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تحديث لتدابير التنفيذ الوطنية :التشريعات واالمتيازات
والحصانات واتفاقات المرافق
مذكرة من األمين التنفيذي
ترد في الوثيقة  CTBT/PTS/INF.1204معلومات عن تدابير التنفيذ الوطنية ومناقش ة لها .وتتض رن مرفقاتها معلومات عن الحالة

الراهنة لتدابير التنفيذ الوطنية تحدث بص وور دوووة .وتقدم هذه الرذكرر تحديثا جديدا لتلك الررفقات .وقد أعدت بناء على قراو الفروق
العامل ألف في دووته الس اد ة والخرس ين ب

يعاود النظر في هذا البند في دووته الثامنة والخرس ين ،CTBT/PC-53/WGA/1

الفقرر  .)27وال تزال الرعلومات الرتعلقة بالرناقشة الرواضيعية الواودر في الوثيقة  CTBT/PTS/INF.1204صحيحة.

ملخص
أعدت الرذكرر  CTBT/PTS/INF.1204في بادئ األمر بناء على طلب الفروق العامل ألف  .)CTBT/PC-35/WGA/1وهي تتض رن

مناقش ة لرا يلي  )1التش روعات والتدابير الوطنية األارت التي اعتردتها الدول الروقعة و  )2اتفاقات وترتيبات الررافق و  )3الض ار ب
والر وم التي

ددتها اللانة التحض يروة للى الدول الروقعة و  )4برنامج األمانة الفنية الرؤقتة الخاص بالرس اعدر القانونية .وهي تتناول

أيض ا طلبات الفروق العامل باء للحص ول على معلومات عن ت ثير تدابير التنفيذ الوطنية على توافر البيانات ،CTBT/PC-35/WGB/1

الفقرر  ،82و ،CTBT/PC-36/WGB/1الفقرر  ،74و ،CTBT/PC-37/WGB/1الفقرر  .)76وتاس

د الررفق ات الرح دث ة للر ذكرر

 CTBT/PTS/INF.1204الواودر في هذه الوثيقة آار اإلحصاءات والرعلومات عن الرواضيع األوبعة الرذكوور أعاله.
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المرفق األول
التشريعات والتدابير الوطنية التي اعتمدتها الدول الموقعة

)1

(حتى  31آب/أغسطس )2020
عنوان التشريع

الدولة

القوانين والتشريعات والمراسيم المتعلقة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
االتحاد الرو ي

القانو االتحادي لسنة  2000بش

التصديق على الرعاهدر

األوجنتين

القانو الوطني وقم  25 022بش

لقراو الرعاهدر

أ تراليا

قانو معاهدر الحظر الشامل للتااوب النوووة لسنة  1998وقم  78لسنة  ،)1998بصيغته الرعدلة
بعض مواده دالت حيز النفاذ وبعضها اآلار ينتظر بدء نفاذ الرعاهدر)

ل تونيا

قانو التصديق على الرعاهدر لسنة 1999

ألرانيا

القانو الرؤوخ  9تروز/يوليه  1998بش

أيرلندا

قانو حظر التااوب النوووة لسنة  2008وقم  16لسنة )2008

ليطاليا

القانو وقم  484الرؤوخ  15كانو األول/ديسربر  1998والرعنو "التصديق على معاهدر الحظر الشامل
للتااوب النوووة وتنفيذها ،برا في ذلك بروتوكوالتها ومرفقاتها ،التي اعتردتها الارعية العامة لألمم الرتحدر
في  10أيلول /بتربر "1996

الرعاهدر

القانو وقم  197الرؤوخ  24تروز/يوليه  ،2003والرعنو "تعديالت وإضافات مكرلة للقانو وقم 484
الرؤوخ  15كانو األول/ديسربر  1998بش معاهدر الحظر الشامل للتااوب النوووة"
لقراو نص الرعاهدر

الب ارزول

الرر وم التشروعي وقم  64لسنة  1998بش

بنرا

القانو وقم  104الرؤوخ  30كانو األول/ديسربر  1998بش

لقراو الرعاهدر

بيالووس

القانو وقم  384الرؤوخ  13أياو/مايو  2000بش

جزو كوك

قانو حظر التااوب النوووة لسنة  ،2007برا في ذلك حظر التسبب في أي تفاير تاروبي لسالح نووي
أو أي تفاير نووي آار أو تشايعه أو الرشاوكة فيه

