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دليل اإلجراءات الوطنية لتطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

 -1مقدمة
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والهيئة المراقبة على تطبيقها

1-1

مت التفدداو وصدديا ة معاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة أثندداء مددر ر نددزع السددالي يف جنيددف يف الف د ة املمتدددة مددن
ع ددام  3994إىل ع ددام  3996وفُددتب ب دداب التوقي ددع عل ددى ه ددذه املعاه دددة يف نيوي ددورع يف ع ددام  .3996ويتمث ددل ه دددف
معاه دددة احلظ ددر الش ددامل للتجد ددارب النووي ددة و رض ددها يف احلظد ددر الش ددامل بأس ددلوب فع ددال و كد ددن التحق ددق من د د ومراقبت د د
أي بيئة.
أي تفجريات نووية أ رى يف ّ
لتفجريات جتارب األسلحة النووية و ّ

وقد أنشئت املعاهددة هيئدة ملراقبدة تطبيدق الددول هلدذه املعاهددة تعدرف باسد هيئدة معاهددة احلظدر الشدامل للتجدارب النوويدة
 ،الددا تض د يف عضددويتها ايددع الدددول األعضدداء يف املعاهدددة وتتددألف مددن ثالثددة أجهددزة :مددر ر الدددول األط دراف ،وا ل د
التنفيذي ،واألمانة الفنية .وقدد أنشدأت املعاهددة أيضدان نظدام للتحقدق مدن احلظدر الشدامل للددول للتجدارب النوويدة وامتثاهلدا
لاللتزامات املعلن عنها يف املعاهدة .ويتكون نظام التحقق واملراقبة من العناصر التالية:


نظام الرصد الددويل ،الدذي يشدتمل علدى مرافدق للرصدد السديزمي لالهتدزازات األرضدية ورصدد النويددات املش ّدعة
ورصد املوجات الصوتية املائية والرصد دون السمعي ويدعم مركز البيانات الدويل يف فيينا؛



التشاور واإليضاي؛



عمليات التفتيش على املواقع؛



إجراءات بناء الثقة.

دليل اإلجراءات الوطنية لتطبيق المعاهدة

2-1

الغددر مددن دليددل اإلج دراءات الوطنيددة لتطبيددق املعاهدددة هددو تسددهيل التعددرف علددى العناصددر الددا قددد يتعددّ علددى الدددول
إدراجهددا يف القددانون الددوطين سددعيان إىل تطبيددق املعاهدددة .ويقدددم لنددا هددذا الدددليل تعليقددات علددى هددذه العناصددر إىل جانددب
عدة أنواع من التشريعات النموذجية .ويف هذا الصدد:




ُوضددعت امل دواد يف هددذا الدددليل أل درا اإليضدداي واالس شدداد فق د  .ولكددل دولددة أن تقددرر مددا هددي املعلومددات
الا قد تكون مفيدة يف سياقها الدوطين وكيدف ميكنهدا الوفداء بالتزاماهتدا ووجدب املعاهددة ودا يتفدق مدع نظامهدا
القانوين وثقافتها القانونية.
ال تسددتند املعلومددات يف هددذا الدددليل علددى نظددام قددانوين بعيند وإمنددا تسدداير متطلبددات ولغددة املعاهدددة .ولكنهددا قددد
تعكد عناصددر مدرجددة يف أمثلددة التشدريعات الوطنيددة املطبقددة يف بعددا الدددول وقددد تشددتمل هددذه العناصددر علددى

5

إش ددارات مرجعي ددة إىل بع ددا امل دددا ل لتطبي ددق االلتزام ددات ذات الط ددابع الع ددام ي ددت حتدي دددها بالتفص دديل يف
املعاهدة.
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إن األحكام النموذجية هي مصددر مرجعدي عدام يسداعد املشدرعون القدانونيّ يف عملهد وال يُقصدد منهدا أن
تُستنسددر حرفي دان .وق ددد ال تك ددون اي ددع العناص ددر مطلوب ددة يف دولددة م ددا وجي ددوز لك ددل دول ددة تع ددديل أو إض ددافة أو
تطبيق هذه األحكام النموذجية حسب ما هو مالئ هلا.
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دليل اإلجراءات الوطنية لتطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

 -2اإلجراءات الوطنية لتطبيق المعاهدة
 1-2المادة الثالثة من المعاهدة
علددى كددل دولددة الت دزام عددام بددأن ت دوائ قانو ددا الددوطين مددع التزاماهتددا ووجددب القددانون الدددويل )1(.وال تصددبب معاهدددة احلظددر
الشددامل للتجددارب النوويددة تلقائيددا جددزءان مددن قددانون الدولددة الدددا لي مددا يددنل الدسددتور أو التش دريع يف تلد الدولددة علددى
ذل د  .وحدده يف هددذه احلالددة ،قددد ال تكددون بعددا االلتزامددات املفروضددة ووجددب املعاهدددة ذاتيددة التنفيددذ .ففددي الدددول الددا
تتبددع النظ ددام الق ددانوين األحددادي  ،ف ددإن إج دراء التص ددديق علددى معاه دددة دولي ددة ي دددرص بصددورة تلقائي ددة املعاه دددة يف الق ددانون
الددوطين ،بينمددا جيددب علددى الدددول الددا تتبددع النظددام القددانوين الثنددائي تبددين تش دريع وطددين يدددرص ص دراحة االلتزامددات الوثيقددة
الصددلة باملعاهدددة يف قوانينهددا .وعلددى الددر مددن كددون االلتزامددات املفروضددة ووجددب املعاهدددة ليسددت ذاتيددة التنفيددذ إال أن د
حه مع الدول األحادية فإ ا سوف حتتاص إىل تبدين تشدريعا يطبدق هدذه املعاهددة قبدل أن تسدتطيع هدذه الددول جعدل هدذه
املعاهدة سارية املفعول .
ومددن  ،فددإن املددادة الثالثددة مددن املعاهدددة تتطلددب مددن كددل دولددة طددرف بددأن تتخددذ أي إج دراءات قددد تراهددا ضددرورية لتنفيددذ
التزاماهتا ووجب املعاهدة ذل بالتماشي مع تشريعاهتا الدستورية.
ويتعددّ علددى كددل دولددة طددرف أن تقددي التزاماهتددا الدوليددة ووجددب املعاهدددة بغيددة حتديددد ااط دوات الواجددب ا اذهددا لكددي
تصبب املعاهدة سارية املفعول بشكل مباشر على الصعيد الدا لي.
وعنددد االقتضدداء ،يتعددّ علددى الدولددة تبددين تش دريعا لتطبيددق املعاهدددة ومددا يلددزم مددن اإلج دراءات التكميليددة لضددمان التزامهددا
ووجددب املعاهدددة ويف بعددا احلدداالت تكددون اإلج دراءات التش دريعية والقانونيددة مطلوبددة وبالتددايل يعتمددد من د التش دريع الددوطين
املطبق للمعاهدة على النظام القانوين والثقافة القانونية لكل دولة طرف يف املعاهدة.

 2-2لمحة عامة عن التزامات المعاهدة
ت ددنل امل ددادة الثالث ددة م ددن املعاه دددة عل ددى بع ددا اإللتزام ددات املف ددرو تطبيقه ددا ووج ددب اإلجد دراءات الوطني ددة وتتعل ددق بع ددا
االلتزامددات األ ددرى بإنشدداء وتشددغيل نظددام التحقددق ووجددب املعاهدددة ،وذلد علددى الددر مددن مالحظتنددا بددأن تطبيددق نظددام
التحقددق ال يشددكل عبئددا كبدريا يثقددل كاهددل الدددول ،ألن املعاهدددة ال تتضمممن إعممداد تقممارير إلزاميممة وال عمليممات تيتممي
روتينية.ويستبّ من املادة الثالثة بعا اإلجراءات الوطنية الا جيب على الدول تطبيقها والا مفادها :
يتمس بأحكام قانون
( )1تنل املادة  37من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  3969على أن ال جيوز لطرف يف معاهدة أن ّ
الدا لي لتربير عدم وفائ بالتزامات ووجب معاهدة ما.
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من ددع األش ددخاي الطبيعي ددّ أو الق ددانونيّ (االعتب دداريّ) يف أي مك ددان يف أراض ددي الدول ددة أو أي مك ددان آ ددر
خيضددع لسددلطة اال تصدداي القضددائي أو لسدديطرة الدولددة مددن ارسددة أنشددطة بظددورة ووجددب املعاهدددة وميتددد
جم ددال ه ددذا املن ددع ويتس ددع ليش ددمل األش ددخاي الطبيعي ددّ ال ددذين جمل ددون جنس دديتها وذل د بص ددرف النظ ددر ع ددن
مكان تواجده يف أي دولة يف العا ؛



التعاون مع الدول األطراف األ رى وتقدمي املساعدة القانونية إليها؛



تعيددّ أو إقامددة هيئددة وطنيددة تعمددل وثابددة نقط دة االتصددال احملوريددة الوطنيددة للتواصددل مددع اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة
والدول األطراف األ رى.

وهندداع التزامددات أ ددرى ووجددب املعاهدددة يتعددّ إدراجهددا يف القددانون الددوطين ليتسددل للدددول األط دراف التحقددق مددن امتثاهلددا
ألحكام املعاهدة الا تشتمل على :


املشاركة ىف عمليات التشاور واإليضاي حسب ما تقتضي الضرورة ؛



املشاركة يف إجراءات بناء الثقة ؛



السماي ،ملفتشي اهليئة املراقبة للمعاهدة بإجراء تفتيشدات علدى املواقدع يف أراضديها وذلد وفقدا للمدادة الرابعدة
وامتثاال لشروط معينة ؛



فيما يتعلق بالدول الا تستضيف مرافق نظام الرصد الدويل:




تسهيل إنشاء وتشغيل احملطات وتقدمي املعلومات املستمدة منها ملركز البيانات الدويل يف فيينا؛
إب درام اتف دداو أو ترتي ددب تس ددهيالت م ددع اهليئ ددة املراقب ددة للمعاه دددة ال ددذي يتعل ددق م ددن ب ددّ أش ددياء أ ددرى
بأساليب التعاون فيما يتعلق وحطات الرصد.

وحتدددد الفق درات  54إىل  57مددن املددادة الثانيددة مددن املعاهدددة بددأن هيئددة معاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة سددوف
حتظى وثل هذه الصفة القانونيدة ووثدل هدذه االمتيدازات واحلصدانات حسدب مدا هدو ضدروري ملمارسدة هدذه اهليئدة لو ائفهدا
كم ددا حت دددد ه ددذه الفق درات أيض ددا ب ددأن املن دددوبّ املفوض ددّ لل دددول األط دراف األ ددرى وامل دددير الع ددام وامل ددو فّ واملفتش ددّ
ومس دداعدي املفتش ددّ س ددوف جظ ددو وث ددل ه ددذه االمتي ددازات واحلص ددانات حس ددب م ددا ه ددو ض ددروري ملمارس ددته املس ددتقلة
لو ددائفه فيمددا يتعلددق باهليئددة املراقبددة وبالتددايل فددإن اإلج دراءات التش دريعية أو التدددابري اإلداريددة سددوف تكددون بصددورة طبيعيددة
ضددرورية لالع د اف بالصددفة القانونيددة للهيئددة املراقبددة وملددنب تل د االمتيددازات واحلصددانات يف سددلطة اال تصدداي القضددائية
الوطنية.
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دليل اإلجراءات الوطنية لتطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

 -3العناصر الرئيسية للتشريع
الوطني لتنييذ االمعاهدة
 1-3الديباجة
يتوقددف مدددى وبتددوى ديباجددة أي قددانون تش دريعي علددى طبيعددة ونطدداو وسددلطة هددذا القددانون .وقددد تشددتمل الديباجددة فيمددا
يتعلق بتنفيذ املعاهدة على إشارات مرجعية إىل اجلوانب التالية:


املعاهدة وتبين الدولة هلا؛



احلاجة إىل تبين و/أو تعديل تشريع وطين لتنفيذ االلتزامات ووجب املعاهدة ،حسب االقتضاء؛



األساس الدستوري و/أو القانوين لسن التشريع املطلوب؛



التشريع الوطين القائ الذي قد يكون ل صلة ووضوع املعاهدة.

()2

وقد أدرجت بعا الدول اعتبارات شاملة يف ديباجة القوانّ املتعلقة باملعاهدة ،مثل:


املعاهدة ودورها يف جمال نزع وعدم انتشار السالي النووي؛



التزام الدولة باملبادئ الا تتبناها املعاهدة ؛



اهتمام الدولة باملشاركة يف نظام التحقق ووجب املعاهدة ومن باالستفادة من تطبيقات املدنية والعلمية.

 2-3تعاريف
إذا قد ددررت الدولد ددة بأن د د مد ددن الضد ددروري أن تضد ددع تعريف د دات يف التش د دريع ل د دبعا املصد ددطلحات والتعب د دريات الد ددا وردت يف
املعاه دددة ،فإند د جي ددب عل ددى الدول ددة أن حت ددري عل ددى ع دددم تغ ددري تعريفاهت ددا التشد دريعية مل دددلول ونط دداو ه ددذه املص ددطلحات
والتعبريات.

( )2يف بعا الواليات القضائية يكون اهلدف من الديباج ة وضع اإلجراءات التشريعية يف سياو النظام القانوين الوطين وذل عن
طريق اإلشارة إىل قوانّ أو أنظمة أو لوائب تنظيمية أ رى قد تكون متعلقة هبا .واعتمادا على املنهج التشريعي املتبع يف الدولة ،فإن
ميكن اعتبار أن موضوع املعاهدة ذو صلة بالتشريع الوطين يف واحد أو أكثر من ا االت التالية :القانون الدويل العام ،وحظر أسلحة
الدمار الشامل ،ونزع السالي وعدم انتشار األسلحة النووية ،واملناطق ااالية من األسلحة النووية ،واألمن الوطين ،ومكافحة اإلرهاب،
والقانون النووي ،وقانون البيئة ،والقانون اجلنائي ،والقانون اإلداري.

9

 3-3األهداف
قددد تشددتمل الق دوانّ التش دريعية يف بعددا البلدددان علددى بيددان باألهددداف .وبالنسددبة للق دوانّ املتصددلة باملعاهدددة ،قددد يشددري
بيان كهدذا إىل تنفيدذ التزامدات الدولدة علدى الصدعيد الدوطين وإىل تسدهيل التحقدق مدن امتثدال الددول للمعاهددة .ويف الددول
ال ددا مت فيه ددا تق دددمي املعاه دددة جنب ددا إىل جن ددب م ددع التشد دريع املطب ددق هل ددا الستص دددار موافق ددة الس ددلطة التشد دريعية م ددن أج ددل
إصدارمها يف مشروع قانون واحد فروا تشري أيضا هذه األهداف إىل التصديق على املعاهدة.

 4-3التجريم والوالية القضائية
تقضي املادة الثالثة من املعاهدة بأن تتخذ كل دولة طرف أي إجراءات ضرورية لتنفيذ ما يلي:
(أ) مند ددع األشد ددخاي الطبيعيد ددّ والقد ددانونيّ (االعتبد دداريّ) يف أي مكد ددان يف أراضد دديها أو يف أي مكد ددان آ د ددر
خيضددع لواليتهددا ،حسددبما يعد ف هبددا القددانون الدددويل ،مددن القيددام بددأي نشدداط بظددور علددى الدددول األطددراف
ووجب هذه املعاهدة؛
(ب) منددع األشددخاي الطبيعيددّ والقددانونيّ (االعتبدداريّ) مددن القيددام بددأي نشدداط مددن هددذا القبيددل يف أي مكددان
حتت سيطرهتا؛
(ص) وفقدان للقددانون الدددويل ،منددع األشددخاي الطبيعيددّ الددذين جملددون جنسدديتها مددن القيددام بددأي أنشددطة مددن هددذا
القبيل يف أي مكان أ ر.
واألنشطة احملظورة على الدول األطراف ووجب هذه املعاهدة هي تل الواردة يف املادة األوىل الا من بينها:


 ...االمتندداع عددن إج دراء أي تفجددري مددن تفج دريات جتددارب األسددلحة النوويددة أو أي تفجددريات نوويددة أ ددرى،
وحظر ومنع أي تفجري نووي من هذا القبيل يف أي مكان أ ر اضع لواليتها أو لسيطرهتا ؛



 ...االمتن دداع ع ددن التس ددبب يف إج دراء أي تفج ددري م ددن تفج دريات جت ددارب األس ددلحة النووي ددة أو أي تفج ددري ن ددووي
آ ر.

ومن شأن اإلجراءات الوطنية لتطبيق املعاهدة بأن تستلزم بصورة كلية أو جزئية على العناصر التالية:




استنسددا املددادة األوىل يف شددكل تش دريع جنددائي .ومددن شددأن األحكددام اجلنائيددة الددا جتد ّدرم( )3تل د األنشددطة أن
تشدد علدى األمهيدة الكدربى للحظدر يف هدذه املعاهددة ،وأن تدنل علدى رادع قدوي وأن تضدمن ودا ال يددع جمداالن
للريبة إمكانية تنفيذ هذه األحكام حبق األشخاي الطبيعيّ واالعتباريّ سواء أكانوا تابعّ للدولة أم ال.
فر

عقوبات شديدة وقاسية بدرجة تكفي لتعك

طورة اجلرمية اجلنائية وفقا

للمعاهدة.

( )4

( )3تستخدم املصطلحات مثل جترمي أو جرمية أو حظر أو منع هنا بصفة عامة؛ حيث تستخدم كل دولة املصطلحات
اااصة هبا ،آ ذة يف االعتبار تصنيف اجلرائ اجلنائية يف تشريعاهتا الوطنية.
( )4بصفة عامة ،عاملت التشريعات الا اعتمدهتا الدول انتهاكات أحكام املعاهدة بوصفها جرائ طرية جدان وأدرجت عقوبة السجن
لالنتهاكات األكثر طورة تصل إىل عقوبة السجن املربد يف سلطة اال تصاي القضائي الا تصدر أحكامان من هذا القبيل.
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جت ددرمي األنش ددطة التحضد دريية و/أو احمل دداوالت الرامي ددة إىل القي ددام بتفج ددري ن ددووي ،وكد دذل أعم ددال االشد د اع يف
اجلرمية  ،أو التحريا على ارتكاهبا  ،أو املسامهة فيهدا .ومدن شدأن ذلد التجدرمي تعزيدز احلظدر و كدّ ضدباط
إنفاذ القانون من وقف اجلرمية أو منع وقوعها ،قدر اإلمكان.

وودا أن املعاهددة تتوقدع مدن الدولددة بدأن دارس الدولدة واليتهددا القضدائية علدى رعاياهدا وعلددى إقليمهدا فيمدا يتعلدق وخالفددات
أحك ددام املعاه دددة ،فإند د ينبغ ددي عل ددى الدول ددة أن تر ددذ اجلوان ددب التالي ددة يف احلس ددبان عن ددد ص دديا تها للتشد دريعات املطبق ددة
للمعاهدة:


ينبغ ددي أن يطب ددق التشد دريع اجلند دائي عل ددى اي ددع األش ددخاي الطبيعي ددّ واالعتب دداريّ املتواج دددين عل ددى أراض ددي
الدولددة أو يف أي مكددان آ ددر خيضددع لواليتهددا القضددائية أو لسدديطرهتا ،حسددبما يع د ف هبم دا القددانون الدددويل،
وذل بصرف النظر عن جنسياهت .



وبصددورة اسددتثنائية يتسددع نطدداو التش دريع اجلن دائي أيض دان ليشددمل األشددخاي الطبيعيددّ ددارص الوالي دة القضددائية
للدول ددة ال ددذين جمل ددون جنس دديتها وذلد د عن دددما يرتكب ددون جرمي ددة م ددن ه ددذا القبي ددل ددارص س ددلطتها القض ددائية
اإلقليمية.



يتسددع نطدداو التشدريع اجلندائي أيضدان ليشددمل الشخصدديات االعتباريددة ،ويف ايددة املطدداف خمتلددف فئددات مددديري
()5
ومسئويل الدولة.



قددد يكددون مددن الضددروري علددى الدولددة يف بعددا سددلطات ا تصاصددها القضددائية ،حتديددد أن احلظددر ملددزم أيض دان
للحكومة أو التاص امللكي.



ال ت ددنل املعاه دددة صد دراحة عل ددى مب دددأ ‘التس ددلي أو احملاكم ددة‘ .وق ددد يُس ددتفاد م ددن األحك ددام النموذجي ددة ال ددا
وضددعها مكتددب األم د املتحدددة ملكافحددة املخدددرات واجلرميددة وثابددة مرجددع إرشددادي للدددول الددا تعتددرب مهتمددة
()6
بتطبيق هذا املبدأ على األنشطة احملظورة ووجب هذه املعاهدة.

 5-3منع التيجيرات النووية :األمن النووي
تقتضددي املددادة األوىل أيض دان ب دأن نددع كددل دولددة طددرف إج دراء أي تفج دريات نوويددة يف أي مكددان خيضددع لسددلطتها القضددائية أو
لسيطرهتا .ومن شأن تشريع اجلرائ اجلنائية ،املشدفوعة بالعقوبدات الكافيدة والرادعدة ،بدأن يكدون لد أثدر رادع ومركدد علدى اجلنداة
احملتملّ.
ومن امله أيضدا بدأن هتددف اإلجدراءات الوقائيدة للدولدة إىل مندع حيدازة األشدياء واملدواد الدا مدن شدأ ا أن تسده يف إجدراء
نشاط تفجري نووي .وبعدا هدذه اإلجدراءات مطلوبدة ووجدب املعاهددات املتعدددة األطدراف أو ال تيبدات األ درى  ،وهدي
( )5انظر الباب  4من األحكام التشريعية النموذجية ملكتب األم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية فيما يتعلق وسرولية الكيانات
االعتبارية.
( )6انظر على سبيل املثال املادة  36من األحكام التشريعية النموذجية ملكافحة اإلرهاب ،الا وضعها مكتب األم املتحدة ملكافحة
املخدرات واجلرمية :يكون حملاك [ ....اس الدولة] سلطة ا تصاي للنظر يف أي جرمية يرد ذكرها يف [هذه األحكام النموذجية] ترتكب

ارص أراضي الدولة إذا ما وُجد اجلاين املزعوم  ....يف أراضي [ ......اس الدولة] و يت تسليم إىل أي دولة تطلب تسليم لنف الفعل
اجلنائي؛
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ترمدي إىل مندع االسدتعماالت الغدري قانونيددة أو الغدري مصدري هبدا للمدواد واملرافدق النوويدة وذلد مددن دالل أفعدال مثدل السددرقة
وحتويددل االسددتخدام السددلمي للم دواد النوويددة إىل اسددتخدام ددري سددلمي والتهديدددات والتخريددب )7( .وتددوفر الوكالددة الدوليددة
للطاق ددة الذري ددة م دواد إرش ددادية مرجعي ددة وتق دددم املس دداعدة القانوني ددة إىل دوهل ددا األعض دداء يف املس ددائل املتعلق دة ب دداألمن الن ددووي
وباحلماي ددة املادي ددة للمد دواد النووي ددة )8( .وي ددوفر مكت ددب األم د د املتح دددة ملكافح ددة املخ دددرات واجلرمي ددة مد دواد إرش ددادية ويق دددم
أدنداه
املسداعدة القانونيدة يف جمدال تطبيدق اتفاقيدات مكافحدة اإلرهداب )9( .ويقددم لندا الفصدلّ  4و 6املدذكورين
املزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع.

 6-3إجراءات التقاضي الجنائية وتبادل المساعدة القانونية
عمالن بالفقرة  3من املادة الثالثدة مدن املعاهددة ،تتعداون الددول األطدراف فيمدا بينهدا وتقددم الشدكل املناسدب مدن املسداعدة
القانوني ددة بغي ددة تس ددهيل تنفي ددذ التزاماهت ددا ووج ددب املعاه دددة .وال حت دددد املعاه دددة لل دددول أش ددكال املس دداعدة القانوني ددة أو أي ددة
إجراءات معينة لتقدمي مثل هذه املساعدة.
ويف سددياو املالحقددة القضددائية مل درتك ي اجل درائ املتعلقددة بأنشددطة بظددورة ووجددب املعاهدددة ،فقددد يقتضددي األمددر تعدداون عدددة
دول أطراف معان وتبادهلا املساعدة القانونيدة .ومدن املتوقدع أن تدرتب حداالت التجدارب النوويدة حبركدة أشدخاي وتكنولوجيدا
ومواد و/أو موارد مالية العابرة للحددود بدّ الددول .ومدن أجدل ضدمان مالحقدة مدرتك ي اجلدرائ وتبدادل املسداعدة القانونيدة
بّ الدول ،ميكن أن تشري التشريعات إىل ما يلي:


الت د دزام السد ددلطة الوطني د ددة أو السد ددلطة املختص د ددة وند ددع اجل د درائ والتحقي د ددق فيهد ددا ومالحق د ددة ومقاضد دداة مرتكبيه د ددا
املزعومّ.



النظددام الددذي سددوف يطبددق علددى إج دراءات التقاضددي اجلنائيددة وتبددادل املسدداعدة القانونيددة ،س دواء مت ذل د مددن
ددالل الرجددوع إىل األحكددام العامددة للقددانون الددوطين فيمددا خيددل املسددائل اجلنائيددة احملليددة أم مددن ددالل نظددام
دداي قددائ وموجددود بالفعددل وفق دان لاللتزامددات الدوليددة ،أم عددن طريددق وضددع أحكددام اصددة بددددة ملثددل هددذه
األ را .



ويف حددال عدددم وجددود اتفاقددات ثنائيددة أو متعددددة األطدراف لتبددادل املسدداعدة القانونيددة بددّ الدددول ،فإند ميكددن
ص دديا ة التشد دريع لك ددي ي ددزود دول ددة م ددا بتف ددويا دداي وب دددد م ددن أج ددل حتقي ددق التع دداون الفع ددال م ددع ال دددول

( )7أكد جمل األمن التابع لألم املتحدة على أمهية تبين وتطبيق هذه اإلجراءات الوقائية فقد طلب جمل األمن يف القرار 3541
( )3114الذي اعتمده ووجب الفصل السابع من ميثاو األم املتحدة ،ومن فهو قرار ملزم جلميع الدول األعضاء وتطالب جمل األمن
صراحة من ايع الدول  ،من بّ أمور أ رى ،بأن تتخذ وتطبق إجراءات فعالة لوضع ضواب دا لية ملنع انتشار األسلحة النووية ووسائل
إنتاجها واملواد الدا لة يف تصنيعها بّ األفراد واهليئات الغري اضعة للدولة.
( )8انظر إىل دليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن القانون النووي ،ا لد  )3111( 3وا لد .)3131( 3
( )9انظر إىل األحكام التشريعية النموذجية ملكافحة اإلرهاب الا وضعها مكتب األم املتحدة ملكافحة ر
املخدرات واجلرمية،
(.)3119
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األ درى يف جمدداالت متنوعددة بدددءا بالتصدديق علددى الوثددائق وأ ددذ الشدهادات أو اإلفددادات ،ووصددوال إىل حتديددد
()10
مكان وجود املشتب هب وا رمّ الذين يتعّ تسليمه .
ومن بّ اإلجراءات الوقائية الا ميكن أن تنظدر فيهدا الددول مدن أجدل املسداعدة علدى مندع التفجدريات النوويدة هدو اإلجدراء
املعددروف باس د محايددة املبل د  ،حيددث ميكددن وقتضدداه مددنب األف دراد الددذين يددوفرون املعلومددات عددن األنشددطة اافيددة املتصددلة
بددالتفجريات النوويددة نف د مددا ُميددنب للشددهود مددن محايددة وحصددانة )11( .وقددد تر ددب الدددول املهتمددة حبمايددة املبل د يف الرجددوع
()12
إىل مشددروع القددانون النمددوذجي بشددأن محايددة الشددهود الددذي وضددع مكتددب األمد املتحدددة املعددين باملخ ددرات واجلرميددة،
واملص ددم حتدي دددان م ددن أج ددل البل دددان ذات الق ددانون ااالجنلوسكس ددوى ،وك ددذل أيض ددا يف الرج ددوع إىل التعلي ددق عل ددى ه ددذا
()13
املشروع للقانون.

 7-3السلطة الوطنية

()14

 1-7-3وظائف السلطة الوطنية
يُطلددب مددن علددى كددل دولددة طددرف ووجددب الفقددرة  4مددن املددادة الثالثددة مددن املعاهدددة ،أن تعددّ أو تنش د سددلطة وطنيددة
تعم ددل كجه ددة بوري ددة وطني ددة ال ددا ع ددن طريقه ددا ي ددت االتص ددال باهليئ ددة املراقب ددة للمعاه دددة وبال دددول األطد دراف األ ددرى .
والو يفة األساسية للسلطة الوطنية هدي تسدهيل التفاعدل بدّ الددول واهليئدة املراقبدة للمعاهددة وذلد يف ايدع املسدائل الدا
تتعلق بتطبيق املعاهدة .ويف أثناء املرحلة التحضدريية ،أنشدأت البيدة الددول علدى األقدل سدلطة وطنيدة مرقتدة وذلد بسدبب
حاجددة هددذه الدددول إىل التعدداون مددع اللجنددة التحض دريية يف إقامددة نظددام التحقددق واملراقبددة ولتسددهيل مبددادرات بندداء القدددرات
واإلمكانيات.
وميكن أن تشمل و ائف/صالحيات السلطة الوطنية على ما يلي:


التعاون مع اإلدارات واهليئات واملرسسات الوطنية يف املسائل املتصلة بتطبيق وتنفيذ املعاهدة؛



وفاء الدولة الطرف بالتزاماهتا ووجب املعاهدة؛



العمل كجهة اتصال رئيسية مع اهليئة املراقبة للمعاهدة ومع الدول األطراف األ رى يف املعاهدة؛



التع دداون م ددع اهليئ ددة املراقب ددة للمعاه دددة وم ددع ال دددول األطد دراف األ ددرى هب دددف تس ددهيل تطبي ددق نظ ددام التحق ددق
واملراقبة؛

( )10انظر إىل القانون النموذجي بشأن تبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية والقانون النموذجي بشأن تسلي ا رمّ اللذين وضعهما
مكتب األم املتحدة ملكافحة ر
املخدرات واجلرمية.
Dieter Dieseroth, Societal Verification
( )11انظر إىل اجلزء  1-7من هذا الدليل  ،ولإلطالع على املزيد من املعلومات انظر كذل
).(2008
( )12برجاء اإلطالع على محاية الشهود على املوقع اإللك وين http://www.unodc.org/pdf/lap_witness-protection_2000.pdf
( )13برجاء اإلطالع على محاية الشهود على املوقع اإللك وين . http://www.unodc.org/pdf/lap_witness-protection_commentary.pdf
( )14يزودنا امللحق  4من هذا الدليل ورسوم منوذجي بشأ ن تشكيل السلطة الوطنية يوضب بالتفصيل و ائفها/صالحياهتا املمكنة.
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التفداو بشددأن اتفاقيدات أو ترتيبددات مدع أي شددخل ومدع أي مددن الددول األطدراف واهليئدة املراقبددة للمعاهددة
فيما يتعلق بتطبيق الدولة للمعاهدة وتنسيق إبرام مثل هذه االتفاقات وال تيبات؛



طلددب املعلوم ددات مددن األش ددخاي الطبيعيددّ واالعتب دداريّ ومعاجلددة مث ددل هددذه املعلوم ددات وذل د فيم ددا يتعل ددق
بتطبيق املعاهدة واالمتثال ألحكامها وشروطها على املستوى احمللي ؛



تشددجيع التطبيقددات املدنيددة والعلميددة لتكنولوجيددات نظددام التحقددق واملراقبددة الددذي مت انشددا ه ووجددب املعاهدددة
والتعاون مع اهليئة املراقبة للمعاهدة ومع الدول األطراف يف هذا ا ال من التطبيقات.

