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 عمالجلنة جملس األمن املنشأة 
  )٢٠٠٤ (١٥٤٠القرار ب

 
 موجهــة إىل رئــيس ٢٠٠٦أكتــوبر /األول تــشرين ٢٦مــذكرة شــفوية مؤرخــة    

  من البعثة الدائمة لبوليفيا لدى األمم املتحدة  اللجنة 
 

 عمـال تقدم البعثة الدائمة لبوليفيا لدى األمم املتحـدة حتياـا إىل رئـيس اللجنـة املنـشأة                 
، نـسخة مـن تقريـر بوليفيـا         طيـه ،   إليـه  وتتشرف بأن حتيل  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠جملس األمن    قرار  ب

 ).انظر املرفق(التدابري املتخذة عمال بذلك القرار  عن 
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 املوجهة إىل رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لبوليفيا لـدى األمـم    ٢٠٠٦أكتوبر  /األول تشرين   ٢٦مرفق املذكرة الشفوية املؤرخة     
 ةاملتحد

 
  من املنطوق ١٠و ) ج(و ) ب(و ) أ (٨ و ٦ و ٥ من املنطوق واملسائل ذات الصلة من الفقرات ١الفقرة 

 
 بوليفيا :الدولة

٢٠٠٦ نيسان أبريل ١٠   :تاريخ التقرير  
ــة ــدكم دول ــة أو هــل بل ــات التالي ــدمتم أحــد البيان هــل ق
طرف أو دولة عضو يف إحدى االتفاقيات أو املعاهـدات

 نعم رتيبات التالية؟أو الت
كـالتوقيع،(إذا كان اجلواب نعم، يرجى اإلشارة إىل املعلومات ذات الصلة      

 )االنضمام، التصديق، بدء النفاذ، وما إىل ذلك

املعلومــات تــشري إىل أرقــام صــفحات الــنص(مالحظــات 
االنكليـــزي للتقريــــر أو إىل موقـــع رمســــي علـــى شــــبكة

 )اإلنترنت

ــلحة - ×  امتالك أسلحة الدمار الشامل بيان عام عن عدم ١ ــديس األســـ ــاج وتكـــ ــتحداث وإنتـــ ـــر اســـ ـــة حظـــ اتفاقيــــ
والتكــسينية وتــدمري تلــك األســلحة؛) البيولوجيــة(البكتريولوجيــة 

يفصــكها ع أود؛ و١٩٧٢أبريــل /نيــسان ١٠يف إليهــا نــضمام الا
 ؛ ١٩٧٥أكتوبر  /األول تشرين ٣٠

ديس واســتخداموقعــت اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتكــ      -
 كــــانون١٤األســــلحة الكيميائيــــة وتــــدمري تلــــك األســــلحة يف 

١٩٩٨يونيـه   / حزيـران  ١٥ وصـدق عليهـا يف       ١٩٩٣يناير  /الثاين
أغــــسطس/ آب١٤ صــــكها يف أُودع؛ و١٨٧٠بالقــــانون رقــــم 

 ؛  ١٩٩٨
يوليــه/ متــوز١وقعــت معاهــدة عــدم انتــشار األســلحة النوويــة يف    -

 باملرســـوم١٩٧٠ايـــر فرب/ شـــباط٢٦ وصـــدق عليهـــا يف ١٩٦٨
 ؛  ٠٩١١٢٠السامي رقم 

ظــــــر الــــــشامل للتجــــــارب النوويــــــة يفوقعــــــت معاهــــــدة احل -
يوليـــه/ متـــوز٢٩دق عليهـــا يف  وصـــ١٩٩٦ســـبتمرب /أيلـــول ٢٤

ــانون ١٩٩٩ ــك عأُود؛ و١٩٨٨ بالقــــــ ــشرين٤ يف هاصــــــ  تــــــ
 ؛ ١٩٩٩أكتوبر /األول

ــة يف     - ــة للمــواد النووي ــة املادي ــة احلماي ــ/ آذار٣وقعــت اتفاقي ارسم
ــدرت  وأ١٩٨٠ُ ــا صــ ــم  باعتبارهــ ــانون رقــ ــؤرخ٢٢٨٨القــ  املــ

إليهــاع صــك االنــضمام أُود؛ و٢٠٠١ديــسمرب /األولكــانون  ٥
 ؛ ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٤يف 

  املبدئيانظر املعلومات املقدمة يف التقرير 
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ــة ــدكم دول ــة أو هــل بل ــات التالي ــدمتم أحــد البيان هــل ق
طرف أو دولة عضو يف إحدى االتفاقيات أو املعاهـدات

 نعم رتيبات التالية؟أو الت
كـالتوقيع،(إذا كان اجلواب نعم، يرجى اإلشارة إىل املعلومات ذات الصلة      

 )االنضمام، التصديق، بدء النفاذ، وما إىل ذلك

املعلومــات تــشري إىل أرقــام صــفحات الــنص(مالحظــات 
االنكليـــزي للتقريــــر أو إىل موقـــع رمســــي علـــى شــــبكة

 )اإلنترنت

وقعت معاهدة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينيـة ومنطقـة -
ــر الكـــارييب   ــو (البحـ فربايـــر/ شـــباط١٤يف ) معاهـــدة تالتيلولكـ

 ؛ ١٩٦٨ديسمرب /األول كانون ٣٠ها يف  وصدق علي١٩٦٧
ــم املتحــدة يف     - ــا يف األم ــشرين ٢٥وقعــت بوليفي ــوبر/األول ت أكت

وصـدقتالنظام األساسي للوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة           ١٩٥٦
؛ واعتمدتـــه بوليفيـــا١٩٦٢نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٨عليـــه يف 

سـبتمرب/ أيلـول ١٣ املـؤرخ  ٧٤٨٨٩وجب القرار الـسامي رقـم     مب
 ). انظر التقرير (١٩٥٧

ــدم٢ ــسالح وعـ ــرتع الـ ــزام بـ ــن االلتـ ــام عـ ــان عـ بيـ
 االنتشار

بوليفيا ملتزمة بشكل قاطع باجلهود الدولية املتصلة بتحديد األسلحة ونـزع ×
 . السالح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل

ــضوا يف اتمــ    ــا ع ــار بوليفي ــتنفذباعتب ــا س ــدويل، فإ ع ال
 )٢٠٠٤ (١٥٤٠أحكام القرار 

بيان عـام عـن عـدم تقـدمي أسـلحة الـدمار الـشامل٣
وما يتصل ا من مواد إىل جهات من غري الدول 

ال تقدم دولة بوليفيا أي نوع من أنواع الدعم إىل اجلهات من غـري الـدول؛ ×
ــا ٢١٦وباإلضــافة إىل ذلــك، تــنص املــادة   ــةئي علــى  مــن القــانون اجلن عقوب

 بالــصحةاملــضرةرائم اجلــ ســنوات علــى ارتكــاب ١٠الــسجن ملــدة أقــصاها 
نــشر األمــراض اخلطــرية أو املعديــة الــيت تــؤدي إىل األوبئــة، :ة، مثــلالعموميــ

تسميم أو تلويث املياه املخصصة لالسـتخدام العـام وتـسويق املـواد املـضرةو
 . بالصحة

 علــى احلكــم١٣٣٣ن القــانون  مــ١١٣وفيمــا يتعلــق بالبيئــة، تــنص املــادة  
 ســنوات علــى كــل مــن يــسمح بتخــزين نفايــات١٠بالــسجن ملــدة أقــصاها 

سامة أو خطرة أو مشعة أو نفايات أخرى من مصدر خارجي يف األراضـي
.     ذلكعلى أو يساعد يتعاونالوطنية أو إدخاهلا إليها أو نقلها عربها، أو 

 يبدئانظر املعلومات املقدمة يف التقرير امل

  املبدئيانظر املعلومات املقدمة يف التقرير   ١٩٧٥أكتوبر /األول تشرين ٣٠ × اتفاقية األسلحة البيولوجية ٤

  املبدئيانظر املعلومات املقدمة يف التقرير  ١٩٩٨أغسطس / آب١٤يداع يف اإلجرى  × اتفاقية األسلحة الكيميائية٥

  املبدئيانظر املعلومات املقدمة يف التقرير  ٠٩١١٢٠ باملرسوم السامي رقم ١٩٧٠فرباير / شباط٢٦عليها يف صدق  × معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية٦

  ١٩٨٨ بالقانون رقم ١٩٩٩يوليه / متوز٢٩صدق عليها يف  × معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية٧
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ــة ــدكم دول ــة أو هــل بل ــات التالي ــدمتم أحــد البيان هــل ق
طرف أو دولة عضو يف إحدى االتفاقيات أو املعاهـدات

