديوم  7681-49-4
 كلوريد الثيونيل 7719-09-7
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 ثالثي كلوريد الفوسفور  7719-12-2
 إثيل أزيريدين(-2تريس )-ثالثي ميسويل-”1 ’،1 ،1 7722-73-8
 ديوتيريوم 7782-39-0
 سادس فلوريد اليورانيوم  7783-81-5
 ألين 7784-21-6
 ثالثي كلوريد الزرنيخ 7784-34-1
 ماء ثقيل 7789-20-0
 فلوريد البوتاسيوم  7789-23-3
 ثنائي فلوريد البوتاسيوم 7789-29-9
 ثالث فلوريد الكلور  7790-91-2
 (AP)بيركلورات األمونيوم   7790-98-9
 حمض النيتريك األحمر المدخن مانع التأكسد 8007-58-7
 الريسين 9009-86-3

 أحادي كلوريد الكبريت  10025-67-9
 أكسيكلوريد الفسفور  10025-87-3
 خماسي كلوريد الفوسفور 10026-13-8
 ترتيوم 10028-17-8
 خماسي أكسيد ثنائي النيتروجين 10102-03-1
 ثنائي أكسيد النيتروجين 10102-44-0
 النيتروجينرباعي أكسيد ثنائي  10544-72-6
 ثالثي أكسيد ثنائي النيتروجين 10544-73-7
 ثنائي كلوريد الكبريت  10545-99-0
 ستانات الرصاص  12036-31-6
 أكسيد الهافنيوم 12055-23-1
 ثاني أكسيد البلوتونيوم 12059-95-9
 مسحوق كربيد البورون  12069-32-8
ثيول  -N، N)-2-ثنائي مثيل أمينو إيثان  13242-44-9

 هيدروكلورايد 
 (HAN)نترات الهيدروكسي المين  13465-08-2
 ثنائي بيركلوريت الهيدرازين 13812-39-0
 226-الراديوم 13982-63-3
 6-الليثيوم 14258-72-1
 سترات الرصاص  14450-60-3
 أزايد الهيدرازينيوم 14546-44-2
 3-الهيليوم 14762-55-1
 10-البورون  14798-12-0
 ( HAP)الهيدروكسى ابتيت  15588-62-2
 ثنائي إيثيل مثيل فوسفونيت 15715-41-0
 ساليسيالت الرصاص  15748-73-9
 سداسي فلوروسيليكات الصوديوم  16893-85-9
 ( FEFO)إف إي إف أوه  17003-79-1
 نينا-مثيل 17096-47-8
 (DIPAM)ثنائي إيزو بروبيل أمينو ميثيل  17215-44-0
 (BHEGAهيدروكسي إيثيل( جليكوالميد )-2)-ثنائي 17409-41-5
 (BAMO)بي إيه إم أوه  17607-20-4
 دي كابورين 17702-41-9
 (11)خماسي بورين  18433-84-6
 ثنائي مثيل بروبيل فوسفونات  18755-43-6

-1،3،5 -أزردينيل(-1-إيثيل-2تريس )-6 ،4 ،2 18924-91-9
 ريازينت

 ماليات الرصاص 19136-34-6
 (9)خماسي البورين  19624-22-7
 (DNAM)دي إن إيه إم  19899-80-0
 ( HNS)إتش إن إس  20062-22-0
 ( HNF)هيدرازينيوم نيتروفورمات  20773-28-8
 بيتا ريسورسيالت الرصاص  20936-32-7
رباعي نيترو بنـزو ثالثي آزول بنـزو ثالثي   25243-36-1

(TACOT ) 
 (PGN)ببتيدوغليكان  27814-48-8
 بركلورات الهيدرازينيوم 27978-54-7
 (DBTثنائي بنزو الثيوفين ) 30003-46-4
 n-بيوتيل الفيروسين 31904-29-7
 ساكسيتوكسين 35523-89-8
 كاتوسين 37206-42-1
 الهيدرازيننترات  37836-27-4
 (PYX)بيكريل أمينو ثنائي نيترو بيريدين  38082-89-2
 العامل البرتقالي 39277-47-9
 كلوروفينيل( كلورو أرسين-2)ثنائي  40334-69-8
 كلوروفينيل( أرسين-2)ثالثي  40334-70-1
ثنائي -2 ،3 ،1-أأوكسيدو 2-مثيل -2-إيثيل- 5“ 41203-81-0

 مثيل مثيل الفوسفونات أيل( مثيل -5-أوكسافوسفينان 
 (TAT)تي إيه تي  41378-98-7
-2-أمينو إيثان -N، Nثنائي إيزو بروبيل  41480-75-5

 يولهيدروكلورايدث
- 2 ،3 ،1- أأوكسيدو2-مثيل- 2- إيثيل- 5ثنائي])“ 42595-45-9

 أيل([ مثيل الفوسفونات - 5- نائي أوكسافوسفينانث
 (VXاألعصاب( ))غاز في إكس  50782-69-9
 (TVOPA)تي في أوه بي إيه  53159-39-0
 ( TNGU)تي إن جي يو  55510-03-7
 (DNGU)ثنائي نيترو جليكولوريل  55510-04-8
 ( QL)أيزوبروبيل أمينو إيثيل مثيل فسفونيت  57856-11-8
 ساليسيالت النحاس األساسية  62320-94-9
 ميثانكلورو إيثيل ثيو( -2)ثنائي  63869-13-6
 بروبين-n-كلورو إيثيل ثيو(-2ثنائي )-1،3 63905-10-2
 كلورو إيثيل ثيو إيثيل( األثير-2)ثنائي  63918-89-8
 كلورو إيثيل ثيو مثيل( األثير-2)ثنائي  63918-90-1
ُخالبات الرصاص والنحاس لبيتا ريسورسيالت أو   68411-07-4

 الساليسيالت 
 التيبان 68412-45-3
 التيبانول 68412-46-4
  -6 ،4 ،2 ،5 ،3 ،1-ثالثي البروفيل -6 ،4 ،2 68957-94-8

 ثالث األوكسيد 6 ،4 ،2ثالثي اوكسا ثالثي فوسفينان 
بولبمر بيوتادين المنتهي بمجموعة هيدروكسيل  69102-90-5

(HTPB) 
 (CP)اللوتشيوم( )كاسيوم بيوم  70247-32-4
مثيل  أكسيد الفسفور، بوليمر مع ثنائي مثيل “ 70715-06-9
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 الفوسفونات واألوكسرين”
 (DNBT)دي إن بي تي  70890-46-9
 إثيل أزيريدين(-2)ثالثي مثيل أديبويل بس  -’1 ،1 71463-62-2
 (NTDNAثنائي نيترا أميد ) -5-نترو التريازول-2 75393-84-9
أزوديكاريوكسيالت مثيل( -2-نوربورنيل-5)ثنائي   78246-06-7

(DNAD) 
78644-90-3 4,4�Œ- 3 3 -ثنائي األمينو Œ-  أزوفورازان

(DAAzF) 
 نينا-بيوتيل 82486-82-6
 نينا-بروبيل 82486-83-7
 نيمو-بولي 84051-81-0
) أمينو ايمينو حمض مثيل الفوسفونيك، الممزوج مع  84402-58-4