 2-7-3تشكيل السلطة الوطنية
ال توضددب املعاهدددة للدددول األعضدداء بالتفصدديل تشددكيل وتفددويا السددلطة الوطنيددة ،فهددذا األمددر م د وع لتقدددير كددل دولددة
عل ددى ح ددده ،ولك ددن ينبغ ددي هل ددذه الس ددلطة أن تك ددون يف وض ددع ميكنه ددا م ددن معاجل ددة وتنس دديق ك ددل املس ددائل املتص ددلة بتطبي ددق
املعاهدة على حنو فعال .وميكن للدول األعضاء دراسة اايارات التالية بشأن تعيّ أو إنشاء السلطة الوطنية:


وزارة أو أي هيئددة حكوميددة أ ددرى تتمتددع بصددالحيات مناسددبة إلصدددار التوجيهددات ذات الصددلة للمرسسددات
الوطنية الا هلا عالقة بتطبيق املعاهدة ،وطلب املعلومات من هذه املرسسات.



كيددان مرسسدداي مش د ع يتددألف مددن عدددة هيئددات حكوميددة خمتصددة وفق دان للتقسددي الدددا لي للمسددروليات يف
هددذا الكيددان ،واسددتحداث آليددة تنسدديق لددتمكن هددذه اهليئددات مددن التعدداون فيمددا بينهددا ومددن التواصددل مددع اهليئددة
املراقبة للمعاهدة.



كي ددان مت انش ددا ه صيصد دان للعم ددل كس ددلطة وطني ددة ،تت ددوافر لد د الص ددالحيات واملد دوارد الالزم ددة ليعم ددل كجه ددة
اتصال مع اهليئة املراقبة للمعاهدة ومع الدول األطراف.

 3-7-3تعيين السلطة الوطنية
دت فيهددا عددن طريددق إصدددار مرسددوم أو قدرار أو أمددر وزاري أو
يعتددرب إنشدداء أو تعيددّ السددلطة الوطنيددة مسددألة إداريددة ميكددن البد ّ
ددري ذلد مددن إجدراءات أ ددرى وبينمددا يددت بالتددايل إنشدداء هددذه السددلطة الوطنيددة بصددفة عامددة وقتضددى السددلطات التشدريعية
العام ددة للحكوم ددة فق ددد يك ددون م ددن الض ددروري يف بع ددا ال دددول حتدي ددد تف ددويا وص ددالحيات الس ددلطة الوطني ددة يف تشد دريع
قددانوين ،و صوص دان عندددما تددرثر صددالحياهتا عل دى حقددوو أط دراف ثالثددة ،أو عندددما يُعهددد إليهددا بقدددر مددا مددن سددلطة تنفيددذ
اصة بامليزانية.
القانون ،أو عندما يكون ذل ضروريان أل را

 4-7-3دور السمملطة الوطنيممة فممي تقممديم اإلغاثممة فممي حمماالت الكمموار وفممي تحقيممق األمممن
النووي
تنل املعاهدة على إنشاء نظام رصد دويل ليكدون وثابدة أداة للتحقدق مدن امتثدال الددول األطدراف لشدروط املعاهددة ،ومدع
ذلد د ف ددإن بيان ددات وتكنولوجي ددات الرص ددد املس ددتخدمة يف ه ددذا النظ ددام ق ددد ع ددادت ون ددافع إض ددافية عل ددى ال دددول األعض دداء
والسيما يف جمال التخفيف من آثار الكوارث وحتقيق األمن النووي.
ومدن  ،فقدد تر دب الدولددة بدأن تددرص يف إجراءاهتدا الوطنيددة مطلبدا بدأن تتوصدل السددلطة الوطنيدة (أو مركدز البياندات الددوطين
الت ددابع هل ددا ،إن وج ددد) إىل ترتي ددب تع دداون م ددع اهليئ ددات الوطني ددة املس ددرولة ع ددن التخفي ددف م ددن آث ددار الكد دوارث ويف ح دداالت
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الط دوارئ والتس دريبات اإلش ددعاعية ،وذل د لكددي تك ددون ه ددذه الس ددلطة الوطني ددة يف موضددع ميكنه ددا م ددن أن تق دددم يف الوق ددت
املناسد ددب أي بياند ددات ونش د درات بياند ددات متاحد ددة وذات صد ددلة مد ددن نظد ددام الرصد ددد الد دددويل ويشد ددمل ذل د د علد ددى انبعاثد ددات
والتس د دريبات املشد د ّدعة ،يف الدولد ددة أو املنطقد ددة املنكوبد ددة املتد ددأثرة بالكارثد ددة يف أعقد دداب حد دددوث كارثد ددة طبيعيد ددة أو مد ددن صد ددنع
اإلنسددان .وقددد أثبتددت األحددداث أمهيددة ذل د بصددفة اصددة يف أعقدداب الزل دزال الددذي وقددع يف اليابددان يف  33آذار/مددارس
 .3133ومددع أن عدددد اإلصددابات كددان عالي دان لدرجددة مأسدداوية ،فقددد أفددادت السددلطات اليابانيددة أن بيانددات نظددام الرصددد
الدددويل سدداعدهتا علددى إصدددار اإلنددذارات حبدددوث موجددة تسددونامي ددالل بضددع دقددائق قليلددة قبددل حدددوث ال دزالزل ،األمددر
الددذي مك دن بعددا الن دداس مددن الف درار إىل من دداطق مرتفعددة .وسدداعدت أداة رصددد االنتق ددال اإلشددعاعي يف الغددالف اجل ددوي
لنظدام الرصددد الدددويل علددى التنبددر باالنبعاثددات الشدداملة للمدواد املشد ّدعة مددن بطددة الطاقددة النوويددة املدددمرة يف فوكوشدديما ،األمددر
الذي ساعد سلطات الصحة العامة على تقيي القيام بعملية اإل الء وهتدئة خماوف اجلمهور يف اليابان ويف ااارص.
وكددذل  ،قددد تر ددب الدولددة باملثددل يف أن تنش د يف إجراءاهتددا الوطنيددة حلقددة اتصددال مددع تش دريع املعاهدددة بشددأن اإل اثددة يف
حاالت الكوارث واألمن النووي.

 8-3مرافق الرصد التابعة لنظام الرصد الدولي
يتدألف نظدام الرصدد الددويل مدن  117مرفقدان عنددما يددت إكماهلدا فإ دا سددوف تعمدل ،يف  89دولدة مضدديفة يف ايدع أحندداء
العا  ،وتقع بعا هذه املرافق يف مناطق نائية من العا يتعذر الوصول إليها ،وذلد مدن أجدل رصدد أي تفجدريات نوويدة
حتدث علدى كوكدب األر  .ووجدرد إنشداء وحتدديث واعتمداد بطدات الرصدد وخمتدربات النويددات املش ّدعة بوصدفها تسدتويف
ايع املتطلبات التقنية املطلوبة ،فإن املرسسدات احملليدة سدوف تعمدل علدى تشدغيلها ووجدب عقدود تُ رربمهدا مدع اهليئدة املراقبدة
للمعاهدددة .ويددت إرسددال البيانددات املسددجلة يف بطددات نظددام الرصددد الدددويل ونشدرات البيانددات الصددادرة مدن مركددز البيانددات
الددويل مددن ددالل البيئددة التحتيدة لالتصدداالت الشدداملة للهيئددة املراقبدة للمعاهدددة .ويددت اسددتقبال وتوزيدع بيانددات نظددام الرصددد
الدويل عرب شبكة مدن سدتة أقمدار صدناعية .وترسدل هدذه األقمدار الصدناعية البياندات إىل ثدالث بطدات أرضدية الدا تُرسدلها
بدورها إىل مركز البيانات الدويل عرب وصالت أرضية.
كمدا هددو موضددب يف املرفددق  3مددن الربوتوكددول امللحددق باملعاهدددة ،تتعدداون الدددول الددا تستضدديف مرافددق نظددام الرصددد الدددويل
م ددع اهليئ ددة املراقب ددة للمعاه دددة يف إنش دداء مراف ددق النظ ددام وتش ددغيلها وحت ددديثها و ويله ددا وص دديانتها .وتقض ددي املعاه دددة بض ددرورة
حتديد تفاصيل شكل وأساليب هذا التعاون يف اتفاقدات أو ترتيبدات تُد رربم مدع الددول املضديفة )15(.وتدنل املدادة الرابعدة مدن
املعاهدة على أن الددول األطدراف سدوف لد وتشدغل بطدات الرصدد الدا تستضديفها أو الدا ضدع ملسدروليتها ووجدب
()16
بروتوكول املعاهدة ،ولكن هذه احملطات تبقى اضعة لسلطة األمانة الفنية.
واعتمدادا علدى ال تيبدات الوطنيدة القائمدة واملوجدودة بالفعدل فرودا توجدد هنداع حاجدة يف الددول الدا تستضديف مرافدق نظددام
الرصد الدويل ،بأن تدرص شرطا يف تشريعاهتا جييز للسلطة الوطنية أو أي كيان آ ر القيام وا يلي:

( )15الفقرة  5من اجلزء األول من الربوتوكول.
( )16الفقرة  37من املادة الرابعة من املعاهدة.
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إنشدداء أو تعيددّ هيئددة تعمددل كمرفددق تددابع لنظددام الرصددد الدددويل :قددد يكددون مددن الضددروري يف بعددا الدددول
إصدددار قدرار وزاري جدددد احملطددة أو احملطددات التابعددة لنظددام الرصددد الدددويل أل درا ابددال الكيانددات احلكوميددة
أو أطراف ثالثة أ رى بطبيعة عمل مثل هذه احملطات؛
مع اهليئة املراقبة للمعاهدة بشأن االتفاقات أو ال تيبات أو العقود؛



التفاو



املسامهة يف إعداد إجراءات التنفيذ املالئمة للمعاهدة على املستوى الوطين؛



إبرام عقود اتفاقات مع أطراف اصة واتباع اإلجدراءات اإلداريدة الالزمدة لشدغل وحيدازة أراضدي لوكدة ملكيدة
اصدة أو خبددالف ذلد العمددل علددى تددأمّ مددد ل بددال عوائددق يسددمب بددد ول مددو في املنظمددة وأي شددخل
مكلف وهمة إنشاء أو تشغيل أو صيانة بطة أو بطات النظام ،املستضافة على هذه األر .

وفضدالن عددن ذلد  ،يتضددب ددا سددبق ذكددره أن أمددن نظددام الرصددد الدددويل ومركددز البيانددات الدددويل ومرفددق االتصدداالت العدداملي
هددو أمددن لد أمهيددة حا ددة بالنسددبة لنظددام التحقددق واملراقبددة ووجددب املعاهدددة .ويتزايددد الددوعي بدداألمن السدديرباين وباحلاجددة إىل
إطددار قددانوين فعددال يف أوسدداط ا تمددع الدددويل .ويف هددذا السددياو ،قددد تر ددب الدددول يف أن تراجددع التشدريع القددائ واملوجددود
لددديها بالفعددل للتأكددد مددن أند يف حددال تعددر نظددام الرصددد الدددويل أو مركددز البيانددات الدددويل أو مرفددق االتصدداالت العدداملي
هلجمددة سدديربانية مددا ،تشددوو وتعيددق أعماهلددا فددإن هددذه الدددول سددوف تكددون يف وضددع ميكنهددا مددن التحقيددق يف هددذه اجلرميددة
()17
ومالحقة مرتكبيها ومعاقبته  ،والتعاون يف عمليات التحقيق أو املالحقة الا تقوم هبا سلطات دولة أ رى.

 9-3التشاور وطلب توضيحات
عمدالن بددالفقرة  39مددن املدادة الرابعددة مددن املعاهدددة ،جيددوز لدولددة طددرف مددا بدأن تطلددب توضدديحات مددن دولددة طددرف أ ددرى،
إمددا بصددورة مباشددرة أو مددن ددالل اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة وذلد بشددأن احتمددال عدددم االمتثددال ألحكددام املددادة األوىل مددن
املعاهدددة .وهددذا اإلج دراء مسددتقل عددن وال يضددر حبددق أي دولددة طددرف مددا يف أن تطلددب مددن اهليئددة املراقب دة للمعاهدددة إج دراء
تفتيش موقعي على دولة أ رى ووجب البند )د(من املادة الرابعة من املعاهدة.
وسددعيان لتنفيددذ هددذا الشددرط علددى حنددو فع دال هبدددف تبديددد خمدداوف قلددق الدولددة الطددرف الددا تسددعى للحصددول علددى إيضدداي
من دولة أ رى فيجوز للتشريع أن جتوي على أي من أو ايع الشروط التالية:


مددن الواجددب علددى أي شددخل يشددغل أو يسدديطر علددى منطقددة مددا وقعددت فيهددا حادثددة مددا تسددتدعي طلددب
التوضيب بأن يوفر املعلومات ذات الصلة هبذه احلادثة؛



إمكاني ددة إجد دراء عملي ددات تفت دديش وطني ددة أل د درا
()18
أ رى جلمع املعلومات؛

التوض دديب أو ا دداذ أي إجد دراءات تنفيذي ددة قانوني ددة مالئم ددة



م ددن الواج ددب عل ددى الس ددلطة الوطني ددة نق ددل املعلوم ددات ال ددا حص ددلت عليه ددا عل ددى ه ددذا النح ددو إىل الدول ددة الط ددرف
األ رى و/أو إىل اهليئة املراقبة للمعاهدة.

( )17انظر اجلزء  4-7من هذا الدليل.
( )18توجد هناع أمثلة على تشريعات تتبعها بعا الدول الا تنطوي على شروط كن هذه الدول من إجراء عمليات تفتيش وطنية
أل را التوضيب ،الا اثل يف بعا احلاالت اإلجراءات واألساليب املنصوي عليها يف املعاهدة للقيام بعمليات التفتيش على املواقع.
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 11-3إجراءات بناء الثقة
يوضددب لنددا اجلددزء الثالددث مددن الربوتوكددول امللحددق باملعاهدددة اإلج دراءات الطوعيددة لبندداء الثقددة وأن اإلبددال الطددوعي بصددورة
مسددبقة قبددل إج دراء التفج دريات الكيميائيددة ميثددل العنصددر الرئيسددي ملثددل هددذه اإلج دراءات لبندداء الثقددة ألن هددذا مددن شددأن أن
يسدداعد اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة والدددول األط دراف علددى توضدديب أصددل وسددبب أي حدددث يُكتشددف نظددام الرصددد الدددويل.
وليس هناك من اشتراطات إبالغ روتيني معين في المعاهدة.
وقد وضعت املعاهددة حددود ومعدايري للتفجدريات الكيميائيدة الدا ينبغدي اإلبدال الطدوعي عنهدا :وهدي أي تفجدري كيميدائي
يسددتخدم  111طددن أو أكثددر مددن امل دواد شددديدة اإلنفجددار م دن مكدداف ‘ي إن ي‘ يددت تفجريهددا كتفجددري واحددد يف أي
مكان يف أراضي الدولة أو يف أي مكان أ ر خيضع لسلطتها القضائية(.)19
ولكي يتسل للدولة اإلبال عن هذه التفجريات الكيميائية فقد يتعّ عليها:


أن تطل ددب م ددن األش ددخاي الطبيعي ددّ واالعتب دداريّ إب ددال الس ددلطة الوطني ددة ع ددن ه ددذه التفج د دريات مس ددبقان،
ويشمل ذل تفاصيل عن مكان التفجري وزمان ونوعيت ومنط  ،وكذل عن شكل التفجري والغر من ؛



عقوبات على األشخاي الذين ينتهكون شروط اإلبال عن التفجريات الكيميائية.

أن تفر

 11-3عمليات التيتي

علي المواقع

تركد الفقرتان  14و 15من املادة الرابعة من املعاهدة على حق كل دولة طرف يف املعاهدة بأن تطلب التفتيش على
املواقع ووجب املعاهدة واجلزء الثاين من الربوتوكول امللحق هبا ،وذل هبدف توضيب ما إذا كان تفجري ما من
تفجريات جتارب األسلحة النووية أو أي تفجري نووي آ ر قد أُجري على حنو يشكل انتهاكان للمادة األوىل من
املعاهدة وهبدف اع أي وقائع ميكن أن تساعد يف حتديد هوية أي منته بتمل .وتكون عمليات التفتيش على
املواقع حدثان استثنائيان :فالمعاهدة ال تقتضي إجراء عمليات تيتي روتينية على المواقع.

ولل دددول األطد دراف حق ددوو وعليه ددا واجب ددات فيم ددا يتعل ددق بعملي ددات التفت دديش عل ددى املواق ددع )20(.وم ددن املهد د أن يص ددا أي
تش دريع تنفي ددذي هب دددف كفال ددة إج دراء عملي ددات التفت دديش امل دوقعي عل ددى حن ددو فع دال ويف الوق ددت املناس ددب حس ددبما ج دداء يف
املعاهدددة والربوتوكددول امللحددق هبددا ،وذلد دون تقييددد صددالحيات التفتدديش أو إد ددال أي عناصددر مددن شددأ ا تددأ ري ارسددة
واليددة التفتدديش ،أو جعلهددا أكثددر صددعوبة .ويف هددذا السددياو ،يكتسددب االلتدزام باملواعيددد الزمنيددة املقددررة والدواردة يف املعاهدددة
بشأن إجراء عمليات التفتيش املوقعي ،بأمهية اصة.
وإذا وضددعنا مددا سددبق ذكددره يف االعتبددار فإن د يعددود علددى كددل دولددة بددأن تقددرر بنفسددها الدرجددة الددا حتتدداص عندددها إىل دمددج
شددروط املعاهدددة حددول القيددام بتفتيشددات علددى مواقعهددا دا ددل تش دريعاهتا الوطنيددة وتلخددل لنددا األجدزاء التاليددة العناصددر
الرئيسية الا جيب على كل دولة مراعاهتا يف تشريعاهتا الوطنية على النحو التايل:

( (19الربوتكول الثالث وسوف يت مثل هذا اإلبال عن التفجريات النووية بصورة مسبقة إذا أمكن ذل ويشتمل هذا اإلبال على
حتديد موقع وزمان وحج ونوع الت فجري املستخدم وكذل ايضا شكل التفجري واهلدف املقصود من .
( )20انظر املزيد من التفاصيل يف :اللجنة التحضريية للهيئة املراقبة للمعاهدة ،تعليقات على اإلجراءات الوطنية للقيام بعمليات التفتيش
على املواقع ووجب املعاهدة.
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حتديد السلطة أو السلطات املختصة بتنفيذ التزامات الدولة فيما يتعلق بعمليات التفتيش على املواقع؛



إسددناد دور رئيسددي إىل السددلطة الوطنيددة أو أي سددلطة خمتصددة أ ددرى يف تنسدديق ال تيبددات الدائمددة إلج دراء أي
عمليات تفتيش على املواقع حسبما تقتضي املعاهدة؛



وضع اإلجراءات الضرورية الالزمة الع اف الدولة بامتيازات وحصانات فريق التفتيش واملراقبّ؛



الددنل علددى ضددرورة الت دزام الدولددة بقبددول إج دراء عمليددات تفتدديش علددى املواقددع واع افهددا حب دق فريددق التفتدديش يف
ال ددد ول إىل األراض ددي اااض ددعة للدول ددة وإجد دراء التفت دديش عل ددى املواق ددع و ارس ددة أنش ددطة التفت دديش املق ددررة يف
املعاهدة؛



منب السلطة املختصة الصالحيات لقبول والسماحد وبتسهيل إجراء التفتيش على املواقع؛



وضع األساليب واإلجراءات لقبول والسماي وتسهيل إجراء التفتيش على املواقع.

 1-11-3دور السلطة الوطنية في عمليات التيتي

على المواقع

مددن امله د علددى كددل دولددة ب دأن ُحت ددد بوضددوي ،ورسددوم أو الئحددة تنظيميددة ،السددلطات الددا سددتكون خمتصددة بتنسدديق ايددع
املس ددائل املتص ددلة بعملي ددات التفت دديش عل ددى املواق ددع ،وذل د هب دددف ض ددمان إج دراء عملي ددات التفت دديش عل ددى حن ددو فع دال ويف
مواعيدها املقررة كما جاء يف شروط املعاهدة والربوتوكول امللحق هبا.
وحدده يف الدددول الددا تتبددع النظددام القددانوين األحددادي ،حيددث تندددرص املعاهدددة تلقائيددا يف قوانينهددا الوطنيددة بددل وحدده تكددون
لشددروط املعاهدددة أولويددة علددى القدوانّ الوطنيددة فقددد يكددون مددن الضددروري تعيددّ سددلطة خمتصددة (أو توزيددع مسددروليات هددذه
السددلطة بددّ سددلطات متنوعددة ،حسددب مددا تقتضددي األح دوال) لضددمان وفدداء الدولددة بالتزاماهتددا يف املواعيددد املقددررة ومددع أن
شددروط املعاهدددة ،مددن حيددث املبدددأ ،تكددون ذاتيددة التنفيددذ يف النظددام األحددادي ،إال أن املواعيددد الزمنيددة الصددارمة املقددررة يف
املعاهدددة فيمددا يتعلددق بددإجراء عمليددات التفتدديش علددى املواقددع سددوف تتطلددب مددن الدددول ا دداذ إج دراءات وطنيددة لضددمان
()21
وفائها بالتزاماهتا.

 2-11-3الترتيبات الدائمة
تقضددي املعاهدددة بددأن تددربم اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة ترتيبددات دائمددة مددع كددل دولددة طددرف وذل د لكددي تكددون التحض دريات
التمهيدية ذات الصلة بتطبيق املعاهدة جاهزة بصدورة دائمدة ومسدبقة قبدل القيدام بدأي عمليدات تفتديش بتملدة علدى املواقدع
وتس داه هددذه ال تيبددات الدائمددة يف االمتثددال باملواعيددد الزمنيددة املقددررة( )22واحملددددة يف املعاهدددة فيمددا يتعلددق بوصددول فريددق
( )21كان هذا إحدى نتائج ورشة العمل اإلرشادي لعام  3133الا عقدت يف فينا من الف ة من  3133/33/3إىل
 3133/33/5حتت عنوان التشريع الوطين املطبق ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية.
( )22نظران للمواعيد الزمنية القصرية املمنوحة لفريق التفتيش من أجل الوصول إىل نقطة الد ول للدولة الطرف اااضعة للتفتيش (ثالث
ساعات كحد أدى قبل املوعد املعتزم ملغادرة فريق التفتيش) ،والسفر واالنتقال إىل منطقة التفتيش (يف ضون  16ساعة اعتبارا من
نقطة الد ول) والبدء يف أنشطة التفتيش (يف ضون  73ساعة بعد الوصول إىل نقطة الد ول) ،فقد تكون اإلجراءات الوطنية لتطبيق
املعاهدة املطلوبة من أجل تنفيذ هذه الشروط اثلة لإلجراءات الا تعتمدها الدول للسماي بالد ول السريع لألشخاي واملعدات يف
إطار ج هود اإل اثة الدولية املبذولة يف حالة حدوث الكوارث.
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التفت دديش إىل أراض ددي الدول ددة الط ددرف يف املعاه دددة والب دددء يف أنش ددطة التفت دديش .وبالت ددايل فق ددد حتت دداص الدول ددة يف ح دداالت
الضرورة إىل تبين إجراءات لتمكينها من الوفاء بالتزاماهتا التالية:


تعي ددّ وا تي ددار الدول ددة للمفتش ددّ ومس دداعدي املفتش ددّ كج ددزء م ددن القائم ددة ال ددا حت ددتفا هب ددا األمان ددة الفني ددة،
واملف د تق دددميها إىل اهليئ ددة املراقبددة لتطبي ددق املعاه دددة يف موعددد أقص دداه  11يوم دان مددن د ددول املعاه دددة حي دز
التنفيددذ ،وا دداذ الدولددة أي إج دراءات متابعددة يف هددذا الصدددد (مثددل مددنب التأش دريات ،وتعيددّ وا تيددار ،ورفددا
املفتشّ ،وما إىل ذل )؛



االعد د اف باالمتي ددازات واحلص ددانات املمنوح ددة ووج ددب املعاه دددة إىل املفتش ددّ ومس دداعدي املفتش ددّ وإىل أي
()23
مراقبّ عند إجراء علميات تفتيش علي املواقع يف أراضي الدولة؛



حتديد مواقع ونقاط د ول فريدق التفتديش ،املفد
يومان من تارير د ول املعاهدة حيز التنفيذ؛

تقددميها إىل اهليئدة املراقبدة للمعاهددة يف موعدد أقصداه 11



إصدددار رقد تددر يل دبلوماسددي دائد للطددائرات الغددري منتظمددة املواعيددد واملوضددوعة يف أي وقددت حتددت تصددرف
فددرو التفتدديش لنقددل املفتشددّ واملعدددات علددى أن يددت تسددلي هددذه ال ا دديل إل اهليئددة املراقبددة لتطبيددق املعاهدددة
يف موعد أقصاه  11يومان من تارير د ول املعاهدة حيز التنفيذ؛



تددوفري املعدددات السددتعماهلا أثندداء عمليددات التفتدديش علددى املواقددع ووجددب قائمددة املعدددات املعتمدددة مددن اهليئددة
املراقبة لتطبيق املعاهدة حسب ما تقتضي الضرورة.

 3-11-3التزامات الدولة الطرف الخاضعة لعمليات التيتي
إذا اعت ددرب ذل د ض ددروريان ،ميك ددن أن يش ددار يف التش دريع ال ددوطين ،إىل االلتزام ددات ال ددا جي ددب عل ددى الدول ددة الط ددرف اااض ددعة
للتفتيش الوفاء هبا أثناء التفتيش على مواقعها .وهذه االلتزامات هي:


إقرار الدولة باستالمها إل طار التفتيش املرسل إليها من اهليئة املراقبة لتطبيق املعاهدة؛



قبول الدولة إلجراء التفتيش على مواقعها؛



ض ددمان الدول ددة لل ددد ول الف ددوري لفري ددق التفت دديش واملع دددات ،وت ددوفري وت ددأمّ وس ددائل الراح ددة الض ددرورية لفري ددق
التفتيش ،وضمان مروره اآلمن أثناء ف ة التفتيش؛



منب فريق التفتيش مد ال ميكنه من الوصول إىل منطقة التفتيش؛



السماي لفريق التفتيش بإجراء أنشطة التفتيش يف منطقة التفتيش؛



تسددهيل إج دراء عمليددات التفتدديش عل ددى املواقددع بتقدددمي املسدداعدة إىل فري ددق التفتدديش ،والتعدداون مع د يف تنفي ددذ
مهام واالتصال مع الكيانات الوطنية األ رى من أجل حتقيق كل األ را ذات الصلة بالتفتيش؛



تعيّ جهة اتصال للتواصل مع فريق التفتيش؛

( )23انظر الباب  3-33-1أدناه.
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تزويد فريق التفتيش باادمات الضرورية الالزمة وضمان تنقل املأمون واآلمن أثناء التفتيش على املواقع؛



تنظي اجتماعات لتبادل املعلومات مع فريق التفتيش؛
الا قد تنشأ أثناء التفتيش؛



تسهيل تقدمي إيضاحات إلزالة جوانب الغمو



تسهيل روص فريق التفتيش من املواقع وضمان انتقال املأمون واآلمن إىل نقطة ااروص.

 4-11-3صالحيات التيتي
حتدددد املعاهدددة الصددالحيات الددا جيددوز لفريددق التفتدديش وامل دراقبّ أن ميارسددوها أثندداء التفت ديش علددى املواقددع .وميكددن حتديددد
هددذه الصددالحيات يف التشدريع ،إذا تطلددب األمددر ذلد  ،لتيسددري وضددمان سددري عمليددة التفتدديش بسالسددة وبددون أى عددائق.
وبص ددورة مثالي ددة س ددوف ي ددزود ه ددذا التش دريع ،فري ددق التفت دديش وامل دراقبّ بص ددالحية واس ددعة ك ددنه م ددن االض ددطالع بأنش ددطة
التفتدديش عم دالن بأحكددام املعاهدددة وبالتماشددي مددع تفددويا التفتدديش ودليددل عمليددات التفتدديش علددى املواقددع الددذي وضددعت
اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة .وميكددن أن يكددون شددرط مددنب صددالحيات التفتدديش ذا طددابع عددام أو أن جدددد وزيددد مددن التفصدديل
الدقيق حقوو فريق التفتيش.
وميكن تلخيل صالحيات فريق التفتيش أثناء التفتيش على املواقع على النحو التايل:


حتديددد الكيفيددة الددا سددوف يددت هبددا إج دراء عمليددة التفتدديش ،وددا يتفددق مددع املعاهدددة وتفددويا التفتدديش ودليددل
عمليات التفتيش على املواقدع الدذي وضدعت اهليئدة املراقبدة للمعاهددة ،مدع مراعداة أي طدوات تتخدذها الدولدة



تع ددديل ط ددة التفت دديش ،حس ددب مد ددا تقتض ددي الض ددرورة لض ددمان تنفي ددذ التفتد دديش بص ددورة فعال د دة ،م ددع مراعد دداة
()25
التوصيات والتعديالت الا تق حها الدولة على هذه ااطة؛

()24

وا يتفق مع أحكام املعاهدة بشأن الد ول املنظ لفرو التفتيش ا إىل املواقع؛

()24
()25
()26
()27
()28
()29
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الا قد تنشأ أثناء التفتيش؛

()26



طلب توضيحات من الدولة فيما يتعلق بأوج الغمو



إتاحددة مددد الن ميكددن فريددق التفتدديش مددن الوصددول إىل دا ددل منطقددة التفتدديش لغددر وحيددد وهددو التعددرف علددى
()27
احلقائق والوقائع ذات الصلة بغر التفتيش؛
()28



التحرع بدون عائق دا ل منطقة التفتيش للقيام بأنشطة التفتيش وفقان ألحكام املعاهدة؛



القيام برحالت جوية فوو منطقة التفتيش؛

()29

الفقرة ( 61أ) من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
الفقرتان ( 61ب) و(ص) من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
الفقرتان ( 61د) و( 63ز) من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
الفقرة ( 57ص) من املادة الرابعة من املعاهدة.
الفقرة ( 57ه( من املادة الرابعة من املعاهدة.
الفقرة  73من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
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اتص ددال أعض دداء الفري ددق بعض ددهما م ددع بعض دان وم ددع األمان ددة الفني ددة ،باس ددتخدام املع دددات اااص ددة هب د واملعتم دددة
()30
واملصري هبا ووجب الربوتوكول امللحق باملعاهدة؛
()31



جتميع العينات ومعاجلتها وحتليلها ونقلها بعيدان عن منطقة التفتيش؛



إحضددار واسددتخدام املعدددات املعتمدددة الددا ددت املوافقددة عليهددا ووجددب األحكددام ذات الصددلة يف الربوتوكددول
()32
امللحق باملعاهدة؛



امل ددرور واالنتق ددال ددالل مب دداين وأبني ددة أ ددرى ال ددا تضد د م ددد ال يد دردي إىل املن دداج أو احلُف ددر أو الكه ددوف
األ ددرى الكبددرية احلجد الددا يتعددذر علددى فريددق التفتدديش الوصددول إليهددا بطريقددة أ ددرى سددوى مددن ددالل املددرور
()33
وثل هذه املباين واألبنية؛



متابعة احلصول على موافقة ا ل التنفيذي للهيئدة املراقبدة للمعاهددة علدى ديدد فد ة التفتديش ملددة تزيدد عدن
()34
 35يومان و 61يومان؛



احلصددول علددى مددد ال للوصددول إىل املبدداين واألبنيددة األ ددرى دا ددل منطقددة التفتدديش إذا أثبددت فريددق التفتدديش
باألدلة املوثوو هبدا بدأن الدد ول إىل هدذه املبداين واألبنيدة األ درى ضدروريان إلجنداز مهدام تفدويا التفتديش وبأند
()35
يتعذر تنفيذ األنشطة الضرورية املر ل هبا يف هذا التفويا من ارص هذه املباين واألبنية؛



مشعة ،بعد موافقة ا ل
احلفر يف ال بة للحصول على عينات ّ

()36

التنفيذي للهيئة املراقبة للمعاهدة.