 نعم رتيبات التالية؟أو الت
كـالتوقيع،(إذا كان اجلواب نعم، يرجى اإلشارة إىل املعلومات ذات الصلة      

 )االنضمام، التصديق، بدء النفاذ، وما إىل ذلك

املعلومــات تــشري إىل أرقــام صــفحات الــنص(مالحظــات 
االنكليـــزي للتقريــــر أو إىل موقـــع رمســــي علـــى شــــبكة

 )اإلنترنت

  يوليه / متوز٢٤  صك االنضمام يفأُودع × اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية ٨

 مل يسجل التوقيع واالنضمام والتصديق وبدء النفاذ    مدونة الهاي لقواعد السلوك ٩

 مل يسجل التوقيع واالنضمام والتصديق وبدء النفاذ     ١٩٢٥بروتوكول جنيف لعام ١٠

ــوبر /املبــدئي تــشرين ٢٦التوقيــع يف  × الوكالة الدولية للطاقة الذرية١١  تــشرين٢٨تــصديق يف  وال١٩٥٦أكت
  ١٩٧٢نوفمرب /الثاين

 

ــول ١٢ ــن)/بروتوكــوالت(بروتوك ــة م ــاطق اخلالي املن
  األسلحة النووية  

 وصـدق عليهـا يف١٩٦٧فربايـر   / شـباط  ١٤وقعت معاهـدة تالتيلولكـو يف        ×
 ١٩٦٨ديسمرب /األول كانون ٣٠

تؤكــد بوليفيــا دورهــا الــسلمي بالــسعي إىل حتقيــق هــدف
 نية منطقة خالية من األسلحة النووية جعل أمريكا الالتي

، املعقــود مــع األرجنــتني١٩٩١ســبتمرب / أيلــول٥إعــالن مينــدوزا املــؤرخ   × معاهدات أخرى/اتفاقيات١٣
وإكـوادور وأوروغـواي وبـاراغواي والربازيـل وشـيلي، الـذي يعلـن املنطقـة

 منطقة خالية من األسلحة الكيميائية والبيولوجية؛    
بوليفيــا وي للــسوق املــشتركة لبلــدان املخــروط اجلنــويب    اإلعــالن الــسياس 

وشــيلي، الــذي يــنص علــى أن تــدعم الــدول املوقعــة، يف مجيــع احملافــل ذات
لصكوك الدولية اخلاصة بعدم انتشار أسـلحة الـدمارلالصلة، التنفيذ الكامل    

  هذه الصكوك  وحتسني  الشامل

 

   ترتيبات أخرى ١٤

    مسائل أخرى١٥
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   األسلحة البيولوجية –ن املنطوق  م٢فقرة ال
 بوليفيا :الدولة

٢٠٠٦ أبريل نيسان ١٠   :تاريخ التقرير
 

 اإلطار القانوين الوطين 
جلنائيـــة، تـــدابريا/العقوبـــات املدنيـــة :اإلنفـــاذ

هل يوجد تشريع وطين حيظر علـى األشـخاص أو التنفيذ وما إىل ذلك
  هـل  الكيانات االضطالع بأحد األنشطة التالية؟

نعم ميكن معاقبة املخالفني ؟
إذا كــان اجلــواب بــنعم، يرجــى اإلشــارة إىل

نعم الوثيقة املصدرية لقانون التطبيق الوطين
إذا كان اجلـواب بـنعم، يرجـى اإلشـارة

 مالحظات إىل الوثيقة املصدرية
       
قـانون اجلنـائي علـى من ال  ٢١٦تنص املادة    × القانون اجلنائي  × اإلنتاج /التصنيع ١

ــصاها    ــدة أق ــسجن مل ــة ال  ســنوات١٠عقوب
ة، مثـلالعموميعلى اجلرائم املضرة بالصحة   

تـؤدينشر األمراض اخلطرية أو املعدية اليت  
ــاهإىل ــث امليــ ــسميم أو تلويــ ــة؛ وتــ  األوبئــ

املخصصة لالستخدام العـام وتـسويق املـواد
 املضرة بالصحة 

 

 القانون اجلنائي  × االقتناء  ٢
)١٤٠٥(لقوات املسلحة الوطنية تنظيم انون قا

 املرجع نفسه  ×
على أن وزارة الـدفاع) ع (٢٢تنص املادة   

تضلع باملسؤولية عـن اإلذن بـشكل صـريح
ــذخائر ــلحة والــــ ــع  واردات األســــ جبميــــ
والعوامل الكيميائية واجلرثومية واإلشـعاعية

وتنفذ تـشريعاا التمكينيـة علـى .ومراقبتها
ــو الواجـــب مـــ  ــادالنحـ ــالل إدارة العتـ ن خـ

 احلريب 

 

 القانون اجلنائي  × احليازة  ٣
)١٤٠٥(لقوات املسلحة الوطنية تنظيم اقانون 

  املرجع نفسه  ×

 القانون اجلنائي  × التخزين/التكديس ٤
)١٤٠٥(املسلحة الوطنية لقوات تنظيم اقانون 

  املرجع نفسه  ×
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 اإلطار القانوين الوطين 
جلنائيـــة، تـــدابريا/العقوبـــات املدنيـــة :اإلنفـــاذ

هل يوجد تشريع وطين حيظر علـى األشـخاص أو التنفيذ وما إىل ذلك
  هـل  الكيانات االضطالع بأحد األنشطة التالية؟

نعم ميكن معاقبة املخالفني ؟
إذا كــان اجلــواب بــنعم، يرجــى اإلشــارة إىل

نعم الوثيقة املصدرية لقانون التطبيق الوطين
إذا كان اجلـواب بـنعم، يرجـى اإلشـارة

 مالحظات إىل الوثيقة املصدرية
       
 القانون اجلنائي  × التطوير  ٥

)١٤٠٥(املسلحة الوطنية لقوات  اتنظيمقانون 
  املرجع نفسه  ×

 القانون اجلنائي  × النقل ٦
)١٤٠٥(املسلحة الوطنية لقوات تنظيم اقانون 

  املرجع نفسه  ×

 القانون اجلنائي  × التحويل  ٧
)١٤٠٥(املسلحة الوطنية لقوات تنظيم اقانون 

  املرجع نفسه  ×

 القانون اجلنائي  × االستخدام ٨
)١٤٠٥(املسلحة الوطنية لقوات تنظيم انون قا

  املرجع نفسه  ×

 القانون اجلنائي  × األنشطة املذكورة أعاله الضلوع كشريك يف  ٩
)١٤٠٥(املسلحة الوطنية لقوات تنظيم اقانون 

  املرجع نفسه  ×

 القانون اجلنائي  × أعاله باألنشطة املذكورة  املساعدة على القيام  ١٠
)١٤٠٥(املسلحة الوطنية لقوات  اتنظيمقانون 

  املرجع نفسه  ×

 القانون اجلنائي  × أعاله متويل األنشطة املذكورة  ١١
)١٤٠٥(املسلحة الوطنية لقوات تنظيم اقانون 

  املرجع نفسه  ×

فيمــا يتــصل بوســائل األنــشطة املــذكورة أعــاله   ١٢
  اإليصال 

 القانون اجلنائي  ×
)١٤٠٥(حة الوطنية املسللقوات تنظيم اقانون 

  املرجع نفسه  ×

الـــدول يف األنـــشطة ضـــلوع جهـــات مـــن غـــري  ١٣
 املذكورة أعاله 

 القانون اجلنائي  ×
)١٤٠٥(املسلحة الوطنية لقوات تنظيم اقانون 

  املرجع نفسه  ×

      مسائل أخرى ١٤
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  األسلحة الكيميائية – من املنطوق ٢الفقرة 
 بوليفيا :الدولة
 ٢٠٠٦ نيسان أبريل ١٠   :تقريرتاريخ ال

  
 اإلطار القانوين الوطين 

تـدابرياجلنائيـة،  /العقوبـات املدنيـة   :اإلنفاذ
هل يوجد تشريع وطين حيظـر علـى األشـخاص وما إىل ذلكالتنفيذ 

 أو الكيانات االضطالع بأحد األنشطة التالية؟
نعم هل ميكن معاقبة املخالفني ؟

نعم، يرجـى اإلشـارة إىلإذا كان اجلـواب بـ     
نعم الوثيقة املصدرية لقانون التطبيق الوطين

ــى ــنعم، يرجــ ــواب بــ ــان اجلــ إذا كــ
 مالحظات اإلشارة إىل الوثيقة املصدرية

 ١٣٣٣قانون البيئة رقم  × اإلنتاج / التصنيع ١
 

 

 

 
 
 

