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املؤمتر املعين بتسهيل بـدء نفـاذ معاهـدة         
 احلظر الشامل للتجارب النووية

   ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٣-٢١نيويورك، 
 تقرير املؤمتر  

 
 مقدمة  

، املـؤمتر  ٢٠٠٥سـبتمرب  / أيلـول ٢١يف األمني العام لألمم املتحدة، كـويف عنـان،      افتتح   - ١
جارب النووية الذي عقد عمال باملادة الرابعـة        املعين بتسهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للت       

 . املناسبةذه هبكلمةألقى وعشرة من املعاهدة، 
التالية، اليت كانت قد أودعـت صـكوك تصـديقها     ١١٧ الـوشاركت يف املؤمتر الدول     - ٢

عة اليت مل تكن قد أودعت صكوك تصديقها قبـل          على املعاهدة قبل افتتاح املؤمتر، والدول املوقّ      
إســبانيا، أســتراليا، إريتريــا، االحتــاد الروســي، أذربيجــان، األرجنــتني، األردن،  : ح املــؤمترافتتــا

ــا،  أفغانســتان، إســرائيل، إســتونيا،  ــا، أملاني ــة املتحــدة،  إكــوادور، ألباني أنتيغــوا اإلمــارات العربي
ة، أوكرانيـا، مجهوريـة إيـران اإلسـالمي       أوزبكسـتان،     أوروغـواي،   أنغوال،  وبربودا، إندونيسيا،   

بـاراغواي، الربازيـل، الربتغـال، بـروين دار السـالم، بلجيكـا،             بـاالو،   إيطاليـا،   أيسلندا،  ،  أيرلندا
بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسـك، بولنـدا، بوليفيـا، بـريو،           بوتسوانا،  بنما،  بنغالديش،  بلغاريا،  

ربيـة الليبيـة،    اجلزائر، جزر مارشـال، اجلماهرييـة الع      جامايكا،  بيالروس، تايلند، تركيا، تونس،     
ــة التشــيكية،   ــا املتحــدة،  اجلمهوري ــة ترتاني ــا،   مجهوري ــة كوري ــة، مجهوري ــة الدومينيكي اجلمهوري

مجهوريـة الو الدميقراطيـة الشـعبية، مجهوريـة مقــدونيا اليوغوسـالفية السـابقة، جنـوب أفريقيــا،        
 ســـان مـــارينو، ســـري النكـــا، رومانيـــا، زمبـــابوي، الـــدامنرك، روانـــدا، جيبـــويت، جورجيـــا، 
سورينام، السويد، سويسـرا، سـرياليون،    السنغال،  سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة،    السلفادور،  

 فرنســا، الفلــبني، فرتويــال غينيــا، شــيلي، صــربيا واجلبــل األســود، الصــني، عمــان، غواتيمــاال،   
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، فنلنـدا، فييـت نـام، قـربص، قطـر، كازاخسـتان، الكرسـي الرسـويل،                 ) البوليفارية -مجهورية  (
ــا ــتاريكا،  كرواتي ــدا، كوس ــت،  ، كن ــا، الكوي ــا، لكســمربغ،    كولومبي ــا، التفي ــاس، كيني كرييب
مصـر، املغـرب، املكسـيك، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى              مالطـة، مـايل،     ماليزيا،  ليتوانيا،  

نيوزيلنـدا،  نيكـاراغوا،   النرويج، النمسا، نيجرييـا،     ناميبيا،  موناكو،  منغوليا،  يرلندا الشمالية،   أو
 . هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونانهاييت،

ترينيـداد  : ة التالي ياألخرالدول   من النظام الداخلي، حضرت املؤمتر       ٤٠ووفقا للمادة    - ٣
 .، وكوباوتوباغو، والعراق

 مـــن النظـــام الـــداخلي، حضـــرت املـــؤمتر الوكـــاالت املتخصصـــة   ٤١ووفقـــا للمـــادة  - ٤
االحتـاد الربملـاين    االحتـاد األفريقـي،      :ولية التاليـة  واملنظمات ذات الصلة واملنظمات احلكومية الد     