 ( 1:1مثيل ( يوريا ) 
)ثالثي هيدروكسي سيليل( بروبيل مثيل -3صوديوم  84962-98-1

 فوسفونات 
مثيل -2( )ثنائي )BAPO)مثيل بي إيه بي أوه  85068-72-0

 أزردينيل( أكسيد مثيل أمينو فوسفين(
 نينا-إيثيل 85068-73-1
 ( AMMO)ايه إم إم أوه  90683-29-7
 ثنائي هيكسيل الفيروسين  93894-59-8
ثنائي نيترو بينزو فيروكسان  -6 ،4-أمينو-7 97096-78-1

(ADNBF ) 
 (TNAZ)ثالثي نيترو أزيتيدين  97645-24-4

 ( LICA 12) 12إل أي سي إيه  103850-22-2
مثيل، -بروبينوالتو-2]ثنائي 2 ،2التيتانيوم الرابع،  110438-25-0

 بيوتانوالتو، ثالثي )ثنائي األوكتيل( فوسفاتو[
ثالثي  -5 ،3 ،1-ترينيترو-5 ،3 ،1 -أوكسو-2 115029-35-1

 ( Keto-RDXأزاسيكلوهيكسان )
 (BNCP)بي إن سي بي  117412-28-9
  14-كارديوليبين 117907-74-1
124782-15-6 HBIW 
 بيوتيل-تي-ملح ثنائي نيترو أزيتيدين 125735-38-8
 بيوتاسين 125856-62-4
130256-72-3 K-55 
130400-13-4 NNHT 
135285-90-4 CL-20 
135877-16-6 TNAD 
140456-78-6 ADN 
142173-26-0 BCMO 
 بوتان-n-كلورو إيثيل ثيو(-2ثنائي )-1،4 142868-93-7
 بنتان-n-كلورو إيثيل ثيو(-2ثنائي )-5 ،1 142868-94-8
 (GAP)بوليمر الغليسيديل أزيد  143178-24-9
 ( HNAD)إتش إن إيه دي  143850-71-9
145250-81-3 DADE 
 RNخليط من رقمي خدمة المستخلصات الكيميائية   170836-68-7

 RN 42595-45-9و 41203-81-0
182763-60-6 TAIW 
 (DDPO)دي دي بي أوه  194486-77-6
229176-04-9 TNP 
 حمض مثيل الفسفونيك، بوليجليكول إستر  294675-51-7

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



161 
 

 

رموز النظام المنسق المتعلقة بعوامل وسالئف األسلحة الكيميائية  -الملحق السادس   

    
 

رموز النظام المنسق المتعلقة بعوامل وسالئف األسلحة   -الملحق السادس   

 اي جي
اتفاقية 

األسلحة 
 الكيميائية

 HS HSنص  المواد الكيميائية االستراتيجية

 28.11 . الالفلزاتاألحماض غير العضوية األخرى وغيرها من مركبات األكسجين غير عضوية من 

 [ 3-39-7664فلوريد الهيدروجين ]    
 :أحماض غير عضوية أخرى  -

2811.11 
 فلوريد الهيدروجين )حمض الهيدروفلوريك( -

 [8-90-74سيانيد الهيدروجين ]    
 :أحماض غير عضوية أخرى  -

2811.12 
 ( الهيدروسيانيك حمض ) سيانيد الهيدروجين -

 28.12 . هاليدات وأكاسيد هاليد من معادن الفلزية

 [ 5-44-75ثنائي كلوريد الكربونيل )الفوسجين( ]    
 : الكلوريدات وأكاسيد الكلوريد -

2812.11 
 ثنائي كلوريد الكاربونيل )الفوسجين( -

 [ 3-87-10025أوكسي كلوريد ]الفوسفور     
 : الكلوريدات وأكاسيد الكلوريد -

2812.12 
 أوكسيد كلوريد الفوسفور -

 [2-12-7719ثالثي كلوريد الفوسفور ]    
 : الكلوريدات وأكاسيد الكلوريد -

2812.13 
 ثالثي كلوريد الفوسفور -

 [ 8-13-10026خماسي كلوريد الفوسفور ]    
 : الكلوريدات وأكاسيد الكلوريد -

2812.14 
 خماسي كلوريد الفوسفور -

 [9-67-10025أحادي كلوريد الكبريت ]    
 : الكلوريدات وأكاسيد الكلوريد -

2812.15 
 أحادي كلوريد الكبريت -

 [0-99-10545ثنائي كلوريد الكبريت ]    
 : الكلوريدات وأكاسيد الكلوريد -

2812.16 
 ثنائي كلوريد الكبريت -

 2812.17 : الكلوريدات وأكاسيد الكلوريد - [ 7-09-7719كلوريد الثيونيل ]    
  كلوريد الثيونيل --   

 [1-34-7784ثالثي كلوريد الزرنيخ ]    
 : الكلوريدات وأكاسيد الكلوريد -

2812.19 
 آخر --

 28.13 . كبريتيد الفوسفور التجاري ثالثي  كبريتيدات الفلزية ؛

 2813.9 آخر - [ 3-80-1314] بنتاسلفيد الفوسفور    
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 اي جي
اتفاقية 

األسلحة 
 الكيميائية

 HS HS نص  المواد الكيميائية االستراتيجية

 28.26 . وأمالح الفلور المعقدة األخرى  ألومينات ، الفلور الفلوروسيليكات الفلوريد. 

 :الفلوريد - [ 7-49-1341] ثنائي فلوريد األمونيوم    

2826.19 

 [9-29-7789] ثنائي فلوريد البوتاسيوم    

 آخر --
 [ 3-23-7789فلوريد البوتاسيوم ]    

 [1-83-1333] ثنائي فلوريد الصوديوم    

 [ 4-49-7681فلوريد الصوديوم ]    

 2826.9 آخر - [ 9-85-16893] الصوديوم فلوروسيليكات سداسي    

 28.3 . عديد الكبريتيدات ، سواء كانت محددة كيميائيًا أم ال الكبريتيدات. 

 2830.1 كبريتيدات الصوديوم - [ 2-82-1313كبريتيد الصوديوم ]    

 28.37 . السيانيد وأكاسيد السيانيد والسيانيدات المعقدة

 [9-33-143سيانيد الصوديوم ]    
 :السيانيد وأكاسيد السيانيد -

 من الصوديوم -
2837.11 

 [ 8-50-151سيانيد البوتاسيوم ]    
 :السيانيد وأكاسيد السيانيد -

 آخر --
2837.19 

األخرى )بما في ذلك الماء المقطر أو المركبات غير العضوية  الفوسفيدات ، سواء كانت محددة كيميائيًا أم ال ، باستثناء الفوسفور ؛ 
ملغم ، عدا ملغم المعادن  هواء مضغوط؛ الهواء السائل )سواء تم إزالة الغازات النادرة أم ال( ؛ الموصل والمياه ذات النقاوة المماثلة( ؛ 

 الثمينة.
28.53 
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 اي جي
اتفاقية 

األسلحة 
 الكيميائية

 HS HS نص  المواد الكيميائية االستراتيجية

 [ 8-97-75بيناكولون ]    
 : أخرى  وظيفة أكسجين الكيتونات الحلقية بدون  -

 أخرى  -
2914.19 

    
أكاسيدها  أحماض كربوكسيلية ذات وظيفة أكسجين إضافية وأنهيدريدها وهاليداتها وفوق 

 . المشتقات المنترزة أو، المنترنة  المسلفنة مشتقاتها المهلجنة أو . وحمضها
29.18 

 [1-89-76] البنزيليك حمض    

األحماض الكربوكسيلية مع وظيفة الكحول  -
ظيفة األكسجين األخرى ، األنهيدريد ولكن بدون و 