ــذخائر ــق باألســلحة وال ــانون املتعل ــشروع الق م
ــة ذات ــل الكيميائيـــــ ــرات والعوامـــــ واملتفجـــــ

 الستخدام املزدوج ا
 

 

 

 

 

 

 

 

١٣٣٣ مــن القــانون ١١٣تــنص املــادة  ×
١٠على احلكم بالـسجن ملـدة أقـصاها         

سنوات علـى كـل مـن يـسمح بتخـزين
ــات ســامة أو خطــرة أو مــشعة أو نفاي
نفايات أخرى مـن مـصدر خـارجي يف

ــا أواأل ــا إليه ــة أو إدخاهل راضــي الوطني
علىأو يساعد   يتعاون  نقلها عربها، أو    

 .    ذلك
وافقت عليه جلنة الـدفاع التابعـة لـس
النــواب ومــن املتوقــع اعتمــاده خــالل

والقـــــصد .الـــــدورة احلاليـــــة للربملـــــان
 هـو هـذا  من مـشروع القـانون    الرئيسي  
كامــل نطــاقلاحلكومــة مراقبــة حتــسني 

 تنطوي على اقتنـاء املـوادالعمليات اليت 
املــذكورة أعــاله وتــسجيلها وحيازــا

ها وحيـددحتويلـ واستخدامها وتـداوهلا و   
 كمـا.مسؤوليات كل كيان على حدة    

حبــزم وشــفافيةسامهة املــالقــصد منــه أن 
يف فعالية تنفيذ االتفاقـات الدوليـة وفقـا

 قــرار األمــم املتحــدة بــأن تقــومةلتوصــي
ــذ التز   ــدول بتحــسني تنفي ــاال ــا فيم اما

 .   يتعلق مبشكلة األسلحة
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 اإلطار القانوين الوطين 
تـدابرياجلنائيـة،  /العقوبـات املدنيـة   :اإلنفاذ
هل يوجد تشريع وطين حيظـر علـى األشـخاص وما إىل ذلكالتنفيذ 

 أو الكيانات االضطالع بأحد األنشطة التالية؟
نعم هل ميكن معاقبة املخالفني ؟

نعم، يرجـى اإلشـارة إىلإذا كان اجلـواب بـ     
نعم الوثيقة املصدرية لقانون التطبيق الوطين

ــى ــنعم، يرجــ ــواب بــ ــان اجلــ إذا كــ
 مالحظات اإلشارة إىل الوثيقة املصدرية

 القانون اجلنائي 
ــةتنظـــــيم اقـــــانون  لقـــــوات املـــــسلحة الوطنيـــ

 )ع (٢٢، املادة ) ١٤٠٥(

 املرجع نفسه 
 املرجع نفسه 

 ١٣٣٣قانون البيئة رقم  × االقتناء  ٢
ــذخائر ــق باألســلحة وال ــانون املتعل ــشروع الق م
ــة ذات ــل الكيميائيـــــ ــرات والعوامـــــ واملتفجـــــ

 االستخدام املزدوج 
  ٢١٦القانون اجلنائي، املادة 

ــةالقـــــوات املـــــسلحة الوطنتنظـــــيم قـــــانون  يـــ
 )ع (٢٢، املادة ) ١٤٠٥(

 املرجع نفسه  ×
 املرجع نفسه 

 
 

 املرجع نفسه 
 

 املرجع نفسه 

 

 ١٣٣٣قانون البيئة رقم  × احليازة  ٣
ــذخائر ــق باألســلحة وال ــانون املتعل ــشروع الق م
ــة ذات ــل الكيميائيـــــ ــرات والعوامـــــ واملتفجـــــ

 االستخدام املزدوج 
  ٢١٦القانون اجلنائي، املادة 

ــةلقـــــواتقـــــانون تنظـــــيم ا  املـــــسلحة الوطنيـــ
 )ع (٢٢، املادة ) ١٤٠٥(

 املرجع نفسه  ×
 املرجع نفسه 

 
 

 املرجع نفسه 
 املرجع نفسه 

 

 ١٣٣٣قانون البيئة رقم  × التخزين/التكديس ٤
ــذخائر ــق باألســلحة وال ــانون املتعل ــشروع الق م
ــة ذات ــل الكيميائيـــــ ــرات والعوامـــــ واملتفجـــــ

 االستخدام املزدوج 
  ٢١٦املادة القانون اجلنائي، 

 

 املرجع نفسه  ×
 املرجع نفسه 

 
 

 املرجع نفسه 
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 اإلطار القانوين الوطين 
تـدابرياجلنائيـة،  /العقوبـات املدنيـة   :اإلنفاذ
هل يوجد تشريع وطين حيظـر علـى األشـخاص وما إىل ذلكالتنفيذ 

 أو الكيانات االضطالع بأحد األنشطة التالية؟
نعم هل ميكن معاقبة املخالفني ؟

نعم، يرجـى اإلشـارة إىلإذا كان اجلـواب بـ     
نعم الوثيقة املصدرية لقانون التطبيق الوطين

ــى ــنعم، يرجــ ــواب بــ ــان اجلــ إذا كــ
 مالحظات اإلشارة إىل الوثيقة املصدرية

ــةقـــــانون تنظـــــيم القـــــوات  املـــــسلحة الوطنيـــ
 )ع (٢٢، املادة ) ١٤٠٥(

 املرجع نفسه 

 ١٣٣٣قانون البيئة رقم  × التطوير  ٥
ــذخائر ــق باألســلحة وال ــانون املتعل ــشروع الق م
ــة ذات ــل الكيميائيـــــ ــرات والعوامـــــ واملتفجـــــ

 ج االستخدام املزدو
  ٢١٦القانون اجلنائي، املادة 

ــةقـــــانون تنظـــــيم القـــــوات  املـــــسلحة الوطنيـــ
 )ع (٢٢، املادة ) ١٤٠٥(

 املرجع نفسه  ×
 املرجع نفسه 

 
 

 املرجع نفسه 
 

 املرجع نفسه 

 

 ١٣٣٣قانون البيئة رقم  × النقل ٦
ــذخائر ــق باألســلحة وال ــانون املتعل ــشروع الق م
ــة ذات ــل الكيميائيـــــ ــرات والعوامـــــ واملتفجـــــ

 االستخدام املزدوج 
  ٢١٦القانون اجلنائي، املادة 

ــةقـــــانون تنظـــــيم القـــــوات  املـــــسلحة الوطنيـــ
 )ع (٢٢، املادة ) ١٤٠٥(

 املرجع نفسه  ×
 املرجع نفسه 

 
 

 املرجع نفسه 
 

 املرجع نفسه 

 

 ١٣٣٣قانون البيئة رقم  × التحويل  ٧
ــذخائر ــق باألســلحة وال ــانون املتعل ــشروع الق م

ــرات والعو ــة ذاتواملتفجـــــ ــل الكيميائيـــــ امـــــ
 االستخدام املزدوج 

  ٢١٦القانون اجلنائي، املادة 
ــةقـــــانون تنظـــــيم القـــــوات  املـــــسلحة الوطنيـــ

 )ع (٢٢، املادة ) ١٤٠٥(

 املرجع نفسه  ×
 املرجع نفسه 

 
 

 املرجع نفسه 
 

 املرجع نفسه 
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 اإلطار القانوين الوطين 
تـدابرياجلنائيـة،  /العقوبـات املدنيـة   :اإلنفاذ
هل يوجد تشريع وطين حيظـر علـى األشـخاص وما إىل ذلكالتنفيذ 

 أو الكيانات االضطالع بأحد األنشطة التالية؟
نعم هل ميكن معاقبة املخالفني ؟

نعم، يرجـى اإلشـارة إىلإذا كان اجلـواب بـ     
نعم الوثيقة املصدرية لقانون التطبيق الوطين

ــى ــنعم، يرجــ ــواب بــ ــان اجلــ إذا كــ
 مالحظات اإلشارة إىل الوثيقة املصدرية

 ١٣٣٣قانون البيئة رقم  × االستخدام ٨
ــذخ    ــق باألســلحة وال ــانون املتعل ــشروع الق ائرم

ــة ذات ــل الكيميائيـــــ ــرات والعوامـــــ واملتفجـــــ
 االستخدام املزدوج 

  ٢١٦القانون اجلنائي، املادة 
ــةقـــــانون تنظـــــيم القـــــوات  املـــــسلحة الوطنيـــ

 )ع (٢٢، املادة ) ١٤٠٥(

 املرجع نفسه  ×
 املرجع نفسه 

 

 
 

 املرجع نفسه 
 املرجع نفسه 

 

 ١٣٣٣بيئة رقم قانون ال ×األنشطة املذكورة أعاله الضلوع كشريك يف  ٩
ــذخائر ــق باألســلحة وال ــانون املتعل ــشروع الق م
ــة ذات ــل الكيميائيـــــ ــرات والعوامـــــ واملتفجـــــ