الدانررك
ري النكا

القانو وقم  403الرؤوخ  2حزو ار /يونيه  1999بش

التصديق على الرعاهدر

التدابير الرتخذر برقتضى الرعاهدر

تنص الرادر  22من قانو هيئة الطاقة الذووة وقم  19لسنة  )1969على عدم جواز قيام الهيئة أو أي
شخص بإنتاج أو تطوور أ لحة نوووة أو أجزاء منها أو لجراء أعرال تاروبية أو التسبب في لج ار ها بقصد
التوصل للى تاريع مواد نوووة متفارر ال تخدامها في أ لحة نوووة

__________
 )1تدعو األمانة الدول الروقعة للى لبالغها بالتصووبات والتحديثات الردالة على هذه القا رة ،بالكتابة للى
.legal.registry@ctbto.org
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الدولة
السوود

عنوان التشريع
القانو وقم  SFS 1998:1702بش

عرليات التفتيش في لطاو الرعاهدر

القانو الرعدل للقانو وقم  1984:3بش

األنشطة النوووة

القانو وقم  SFS 1998:1703الرعدل للقانو الانا ي
القانو وقم  SFS 1998:1704الرعدل للقانو

وقم  )661:1976بش

االمتيازات والحصانات

ووس ار

القراو االتحادي بش معاهدر الحظر الشامل للتااوب النوووة الذي اعتردته الارعية االتحادية السووسروة
في  18حزو ار /يونيه 1999

غواتيراال

مر وم الكونغرس وقم  20لسنة  2011بش

لقراو الرعاهدر

قطر

قراو مالس الوزواء وقم  26لسنة  2004بش

كربوديا

قانو حظر األ لحة الكيريا ية والنوووة والبيولوجية واإلشعاعية

كندا

قانو تنفيذ معاهدر الحظر الشامل للتااوب النوووة لسنة 1998

كو تاووكا

لنشاء لانة وطنية لحظر األ لحة

القانو وقم  8094الرؤوخ  2آذاو/ماوس  2001بش

لقراو الرعاهدر

الرر وم التنفيذي وقم 29 803
لقراو الرعاهدر

كولومبيا

القانو وقم  660الرؤوخ  30تروز/يوليه  2001بش

الركسيك

مر وم لقراو الرعاهدر الارودر الر رية الصادور في  1تشرون األول/أكتوبر )1999
مر وم الرشترع لرعاهدر الحظر الشامل للتااوب النوووة الارودر الر رية الصادور في  27كانو
األول/ديسربر )1999

الررلكة الرتحدر

قانو التفايرات النوووة الحظر وعرليات التفتيش) لسنة 1998

منغوليا

القانو الخاص بحالة الخلو من األ لحة النوووة  3شباط/فبراير  ،)2000برا في ذلك حظر تاروب
األ لحة النوووة أو ا تخدامها
القراو وقم  19الصادو عن البرلرا الرنغولي بش التدابير التي يتعين اتخاذها بش
بحالة الخلو من األ لحة النوووة  3شباط/فبراير )2000

اعتراد القانو الخاص

النرسا

القانو الد تووي االتحادي بش

نيوزولندا

القانو النيوزولندي لسنة  1987بش منطقة االية من السالح النووي ونزع السالح والحد من التسلح،
برا في ذلك حظر تاروب أي جهاز متفار نووي

الو النرسا من األ لحة النوووة  1تروز/يوليه )1999

قانو حظر التااوب النوووة لسنة 1999
هنغاووا

القراو الحكومي وقم  5 1999/2087أياو/مايو) بش

التصديق على الرعاهدر وتسرية السلطة الوطنية

اللوائح المتعلقة بامتيازات اللجنة وحصاناتها
االتحاد األوووبي

التوجيه وقم  2006/112/ECالصادو عن مالس االتحاد األوووبي والرؤوخ  28تشرون الثاني/نوفربر 2006
بش النظام الرشترك لضروبة القيرة الرضافة لعفاء اللانة التحضيروة من ضروبة القيرة الرضافة برقتضى
اتفاق الرقر الربرم مع النرسا)
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الدولة
االتحاد الرو ي

عنوان التشريع
الرادر  4من القانو االتحادي لسنة  2000بش التصديق على الرعاهدر ،التي ترنح اللانة التحضيروة،
لحين بدء النفاذ ،الصفة القانونية وكذلك االمتيازات والحصانات الالزمة لها ولروظفيها والرندوبين لكي
يراو وا مهامهم با تقاللية
الرر وم وقم