، الهاليدات ، البيروكسيدات ، 
ومشتقاتها : البيروكسية األحماض  

 
هيدروكسي أسيتات-2-ثنائي فينيل-2.2  

) حمض البينزيليك(   

2918.17 

 

 [7-93-76ميثيل بنزيالت ]    

األحماض الكربوكسيلية مع وظيفة الكحول  -
األكسجين األخرى ، األنهيدريد  ولكن بدون وظيفة

، الهاليدات ، البيروكسيدات ، 
ومشتقاتها البيروكسية األحماض : 

2918.19 

 آخر --

العضوية األخرى من غير المعادن )باستثناء استرات هاليدات الهيدروجين( وأمالحها ؛ مشتقاتها المهلجنة أو استرات األحماض غير 
 المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

29.20 
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 اي جي
اتفاقية 

األسلحة 
 الكيميائية

 HS HS نص  المواد الكيميائية االستراتيجية

    
O ،O - ديثيوفوسفوريكثنائي إيثيل   

 ( الفسفوروثيوات أمالح ) الفوسفور استرات -
،  المسلفنة مشتقاتها المهلجنة أو وأمالحها ؛

المشتقات المنترزة المنترنة أو : 
 آخر --

  
  

2920.19 

[298-06-6] 

    
O ،O - ثنائي إيثيل ثيوفوسفوريك   

[2465-65-8] 

 [ 9-85-868] الفوسفيت ميثيلثنائي     

مشتقاتها  وأمالحها ؛  الفوسفيت استرات -
، المنترنة  المسلفنة المهلجنة أو

المشتقات المنترزة أو : 
الفوسفيت ثنائي ميثيل -  

2920.21 

 [9-04-762] فوسفيت ثنائي    

مشتقاتها  وأمالحها ؛  الفوسفيت استرات -
، المنترنة  المسلفنة المهلجنة أو

المشتقات المنترزة أو : 
فوسفيت ديسيل -  

2920.22 

 [ 9-45-121] الفوسفيت ثالثي ميثيل    

مشتقاتها  وأمالحها ؛  الفوسفيت استرات -
، المنترنة  المسلفنة المهلجنة أو

المشتقات المنترزة أو : 
الفوسفيت تريميثيل -  

2920.23 

 [ 1-52-122] الفوسفيت إيثيلثالثي     
مشتقاتها  وأمالحها ؛  الفوسفيت استرات -

، المنترنة  المسلفنة المهلجنة أو
المشتقات المنترزة أو : 

2920.24 
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 اي جي
اتفاقية 

األسلحة 
 الكيميائية

 HS HS نص  المواد الكيميائية االستراتيجية

 [6-17-116] فسفيت ثالثي أيزو بروبايل    

مشتقاتها  وأمالحها ؛  الفوسفيت استرات -
، المنترنة  المسلفنة المهلجنة أو

المشتقات المنترزة أو : 
 آخر --

2920.29 

 29.21 . مركبات دالة أمين    

أمالحها أحاديات األمين الحلقية ومشتقاتها ؛ - [ 3-40-124ثنائي ميثيل أمين ]     : 
وأمالحهاميثيل أمين أو ثنائي ميثيل أمين  -  

2921.11 
 [ 2-59-506ثنائي ميثيل أمين هيدروكلوريد ]    

    
2- ( N ،N - ثنائي ميثيل األمينو)  كلورو اإليثان

هيدروكلوريد - [4584-46-7] 

أمالحها أحاديات األمين الحلقية ومشتقاتها ؛ - : 
- 2- ( N ،N -   ثنائي ميثيل

هيدروكلوريد -كلورو اإليثان  ( األمينو  
2921.12 

    
N ،N-  ثنائي كلورو ميثيل ثنائي

 [9-24-869] هيدروكلوريد كلوريد

أمالحها أحاديات األمين الحلقية ومشتقاتها ؛ - : 
2- ( N ،N - ثنائي ايثيل األمينو )  كلورو

هيدروكلوريد -اإليثان   
2921.13 

    
أمينو ايثيل كلوروريد  -2-ايزو بروبايل  –ن,ن 

 هيدروكسي كلوريد 

 
 

أمالحها أحاديات األمين الحلقية ومشتقاتها ؛ -:   2921.14 
ن.ن أمينو ايثيل كلوروريد هيدروكسي كلوريد 

(-2-)ايزو بروبايل    
 ديثيالمين    

أمالحها أحاديات األمين الحلقية ومشتقاتها ؛ - : 
2921.19 

 [9-18-108]ثنائي إيزوبروبيالمين    
    HN1 [538-07-8] 

    HN2 [51-75-2] 

    HN3 [555-77-1] 

    
 كلوريد 2-ديثيل أمين ثنائي إيثيل - ن ، ن

[100-35-6] 
 

أمينو ايثيل الكلوريد –)بيتا (  –ثنائي أيزو بروبايل        



166 
 
 

 اي جي
اتفاقية 

األسلحة 
 الكيميائية

  HS نص  المواد الكيميائية االستراتيجية

 29.22 . المركبات األمينية ذات وظيفة لها عالقةباألكسجين    

 [ 6-71-102ثالثي إيثانول أمين ]    

الكحوالت األمينية ، بخالف تلك التي تحتوي  -
على أكثر من نوع واحد من وظائف األكسجين ، 

أمالحها وإستراتها ؛ وإثيراتها  : 2922.15 

 ثالثي إيثانول أمين -

 [7-87-139] إيثيل داي إيثانوالمين    
الكحوالت األمينية ، بخالف تلك التي تحتوي  -

على أكثر من نوع واحد من وظائف األكسجين ، 
أمالحها وإثيراتها وإستراتها ؛  : 2922.17 

 [ 9-59-105] دايثانوالمينميثيل     
ايثيل  ثنائي   و ميثيل ثنائي ميثانول أمين -

 ميثانول أمين

أمينو ايثانول –) بيتا (  –ن,ن ثنائي أيزو بروبايل        

الكحوالت األمينية ، بخالف تلك التي تحتوي  -
على أكثر من نوع واحد من وظائف األكسجين ، 

أمالحها ؛ وإثيراتها وإستراتها  : 2922.18 

- 2- ( N ،N -أمينو أيزو بروبايل) االيثانول 

 [8-37-100] ثنائي ايثيل أمينو ايثانول    
الكحوالت األمينية ، بخالف تلك التي تحتوي  -

على أكثر من نوع واحد من وظائف األكسجين ، 
أمالحها وإثيراتها وإستراتها ؛  : 2922.19 

    
 آخر -- هيدروكلوريد ثالثي إيثانول أمين

[637-39-8]   
 29.29 . المركبات ذات وظيفة النيتروجين األخرى       

    
الفسفوراميدات  ثنائي ميثيل - ن ، ن ثنائي إيثيل

[2404-03-7 ] 
 2929.9 آخر -

    
N  ،N - كلوريد  ثنائي أمينوفوسفوريل ثنائي ميثيل

[677-43-0] 
 29.3 . مركبات الكبريت العضوي       

    
2- ( N ،N -ثنائي ايثيل أمينو) إيثان إيثيول 

- 2- ( N ،N -ثنائي ايثيل أمينو) 2930.6 إيثان إيثيول 
[ 100-38-9] 
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 اي جي
اتفاقية 