 االستخدام املزدوج 
  ٢١٦القانون اجلنائي، املادة 

ــةقـــــانون تنظـــــيم القـــــوات  املـــــسلحة الوطنيـــ
 )ع (٢٢، املادة ) ١٤٠٥(

 املرجع نفسه  ×
 املرجع نفسه 

 
 

 املرجع نفسه 
 

 املرجع نفسه 

 

ــام  ١٠ ــى القيـ ــساعدة علـ ــذكورة املـ ــشطة املـ باألنـ
 أعاله 

 ١٣٣٣قانون البيئة رقم  ×
ــذخائر ــق باألســلحة وال ــانون املتعل ــشروع الق م
ــة ذات ــل الكيميائيـــــ ــرات والعوامـــــ واملتفجـــــ

 االستخدام املزدوج 
  ٢١٦القانون اجلنائي، املادة 

ــةقـــــانون تنظـــــيم القـــــوات  املـــــسلحة الوطنيـــ
 )ع (٢٢، املادة ) ١٤٠٥(

 رجع نفسه امل ×
 املرجع نفسه 

 
 

 املرجع نفسه 
 

 املرجع نفسه 

 

 ١٣٣٣قانون البيئة رقم  × أعاله متويل األنشطة املذكورة ١١
 

 املرجع نفسه  ×
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 اإلطار القانوين الوطين 
تـدابرياجلنائيـة،  /العقوبـات املدنيـة   :اإلنفاذ
هل يوجد تشريع وطين حيظـر علـى األشـخاص وما إىل ذلكالتنفيذ 

 أو الكيانات االضطالع بأحد األنشطة التالية؟
نعم هل ميكن معاقبة املخالفني ؟

نعم، يرجـى اإلشـارة إىلإذا كان اجلـواب بـ     
نعم الوثيقة املصدرية لقانون التطبيق الوطين

ــى ــنعم، يرجــ ــواب بــ ــان اجلــ إذا كــ
 مالحظات اإلشارة إىل الوثيقة املصدرية

ــذخائر ــق باألســلحة وال ــانون املتعل ــشروع الق م
ــة ذات ــل الكيميائيـــــ ــرات والعوامـــــ واملتفجـــــ

 االستخدام املزدوج 
  ٢١٦القانون اجلنائي، املادة 

ملـــــسلحة الوطنيـــــة اقـــــانون تنظـــــيم القـــــوات
 )ع (٢٢، املادة ) ١٤٠٥(

 املرجع نفسه 
 
 

 املرجع نفسه 
 

 املرجع نفسه 

فيمـا يتـصل بوسـائل األنشطة املذكورة أعـاله    ١٢
  اإليصال 

 ١٣٣٣قانون البيئة رقم  ×
ــذخائر ــق باألســلحة وال ــانون املتعل ــشروع الق م
ــة ذات ــل الكيميائيـــــ ــرات والعوامـــــ واملتفجـــــ

 خدام املزدوج االست
  ٢١٦القانون اجلنائي، املادة 

ــةقـــــانون تنظـــــيم القـــــوات  املـــــسلحة الوطنيـــ
 )ع (٢٢، املادة ) ١٤٠٥(

 املرجع نفسه  ×
 املرجع نفسه 

 
 

 املرجع نفسه 
 

 املرجع نفسه 

 

الــدول يف األنــشطة ضــلوع جهــات مــن غــري  ١٣
 املذكورة أعاله 

 ١٣٣٣قانون البيئة رقم  ×
ــانون املت  ــشروع الق ــذخائرم ــق باألســلحة وال عل

ــة ذات ــل الكيميائيـــــ ــرات والعوامـــــ واملتفجـــــ
 االستخدام املزدوج 

  ٢١٦القانون اجلنائي، املادة 
ــةقـــــانون تنظـــــيم القـــــوات  املـــــسلحة الوطنيـــ

 )ع (٢٢، املادة ) ١٤٠٥(

 املرجع نفسه  ×
 املرجع نفسه 

 
 

 املرجع نفسه 
 

 املرجع نفسه 

 

ــا ا  ×  × مسائل أخرى١٤ ــة حظــر اســتحداثوقعــت بوليفي تفاقي
وإنتـــاج وتكـــديس واســـتخدام األســـلحة

ميائيــــة وتــــدمري تلــــك األســــلحة يفالكي
ت وصـدق  ١٩٩٣يناير  /كانون الثاين  ١٤



 

 

 
S/A

C
.44/2004/(02)/107/A

dd.1

06-60146 
12 

 اإلطار القانوين الوطين 
تـدابرياجلنائيـة،  /العقوبـات املدنيـة   :اإلنفاذ
هل يوجد تشريع وطين حيظـر علـى األشـخاص وما إىل ذلكالتنفيذ 

 أو الكيانات االضطالع بأحد األنشطة التالية؟
نعم هل ميكن معاقبة املخالفني ؟

نعم، يرجـى اإلشـارة إىلإذا كان اجلـواب بـ     
نعم الوثيقة املصدرية لقانون التطبيق الوطين

ــى ــنعم، يرجــ ــواب بــ ــان اجلــ إذا كــ
 مالحظات اإلشارة إىل الوثيقة املصدرية

 يف١٨٧٠ بالقــــــــانون رقــــــــم عليهــــــــا
ــران ١٥ ــد١٩٩٨يونيــه /حزي  نفــاذأ؛ وب

.  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٣االتفاقية يف 
 لــشروط منظمــة حظــر األســلحةوتنفيــذاً

ــة، ــا،الكيميائيـ ــضو فيهـ ــا عـ ــيت بوليفيـ  الـ
 يف٢٧٥٢٠اعتمد املرسوم الـسامي رقـم       

، الذي ينشئ اهليئـة٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٥
 . الوطنية

ــداد ــا بإع ــة يف بوليفي ــة الوطني ــوم اهليئ وتق
األنظمــة ذات الــصلة باملوضــوع ملكافحــة

ــزين  تكــــديس/اســــتحداث وإنتــــاج وختــ
ــتخدام  األســلحة الكيميائيــة وتــدمريواس

فقـا للمـادة الـسابعة مـنتلك األسلحة، و  
ــة اتفاقيــــة األســــلحة الكيميائيــــة، املتعلقــ

 . تدابري التنفيذ الوطنيةب
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  األسلحة النووية– من املنطوق ٢الفقرة 
 بوليفيا :الدولة

  ٢٠٠٦ نيسان أبريل ١٠   :تاريخ التقرير

 اإلطار القانوين الوطين 
ــاذ ــة  :اإلنفـ ــات املدنيـ ــة، /لعقوبـ ــدابرياجلنائيـ تـ
هل يوجد تشريع وطين حيظـر علـى األشـخاص أو وما إىل ذلكالتنفيذ 

هـل تاليـة؟ الكيانـات االضـطالع بأحـد األنـشطة ال    
نعم ميكن معاقبة املخالفني ؟

ــنعم، يرجــى اإلشــارة إىل إذا كــان اجلــواب ب
نعم الوثيقة املصدرية لقانون التطبيق الوطين

إذا كــان اجلــواب بــنعم، يرجــى اإلشــارة
 مالحظات ثيقة املصدريةإىل الو

      اإلنتاج / التصنيع ١

      االقتناء  ٢

      احليازة  ٣

      التخزين/التكديس ٤

      التطوير  ٥

      النقل ٦

      التحويل  ٧

      االستخدام ٨

      األنشطة املذكورة أعاله الضلوع كشريك يف  ٩

      أعاله ة املذكورة باألنشط املساعدة على القيام ١٠

      أعاله متويل األنشطة املذكورة ١١

ــذكورة أعــاله   ١٢ ــشطة امل ــصل بوســائل األن ــا يت فيم
  اإليصال 

     

ــلوع جهـــات مـــن غـــري  ١٣ الـــدول يف األنـــشطة ضـ
 املذكورة أعاله 

     

      مسائل أخرى١٤
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 يولوجية وما يتصل ا من مواد، وتأمينها وتوفري احلماية املادية هلا  حصر األسلحة الب-من املنطوق ) ب(و ) أ (٣الفقرتان 
 

 بوليفيا :الدولة
  ٢٠٠٦ نيسان أبريل ١٠   :تاريخ التقرير

 اإلطار القانوين الوطين 
اجلنائيــــة،/العقوبــــات املدنيــــة :اإلنفــــاذ

 وما إىل ذلكتدابري التنفيذ 
ــراءات أو ــدابري أو اإلجـــ هـــــل يوجـــــد أي مـــــن التـــ
ــة ومــا ــشريعات التاليــة حلــصر األســلحة البيولوجي الت
يتصل ا مـن مـواد أو تأمينـها أو محايتـها بـأي شـكل