 5-11-3المراقبون والممثلون الوطنيون
تنل الفقرة  63من املادة الرابعة من املعاهدة علدى أند جيدوز ،رهندان ووافقدة الدولدة الطدرف اااضدعة للتفتديش ،السدماي ملدا
ال يزيددد عددن ثالثددة م دراقبّ مددن الدولددة (الدددول) املطالبددة ب دالتفتيش ورافقددة فريددق التفتدديش علددى املواقددع .وبأن د جيددوز عم دالن
بالفقرة ( 63ص) مدن اجلدزء الثداين مدن الربوتوكدول امللحدق باملعاهددة ،السدماي ملمثلدّ وطنيدّ مدن الدولدة الطدرف اااضدعة
للتفتيش ورافقة فريق التفتيش.
واسدتنادان إىل أمثلدة مدن التشدريعات الوطنيدة املتدوفرة ،فإند ميكدن مراعداة العناصددر التاليدة لتنفيدذ مثددل هدذه األحكدام والشددروط
اااصة باملراقبّ واملمثلّ الوطنيون:


()30
()31
()32
()33
()34
()35
()36

االع د اف بامتيددازات وحصددانات امل دراقبّ ،و صوص دان إصدددار تأش دريات الددد ول هلددرالء امل دراقبّ ددالل مهلددة
زمنية قصرية من إ طار الدولة بتارير زيارة املراقبّ هلذه الدولة؛

الفقرة  63من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
الفقرة  97من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
الفقرات ( 16أ) و 41و( 43ي) و 51من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
الفقرة  91من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
الفقرة  47من املادة الرابعة من املعاهدة.
الفقرتان  56و 57من املادة الرابعة من املعاهدة؛ والفقرتان  91و 93من اجلزء الثاين من الربوتوكول امللحق باملعاهدة.
الفقرتان ( 69ي) و 71من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
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حتديد املسرولّ الوطنيّ الدذين جيدوز هلد مرافقدة فريدق التفتديش؛ مثدل عناصدر الشدرطة أو القدوات املسدلحة أو
ريه من ضباط األمن العام؛



إسناد و ائف املساعدة واالتصال و/أو و ائف الشرطة إىل املمثلّ الوطنيّ؛



منب املمثلّ الوطنيّ الصالحيات إلجراء حتريات باإلضافة إىل صالحيات التفتيش ووجدب املعاهددة ،مثدل قيدام
هرالء املمثلّ الوطنيّ بفحل املستندات والوثائق أو مقابلة األشدخاي أو االضدطالع بدأي عمدل ضدروري مدن
أجل القيام بتفتيش على املواقع يف أراضي الدولة.

 6-11-3الدخول إلى منطقة التيتي
سددعيان لض ددمان ال دد ول إىل منطقددة التفت دديش (حس ددبما ه ددو بدددد يف تف دويا التفت دديش ال ددذي يصدددره امل دددير الع ددام للهيئ ددة
املراقبددة للمعاهدددة فإند قددد يكددون مددن الضددروري وضددع اإلجدراءات التشدريعية إلجبددار شددا ل (أو شددا لي) منطقددة التفتدديش،
أو أي شددخل موجددود (أو أشددخاي موجددودين) فيهددا ،علددى التعدداون مددع ودع د فريددق التفتدديش يف االضددطالع بو ائف د .
وبصددورة اصددة سددوف يشددمل هددذا الدددع علددى تعريددف فريددق التفتدديش ونطقددة التفتدديش ،وال تيبددات التشددغيلية واإلداريددة
املتبعددة حلسددن سددري التفتدديش ،وتقدددمي األدلددة ،واملشدداركة والتعدداون مددع فريددق التفتدديش يف توضدديب جوانددب الغمددو  .وهلددذا
الغ ددر  ،ميك ددن للتش د دريع ال ددوطين )3( :أن مي ددنب الس ددلطة املختص ددة أو املمث ددل ال ددوطين (أو املمثل ددّ ال ددوطنيّ) ص ددالحية
الطل ددب م ددن ش ددا ل منطق ددة التفت دديش وأي ش ددخل موج ددود (أش ددخاي موج ددودين) فيه ددا باعط دداء معلوم ددات و/أو التع دداون
معهددا و/أو ( )3أن يضددع اإلج دراءات لتنفيددذ القددانون مثددل االسددتعانة بقددوى األمددن العددام أو فددر رامددة أو عقوبددة علددى
الشخل الذي يرفا التعاون أو الذي يعرقل عمل أي مفتش أو مرافق وطين أو يضلله .

 7-11-3عمليات التيتي

والمصادرة

اعتمادان على املتطلبات الدستورية يف الدولدة الطدرف يف املعاهددة ،فقدد تتطلدب أنشدطة التفتديش ،وال سديما مدا يتعلدق منهدا
بتفت دديش املمتلك ددات اااص ددة أو احلكومي ددة أو مص ددادرة أدل ددة اإلثب ددات ،احلص ددول عل ددى إذن وتص د دريب قض ددائي .ويف ه ددذه
احلالددة ،ينبغددي أن يددنل التشدريع الددوطين علددى الشددرط املالئد إلصدددار مثددل هددذا اإلذن مسددبقان قبددل عمليددة التفتدديش احملتملددة
أو الهل ددا ،وذل د يف ض ددوء مراع دداة الدول ددة اللتزاماهت ددا ش ددروط املعاه دددة ولتس ددهيل عملي ددات التفت دديش عل ددى املواق ددع وت ددوفري
إمكانية لد ول فريق التفتيش إىل منطقة التفتيش يف املوعد املقرر ومن العناصر الا تُدرص يف التشريع الوطين ما يلي:
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اعتمدداد إج دراء عاجددل بدددالن مددن اإلج دراءات الروتينيددة املعتددادة للحصددول علددى مددذكرة تفتدديش مددن السددلطات
الوطنيددة ،وذل د جتنب دان لتددأ ري د ددول فريددق التفتدديش إىل منطقددة التفتدديش وا ازفددة بإحبدداط وإعاقددة اهلدددف مددن
إجراء التفتيش؛



مددنب الصددالحيات للسددلطة الوطنيددة أو امل درافقّ الددوطنيّ الصددالحيات ال دداذ الق درار حددول اإلصدددار العاجددل
ملذكرة التفتيش؛



التص دريب ملفددتش وطددين بددد ول املبدداين دون انتظددار ألمددر قضددائي * وذل د بصددورة اسددتثنائية يف حددال رفددا
السددلطة املختصددة إمكانيددة د ددول الفريددق هلددذه املبدداين واحتمددال وجددود طددر بفقددد أو اتددالف أدلددة اإلثبددات
املوجودة هبا؛
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فددر رامددة أو عقوبددة علددى الشددخل الددذي يددرفا التعدداون أو الددذي يعرقددل عمددل املفددتش أو املرافددق الددوطين
أو يضلله .

 12-3االمتيازات والحصانات

 1-12-3المنح العام لالمتيازات والحصانات
عمدالن بأحكددام الفقدرتّ  54و 55مددن املددادة الثانيددة مددن املعاهدددة ،يتمتددع مندددوبو الدددول األطدراف يف املعاهدددة جنبددا إىل
جن ددب م ددع ب دددالئه ومستش دداريه  ،و ثل ددو األعض دداء املنتخب ددّ للمجلد د التنفي ددذي ،ومن دددوبيه ومستش دداروه  ،وامل دددير
الع ددام ،واملفتش ددون ،ومس دداعدو املفتش ددّ ومو ف ددو اهليئ ددة املراقب ددة للمعاه دددة ،باالمتي ددازات واحلص ددانات الالزم ددة ملمارسد دته
املستقلة لو ائفه .
وت ددنل الفق ددرة  56م ددن امل ددادة الثانيد دة م ددن املعاه دددة عل ددى أن ي ددت حتدي ددد األهلي ددة القانوني ددة واالمتي ددازات واحلص ددانات يف
اتفاقات تربم بّ اهليئة املراقبدة للمعاهددة والددول األطدراف ويوافدق عليهدا مدر ر الددول األطدراف يف دورتد األوىل )37(.ومدن
املنتظ ددر أن تك ددون ه ددذه االمتي ددازات واحلص ددانات عل ددى د درار االمتي ددازات واحلص ددانات املعت ددادة ال ددا نصد دت عليه ددا اتفاقي ددة
امتيددازات وحصددانات األم د املتحدددة لعددام  3946وأن يددت االع د اف وكانددة اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة وأهليتهددا وصددفتها
القانونية بوصفها منظمة دولية.
ولدددى العديددد مددن الدددول تشددريع وطددين قددائ ومطبددق بالفعددل ميددنب االمتيددازات واحلصددانات للمنظمددات الدوليددة ومو فيهددا.
ويف مثددل هددذه احلالددة ،يكفددي تعددديل مثددل هددذا التش دريع الددوطين القددائ بالفعددل املطبددق علددى املنظمددات الدوليددة ومو فيهددا
لكي يتسع ليشمل اهليئة املراقبة للمعاهددة ومو فيهدا املشدار إلديه يف الفقدرة  55مدن املدادة الثانيدة مدن املعاهددة ولتحديدد
االمتيددازات واحلصددانات اااصددة الددا سددوف ددنب أثندداء عمليددات التفتدديش علددى املواقددع عمدالن بدداجلزء الثدداين مددن الربوتوكددول
امللحددق باملعاهدددة .وميكددن إدراص األحكددام املالئمددة املسدداعدة يف تعددديل مثددل هددذا التش دريع وسددوف توجددد هندداع إمكانيددة
أ د درى وهد ددي التحديد ددد الص د دريب يف التش د دريع الد ددوطين لالمتيد ددازات واحلصد ددانات الضد ددرورية مل د دراق ي ومد ددو في اهليئد ددة املراقبد ددة
للمعاهدة.

 2-12-3االمتيازات والحصانات أثناء عمليات التيتي

على المواقع

إىل جانددب اإلشددارة العامددة يف املعاهدددة إىل االمتيددازات واحلصددانات ،حتدددد املعاهدددة صدراحة أيضددا االمتيددازات واحلصددانات
الواجددب منحهددا أل درا عمليددات التفتدديش علددى املواقددع .ففددي أثندداء سددري عمليددات التفتدديش علددى املواقددع ،يتمتددع املدددير
العددام واملفتشددون ومسدداعدو املفتشددّ ومو فددو األمانددة الفنيددة باالمتيددازات واحلصددانات اإلضددافية املوضددحة يف الفق درات مددن
 36إىل  11مددن اجلددزء الثدداين مددن الربوتوكددول امللحددق باملعاهدددة .وتعلددن هددذه الشددروط واألحكددام س دريان مفعددول فق درات
معينددة بالددذات الدواردة يف اتفاقيددة فيينددا للعالقددات الدبلوماسددية لعددام  .3963وُميددنب املراقبددون نفد االمتيددازات واحلصددانات
الا يتوقع فريق التفتيش من الدولة منحهدا للدبلوماسديّ باسدتثناء مدا جداء يف الفقدرة  37والفقدرة  13مدن اجلدزء الثداين مدن
الربوتوكول امللحق باملعاهدة واااصة بعدم انتهاع املراقبّ حلرمة العينات أو عبثه باملعدات املعتمدة(.)38
( )37الفقرتّ ( )3و (ط)  36من املادة الثانية من املعاهدة .
( )38الفقرة  13و ( 37ي) من املادة الثامنة من الربوتوكول
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 13-3سرية البيانات
يوجد هناع من منظور التشريع الوطين عنصران رئيسيان يتعلقان بسرية البيانات:


إن األشددخاي الطبيعيددون واالعتبدداريون الددذين لددديه مددد الن يسددهل هلد احلصددول علددى املعلومددات والبيانددات
ووجددب املعاهدددة سددوف ميتثل دوا للشددروط ولألحكددام ال دواردة يف املعاهدددة والق درارات الددا تتخددذها اهليئددة املراقبددة
للمعاهدددة مددن أجددل محايددة س درية املعلومددات والبيانددات .وينطبددق ذل د االلت دزام باحملافظددة علددى س درية البيانددات
على السلطة الوطنية و ريها من املرسسات الوطنية األ رى و ثليها الا تعمل على تطبيق املعاهدة؛



سددوف يتعددّ علددى السددلطة الوطنيددة و ريهددا مددن املرسسددات الوطنيددة األ ددرى و ثليهددا الددا تعمددل علددى تطبيددق
املعاهدددة بددأن تقددوم بتبددادل املعلوم ددات والبيانددات فيمددا بيددنه أو مددع اهليئ ددة املراقبددة للمعاهدددة ادمددة أ درا
املعاه دددة .ورو ددا ت دددعو احلاج ددة إىل تف ددويا الس ددلطة الوطني ددة القي ددام ب ددذل التب ددادل للمعلوم ددات والبيان ددات.
وتتلقددى السددلطة الوطنيددة أيض دان البيانددات مددن اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة .ومددن املفيددد حتديددد أن هددذه املعلومددات
والبيانددات الددا ميكددن إرسدداهلا إىل سددلطات أ ددرى أو إىل كيانددات اصددة باملدددى الددذي يكددون ذل د مطلوب دان
إىل أبعددد حددد لتمكينهددا مددن مراقبددة االمتثددال لشددروط املعاهدددة أو املالحقددة القضددائية مل درتك ي اجل درائ اجلنائيددة
املنصوي عليها يف املعاهدة.

وليتسددل تطبيددق إج دراءات تنفيذيددة قانونيددة رادعددة يف حالددة عدددم االمتثددال ملتطلبددات الس درية ،فإن د ميكددن إد ددال أحكام دان
تفر رامات مالية أو عقوبات على التشريعات الوطنية للدول األعضاء.

 14-3صالحيات تطبيق المعاهدة
عمدالن باملتطلبددات الدسددتورية ،عددادة مددا سددوف يددت مددنب احلكومددة أو السددلطة الوطنيددة أو أي كيددان آ ددر يف الدولددة الطددرف
يف املعاهدددة الصددالحيات الالزمددة لتطبيددق املعاهدددة والصدددار التشدريع الددوطين واإلجدراءات اإلضددافية املسدداعدة مثددل اللدوائب
التنظيمية أو القرارات أو املقررات اإلدارية املتصلة وثل هذا التطبيق.
ووفقا للمتطلبات التشريعية يف الدولدة فإند ميكدن أن يدت مدنب هدذه الصدالحيات ،ووجدب تفدويا عدام منصدوي عليد يف
التشد دريع .وب دددالن م ددن ذلد د  ،ميك ددن أن ُ ددنب الص ددالحيات وفق ددا لش ددروط اص ددة فيم ددا يتعل ددق بعناص ددر معين ددة وب ددددة يف
التشدريع ،مثدل تلد العناصدر الددا تشدتمل مدن بدّ أمددور أ درى علدى اإلجدراءات اإلداريددة الالزمدة للقيدام بعمليدات التفتدديش
علددى املواقددع ،وقبددول التفتدديش عل ددى املواقددع ،و صدديل مرافددق بوصددفها بط ددات تابعددة لنظددام الرصددد الدددويل ،واالع د اف
باالمتي ددازات واحلص ددانات املمنوح ددة لفري ددق التفت دديش .وميك ددن أن ُ ددنب الس ددلطة الوطني ددة ص ددالحيات تنفيذي ددة إذا ك ددان بن دداء
()39
السلطة التنفيذية املتبع مركزيان.

( )39برجاء اإلطالع على اجلزء  7-1املذكورة عالي .
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دليل اإلجراءات الوطنية لتطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

 -4المداخل الممكنة التي تتبناها الدول
إلصدار التشريعات الوطنية لتطبيق معاهدة
الحظر الشامل للتجارب النووية
 1-4مقدمة

يتعّ على كدل دولدة أن حتددد ،وفقدان إلجراءاهتدا الدسدتورية ،ااطدوات التشدريعية الواجدب عليهدا تبنيهدا لكدي تعطدي مباشدرة
اللتزاماهتددا الدوليددة ووجددب املعاهدددة قددوة النفدداذ القددانوين علددى الصددعيد الددوطين .وأن مراجعددة تشدريعات تطبيددق املعاهدددة الددا
تبنتها الدول بالفعل ( )40توضدب لندا بدأن طبيعدة ومددى اإلجدراءات التشدريعية الدا يتعدّ ا اذهدا لتطبيدق املعاهددة يتفاوتدان
كثريان من بلد آل ر ،اعتمادا على النظام القانوين والثقافة القانونية واهليكل البنائي الدا لي للدولة.
ويف بعددا احلدداالت قددد ال يتعدددى األمددر ،عددن جمددرد تأكددد الدولددة مددن أن التشدريعات الوطنيددة القائمددة تفددي فعدالن بددبعا أو
بكل املتطلبات املنصدوي عليهدا يف املعاهددة أو التأكدد مدن أن بعدا أحكدام املعاهددة تصدبب سدارية املفعدول تلقائيدا علدى
الصددعيد الددوطين وج ددرد تصددديق الدول ددة علددى املعاهدددة .ويف بع ددا احلدداالت األ ددرى قددد يتعددّ ،عل ددى الدولددة تع ددديل أو
تكميل التشدريعات القائمدة ،أو قدد حتتداص الدولدة إىل سدن قدانون جديدد .وعدالوة علدى ذلد  ،فقدد ال يكدون مدن الضدروري
دائمددا علددى الدولددة وضددع أي تش دريع قددانوين علددى اإلطددالو :فقددد يكفددي يف بعددا احلدداالت ب دأن تقددوم السددلطة التنفيذيددة
وجرد إصدار املراسي أو التشريعات التكميلية الالزمة ووجب الصالحيات املمنوحة إليها.
ومهما ا تلفت هذه املدا ل فإن مدن الواضدب بدأن كدل دولدة حتتداص علدى األقدل إىل ا داذ بعدا اإلجدراءات اإلداريدة ،إن
تكددن إج دراءات تش دريعية ،مددن أجددل تنفيددذ التزاماهتددا ووجددب املعاهدددة .ويقدددم لنددا هددذا الفصددل حمل دةن عام دةن عددن املدددا ل
التشريعية الرئيسية الا تبنتها الدول حه اآلن لتطبيقها للمعاهدة.

 2-4لمحة عامة عن المداخل
قانون كلي شامل لتطبيق المعاهدة
قددد يكددون مددن الضددروري يف بعددا السددلطات القضددائية إدراص الدولددة معظد العناصددر الددا مت مناقشددتها يف الفصددل املددذكور
أعاله دا ل تشريع قانوين من أجل جعدل االلتزامدات املعنيدة قابلدة للتنفيدذ مدن الناحيدة القانونيدة علدى الصدعيد الدوطين .ويف
هذه احلالة ،سوف جتداص األمدر مدن الدولدة إىل تبدين قدانون كلدي شدامل .لتطبيدق املعاهددة ويزودندا هدذا الفصدل بنظدرة عامدة
على املدا ل التشريعية الرئيسية الا تبنتها الدول لتطبيق املعاهدة :
( )40قاعدة البيانات حول التشريعات املطبقة للمعاهدة متاحة على موقع اهليئة املراقبة للمعاهدة على اإلن نت.
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قانون إطاري لتطبيق المعاهدة
يف بعددا احلدداالت قددد يتددألف التش دريع القددانوين لتطبيددق املعاهدددة ،مددن جمددرد إطددار أساسددي ضددروري لتطبيددق املعاهدددة علددى
الص ددعيد ال دددا لي بوص ددف تشد دريع ث ددانوي مس دداعد  .وس ددوف يف ددو مث ددل ه ددذا التشد دريع الق ددانوين الدول ددة إص دددار لد دوائب
تنظيميددة أو مراسددي فرعيددة ثانويددة حتدددد اإلج دراءات الالزمددة لتطبيددق املعاهدددة .و الب دان مددا يتبددل الربملددان ق دوانّ تش دريعية مددن
هذا الندوع عندد التصدديق علدى املعاهددة وذلد يف احلداالت الدا يتطلدب فيهدا النظدام القدانوين الدوطين إعدداد تشدريع تطبيدق
املعاه دددة بص ددورة مس ددبقة وتق دددميها للربمل ددان للموافق ددة والتص ددديق عليه دا .ويق دددم لن ددا امللح ددق  3هب ددذا ال دددليل ق ددانون إط دداري
منوذجي لتطبيق املعاهدة.
إجراء تعديل على القانون الجنائي
روددا يوجددد بالفعددل لدددى كثددري مددن سددلطات اال تصدداي القضددائية للدددول شددرطان يددنل علددى حظددر التفج دريات النوويددة،
ولكن الشروط واألحكام الوطنية الدا مت إصددارها بصدورة مسدبقة قبدل تبدين الددول للمعاهددة قدد ال تعكد بصدورة صدارمة
احلظ ددر الش ددامل ال ددذي تفرضد د املعاه دددة .فف ددي بع ددا ال دددول ،يُددذكر احلظ ددر يف الدس ددتور صد دراحة ولك ددن ق ددد يفتق ددر ه ددذا
الدسددتور إىل أن جدددد بدقددة األحكددام الددا جتعددل مددن خمالف دة هددذا احلظددر جرميددة يُعاقددب عليهددا القددانون بعقوبددات بددددة.
وعددالوة علددى ذل د  ،فقددد يوجددد هندداع يف العديددد مددن البلدددان ج درائ تتعل دق باإلرهدداب النددووي أو التسددبب يف تس دريبات
إشددعاعية أو انتهاكددات لق دوانّ البيئيددة ،ولكددن النصددوي القانونيددة ذات الصددلة قددد ال تشددري مباشددرة إىل التفجددريات النوويددة
بوصددفها ج درائ  .ويف حدداالت أ ددرى ،قددد تفتقددر التشدريعات القائمددة إىل أحكددام تفددر علددى الدولددة تطبيددق احلظددر ددارص
أراضديها .وهلدذه األسددباب ،فدإن اجلانددب الوحيدد الددذي قدد يتطلدب إجدراءن تشدريعيان هددو تعدديل القددانون اجلندائي أو األحكددام
والشدروط القانونيددة ذات الصددلة بغيددة توسدديع نطدداو احلظددر الشددامل الددذي تددنل عليد املعاهدددة .ليمتددد ددارص حدددود الدولددة
ويوضب لنا امللحق  1القانون النموذجي لتعديل القانون اجلنائي.
إصدار مرسوم بإنشاء وتعيين السلطة الوطنية
ووجب الفقرة  4من املدادة الثالثدة مدن املعاهددة ،تكدون كدل دولدة طدرف مطالبدة بدأن تعدّ سدلطة وطنيدة تكدون وثابدة جهدة
االتصددال احملوريددة الوطنيددة الددا يددت عددن طريقهددا االتصددال مددع الدددول األطدراف األ ددرى ومددع اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة .وتبعدان
للنظ ددام الق ددانوين يف ك ددل دول ددة ،ي ددت تع ددّ ه ددذه الس ددلطة بواس ددطة تش دريع ق ددانوين أو ل دوائب تنظيمي ددة أو ق درار إداري تتخ ددذه
السدلطة املختصدة للدولددة .وتوضدب لنددا اإلجدراءات الوطنيدة الددا تتبناهدا الدددول بدأن الدولدة قددد تعتدرب يف بعددا احلداالت بأند
مددن املالئ د هلددا حتدي دد دور وو يفددة الس ددلطة الوطني ددة يف تش دريع ق ددانوين أو الئحددة تنظيمي ددة أو ق درار إداري ،هب دددف تيس ددري
دورهددا التنسدديقي علددى الصددعيد الددوطين .ويوضددب لنددا امللحددق  4مرسددوم منددوذجي صددادر مددن الدولددة بإنشدداء أو بتعيددّ هددذه
السلطة الوطنية.
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دليل اإلجراءات الوطنية لتطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

 -5المعاهدة في سياق االتياقيات
الدولية األخرى
 1-5مقدمة
تشددكل معاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة جددزءان مددن عدددد مددن االتفاقيددات الددا تعقددد بددّ الدددول علددى املسددتوى
الدددويل أو اإلقليمددي يف جمدداالت مكافحددة اإلرهدداب النددووي وعدددم انتشددار األسددلحة النووي دة ونددزع السددالي النددووي .وعنددد
تصدديق دولدة مدا علدى املعاهدددة أو اعتمادهدا اإلجدراءات التشدريعية أو اإلداريدة لتنفيددذها ،قدد تر دب الدولدة يف أن تنظددر يف
ه ددذه االتفاقي ددات الدولي ددة واإلقليمي ددة األ ددرى لك ددي تض ددع التزاماهت ددا ذات الص ددلة يف س ددياو أكث ددر عمومي ددة و ولي ددة ولك ددي
تتجن دب يف ايددة األمددر أي تعددار وتدددا ل بينهم دا وتتأكددد مددن انسددجام األحكددام التش دريعية الوطنيددة مددع شددروط هددذه
االتفاقيات.

 2-5االتياقيات الدولية واإلقليمية ذات الصلة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الموقعة عام 1771
جددرى التفدداو بشددأن معاهدددة عدددم انتشددار األسددلحة النوويددة يف منتصددف السددتينيات مددن القددرن الد د ،20وأُجنددزت يف عددام
 3968ود ل د ددت حيد د دز النف د دداذ يف ع د ددام  .3971وهت د دددف ه د ددذه املعاه د دددة إىل )3( :من د ددع انتش د ددار األس د ددلحة النووي د ددة
وتكنولوجيددا األسددلحة النوويددة؛ ( )3تشددجيع االسددتعماالت السددلمية للطاقددة النوويددة؛ ( )1املضددي قدددمان يف حتقيددق هدددف
نزع األسلحة النووية.
وتتعهد الدول الا لد األسدلحة النوويدة بدأال تنقدل األسدلحة النوويدة أو أي وسدائل متفجدرة نوويدة أ درى إىل أي دولدة ال
ل أسلحة نووية ،ويف الوقت ذات تتعهدد الددول الدا ال لد أسدلحة نوويدة بدأال حتداول احلصدول علدى ،او السديطرة ،او
تص ددنيع أو خب ددالف ذل د د ت ام ددتالع أو حي ددازة األس ددلحة النووي ددة أو أي وس ددائل متفج ددرة نووي ددة أ ددرى( ،)41وب د دأن تُ ددربم
اتفاقددات ضددمانات عدددم انتشددار األسددلحة النوويددة مددع الوكالددة الدوليددة للطاقددة الذري دة ،الددا هلددا احلددق يف وضددع وإدارة مثددل
هذه الضمانات ووجب املادة  IIIأ  5من قانون الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

( )41املادة  3من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية تنل على أن تتعهد كل دولة طرف يف املعاهدة من الدول الا ال تل
األسلحة النووية بأن ال حتاول احلصول من أي جهة ناقلة مهما كانت طبيعتها على أي أسلحة نووية أو ريها من الوسائل
املتفجرة النووية األ رى أو االستحواذ بصورة مباشرة أو ري مباشرة مثل هذه األسلحة النووية أو الوسائل املتفجرة النووية وتتعهد
هذه الدول أيضان بأن ال تصنع أو خبالف ذل تل أسلحة نووية أو ريها من الوسائل املتفجرة النووية األ رى وبأن ال تسعى
أو تتلقى أي مساعدة يف جمال تصنيع األسلحة النووية أو ريها من وسائل التفجريات النووية األ رى.