األسلحة 
 الكيميائية

 HS HS نص  الكيميائية االستراتيجيةالمواد 

 [ 8-48-111ثيوديجليكول ]    
هيدروكسي  -2) كبريتيد ثنائي -

 ((INN) ثيوديجليكول) (إيثيل
2930.7 

    
1 ،2-Bis (2- إيثان )كلورو إيثيلثيو 

 2930.9 آخر -

[3563-36-8] 

    
1 ،3-Bis (2-ثايو كلورو ايثيل) -n-بروبان 

[63905-10-2] 

    
1 ،4-Bis (2-كلورو ايثيل ثايو) -n-بيوتان 

[142868-93-7] 

    
1 ،5-Bis (2-ثايو كلورو ايثيل) -بنتان-ن 

[142868-94-8] 

 [5-76-2625] كلورو إيثيل كلورو ميثيل سلفيد-2    

 [5-53-78] أميتون     

 [ 2-60-505]كلورو إيثيل( كبريتيد -2مكرر )     

    
 كلورو إيثيلثيو( الميثان-2مكرر ) 

[63869-13-6] 

    
 كلورو إيثيل ثيويثيل( أثير-2مكرر ) 

[63918-89-8] 

    
كلورو إيثيل ثيوميثيل( األثير-2ثنائي)   [ 63918-

90-1 ] 

    
أمينو ايثان ثايول –)بيتا (  –ثنائي أيزو بروبايل   

  
    

N ،N -ثايول -2-أيزو بروبايل أمينو ايثان
 [5-75-41480] هيدروكسي كلوريد

    
N ،N -ثنائي ميثيل أمينو ايثان-

 [1-02-08 1] ثايول -2

ثايول هيدروكلوريد-2-ثنائي ميثيل أمينو ايثان       
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 اي جي
اتفاقية 

األسلحة 
 الكيميائية

 HS HS نص  المواد الكيميائية االستراتيجية

    VX  2930.9 آخر - [9-69-50782]  -غاز األعصاب  
 29.31 . مركبات عضوية وغير عضوية أخرى       

 [ 6-79-756ثنائي الميثيل فوسفونيك ]    
 :مشتقات عضوية أخرى من الفسفور -

2931.31 

ميثيل ثنائي فوسفونات ميثيل -  

    
أخرى من الفسفورمشتقات عضوية  - فوسفونات ثنائي ميثيل بروبيل : 

2931.32 
فوسفونات ثنائي ميثيل بروبيل - [18755-43-6]  

 [6- 38-78] فوسفونات ثنائي إيثيل إيثيل    
 :مشتقات عضوية أخرى من الفسفور -

2931.33 
فوسفونات إيثيل ديثيل -  

    
(  ثالثي هيدروكسي السيليل )  -3الصوديوم 

 [ 1-98-84962فوسفونيك ]الميثيل  بروبيل

 :مشتقات عضوية أخرى من الفسفور -

3الصوديوم  - 2931.34  ( ثالثي هيدروكسي السيليل ) -
الميثيل فوسفونيك بروبيل  

    
2 ،4 ،6- ثالثي  1،3،5،2،4،6-تريبروبيل

ثالث أكسيد-2،4،6تريوكساتريبوسفينين   [68957-
94-8] 

الفسفورمشتقات عضوية أخرى من  - : 
2931.35 - 2 ،4 ،6- ثالثي  1،3،5،2،4،6-تريبروبيل

ثالثي أكسيد 2،4،6تريوكساتريبوسفينين   

    

ثنائي -2، 3، 1-أوكسيدو-2-ميثيل-2-ايثيل-5)
 ميثيل (yl -5-أوكسافوسفانين

 :مشتقات عضوية أخرى من الفسفور -

 [ 0-81-41203]الميثيل فوسفونيك  الميثيل 2931.36
-2، 3، 1-أوكسيدو-2-ميثيل-2-ايثيل-5)

نائي أوكسافوسفانينث -5- yl) ميثيل 

  
 الميثيل فوسفونيك
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اتفاقية 

األسلحة 
 الكيميائية

 HS HS نص  المواد الكيميائية االستراتيجية

    

- 1,3,2-أوكسيدو-2-ميثيل-2-ايثيل-5) ثنائي 
نائي أوكسا فوسفانين(ث  
  

 :مشتقات عضوية أخرى من الفسفور -

-أوكسيدو-2-ميثيل-2-ايثيل-5ثنائي )  2931.37
ثنائي أوكسا فوسفانين(-3,21,   

    
قياس  ) اليوريا مع فوسفونيك ميثيل مركب حمض

 [ 4-58-84402( ]1: 1( )  أمينوي 

عضوية أخرى من الفسفورمشتقات  - : 
أمين  ) فوسفونيك ويوريا ميثيل حمض ملح - 2931.38

 (1 :1) ( أمين ميثيل

    
3 ،9- -تتراوكسا -2،4،8،10-ثنائي ميثيل 

ثنائي فوسفاسبيرو  93،  -9، 3 أنديكان [5.5 ] 
 [7-98-3001] ثاني أكسيد

 :مشتقات عضوية أخرى من الفسفور -

2931.39 

 آخر -- [ 1-80-6172فوسفينات ] ميثيل بوتيل    
 [ 7-76-1445] الكلوروسارين    

 

 [ 5-57-7040] الكلوروسومان    
 [ 9-08-683فوسفونات ] ميثيل ثنائي إيثيل    
 [ 0-41-15715فوسفونيت ] ميثيل ثنائي إيثيل    
 [ 3-75-6163] فوسفونات إيثيلثنائي ميثيل     
 [ 3-26- 7526] ثنائي الفينيل فوسفونيت ميثيل    
 [ 4-40-1498ثنائي كلوريد ] إيثيل فوسفينيل    
 [ 4-78-430ديفلوريد ] إيثيل فوسفينيل    
 [ 1-43-993] اإليثيل فسفونوثيويك ثنائي كلوريد    
 [ 8-50-1066]ثنائي كلوريد  إيثيل فوسفونيل    

 

 [ 0-98-753فلوريد ] ثنائي فوسفونيل إيثيل    
 [ 5-83-676فوسفينيل ثنائي كلوريد ] ميثيل    
 [ 3-59-753فوسفينيل ثنائي فلوريد ] ميثيل    
 [5-13-993فوسفونيك ] ميثيل حمض    

  

 فوسفونوثيويك ميثيل ثنائي كلوريد
[676-98-2] 

    
[ 1-97-676ثنائي كلوريد ] ميثيل فوسفونيل  
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 الكيميائية

 HS HS نص  المواد الكيميائية االستراتيجية

 [3-99-676] مثيل فوسفانيل ثنائي فلوريد    
  
  

 

    
-نيترو-4كلوروبروبايل( أكسجين ) -3)  –أكسجين 

ثالثي فلوروميثيل(فينيل -3  
 ميثيل فوسفوسينات

  

    
-1،2فوسفونيك و  الميثيل حمض عن تفاعل ناتج

 [ 5-93-99580يثانديامين ]إ

  