 نعم هل ميكن معاقبة املخالفني ؟ آخر؟
إذا كان اجلـواب بـنعم، يرجـى اإلشـارة

 نعم إىل الوثيقة املصدرية
إذا كـــان اجلـــواب بـــنعم، يرجـــى
 مالحظات اإلشارة إىل الوثيقة املصدرية

 ال تنتج بوليفيا أسلحة بيولوجية      تدابري حصر اإلنتاج ١

 املرجع نفسه      تدابري حصر االستعمال ٢

 املرجع نفسه      تدابري حصر التخزين ٣

 املرجع نفسه      تدابري حصر النقل ٤

 املرجع نفسه      تدابري أخرى للحصر  ٥

 املرجع نفسه      تدابري تأمني اإلنتاج  ٦

 املرجع نفسه      تدابري تأمني االستعمال   ٧

 املرجع نفسه      تدابري تأمني التخزين   ٨

 املرجع نفسه      تدابري تأمني النقل   ٩

 املرجع نفسه      تدابري أخرى للتأمني ١٠

ــة١١ ــة املاديـــــ ــوفري احلمايـــــ ــة بتـــــ ــة املتعلقـــــ األنظمـــــ
 عمليات النقل/املواد/للمرافق

 نفسه املرجع     

 املرجع نفسه     عمليات النقل  /املواد/املرافق تسجيل / منح تراخيص١٢

 املرجع نفسه      التحقق من موثوقية املوظفني١٣

تدابري حصر وسائل اإليصال وتأمينها وتوفري احلماية١٤
 املادية هلا

 املرجع نفسه     

 املرجع نفسه      األنظمة املتعلقة بأعمال اهلندسة الوراثية ١٥
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 اإلطار القانوين الوطين 
اجلنائيــــة،/العقوبــــات املدنيــــة :اإلنفــــاذ

 وما إىل ذلكتدابري التنفيذ 
ــراءات أو ــدابري أو اإلجـــ هـــــل يوجـــــد أي مـــــن التـــ
ــة ومــا ــشريعات التاليــة حلــصر األســلحة البيولوجي الت
يتصل ا مـن مـواد أو تأمينـها أو محايتـها بـأي شـكل

 نعم هل ميكن معاقبة املخالفني ؟ آخر؟
إذا كان اجلـواب بـنعم، يرجـى اإلشـارة

 نعم إىل الوثيقة املصدرية
إذا كـــان اجلـــواب بـــنعم، يرجـــى
 مالحظات اإلشارة إىل الوثيقة املصدرية

األنظمة األخـرى املتـصلة بـسالمة املـواد/التشريعات  ١٦
 البيولوجية وأمنها

 املرجع نفسه     

 املرجع نفسه      مسائل أخرى١٧
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  حصر األسلحة الكيميائية وما يتصل ا من مواد، وتأمينها وتوفري احلماية املادية هلا-من املنطوق ) ب(و ) أ (٣الفقرتان 
 

 بوليفيا :ولةالد
  ٢٠٠٦ نيسان أبريل ١٠    :تاريخ التقرير

 اإلطار القانوين الوطين 
اجلنائية، تدابري التنفيـذ/بات املدنيةالعقو :اإلنفاذ

 وما إىل ذلك
هـــل يوجـــد أي مـــن التـــدابري أو اإلجـــراءات أو
التشريعات التالية حلصر األسلحة الكيميائية ومـا
يتــصل ــا مــن مــواد أو تأمينــها أو محايتــها بــأي

 نعم هل ميكن معاقبة املخالفني ؟ شكل آخر؟
إذا كــان اجلــواب بــنعم، يرجــى اإلشــارة إىل

 نعم الوثيقة املصدرية
ــنعم، يرجــى اإلشــارة إذا كــان اجلــواب ب

 مالحظات إىل الوثيقة املصدرية
   
ال تنتج بوليفيا أسـلحة كيميائيـة؛ غـري أن تدابري حصر اإلنتاج ١

ــاملوادوزار ــة بــ ــتفظ بقائمــ ــدفاع حتــ ة الــ
الكيميائيــة اخلاضــعة للمراقبــة ــدف منــع

ــتخدام ــزدوجاالسـ ــا املـ ــا هلـ ، وذلـــك وفقـ
 مــن املرفــق املتعلــق٣  و٢ و ١للجــداول 

ــلحة ــة األســ ــة التفاقيــ ــاملواد الكيميائيــ بــ
الكيميائيــة؛ وجتــري عمليــات املراقبــة عــن

 طريق إدارة العتاد احلريب  

 مالتدابري حصر االستع ٢

 تدابري حصر التخزين ٣

 تدابري حصر النقل ٤

 تدابري أخرى للحصر  ٥

 تدابري تأمني اإلنتاج  ٦

 تدابري تأمني االستعمال   ٧

 تدابري تأمني التخزين   ٨

 تدابري تأمني النقل   ٩

 تدابري أخرى للتأمني ١٠
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 اإلطار القانوين الوطين 
اجلنائية، تدابري التنفيـذ/بات املدنيةالعقو :اإلنفاذ

 وما إىل ذلك
هـــل يوجـــد أي مـــن التـــدابري أو اإلجـــراءات أو
التشريعات التالية حلصر األسلحة الكيميائية ومـا
يتــصل ــا مــن مــواد أو تأمينــها أو محايتــها بــأي

 نعم هل ميكن معاقبة املخالفني ؟ شكل آخر؟
إذا كــان اجلــواب بــنعم، يرجــى اإلشــارة إىل

 نعم الوثيقة املصدرية
ــنعم، يرجــى اإلشــارة إذا كــان اجلــواب ب

 مالحظات إىل الوثيقة املصدرية
  
ــة امل١١ تعلقـــة بتـــوفري احلمايـــة املاديـــةاألنظمـ

 عمليات النقل/املواد/للمرافق

تــــــــــــــسجيل/مــــــــــــــنح تــــــــــــــراخيص  ١٢
 عمليات النقل  /املواد/املرافق 

 التحقق من موثوقية املوظفني١٣

تـــدابري حـــصر وســـائل اإليـــصال وتأمينـــها١٤
 وتوفري احلماية املادية هلا

تفاقية حظـر األسـلحةاهليئة الوطنية املعنية با   ١٥
 الكيميائية

ألمانـة التقنيـة ل الس التنفيـذي  : اهليئة الوطنية  ×
 الوطنية 

 املـــؤرخ١٨٧٠نفـــاذ القـــانون رقـــم بـــدأ  
 يف١٩٩٨يونيـــــــــــــه /حزيـــــــــــــران ١٥
مـــــد؛ واعت١٩٩٨ســـــبتمرب /أيلـــــول ١٣

ــم   ــوم الــــــسامي رقــــ  يف٢٧٥٢٠املرســــ
  ٢٠٠٤مايو /أيار ٢٥

 

يائيـة املدرجـةتقدمي تقريـر عـن املـواد الكيم       ١٦
 إىل منظمــة حظــر٣ و ٢ و ١يف اجلــداول 

 األسلحة الكيميائية

اتفاقيـــة حظـــر اســـتحداث وإنتـــاج وتكـــديس ×
واســتخدام األســلحة الكيميائيــة وتــدمري تلــك

 األسلحة

يـضطلع الـس التنفيـذي : اهليئة الوطنيـة  ×
لألمانـــة التقنيـــة الوطنيـــة باملـــسؤولية عـــن

 ومات احلصول على البيانات واملعل

 

ــة أو١٧ ــة القدميــ ــلحة الكيميائيــ ــصر األســ حــ
 تأمينها أو توفري احلماية املادية هلا

 ال متلك بوليفيا أسلحة كيميائية    ال شيء 

أنظمـــة أخـــرى ملراقبـــة املـــواد/تـــشريعات١٨
 الكيميائية

    مشاريع أنظمة ×

 مسائل أخرى١٩
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 سلحة النووية وما يتصل ا من مواد، وتأمينها وتوفري احلماية املادية هلا  حصر األ-من املنطوق ) ب(و ) أ (٣الفقرتان 
 

 بوليفيا :الدولة
  ٢٠٠٦ نيسان أبريل ١٠   :تاريخ التقرير

 اإلطار القانوين الوطين 
ــاذ ــة :اإلنفـ ــدابري/العقوبـــات املدنيـ ــة، تـ اجلنائيـ

 التنفيذ وما إىل ذلك
ــراءات أو ــدابري أو اإلجــ ــن التــ ــد أي مــ ــل يوجــ هــ
التشريعات التالية حلصر األسلحة النووية وما يتـصل