27

واهلدددف األساسددي مددن هددذه الضددمانات هددو املسدداعدة يف التأكددد مددن عدددم حتويددل الدددول لالسددتعمال السددلمي للم دواد
النووي ددة إىل اس ددتعمال ددري س ددلمي إلنت دداص األس ددلحة النووي ددة والوس ددائل املتفج ددرة النووي ددة ،حي ددث إن ه ددذه الض ددمانات ه ددي
الوسديلة األساسددية للتحقددق مددن امتثددال الدددول لتعهددداهتا بعدددم اسددتعمال املدواد النوويددة اااضددعة للضددمانات أل درا ددري
سلمية و ري مر ل هبا.
اتياقية الحماية المادية للمواد النووية لعام  ،1791وتعديلها في عام 2115
تبنددت الدددول اتفاقيددة احلمايددة املاديددة للم دواد النوويددة يف  36تش درين األول/أكتددوبر  3979ود لددت هددذه االتفاقيددة حي دز
النفدداذ يف  8شددباط/فرباير  .3117وهددي أول اتفاقيددة دوليددة تدنظ بصددورة بددددة النقددل الدددويل للمدواد النوويددة بددّ الدددول.
وتدمج االتفاقيدة علدى حندو فريدد عناصدر قانونيدة تددعو إىل عددم انتشدار األسدلحة النوويدة والسدالمة النوويدة واألمدن الندووي.
وأن أه ددداف االتفاقي ددة ه ددي :وض ددع وحتدي ددد مس دتويات احلماي ددة املادي ددة املطل ددوب تطبيقه ددا عل ددى امل دواد النووي ددة املس ددتخدمة
لأل را السلمية وذل أثناء نقلها بدّ دول العدا  .وهدذه االتفاقيدة تضدع أيضدان شدروطان وأحكامدان بشدأن القدانون اجلندائي
واإلجراءات اجلنائية.
وتبنددت الدددول تعددديل هددذه االتفاقيددة يف  8وز/يولي د  ،3115وسددوف يددد ل هددذا التعددديل حي دز النفدداذ بعددد مصددادقة
ثلثددي الدددول األطدراف يف االتفاقيددة عليد وأن الغددر مددن هددذا التعددديل هددو حتددديث االتفاقيددة جلعلهددا أكثددر وليددة ،وذلد

لتحقي ددق واحملافظ ددة عل ددى محاي ددة مادي ددة فعال ددة للمد دواد النووي ددة وللمراف ددق النووي ددة املس ددتخدمة يف األ د درا الس ددلمية وعل ددى
املسدتوى العدداملي ؛ ومنددع ومكافحددة اجلدرائ املتعلقددة باالسددتخدامات الغددري سددلمية لتلد املدواد واملرافددق النوويددة علددى الصددعيد
العدداملي؛ وتسددهيل التعدداون فيمددا بددّ الدددول األطدراف حتقيقدان هلددذه الغايددات( . )42ويف الوقددت ذاتد  ،يددت تطبيددق العديددد مددن

شددروط وأحكددام هددذه املعاهدددة بالتماشددي مددع املبددادئ اإلرشددادية الغددري ملزمددة الصددادرة مددن الوكالددة الدوليددة للطاقددة الذريددة
باعتبارها معايري األمان.
قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  1541لعام ()2114
يقضددي الق درار رق د  3541الددذي تبنت د الدددول يف عددام  3114ب دأن تقددوم ايددع الدددول بتبددل وتنفيددذ تش دريعات حتظددر
عل ددى أي جه ددة ددري تابع ددة للدول ددة ص ددنع وتط ددوير وحي ددازة وام ددتالع ونق ددل واس ددتخدام األس ددلحة النووي ددة أو الكيميائي ددة أو
البيولوجيددة وأنظمددة إطالقهددا وذلد علددى وجد ااصددوي فيمددا يتعلددق بداأل را اإلرهابيددة ،كمددا جظددر علددى أي جهددة ددري
تابعة للدولة القيام بأي من هذه األنشطة احملظورة أو املشاركة فيها أو دعمها أو ويلها.
ومددع أن الق درار  3541ال جدددد بالض ددب اإلج دراءات املطل ددوب م ددن الدددول ب دأن تتبناهددا ،ف ددإن أي تش دريع مالئ د وفع ددال
لتنفيددذ هددذا القدرار يتخددذ يف هددذا الصدددد سددوف يطالددب الدددول لتجددرمي هددذه األنشددطة احملرمددة واملعاقبددة عليهددا قانوندان .ومددن
بددّ اإلج دراءات املالئمددة يف هددذا الشددأن وضددع تش دريع جظددر علددى اجلهددات الغددري تابعددة للدول دة القيددام بددأي تفجددري نددووي
وبأي أعمال تساعد علي .
االتياقية الدولية لمكافحة أعمال اإلرهاب النووي2115 ،

( )42املادة  3من اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية .
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تبن ددت ال دددول ه ددذه االتفاقي ددة يف  31نيس ددان/أبريل  ،3115وفُددتب ب دداب التوقي ددع عليه ددا يف  34أيلول/س ددبتمرب 3115
ود ل ددت حيد دز النف دداذ يف  7وز/يوليد د  .3117وه ددي اتفاقي ددة حت ددرم احلي ددازة ددري املش ددروعة أو االس ددتخدام ددري املش ددروع
للوسائل أو املواد النووية من جانب جهات ري تابعة للدولدة ،وذلد مدن أجدل تددعي التعداون الددويل بدّ الددول يف تبدين
إجراءات عملية فعالة ملكافحة أعمال اإلرهاب النووي ومالحقة مرتكبيها ومعاقبته .
معاهدات المناطق الخالية من األسلحة النووية
حت دددد لن ددا معاه دددات املن دداطق ااالي ددة م ددن األس ددلحة النووي ددة من دداطق جغرافي ددة حي ددث يس ددري فيه ددا احلظ ددر عل ددى جترب ددة ه ددذه
األسلحة وإنتاجها واستخدامها ونصبها يف قواعدد إطدالو .وتدذهب هدذه املعاهددات إىل حددود أبعدد مدن شدروط معاهددة
عدم انتشار األسلحة النوويدة مدن حيدث أن هدذه املعاهددات ميكنهدا أيضدا أن حتظدر إجدراء أحبداث ونصدب قواعدد إلطدالو
األسدلحة النوويدة ودفددن النفايدات املشد ّدعة وميكدن هلددذه االتفاقيدات أيضدا بددأن تطالدب باحلمايددة املاديدة للمدواد النوويدة واملرافددق
النووية.
إن املعاه دددات اإلقليمي ددة الرئيس ددية للمن دداطق ااالي ددة م ددن األس ددلحة النووي ددة ه ددي )3( :معاه دددة حظ ددر األس ددلحة النووي ددة يف
أمريكددا الالتينيددة ومنطقددة البحددر الكدداري ي [معاهدددة تالتيلولكددو]3967 ،؛ ( )3معاهدددة اعتبددار منطقددة احملددي اهلددادئ
منطق ددة الي ددة م ددن األس ددلحة النووي ددة [معاه دددة راروتونغ ددا]3985 ،؛ ( )1املعاه دددة املتعلق ددة بإنش دداء منطق ددة الي ددة م ددن
األسددلحة النوويددة يف جنددوب شددرقي آسدديا [معاهدددة بددانكوع]3995 ،؛ ( )4معاهدددة إنشدداء منطقددة اليددة مددن األسددلحة
النوويد ددة يف أفريقيد ددا [معاهد دددة بيليند دددابا]3996 ،؛ ( )5معاهد دددة إنشد دداء منطقد ددة اليد ددة مد ددن األسد ددلحة النوويد ددة يف آسد دديا
الوسطى.3116 ،

 3-5لمحة عامة عن االلتزامات
توضددب االتفاقيددات واملعاهدددات الدوليددة املددذكورة عالي د أن دواع خمتلفددة مددن االلتزامددات الددا يتعددّ علددى الدددول األط دراف يف
هذه االتفاقيات أن تد لها على قوانينها احمللية يف وقت تصديقها على هذه االتفاقيات.
ور ب دةن يف تقدددمي حملددة جمملددة عامددة عددن االلتزامددات الددا قددد تتطلددب مددن الدددول إد اهلددا علددى قوانينهددا الوطنيددة ومددن أجددل
تس ددهيل تق دددمي مرج ددع مشد د ع ب ددّ خمتل ددف االتفاقي ددات ،فإنن ددا س ددوف نلخ ددل االلتزام ددات املفروض ددة عل ددى ال دددول وفق د دان
للتصنيف التايل:


التعهدات األساسية؛



التزامددات املرسسدات  ،أي التزامددات الدولددة املتصددلة باملشدداركة يف هيئددات املعاهدددة أو بتعيددّ جهددات اتصددال
وطنية؛



االلتزامات التنظيمية الضابطة  ،أي االلتزامات بتنظي وضب النشاط النووي؛



التزامات التحقق واملراقبة  ،أي االلتزامات املتصلة بإجراءات التحقق واملراقبة الدولية؛




التزامات التجرمي  ،أي االلتزامات اااصة بفر

عقوبات جنائية على بعا األنشطة احملرمة؛

التزامددات تبددادل املسدداعدة  ،أي التزامددات بالتعدداون مددع الدددول األطدراف األ ددرى وبتبددادل املسدداعدة القانونيددة
بينه يف املسائل اجلنائية.
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 1-3-5التعهدات األساسية

معاهدة عدم انتشار
األسلحة النووية

اتياقية الحماية المادية
للمواد النووية
معاهدة الحظر الشامل
للتجارب النووية
االتياقية الدولية
لمكافحة أعمال
اإلرهاب النووي

معاهدات المناطق
الخالية من األسلحة
()43
النووية

 امتندداع الدددول احلددائزة ألسددلحة نوويددة عددن نقددل األسددلحة النوويددة أو مسدداعدة اآل درين علددى
تصنيعها
 امتناع الدول الغري حائزة ألسلحة نووية عن حيازة أو تصنيع األسلحة النووية
 االمتندداع عددن تزويددد اآل درين بدداملواد أو املعدددات الددا ال ضددع لضددمانات الوكالددة الدوليددة
للطاقة الذرية
 مواصلة مفاوضات نزع السالي حبسن نية مع الدول األ رى
 مواصلة املفاوضات بشأن نزع السالي نزعان عامان وكامالن حتت رقابة دولية صارمة وفعالة
 ضمان محاية املواد النووية أثناء عملية النقل بّ الدول على مستوى العا
 االمتناع عن استرياد أو تصدير املواد النووية الغري بمية
 االمتناع عن القيام بتفجريات نووية
 حظر ومنع التفجريات النووية
 االمتناع عن التسبب يف تفجريات نووية أو تشجيعها أو املشاركة فيها
 تبددين اإلج دراءات الضددرورية لتحديددد اجل درائ اجلنائيددة املتصددلة باحليددازة ددري املشددروعة للم دواد
النوويددة أو اإلش ددعاعية واسددتخدامها وباول ددة اسددتخدامها والتهدي ددد باسددتخدامها أو إحل دداو
الضرر ورفق نووي
 االمتندداع عددن إجدراء حبددوث( )44متعلقددة باألسددلحة النوويددة والوسددائل املتفجددرة النوويددة( )45أو
تطويرهددا أو تصددنيعها أو اسددتخدامها أو إنتاجهددا أو ا تبارهددا أو حيازهتددا أو اسددتالمها أو
زينها أو نقلها أو السيطرة عليها أو تركيبهدا أو نشدرها ،واالمتنداع عدن التشدجيع علدى أي
ا تقدم
 االمتندداع عددن تزويددد الدددول احلددائزة ألسددلحة نوويددة أو الدددول ددري احلددائزة لألسددلحة النوويددة
()46
باملواد االنشطارية إال ووجب ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
()47
 االمتناع عن دفن النفايات املشعة أو زينها
 حتويل االستخدام الغري سلمي للقدرات النووية إىل استخدام سلمي ونزع السدالي الندووي
()48



()49

االمتناع عن اهلجوم املسلب على منشآت نووية

( )43نذكر هنا قائمة عامة بالشروط والتعهدات الواردة يف خمتلف معاهدات املناطق ااالية من األسلحة النووية .أما بالنسبة للصيا ة
اااصة احملددة لكل معاهدة من هذه املعاهدات  ،يرجى االطالع على وثيقة املعاهدة ذات الصلة.
( )44معاهدة بيليندابا هي الوحيدة الا حتظر إجراء البحوث يف األسلحة النووية.
( )45ال تستخدم معاهدة تالتيلولكو وال معاهدة بانكوع مصطلب وسائل متفجرة نووية .
( )46معاهدة راروتونغا ومعاهدة بانكوع ومعاهدة وس آسيا.
( )47معاهدة راروتونغا ومعاهدة بانكوع.
( )48معاهدة بيليندابا.
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 2-3-5التزامات المؤسسات


اتياقية الحماية المادية
للمواد النووية





معاهدة الحظر الشامل
للتجارب النووية
االتياقية الدولية
لمكافحة أعمال
اإلرهاب النووي
معاهدات المناطق
الخالية من األسلحة
النووية







حتديددد وإبددال السددلطة املركزيددة وجهددة االتصددال املسددرولة عددن احلمايددة املاديددة للمدواد النوويددة
وعن تنسيق عمليات اس داد املواد النووية واستجابة الدول هلا
إنشدداء أو تعيددّ سددلطة أو سددلطات خمتصددة مسددرولة عددن تنفيددذ اإلطددار التش دريعي والتنظيمددي
لالتفاقية
حتمددل الدددول إللتزامددات العضددوية النااددة عددن إنشدداء هيئددة لتطبيددق املعاهدددة (اهليئددة املراقبددة
للمعاهدة) :ومنحها مسامهات واالمتيازات واحلصانات لفرو التفتيش
تعيّ أو إنشاء سلطة وطنية لتكون وثابة جهة االتصال الوطنية للتواصل مع اهليئدة املراقبدة
للمعاهدة ومع الدول األطراف األ رى
إع ددالم ال دددول األم ددّ الع ددام لألمد د املتح دددة باهليئ ددات املختص ددة ل ددديها وجه ددات االتص ددال
املسرولة فيها عن إرسال املعلومات واستالمها
حتمل الدول اللتزامات العضوية النااة عن إنشاء هيئة( )50أو جلنة( )51لتنفيذ املعاهدة

 3-3-5االلتزامات التنظيمية الضابطة
ضمانات الوكالة الدولية
للطاقة الذرية
اتياقية الحماية المادية
للمواد النووية
تعديل اتياقية الحماية
المادية للمواد النووية
معاهدات المناطق
الخالية من األسلحة
النووية
()49
()50
()51
()52
()53












إقامة نظام مساءلة ورقابة على ايع املواد النووية اااضعة للضمانات
تطبددق الدولددة دا ددل إطددار قانو ددا الددوطين اادداي مسددتويات احلمايددة املاديددة املوصددوفة يف
امللحق األول على نقل املواد النووية
كددل دولددة طددرف سددوف تنش د وتطبددق وحتددافا علددى نظددام محايددة ماديددة مالئم دان س داري
املفعول على املواد النووية وعلى املرافق النووية اااضعة لسلطتها القضائية
إنشاء واحملافظة على إطار تشريعي وتنظيمي ضاب جك احلماية املادية للمواد النووية
()52
احلماية املادية للمواد النووية
()53
ضواب على الصادرات

معاهدة بيليندابا.
معاهدة تالتيلولكو :وكالة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
معا هدة بانكوع :جلنة منطقة جنوب شرو آسيا ااالية من األسلحة النووية؛ معاهدة بيليندابا :اللجنة األفريقية للطاقة النووية.
معاهدة بيليندابا ومعاهدة وس آسيا.
معاهدة وس آسيا.
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 4-3-5التزامات التحقق والمراقبة
معاهدة عدم االنتشار
ضمانات الوكالة الدولية
للطاقة الذرية






معاهدة الحظر الشامل
للتجارب النووية





معاهدات المناطق
الخالية من األسلحة
النووية





قبول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإبرام اتفاقات ضمانات معها
نظام إعداد تقارير عن األنشطة النووية
عمليات التفتيش من جانب مفتشي الوكالة
إنشاء وتشغيل مرافق رصد
عمليات التشاور وطلب توضيحات
عمليات التفتيش على املواقع
إجراءات بناء الثقة
تبادل التقارير
()54
قبول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإبرام اتفاقات ضمانات معها
()56
عمليات التفتيش اااصة )55(،وبعثات تقصي احلقائق

 5-3-5التزامات التجريم
اتياقية الحماية المادية
للمواد النووية
تعديل اتياقية الحماية
المادية للمواد النووية
معاهدة الحظر الشامل
للتجارب النووية
االتياقية الدولية لقمع
أعمال اإلرهاب النووي





جتددرمي األفعددال املتصددلة باالسددتخدام ددري املشددروع للم دواد النووي ددة أو سددرقتها أو مددا شدداب
ذل  ،أو التهديد باستخدامها
جترمي األعمال اإلجرامية املوجهة ضد مرفق نووي



حظر التفجريات النووية ومنعها



جتددرمي اجلدرائ املتصددلة باحليددازة ددري املشددروعة للمدواد النوويددة أو اإلشددعاعية أو باسددتخدامها
أو باولددة اسددتخدامها أو التهديددد باسددتخدامها أو اجل درائ املتصددلة بإحلدداو الضددرر ورفددق
نووي لغر إجرامي

 6-3-5التزامات تبادل المساعدة
اتياقية الحماية المادية
للمواد النووية
معاهدة الحظر الشامل
للتجارب النووية
االتياقية الدولية








التعاون بّ الدول يف استعادة املواد النووية ومحايتها
التعاون يف تصمي أنظمة احلماية املادية للمواد النووية وصيانتها وحتسينها
التعاون فيما يتعلق باإلجراءات اجلنائية
التع دداون م ددع ال دددول األطد دراف األ ددرى وتق دددمي الش ددكل املالئد د م ددن املس دداعدة القانوني ددة
لتسهيل تنفيذ االلتزامات
التعدداون يف إج دراء حتقيددق حددول اإلره دداب النددووي ومالحق دة مرتكبي د  ،مددن ددالل تب ددادل

( )54تتطلب معاهدة وس آسيا أيضان إبرام الربوتوكول اإلضايف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
( )55معاهدة راروتونغا.
( )56معاهدة بانكوع.
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لمكافحة أعمال
اإلرهاب النووي

املعلومات وتسلي ا رمّ ونقل احملتجزين إىل الدول املطالبة وحاكمته على أراضيها

 4-5األهمية
إن القاسد املشد ع بددّ كدالن مددن االتفاقيددات واملعاهدددات اإلقليميددة والدوليددة يكمددن يف اهلدددف منهددا والددذي يدرتب بصددورة
مباشددرة أو ددري مباشددرة بدداألمن النددووي وعدددم انتشددار األسددلحة النوويددة و/أو نددزع السددالي النددووي .وتقددوم هددذه االتفاقيددات
واملعاه دددات بد ددإدراص امل د دواد النوويد ددة وامل د دواد اإلشد ددعاعية واملراف ددق النوويد ددة والوس ددائل النوويد ددة والتفج د دريات النوويد ددة  ....اخل ،
بوصفها عناصر حا ة يف األنشطة احملظورة أو اااضعة للمراقبة.
وبصرف النظر عن هدذا القاسد املشد ع بدّ هدذه االتفاقيدات واملعاهددات االقليميدة والدوليدة ،فدإن نطداو االلتزامدات الدا
تفرضددها علددى الدددول يتفدداوت بالضددرورة ،نظ دران إىل أن د ددت صدديا تها بصددورة مسددتقلة يف أوقددات خمتلفددة وأل درا خمتلفددة.
ويف الوقت ذات  ،فإن بعدا هدذه االلتزامدات قدد تكدون متشداهبة وميكدن لتنفيدذها بدأن يسدمب للددول باالمتثدال لاللتزامدات
املنصددوي عليهددا يف خمتلددف االتفاقيددات واملعاهدددات وهددذا يعددين بددأن االلتدزام بددإبرام اتفاقددات الضددمانات يظهددر يف كددل مددن
معاه دددة ع دددم انتش دار األس ددلحة النووي ددة ومعاه دددات املن دداطق ااالي ددة م ددن األس ددلحة النووي ددة ،وإن االلت دزام واحلماي ددة املادي ددة
للم دواد النوويددة مطلوب دان يف ك دالن مددن اتفاقيددة احلمايددة املاديددة للم دواد النوويددة وبعددا معاهدددات املندداطق اااليددة مددن األسددلحة
النووية.
وفيمددا يتعلددق وعاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة ،فإننددا نقدددر امدان بدأن جتددرمي انتهدداع حظددر إجدراء تفجددري نددووي هددو
جترميا يفي بااللتزامات املطلوبة يف عددة اتفاقيدات ومعاهددات دوليدة وإقليميدة أ درى ،وهدو جترميدان ميكدن أن يكدون قدد أُدرص
فعالن يف التشريعات الوطنية عمالن هبذه االتفاقيات.
ومدن  ،يكددون مدن املفيددد للدولددة الطدرف يف هددذه املعاهددات االقليميددة والدوليددة بدأن تنشدديء يف تشدريعاهتا اجلدرائ اجلنائيددة
الددا حتددرم األنشددطة احملظددورة ووجددب عدددة معاهدددات ،والسدديما ق درار جمل د األمددن  ،3541واالتفاقيددة الدوليددة ملكافحددة
أعمال اإلرهاب النووي ،واتفاقية احلماية املادية للمواد النووية وتعديلها )57(،ومعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية.
وفيمددا يتعلددق بتبددادل املسدداعدة القانونيددة ،فمددن اجل ددير باملالحظددة ب دأن معاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة ال حتدددد
للددول األعضداء بالتفصديل مددى التزامهدا بتقددمي املسداعدة القانونيددة املتبادلدة .ومدع ذلد  ،فدإن الدولدة الدا تتبدل تشدريعات
وطنيددة لكددي تطبددق االتفاقيددات اإلقليميددة والدوليددة املددذكورة أعدداله ،تل د الددا تتضددمن اش د اطات ومتطلبددات بددددة ،هددي
دولددة ميكنهددا أن تنظددر يف توسدديع نطدداو أحكددام االتفاقيددات واملعاهدددات الدوليددة لتشددمل اجل درائ املتصددلة وعاهدددة احلظددر
الشددامل للتجددارب النوويددة وذل د ليكددون لددديها نظ دام متماس د بشددأن اجل درائ الددا تنش د عددن هددذه االتفاقيددات الدوليددة.
وقددد تتعلددق هددذه األحكددام بالتحقيقددات (محايددة املبلغددّ والشددهود ،واإلجدراءات الوقائيددة ،واحلجددز) والتعدداون الدددويل (تبددادل
()58
املعلومات ،وتبادل املساعدة القانونية) وتسلي ا رمّ للدول املطالبة وحاكمته على أراضيها.

( )57ملعرفة املزيد عن أحكام منوذجية الا تغطي اجلرائ احملددة يف اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية واالتفاقية الدولية ملكافحة أعمال
اإلرهاب النووي ،برجاء االطالع على دليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن القانون النووي ،ا لد الثاين.
( )58انظر األحكام التشريعية النموذجية ملكافحة اإلرهاب ملكتب األم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية.
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وأ دريان ،وفيمددا يتعلددق بنظددام التحقددق واملراقبددة يف إطددار معاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة فإننددا نقدددر ب دأن عنصددر
التفتيش هدو عنصدران مشد ع يف عمليدات التحقدق واملراقبدة .ومثدة دروس ميكدن استخالصدها مدن تنفيدذ آليدات التفتديش علدى
املستوى الدوطين ووجدب اتفاقيدات ومعاهددات أ درى وذلد عنددما حنددد ونتبدين اإلجدراءات التشدريعية أو اإلداريدة الدا قدد
تكون مطلوبة للوفاء بصورة فعالة بالتزامات التفتيش على املواقع ووجب القانون الوطين.
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دليل اإلجراءات الوطنية لتطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

 -6اإلجراءات الالزمة أثناء المرحلة التحضيرية
 1-6تيويض اللجنة التحضيرية للهيئة المراقبة للمعاهدة
تددد ل معاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة حي دز التنفيددذ بعددد  381يوم دان مددن تصددديق ال  44دول دة املددذكورة يف
امللحددق  3مددن املعاهدددة عليهددا )59(.وعم دالن بددالفقرة  3مددن املددادة الرابعددة مددن املعاهدددة ،سدديكون نظددام التحقددق واملراقبددة
املنشددأ ووجددب املعاهدددة مددن أجددل رصددد امتثددال الدددول شددروط املعاهدددة هددو نظام دان قددادران علددى تلبيددة متطلبددات التحقددق
واملراقبددة ووجددب املعاهدددة عنددد بدددء د ددول هددذه املعاهدددة حيددز التنفيددذ .حتض دريان واسددتعدادان لبدددء د ددول املعاهدددة حيددز
التنفيدذ فقددد مت إنشداء اللجنددة التحضدريية ملنظمددة معاهددة احلظددر الشدامل للتجددارب النوويدة (اللجنددة التحضدريية) ووجددب
القرار الدذي اعتمدتد الددول املوق عدة علدى املعاهددة يف  39تشدرين الثداين/نوفمرب  3996إلقامدة نظدام التحقدق واملراقبدة
يف إطار املعاهدة وتشغيل مرقتان ،ويشتمل ذل على نظام الرصد الدويل ومركز البيانات الدويل.،

 2-6اإلجراءات
نظدران لألنشددطة املكثفددة الددا يتعددّ علددى اللجنددة التحضدريية والدددول املوقعددة علددى املعاهدددة القيددام هبددا مددن أجددل إنشدداء نظددام
الرصددد الدددويل ومركددز البيانددات الدددويل وتشددغيلهما مرقت دان أثندداء املرحلددة التحض دريية ،فقددد رأت بعددا الدددول أ ددا حتتدداص إىل
ا داذ إجدراءات كنهددا مدن التعدداون مددع اللجنددة التحضدريية قبددل بدددء د دول املعاهدددة حيددز التنفيددذ .وقدد تبنددت هددذه الدددول
التشريعات وبدأ ادماجها يف اال تصاي القضائي او تشريعات هذه الدول ،وذل من أجل:


إنشاء أو تعيّ السلطة الوطنية؛



االع اف بوضع والصفة الدائمة والقانونية للجنة التحضريية بوصفها منظمة دولية؛



()60

ال يل بالتفاو

()61

مع اللجنة التحضريية بشأن إبرام اتفاقات أو ترتيبات حول املرافق والتسهيالت ؛

( )59االحتاد الروسي ،اجلزائر ،األرجنتّ ،إسبانيا ،أس اليا ،النمسا ،إسرائيل ،أملانيا ،إندونيسيا ،أوكرانيا ،إيران (اهورية إيران اإلسالمية)،
إيطاليا ،باكستان ،الربازيل ،بلجيكا ،بلغاريا ،بنغالديش ،بولندا ،بريو ،تركيا ،اجلزائر ،اهورية كوريا ،اهورية كوريا الدميقراطية الشعبية،
جنوب أفريقيا ،رومانيا ،زائري ،سلوفاكيا ،السويد ،سويسرا ،شيلي ،الصّ ،فرنسا ،فنلندا ،فيتنام ،كندا ،كولومبيا ،مصر ،املكسي  ،اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ،النرويج ،النمسا ،اهلند ،هنغاريا ،هولندا ،الواليات املتحدة األمريكية ،اليابان ،زائري ،روسيا
االحتادية.
( )60نل القرار املنش للجنة التحضريية للهيئة املراقبة ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ،الفقرتان  7و.33
( )61نل القرار املنش للجنة التحضريية للهيئة املراقبة ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ،الفقرة .34
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ال دديل واملسدداعدة علددى إجدراء األنشددطة عمدالن بددالقرار املنشد للجنددة التحضدريية ،وددا يف ذلد التعدداون بددّ
السلطة الوطنية واللجنة التحضريية؛
صيل املوارد املالية والبشرية للمشاركة يف اللجنة ويف أنشطتها؛
منب االمتيازات واحلصانات إىل اللجنة التحضريية واملندوبّ واألمّ التنفيذي واملو فّ واارباء.

 3-6التعاون
يظهدر مدن اسدتعرا تشدريعات تطبيدق املعاهددة الدا تبنتهدا بعدا الددول بأند تقدرر يف بعدا احلداالت جعدل األحكدام القانونيدة
الا قد تلزم لضمان تعاون الدول مع اللجنة التحضريية أحكاما سدارية ونافدذة املفعدول فدوران .ويف هدذه احلداالت ،مت التمييدز مدا
بّ( :أ) أحكام التشريعات الا ستصبب نافذة املفعول فوران عند تبين الدولة للتشريعات املعنية؛ و(ب) األحكام الا ستصدبب
نافذة املفعول فق عند د ول املعاهدة حيز النفاذ.
وعددالوة علددى ذلد  ،ويف أثندداء املرحلددة التحضدريية ،أنشددأت البيددة الدددول املوقعددة علددى املعاهدددة سددلطة وطنيددة مرقتددة وذلد
بسددبب احلاجددة إىل تعاو ددا مددع اللجنددة التحض دريية يف إنشدداء نظددام التحقددق واملراقبددة .ويددرد يف البدداب  4-6املددذكور أدندداه
تعليددق علددى األحكددام النموذجيددة لتنظ دي العمددل مددع اللجنددة التحض دريية أثندداء املرحلددة التحض دريية .ويشددتمل املالحددق 3و3
من هذا الدليل علدى أحكدام منوذجيدة حدول تدارير بددء سدريان مفعدول التشدريعات وال ديل اااصدة بالتعداون مدع اللجندة
التحضريية.

 4-6االمتيازات والحصانات
اللجنددة التحض دريية هددي منظم ددة دوليددة مكون ددة مددن ثل ددّ مددن ع دددة حكومددات أنش ددئت لكددي تق ددوم باألعمددال التمهيدي ددة
التحضريية الالزمة للتطبيق الفعال للمعاهددة والسديما مدن أجدل إقامدة نظدام الرصدد ووجدب املعاهددة وذلد بصدورة مسدبقة
قبددل د ددول املعاهدددة حي دز النفدداذ .وتوضددب لنددا الوثيقددة التأسيسددية للجنددة التحض دريية وضددع ومكانددة هددذه اللجنددة وتبنددت
الدددول املوقعددة علددى معاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة يف نيويددورع يف  39نددوفمرب  3996الددنل اادداي بإنشدداء
اللجنة التحضدريية للهيئدة املراقبدة للمعاهددة واملرفدق بقدرار إنشداء اللجندة التحضدريية للهيئدة املراقبدة للمعاهددة  .وتدنل الفقدرة
 7من النل صدراحة علدى أند سدوف يكدون للّجندة ،بصدفتها منظمدة دوليدة ،سدلطة للتفداو علدى االتفاقدات وإبرامهدا،
وأن تتمتددع هددذه اللجنددة بددأي أهليددة قانونيددة أ ددرى حس ددب مددا تقتضددي الضددرورة ملمارسددة و ائفهددا ولتحقيقهددا لغاياهت ددا .
وتددنل الفقددرة  33مددن الددنل علددى أن ميددنب البلددد املضدديف للجنددة التحض دريية الوضددع القددانوين واالمتيددازات واحلصددانات
الضرورية لتمكنها مدن الوفداء هبددفها و رضدها بوصدفها منظمدة دوليدة وكدذل أيضدا للسدماي ألعضدائها العداملّ ومارسدة
()62
و ائفه بصورة مستقلة .
وملددا كانددت اللجنددة التحض دريية تعمددل بصددفتها منظمددة دوليددة منفصددلة ومسددتقلة عددن اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة املزمددع إنشددائها
مسددتقبالن ،فقددد كددان مددن الضددروري يف كثددري مددن الدددول ،السدديما تل د البلدددان الددا تستضدديف مرفق دان تابعددا لنظددام الرصددد
الدددويل ،العمددل ،قب ددل د ددول املعاهدددة حي دز النفدداذ ،علددى إص دددار أمددر أو ق درار ووج ددب التش دريعات الوطنيددة ذات الص ددلة
لالع د د د اف بالوض د ددع الق د ددانوين للجن د ددة التحض د د دريية ومنحهد د ددا االمتي د ددازات واحلص د ددانات الالزم د ددة ألداء مهامه د ددا يف سد د ددلطة
( )62نل القرار املنش للجنة التحضريية ملنظمة املعاهدة ،الفقرات  7و 31و 33و.33
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اال تص دداي القض ددائية لتلد د الدول ددة .ويزودن ددا املرف ددق  5بقد درار من ددوذجي بش ددأن االمتي ددازات واحلص ددانات املمنوح ددة للجن ددة
التحضريية.

 5-6حظر التيجيرات النووية أثناء المرحلة التحضيرية
قددرر عدددد مددن الدددول ،ألسددباب تتعلددق بالسياسددة العامددة أو تنفيددذان اللتزامددات اثلددة أ ددرى متعددددة األط دراف بددأن تتبددل فددوران
()63
اعتمدداد القيددود الوطنيددة املعياريددة الددا نددع إجدراء التجددارب النوويددة وذلد بصددورة مسددبقة قبددل د ددول املعاهدددة حيدز النفدداذ.
وقددد عدددلت بعددا الدددول فددوران ،وقددت تصددديقها علددى املعاهدددة ،قوانينهددا اجلنائيددة بينمددا كددان لدددى دول أ ددرى علددى سددبيل
املثال تشريعات قائمدة موجدودة بالفعدل مندذ زمدن مضدى ،لتنفيدذ التزاماهتدا ووجدب معاهددة إقليميدة ملنطقدة اليدة مدن األسدلحة
النووية.
ومدن شدأن التجدرمي الصدريب للجدرائ اجلنائيدة املتعلقدة بدإجراء تفجدري ندووي ،مدع فدر عقوبدات قاسدية تتناسدب مدع طدورة
ه د دذه اجلرميد ددة  ،إىل جاند ددب التد دددابري الد ددا هتد دددف إىل مند ددع احلصد ددول علد ددى امل د دواد أو الوسد ددائل النوويد ددة بد ددأن تعمد ددل ك د درادع
لألشددخاي تثندديه عددن القيددام وثددل هددذه األنشددطة دا ددل السددلطة القضددائية للدولددة ولتمنددع حتددول أراضددي الدولددة إىل أن
تصبب مالذ آمن ملن قد يتجرأون على القيام هبذه األعمال اجلنائية احملظورة.
ومندذ عددام  ،3114أصددبب تبددين وفددر تنفيددذ قدوانّ فعالددة حتظددر تصددنيع أو حيددازة أو امددتالع أو تطددوير أو نقددل أو حتويددل أو
اسددتخدام أسددلحة نوويددة أو كيميائيددة أو بيولوجيددة وأنظمددة إطالقهددا ،وكددذل أيضددا أصددبب وضددع جمدداال واسددعان مددن الض دواب
الدا لي ددة الرامي ددة إىل من ددع انتش ددار ه ددذه األس ددلحة ب ددّ اجله ددات الغ ددري تابع ددة لل دددول ،ه ددو التزام دان مفروض دان عل ددى اي ددع ال دددول
ووجددب ق درار جمل د األمددن  .)3114( 3541ومثددة أمثلددة علددى هددذه التش دريعات متاحددة يف قاعدددة بيانددات تش دريعات اهليئددة
املراقبة للمعاهدة على موقعها االلك وين.