    
فوسفونيك و  الميثيل حمض عن تفاعل ناتج

ثالثي أمين  -6، 4، 2-ثالثي أزين-1،3،5
[129788-86-9 ] 

  

 [ 7-04-4708ثنائي كلوريد ] بروبيل فوسفونيل    
  

    QL [57856-11-8]   

   [ 8-44-107سارين ]    

   [ 0-64-96] سومان    

   [6-81-77طابون ]    

 [3-25-541] كلوروفينيل ديكلورورسين-2    

     2931.9 آخر -
Bis (2-كلوروفينيل) كلوروأرسين 

[40334-69-8] 

 [ 1-70-40334كلوروفينيل( ارسين ]-2تريس )     

  

 29.33 . مركبات حلقية غير متجانسة مع ذرة )ذرات( النيتروجين فقط  
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األسلحة 
 الكيميائية

 HS HS نص  المواد الكيميائية االستراتيجية

    
 ميثيلبيبيريدين 1-هيدروكسي -3

المركبات التي تحتوي على حلقة بيريدين غير  -
مستخدمة )سواء كانت مهدرجة أم ال( في 

 :الهيكل

 آخر -- [3554-74-3] 2933.39
   [7-34-1619]كينوكليدينول -3    

   [2-06-6581] كينوكليدينيل بنزيالت-3    

   [2-38-3731]كينوكليدون -3    

    
مضاد للجراثيم ، وجزيئات  دم الحيوان المعد لالستخدامات العالجية والوقائية أو التشخيصية ؛  اإلنسان؛دم 

الدم األخرى والمنتجات المناعية ، سواء تم تعديلها أو الحصول عليها عن طريق عمليات التكنولوجيا 
 . ( ومنتجات مماثلةاللقاحات والسموم ومزارع الكائنات الدقيقة )باستثناء الخمائر الحيوية ؛ 

30.02 

 [ 3-86-9009ريسين ]    
 3002.9 آخر -

 [ 8-89-35523ساكسسيتوكسين ]    

    
المنتجات الكيميائية ومستحضرات الصناعات الكيميائية أو  أغلفة محضرة لقوالب المسبك أو النوى ؛

الطبيعية( ، غير مذكورة وال داخلة في المرتبطة بها )بما في ذلك تلك التي تتكون من خليط من المنتجات 
 . مكان آخر

38.24 

 CASو  CAS RN 41203-81-0مزيج من   
RN 42595-45- 

 3824.91 آخر -

    9 [170836-68-7 ] :  

    
 CASو  CAS RN 41203-81-0مزيج من 

RN 42595-45-9 [170836-68-7 ] 

 :آخر -

3824.91 

التي  االستعدادات و مخاليط -
2-ميثيل-2-إيثيل 5من )  أساسا تتكون  -

كسيدوأ -ثنائي أوكسا فوسفانين-2، 3، 1-
5- YL) فوسفونيك الميثيل  5)ثانيا( ]) و 

2-ميثيل-2-إيثيل - oxyl-1 ،3 ،2- الميثيل
 الميثيل فوسفونيك [ميثيل (yl-5-فوسفونيك



172 
 
 

 
 
 
 
 

 اي جي
اتفاقية 
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 HS HS نص  الكيميائية االستراتيجيةالمواد 

    
حمض الفوسفونيك ، ميثيل ، 

 (Exolit OP 560 TP )  بوليجليكول استر
[294675-51-7 ] 

 :آخر -

3824.99 
    

حمض الفوسفونيك ، ميثيل ، 
-663176] (Exolit OP 560 )  بوليجليكول استر

00-9 ] 
 آخر --

    
فوسفونات  ميثيلأكسيد الفوسفور والبوليمر مع 

 [9- 06-70715] ميثيل ثنائي وأكسيران

  
  
  

    

أكسيد الفوسفور، البوليمر مع ثنائي الميثيل 
 فوسفونيكأوكسيران

[70715-06-9] 
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أرقام األمم المتحدة المرتبطة بالسلع االستراتيجية  -الملحق السابع   
 
 

UN * 

0072 E 

0075 M 

0208 E 

0226 E 

0282 E 

0392 E 

0402 E 

0483 E 

0484 E 

0489 E 

0490 E 

1032 C 

1046 N 

1051 C 

1052 C 

1067 M 

1076 C 

1090 E 

1135 C 

1158 C 

1160 C 

1163 M 

1244 M 

1261 EP 

1336 E 

1358 M 

1380 M 

UN * 

1385 C 

1396 M 

1401 N 

1415 N 

1418 M 

1442 M 

1467 M 

1485 EP 

1486 EP 

1489 EP 

1495 EP 

1498 EP 

1560 C 

1567 M 

1580 C 

1581 C 

1582 C 

1583 C 

1589 C 

1614 C 

1680 C 

1689 C 

1690 C 

1694 C 

1697 C 

1727 C 

1749 N 

UN * 

1790 C 

1806 C 

1809 C 

1810 C 

1811 C 

1812 C 

1828 C 

1836 C 

1849 C 

1868 M 

1869 N 

1921 M 

1942 EP 

1957 N 

1975 M 

2008 M 

2014 EP 

2015 EP 

2029 M 

2030 M 

2032 M 

2067 EP 

2071 EP 

2321 M 

2323 C 

2329 C 

2382 M 

UN * 

2421 M 

2427 EP 

2428 EP 

2439 C 

2463 M 

2674 C 

2686 C 

2814 B 

2817 C 

2900 B 

2908 R 

2909 R 

2910 R 

2911 R 

2912 R 

2913 R 

2915 R 

2916 R 

2917 R 

2918 N 

2919 R 

2977 N 

2978 N 

UN * 

2982 R 

2984 EP 

3172 B 

3294 C 

3321 R 

3322 R 

3323 R 

3324 N 

3325 N 

3326 N 

3327 N 

3328 N 

3329 N 

3330 N 

3331 N 

3332 R 

3333 N 

3373 B 

3413 C 

3414 C 

3415 C 

3416 C 

3421 C 

3422 C 

3462 B 

3507 N 

 
 

 فــي  يندرج* 

B-  ، بيولوجيC-  ، كيميائيE-Explosive  ،EP-   ، المتفجراتM-Military  ،N- ، النوويةR-Radiological 
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 رقم
 المادة 

 يندرج الوصف 
 فــي 

 ( CYCLONITE; HEXOGEN; RDX) األمينثالثيالميثيلينالحلقي تريت ثالثين 0072
 فيالمئةمنالماء،بالكتلة 15 رطبمعمااليقلعن

E 

  ٪  25 تمتطهيرهبمااليقلعن. ثنائيالفينيلمتعددالكلور 0075
 منالفلجماتيزرغيرالمتطايروغيرالقابلللذوبانفيالماء،بالكتلة

M 

 E ( TETRYL) ترينيتروفينيلميثياللنترامين 0208

  15 رطبمعمااليقلعن (HMX; OCTOGEN) رباعيميثلينرباعينيترامينالحلقي 0226
  فيالمئةمنالماء،بالكتلة