أ تراليا
لوفاكيا

2872/36n

الرؤوخ  29شباط/فبراير 2012

اللوا ح الخاصة باللانة التحضيروة لرنظرة معاهدر الحظر الشامل للتااوب النوووة االمتيازات والحصانات)
لسنة  ،2000والتعديل وقم  )1لسنة 2004
االتفاق الربرم بين حكومة جرهوووة لوفاكيا واللانة التحضيروة لرنظرة معاهدر الحظر الشامل للتااوب النوووة
بش التعاو الرتبادل في ماال أنشطة اللانة الرتعلقة بالتدووب والتررون على عرليات التفتيش الروقعي

السوود

القانو وقم

كندا

األمر الرتعلق باحترام امتيازات وحصانات اللانة التحضيروة لرنظرة الرعاهدر وأمانتها الفنية الرؤقتة

الررلكة الرتحدر

األمر وقم  1282لسنة  2004الرتعلق باللانة التحضيروة للرنظرة االمتيازات والحصانات)

SFS 1998:1704

الرعدل للقانو وقم  )1976:661بش

االمتيازات والحصانات

الصكوك القانونية اال كتلندية ،األمر وقم  44الرؤوخ  11شباط/فبراير 2009
النرسا
نيوزولندا

االتفاق الربرم بين جرهوووة النرسا واللانة التحضيروة لرنظرة معاهدر الحظر الشامل للتااوب النوووة بش
مقر اللانة
األمر الصادو في عام  2000بش

االمتيازات الدبلوما ية اللانة التحضيروة للرنظرة)

األمر الصادو في عام  2009بش

تعديل االمتيازات الدبلوما ية اللانة التحضيروة للرنظرة)

المراسيم المتعلقة بالسلطات الوطنية
االتحاد الرو ي

القراو وقم  733الرؤوخ  18تشرون األول/أكتوبر  2001بش

أوكرانيا

الرر وم الر ا ي بش

البرتغال

قراو مالس الوزواء وقم  2001/102بش

بلغاووا

قراو مالس الوزواء الصادو في عام  2003بش

بووكينا فا و

الرر وم الوزاوي وقم  022لسنة 2009

بيالووس

الرر وم الر ا ي وقم  199الرؤوخ  19نيسا /أبرول  2000بش
وطنية برقتضى الرعاهدر

تسرية السلطة الوطنية

تسرية السلطة الوطنية
لنشاء السلطة الوطنية
السلطة الوطنية
تنفيذ بيالووس اللتزاماتها بتسرية لطة

الال حة التنظيرية وقم  1170الرؤواة  28تروز/يوليه  2000الصادور عن مالس الوزواء بش
الرعاهدر الحظر الشامل للتااوب النوووة [مركز البيانات الوطني ،الريزانية ،الروظفو ]
الارهوووة التشيكية

لوفاكيا

القراو الحكومي وقم  535الرؤوخ  16تشرون األول/أكتوبر  1996بش

تسرية السلطة الوطنية

تنفيذ

القراو الحكومي وقم  883الرؤوخ  23كانو األول/ديسربر [ 1998ميزانية اإل هام في اللانة التحضيروة،
تكاليف الرحطة  ،AS26الروظفو ]
القراو الحكومي وقم  1997/514الرؤوخ  8تروز/يوليه  1997بش

تسرية السلطة الوطنية
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الدولة
العراق
كربوديا

عنوان التشريع
القانو وقم  48لسنة  2012قانو هيئة الرقابة الوطنية على منع األ لحة النوووة والكيريا ية والبيولوجية
الرر وم الرلكي بش

لنشاء الهيئة الوطنية لحظر األ لحة الكيريا ية والنوووة والبيولوجية واإلشعاعية

الرر وم الفرعي بش تنظيم وتسيير األمانة العامة للهيئة الوطنية لحظر األ لحة الكيريا ية والنوووة
والبيولوجية واإلشعاعية
ليتوانيا

القراو الحكومي الرؤوخ  12تروز/يوليه  1998بش

مدغشقر

األمر الوزاوي وقم  99/5983بش

النيار

األمر الوزاوي وقم  2013-490/PRNبش

هنغاووا

القراو الحكومي وقم  5 1999/2087أياو/مايو) بش

تسرية السلطة الوطنية

لنشاء السلطة الوطنية
لنشاء السلطة الوطنية
التصديق على الرعاهدر وتسرية السلطة الوطنية