( )63انظر الفصل ااام

من هذا الدليل.
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دليل اإلجراءات الوطنية لتطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

 -7برامج المساعدة القانونية والمواد المرجعية
اإلرشادية
 1-7المساعدة القانونية المقدمة من اللجنة التحضيرية للهيئة المراقبة للمعاهدة
تنل الفقرة  38من امللحق بالقرار املنش للجنة التحضدريية للهيئدة املراقبدة ملعاهددة احلظدر الشدامل للتجدارب النوويدة علدى
أن تقوم اللجنة التحضريية وا يلي:
(أ)

تيس ددري تب ددادل املعلوم ددات ب ددّ ال دددول املوقع ددة عل ددى املعاه دددة فيم ددا يتعل ددق ب دداإلجراءات القانوني ددة واإلداري ددة
الالزمة لتطبيق املعاهدة واملشورة واملسداعدة إىل الددول املوقعدة عليهدا ،بنداءن علدى طلدب تلد الددول ،بشدأن
هذه املسائل؛

(ب) متابع ددة عملي ددة التص ددديق وت ددوفري املعلوم ددات واملش ددورة القانوني ددة والتقني ددة ح ددول املعاه دددة لل دددول ،م ددن أج ددل
تيسري عملية تصديق الدول على هذه املعاهدة؛
(ص) إعداد مثل هذه الدراسات والتقارير والسجالت حسب ما تراه اللجنة ضروريان.
ويدزود برندامج املسداعدة القانونيدة للجندة التحضدريية ،الدذي مت تطدويره يف إطدار هدذا التفدويا ،الددول باملعلومدات والوثدائق
واملشورة فيمدا يتعلدق بتنفيدذها اللتزاماهتدا ووجدب املعاهددة .ويشدتمل ذلد علدى املدواد املرجعيدة اإلرشدادية والتعليقدات علدى
مس ددودة مش داريع الق دوانّ والتش دريعات و ددري ذل د م ددن أش ددكال املس دداعدة األ ددرى عل ددى أس دداس تع دداون ثن ددائي األط دراف
وسدري بنداءن علددى طلدب الدددول األعضداء وذلد جنبدان ،إىل جاندب مددع العدرو التوضدديحية املقدمدة مددن اللجندة التحضدريية
يف إطار ورو العمل واحللقات الدراسية والدورات التدريبية واألحداث ااارجية.
وملسدداعدة اللجنددة التحضدريية علددى املضددي قُد ُدمان يف تطددوير برناجمهددا اادداي باملسدداعدة القانونيددة ،ولتيسددري تبددادل املعلومددات
بددّ الدددول عددن اإلج دراءات القانونيددة واإلداريددة ،تقددوم الدددول بإ طددار اللجنددة التحض دريية بإجراءاهتددا الوطنيددة الددا ا ددذهتا
لتطبيددق املعاهدددة وتددوفر نسددخة مددن التش دريعات الوطنيددة الددا تبنتهددا إلدراجهددا يف قاعدددة البيانددات التش دريعية للهيئددة املراقبددة
للمعاهدة.
وملزيد من املعلومات عن برنامج املساعدة القانونية للجنة التحضريية ،يرجى االتصال باللجنة على العنوان التايل:
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مشروع صيغة منقحة ،آذار/مارس 3131
اللجنة التحضريية هليئة املراقبة ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية
قس اادمات القانونية
إدارة العالقات القانونية وااارجية
مركز فيينا الدويل
صندوو بريد ،3311 :أ –  3411فيينا
تليفون)+41-3(-36111-6317 :
فاك (+43-1)-26030-5976 :
بريد إلك وينlegal.registry@ctbto.org :
موقع إلك وينwww.ctbto.org :

Preparatory Commission for the CTBTO
Legal Services Section
Legal and External Relations Division
Vienna International Centre
P.O. Box 1200, A-1400 Vienna
Tel.: (+43-1)-26030-6107
Fax: (+43-1)-26030-5976
Email: legal.registry@ctbto.org
Website: www.ctbto.org

 2-7المساعدة القانونية المقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تق دددم الوكال ددة الدولي ددة للطاق ددة الذري ددة املس دداعدة إىل دوهل ددا األعض دداء يف جم ددال وض ددع األط ددر القانوني ددة الوطني ددة ال ددا حتكد د
االستعماالت اآلمنة والسلمية للطاقدة النوويدة يف ايدع فدروع القدانون الندووي ،ويشدتمل ذلد علدى السدالمة النوويدة واألمدن
النددووي والضددمانات واملسددرولية عددن األضدرار النوويددة .ويددت تنفيددذ برنددامج املسدداعدة القانونيددة للوكالددة الدوليددة للطاقددة الذريددة
مددن ددالل الدددورات التدريبيددة واحللقددات الدراسددية واملسدداعدة الثنائيددة يف صدديا ة الق دوانّ الوطنيددة وتدددريب األف دراد وإعددداد
املواد املرجعية اإلرشادية .وملزيد من املعلومات يرجى االتصال وكتب الشرون القانونية يف الوكالة على العنوان التايل:
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
مكتب الشئون القانونية
 5واجرامر س اسي
أ –  – 3411فيينا
هاتف(+43-1) 2600-21506 :
فاك (+43-1) 2600-29784 :
بريد إلك وينofficial.mail@iaea.org :
موقع إلك وينhttp://ola.iaea.org :

International Atomic Energy Agency
Office of Legal Affairs
Wagramer Strasse 5
A-1400 Vienna
Tel.: (+43-1) 2600-21506
Fax: (+43-1) 2600-29784
Email: official.mail@iaea.org
Website: http://ola.iaea.org

 3-7المساعدة القانونية المقدمة من فرع مكافحة اإلرهاب التابع لمكتب األمم المتحدة
المعنى بالمخدرات والجريمة
يددوفر فددرع مكافحددة اإلرهدداب التددابع ملكتددب األمد املتحدددة املعددين وكافحددة املخدددرات واجلرميددة للبلدددان الددا تطلددب تلد
املسدداعدة ،املسدداعدة القانونيددة املتخصصددة يف مكافحددة اإلرهدداب وذل د يف إطددار مشددروع العدداملي بشددأن تعزيددز النظ ددام
القددانوين ملكافحددة اإلرهدداب  .ولتسددهيل تقدددمي هددذه املسدداعدة ،وضددع فددرع منددع مكافحددة اإلرهدداب التددابع ملكتددب األم د
املتحدددة املعددين باملخدددرات واجلرميددة جمموعددة مددن الوسددائل التقنيددة املتخصصددة واملنشددورات املوضددوعية ،وهددي متاحددة علددى
موقع د اإللك د وين .وملزيددد مددن املعلومددات يرجددى االتصددال بفددرع مكافحددة اإلرهدداب التددابع ملكتددب األمد املتحدددة ملكافحددة
املخدرات واجلرمية على العنوان التايل:
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مكتب األم املتحدة ملكافحة اجلرمية واملخدرات
فرع مكافحة اإلرهاب
مركز فيينا الدويل
صندوو بريد511 :
 – 3411أ فيينا
هاتف(+43-1) 26060-5604 :
فاك (+43-1) 26060-5968 :
بريد الك وينunodc.tpb@unodc.org :
موقع الك وينwww.unodc.org/unodc/terrorism.html :

United Nations Office on Drugs and Crime
Terrorism Prevention Branch
Vienna International Centre
P.O. Box 500
A-1400 Vienna
Tel.: (+43-1) 26060-5604
Fax: (+43-1) 26060-5968
Email: unodc.tpb@unodc.org
Website: www.unodc.org/unodc/terrorism.html

 4-7المساعدة القانونية المقدمة في مجال األمن السيبراني
تتكددون أي اس د اتيجية وطنيددة لتددوفري األمددن السدديرباين مددن عنصددر متكامددل يتمثددل يف تبددين الدولددة للتش دريع املالئ د ملواجهددة
إسدداءة اسددتعمال تكنولوجيددا املعلومددات واالتصدداالت أل درا إجراميددة أو ريهددا مددن أ درا أ ددرى ،الددا تشددتمل علددى
األنشددطة الددا تسددتهدف النيددل مددن سددالمة البنيددات األساسددية للمعلومددات الوطنيددة (أو الدوليددة) البالغددة األمهيددة .وملددا كانددت
التهديدددات لآلمددن السدديرباين ميكددن أن تنشددأ وتددأي مددن أي مكددان حددول العددا  ،فددإن التحددديات تكددون دوليددة أص دالن يف
جماهلا ومن املستحسن واألفضل العمدل علدى تعدديل املعدايري التشدريعية بقددر اإلمكدان لتيسدري التعداون اإلقليمدي والددويل يف
هددذا ا ددال .وعندددما يتعلددق األمددر وددا يسددمى باأل طددار الدا ليددة املصدددر أو أ طددار عدددم التكددافر  ،مثددل تل د الددا
تطرحهدا اهلجمدات السدديربانية ،فإند ميكددن أن تتسدبب اهلجمددات الغدري متوقعدة يف أضدرار كبدرية للبنيددات األساسدية احلكوميددة
واااص ددة للمعلوم ددات .وم ددن ّ ،البد د ّد م ددن إجد دراء تغ ددري وتع ددديل عل ددى االسد د اتيجيات األمني ددة ،ددا يتطل ددب م ددن اهليئ ددات
والقطدداع اادداي تبددين أُطُددر تعاونيددة لتبددادل املعلومددات االسددتخباراتية ومواجهددة أ طددار عدددم التكددافر احملتملددة بيددنه أو عقددد
شراكات بّ القطاعّ العام واااي.
ويف أيار/م ددايو  ،3133وقد دع االحت دداد ال دددويل لالتص دداالت ومكت ددب األمد د املتح دددة ملكافح ددة املخ دددرات واجلرمي ددة م ددذكرة
تفدداه للعمددل معدان علددى الصددعيد العدداملي مددن أجددل مسدداعدة الدددول األعضدداء علددى التخفيددف مددن خمدداطر اجلرميددة السدديربانية
هب دددف ض ددمان مكافح ددة فعال ددة هل ددذه اجلد درائ لتحقي ددق العدال ددة اجلنائي ددة ،ولض ددمان االس ددتجابة ملطل ددب االس ددتخدام اآلم ددن
لتكنولوجي ددا املعلوم ددات واالتص دداالت ومحاي ددة س ددالمة البني ددات األساس ددية للمعلوم ددات الوطني ددة (والدولي ددة) البالغ ددة األمهي ددة.
وتعمددل املنظمتددان معدان بشددأن املسدداعدة التقنيددة الددا يتعددّ تقدددميها إىل الدددول األعضدداء خبصددوي اجلرميددة السدديربانية واألمددن
السدديرباين ،وذل د عددن طريددق تددوفري ااددربة وامل دوارد الالزمددة للدددول لتعددديل معايريهددا التش دريعية علددى الصددعيد الددوطين قدددر
اإلمكان من أجل تسهيل التعاون اإلقليمي والدويل بينها.
مكتب األمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات
النقطة المحورية لألمن السيبراني
فرع الجريمة المنظمة والتهريب الغير مشروع
مركز فيينا الدولي
صندوق بريد511 :
 – 1411أ فيينا
هاتف(+43-1) 26060-4084 :
بريد إلكترونيunodc.tpb@unodc.org :
موقع إلكترونيwww.unodc.org/unodc/terrorism.html :
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United Nations Office on Drugs and Crime
Focal Point for Cybercrime
Organized Crime and Illicit Trafficking Branch
Vienna International Centre
P.O. Box 500
A-1400 Vienna
Tel.: (+43-1) 26060-4084
Email: unodc.tpb@unodc.org
Website: www.unodc.org/unodc/terrorism.html

مشروع صيغة منقحة ،آذار/مارس 3131
االتحاد الدولي لالتصاالت
قسم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألمن السيبراني

إدارة السياسات واالستراتيجيات
مكتب تطوير االتصاالت من على بعد
 3333فيينا 31
سويسرا
هاتف+41 22 730 5825/5429 :
فاكس+41 22 730 5484 :
بريد إلكترونيcybmail@itu.int :
موقع إلكترونيhttp://www.itu.int/ITU-D/cyb :

)International Telecommunication Union (ITU
)ICT Applications and Cybersecurity Division (CYB
Policies and Strategies Department
Bureau for Telecommunication Development
Place des Nations
1211 Geneva 20
Switzerland
Tel.: +41 22 730 5825/5429
Fax: +41 22 730 5484
Email: cybmail@itu.int
Website: http://www.itu.int/ITU-D/cyb

 5-7االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،برنامج قانون الكوار
يسددعى برنددامج قددانون الك دوارث يف االحتدداد الدددويل جلمعيددات الصددليب األمحددر واهلددالل األمحددر إىل التخفيددف مددن إمكانيددة
تعددر الندداس ملخدداطر الك دوارث وذل د مددن ددالل رفددع حالددة االسددتعداد والتأهددب للك دوارث مددن املنظددور القددانوين .وكمددا
سدبق لندا مناقشدة ذلد يف البداب  4-7-1أعداله ،فقددد تر دب الددول يف النظدر يف إسددناد دور إىل السدلطة الوطنيدة املعنيددة
بتطبيددق املعاهدددة وإىل بيانددات نظددام الرصددد الدددويل يف جمددال املسدداعدة علددى ا دداذ التدددابري لالسددتجابة حل داالت الط دوارئ
اإلشعاعية ومواجهتها:
International Federation of Red Cross
and Red Crescent Societies
P.O. Box 372
CH-1211 Geneva 19
Switzerland
Telephone: +41 22 730 42 22
Fax: +41 22 733 03 95
Email: idrl@ifrc.org or disaster.law@ifrc.org
Website: www.ifrc.org

 6-7المواد المرجعية اإلرشادية


دليل التوقيع والتصديق على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية متاي على املوقع اإللك وين.

http://www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/pdf/Signature_and_ratification_Guide_englilsh_15_Sept_09.pdf


معلوم د ددات أساس د ددية للربمل د ددانيّ بش د ددأن معاه د دددة احلظ د ددر الش د ددامل للتج د ددارب النووي د ددة متاحد د دة عل د ددى املوق د ددع
اإللك وين.
http://www.ctbto.org/fileadmin/content/reference/outreach/ctbto_guide_parliamentarians.pdf



اإلجدراءات الوطنيددة لتطبيددق املعاهدددة :التشدريعات واالمتيددازات واحلصددانات واتفاقددات املرافددق .الوثيقددة الصددلة
وعاهدات  CTBT/PTS/INF.1204املرر ة يف  33أيلول/سبتمرب  3133املتاحة على املوقع اإللك وين.
http://www.ctbto.org/member-states/legal-resources/



قاعدة بيانات التشريعات اااصة باملعاهدة املتاحة على املوقع اإللك وين
41

http://www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/pdf/Legal_documents/National_provisions_databaseonline_july2011.pdf


استبيان التشريعات اااي باملعاهدة املتاي على املوقع اإللك وين
http://www.ctbto.org/member-states/legal-resources/



كتيب دليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن القانون النووي )3111( ،املتاي على املوقع اإللك وين.
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1160_web.pdf



كتيددب دليددل الوكالددة الدوليددة للطاقددة الذريددة بشددأن القددانون النددووي :تش دريعات التطبيددق )3131( ،املتدداي
على املوقع اإللك وين.
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1456_web.pdf



دلي ددل مكت ددب األمد د املتح دددة ملكافح ددة املخ دددرات واجلرمي ددة :ل دددمج وتطبي ددق تشد دريعات اص ددة باتفاقي ددات
مكافحة اإلرهاب العاملي )3116( ،املتاي على املوقع اإللك وين.

http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Guide_Legislative_Incorporation_Implementation/Eng
lish.pdf


مكتب األم املتحددة ملكافحدة املخددرات واجلرميدة :األحكدام التشدريعية النموذجيدة ملكافحدة اإلرهداب)3119( ،
املتاي على املوقع اإللك وين.
https://www.unodc.org/tldb/en/model_laws_treaties.html



مكت د ددب األمد د د املتح د دددة ملكافح د ددة املخ د دددرات واجلرمي د ددة :قاع د دددة البيان د ددات التشد د دريعية املت د دداي عل د ددى املوق د ددع
اإللك وين.
https://www.unodc.org/tldb/laws_legislative_database.html
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دليل اإلجراءات الوطنية لتطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

المرفقات :التشريعات النموذجية
المرفق 1
القانون الشامل لتطبيق المعاهدة
المحتويات

الصفحة

 43هيدية
الباب  -3شروط هيدية  .........................................................................شروط
 ...............تعريفات
43
اجلزء -3تعريفات ................................................................
 .........أهداف القانون
اجلزء -3أهداف القانون 44 ................................................................
الباب -3حظر التفجريات النووية  .................................................................حظر45التفجريات النووية
 ........................األنشطة احملظورة واجل
45
اجلزء  -1األنشطة احملظورة واجلرائ اجلنائية ................................
 ...........................سلطات اال تصاي
45
اجلزء -4سلطات اال تصاي القضائية ................................
 .......إجراءات ،تبادل املس
اجلزء -5اجراءات التقاضى اجلنائية وتبادل املساعدة القانونية 46 ................................
الباب  -1السلطة الوطنية 47 .......................................................................
 ...47تعيّ السلطة الوطني
اجلزء -6تعيّ السلطة الوطنية ................................................................
 .................................و ائف السلطة الوط
47
اجلزء -7و ائف السلطة الوطنية ................................
الباب  -4مرافق الرصد 48 .........................................................................
 ..........مرافق الرصد
اجلزء  -8مرافق الرصد 48 ................................................................
الباب  -5إجراءات طلب اإليضاحات وبناء الثقة 49 .................................................
...........
اجلزء  -9املشاركة 49 ................................................................
 ......طلب املعلومات
اجلزء -31طلب املعلومات 49................................................................
 ...............اجلرائ
49
اجلزء -33اجلرائ ................................................................
 .........................اإل طار بالتفجريات
51
اجلزء -33اال طار باتفجريات الكيميائية ................................
الباب  -6عمليات التفتيش على املواقع 51 .........................................................
 ...............................و ائف السلطة الوط
51
اجلزء  -31و ائف السلطة الوطنية ................................
 ..................................صالحيات التفتيش
53
اجلزء  -34صالحيات التفتيش ................................
 ...........................املراقبون واملفتشون ا
51
اجلزء  -35املراقبون واملفتشون الوطنيون ................................
 .....................مد ل للوصول إىل
51
اجلزء  -36مد ل للوصول اىل املواقع واملباى ................................
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الصفحة

 ....................عمليات التفتيش وا
54
اجلزء  -37عمليات التفتيش واملصادرة واحلجز ................................
الباب  -7االمتيازات واحلصانات 55 ................................................................
 ..................األهلية القانونية لله
55
اجلزء -38األهلية القانونة للهيئة املراقبة للمعاهدة ................................
 ................................االمتيازات واحلصانا
55
اجلزء -39االمتيازات واحلصانات ................................
 ......................امتيازات وحصانات
55
اجلزء -31امتيازات وحصانات فريق التفتيش ................................
الباب -8السرية .................................................................................السرية56
 ...............السرية
56
اجلزء -33السرية ................................................................
56متنوعة
الباب -9أحكام متنوعة  ........................................................................أحكام
 .....اإلجراءات املرقتة
اجلزء -33االجراءات املرقت 56................................................................
 .................................الصالحيات التنفيذ
57
اجلزء -31الصالحيات التنفيذية ................................
 ...............بدء النف
57
اجلزء -34بدء سريان املعاهدة و د وهلا حيز التنفيذ ................................
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الديباجة
حيددث إن اجلمعيددة العامددة لألمد املتحدددة تبنددت معاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة يف  31أيلول/سددبتمرب ،3996
وحيددث إن [.........اس د الدول ددة] وقع ددت [ .........ص دددقت] علددى ه ددذه املعاه دددة يف [ .........ت ددارير التوقي ددع أو
التصديق] عمالن بد[ .........بقرار احلكومة أو الربملان]؛
وحيددث إن معاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة حتظددر التفج دريات النوويددة وتنش د نظددام حتقددق ملراقبددة امتثددال الدددول
بااللتزامات املفروضة عليها ووجب املعاهدة؛
وحي ددث يتع ددّ عل ددى [ .........اسد د الدول ددة] أن تتب ددل اإلجد دراءات الض ددرورية لتنفي ددذ التزاماهت ددا ووج ددب معاه دددة احلظ ددر
()64
الشامل للتجارب النووية؛
وحيددث إند [جيددوز] [جيددب] ،وفقدان للتشدريع [ .........لألسدداس القددانوين الددوطين] ،الددذي تتبندداه الدولددة [ .........اسد
الدولة] لتنفيذ االلتزامات الا تقع على عاتقها ووجب معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية.
فإن بناء على ما تقدم فقد اتفقت الدول األطراف على ما يلي من مواد :
الباب -1شروط تمهيدية
الجزء  -1تعرييات
[سوف يكون للمصطلحات والتعبريات الواردة يف هذا القانون نف

املعاين املخصصة هلا يف املعاهدة].

[أو]
[أل را

هذا القانون سوف يكون للمصطلحات والتعبريات التالية واملعاين املخصصة التالية:

"المدير العام" يعين رئي

األمانة الفنية وكبري املو فّ اإلداريّ لألمانة الفنية للهيئة املراقبة للمعاهدة.

()65

"منطق ممة التيت ممي " تع ددين املوق ددع ال ددذي جي ددري فيد د التفت دديش ووج ددب تف ددويا التفت دديش الص ددادر وفقد دان ألحك ددام وش ددروط
()66
املعاهدة.
()67

"تيويض التيتي " تعين الوثيقة الصادرة عن املدير العام إلجراء تفتيش على املواقع ووجب املعاهدة.

( )64الفقرة  3من املادة الثالثة من املعاهدة.
( )65الفقرة  49من املادة الثانية من املعاهدة.
( )66الفقرة  43والفقرة ( 57ص) من املادة الرابعة من املعاهدة؛ والفقرتان ( 43ص) و 1والفقرات من  86إىل  93من اجلزء الثاين
من الربوتوكول.
( )67الفقرة  54من املادة الرابعة من املعاهدة؛ والفقرة  43من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
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"فريممق التيتممي " يعددين املفتشددّ ومسدداعدي املفتشدّ الددذين يقددوم املدددير العددام بتعيددنه يف تفددويا التفتدديش وفقدان ألحكددام
()68
املعاهدة لغر إجراء تفتيش على املواقع يف [ .......اس الدولة].
"الميت " يعين الفدرد الدذي مت تعييند كمفدتش أو مسداعد مفدتش وفقدان ألحكدام املعاهددة ،وقبلدت [ .......اسد الدولدة]
()69
تعيين هبذه الصفة إلجراء تفتيش على املواقع هبا بوصف يف فريق تفتيش.
"مركممز البيانممات الممدولي" يعددين اجلهددة الرئيسددية احملوريددة دا ددل األمانددة الفني دة للهيئددة املراقبددة للمعاهدددة الددا تقددوم بتخ دزين
()70
ومعاجلة البيانات الواردة من مرافق نظام الرصد الدويل.
"نظممام الرصممد ال ممدولي" يعددين مرافددق الرصددد السدديزمي ورصددد النويدددات املشددعة ،ويشددتمل ذل د النظددام علددى املخت دربات
املعتمدددة ،ومرافددق رصددد املوجددات الصددوتية املائي دة ،ومرافددق املوجددات الصددوتية دون السددمعي ومددا يتصددل بددذل مددن وسددائل
االتص ددال ،وي دددع ه ددذا النظ ددام مرك ددز البيان ددات ال دددويل لألمان ددة الفني ددة للهيئ ددة املراقب ددة للمعاه دددة ،املنش ددأ ووج ددب املعاه دددة
بوصف واحدان من العناصر األربعة املكونة لنظام التحقق من امتثال الدول لشروط املعاهدة.
"مراف ممق الرص ممد" تع ددين املراف ددق ال ددا تش ددكل نظ ددام الرص ددد الع دداملي ،كم ددا هد دي موض ددحة يف امللح ددق األول م ددن بروتوك ددول
املعاهدة.71
"السلطة الوطنية" تعين السلطة الوطنيدة [املعيندة] [املنشدأة] يف [ ......اسد الدولدة] لتعمدل وثابدة نقطدة االتصدال احملوريدة
()72
مع اهليئة املراقبة للمعاهدة ومع الدول األطراف األ رى بالتماشي مع شروط وأحكام املعاهدة.
"مركممز البيان ممات ال مموطني" يعددين الكيددان الددذي تعين د [السددلطة الوطنيددة] [السددلطة املختصددة] لتبددادل البيانددات مددع مركددز
البيانات الدويل.
"الميممت ال موطني" يعددين( :أ) فددردا تعين د [السددلطة الوطنيددة] [السددلطة املختصددة] ملسدداعدة ومرافقددة فريددق التفتدديش أثن داء
()73
إجرائ للتفتيش على املواقع وفقان ألحكام املعاهدة.
"مرافممق الرصممد الوطنيممة" تعددين مرافددق الرصددد التابعددة لنظددام الرصددد الدددويل الددا تستضدديفها [ ......اس د الدولددة] وفق دان
ألحكام املعاهدة.

( )68الفقرة  51من املادة الرابعة من املعاهدة؛ والفقرات  34إىل  33من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
( )69الفقرات من  34إىل  33من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
( )70الفقرة ( 34ب) من املادة الرابعة من املعاهدة.
( )71روا ال يكون هذا الشرط ضروريان يف حالة إذا تكن الدولة تستضيف بطات نظام الرصد الدويل أو تدير بصورة مش كة مرافق
وطنية (اندماص نووي بارد ( )CNFالفقرة  47و 38من املادة  4من املعاهدة) بينما ميكن بصورة ر ية إنشاء اندماص نووي
بارد فق بعد د ول املعاهدة حيز التنفيذ ومن املقرر الل املرحلة التحضريية بأن النموذص األصلي لالندماص النووي البارد روا
يشارع يف املتطلبات التعاونية وذل من الل صيا ة ترتيب  /اتفاقية منوذجية حول النموذص األصل للمرافق الوطنية التعاونية
املعتمدة من اللجنة التحضريية .
( )72الفقرة  4من املادة الثالثة من املعاهدة.
( )73الفقرة ( 63ص) من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
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"المراقممب" يعددين الشددخل الددذي ميثددل دولددة مددا طرف دان يف املعاهدددة تطالددب ب دإجراء تفتدديش علددى املواقددع يف دولددة أ ددرى
[ .....اس الدولة اااضعة للتفتيش] ووجدب املعاهددة ،وتقبلد الدولدة األ درى اااضدعة للتفتديش لرياقدب إجدراء التفتديش
()74
على املواقع هبا [.....اس الدولة].
"التيتممي علممى المواقممع" يعددين إج دراء تفتيش دا علددى املواقددع يددت وفق دان ألحكددام املعاهدددة لتوضدديب والتأكددد إذا كددان قددد مت
إج دراء تفجددري نددووي يف هددذه املواقددع ينته د شددروط املعاهدددة ويعددين القيددام ،بقدددر اإلمكددان ،أمددع أي حقددائق ميكددن أن
()75
تساعد على حتديد هوية أي منته بتمل لشروط االتفاقية.
()76

"الهيئة المراقبة للمعاهدة" تعين اهليئة املراقبة ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية املنشأة ووجب املعاهدة.
"الشخص" يعين شخصان طبيعيان أو اعتباريان.
"األمانة الينية" تعين األمانة الفنية للهيئة املراقبة للمعاهدة ،وا فيها مركز البيانات الدويل.

()77

"المعاهممدة" تعددين معاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة الددا تبنتهددا اجلمعيددة العامددة لألمد املتحدددة يف نيويددورع يف 31
أيلول/سددبتمرب  3996وصدددقت عليه ددا [.......اس د الدول ددة] يف [ .......ت دارير التصددديق] ،وتش ددتمل املعاهدددة عل ددى
املالحددق املرفقددة باملعاهدددة ،والربوتوكددول امللحددق باملعاهدددة ،واملالحددق املرفقددة بددالربوتوكول [ وكددذل التعددديالت والتغ دريات
الا يت إد اهلا عليها من وقت آل ر ووجب املادة السابعة من املعاهدة].
"نظام التحقق" يعين النظام املنشأ ملراقبة امتثال الدول لشروط املعاهدة ،والذي يتألف من أربعة عناصر:
(أ)

نظام الرصد الدويل ويدعم مركز البيانات الدويل؛

(ب) التشاور واإليضاحات؛
(ص) عمليات التفتيش على املواقع؛
(د)

إجراءات بناء الثقة.

()78

الجزء  -2أغراض القانون
( غممرض عممام) الغددر مددن هددذا القددانون هددو وفدداء [ .......اس د الدولددة] بالتزاماهتددا ووجددب معاهدددة احلظددر الشددامل
للتجارب النووية
[أو]
( غرض خاص) أ را
()74
()75
()76
()77
()78

()79

هذا القانون هي كما يلي:

الفقرة  63من املادة الرابعة من املعاهدة.
الفقرة  15من املادة الرابعة من املعاهدة.
الفقرة  3من املادة الثانية من املعاهدة.
الفقرات من  43إىل  51من املادة الثانية من املعاهدة.
الفقرة  3من املادة الرابعة من املعاهدة.
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(أ)

املوافقة على املعاهدة الا وقعتها [ .......اس الدولة] يف [ .......تارير التوقيع].

(ب) [ كّ تنفيذ] [ وفاء][ .......اس الدولة] بالتزاماهتا ووجب املعاهدة.
(ص) وضع عقوبات جنائية حبق مرتك ي األنشطة الا حتظرها املعاهدة واملتواطئّ معه يف اجلرمية.
(د)

تبددين اإلجدراءات لضددمان منددع الكشددف عددن األنشددطة الددا حتظرهددا املعاهدددة ،ووضددع هددذه األنشددطة حتددت
طائلة القانون.