E 

 E بالكتلة. فيالمئةمنالماء20رطبمعمااليقلعن ،(PICRITE) نيتروجواندين 0282

 HNS)) Eهيكسانيتروستيلبين 0392

 E بيركلوراتاألمونيوم 0402

 ، (CYCLONITE; HEXOGEN; RDX) ثالثينتريتاألمينثالثيالميثيلينالحلقي 0483
 تطهيره تم

E 

 E تطهيره تم ،(HMX; OCTOGEN) رباعيميثلينرباعينيترامينالحلقي 0484

 E (DINGU) دينيتروجليكولوريل 0489

 E (NTO) نتروتريازولون  0490

 C مائي ال .ُثناِئيُّميثيألِمين 1032

 N هيليوممضغوط 1046

 C ماء  ٪3 هيدروجينسيانيد،مثبت،يحتويعلىأقلمن 1051

 C فلوريدالهيدروجين،المائي 1052

 M (ثنائيأكسيدالنيتروجين) ثنائيأكسيدالنيتروجين 1067

 C الفوسجين 1076

 E األسيتون  1090

 C إيثيلينكلورهيدرين 1135

 C الديسوبروبيالمين 1158

 C ثنائيميثيألمين،محلولمائي 1160

 M ثنائيميثيلهيدرازين،غيرمتماثل 1163

 M ميثيلهيدرازين 1244
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 E منالماء،بالكتلة ٪20 ،رطببمااليقلعن(بيكريت) نيتروجواندين 1336

1358 
( أ( )يجبأنيكونهناكفائضمرئيمنالماء) فيالمائةمنالماء 25 مسحوقالزركونيومالرطببمااليقلعن
 حجمالجسيماتالمنتجةكيميائياأقلمن( ب) ميكرون؛ 53 ينتجميكانيكًيا،حجمالجسيماتأقلمن

 ميكرون  840

M 

 M خماسي 1380

 C فيالمائةمنماءالتبلور 30 كبريتيدالصوديومأوكبريتيدالصوديومأوالمائيمعأقلمن 1385

 M مسحوقاأللمنيومغيرالمصقول 1396

 N الكالسيوم 1401

 N الليثيوم 1415

 M صبغاتالكالسيوم مسحوقالكالسيومأومسحوق  1418

 M بيركلوراتاألمونيوم 1442

 M نتراتالجوانيدين 1467

 C ثالثيكلوريدالزرنيخ 1560

 M مسحوقالبريليوم 1567

 C كلوروبيكرين 1580

 C ٪ منالكلوروبيكرين2مزيجالكلوروبيكرينوبروميدالميثيلمعأكثرمن  1581

 C مزيجكلوروبيكرينوميثيلكلوريد 1582

 C مزيجالكلوروبيكرين،غيرمدرج 1583

 C كلوريدالسيانوجين،مثبت 1589

 C ماءويتمامتصاصهفيمادةخاملةمسامية٪ 3سيانيدالهيدروجين،مثبت،يحتويعلىأقلمن  1614

 C سيانيدالبوتاسيوم،صلب 1680

 C سيانيدالصوديوم 1689

 C فلوريدالصوديوم،صلب  1690

 C سيانيداتبروموبينزيل،سائل 1694

 C الكلورواسيتوفينون،صلب 1697

 C هيدروجيناألمونيوم،صلب 1727

 N الكلورثالثيفلوريد 1749

 EP مخاليطحامضالنترات 1796

 C حمضالهيدروفلوريك 1790

 C الفوسفورالخماسيالكلور 1806

 C ثالثيكلوريدالفوسفور 1809
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 C الفوسفورأوكسيكلوريد 1810

 C البوتاسيومهيدروجينديفلوريد،صلب 1811

 C فلوريدالبوتاسيوم،صلب 1812

 EP مخاليطحامضالنترات 1826

 C كلوريدالكبريت 1828

 C كلوريدالثيونيل 1836

 C فيالمائةمنالماء  30كبريتيدالصوديوم،رطبمعمااليقلعن  1849

 M ديكابوران 1868

 N ٪ منالمغنيسيومفيكريات،أوشرائطأولف50سبائكمغنيسيومأومغنيسيومتحتويعلىأكثرمن  1869

 M بروبيلينأمين،مثبت 1921

 E نتراتاألمونيوم 1942

 N مضغوط-ُدوِتيرُيوم 1957

 M أكسيدالنيتريكوخليطثنائيأكسيدالنيتروجين؛أوأكسيدالنيتريكوخليطثنائيأكسيدالنيتروجين 1975

 M مسحوقالزركونيوم،جاف 2008

 EP بيروكسيدالهيدروجين 2014

 EP بيروكسيدالهيدروجين 2015

 M هيدرازينالمائي 2029

 M ٪ هيدرازين،بالكتلة37محلولهيدرازينمائيبأكثرمن  2030

 EP حمضالنتريكبخالفالدخاناألحمر 2031

 M المانعرقممختلف(RFNAحمضالنيتريك،الدخاناألحمر )مالحظة: قديكونلرقم 2032

 EP أسمدةنتراتاألمونيوم 2067

 M ثالثيكلورالبنزين،سائل 2321

 C ترايثياللفوسفات 2323

 C ثالثيميثياللفوسفيت 2329

 M ثنائيميثيلهيدرازينمتماثل 2382

 M ثالثيأكسيدالنيتروجين 2421

 C الصوديومهيدروجينديفلوريد 2439

 M هيدريداأللمنيوم 2463

 C فلوروسيليكاتالصوديوم 2674

 C إيثانول-ديثيالمينو-2 2686
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 B التيتؤثرعلىالبشرالمعديةالمواد 2814

 C محلوالألمونيومهيدروجينالفلورايد 2817

 B التيتؤثرعلىالحيواناتالمعديةالمواد 2900

 R الموادالمشعة،باستثناءكميةمحدودةمنالمواد 2908

 R الموادالمشعة،باستثناءالموادالمعبأةالمصنعةمناليورانيومالطبيعيأوالمستنفدأوالثوريومالطبيعي 2909

 R الموادالمشعة،باستثناءكميةمحدودةمنالمواد 2910

 R الموادالمشعة،باستثناءاألدواتأوالعبوات 2911

 R المستثنى(-)غيراالنشطاريأواالنشطاري  (LSA-I)ذاتنشاطإشعاعينوعيمنخفضمادة-موادمشعة 2912

  (SCO-I or SCO-II)الموادواألشياءالملوثةعلىالسطح-موادمشعة 2913
 المستثنى(-)غيراالنشطاريأواالنشطاري 

R 

 R بروبيلينأمين،مثبت 2915

 R نتراتاألمونيوم 2916

 R مضغوط-ُدوِتيرُيوم 2917

االنشطارية  أكسيدالنيتريكوخليطثنائيأكسيدالنيتروجين؛أوأكسيدالنيتريكوخليطثنائيأكسيدالنيتروجين 2918  N 

 R مسحوقالزركونيوم،جاف 2919

 N     االنشطارية بيروكسيدالهيدروجين 2977

 N بيروكسيدالهيدروجين 2978

 R هيدرازينالمائي 2982

 EP ٪ هيدرازين،بالكتلة37محلولهيدرازينمائيبأكثرمن  2984

السموما  حمضالنتريكبخالفالدخاناألحمر 3172  B 

 C المانعرقممختلف(RFNAحمضالنيتريك،الدخاناألحمر )مالحظة: قديكونلرقم 3294

 R أسمدةنتراتاألمونيوم 3321

 R ثالثيكلورالبنزين،سائل 3322

 R ترايثياللفوسفات 3323

االنشطارية  ثالثيميثياللفوسفيت 3324  N 

االنشطارية  ثنائيميثيلهيدرازينمتماثل 3325  N 

 N ثالثيأكسيدالنيتروجين 3326

االنشطارية الصوديومهيدروجينديفلوريد 3327  N 

االنشطارية  هيدريداأللمنيوم 3328  N 

االنشطارية   فلوروسيليكاتالصوديوم 3329  N 

االنشطارية  إيثانول-ديثيالمينو-2 3330  N 
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 N الموادالمعديةالتيتؤثرعلىالبشر 3331