 كل آخـر؟ ا من مواد أو تأمينها أو محايتها بأي ش
 نعم هل ميكن معاقبة املخالفني ؟

ــارة إىل ــى اإلشـ ــنعم، يرجـ ــواب بـ ــان اجلـ إذا كـ
 نعم الوثيقة املصدرية

إذا كان اجلواب بنعم، يرجـى اإلشـارة
 مالحظات إىل الوثيقة املصدرية

      
 ال متلك بوليفيا أسلحة نووية   املرجع نفسه   ال شيء  تدابري حصر اإلنتاج ١

  املرجع نفسه   ال شيء  خدامتدابري حصر االست ٢

  املرجع نفسه   ال شيء  تدابري حصر التخزين ٣

  املرجع نفسه   ال شيء  تدابري حصر النقل ٤

  املرجع نفسه   ال شيء  تدابري أخرى للحصر  ٥

  املرجع نفسه   ال شيء  تدابري تأمني اإلنتاج  ٦

  املرجع نفسه   ال شيء  خدامتدابري تأمني االست ٧

  املرجع نفسه   ال شيء  تدابري تأمني التخزين   ٨

  املرجع نفسه   ال شيء  تدابري تأمني النقل   ٩

  املرجع نفسه   ال شيء  تدابري أخرى للتأمني ١٠

املتعلقـــــة بتـــــوفري احلمايـــــة املاديـــــةاألنظمـــــة ١١
 عمليات النقل/املواد/للمرافق

  املرجع نفسه   ال شيء 

ــنح١٢ ــشآت م ــراخيص املن ــة /  ت ــات النووي /الكيان
 استعمال املواد النووية

  املرجع نفسه   ال شيء 

    ال شيء  التحقق من موثوقية املوظفني١٣

    ال شيء تدابري حصر وسائل اإليـصال وتأمينـها وتـوفري        ١٤
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 اإلطار القانوين الوطين 
ــاذ ــة :اإلنفـ ــدابري/العقوبـــات املدنيـ ــة، تـ اجلنائيـ

 التنفيذ وما إىل ذلك
ــراءات أو ــدابري أو اإلجــ ــن التــ ــد أي مــ ــل يوجــ هــ
التشريعات التالية حلصر األسلحة النووية وما يتـصل

 كل آخـر؟ ا من مواد أو تأمينها أو محايتها بأي ش
 نعم هل ميكن معاقبة املخالفني ؟

ــارة إىل ــى اإلشـ ــنعم، يرجـ ــواب بـ ــان اجلـ إذا كـ
 نعم الوثيقة املصدرية

إذا كان اجلواب بنعم، يرجـى اإلشـارة
 مالحظات إىل الوثيقة املصدرية

      
 احلماية املادية هلا

    ال شيء  اهليئة التنظيمية الوطنية ١٥

ــة١٦ ــة للطاقـ ــة الدوليـ ــمانات الوكالـ ــات ضـ اتفاقـ
 الذرية 

    ال شيء 

مدونة قواعـد الـسلوك للوكالـة الدوليـة للطاقـة١٧
 الذرية بشأن سالمة وأمن املصادر املشعة

    ال شيء 

الدوليــة للطاقــة الذريــةقاعــدة بيانــات الوكالــة ١٨
املتعلقــة باالجتــار غــري املــشروع بــاملواد النوويــة

 واملصادر املشعة األخرى

    ال شيء 

اتفاقات أخرى متصلة بالوكالة الدولية للطاقـة١٩
 الذرية

    ال شيء 

األنظمة  الوطنية اإلضافية املتـصلة/ التشريعات٢٠
 املاديـةباملواد النووية، مبا ذلـك اتفاقيـة احلمايـة        

 للمواد النووية

    ال شيء 

    ال شيء  مسائل أخرى٢١
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ــان  ــصلة مــن الفقــرتني    ) د(و ) ج (٣الفقرت ــسائل ذات ال ــة باألســلحة  - مــن املنطــوق ١٠ و ٦مــن املنطــوق وامل ــضوابط املتعلق  ال
 البيولوجية وما يتصل ا من مواد

 
 بوليفيا :الدولة

٢٠٠٦ نيسان أبريل ١٠   :تاريخ التقرير
 

 اإلطار القانوين الوطين 
تـدابري التنفيـذ  ائيـة،  اجلن/العقوبات املدنيـة  :اإلنفاذ

 وما إىل ذلك
أي مــــن التــــشريعات أو اإلجــــراءات أو يوجــــد هــــل

ــة ــابر احلدودي ــضبط املع ــة ل ــدابري أو الوكــاالت التالي الت
ــصديرها   ــصلة وت ــواد ذات ال ــة وامل /لألســلحة البيولوجي

هـل ميكـن معاقبـة اسـتريادها وحتويلـها بطـرق أخـرى؟    
 نعم املخالفني ؟

ــنعم، يرجـــى اإلشـــارة إىل ــان اجلـــواب بـ إذا كـ
 نعم الوثيقة املصدرية

ــنعم، يرجــى اإلشــارة  إذا كــان اجلــواب ب
 مالحظات إىل الوثيقة املصدرية

عمليــاتبلجمــارك الــوطين لكتــب امليقــوم    × مراقبة احلدود ١
مراقبـــة اعتياديـــة لـــدخول وخـــروج مجيـــع

ويتخــــذ إجــــراءات وفقــــا. اع املــــوادأنــــو
للتشريعات يف حالة الكشف عن خمالفات

 

ــة    × الدعم التقين لتدابري مراقبة احلدود ٢ ــل هيئـ ــةتعمـ ــةل  تنفيذيـ ــة اجلمركيـ لمراقبـ
  باملشاركة مع املكتب الوطين للجمارك

 

واالجتـار  والتكنولوجيـا   السلع    يف مراقبة السمسرة  ٣
ــشأا والتفــاوضــا ــ   ب ساعدة بطــرق أخــرىوامل

  هاعلى بيع

  ال تنتج بوليفيا أسلحة بيولوجية   ال شيء 

    ال شيء  هيئات اإلنفاذ / وكاالت ٤

  املرجع نفسه   ال شيء  الصادرات التشريعات القائمة للرقابة على  ٥

  املرجع نفسه   ال شيء  األحكام املتعلقة بإصدار التراخيص ٦

  املرجع نفسه   ال شيء  إصدار التراخيص الفردية ٧

    ال شيء  إصدار التراخيص العامة ٨

    ال شيء  االستثناءات من نظام التراخيص ٩
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 اإلطار القانوين الوطين 
تـدابري التنفيـذ  ائيـة،  اجلن/العقوبات املدنيـة  :اإلنفاذ

 وما إىل ذلك
أي مــــن التــــشريعات أو اإلجــــراءات أو يوجــــد هــــل

ــة ــابر احلدودي ــضبط املع ــة ل ــدابري أو الوكــاالت التالي الت
ــصديرها   ــصلة وت ــواد ذات ال ــة وامل /لألســلحة البيولوجي

هـل ميكـن معاقبـة اسـتريادها وحتويلـها بطـرق أخـرى؟    
 نعم املخالفني ؟

ــنعم، يرجـــى اإلشـــارة إىل ــان اجلـــواب بـ إذا كـ
 نعم الوثيقة املصدرية

ــنعم، يرجــى اإلشــارة  إذا كــان اجلــواب ب
 مالحظات إىل الوثيقة املصدرية

العمليـــــات املعتـــــربة مبثابـــــةإصـــــدار تـــــراخيص ١٠
 تأشرياتال/ريصدت

    ال شيء 

    ال شيء  اهليئة الوطنية إلصدار التراخيص١١

    ال شيء  لتراخيصل االستعراض املشترك بني الوكاالت ١٢

    ال شيء  قوائم الرقابة١٣

    ال شيء  حتديث القوائم١٤

    ال شيء  إدراج التكنولوجيات١٥

    ال شيء   إدراج وسائل اإليصال ١٦

    ال شيء   الضوابط املتعلقة باملستعمل النهائي ١٧

    ال شيء  امعاجلالبند ١٨

    ال شيء  اديعمليات النقل غري امل١٩

    ال شيء  مراقبة النقل العابر٢٠

    ال شيء  مراقبة الشحن العابر٢١

    ال شيء  مراقبة إعادة التصدير٢٢

    ال شيء  مراقبة تقدمي األموال٢٣

    ال شيء  مراقبة تقدمي خدمات النقل٢٤

    ال شيء  مراقبة االسترياد٢٥

    ال شيء  دولةالتطبيق خارج نطاق إقليم ال٢٦

    ال شيء  مسائل أخرى٢٧
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ــان  ــصلة مــن الفقــرتني    ) د(و ) ج (٣الفقرت ــسائل ذات ال ــة باألســلحة  - مــن املنطــوق ١٠ و ٦مــن املنطــوق وامل ــضوابط املتعلق  ال
 الكيميائية وما يتصل ا من مواد