(ه) تبددين إج دراءات لتسددهيل تنفيددذ [ .......اس د الدولددة] اللتزاماهتددا فيمددا يتعلددق بددالتحقق مددن االمتثددال لشددروط
وأحكام املعاهدة.
(و) تب ددين إجد دراءات لض ددمان تش ددغيل مراف ددق الرص ددد الوطني ددة ال ددا تستض دديفها [ .......اسد د الدول ددة] ووج ددب
()80
املعاهدة.
(ز) تسهيل إجراء عمليات التفتيش على املواقع ووجب املعاهدة يف [ ........اس الدولة].
()81

(ي) [تعيّ] [إنشاء] السلطة الوطنية لتنسيق ايع األمور والقضايا املتصلة بتطبيق املعاهدة.
الباب -2حظر التيجيرات النووية
الجزء  -3األنشطة المحظورة والجرائم الجنائية

()82

( )3جظر على أي شخل

( )79حسبما يقتضي احلال.
( )80الفقرة  1من املادة الرابعة من املعاهدة.
( )81الفقرة  4من املادة الثالثة من املعاهدة.
( )82هذا اجلزء الفرعي ( )3املتفرع من هذا اجلزء ( )1بعد تكرار املادة ( ) 3من هذه املعاهدة وجدد اجلزء الفرعي ( )3من اجلزء ()1
العقوبة املفروضة على األنشطة واألعمال الا جظرها اجلزء الفرعي ( ) 3وأل را املسئولية اجلنائية يف سلطات اال تصاي
القضائي املرتكزة على أساس القانون العام فإن ميكننا القول بأن اجلزء الفرعي ( )3يزودنا بالعنصر املوضوعي لألعمال احملظور
وفيما يتعلق بالعنصر الذاي فإن جيب على العنصر املوضوعي ذات بان جدد لنا قضية اإلدانة وبالتايل فال تق ي الصيغة
النموذجية علينا النية اااصة (الدافع اااي) على أساس الطبيعة ااطرية للجرمية ومدى األذى الذي حتدث اجلرمية للناس وللبيئة
يف حالة إجراء تفجري نووي وال تق ي علينا هذه الصيا ة النموذجية أيضا إد ال أي نوع من املسئولية أو اإلمهال عن القيام
باملسئولية دا ل القوانّ فهذا األمر م وع للمشرع ليقرره وعادة لي من الضروري يف القانون املدين إثبات العنصر الذاي
لتحديد املس ئولية وعندما حندد مستوى استحقاو اللوم أو عندما نقرر ما إذا كان من املستحسن بأن نطالب بنية اصة عن
األنشطة احملظورة يف الفقرة الفرعية ( ) 3فإن من بّ االمتيازات العملية الا ينبغي علينا مراعاهتا هي :إن إثبات العنصر الذاي
هو أمران ميكن أن يكون يف منتهى الصعوبة وذل يف ياب اع اف املشتب ب باجلرمية الا ارتكبها وهناع اعتبار ا ر جيب علينا
مراعات وهو أن إضافة العنصر الذاي يف حالة طلب تسلي ا رمّ إىل دوهل املطالب وحاكمته وطلب املساعدة القانونية
املتبادلة هي إضافة روا تعيق أو تعقد العملية وذل ألن جيب أن يكون النشاط احملظور يف كالن من الدولة املطالب واملطلوب
منها هذا التسلي هو نشاطان معاقب علي من القوانّ املطبقة وتق ي الصيغة يف األجزاء الفرعية ( )1و ( )4من هذا اجلزء ()1
جترمي كالن من باولة القيام بأي نشاط من األنشطة املوضحة يف اجلزء الفرعي ( )3وكذل أيضان املشاركة يف هذا النشاط كشري
متواط يف اجلرمية.
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(أ)

()83

إجراء ا تبار تفجريى لسالي نووي ،أو أي تفجري نووي آ ر؛

(ب) التسدبب ،أو التشدجيع أو املشداركة بأيدة صدورة يف إجدراء ا تبدار تفجيىدر لسدالي ندووي أو أي تفجدري نددووي
()84
آ ر في بأي صورة؛
( )3أي شخل يتدورط يف جرميدة بظدورة وقتضدى الفقدرة  3فإند يقد ف جرميدة يكدون معرضدان فيهدا للسدجن لفد ة
ال تتجاوز [ ] سنة أو بدفع رامة ال تتجاوز [ ] ،أو بكلتا العقوبتّ معان.
( )1أي شددخل يشددارع ،يف جرميددة بظددورة وقتضددى الفقددرة  3فإند يقد ف جرميددة وخيضددع لعقوبددة السددجن لفد ة
ال تتجاوز [ ] سنة أو بدفع رامة ال تتجاوز [ ] ،أو بكلتا العقوبتّ معان.
( )4الشددخل الددذي جدداول أن يرتكددب جرميددة بددددة يف هددذه املددادة فإن د يرتكددب جرميددة وخيضددع لعقوبددة السددجن
لف ة ال تتجاوز [ ] سنة أو رامة ال تتجاوز [ ] ،أو بكلتا العقوبتّ.
المادة  -4سلطة االختصاص القضائية
( )3يكددون لد د [......اس د الدولددة] سددلطة اال تصدداي القضددائي فيمددا يتعلددق بدداجلرائ ال دواردة يف املددادة  1وذل د يف
حالددة إذا مددا حدداول جمددرم مددا ارتكاهبددا أو ارتكبهددا فعدالن (أ) يف أراضدديها؛ أو (ب) علددى مددن سددفينة أو طددائرة مسددجلة
باس د ( .......يددذكر اس د الدولددة)؛ أو (ص) يف أي مكددان آ ددر خيضددع لسددلطتها القضددائية أو لسدديطرهتا ،حسددبما
()85
يع ف هبا القانون الدويل.
( )3يكددون ل د [ .......اسد الدولددة] سددلطة اال تصدداي القضددائي فيمددا يتعلددق بدداجلرائ الدواردة يف املددادة  1واملرتكبددة
ددارص أراض دديها إذا س ددعى إح دددى رعاي ددا ه ددذه الدول ددة إىل ارتكاهب ددا أو ارتكبه ددا أح ددد مواطنيه ددا عل ددى أراض ددي دول ددة
()87(،)86
أجنبية أ رى.
المادة  -5اجراءات التقاضى اجلنائية  ،وتبادل المساعدة القانونية
( )3سوف حتددد السدلطات املختصدة يف [ .....اسد الدولدة] اإلجدراءات املالئمدة ملندع وقدوع اجلدرائ املنصدوي عليهدا
يف هذا القانون ،والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها ،وفقان ألحكام [القانون اجلنائي] [القوانّ السارية].
( )83الفقرة  3من املادة األوىل من املعاهدة.
( )84الفقرة  3من املادة األوىل من املعاهدة.
( )85الفقرة  3من املادة األوىل والفقرة  14من املادة الرابعة من املعاهدة؛ والفقرتان  6و 7من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
( )86يرجى مالحظة أن مصطلب مواطن الدولة ينبغي أن يشمل أيضان الشخصيات االعتبارية املتواجدة على أراضي الدولة .فإذا
ينل التشريع اجلنائي يف الدولة صراحة على ذل املصطلب ،فإن يلزم أن تدرص يف التشريع صيا ة بددة التوسع من نطاو تطبيق األحكام
لتشمل الشخصيات االعتبارية ،وتنظ مسروليتها هرالء األشخاي القانونيّ ومسرولية شه أنواع املديرين .ولالطالع على أحكام منوذجية
بشأن مسرولية الكيانات االعتبارية ،انظر الباب  4من األحكام التشريعية النموذجية ملكافحة اإلرهاب الا وضعها مكتب األم املتحدة
ملكافحة املخدرات واجلرمية.
( )87وبالنسبة للدول الا قد تر ب يف تنفيذ مبدأ التسلي أو مقاضاة ا رمّ أمام الدول الا تطالب باكمته عن اجلرائ الا
ارتكبوها وقتضى املعاهدة بشأن املخالفات املرتكبة يف إطار املعاهدة ،قد يكون من املفيد االس شاد بشروط املعاهدة التالية :يكون

حملاك [ ......اس الدولة] سلطة ا تصاي الوالية القضائية فيما يتعلق باجلرائ احملددة يف هذه املادة واملرتكبة ارص [اس الدولة] إذا
وُجد مرتكبها املزعوم يف أراضي [ .....اس الدولة] و يسل إىل أي دولة أ رى تطلب بتسليم بشأن اجلرمية ذاهتا.
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(عممام :تبممادل المسمماعدة القانونيممة) ( )3جيددوز للسددلطات املختصددة يف [ .....اس د الدولددة] أن تتعدداون مددع السددلطات
األجنبيددة املختصددة ومددع املنظمددات الدوليددة وتتبددادل املعلومددات ذات الصددلة معهددا ،بقدددر مددا هددو مطلددوب ملنددع اجل درائ أو
()88
مالحقة مرتكبيها ووجب هذا القانون أو قواعد قانونية أجنبية اثلة.
[أو]
(خ م مماص :تب م ممادل المس م مماعدة القانوني م ممة) ( )3جي د ددوز للس د ددلطات املختص د ددة [ ،عمد د دالن ب د ددالقوانّ الس د ددارية ذات الص د ددلة
واملعاه دددات الناف ددذة يف [ .....اس د د الدول ددة] ]،أن تتع دداون م ددع الس ددلطات األجنبي ددة املختص ددة وم ددع املنظم ددات الدولي ددة
وتتبددادل املعلومددات ذات الصددلة معهددا ،بقدددر مددا هددو مطلددوب ملنددع اجل درائ أو مالحقددة مرتكبيهددا ووجددب هددذا القددانون أو
قواعد قانونية أجنبية اثلة.
( )1ميكن أن يشتمل تبادل املساعدة القانونية على ما يلي:
(أ)

أ ذ إفادات أو أدلة من األشخاي؛

(ب) املساعدة يف تقدمي األشخاي احملتجزين أو ريه من األشخاي اآل رين لإلدالء بإفاداهت
وشهاداهت أو للمساعدة يف التحقيقات؛
(ص)

القيام بتسلي الوثائق القضائية؛

(د)

القيام بعمليات التفتيش أو املصادرة؛

(ه)

فحل املباين واملواقع؛

(و) تقدمي املعلومات وأدلة اإلثبات؛
()89

(ز) أي شكل آ ر من أشكال املساعدة.

( )4تعتددرب اجل درائ املدرجددة يف هددذا القددانون مددن ج درائ ميكددن تسددلي مرتكبيهددا إىل الدددول األجنبيددة املطالبددة وحدداكمته
على أراضيها ووجب القوانّ السارية ذات الصلة واملعاهدات النافذة يف [ ......اس الدولة].
الباب  -3السلطة الوطنية
الجزء  -6تعيين السلطة الوطنية
ووجددب هددذا القددانون يددت تعيددّ [ .....اسد الكيددان] بوصددفها السددلطةر الوطنيدةر الددا تعمدل وثابددة جهددة اتصددال بوريددة
وطني ددة للتواص ددل م ددع اهليئ ددة املراقب ددة للمعاه دددة وم ددع ال دددول األطد دراف يف املعاه دددة خبص ددوي أي مس ددألة تتعل ددق بتحقي ددق
()90
هدف املعاهدة والغر منها أو بتطبيقها.
( )88الفقرة  3من املادة الثالثة من املعاهدة.
( )89انظر القانون النموذجي بشأن تبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية ،الذي وضع مكتب األم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية.
( )90الفقرة  4من املادة الثالثة والفقرة  5من املادة الثانية من املعاهدة.
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[أو]
ووجب هذا القانون يت إنشاء سلطة وطنيدة تعمدل وثابدة جهدة اتصدال بوريدة وطنيدة للتواصدل مدع اهليئدة املراقبدة للمعاهددة
وم ددع ال دددول األطد دراف يف املعاه دددة خبص ددوي أي مس ددألة تتعل ددق هب دددف املعاه دددة والغ ددر منه ددا أو بتطبيقه ددا .ويك ددون
تشكيل السلطة الوطنية على النحو التايل.] [ ....... :
[أو]
تق ددوم [ ......الس ددلطة املختص ددة يف الدول ددة] ووج ددب [أم ددر وزاري] [مرس ددوم رئاس ددي] [ بتعي ددّ كي ددان باعتب دداره الس ددلطة
الوطني ددة] [بإنش دداء س ددلطة وطني ددة] تعم ددل وثاب ددة جه ددة اتص ددال وطني ددة للتواص ددل م ددع اهليئ ددة املراقب ددة للمعاه دددة وم ددع ال دددول
األطراف يف املعاهدة خبصوي أي مسألة تتعلق هبدف املعاهدة والغر منها أو بتنفيذها.
الجزء  -7وظائف السلطة الوطنية
بالتع دداون م ددع اإلدارات والوك دداالت واملرسس ددات الوطني ددة األ ددرى ،وم ددع اهليئ ددة املراقب ددة للمعاه دددة وال دددول األطد دراف يف
()91
املعاهدة ،ووفقان ألحكام املعاهدة ،تقوم السلطة الوطنية وا يلي:
(أ)

ضمان التنفيذ الفعال هلذا القانون؛

(ب) الوفاء بالتزامات [ ......اس الدولة] ووجب املعاهدة؛
(ص) التصددرف وثابددة جهددة اتصددال وطنيددة بوريددة رئيسددية مددع اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة ومددع الدددول األط دراف
األ رى يف املعاهدة؛
(د)

إبال اهليئة املراقبة للمعاهدة بنتيجة اإلجراءات اجلنائية املتعلقة باألنشطة احملظورة ووجب املعاهدة؛

(ه) التفاو

()92

بشأن ومتابعة إبرام االتفاقات أو ال تيبات املتصلة بتطبيق املعاهدة؛

(و) طل د ددب املعلوم د ددات م د ددن األش د ددخاي الطبيعي د ددّ واالعتب د دداريّ فيم د ددا يتعل د ددق بتطبي د ددق املعاه د دددة واالمتث د ددال
لشروطها ومعاجلة هذه املعلومات؛
(ز) التوص ددل ل تي ددب تع دداوين م ددع الكيان ددات الوطني ددة املس ددرولة ع ددن اإل اث ددة والتخفي ددف م ددن آث ددار الكد دوارث
والطوارئ اإلشعاعية؛
(ي) تشد ددجيع للتطبيقد ددات املدنيد ددة والعلميد ددة لتكنولوجيد ددات نظد ددام التحقد ددق واملراقبد ددة املنشد ددأ ووجد ددب املعاهد دددة
ُ
()93
والتعاون مع املنظمة والدول األطراف يف املعاهدة يف هذا ا ال؛

( )91من أجل معرفة على مزيد من الو ائف املمكنة للسلطة الوطنية ،برجاء اإلطالع على األحكام النموذجية بشأن مرافق الرصد
والتشاور والتوضيب وعمليات التفتيش املوقعي .ولالطالع على منوذص مرسوم إنشاء سلطة وطنية  ،انظر أيضان املرفق .4
( )92الفقرتان  5و 56من املادة الثانية والفقرة  3من املادة الثالثة من املعاهدة؛ والفقرتان  4و 5من اجلزء األول من الربوتوكول.
( )93الفقرتان  31و 33من املادة الرابعة من املعاهدة.
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(ط) الوف دداء بالواجب ددات و ارس ددة الص ددالحيات املمنوح ددة للسد ددلطة الوطني ددة ووج ددب ه ددذا الق ددانون أو الل د دوائب
التنظيمية أو ووجب أي قانون آ ر لد [ ......اس الدولة]؛
(ي) القيام بأي مهام طارئة أو داعمة ألداء السلطة الوطنية ألي من الو ائف املذكورة أعاله.
الباب  -4مرافق الرصد
الجزء  -9مرافق الرصد
( )3بالتعداون مددع اإلدارات والوكدداالت واملرسسددات الوطنيددة األ ددرى ،ومدع اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة والدددول األطدراف يف
املعاهدة ،ووفقان ألحكام املعاهدة ،تقوم [السلطة الوطنية] [السلطة املختصة] ،وا يلي:
(أ)

التعد دداون مد ددع اهليئد ددة املراقبد ددة للمعاهد دددة يف إنشد دداء مرافد ددق رصد ددد وطنيد ددة وتد دددعيمها وتشد ددغيلها وصد دديانتها،
ويشددتمل ذل د علددى تزويدددها بوسددائل االتصدداالت الضددرورية الالزمددة كجددزء مددن نظددام الرصددد الدددويل ،وددا
يسمب للهيئة املراقبة للمعاهدة بالقيام بإجراءات التحقق واملراقبة؛

(ب) إرسدال ونقدل البياندات الدا مت احلصددول عليهدا مدن احملطدات الوطنيدة التابعددة لنظدام الرصدد الددويل إىل مركددز
()94
البيانات الدويل.
( )3بالتعداون مددع اإلدارات والوكدداالت واملرسسددات الوطنيددة األ ددرى ،ومدع اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة والدددول األطدراف يف
املعاهدة ،جيوز [للسلطة الوطنية] [للسلطة املختصة] ،أن تقوم وا يلي:
(أ)

ال ددد ول يف اتفاق ددات أو ترتيب ددات م ددع اهليئد دة املراقب ددة للمعاه دددة و ريه ددا م ددن األطد دراف األ ددرى خبص ددوي
حي ددازة وش ددغل األر أو شد درا ها أو اس ددتئجارها وت ددوفري املراف ددق املتص ددلة الالزم ددة إلنش دداء مراف ددق الرص ددد
()95
الوطنية؛

(ب) إنشاء أو تعيّ مرفق ليكون وثابة مركز بيانات وطين لتبادل البيانات مع مركز البيانات الدويل؛

()96

()97

(ص) إنشاء أو تعيّ مرفق يعمل كمرفق وطين متعاون يعمل يف إطار نظام الرصد الدويل.

( )94الفقرة ( 1ب) من املادة الرابعة من املعاهدة.
( )95الفقرة ( 1أ) والفقرة  37من املادة الرابعة من املعاهدة.
( )96الفقرة ( 39ص) من املادة الرابعة من املعاهدة؛ تستطيع الدول األطراف أن ترسل بيانات نظام الرصد الدويل وأن تتلقى منتجات
مركز البيانات الدويل دون احلاجة إىل إنشاء مركز بيانات وطين.
( )97الفقرتان  37و 38من املادة الرابعة من املعاهدة.
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الباب  -5طلب توضيحات وإجراءات بناء الثقة
الجزء  -7المشاركة
( )3تش ددارع [الس ددلطة الوطني ددة] [الس ددلطة املختص ددة] م ددع اهليئ ددة املراقب ددة للمعاه دددة وال د ددول األط د دراف يف املعاه دددة يف
عمليددات التشدداور وطلددب التوضدديحات فيمددا يتعلددق باملسددائل الددا قددد تثددري القلددق بشددأن احتمددال عدددم االمتثددال
()98
ألحكام املادة األوىل من املعاهدة.
( لمعرفممة األحكممام العامممة النموذجيممة الخاصممة بش م ن إج مراءات بنمماء الثقممة برجمماء اإلطممالع علممى المممادة
)12
( )3جيددوز [للسددلطة الوطنيددة] [للسددلطة املختصددة] أن تتعدداون مددع اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة والدددول األطدراف يف املعاهدددة
وأصددحاب الشددأن مددن دوائددر الصددناعة احملليددة والكيانددات واألشددخاي فيمددا يتعلددق بددإجراءات بندداء الثقددة املتعلق دة
بإ طار اهليئة املراقبة للمعاهدة بالتفجريات الكيميائية.
الجزء  -11طلب المعلومات
جيددوز [للس ددلطة الوطني ددة] [للس ددلطة املختصددة] أن تس ددعى للحص ددول عل ددى معلومددات م ددن أي ش ددخل تعتق ددد أن حبوزت د
معلومات أو وثائق هلا صلة وا يلي:
(أ)

()99

توضيب مسألة قد تثري القلق بشأن عدم االمتثال ألحكام املادة األوىل من املعاهدة؛

(ب) حسددب مددا تقتضددي الضددرورة التقدددم بطلددب إيضدداي حلس د قضددية أو موضددوع ددت إثارت د أثندداء التفتدديش
()100
على املواقع؛
(ص)

تطبيق املعاهدة أو تنفيذ القانون.

الجزء  -11الجرائم
للددرد علددى طلددب مقدددم ووجددب املددادة  ،31يكددون الشددخل قددد ارتكددب جرميددة ومعددر لعقوبددة ب د[ ] إذا مددا قددام مثددل
هذا الشخل وا يلي:
(أ)

عجددز عددن تقدددمي املعلومددات أو الوثددائق املطلوبددة من د دون عددذر معقددول ،وذل د
تقدمي مثل هذه املعلومات والوثائق املطلوب من .

يف حدددود قدرت د عل دى

(ب) قدم عمدان معلومات كاذبة أو مضللة أو وثائق مزورة.

( )98الفقرات  11-39من املادة الرابعة من املعاهدة.
( )99الفقرة  39من املادة الرابعة من املعاهدة.
( )100الفقرة ( 63ز) من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
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(لمعرفة األحكمام النموذجيمة العاممة والخاصمة بشم ن تمدابير إجمراءات بنماء الثقمة برجماء اإلطمالع علمى الممادة 7
())2
الجزء  -12اإلخطار بالتيجيرات الكيميائية
( )3تتعدداون [السددلطة الوطنيددة] [السددلطة املختصددة] مددع اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة يف إجدراءات بندداء الثقددة وإ طددار اهليئددة
املراقبددة للمعاهدددة مسددبقان بددأي تفج دريات كيميائيددة خمطد هلددا والددا تسددتخدم فيهددا [ ]111طددن أو أكثددر مددن م دواد
()101
ناسفة من مكاف ‘ي إن ي‘ والا يت تفجريها كتفجري واحد يف أراضي [اس الدولة].
( )3يتعددّ علددى الشددخل الددذي ينددوي القيددام بتفجددري كيميددائي والددذي يسددتخدم فيد [ ]111طددن أو أكثددر مددن مدواد
ناسفة من مكاف ‘ي إن ي‘ والدا يدت تفجريهدا كتفجدري واحدد بدأن خيطدر السدلطة الوطنيدة وثدل هدذا التفجدري
قبل سبعة أيام على األقل من موعد التفجري ،بددان يف هذا اإل طار ما يلي:
(أ)

املوقع اجلغرايف ملكان التفجري

(ب) موعد وتارير التفجري؛
(ص) كمية املادة املتفجرة ونوعها؛
(د)

شكل التفجري

(ه) الغر

من التفجري؛

(و) أي تفاصيل أ رى ذات صلة بالتفجري.
( )1تسري الفقرة الفرعيدة  3أيضدان علدى أي شدخل يندوي القيدام بسلسدلة مدن التفجدريات الكيميائيدة الدا يسدتخدم يف
كددل انفجددار واحددد منهددا أقددل مددن [ ]111طددن مددن م دواد ناسددفة مددن مكدداف ‘ي إن ي‘ وتُفجددر بواسددطة أمددر
تفجددري واحددد حبيددث يكددون جممددوع كميددة امل دواد الناسددفة مددن مكدداف ‘ي إن ي‘ املسددتخدمة يف سلسددلة التدددمريات
()102
[ ]111طن أو أكثر.
يتعّ على الشخل الدذي يعجدز عدن اإل طدار مسدبقان ووجدب الفقدرتّ  3و 1مدن هدذه املدادة عدن التفجدريات
()4
ّ
الكيميائية بأن ال يتباطيء بإ طار السلطات املسئولة فوران بدون املزيد من التأ ري.
( )5يعترب الشخل بأن قد ارتكب جرمية وخيضع لعقوبة دفع رامة [ ] إذا يتقدم باإل طار املطلوب عن التفجدريات
الكيميائية املذكورة يف الفقرتّ  3و 1من هذه املادة.
الباب  -6عمليات التيتي

على المواقع

الجزء  -13وظائف السلطة الوطنية
( )101الفقرة  68من املادة الرابعة من املعاهدة؛ والفقرتان  3و 3من اجلزء الثالث من الربوتوكول :تزود كل دولة طرف على أساس
طوعي األمانة الفنية بإ طار ،يفضل أن يكون مسبقان ،بتفجريات كيميائية معينة.
( )102الفقرة  3من اجلزء الثالث من الربوتوكول.

54

مشروع صيغة منقحة ،آذار/مارس 3131

تقددوم [السددلطة الوطنيددة] [السددلطة املختصددة] ،بالتعدداون مددع اإلدارات والوكدداالت واملرسسددات الوطنيددة األ ددرى ،ومددع اهليئددة
املراقبة للمعاهدة والدول األطراف يف املعاهدة ،وذل يف ا االت التالية:
(أ)

ال شيب لتعيّ املفتشّ ومساعدي املفتشّ؛

()103

(ب) تسددهيل إج دراء عمليددات التفتدديش علددى املواقددع يف [اس د الدولددة] عددن طريددق تقدددمي املسدداعدة إىل فريددق
التفتدديش ،والتعدداون معد يف النهددو وهامد واالتصددال بالكيانددات الوطنيددة األ ددرى جلميددع األ درا ذات
()104
الصلة؛
()105

(ص) تعيّ نقاط د ول يف [اس الدولة] من أجل عمليات التفتيش على املواقع؛
(د)

احلصول على رق تر يل طريان دبلوماسي دائ لطدائرة دري بدددة املواعيدد وموضدوع حتدت طلدب فريدق
(،)106
تفتيش؛ لتنقله يف أي وقت للمواقع

(ه) اإلق درار باسددتالم اإل طددار بددالتفتيش مددن اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة  )107(،وضددمان الددد ول الفددوري لفريددق
التفتدديش )108(،إىل املوقددع وتزويددد فريددق التفتدديش بوسددائل الراحددة الضددرورية وال تيددب هلددا )109(،وضددمان مددروره
()110
اآلمن أثناء ف ة التفتيش؛
(و) إج دراء فحوصددات علددى املعدددات قبددل التفتدديش وعقددد جلسددات إلحاطددة فريددق التفتدديش باملعلومددات الددا
()111
جتاجها وا اذ إجراءات ما بعد التفتيش؛
(ز) تعيّ مفتشّ وطنيّ ملرافقة فريق التفتيش ومساعدت أثناء عمل ؛
(ي) إصدار توجيهات ألي شخل أو كيان لغر

تسهيل عملية التفتيش على املواقع؛

(ط) إصدار شهادة تعريف هلوية املفتشّ واملراقبّ واملفتشّ الوطنيّ.
الجزء  -14صالحيات التيتي
( )3جق لفريدق التفتديش إجدراء تفتديش علدى املواقدع يف منطقدة تفتديش يف [اسد الدولدة] وذلد وفقدان ألحكدام املعاهددة
والقد درارات ذات الص ددلة الص ددادرة ع ددن اهليئ ددة املراقب ددة للمعاه دددة م ددن أج ددل توض دديب م ددا إذا ك ددان تفجد دريان م ددا م ددن
( )103الفقرات  34إىل  33من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
( )104الفقرة  59من املادة الرابعة من املعاهدة.
( )105الفقرة  13من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
( )106الفقرة  15من اجلزء الثاين من الربوتوكول .وتبّ التجربة أن األمر قد يت طلب تعديل اللوائب الوطنية أو إصدار استثناء لتمكّ
الدولة من إصدار هذا الرق .
( )107الفقرة  44من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
( )108الفقرة  45من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
( )109الفقرة  33من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
( )110الفقرتان  54و 331من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
( )111الفقرة  319من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
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تفجريات جتدارب األسدلحة النوويدة أو أي تفجدريي ندووي آ در قدد أُجدري علدى حندو يشدكل انتهاكدا للمدادة األوىل
مددن املعاهدددة والقيددام ،بقدددر اإلمكددان ،أمددع أي حقددائق ووقددائع ميكددن أن تسدداعد يف حتديددد هويددة أي منته د
()112
بتمل.
()3

سوف يكون لفريق التفتيش احلق يف:
(أ)

حتديددد كيفيددة إجدراء عمليددة التفتدديش ،بالتماشددي مددع أحكددام املعاهدددة وتفددويا التفتدديش وتعليمددات الدددليل
التشددغيلي اادداي بددالتفتيش علددى املواقددع الددذي وضددعت اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة  ،مددع مراعدداة أي طدوات
()113
تتخذها [اس الدولة] وا يتفق مع أحكام املعاهدة بشأن الد ول املنظ ؛ للمفتشّ إىل مواقعها

(ب) تعددديل طددة التفتدديش ،حسددب مددا تقتضددي الضددرورة ،لضددمان التنفيددذ الفع دال لعمليددة التفتدديش ،مددع مراعدداة
()114
التوصيات والتعديالت الا تق ي السلطة الوطنية إد اهلا؛ على هذه ااطة
(ص) طلب توضيحات إلزالة أوج الغمو
(د)

()115

الا قد تنشأ الل التفتيش ؛

تددوفري مددد الن لضددمان وصددول املفتشددّ دا ددل منطقددة التفتدديش لغددر وحيددد هددو حتديددد احلقددائق والوقددائع
()116
ذات الصلة الوثيقة بغر التفتيش؛

(ه) التنقل دون عائق دا ل منطقة التفتيش للقيام بأنشطة التفتيش وفقان ألحكام املعاهدة؛

()117

()118

(و) القيام بطلعات رحالت جوية فوو منطقة التفتيش؛

(ز) اتص ددال الس ددلطات الوطني ددة التابع ددة لل دددول املختلف ددة بعض ددها م ددع بع ددا وم ددع األمان ددة الفني ددة ،باس ددتخدام
()119
املعدات اااصة هب واملعتمدة واملوافق عليها حسب األصول؛
(ي) اع العينات ومعاجلتها وحتليلها ونقلها بعيدان من منطقة التفتيش إىل املعامل؛
(ط)

()120

إحضار واستخدام املعدات املعتمدة واملوافق عليها ووجب األحكام ذات الصلة يف الربوتوكول؛

()121

(ي) العب ددور م ددن ددالل املب دداين واألبني ددة األ ددرى ال ددا حتت ددوي عل ددى م دددا ل ت دردي إىل من دداج أو ُحف ددر أو
()122
كهوف أ رى كبرية احلج يتعذر وصول املفتشّ إليها بطريقة أ رى؛
()112
()113
()114
()115
()116
()117
()118
()119
()120
()121
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الفقرة  56من املادة الرابعة من املعاهدة.
الفقرة ( 61أ) من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
الفقرتان ( 61ب) و(ص) من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
الفقرتان ( 61د) و( 63ز) من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
الفقرة ( 57ص) من املادة الرابعة من املعاهدة.
الفقرة ( 57ه) من املادة الرابعة من املعاهدة.
الفقرة  73من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
الفقرة  63من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
الفقرة  97من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
الفقرات  41-16والفقرتان ( 43ي) و 51من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
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(ع) بعددد املوافقددة علددى اسددتمرار عمليددة التفتدديش بعددد مددرور  52يوم دان وفق دان للفقددرة  74مددن املددادة الرابعددة مددن
املعاهدة فإن جق لفريق التفتيش القيام وا يلي:
‘ ‘3الوص ددول إىل املب دداين واألبني ددة األ ددرى دا ددل منطق ددة التفت دديش إذا أثب ددت فري ددق التفت دديش بش ددكل
ميكددن تصددديق بددأن الوصددول إىل املبدداين واألبني ددة األ ددرى ضددروري لتنفيددذ سددلطة التفتدديش وأن د
يتع د ددذر تنفيد د ددذ األنش د ددطة الضد د ددرورية امل د ددر ل هبد د ددا يف هد د ددذه املنطق د ددة مد د ددن د ددارص تل د د د املبد د دداين
()123
واألبنية؛
‘ ‘3احلف ددر يف ال ب ددة للحص ددول عل ددى عين ددات إش ددعاعية ،بع ددد موافق ددة ا لد د التنفي ددذي للهيئ ددة املراقب ددة
()124
للمعاهدة.
الجزء  -15المراقبون والميتشون الوطنيون
ميكن أن يرافق املرافقّ املذكورين أدناه فريق التفتيش التابع للهيئة املراقبة للمعاهدة:
(أ)

ثالثة مراقبّ على األكثر من الدولدة الطدرف أو الددول األطدراف يف املعاهددة الدا تطالدب بدالتفتيش علدى
()125
املواقع يف [اس الدولة] اااضعة للتفتيش.