ــدويل،  ــث،  وال ــة الكمنول ــة،   وأمان ــدول العربي ــة ال ــة،    وجامع ــة حظــر األســلحة الكيميائي منظم
 .الوكالة الدولية للطاقة الذريةو
 غـري حكوميـة   اتمنظمـ مثـاين    من النظـام الـداخلي، حضـرت املـؤمتر    ٤٣ووفقا للمادة   - ٥

 .CTBT – Art.XIV/2005/INF.3 ة الوثيقيرد بياهنا يف
ــرد  - ٦ ــة وتـ ــالوفود  CTBT – Art.XIV/2005/INF.2/Rev.1يف الوثيقـ ــة بـ ــة إىل قائمـ  املنتدبـ

 وفــود الــدول املشــاركة والــدول األخــرى والوكــاالت املتخصصــة واملنظمــات يهــاف املــؤمتر، مبــا
 . واملنظمات غري احلكوميةذات الصلة واملنظمات احلكومية الدولية

 
 رارات التنظيمية واإلجرائيةالق  

، انتخــب املــؤمتر،  ٢٠٠٥ ســبتمرب/ أيلــول٢١يف اجللســة العامــة األوىل، املعقــودة يف    - ٧
 وألقـى الـرئيس كلمـة       . رئيسا للمؤمتر  وزير خارجية أستراليا، السيد ألكسندر داونر،     بالتزكية،  

 .بتلك املناسبة
 .)CTBT – Art.XIV/2005/1( الداخلي ه املؤمتر نظاماعتمدويف اجللسة ذاهتا،  - ٨
ـــويف اجللســة ذاهت - ٩ ــرّ ـــــ ــت واجلـــدول     ا أيضــا، أق ــال املؤق ــؤمتر جــدول األعم ــزمين  امل ال
)CTBT – Art.XIV/2005/2( ،ن جدول األعمال البنود التاليةوتضّم: 

 . أو ممثّله األمني العام لألمم املتحدةِقبلافتتاح املؤمتر من  - ١ 
 .نتخاب الرئيسا - ٢ 
 . النظام الداخلياعتماد - ٣ 
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 .إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى - ٤ 
 . الرئيسخبالفانتخاب أعضاء املكتب  - ٥ 
 :وثائق تفويض املمثّلني لدى املؤمتر - ٦ 
 ؛تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض )أ(  
 .تقرير جلنة وثائق التفويض )ب(  
 . تعيني أمني املؤمترتثبيت - ٧ 
كلمــة األمــني التنفيــذي للجنــة التحضــريية ملنظمــة معاهــدة احلظــر الشــامل          - ٨ 

 .للتجارب النووية
 . تسهيل بدء نفاذ املعاهدةعلىعرض لتقرير مرحلي عن التعاون  - ٩ 
عـة حـول تسـهيل بـدء نفـاذ      قة واملوقّتبادل عام لـآلراء فيمـا بـني الـدول املصـدّ          - ١٠ 

 .وويةمعاهدة احلظر الشامل للتجارب الن
دة النظر يف مشروع اإلعالن النهائي والتدابري الرامية إىل تيسري بدء نفاذ معاهـ          - ١١ 

 .احلظر الشامل للتجارب النووية
 .عةكلمات الدول غري املوقّ - ١٢ 
 .كلمة باسم املنظمات غري احلكومية - ١٣ 
 . وثيقة ختاميةاعتماد - ١٤ 
 .ةة الرابعة عشرة من املعاهد من املاد٣أي مسائل ناشئة عن الفقرة  - ١٥ 
 .اعتماد تقرير املؤمتر - ١٦ 
 .اختتام املؤمتر - ١٧ 

ي  مــن النظــام الــداخلي، انتخــب املــؤمتر ممثّلــ٦، ووفقــا للمــادة أيضــاويف اجللســة ذاهتــا  - ١٠
 .نوابا لرئيس املؤمترأوكرانيا وسويسرا وشيلي ونيجرييا 