 بوليفيا :الدولة
  ٢٠٠٦ نيسان أبريل ١٠   :تاريخ التقرير

 اإلطار القانوين الوطين 
فيـذاجلنائية، تـدابري التن /العقوبات املدنية :اإلنفاذ

 وما إىل ذلك
 التـــشريعات أو اإلجـــراءات أوهـــل يوجـــد أي مـــن

املعـابر احلدوديـةملراقبـة   التدابري أو الوكـاالت التاليـة       
/ واملـواد ذات الـصلة وتـصديرها      الكيميائيةلألسلحة  

هـل ميكـن معاقبـة استريادها وحتويلها بطرق أخرى؟
 نعم املخالفني ؟

إذا كان اجلـواب بـنعم، يرجـى اإلشـارة إىل
 نعم الوثيقة املصدرية

إذا كــان اجلــواب بــنعم، يرجــى اإلشــارة 
 مالحظات إىل الوثيقة املصدرية

  القانون اجلنائي - ١ × مراقبة احلدود ١
 ١٣٣٣ قانون البيئة رقم - ٢
 قانون تنظيم القوات املـسلحة الوطنيـة- ٣
)١٤٠٥( 

  من القانون اجلنائي ٢١٦املادة  ×
  من قانون البيئة ١١٣املادة 
مـن قـانون تنظـيم القـوات) ج (٢٢املادة  

 املسلحة الوطنية 

نشئت اهليئة الوطنية املعنيـة مبنظمـة حظـرأُُُ
األسلحة الكيميائية مبوجـب القـانون رقـم

يونيــــــه/ حزيــــــران١٥ املــــــؤرخ ١٨٧٠
.٢٧٥٢٠  واملرسوم السامي رقـم    ١٩٩٨

وتشكل األمانة التقنيـة الوطنيـة جـزءا مـن
هيكــل اهليئــة الوطنيــة، وهــي تقــوم حاليــا
ــواد ــشأن املـ ــة بـ ــشريعات وطنيـ ــع تـ بوضـ
الكيميائية وفقا للمادة السابعة من اتفاقيـة

ــة  ــلحة الكيميائي ــدعمها يف هــذه. األس وي
ــود  ــب املاجلهـــ ــوطين لكتـــ ــاركالـــ لجمـــ

والشرطة الوطنية والدائرة الوطنية للصحة
عية والسالمة الغذائية، حتت إشـرافالزرا

 نائب وزير الدفاع

ــوطين لكتـــــب امل    × الدعم التقين لتدابري مراقبة احلدود ٢ ــاركالـــ ــةاهل، ولجمـــ يئـــ
ــة ــوةل التنفيذيــ ــة اجلمركيــــة، والقــ لمراقبــ

ــدرات، ــار باملخـ ــة االجتـ ــة ملكافحـ اخلاصـ
وإدارة العتاد احلريب التابعة لوزارة الدفاع 

ــسرة  ٣ ــة السمــ ــسلع مراقبــ ــا   يف الــ والتكنولوجيــ
ــاوض    ــا والتفـ ــار ـ ــشأا  واالجتـ ــساعدة بـ واملـ

  بيعها  بطرق أخرى على 

ــا   ال شيء  ــة أو م ــا أســلحة كيميائي ال متلــك بوليفي
 يرتبط ا من تكنولوجيا 



 

 

S/A
C

.44/2004/(02)/107/A
dd.1 

 

23 
06-60146 

 اإلطار القانوين الوطين 
فيـذاجلنائية، تـدابري التن /العقوبات املدنية :اإلنفاذ

 وما إىل ذلك
 التـــشريعات أو اإلجـــراءات أوهـــل يوجـــد أي مـــن

املعـابر احلدوديـةملراقبـة   التدابري أو الوكـاالت التاليـة       
/ واملـواد ذات الـصلة وتـصديرها      الكيميائيةلألسلحة  

هـل ميكـن معاقبـة استريادها وحتويلها بطرق أخرى؟
 نعم املخالفني ؟

إذا كان اجلـواب بـنعم، يرجـى اإلشـارة إىل
 نعم الوثيقة املصدرية

إذا كــان اجلــواب بــنعم، يرجــى اإلشــارة 
 مالحظات إىل الوثيقة املصدرية

 ١انظر اجلزء    ال شيء  هيئات اإلنفاذ / وكاالت ٤

 املرجع نفسه   ×  × الصادرات التشريعات القائمة للرقابة على  ٥

 املرجع نفسه   ×  × األحكام املتعلقة بإصدار التراخيص ٦

 املرجع نفسه   ×  × إصدار التراخيص الفردية ٧

 املرجع نفسه   ×  × إصدار التراخيص العامة ٨

 املرجع نفسه   ×  × االستثناءات من نظام التراخيص ٩

مبثابــــة إصــــدار تــــراخيص العمليــــات املعتــــربة ١٠
 التأشريات/ديرتص

 املرجع نفسه   ×  ×

 املرجع نفسه   ×  × اهليئة الوطنية إلصدار التراخيص١١

 املرجع نفسه   ×  ×للتراخيص االستعراض املشترك بني الوكاالت ١٢

 املرجع نفسه   ×  × قوائم الرقابة١٣

 املرجع نفسه   ×  × حتديث القوائم١٤

 ملرجع نفسه ا  ×  × إدراج التكنولوجيات١٥

 املرجع نفسه   ×  ×  إدراج وسائل اإليصال ١٦

 املرجع نفسه   ×  ×  الضوابط املتعلقة باملستعمل النهائي ١٧

 املرجع نفسه   ×  × امعالبند اجل١٨

 املرجع نفسه   ×  × اديعمليات النقل غري امل١٩

 املرجع نفسه   ×  × مراقبة النقل العابر٢٠

 املرجع نفسه   ×  × شحن العابرمراقبة ال٢١

 املرجع نفسه   ×  × مراقبة إعادة التصدير٢٢
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 اإلطار القانوين الوطين 
فيـذاجلنائية، تـدابري التن /العقوبات املدنية :اإلنفاذ

 وما إىل ذلك
 التـــشريعات أو اإلجـــراءات أوهـــل يوجـــد أي مـــن

املعـابر احلدوديـةملراقبـة   التدابري أو الوكـاالت التاليـة       
/ واملـواد ذات الـصلة وتـصديرها      الكيميائيةلألسلحة  

هـل ميكـن معاقبـة استريادها وحتويلها بطرق أخرى؟
 نعم املخالفني ؟

إذا كان اجلـواب بـنعم، يرجـى اإلشـارة إىل
 نعم الوثيقة املصدرية

إذا كــان اجلــواب بــنعم، يرجــى اإلشــارة 
 مالحظات إىل الوثيقة املصدرية

 املرجع نفسه   ×  × مراقبة تقدمي األموال٢٣

 املرجع نفسه   ×  × مراقبة تقدمي خدمات النقل٢٤

 املرجع نفسه   ×  × مراقبة االسترياد٢٥

 سه املرجع نف  ×  × التطبيق خارج نطاق إقليم الدولة٢٦

      مسائل أخرى٢٧
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 الضوابط املتعلقـة باألسـلحة النوويـة    - من املنطوق١٠ و   ٦من املنطوق واملسائل ذات الصلة من الفقرتني        ) د(و  ) ج (٣الفقرتان  
 وما يتصل ا من مواد

 بوليفيا :الدولة
٢٠٠٦ نيسان أبريل ١٠   :تاريخ التقرير  

 اإلطار القانوين الوطين 
ــاذ ــة  :اإلنف ــات املدني ــدابري/العقوب ــة، ت اجلنائي

 التنفيذ وما إىل ذلك
ات أو التدابريهل يوجد أي من التشريعات أو اإلجراء      

املعــابر احلدوديــة لألســلحةملراقبــة يــة لتالأو الوكــاالت ا
ــة ــصديرها  النوويـ ــصلة وتـ ــواد ذات الـ ــتريادها/  واملـ اسـ

 نعم هل ميكن معاقبة املخالفني ؟ وحتويلها بطرق أخرى؟
ــنعم، يرجـــى اإلشـــارة إىل ــان اجلـــواب بـ إذا كـ

 نعم الوثيقة املصدرية
إذا كــان اجلــواب بــنعم، يرجــى اإلشــارة

 مالحظات إىل الوثيقة املصدرية
     
ال توجد سوى تدابري للمراقبة العامة     مراقبة احلدود ١

للحــــدود فيمـــــا يتعلـــــق بالـــــدخول
ــاالت ــذها الوكــــ ــروج، تنفــــ واخلــــ