(ب) عدددد يصددل إىل [ ] مددن امل دراقبّ الدوطنيّ علددى األكثددر( )126الددذين تعيدنه السددلطة الوطنيددة لالتصددال مددع
فريددق التفتدديش ،وتقدددمي املسدداعدة إلي د ط دوال ف د ة التفتدديش علددى املواقددع ،وتسددهيل مهمت د وضددمان مددروره
()127
اآلمن إىل ومن املواقع.
الجزء  -16مدخال للوصول إلى المواقع والمباني
( )3عند د وهل إىل املواقع واملباين جيب على املفتشّ واملراقبّ واملفتشّ الوطنيّ استيفاء الشروط التالية:
(أ)

أن جملوا بطاقة أو شهادة تعريف هبويته تصدرها هل السلطة الوطنية [السلطة املختصة]؛

(ب) أن يدربزوا شدهادة التعريدف هبدويته أو أي وسدديلة أ درى لتعريدف اهلويدة ألي شددخل يبددو أند مسدرول عددن
املكان الذي يد لون وذل :
‘‘I

عند د ول املكان (يف حالة إذا كان ذل الشخل املسئول موجودان)؛

( )122الفقرة  91من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
( )123الفقرتان  56و 57من املادة الرابعة من املعاهدة؛ الفقرتان  91و 93من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
( )124الفقرتان ( 69ي) و 71من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
( )125الفقرة  63من املادة الرابعة من املعاهدة؛ والفقرات  67-61من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
( )126يف بعا احلاالت حدد التشريع الوطين الذي اعتمدت الدول ،نوع الضباط الوطنيّ الذين ميكنه مرافقة فريق التفتيش ،أي
ضباط حفا السل أو إنفاذ القانون ،ويف هذه احلالة يكون هرالء الضباط احلق صراحة يف بعا سلطات ا اذ القرار ،مثل طلب
مذكرات التوقيف.
( )127الفقرات  59و 56و 57من املادة الرابعة من املعاهدة؛ والفقرتان ( 63ص) و(ز) من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
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‘ ‘IIيف أي وقت معقول الحقان بعد د وهل املكان ،إذا طلب منه الشخل املسئول ذل .
( )3إذا يك ددن هن داع ش ددخل يب دددو أن د مس ددرول ع ددن املك ددان يف أي وق ددت م ددا ب ددّ وق ددت ال ددد ول ووق ددت اكتم ددال
التفتدديش ،جيددب علددى املفتشددّ الددوطنيّ ،عندددما يكددون ذل د كن دان مددن الناحيددة العمليددة بعددد اكتمددال التفتدديش،
احلري على إعطاء شا ل املكان أو الشخل املسرول عن بيانان مكتوبان يفيد بد وهل املكان ،وجددوا في :
(أ)

تارير وزمن الد ول؛

(ب)

روف الد ول والغر

من ؛

(ص) اس كل شخل من املفتشّ الوطنيّ الذي د ل املكان.
( )1جيب على كل شخل مسئول باملوقع يُطلرب من ااضوع لعمليات التفتيش بأن يقوم وا يلي:
(أ)

أن يقدم الدع لفريق التفتيش واملراقبّ واملفتشّ الوطنيّ لتسهيل عملية التفتيش؛

()128

(ب) أن يُصدددر كددل التعليمددات الدا ليددة الالزمددة ويتخددذ ال تيبددات لتمكددّ طريددق لتفتدديش امل دراقبّ واملفتشددّ
()129
الوطنيّ من الوصول إىل املنشآت ووجب املعاهدة؛
(ص) أن يساعد السلطة الوطنية بإطالع فريق التفتيش على املعلومات الالزمة عن منطقة التفتيش؛
(د)

أن يساه يف توضيب أوج الغمو

الا يواجهها ويستفسر عنها فريق التفتيش.

()130

()131

( )4كل شخل ينته شرطان يتعلدق بدالتزام التعداون وفقدان هلدذه املدادة أو يعمدل ،عمددا أو إمهداال مند  ،علدى عرقلدة أو
ت د ددأ ري أو مقاوم د ددة أو تض د ددليل و د ددداع مف د ددتش أو مراق د ددب دويل أو مف د ددتش وط د ددين يف س د ددياو ارس د ددت ألي م د ددن
الو ائف املشدار إليهدا يف املعاهددة أو أي صدالحية نصدت عليهدا املعاهددة ،إمندا هدو شخصدان يرتكدب جرمدان يُعاقردب
علي القانون بعقوبة د[ ].
( )5إذا اكتشددف مفددتش وطددين أي خمالفددة أو اشددتب يف حدددوثها ووجددب هددذا القددانون نتيجددة مرافقتد ملفددتش دويل أثندداء
التفتيش على املواقدع ،فإند جيدب عليد أن يبلد عدن تلد املخالفدة أو املخالفدة املشدتب فيهدا إىل الشدرطة يف أقدرب
وقت كن عمليان بعد اكتمال عملية التفتيش.
الجزء  -17عمليات التيتي

ومصادرة اآلدلة

( )3إذا تعددذر علددى فريددق التفتدديش احلصددول مددن شددخل يسدديطر علددى مكددان مددا يف منطقددة التفتدديش علددى املوافقددة علددى
الد ول إىل ذل املكدان ،جيدوز للسدلطة املختصدة ،بنداءن علدى طلدب فريدق التفتديش ،أن تصددر أمدر تفتديش بشدأن
ذل املكان إذا اطمأنت إىل توافر أسباب معقولة تدعوها إىل االعتقاد:
()128
()129
()130
()131
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(أ)

بددأن د ددول فريددق التفتدديش إىل املكددان ضددروري لغددر
منصوي عليها يف املعاهدة ويف هذا القانون؛ أو

ارسددة أي و يفددة معتددزم القيددام هبددا أو أي صددالحية

(ب) بددأن مددن املمكددن العثددور هندداع يف هددذا املكددان علددى دليددل علددى ارتكدداب جرميددة منصددوي علي د يف هددذا
القانون.
( )3وأن أي مذكرة تفتيش صادرة ووجب الفقرة  3تعطي احلق لد:
(أ)

للمفتش ددّ وامل دراقبّ واملفتش ددّ ال ددوطنيّ ب ددد ول املك ددان يف أي وق ددت لغ ددر
القيام هبا أو أي صالحية منصوي عليها يف املعاهدة ويف هذا القانون؛

ارس ددة أي و يف ددة معت ددزم

(ب) للمفدتش الددوطين بدأن يسددتخدم قدددران معقدوالن مددن مثدل هددذه السددلطة املمنوحدة لد يف الظدروف الددا تقتضددي
ذل لكفالة د ول املكان احملدد يف املذكرة أو تفتيش .
الباب  -7االمتيازات والحصانات
الجزء  -19الصية القانونية للهيئة المراقبة للمعاهدة
الهيئ ممة المراقب ممة للمعاه ممدة ه ددي هيئ ددة مرسس دداتية دائم ددة .وه ددي ق ددادرة ،عل ددى التف دداو با ه ددا وشخص دديتها االعتباريد دة
والددد ول يف عقددود و ددري ذلد مددن االتفاقددات األ ددرى ،حليددازة و لد املمتلكددات واالحتفددا هبددا والتصددرف فيهددا ،ورفددع
الدعاوى القانونية املتعلقة بذل .
الجزء  -17االمتيازات والحصانات
[تنطبددق االمتي ددازات واحلص ددانات املكفول ددة (ووج ددب الق ددانون ذي الصددلة ال ددذي مي ددنب االمتي ددازات واحلص ددانات للمنظم ددات
الدوليددة واهليئددات األجنبيددة العاملددة يف الدولددة الطددرف)] [وسددوف تنطبددق اتفاقيددة األم د املتحدددة لالمتيددازات واحلصددانات
مع إجراء التغريات الضدرورية عليهدا] علدى اهليئدة املراقبدة للمعاهددة ومنددو الددول األطدراف وندواهب ومستشداريه  ،و ثلدي
األعضدداء املنتخبددّ يف ا ل د التنفيددذي ون دواهب ومستشدداريه  ،واملدددير العددام ،واملفتشددّ ومسدداعدي املفتشددّ ومددو في
()132
اهليئة املراقبة للمعاهدة.
الجزء  -21امتيازات وحصانات فريق التيتي
( )3دون اإل د ددالل باملد ددادة [ ] ،ومد ددن أجد ددل القيد ددام بأنشد ددطة التفتد دديش علد ددى املواقد ددع ،يتمتد ددع أعضد دداء فريد ددق التفتد دديش
باالمتيددازات واحلصددانات املنصددوي عليهددا يف الفقددرة  37مددن اجلددزء الثدداين مددن بروتوكددول املعاهدددة ،الددا تشددتمل
علدى تلد املماثلدة وددا يتمتدع هبدا الدبلوماسديون وذلد بالتماشدي مدع األحكدام التاليددة مدن اتفاقيدة فييندا للعالقددات
الدبلوماسية املرر ة  38نيسان/أبريل :3963
(أ)

املادة 39؛

( )132الفقرتان  54و 55من املادة الثانية من املعاهدة.
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(ب) الفقرتان  3و 3من املادة 11؛
(ص) الفقرات  3و 3و 1من املادة 13؛
(د)

املادة .14

( )3دون اإل ددالل بشددروط باملددادة [ ] ،وعنددد مددرور أعضدداء فريددق التفتدديش عددرب [اسد الدولددة] إىل دولددة طددرف أ ددرى
أو املغد ددادرة منهد ددا ،للقيد ددام بأنشد ددطة عمليد ددات التفتد دديش علد ددى املواقد ددع ،فد ددإن أعضد دداء فريد ددق التفتد دديش يتمتعد ددون
باالمتيددازات واحلصددانات املنصددوي عليهددا يف الفقددرة  38مددن اجلددزء الثدداين مددن بروتوكددول املعاهدددة ،الددا تشددتمل
على تل املماثلة الا يتمتدع هبدا الدبلوماسديون وفقدان ألحكدام الفقدرة  3مدن املدادة  41مدن اتفاقيدة فييندا للعالقدات
الدبلوماسية املرر ة  38نيسان/أبريل .3963
( )1سوف يتمتع املراقبون بنف االمتيازات واحلصدانات الدا يتمتدع هبدا أعضداء فريدق التفتديش ووجدب الفقدرتّ  3و3
مددن هددذه املددادة باسددتثناء تلد املمنوحددة ووجددب البنددد (د) مددن الفقددرة  37مددن اجلددزء الثدداين مددن الربوتوكددول امللحددق
()133
باملعاهدة.
( )4ال يتمتدع أعضدداء فريددق التفتدديش باحلصددانة ووجدب هددذا القددانون يف حالددة إذا مددا تندازل عددن هددذه احلصددانة املدددير العددام
وفقان للفقرة  11من اجلدزء الثداين مدن الربوتوكدول امللحدق باملعاهددة .وال يتمتدع املراقبدون باحلصدانة ووجدب هدذا القدانون
إذا رفعت الدولة الطرف ،الا يشدارع املراقدب بتفدويا منهدا وبالنيابدة عنهدا يف عمليدة التفتديش علدى املواقدع ووجدب
املعاهدة ،هذه احلصانة عن هذا املراقب.
الباب  -9السرية
الجزء -21السرية
دارس كددل األنشددطة وفقدان لألحكددام ذات الصددلة يف املعاهدددة و ضددوعان وفقدان للقدرارات ذات
( )3ووجددب هددذا القددانون ُ د ر
()134
الصلة الا تتخذها اهليئة املراقبة للمعاهدة فيما يتعلق بسرية املعلومات والبيانات.
( )3مراعدداة لشددروط وأحكددام الفقددرة  3مددن هددذه املددادة ،جيددوز للهيئددات املشد كة يف تطبيددق املعاهدددة أن تتبددادل فيمددا
بينهددا وتتبددادل مددع اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة املعلومددات والبيانددات الددا تتسددلمها بعضددها مددن بعض دان ووجددب هددذا
الق ددانون ،أو ال ددا تنام ددت إىل علمه ددا يف س ددياو ارس ددتها لو ائفه ددا ووج ددب ه ددذا الق ددانون ،وال ددا تش ددتمل عل ددى
البيانددات الشخصددية ،بقدددر مددا يكددون ذلد مطلوبدان لرصددد االمتثددال لاللتزامددات الناشددئة عددن املعاهدددة أو ملالحقددة
م درتك ي اجل درائ اجلنائيددة ووجددب هددذا القددانون .ويقتصددر اسددتخدام هددذه املعلومددات والبيانددات فق د علددى الغددر
اااي الذي ترسل من أجل هذه املعلومات والبيانات.

( )133الفقرة  13من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
( )134الفقرتان  6و 7من املادة الثانية والفقرات  5و 7إىل  31و 38و( 57ب) من املادة الرابعة من املعاهدة؛ والفقرتان ( 88أ)
و 89من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
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( )1جظددر علددى أي شددخل ميلد معلومددات أو بيانددات قُدددمت لد ووجددب هددذا القددانون أو وفقدان ألحكددام املعاهدددة،
و ضددع الشد اط السدرية ،بددأن يكشددف عددن هددذه املعلومددات عددن علد وقصددد أو يسددمب ألي شددخل بالوصددول
إليها ما يسمب ل القانون أو أي قانون آ ر أو الئحة تنظيمية هلذا الشخل وثل هذا الكشف.
( )4يرتكب كل مدن يكشدف عدن معلومدات أو بياندات ودا خيدالف الفقدرة  1مدن هدذه املدادة جرميدة عاقدب عليهدا القدانون
بد[ ].
الباب  -7أحكام متيرقة
الجزء  -22اإلجراءات المؤقتة
( )3ح دده ت ددد ل املعاه دددة حي دز النف دداذ ،فس ددوف تتع دداون الس ددلطة الوطني ددة م ددع اللجن ددة التحض دريية للمعاه دددة وال دددول
املوقع ددة عل ددى املعاه دددة م ددن أج ددل الوف دداء وتطلب ددات امللح ددق ب ددالقرار املنش د د للجن ددة التحض د دريية للهيئ ددة املراقب ددة
للمعاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة ،الددذي اعتمدتد الدددول املوقعددة علددى معاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب
النوويدة يف  39تشدرين الثدداين/نوفمرب  .3996وسدوف تقددوم السدلطة الوطنيددة بالو دائف املنصددوي عليهدا يف هددذا
()135
القانون بقدر ما هو مطلوب منها لتحقيق هلذا الغر .
( )3حه تد ل املعاهددة حيدز النفداذ وإىل أن يدت حدل اللجندة التحضدريية ،تتمتدع هدذه اللجندة التحضدريية يف أراضدي
[اسد الدولددة] باألهليددة القانونيددة وباالمتيددازات واحلصددانات الضددرورية الالزمددة ألداء و ائفهددا .وتبعدان لددذل  ،تنطبددق
االمتي ددازات واحلص ددانات املوض ددحة يف ه ددذا الق ددانون ،عل ددى اللجن ددة التحضد دريية و ثليه ددا ومو فيه ددا و ربائه ددا م ددع
()136
مراعاة أجراء التغريات الالزمة عليها.
الجزء  -23الصالحيات الممنوحة للدولة لكي تتمكن من تطبيق المعاهدة
جي ددوز [للحكوم ددة] [للس ددلطة املختص ددة] أن تص دددر لد دوائب تنظيمي ددة ح ددول املس ددائل الض ددرورية أو املر ددوب فيه ددا م ددن أج ددل
القيام وا يلي:
(أ)

إعطاء هذا القانون قوة النفاذ القانونية بصورة كاملة؛

(ب) تنفيذ [اس الدولة] اللتزامها ووجب املعاهدة؛
(ص) تنفيذ أي اتفاو أو ترتيب مربم مع اهليئة املراقبة للمعاهدة ووجب املعاهدة؛
(د)

تنفيددذ إج دراء أي تغي دريات ذات طددابع إداري وتقددين املرفقددة بددالربوتوكول ووالحددق املعاهدددة واملعتمدددة م ددن
اهليئة املراقبة للمعاهدة؛

(ه) تنفيذ التعديالت الا توافق الدول األطراف األ رى على إد اهلا على املعاهدة.
( )135الفقرة  3من املادة الرابعة من املعاهدة ،والفقرة  3من نل القرار املنش للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل
للتجارب النووية.
( )136الفقرة  7والفقرات من  31إىل  33من نل القرار املنش للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية.
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المادة  -24بدء سريان ميعول المعاهدة ودخولها حيز التنييذ
( )3يبدددأ مددن الناحيددة القانونيددة س دريان مفعددول امل دواد [ ] [دون حاجددة إىل ل دوائب تنظيميددة] يف اليددوم الددذي [يصدددر]
[ينشر] في هذا القانون.
( )3يبدددأ مددن الناحيددة القانونيددة سدريان مفعددول املدواد [ ] يف اليددوم الددذي يبدددأ فيد د ددول املعاهدددة حيددز التنفيددذ عمدالن
بأحكام املادة الرابعة عشرة من املعاهدة.
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الملحق 2
قانون إطاري عملي لتطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
المادة  -1التيسير
( )3يف هذا القانون ،سوف يكون للكلمات التالية املعاين التالية املخصصة هلا هنا:
اهليئة املراقبة للمعاهدة تعين اهليئة املراقبة ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية املنشأة ووجب املعاهدة؛
الشخل يعين شخصان طبيعيان أو اعتباريان؛
املعاهدددة تعددين معاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة الددا اعتمدددهتا اجلمعيددة العامددة لألمد املتحدددة يف نيويددورع
يف  31أيلول/سدبتمرب  3996وصددقت عليهدا [اسد الدولدة] يف [تدارير التصدديق] ،والدا تشدتمل علدى املالحدق
املرفقددة باملعاهدددة والربوتوكددول امللحددق باملعاهدددة واملالحددق املرفقددة بددالربوتوكول [بصدديغتها الددا يددت تعددديلها وتغريهددا
من وقت آل ر ووجب املادة السابعة من املعاهدة].
( )3يك ددون للمص ددطلحات والتعبد دريات الد دواردة يف ه ددذا الق ددانون اإلط دداري العمل ددي نفد د املع دداين املخصص ددة هل ددا يف
املعاهدة.
المادة  -2أغراض القانون اإلطاري العملي لتطبيق المعاهدة
تتمثل أ را
(أ)
(ب)

هذا القانون اإلطاري العملي فيما يلي:
املوافقة على املعاهدة الا وقعت [اس الدولة] عليها يف [التارير]؛
كّ [اس الدولة] على الوفاء [تنفيذ] بالتزاماهتا ووجب املعاهدة؛

(ص) مددنب [احلكومددة] [السددلطة املختصددة] سددلطة إصدددار اللدوائب التنظيميددة الضددرورية أو املر ددوب فيهددا إلعطدداء
هذا القانون قوة النفاذ القانونية الكاملة ولوفاء[اس الدولة] اللتزاماهتا ووجب املعاهدة.
المادة [ -3التصديق] [الموافقة] على المعاهدة
ووجددب هددذا القددانون [مت التصددديق] [ ددت املوافقددة] علددى معاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة الددا وقعددت عليهددا
[اس الدولة] وذل يف [التارير].
المادة  -4حظر التيجيرات النووية
( )3جظر على أي شخل القيام وا يلي:
(أ)

إجراء تفجري ال تبار سالي نووي ،أو أي تفجري نووي آ ر؛
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(ب) التسددبب يف إج دراء تفجددري ال تبددار سددالي نددووي أو أي تفجددري نددووي آ ددر أو التشددجيع علي د أو املشدداركة
في بأي وسيلة.
( )3أي ش ددخل يق ددوم [أو ج دداول القي ددام] ،عم دددان أو بإمه دداالن مند د  ،بفع ددل بظ ددور ووج ددب الفق ددرة  3م ددن ه ددذه امل ددادة
املددذكورة عالي د إمنددا هددو شخص دان يرتكددب جرميددة يُعاقردب عليه دا القددانون بالسددجن لف د ة ال تتجدداوز [ ] سددنوات أو
بدفع رامة ال تتجاوز [ ] أو كالن العقوبتّ معان.
( )1أي شددخل يشددارع يف التخطددي أو اإلعددداد جلرميددة موضددحة يف الفقددرة اجلزئيددة (أ) إمنددا هددو شخصدان يرتكددب جرميددة
ويكددون معرض دان لعقوبددة السددجن ملدددة ال تزيددد عددن ( 3عددام) أو لغرامددة ال تزيددد عددن ( ) أو لك دالن مددن العقددوبتّ
معان.
( )4الشددخل الددذي يرتكددب جرميددة موضددحة يف الفقددرة الفرعيددة (ب) إمنددا هددو شخص دان يرتكددب جرميددة ويكددون معرض دار
لعقوبة السجن ملدة ال تزيد عن ( ) عام أو لغرامة ال تزيد عن ( ) أو كالن منهما معان.
( )5يكددون حملداك [اس د الدولددة] سددلطة اال تصدداي القضددائي فيمددا يتعلددق بدداجلرائ املددذكورة يف الفقددرة  3مددن هددذه املددادة
وذلد إذا ُشدرع أي شددخل يف ارتكدداب اجلرميددة أو ارتكبهددا فعددال (أ) يف أراضددي [اسد الدولددة] ،أو (ب) علددى مددن
سدفن وطددائرات مسدجلة فيهددا وبا هدا ،أو (ص) يف أي مكددان آ در خيضددع لسدلطتها القضددائية أو لسديطرهتا ،حسددبما
()137
يع ف هبا القانون الدويل.
( )6يكددون حمل داك [اس د الدولددة] سددلطة اال تص دداي القضددائي فيمددا يتعل ددق بدداجلرائ املددذكورة يف الفق ددرة  3مددن ه ددذه
املادة واملرتكبة ارص أراضيها إذا سعى إحدى مو في هذه الدولة إىل ارتكاهبا أو ارتكبها فعالن.
المادة  -5عمليات التيتي

على المواقع

( )3جددق لفريددق التفتدديش التددابع للهيئددة املراقبددة للمعاهدددة إج دراء تفتدديش علددى املواقددع يف أي منطقددة تفتدديش يف [اس د
الدولة] وفقان ألحكام املعاهدة ووقتضدى التفتديش والددليل التشدغيلي ااداي بدالتفتيش علدى املواقدع الدذي وضدعت
اهليئة املراقبدة للمعاهددة ،وذلد بغدر توضديب وتأكيدد مدا إذا كدان تفجدري مدن تفجدريات جتدارب األسدلحة النوويدة
أو أي تفجددري نددووي آ ددر قددد أُجددري علددى حنددو يشددكل انتهاكددا للمددادة األوىل مددن املعاهدددة وبغددر القيددام ،بقدددر
اإلمك ددان ،أم ددع أي حق ددائق ووق ددائع ميك ددن أن تس دداعد يف حتدي ددد هوي ددة أي منتهد د بتم ددل ،واكتش دداف القي ددام
باألنشطة واستخدام األساليب احملظورة احملددة يف املعاهدة.
( )3جق للمفتشّ ومسداعدي املفتشدّ د دول املكدان وفحصد و ارسدة و دائفه أو صدالحياهت املنصدوي عليهدا
يف املعاهدة وذل فيما يتعلق بالتفتيش على املواقع دا دل منطقدة التفتديش وفقدان ألحكدام املعاهددة ،وجيدب علدى
كل شخل أن يسمب للمفتشّ وملساعدي املفتشّ بالقيام بذل .
( )1سددوف تقددوم [احلكومددة] [السددلطة املختصددة] بتسددهيل إج دراء عمليددات التفتدديش علددى املواقددع يف [اس د الدولددة]
وذل بتقدمي املساعدة إىل فريق التفتيش والتعاون مع يف أداء مهام وضمان قيام اآلمن هبذه الو ائف.
( )137الفقرة  3من املادة األوىل والفقرة  14من املادة الرابعة من املعاهدة؛ والفقرتان  6و 7من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
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( )4إذا تعدذر علدى فريدق التفتدديش احلصدول مدن شدخل الددذي يسديطر علدى مكدان مددا يف منطقدة التفتديش علدى املوافقددة
علددى الددد ول إىل ذل د املكددان ،جيددوز للسددلطة املختصددة ،بندداءن علددى طلددب فريددق التفتدديش ،أن تصدددر أمددر تفتدديش
بشددأن ذل د املكددان إذا اطمأنددت إىل تددوافر أسددباب معقولددة تدددعوها لالعتقدداد بددأن د ددول هددذا املكددان ضددروري
لغ ددر ارس ددة فري ددق التفت دديش ألي و يف ددة يعت ددزم القي ددام هب ددا أو أي ص ددالحية منص ددوي عليه ددا يف املعاه دددة فيم ددا
يتعلق بالتفتيش على املواقع.
( )5كددل شددخل ينتهد شددرطان يتعلددق بددالتزام التعدداون مددع فريددق التفتدديش وفقدان هلددذه املددادة أو يعمددل ،عمدددان أو إمهدداالن
من د  ،علددى عرقلددة أو تددأ ري أو انعددة أو تضددليل مف ددتش أو مراقددب أو مفددتش وطددين يف جمددرى ارسددت ألي م ددن
الو ددائف أو الصددالحيات املنصددوي عليهددا يف املعاهدددة ،إمنددا هددو شخصدان يرتكددب جرمدان يعاقددب عليد القددانون ب د[
].
المادة  -6السلطة الوطنية
( )3تقددوم [احلكومددة] [السددلطة املختصددة] [ بتعي دّ كيددان بوصددف سددلطة وطنيددة] [بإنشدداء سددلطة وطنيددة] الددا تعمددل
كجهددة اتصددال بوريددة وطنيددة للتواصددل مددع اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة ومددع الدددول األط دراف يف املعاهدددة بشددأن أي
مسألة تتعلق بأهداف املعاهدة وأ راضها أو بتنفيذها بتحقيقها.
( )3ووفق دان ألحكددام املعاهدددة ،تقددوم السددلطة الوطنيددة ،بالتعدداون مددع اإلدارات والوكدداالت واملرسسددات الوطنيددة األ ددرى
ومع اهليئة املراقبة للمعاهدة والدول األطراف يف املعاهدة ،وذل يف ا االت التالية:
(أ)

ضمان التنفيذ الفعال هلذا القانون؛

(ب) وفاء [اس الدولة] اللتزاماهتا ووجب املعاهدة؛
(ص) العم ددل كجه دة اتص ددال وطني ددة رئيس ددية م ددع اهليئ ددة املراقب ددة للمعاه دددة وم ددع ال دددول األط دراف األ ددرى يف
املعاهدة؛
(د)

إبددال اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة بنتيجددة إج دراءات املقاض دداه اجلنائيددة الددا أ ددذهتا فيمددا يتعلددق باألنش ددطة
احملظورة ووجب املعاهدة؛

(ه) التف د دداو
املعنية؛

بش د ددأن االتفاق د ددات أو ال تيب د ددات املتعلق د ددة بتنفي د ددذ املعاه د دددة ،ومتابع د ددة إبرامه د ددا م د ددع األطد د دراف

()138

(و) طل ددب املعلوم ددات م ددن األش ددخاي الطبيعي ددّ واالعتب دداريّ فيم ددا يتعل ددق بتنفي ددذ املعاه دددة واالمتث ددال هل ددا،
ومعاجلة هذه املعلومات؛
(ز) إبدرام ترتيددب تعدداوين مددع واحددد (أو أكثددر) مددن الكيانددات الوطنيددة املسددرولة عددن اإل اثددة والتخفيددف مددن آثددار
الكوارث والطوارئ اإلشعاعية؛
( )138الفقرتان  5و 56من املادة الثانية والفقرة  3من املادة الثالثة من املعاهدة؛ والفقرتان  4و 5من اجلزء األول من الربوتوكول.
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(ي) تشجيع التطبيقدات املدنيدة والعلميدة لتكنولوجيدات نظدام التحقدق واملراقبدة املنشدأ ووجدب املعاهددة والتعداون
ُ
()139
مع اهليئة املراقبة للمعاهدة والدول األطراف يف هذا ا ال؛
(ط) الوفد دداء بالواجبد ددات و ارسد ددة الصد ددالحيات املمنوحد ددة للسد ددلطة الوطنيد ددة ووجد ددب هد ددذا القد ددانون أو الل د دوائب
التنظيمية أو ووجب أي قانون آ ر لدى [اس الدولة]؛
(ي) القيام بأي مهام طارئة عرضية أو مردية إىل أداء أي من الو ائف الواردة أعاله.
المادة  -7طلب المعلومات
( )3جي ددوز [للس ددلطة الوطني ددة] [للس ددلطة املختص ددة] أن تس ددعى للحص ددول عل ددى املعلوم ددات م ددن أي ش ددخل تعتق ددد أن
حبوزت معلومات أو وثائق هلا صلة وا يلي:
(أ)

توضيب مسألة قد تثري القلق بشأن عدم االمتثال ألحكام املادة األوىل من املعاهدة ،أو

(ب) تنفيذ املعاهدة أو إنفاذ هذا القانون.
( )3يكون الشخل قد ارتكب جرمان يعاقب علي بد[حتدد العقوبة] إذا:
(أ)

يقد د ّدم املعلوم ددات أو الوث ددائق املطلوب ددة دون ع ددذر معق ددول ،وذلد د بالق دددر املس ددتطاع لالس ددتجابة ل ددذل
الطلب؛

(ب) قدم عمدان معلومات كاذبة أو مضللة أو وثائق مزورة.
المادة  -9القانون الجنائي
يسري [القانون اجلنائي] [القانون املطلق واملعمول ب ] على املخالفات املنصوي عليها يف هذا القانون.
المادة  -7االمتيازات والحصانات
تتمت ددع اهليئ ددة املراقب ددة للمعاه دددة ،ومن دددوبو ال دددول األط دراف ،وك ددذل ب دددالئه ون دواهب ومستش دداروه  ،و ثل ددو األعض دداء
املنتخبددون يف ا ل د التنفيددذي ،وكددذل بدددالئه ون دواهب ومستشدداروه  ،واملدددير العددام ،واملفتشددون ومسدداعدو املفتشددّ
ومو فد ددو اهليئد ددة املراقبد ددة للمعاهد دددة يف [اس د د الدول د ددة] باالمتيد ددازات واحلصد ددانات الالزمد ددة ألداء و د ددائفه  ،حسد ددبما ه د ددو
منصوي علي يف املعاهدة.
المادة  -11اللوائح التنظيمية
جي ددوز [للحكوم ددة] [للس ددلطة املختص ددة] أن تص دددر ل دوائب تنظيمي ددة تتن دداول املس ددائل الض ددرورية أو املر ددوب فيه ددا م ددن أج ددل
القيام وا يلي:
(أ)

إعطاء هذا القانون قوة النفاذ القانونية الكاملة؛

( )139الفقرة  33من املادة الرابعة من املعاهدة.
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(ب) تنفيذ [اس الدولة] اللتزاماهتا ووجب املعاهدة؛
(ص) تنفيذ أي اتفاو أو ترتيب مربم مع اهليئة املراقبة للمعاهدة ووجب املعاهدة؛
(د) تنفي ددذ أي تغيد دريات ذات ط ددابع إداري وتق ددين جت ددري عل ددى الربوتوك ددول واملالح ددق املرفقد دة باملعاه دددة وتواف ددق
اهليئة املراقبة للمعاهدة على مثل هذه التغريات؛
(ه) تنفيذ التعديالت الا توافق الدول األطراف على إد اهلا على املعاهدة.
المادة  -11بدء سريان ميعول مواد المعاهدة ودخولها حيز التنييذ
( )3يبدددأ س دريان مفعددول م دواد املعاهدددة ود وهلددا حيددز التنفيددذ [ ] [دون حاجددة إىل ل دوائب تنظيميددة] يف اليددوم الددذي
يت في [ اصدار] [ نشر] هذا القانون.
( )3يبدددأ س دريان مفعددول م دواد املعاهدددة ود وهلددا حيددز التنفيددذ [ ] يف اليددوم الددذي حتدددده مددن [السددلطة املختصددة]
لذل بناء على أمر صادر منها.
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المرفق 3
تعديل القانون الجنائي

حكم جنائي نموذجي بش ن المعاهدة
حيث إن اجلمعية العامة لألمد املتحددة تبندت معاهددة احلظدر الشدامل للتجدارب النوويدة يف  31أيلول/سدبتمرب ،3996
وإن [اس الدولة] وقّعت [ص ّدقت] عليها يف [تارير التوقيع أو التصديق] ووجب [قرار احلكومة أو الربملان]،
وحيددث إن معاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة تتطلددب مددن الدددول األط دراف أن تتبددل اإلج دراءات الضددرورية حلظددر
ومنع التفجريات النووية،
وحيث إن [القانون اجلنائي أو أي تشدريع آ در معمدول بد ] جظدر [اسدتخدام املدواد النوويدة أو حيازهتدا أو لكهدا أو نقلهدا
أو التصددرف فيهددا علددى حنددو ددري مشددروع] وجظددر [تصددنيع األسددلحة النوويددة أو حيازهتددا أو امتالكهددا أو تطويرهددا أو نقلهددا
أو استخدامها] وجظر [تصنيع أسلحة الدمار الشامل أو تركيبها أو تطويرها]،
وحيددث إن [القددانون اجلنددائي أو أي تشدريع آ ددر معمددول بد ] جتدداص إىل التعددديل لكددي يشدتمل علددى حظددر كددل التفجدريات
النووية ،فإن مت االتفاو بالتايل على املواد التالية:
المادة  -1يُعدل [القانون اجلنائي أو أي تشريع آ ر معمول ب ] على النحو التايل:

( )3سوف يت اد ال الشروط واألحكام التالية على املادة [ ] من القانون اجلنائي:
 )#القيام بتفجري ا تبار سالي نووي أو أي تفجري نووي آ ر.