وثرة تش روعات أارت ذات ص لة ،تتض رن أحكاما تحظر أو تارم التفايرات النوووة واال تخدام غير الرش روع للرواد النوووة أو الرش عة
أو أ لحة الدماو الش امل ،متاحة في قاعدر بيانات التش روعات الرتعلقة بالرعاهدر ،الروجودر على الص فحة الش بكية الخاص ة بالرواود

القانونية ،في الروقع التالي .http://www.ctbto.org/member-states/legal-resources/
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المرفق الثاني
اتفاقات/ترتيبات المرافق النافذة
(حتى  31آب/أغسطس )2020
الدولة الموقعة

رقم الوثيقة
وتاريخ صدورها

1

االتحاد الرو ي

CTBT/LEG.AGR/33

2

األوجنتين

3

األود

4

أومينيا

5

ل بانيا

6

أ تراليا

7

ل ار يل

8

أوغندا

9

أوكرانيا

CTBT/LEG.AGR/24

الضرائب
المباشرة

الضرائب غير المباشرة
(رد المبلغ المدفوع)

الرسوم
الجمركية

X

X

-

X

X

X

X

X

 26نيسا /أبرول 2004
CTBT/LEG.AGR/3

X

X

X

X

 10شباط/فبراير 2000
CTBT/LEG.AGR/47

X

X

X

X

 29آذاو/ماوس 2017
CTBT/LEG.AGR/21

CTBT/LEG.AGR/7

اتفاقية األمم الرتحدر
ووكاالتها
الرتخصصة
X

X

CTBT/LEG.AGR/44

-

CTBT/LEG.AGR/41

X

 6آذاو/ماوس 2014

X

X

يرنح برقتضى اللوا ح)

X

-

X

X

 25آب/أغسطس 2000

X

X

X

X

 20حزو ار /يونيه 2012
CTBT/LEG.AGR/11

 3أياو/مايو 2001

 11باواغواي

تنطبق اتفاقية األمم
المتحدة مع مراعاة
ما يقتضيه الحال

 16كانو الثاني/يناير 2007

 19كانو األول/ديسربر 2003

 10آيسلندا

اإلعفاء من

CTBT/LEG.AGR/30

اتفاقية األمم الرتحدر
ووكاالتها
الرتخصصة
X

X

X

X

X

X

X

 6شباط/فبراير 2006
CTBT/LEG.AGR/31

 6شباط/فبراير 2006

X

X

X

X
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الدولة الموقعة
 12باالو
 13بنرا
 14بيرو
 15تركرانستا
 16تونس
 17جزو كوك
 18جرهوووة أفروقيا الو طى
 19الارهوووة التشيكية
 20جرهوووة تنزانيا الرتحدر
 21جنوب أفروقيا
 22وومانيا
 23زامبيا
 24السنغال
 25غواتيراال
 26فرنسا

رقم الوثيقة
وتاريخ صدورها
CTBT/LEG.AGR/14

اإلعفاء من

تنطبق اتفاقية األمم
المتحدة مع مراعاة
ما يقتضيه الحال

الضرائب
المباشرة

الضرائب غير المباشرة
(رد المبلغ المدفوع)