ــزء   ــة يف اجلـ ــدول ١املدرجـ ــن اجلـ مـ
.أعــاله اخلــاص باألســلحة الكيميائيــة

ــا أســــلحة نوويــــةو ال متلــــك بوليفيــ
ــا ــة كم ــا الالزم ــك التكنولوجي ال متل

 هلذه األسلحة
 املرجع نفسه    ال شيء  الدعم التقين لتدابري مراقبة احلدود ٢

والتكنولوجيـا واالجتـار   مراقبة السمسرة يف السلع      ٣
ــشأا   ــا والتفــاوض   ــ ب ساعدة بطــرق أخــرىوامل

  بيعها   على 

 املرجع نفسه    ال شيء 

 املرجع نفسه    املعهد البوليفي للعلوم والتكنولوجيا النووية  × هيئات اإلنفاذ / وكاالت ٤

 املرجع نفسه    ال شيء  الصادرات التشريعات القائمة للرقابة على  ٥

 رجع نفسه امل   ال شيء  األحكام املتعلقة بإصدار التراخيص ٦

 املرجع نفسه    ال شيء  إصدار التراخيص الفردية ٧

 املرجع نفسه    ال شيء  إصدار التراخيص العامة ٨

 املرجع نفسه    ال شيء  االستثناءات من نظام التراخيص ٩
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 اإلطار القانوين الوطين 
ــاذ ــة  :اإلنف ــات املدني ــدابري/العقوب ــة، ت اجلنائي

 التنفيذ وما إىل ذلك
ات أو التدابريهل يوجد أي من التشريعات أو اإلجراء      

املعــابر احلدوديــة لألســلحةملراقبــة يــة لتالأو الوكــاالت ا
ــة ــصديرها  النوويـ ــصلة وتـ ــواد ذات الـ ــتريادها/  واملـ اسـ

 نعم هل ميكن معاقبة املخالفني ؟ وحتويلها بطرق أخرى؟
ــنعم، يرجـــى اإلشـــارة إىل ــان اجلـــواب بـ إذا كـ

 نعم الوثيقة املصدرية
إذا كــان اجلــواب بــنعم، يرجــى اإلشــارة

 مالحظات إىل الوثيقة املصدرية
مبثابـــــة  إصـــــدار تـــــراخيص العمليـــــات املعتـــــربة ١٠

 التأشريات/تصدير
 املرجع نفسه    ال شيء 

 املرجع نفسه    ال شيء  ة الوطنية إلصدار التراخيصاهليئ١١

 املرجع نفسه    ال شيء  للتراخيص االستعراض املشترك بني الوكاالت ١٢

 املرجع نفسه    ال شيء  قوائم الرقابة١٣

 املرجع نفسه    .ال شيء  حتديث القوائم١٤

 املرجع نفسه    ال شيء  إدراج التكنولوجيات١٥

 املرجع نفسه    ال شيء    وسائل اإليصال إدراج١٦

 املرجع نفسه    ال شيء   الضوابط املتعلقة باملستعمل النهائي ١٧

 املرجع نفسه    ال شيء  امعالبند اجل١٨

 املرجع نفسه    ال شيء  اديعمليات النقل غري امل١٩

 املرجع نفسه    ال شيء  مراقبة النقل العابر٢٠

 املرجع نفسه    ال شيء  حن العابرمراقبة الش٢١

 املرجع نفسه    ال شيء  مراقبة إعادة التصدير٢٢

 املرجع نفسه    ال شيء  مراقبة تقدمي األموال٢٣

 املرجع نفسه    ال شيء  مراقبة تقدمي خدمات النقل٢٤

 املرجع نفسه    ال شيء  مراقبة االسترياد٢٥

 املرجع نفسه    ال شيء  ولةالتطبيق خارج نطاق إقليم الد٢٦

التاليــــةوقعــــت بوليفيــــا املعاهــــدات      مسائل أخرى٢٧
 : املتصلة باألسلحة النووية
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 اإلطار القانوين الوطين 
ــاذ ــة  :اإلنف ــات املدني ــدابري/العقوب ــة، ت اجلنائي

 التنفيذ وما إىل ذلك
ات أو التدابريهل يوجد أي من التشريعات أو اإلجراء      

املعــابر احلدوديــة لألســلحةملراقبــة يــة لتالأو الوكــاالت ا
ــة ــصديرها  النوويـ ــصلة وتـ ــواد ذات الـ ــتريادها/  واملـ اسـ

 نعم هل ميكن معاقبة املخالفني ؟ وحتويلها بطرق أخرى؟
ــنعم، يرجـــى اإلشـــارة إىل ــان اجلـــواب بـ إذا كـ

 نعم الوثيقة املصدرية
إذا كــان اجلــواب بــنعم، يرجــى اإلشــارة

 مالحظات إىل الوثيقة املصدرية
معاهــدة عــدم انتــشار األســلحة -

 النووية؛
معاهدة احلظر الشامل للتجـارب -

 النووية؛
ــواد - ــة للمـ ــة املاديـ ــة احلمايـ اتفاقيـ

 النووية
ــزم  ــدر اســتطاعتها  وتلت ــاتق باالتفاق

 ذكورة أعالهامل
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  قوائم الرقابة واملساعدة واملعلومات-من املنطوق ) د( ٨ و ٧ و ٦ت االفقر
 بوليفيا :الدولة

  ٢٠٠٦ نيسان أبريل ١٠   :تاريخ التقرير
 مالحظات نعم هل ميكن تقدمي معلومات بشأن املسائل التالية؟

ــة   ١ ــوائم الرقابـ ــناف -قـ ــسلع ( األصـ ــدات/الـ املعـ
  )التكنولوجيات/واد امل/

   ١٩٩٣  يناير/ كانون الثاين١٤وقعتها بوليفيا يف  .وفقا التفاقية األسلحة الكيميائية ×

      قوائم أخرى-قوائم الرقابة  ٢
  تقدم مساعدة تتعلق مبوظفي التفتيش  × املساعدة املعروضة ٣
  القانونية؛  حتتاج إىل مساعدة يف إعداد املعايري- ١ × املساعدة املطلوبة ٤

الــوطينكتــب امل حتتــاج إىل مــساعدة يف تــدريب مــوظفي القــوات املــسلحة والــشرطة الوطنيــة و - ٢
 لجمارك والصناعة احمللية؛ ل
  حتتاج إىل املساعدة املالية القتناء معدات رصد أسلحة الدمار الشامل والكشف عنها؛ - ٣
 ث البيئي والنفايات السامة؛  حتتاج إىل املساعدة يف إنشاء خمتربات لرصد التلو- ٤
رصـد أسـلحة الـدمار الـشامل والكـشفلتسيري املكاتـب ومركبـات      ل حتتاج إىل املساعدة املالية      - ٥

 عنها؛ 

 

املتعـــددة / اجلماعيـــة/الثنائيـــة(املـــساعدة القائمـــة  ٥
  )األطراف

  تلقت حاسوبا وطابعة من منظمة حظر األسلحة الكيميائية؛ - ١ ×
الــسفر إىل ليمــا، يف بــريو، حلــضور اجتمــاع العمــل حظــر األســلحة الكيميائيــة منظمــة تيــسر - ٢

أبريـل/ نـسيان  ٢٥ و   ٢٤الثاين املعين بالتـشريعات الوطنيـة واتفاقيـة األسـلحة الكيميائيـة، املعقـود يف                
 ؛  ٢٠٠٦

حلــضور االجتمــاع اإلقليمــيمكــسيكو الــسفر إىل   منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة يــسرت - ٣
٢٢هيئات الوطنية للدول األطراف يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب، املعقـود يف               السابع لل 

 ؛ ٢٠٠٦مايو / أيار٢٣و 
 احللقــة الــسفر إىل مونتيفيــديو، يف أوروغــواي، حلــضورالوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة  تيــسر - ٤

واد النووية والتصدي له، املعقـودة يفالدراسية اإلقليمية املعنية بالكشف عن االجتار غري املشروع بامل        
 ٢٠٠٦مايو / أيار١١ إىل ٨الفترة من 
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 مالحظات نعم هل ميكن تقدمي معلومات بشأن املسائل التالية؟

والـسالئف املـواد الكيميائيـة      ونستخدميـ  ممـن من املقرر تنظيم حلقة دراسية للمصنعني والـصناعات          × تقدمي املعلومات إىل قطاع الصناعة ٦
 كمواد أولية يف النصف الثاين من السنة

 

حلقة عمل للمعاهد العسكرية إلطالعها على أنـشطة األمانـة/ستنظم خالل هذه السنة حلقة دراسية    ×  اجلمهورتقدمي املعلومات إىل ٧
 التقنية

 

 
 
 
 