 )##التسددبب يف إج دراء تفجددري ا تبددار سددالي نددووي أو أي تفجددري نددووي آ ددر أو التشددجيع علي د أو املشدداركة في د بددأي
شكل من األشكال.
( )3سوف يت إد ال الشروط واألحكام التالية يف املادة [ ] من القانون اجلنائي:
*) يكددون حملدداك [اس د الدولددة] سددلطة اال تصدداي فيمددا يتعلددق بدداجلرائ ال دوارد ذكرهددا يف الفق درتّ  )#و )##مددن املددادة
[ ]3وذل د إذا ُش درع يف ارتكاهب ددا أو ارتكب ددت فع دالن (أ) يف أراض ددي [اس د الدول ددة] ،أو (ب) عل ددى م ددن س ددفن وط ددائرات
مسدجلة باسد الدولددة ،أو (ص) يف أي مكدان آ ددر خيضدع لواليتهددا القضدائية أو لسدديطرهتا ،حسدبما يعد ف هبمدا القددانون
الدويل.
**) يكددون حمل داك [اس د الدولددة] سددلطة اال تصدداي فيمددا يتعلددق بدداجلرائ ال دوارد ذكرهددا يف الفق درتّ  )#و )##مددن املددادة
[  ]3وذل إذا شرع أحد مواطين هذه الدولة يف ارتكاهبا أو ارتكبها فعالن ارص أراضي [اس الدولة].
المادة  -2نشر النل املنقب من القانون اجلنائي وبدء سريان مفعول قانونان
( )3تنشر [السلطة املختصة] يف [اس املنشور الر ي] النل املنقب [للقانون اجلنائي أو أي تشريع آ ر ذي صلة].
( )3يبدأ سريان مفعول ود ول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تارير [صدوره] [نشره] بصورة ر ية.
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شروط جنائية نموذجية متكاملة

()140

( )3كد ددل شد ددخل يسد ددتخدم ،بد دددون تفد ددويا قد ددانوين مشد ددروع ،أو ينشد ددر بد ددأي وسد دديلة  ،م د دواد إشد ددعاعية/نووية أو
يستخدم أو يصنع جهاز:
(أ)

بقصد التسبب يف:
‘ ‘3الوفاة أو اإلصابة اجلسمانية ااطرية؛
‘ ‘3إحلاو ضرر كبري باملمتلكات أو بالبيئة؛

(ب) إلجب ددار ش ددخل طبيع ددي أو اعتب دداري ،أو منظم ددة دولي ددة ،أو دول ددة عل ددى القي ددام بفع ددل م ددا أو االمتن دداع ع ددن
القيام بفعل ما؛
(ص) التسبب أو احتمال التسدبب يف وفداة أو يف إصدابة طدرية ألي شدخل أو إحلداو ضدرر كبدري باملمتلكدات
أو بالبيئة؛
هو شخصان سوف يعاقب [بالعقوبات الا تأ ذ يف االعتبار الطبيعة ااطرية هلذه اجلرائ (.])141
( )3ك ددل شد ددخل يقد ددوم با تب ددار تفجد ددري سد ددالي ند ددووي أو أي تفج ددري ند ددووي آ د ددر ،ه ددو شخص د دان سد ددوف يعاقد ددب
[بالعقوبات الا تأ ذ يف االعتبار الطبعة ااطرية هلذه اجلرائ ].
( )1كددل شددخل يقددوم بتصددنيع أسددلحة نوويددة أو حيازهتددا أو امتالكهددا أو تطويرهددا أو نقلهددا أو اسددتريادها أو إد اهل دا
أو حتويلهددا أو اسددتخدامها هددو شخص دان سددوف يعاقددب [بالعقوبددات الددا تأ ددذ يف االعتبددار الطبيعددة ااطددرية هلددذه
اجلرائ ].
( )4كددل شددخل يتسددبب يف أي مددن اجلدرائ الدوارد ذكرهددا عاليد يف هددذه املددادة أو يشددجع عليهددا أو يشددارع فيهددا أو
يهدددد بارتكاهبددا أو جدداول ارتكاهبددا امنددا هددو شخص دان سددوف يعاقددب [بالعقوبددات الددا تأ ددذ يف االعتبددار الطبيعددة
ااطرية هلذه اجلرائ ].
( )5كددل شددخل يسدده عمدددان مددع سددبق اإلصدرار يف ارتكدداب واحدددة أو أكثددر مددن اجلدرائ الددا ترتكبهددا جمموعددة مددن
األشددخاي الددا تعمددل لتحقيددق ددر مش د ع ،وهددو تدددعي ومسدداندة النشدداط اإلجرامددي أو الغددر اإلجرامددي
للمجموعددة [وهددو يعل د بقصددد ا موعددة مددن ارتكدداب هددذه اجلرميددة] إمنددا هددو شخص دان سددوف يعاقددب [بالعقوبددات
الا تأ ذ يف االعتبار الطبيعة ااطرية هلذه اجلرائ ].
( )6يكدون ل د[اس الدولددة] سددلطة اال تصدداي القضددائية علددى اجلدرائ الدوارد ذكرهددا يف [تددذكر هنددا املددادة ذات الصددلة]
وذل يف احلاالت التالية:
(ُ )140و رض رعت هذه الشروط واألحكام أثناء ورشة العمل حول تشريعات تطبيق املعاهدة ،الا ُع رق ردت يف الف ة من  3إىل  5تشرين
الثاين/نوفمرب  .3133وهي الشروط واألحكام تتعلق باألنشطة احملظورة واجلرائ اجلنائية ووجب قرار جمل األمن  3541واملعاهدات الدولية
وا فيها معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ،واالتفاقية الدولية ملكافحة أعمال اإلرهاب النووي ،واتفاقية احلماية املادية للمواد النووية
وتعديالهتا .وانظر كذل الوثيقة  ،CTBT/INF/2014بشأن إجراءات تتطبق.
( )141السجن لف ة ال تتجاوز [ ] سنوات أو دفع رامة ال تتجاوز [ ] ،أو كلتا العقوبتّ معان.
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(أ)

عندددما ترتكددب اجلرميددة دا ددل أراضددي [اس د الدولددة] أو علددى مددن سددفينة أو طددائرة مسددجلة با هددا أو يف
()142
أي مكان آ ر خيضع لواليتها القضائية أو لسيطرهتا ،حسبما يع ف هبا القانون الدويل؛
()143

(ب) عندما يكون اجلاين املزعوم من مواطين [اس الدولة] أو مقيمان دائمان فيها؛

(ص) عندددما يكددون اجلدداين املزعددوم موجددودان يف أراضددي [اس د الدولددة] و يددت تسددليم إىل أي دولددة أ ددرى تركددد
سلطة ا تصاصها القضائية علي وأحقيتها يف باكمت ؛
(د)

عندددما يرتكددب الفعددل اإلجرامددي ددارص [اس د الدولددة] وذل د يف حددال إذا مددا ارتكددب الفعددل اإلجرامددي
أثندداء نقددل دويل للم دواد النوويددة بددّ الدددول ،وإذا كانددت الدددول الددا هلددا سددلطة اال تصدداي القضددائي هددي
الدولة منشأ الشحنة أو اجلهة النهائية املقصود وصول الشحنة إليها.

( )142الفقرة  3من املادة األوىل والفقرة  14من املادة الرابعة من املعاهدة؛ والفقرتان  6و 7من اجلزء الثاين من الربوتوكول.
( )143يرجى مالحظة أن مصطلب مواطن ينبغي أن يشتمل أيضان على األشخاي ا لقانونيّ االعتباريّ املتواجدين يف أراضي الدولة.
فإذا ينل التشريع اجلنائي يف الدولة صراحة على ذل  ،فإن األمر سوف جتاص منا بأن ندرص يف التشريع صيا ة اصة توسع من
تطبيق هذه الشروط واألحكام على األشخاي القانونيّ وتنظي مسئوليته ومسئوليات املديرين ،انظر الباب  4من األحكام التشريعية
النموذجية ملكافحة اإلرهاب الا وضعها مكتب األم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية.
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المرفق 4
مرسوم السلطة الوطنية
()144

الديباجة

حيددث إن اجلمعيددة العامددة لألمد املتحدددة تبنددت معاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة يف  31أيلول/سددبتمرب 3996
وإن [اس الدولة] وقّعت [ص ّدقت ] عليها يف [تارير التوقيع أو التصديق] عمالن [بقرار احلكومة أو الربملان]،
وحيددث إن د يتعددّ علددى كددل دولددة ،ووجددب الفقددرة  4مددن املددادة الثالثددة مددن املعاهدددة ،أن تعددّ أو تنش د سددلطة وطنيددة
لتعمل كجهة اتصال أساسية وطنية للتواصل مع اهليئة املراقبة للمعاهدة ومع الدول األطراف األ رى،
وحيددث إن د مددن املر ددوب فيد ضددمان التنس ديق املالئد جلميددع الو ددائف ذات الصددلة الددا تقددوم هبددا السددلطة الوطنيددة علددى
املستوى الوطين،
المادة  -1تعيين السلطة الوطنية
( )3مت إنشدداء السددلطة الوطنيددة املعنيددة وعاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة ووجددب هددذا املرسددوم لتعمددل كجهددة
اتصددال أساسددية وطنيددة للتواصددل مددع اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة ومددع الدددول األطدراف يف املعاهدددة بشددأن أي مسددألة
تتعلق بأهداف املعاهدة وأ راضها أو بتطبيق املعاهدة.
( )3وووجدب هدذا املرسدوم مت تعيدّ [السدلطة املختصدة] باعتبارهددا السدلطة الوطنيدة [أو] يدت تشدكيل السدلطة الوطنيددة
على النحو التايل.] [ :
المادة  -2وظائف السلطة الوطنية
التعداون مددع اإلدارات والوكداالت واملرسسددات الوطنيدة األ ددرى ومدع اهليئددة املراقبدة للمعاهدددة والددول األ ددرى األطدراف يف
املعاهدة ،ووفقان ألحكام املعاهدة ،تقوم السلطة الوطنية بالو ائف التالية:
(أ)

ضمان التنفيذ الفعال هلذا القانون؛

(ب) والوفاء [اس الدولة] بالتزاماهتا ووجب املعاهدة؛
(ص) العمدل كجهددة اتصدال وطنيددة رئيسدية للتواصددل مددع اهليئدة املراقبددة للمعاهددة ومددع الددول األطدراف األ ددرى
يف املعاهدة؛
(د)

إبال

اهليئة املراقبة للمعاهدة بنتيجة اإلجراءات اجلنائية املتعلقة باألنشطة احملظورة ووجب املعاهدة؛

( )144استُ ر
كمل هذا النموذص أثناء حلقة العمل املتعلقة بتدارس تدابري التنفيذ الوطنية ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية .وانظر
أيضان البابّ  7-1و 3-4من هذا الدليل.
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بشد د ددأن االتفاقد د ددات أو ال تيبد د ددات املتصد د ددلة بتنفيد د ددذ املعاهد د دددة ،ومتابعد د ددة هد د ددذه االتفاقيد د ددات أو

(ه) التفد د دداو
()145
ال تيبات؛

(و) طل ددب املعلوم ددات م ددن األش ددخاي الطبيعي ددّ واالعتب دداريّ فيم ددا يتعل ددق بتنفي ددذ املعاه دددة واالمتث ددال هل ددا،
وحتليل ومعاجلة هذه املعلومات؛
(ز) إبدرام ترتيددب تعدداوين مددع واحددد (أو أكثددر) مددن الكيانددات الوطنيددة املسددرولة عددن اإل اثددة والتخفيددف مددن آثددار
الكوارث والطوارئ اإلشعاعية؛
(ي) تش ددجيع التطبيق ددات املدني ددة والعلمي ددة لتكنولوجي ددات نظ ددام التحق ددق واملراقب ددة ال ددذي مت إنش دداءه ووج ددب
()146
املعاهدة والتعاون مع اهليئة املراقبة للمعاهدة والدول األطراف يف هذا ا ال؛
(ط) الوف دداء بالواجب ددات و ارس ددة الص ددالحيات املمنوح ددة للسد ددلطة الوطني ددة ووج ددب ه ددذا الق ددانون أو الل د دوائب
التنظيمية أو ووجب أي قانون آ ر لدى [اس الدولة]؛
(ي) القيام بأي مهام عرضية أو مردية إىل قيام السلطة الوطنية بأي من الو ائف الواردة أعاله.
المادة  -3مرافق الرصد
تقدوم [السدلطة الوطنيدة] [السدلطة املختصدة] ،بالتعداون مدع اإلدارات والوكداالت واملرسسدات الوطنيدة األ درى ،ومدع اهليئدة
املراقبة للمعاهدة والدول األطراف يف املعاهدة ،وا يلي:
(أ) التعاون مع اهليئة املراقبة للمعاهدة يف إنشداء مرافدق رصدد وطنيدة وحتدديثها وتشدغيلها وصديانتها ،ودا يف ذلد
تزويدددها بوسددائل االتصدداالت الالزمددة كجددزء مددن نظددام الرصددد الدددويل ،وددا يسددمب للسددلطة الوطنيددة بالوفدداء
ب ددإجراءات التحق ددق واملراقب ددة ،وال ددد ول يف اتفاق ددات أو ترتيب ددات م ددع اهليئ ددة املراقب ددة للمعاه دددة و ريه ددا م ددن
األطد دراف األ ددرى ،وحي ددازة األر أو شد درائها أو اس ددتئجارها وت ددوفري املراف ددق املتص ددلة تتحق ددق مث ددل ه ددذه
األ را ؛
(ب) إنشاء أو تعيّ مرفق ليعمل كمركز بيانات وطين لتبادل البيانات مع مركز البيانات الدويل؛
(ص) إرسال البيانات الا مت احلصول عليهدا مدن احملطدات الوطنيدة التابعدة لنظدام الرصدد الددويل إىل مركدز البياندات
الدويل؛
(د) إنشاء أو تعيّ مرفق ليعمل كمرفق وطين متعاون مع نظام الرصد الدويل.
المادة  -4التيتي

على المواقع

تقددوم [السددلطة الوطنيددة] [السددلطة املختصددة] ،بالتعدداون مددع اإلدارات والوكدداالت واملرسسددات الوطنيددة األ ددرى ،ومددع اهليئددة
املراقبة للمعاهدة والدول األطراف يف املعاهدة ،باملهام التالية:
( )145الفقرتان  5و 56من املادة الثانية والفقرة  3من املادة الثالثة من املعاهدة؛ والفقرتان  4و 5من اجلزء األول من الربوتوكول.
( )146الفقرة  33من املادة الرابعة من املعاهدة.

72

مشروع صيغة منقحة ،آذار/مارس 3131

(أ)

ترشيب لتعيّ مفتشّ ومساعدي مفتشّ؛

(ب) تسهيل سري عمليات التفتيش على املواقدع يف [اسد الدولدة] وذلد عدن طريدق مسداعدة فريدق التفتديش،
والتعدداون معد يف النهددو وهامد واالتصددال مددع الكيانددات الوطنيددة األ ددرى جلميددع األ درا ذات الصددلة
بالتفتيش على املواقع؛
(ص) تعيّ نقاط د ول يف [اس الدولة] لعمليات التفتيش على املواقع؛
(د)

احلصددول علددى رق د تددر يل ط دريان دبلوماسددي دائد لطددائرة ددري مرتبطددة باملواعيددد موضددوعة يف أي وقددت
حتت تصرف فريق التفتيش؛

(ه) اإلقرار باستالم اإل طار بالتفتيش مدن اهليئدة املراقبدة للمعاهددة ،وضدمان الدد ول الفدوري لفريدق التفتديش
إىل املواقددع ،وتزويددد فريددق التفتدديش بوسددائل الراحددة الضددرورية وال تيددب هلددا ،وضددمان عملد بأمددان أثندداء فد ة
التفتيش؛
(و) القيددام بفحوصددات علددى املعدددات قبددل التفتدديش وعقددد جلسددات توعيددة وإحاطددة لفريددق التفتدديش وا دداذ
إجراءات ما بعد إجراء التفتيش؛
(ز) تعيّ مفتشّ وطنيّ ملرافقة فريق التفتيش ومساعدت ؛
(ي) إصدار توجيهات ألي شخل أو هيئة لغر

تسهيل عملية التفتيش على املواقع؛

(ط) إصدار شهادة للتعريف هبوية املفتشّ واملراقبّ واملفتشّ الوطنيّ.
المادة  -5طلب المعلومات
( )3سددوف تشددارع [السددلطة الوطنيددة] [السددلطة املختصددة] مددع اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة والدددول األط دراف يف املعاهدددة
يف عمليدات التشداور واإليضداحات فيمدا يتعلددق باملسدائل الدا قدد تثدري القلددق بشدأن احتمدال عددم االمتثدال لشددروط
()147
وأحكام املادة األوىل من املعاهدة.
([ )3جيد ددوز أن تتعد دداون [السد ددلطة الوطنيد ددة] مد ددع اهليئد ددة املراقبد ددة للمعاهد دددة والد دددول األط د دراف يف املعاهد دددة يف تطبيد ددق
إج د دراءات بند دداء الثقد ددة فيمد ددا يتعلد ددق بد ددالتفجريات الكيميائيد ددة] أو سد ددوف [تتعد دداون [السد ددلطة الوطنيد ددة] السد ددلطة
املختصد ددةمع اهليئد ددة املراقبد ددة للمعاهد دددة يف إج د دراءات بند دداء الثقد ددة وسد ددوف طد ددر السد ددلطة الوطنيد ددة اهليئد ددة املراقبد ددة
للمعاهدددة بددالتفجريات الكيميائيددة الددا يددت فيهددا اسددتخدام [ ]111طددن أو أكثددر مددن م دواد ناسددفة مددن مكدداف
()148
‘ي إن ي‘ تُفجر يف تفجري واحد يف أراضي [اس الدولة]].
( )1جيددوز للسددلطة الوطنيددة أن تطلددب املعلومددات مددن أي شددخل تعتقددد أن حبوزت د معلومددات أو وثددائق هلددا صددلة وددا
يلي:
( )147الفقرات من  39إىل  11من املادة الرابعة من املعاهدة.
( )148الفقرة  68من املادة الرابعة من املعاهدة؛ والفقرتان  3و 3من اجلزء الثالث من الربوتوكول :تزود كل دولة طرف على أساس
ا تياري تطوعي األمانة الفنية بإ طارات ،من املفضل أن يكون مسبقان ،بتفجريات كيميائية معينة قد جتريها هذه الدولة.
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(أ)

توضيب مسألة قد تثري القلق بشأن عدم االمتثال الدول ألحكام املادة األوىل من املعاهدة،

(ب) توضيب ما قد يلزم حلل مسألة أو مشكلة هرت أثناء التفتيش على املواقع؛
(ص)
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تطبيق املعاهدة.
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المرفق 5
قرار بش ن امتيازات وحصانات اللجنة التحضيرية
المادة  -1أل را

هذا القرار سوف يكون للمصطلحات والتعبريات التالية املعاين التالية املخصصة هلا هنا:

مو فددو اللجنددة التحض دريية للهيئددة املراقبددة للمعاهدددة يعددين مددو في األمانددة الفنيددة املرقتددة للجنددة التحضدريية للهيئددة املراقبددة
للمعاهدة.
اللجنددة التحض دريية للهيئددة املراقبددة للمعاهدددة يعددين اللجنددة التحض دريية للهيئددة املراقبددة ملعاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب
النوويددة املنشددأة بددالقرار الددذي اعتمدت د الدددول املوقعددة علددى معاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة يف نيويددورع يف 39
تشرين الثاين/نوفمرب 3996؛
ثلدو الددول األعضداء يعدين املنددوبّ وندواهب واملستشدارين املعتمددين يف الوفدود املمثلدة للددول لددى اللجندة التحضدريية
للهيئة املراقبة للمعاهدة.
المادة  -2اللجندة التحضدريية للهيئدة املراقبدة ملعاهددة احلظدر الشدامل للتجدارب النوويدة املنشدأة بدالقرار املعتمدد يف نيويدورع
يف  39تشدرين الثداين/نوفمرب  3996وهدي منظمددة دوليدة ذات أهليدة قانونيدة [ووجددب سدند مدن القدانون يف التشدريع ذي
الصلة]*(.)149
المممادة  -3تتمتددع اللجنددة التحض دريية للهيئددة املراقبددة ملعاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة باالمتيددازات واحلصددانات
التالية يف أراضي [اس الدولة] [كما هي بددة يف يذكر اس التشريع ذي الصلة]*(:)150
(أ)

احلصانة من الدعاوى واإلجراءات القانونية الا قد ترفع ضدها يف احملاك ؛

(ب) د ول األماكن احملظور د وهلا ولإلطالع على الوثائق وامللفات الر ية احملفو ة يف األرشيف؛
(ص) احلص ددانة يف اس ددتثناء تلك ددات وأص ددول اللجن ددة التحض د دريية م ددن التفت دديش واالس ددتيالء واملص ددادرة ون ددزع
امللكية أو أي شكل آ ر من أشكال تد ل الدول يف عملها؛
(د)

اإلعف د دداء م د ددن الض د درائب املباش د ددرة و د ددري املباش د درة ،باس د ددتثناء الرس د ددوم املتعلق د ددة بتزوي د ددد اللجن د ددة التحض د دريية
باادمات واملرافق العامة؛

(ه) اإلعفدداء مددن الض درائب والرسددوم اجلمركيددة املقددررة علددى اسددترياد أو تصدددير األجهددزة املخصصددة لالسددتعمال
الر ي للجنة التحضريية يف [اس الدولة]؛
( )149روا يكون النل املوضوع بّ قوسّ هو نصان ضروريان يف حالة إذا ما كان املنظمة الدولية مطالبة بأن يت تسجيلها وقتضى
تشريع وطين لكي يع ف هبا دا ل أراضي الدولة أو لكي تت اإلشارة إىل معاهدة األم املتحدة لعام  3946بشأن االمتيازات
واحلصانات.
( )150روا يكون النل املوضوع بّ قوسّ هو نصان ضروريان يف حالة إذا ما كان املنظمة الدولية مطالبة بأن يت تسجيلها وقتضى
تشريع وطين لكي يع ف هبا دا ل أراضي الدولة أو لكي تت اإلشارة إىل معاهدة األم املتحدة لعام  3946بشأن االمتيازات
واحلصانات.
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(و) اإلعفدداء مددن أي قيددود وض دواب علددى اسددترياد أو تصدددير األجهددزة املخصصددة لالسددتعمال الر ددي للجنددة
التحضريية؛
(ز) أسددعار خمفضددة فيمددا يتعلددق باالتصدداالت الربقيددة والربقيددات الصددحفية املخصصددة لالسددتعمال الر ددي للجنددة
التحضريية.
المممادة  -4يف إطددار ارسددة و ددائفه يتمتددع ثلددو الدددول األعضدداء يف اللجنددة التحض دريية للهيئددة املراقبددة للمعاهدددة، ،
باالمتيازات واحلصانات التالية يف أراضي [اس الدولة] كما هي بددة يف [ يذكر اس التشريع ذي الصلة] *(:)151
(أ)

احلصددانة مددن الدددعاوى واإلجدراءات القانونيددة ،الددا قددد تتخددذ ضدددها علددى درار تلد احلصددانات املمنوحددة
للهيئات الدبلوماسية؛

(ب) االطالع على حرمة احملفو ات الر ية احملظورة واحملفو ة يف األرشيف ،على رار اهليئات الدبلوماسية؛
(ص) اإلعفاء من الضرائب والرسوم اجلمركية ،على رار اهليئات الدبلوماسية.
المممادة  -5يتمتددع مو فددو اللجنددة التحض دريية للهيئددة املراقبددة للمعاهدددة باالمتيددازات واحلصددانات التاليددة يف أراضددي [اس د
الدولة] كما هي بددة يف [عنوان التشريع ذي الصلة] *(:)152
(أ)

احلصددانة مددن الدددعاوى واإلج دراءات القانونيددة الددا قددد تقددام ضددده فيمددا يتعلددق وددا يفعلون د أو يتقاعسددون
عن فعل يف سياو أداء مهامه الر ية؛

(ب) اإلعفدداء مددن الض درائب فيم ددا يتعلددق باملرتبددات والتعويضددات ال ددا يتلقو ددا كم دو فّ يف اللجنددة التحض دريية
للهيئة املراقبة للمعاهدة؛
(ص) اإلعفدداء مددن الرسددوم اجلمركيددة فيمددا يتعلددق باسددترياد أو تصدددير أمتعددته الشخصددية يف سددياو أداء مهددامه
الر ية.
المادة  -6يتمتع األمدّ التنفيدذي للجندة التحضدريية للهيئدة املراقبدة للمعاهددة باالمتيدازات واحلصدانات التاليدة يف أراضدي
[اس الدولة] كما هي بددة يف [عنوان التشريع ذي الصلة] *(:)153
(أ)

احلصددانة مددن ال دددعاوى واإلج دراءات القانونيددة ،ال ددا قددد تقددام ض ددده علددى درار احلص ددانة الددا ددنب هليئ دة
دبلوماسية؛

( )151روا يكون النل املوضوع بّ قوسّ هو نصان ضروريان يف حالة إذا ما كان املنظمة الدولية مطالبة بأن يت تسجيلها وقتضى
تشريع وطين لكي يع ف هبا دا ل أراضي الدولة أو لكي تت اإلشارة إىل معاهدة األم املتحدة لعام  3946بشأن االمتيازات
واحلصانات.
( )152روا يكون النل املوضوع بّ قوسّ هو نصان ضروريان يف حالة إذا ما كان املنظمة الدولية مطالبة بأن يت تسجيلها وقتضى
تشريع وطين لكي يع ف هبا دا ل أراضي الدولة أو لكي تت اإلشارة إىل معاهدة األم املتحدة لعام  3946بشأن االمتيازات
واحلصانات.
( )153روا يكون النل املوضوع بّ قوسّ هو نصان ضروريان يف حالة إذا ما كان املنظمة الدولية مطالبة بأن يت تسجيلها وقتضى
تشريع وطين لكي يع ف هبا دا ل أراضي الدولة أو لكي تت اإلشارة إىل معاهدة األم املتحدة لعام  3946بشأن االمتيازات
واحلصانات.
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(ب) حدق د ددول أمدداكن اإلقامددة واألمداكن الر يددة احملظددورة واالطددالع علدى بفو ددات األرشدديف الر يددة ،علددى
رار ما مينب هليئة دبلوماسية؛
(ص) اإلعفاء من الضرائب والرسوم اجلمركية ،على رار ما مينب لعضو اهليئة الدبلوماسية.
المممادة  -7يف سددياو ارسددته ملهددامه يتمتددع اادرباء الددذين يددردون مهددام ر يددة بالنيابددة عددن اللجنددة التحضدريية للهيئددة
املراقبددة للمعاهدددة ، ،باالمتيددازات واحلصددانات التاليددة يف أراضددي [اس د الدولددة] كمددا هددي بددددة يف [عن دوان التش دريع ذي
الصلة] *(:)154
(أ)

احلصددانة مددن الدددعاوى واإلجدراءات القانونيددة الددا قددد تقددام ضددده فيمددا يتعلددق وددا يفعلوند أو يغفلددون فعلد
يف سياو أداء مهامه الر ية ،على رار ما مينب ألعضاء اهليئة الدبلوماسية؛

(ب) الد ول إىل بفو ات األرشيف الر ية ،احملظورة على رار ما مينب للهيئة الدبلوماسية.
المممادة  -9ال تسددري االمتيددازات واحلصددانات املمنوحددة ووجددب هددذه املعاهدددة يف حدداالت اصددة معينددة الددا تتنددازل
فيهددا اللجنددة التحض دريية للهيئددة املراقبددة للمعاهدددة ،أو األمددّ التنفيددذي للجنددة التحض دريية للهيئددة املراقبددة للمعاهدددة ،أو
حكومة الدولة العضو املعنية ،بالتفتيش عن هذه االمتيازات أو احلصانات حسب مقتضى احلال.

( )154روا يكون النل املوضوع بّ قوسّ هو نصان ضروريان يف حالة إذا ما كان املنظمة الدولية مطالبة بأن يت تسجيلها وقتضى
تشريع وطين لكي يع ف هبا دا ل أراضي ال دولة أو لكي تت اإلشارة إىل معاهدة األم املتحدة لعام  3946بشأن االمتيازات
واحلصانات.
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