الرسوم
الجمركية

X

X

X

X

 14حزو ار /يونيه 2002
CTBT/LEG.AGR/20

X

X

X

X

 19كانو األول/ديسربر 2003
CTBT/LEG.AGR/16

X

-

-

-

X

X

X

X

 1آب/أغسطس 2002
CTBT/LEG.AGR/45

 29كانو الثاني/يناير 2016
CTBT/LEG.AGR/43

X

X

X

X

 19شباط/فبراير 2014
CTBT/LEG.AGR/4

X

X

-

-

X

X

X

 30أياو/مايو 2000
CTBT/LEG.AGR/38

X

 2شباط/فبراير 2011
CTBT/LEG.AGR/23

X

X

X

X

 10آذاو/ماوس 2004
CTBT/LEG.AGR/34

X

X

X

X

 19كانو األول/ديسربر 2007
CTBT/LEG.AGR/1

X

X

X

X

 12تشرون األول/أكتوبر 1999
CTBT/LEG.AGR/27

X

X

X

X

 4تشرون الثاني/نوفربر 2004
CTBT/LEG.AGR/13

X

X

X

X

 4شباط/فبراير 2002
CTBT/LEG.AGR/32

X

X

-

X

X

 11نيسا /أبرول 2006
CTBT/LEG.AGR/29

X

X

X

 13أيلول /بتربر 2005
CTBT/LEG.AGR/25

 17أياو/مايو 2004

X

X

X

X
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الدولة الموقعة
 27الفلبين
 28فنلندا
 29كازااستا
 30كندا
 31الكووت
 32كينيا
 33الركسيك
 34الررلكة الرتحدر
 35منغوليا
 36موووتانيا
 37ناميبيا
 38النرووج
 39النرسا
 40النيار
 41نيوزولندا

رقم الوثيقة
وتاريخ صدورها
CTBT/LEG.AGR/22

اإلعفاء من

تنطبق اتفاقية األمم
المتحدة مع مراعاة
ما يقتضيه الحال

الضرائب
المباشرة

الضرائب غير المباشرة
(رد المبلغ المدفوع)

الرسوم
الجمركية

X

X

X

X

 10آذاو/ماوس 2004
CTBT/LEG.AGR/5

X

X

X

X

 8حزو ار /يونيه 2000
CTBT/LEG.AGR/35

X

X

X

X

 12كانو األول/ديسربر 2008
CTBT/LEG.AGR/10

X

X

X

X

 12شباط/فبراير 2001
CTBT/LEG.AGR/46

X

X

X

X

 12كانو األول/ديسربر 2016
CTBT/LEG.AGR/2

X

X

X

X

 10شباط/فبراير 2000
CTBT/LEG.AGR/40

X

X

-

X

X

 28تشرون األول/أكتوبر 2011
CTBT/LEG.AGR/26

X

X

X

 15أيلول /بتربر 2004
CTBT/LEG.AGR/12

X

X

X

X

 8آب/أغسطس 2001
CTBT/LEG.AGR/17

X

X

X

X

 29أيلول /بتربر 2003
CTBT/LEG.AGR/36

X

X

X

X

 4أياو/مايو 2009
CTBT/LEG.AGR/15

X

X

X

X

 19حزو ار /يونيه 2002
CTBT/LEG.AGR/42

N/A

X

X

X

 18أيلول /بتربر 2013
CTBT/LEG.AGR/8

X

X

-

X

-

 1كانو األول/ديسربر 2000
CTBT/LEG.AGR/9

 5كانو الثاني/يناير 2001

X

X

X
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المرفق الثالث
لمحة عامة عن الضرائب والرسوم المسددة للدول الموقعة
-1

اعتردت اللانة برنامج وميزانية فترر السنتين  2021-2020في دووتها الثالثة والخرسين  ،CTBT/PC-53/2/Rev.1الفقرر .)28

-2

ددتها اللانة التحض يروة

وحتى  31كانو األول/ديس ربر  ،2019بلغ الراروع التراكري للض ار ب والر وم الارركية التي

الو من دوالوات الوالي ات الرتح در عن الفترر  .2019-1998وووود تقرور أداء البرن امج والريزاني ة لفترر
 6 246 181دو ا

الس نتين  ،CTBT/PTS/INF.1540 2019-2018الص فحة  )356الرعلومات التالية عن الربالغ الرص روفة لس داد الض ار ب
والر وم الارركية

السنة
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016-2017
2018-2019
المجموع

الربلغ بدوالوات الواليات الرتحدر

5 780
152 520
58 143
151 768
271 921
192 839
245 799
750 946
288 335
331 405
295 116
218 381
295 435
304 765
321 065
637 000
336 913
232 808
606 211
549 031
6 246 181

ونظ ار العتراد برنامج وميزانية فترر الس نتين ،2021-2020

البرنامج والريزانية لفترر السنتين متاحا.
-3

ود تحدث الرعلومات الواودر أعاله متى أص بح تقرور أداء

وما زالت بعض الدول تفرض ض ار ب وو وما جرركية على اللانة .ومنذ عام  ،2010تواظب األمانة بص وور ووتينية على

توجيه و ا ل للى الدول الروقعة تطلب فيها ا ترداد ما

ددته من ض ار ب أو و وم جرركية لس لطاتها الض روبية الوطنية

أثناء الس نة الس ابقة .وقد أقر مراجع الحس ابات الخاوجي هذه الرراو ة  ،CTBT/PTS/INF.1351الررفق األول ،التوص ية
الرنفذر  .)3-2012وا تردت اللانة أثناء فترر السنتين  2019-2018أمواال من ثالث دول موقعة.