 R محلوالألمونيومهيدروجينالفلورايد 3332

االنشطارية  الموادالمعديةالتيتؤثرعلىالحيوانات 3333  N 

 B الموادالمشعة،باستثناءكميةمحدودةمنالمواد 3373

 C الموادالمشعة،باستثناءالموادالمعبأةالمصنعةمناليورانيومالطبيعيأوالمستنفدأوالثوريومالطبيعي 3413

 C الموادالمشعة،باستثناءكميةمحدودةمنالمواد 3414

 C الموادالمشعة،باستثناءاألدواتأوالعبوات 3415

 C المستثنى(-)غيراالنشطاريأواالنشطاري  (LSA-I)ذاتنشاطإشعاعينوعيمنخفضمادة-موادمشعة 3416

  (SCO-I or SCO-II)الموادواألشياءالملوثةعلىالسطح-موادمشعة 3421
 المستثنى(-)غيراالنشطاريأواالنشطاري 

C 

 C فلوريدالبوتاسيوم،محلول 3422

 N.O.S. B  -لمستخرجةمنالمصادرالحيةالصلبة السموما 3462

كجملكلعبوة،  0.1يورانيومسداسيفلوريد،مادةمشعة،عبوةاستثنائيةأقلمن  3507
 المستثنى(-)غيراالنشطاريأواالنشطاري 

N 
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القاموس  – الثامن للملحق  

.التنفيذ دليل  مع لالستخدام التالية  المصطلحات تعريف مت  
 

AG 1.1.2.3 انظرالقسم. مجموعةأستراليا . 
ATT  1.1.2.1معاهدةتجارةاألسلحة. انظرالقسم . 
Becquerel  الموادالمشعة.  28.44وحدةمنالنشاطاإلشعاعيتقابلتفككواحدفيالثانية. انظرالقسم 
Catch-all  تخضعضوابطاستقبااللرسائاللخاضعةللسلعلضوابطالتجارةحتىإذالمتكنمدرجةفيقوائمالمراقبةالوطنية

  1.2.1إذاكانتهناكمعلوماتتشيرإلىأنهاستستخدمفينشاطمحظورأومنقبلمستخدمنهائيمحظور. انظرالقسمين 
 . 1.3.3.7و

CAS Number أرقامCAS  .هيأرقامتسجيلخدمةالملخصاتالكيميائية. كما أنهاتوفرمعرفرقميفريدلكلمادةكيميائيةمسجلة
 الموادالكيميائيةاالستراتيجية.  29- 28انظرالقسم 

Control list   .تحددقوائممراقبةالصادراتالموادوالمعداتوالبرامجوالتكنولوجياالخاضعةللرقابةالتجارية
 تتطلبالسلعالمدرجةبشكلعامتراخيصأوتصاريحللمعامالتالدوليةالمختلفة،وخاصةللتصدير. 

MTCR  1.1.2.3نظاممراقبةتكنولوجياالقذائف. انظرالقسم . 
NPT 1.1.2.1 معاهدةعدمانتشاراألسلحةالنووية. انظرالقسم . 
NSG  1.1.2.3مجموعةمورديالموادالنووية. انظرالقسم . 
Outreach أنشطةالوكاالتالحكوميةالمناسبةوالموجهةنحومجتمعالتجارةلتعزيزامتثالهافيالمستقبلمنخاللزيادةالوعيبأنظمةمراق

 الوصوإللىالصناعةمنقباللجمارك.-الملحقالرابعبةالتجارةاالستراتيجيةوإجراءاتاالمتثااللتييجباتباعها. انظر 
PGS  1.4.4.12برنامجمنظمةالجماركالعالميةالدرعالعالمي. انظرالقسم . 
PSI  1.1.2.4المبادرة األمنية لمكافحة االنتشار. انظرالقسم . 
Reachback .عمليةالحصولعلىالدعممنالمنظماتالتيليستعلىالخطاألمامي 
RKC اتفاقيةكيوتوالمعدلة 
Sievert (Sv)   .قياسجرعةاإلشعاعالممتصةفيالنظامالدوليللوحدات

وهومقياسللتأثيرالصحيالنخفاضمستوياتاإلشعاعالمؤينعلىجسماإلنسان. 
( أوالميكرو mSvبماأنسيفرتواحدهوكميةكبيرة،يتمالتعبيرعنالجرعاتاإلشعاعيةالتيتتممواجهتهاعادًةبالمليسيفرت )

  0.2علىسبياللمثال،تعطياألشعةالسينيةللصدرحوالي ( والتيتكونجزًءامنألفأومليونمنسيفرت. µSvسيفرت )
 مليسيفرتمنجرعةاإلشعاع.

Strategic 
goods   أسلحةالدمارالشاملواألسلحةالتقليديةوالموادذاتالصلةالتي

 تشاركفيتطويرأوإنتاجأواستخدامهذهاألسلحةوأنظمةإيصالها 
STC مراقبةالتجارةاالستراتيجية 
STCE التطبيقاالستراتيجيللرقابةالتجارية 
UNSCR 1540  1.1.2.5. انظرالقسم 1540قرارمجلساألمنالدوليرقم . 
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WA  1.1.2.3ترتيبفاسينار. انظرالقسم . 
WMD  أسلحةالدمارالشامل. تشمألسلحةالدمارالشامالألسلحةالنووية

)المصممةإلحداثدمارشاملمنخالالإلطالقالمتفجرللطاقةالنووية(،واألسلحةالكيميائية 
)المصممةإللحاقإصاباتمثالالختناق،أوالتقرح،أوخللفيالجهازالعصبيمنخالاللتفاعالتالكيميائية(،واألسلحةالبيولو

سلحةاإلشعاعية  جية )المصممةالستخدامالكائناتالدقيقةإلحداثالمرضفيالبشرأوالماشيةأوالمحاصيل( واأل
 )المصممةللتسببفيالمرضواالضطرابالشاملمنخالالنتشاراإلشعاع
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فهرس أبجدي -الملحق التاسع  

 

P, 110 
KevlarTM. راجع ألياف األراميد 
M300, M350, and M400. راجع الفوالذ المارتنسيتي 
NiMark.  الفوالذالمارتنسيتيراجع  
S-glass. راجع األلياف الزجاجية ,راجع األلياف الزجاجية 
UNSCR 1540, 8, 11, 13 
Vascomax. راجع الفوالذ المارتنسيتي 
 راجع أجهزة استشعار المعدالت .أجهزة استشعار المعدالت
 راجع مجموعات اإلطالق .أجهزة التفجير
 122 ,أجهزة الجيروسكوب

المركزيأجهزة الطرد  , 93 
 94 ,أجهزة الطرد المركزي للمصفق
 94 ,أجهزة الطرد المركزي متراصة القرص
 126 ,أجهزة تحليل الغاز
 126 ,أجهزة رصد الغازات السامة
 123 ,أجهزة قيا  الجاذبية
 راجع محوالت الضغط .أجهزة قيا  الضغط الكهربي
 126 ,125 ,أجهزة قيا  الطيف الكتلوي