CTBT/PTS/INF.1566
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-4

وقد

اعدت الرش اووات مع الدول الروقعة على توض يح طبيعة الض ار ب التي تدفعها اللانة وعلى ا تبانة اإلجراءات

الوطني ة الالزم ة لرد الرب الغ الر دفوع ة أو اآللي ات الب ديل ة إلعف اء اللان ة .وفي بعض الح االت ،ال يوج د أ

اس ق انوني

ال ترداد الض ار ب .وتعرض األمانة على الدول الروقعة مس اعدر في وض ع التدابير التش روعية أو اإلداووة الالزمة لض را
لعفاء اللانة من الض ار ب والر وم الارركية.

CTBT/PTS/INF.1566
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المرفق الرابع
برنامج األمانة الفنية المؤقتة
الخاص بالمساعدة القانونية
-1

المساااااعدة الثنائية تش اع األمانة الفنية الرؤقتة األمانة) الدول ال ار بة في التش اوو معها بش
الوطني ة على االتص

موض وع تدابير التنفيذ

ال ب الس ا ل الق انوني على عنوا البرو د اإللكتروني  legal.registry@ctbto.orgأو على وقم

الهاتف  .)+43 1 26030 6107ووركن لألمانة ،عند الطلب ،تقديم تعليقات على مش اووع التش روعات و
الرساعدر ذات الصلة.

-2

ا ر أش كال

الدورات التدريبية وحلقات العمل والعروض اإليضااحية تقدم األمانة بص وور ووتينية عروض ا ليض احية عن تنفيذ التدابير الوطنية في
حلقات عرل وحلقات د او ية ودووات تدووبية وأحداث ااوجية ومحاض رات أكاديرية .وتعقد األمانة حلقات عرل بش

تدابير التنفيذ

الوطنية منذ عام  2011ض رن لطاو دووات تتعلق بالس يا ة العامة .وتهدد حلقات العرل هذه للى تزوود الدول ب دوات للتقييم الذاتي

الوطني والرساعدر في صياغة التشروعات ،وإلى تيسير تبادل الرعلومات عن التشروعات الرامية للى تنفيذ الرعاهدر.
-3

الموقع الشابيي العمومي لمنظمة معاهدة الحظر الشاامل للتجارب النووية الصفحة الشبكية الخاصة بالرواود القانونية هي مارع

للص كوك القانونية والرواد الررجعية واألدوات الوثا قية ذات الص لة ييس ر تبادل الرعلومات بش

التدابير القانونية الرتخذر لتنفيذ

الرع اه در .ووركن االطالع على الرواود الررجعي ة الت الي ة على الص فح ة الش بكي ة الخ اص ة ب الرواود الق انوني ة على الرابط

http://www.ctbto.org/member-states/legal-resources

الوثيقة

الوصف

اإل بانية واإلنكليزوة والفرنسية

Signature and Ratification Guide

معلومات أ ا ية للبرلرانيين عن معاهدر
الحظر الشامل للتااوب النوووة

اإل بانية واإلنكليزوة والعربية والفرنسية

دليل تدابير التنفيذ الوطنية الخاصة
بالرعاهدر

يتضرن أشكاال مختلفة لتشروعات نروذجية

قاعدر بيانات التشروعات الرتعلقة
بالرعاهدر

تتضرن تشروعات وطنية تتعلق بالتااوب
النوووة وتشروعات نوووة أارت ذات صلة

ا تبيا بش التشروعات الرتعلقة
بالرعاهدر

أعد لتيسير تقييم التدابير الوطنية التي
قد تلزم لتنفيذ الرعاهدر

تعليق على تدابير التنفيذ الوطنية
الخاصة بعرليات التفتيش الروقعي
ضرن لطاو الرعاهدر
Model Facility Agreement

اتفاق نروذجي بش الررافق)

اللغات

اإل بانية واإلنكليزوة والرو ية والصينية
والعربية والفرنسية

اإل بانية واإلنكليزوة والرو ية والصينية
والعربية والفرنسية
اإل بانية واإلنكليزوة والرو ية والصينية
والعربية والفرنسية
اإلنكليزوة متاح بلغات أارت عند الطلب)