اإلشعاع عند البواباتأجهزة مراقبة  , 57 
 راجع أدوات المناولة عن بعد .أدوات المناولة عن بعد
 54 ,أرقام األمم المتحدة
 54 ,أرقام دائرة المستخلصات الكيميائية
 121 ,أشعة الليزر
 راجعاألفران .أفران البالزما
 راجعاألفران .أفران الصهر بالحزمة اإللكترونية
 59 ,أكسيد الديوتريوم

جفيف بالتجميدآالت الت , 89 
 90 ,آالت التجفيف بالرش
 101 ,آالتالتجليخ
 102 ,آالت التشكيل بالتدفق
 102 ,آالت التشكيل بالدوران
 100 ,آالت التفريز
آالتالتفريغ الكهربائيةراجع ,98 ,آالت التفريغ الكهربائية  
 99 ,آالت الخراطة
 راجع آالت الخراطة .آالت الخرطوالتفريز

الموازنةآالت  , 127 
 103 ,آالت لف الفتيل
 114 ,األسبريترون
 57 ,اإلسترونتيوم
 129 ,األسلحة النارية
 راجعاألفران .األفراد الحثية الفراغية
 110 ,األفران
 راجعاألفران .األفران القوسية
 71 ,األلياف الزجاجية
 69 ,األلياف الكربونية
 57 ,األمريسيوم
 115 ,األنابيب المضاعفة للضوء
 57 ,اإليريديوم
 78 ,البزموت
 109 ,البطاريات الحرارية
 61 ,البكتريا
 57 ,البلوتونيوم

 65 ,البوادئ
 77 ,70 ,البوتقات
 59 ,البورون
 57 ,البولونيوم
 80 ,البيريليوم
 57 ,الترتيوم
 راجع الترشيح بالتدفق العرضي .الترشيح بالتدفقالعرضي
 77 ,التنتالوم
 76 ,التنجستن
 79 ,التيتانيوم
 67 ,الخيوط الصناعية واأللياف
 57 ,الراديوم
 104 ,الروبوتات
 79 ,الزركونيوم
 53 ,السالئف الكيميائية
 61 ,السموم
 57 ,السيزيوم
 106 ,الصمامات
 106 ,الصمامات الم ازرة
 129 ,الصواريخ
 119 ,الطائرات بدون طيار
 61 ,الفطريات
 73 ,الفوالذ المارتنسيتي
 73 ,الفوالذالمقاوم للصدأ المزدوج
 61 ,الفيروسات
 57 ,الكاليفورنيوم
 120 ,111 ,الكاميرات
 111 ,الكاميرات اإلطارية
 111 ,الكاميرات المحمية ضد اإلشعاع
 120 ,الكاميرات ذات الحركة الدورانية
 111 ,الكاميرات عالية السرعة
 61 ,الكائنات الحية الدقيقة
 114 ,الكريترون
 57 ,الكوبالت
 59 ,الليثيوم
 78 ,الماغنيسيوم
 63 ,المتفجرات
آالت التجفيف بالتجميدراجع .المجفدات  
 84 ,المحركات التوربينية النفاثة والمحركات المروحية التوربينية
 85 ,المحركات النفاثة التضاغطية
 85 ,المحركات النفاثة النبضية
 108 ,المحوالت
 102 ,المخارط

الدوارةالمخارط  , 102 
 128 ,المدفعية
 111 ,المرآة ذات الحركة الدورانية
 117 ,المركبات
 86 ,المضخات
 راجعمضخاتالتفريغ .المضخات األيونية
 راجعالمضخات .المضخات التوربينية
 راجعمضخاتالتفريغ .المضخات المخروطية
 راجعالمضخات .المضخات المزودة برق
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التخميرراجع خزان  .المفاعالت الحيوية  
 راجع خزان التخمير .المفاعالت الكيميائية النظامية
 81 ,المفاعالت النووية
 65 ,المفجرات
 108 ,المقومات العكسية
 102 ,المكاب 
 105 ,المكاب  المتوازنة التضاغط
 110 ,المكاب  متوازنة الضاغط
 راجع المكثفات ,113 ,المكثفات
 133 ,المواد الكيميائية
ذ منع اإلشعاعراجع نواف .النوافذ  

123النوع   راجع مسحوق النيكل .
 57 ,النيتونيوم
 80 ,الهافنيوم

3-الهيليوم , 60 
 راجع ألياف الكربون .ألياف الجرافيت
 57 ,اليورانيوم
 114 ,أنابيب الكاثود البارد
 128 ,أنظمة اختبار االهتزاز
 112 ,أنظمة الرادار
 91 ,أوعية التفاعل الكيميائي

الذي يعمل بقوة الطرد المركزيجهاز الفصل  , 94 
 125 ,جهاز قيا  المكثف الغشائي
 66 ,حلقات متساوية في الطول والقطر
 92 ,خزان التخمير
 88 ,خزانة السالمة البيولوجية
 75 ,سبائك األلومنيوم
 65 ,سلك قنطرة التفجير
 95 ,شرائط الفلتر
 82 ,عناصر الوقود النووي
 53 ,عوامل األسلحة الكيميائية
 114 ,فرجات الشرر المستحثة
 54 ,فلوريد الكلور
 73 ,فوالذ مقاوم للصدأ يحتوي على كميات صغيرة من التيتانيوم
 128 ,قاذفات الصواريخ
 128 ,قوائم الهزاز
 54 ,كالسيوم

 112 ,كاميرات الر ية الليلية
 112 ,كاميرات تكثيف الصور
 53 ,كيماويات
 59 ,ماء ثقيل
 117 ,مجموعات اإلطالق
 108 ,محركات التردد المتغير
 85 ,محركات الصواريخ
 125 ,محول الضغط
 99 ,مخارط الخشب أو المعادن
 98 ,مراكز التشغيل ا لي
 99 ,مراكز الخراطة
 76 ,مسحوق األلومنيوم
 74 ,مسحوق النيكل
 راجع مسحوق النيكل .مسحوق نيكل الكربونيل
 107 ,مصادر اإلمداد بالتيار المباشر

اإلمداد بالتيار المترددمصادر  , 108 
 87 ,مضخات التفريغ
 راجعمضخاتالتفريغ .مضخات التفريغ االنتشاري
 راجعالمضخات .مضخات الطرد المركزي
 راجع مضخات التفريغ .مضخات تفريغ الجذور
 راجعمضخاتالتفريغ .مضخات سائل التبريد
 94 ,معدات الترشيح بالدفق المستعرض
 96 ,معدات التعبئة

المساعدة-معدات المناولة الرئيسية  راجع أدوات المناولة عن بعد .
 97 ,معدات المناولة عن بعد
 116 ,معدالت التردد
 74 ,معدن النيكل المسامي
 52 ,معدن خام
 راجع أجهزة قيا  الجاذبية .مقايي  التدرج
 55 ,مواد إشعاعية
 116 ,مولدات النبض
 123 ,مولدات النيترون
 72 ,نوافذ منع اإلشعاع
 108 ,وحدات التحكم بالمحرك
 راجع مجموعات اإلطالق .وحدات التفريغ المكثف
 راجع التنجستن .ولفرام
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