 مـن النظـام الـداخلي، وبنـاء علـى           ٤وفقـا للمـادة     ، أنشأ املؤمتر،    أيضاويف اجللسة ذاهتا     - ١١
أوكرانيـا وكرواتيـا والنمسـا ونيجرييـا         فـة مـن ممثّلـي     اقتراح الرئيس، جلنـة لوثـائق التفـويض مؤلّ        

، يف جلسـته  (CTBT – Art.XIV/2005/5)واعتمد املؤمتر تقرير جلنة وثائق التفـويض  . ونيوزيلندا
 .مربسبت/ أيلول٢٣املعقودة يف الرابعة، العامة 
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ترشــيح املــؤمتر أقــر  مــن النظــام الــداخلي، ١١، ووفقــا للمــادة أيضــاويف اجللســة ذاهتــا  - ١٢
 نوبوياسو آيب، وكيل األمني العام لشؤون نـزع السـالح، األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة،        السيد

 . للمؤمتراكون أمينيل، األمني العام لألمم املتحدةمن قِِِبل 
 

 أعمال املؤمتر  
 :جلسات عامة وكانت الوثائق التالية معروضة عليهأربع  املؤمتر ما بلغ جمموعه عقد - ١٣

CTBT – Art.XIV/2005/1  النظام الداخليمشروع  
CTBT – Art.XIV/2005/2   مشروع جدول األعمال املؤقت 

CTBT – Art.XIV/2005/3/Rev.1  

 
ــات   ــة معلوم ــن   وثيق ــة م ــة مقّدم ــة   خلفي ــة املؤقت ــة الفني ــة األمان للجن

 ،التحضـــريية ملنظمـــة معاهـــدة احلظـــر الشـــامل للتجـــارب النوويــــــة
ــاذ معاهــدة احلظــر الشــامل    أعــدت للمــؤمتر   ــدء نف املعــين بتســهيل ب

 )٢٠٠٥نيويورك، (للتجارب النووية 
CTBT – Art.XIV/2005/4              األنشطة اليت اضطلعت هبا الدول املوقّعـة والـدول املصـّدقة مبوجـب

املعـين بتسـهيل     ٢٠٠٣ن اخلتـامي ملـؤمتر عـام        من اإلعال ) ك(التدبري  
 خــالل الفتــرة بــدء نفــاذ معاهــدة احلظــر الشــامل للتجــارب النوويــة 

 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول- ٢٠٠٣سبتمرب /أيلول
CTBT – Art.XIV/2005/5             وثائق تفويض املمثّلني لدى املؤمتر املعين بتسـهيل بـدء نفـاذ معاهـدة

 رير جلنة وثائق التفويضتق: احلظر الشامل للتجارب النووية
CTBT – Art.XIV/2005/WP.1        ــاذ ــدء نف ــة إىل تيســري ب ــدابري الرامي ــامي والت ــالن اخلت مشــروع اإلع

 معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية
CTBT – Art.XIV/2005/WP.2 مشروع تقرير املؤمتر 
CTBT – Art.XIV/2005/INF.1 مذكرة معلومات 
CTBT – Art.XIV/2005/INF.2  قائمة املشاركني 
CTBT – Art.XIV/2005/INF.3 قائمة املنظمات غري احلكومية 

 
، األمني التنفيـذي للجنـة التحضـريية        تيبور توث  ، ألقى السيد  ويف اجللسة العامة األوىل    - ١٤

 . املؤمترأمامملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، كلمة 
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 مـن جـدول     ٩، يف إطـار البنـد       )فنلنـدا ( السـيد تـوم غـرونبريغ        ّدمويف اجللسة ذاهتـا، قـ      - ١٥
) ج( وفقـا للتـدبري       تسـهيل بـدء نفـاذ املعاهـدة        على عن التعاون    يتقرير مرحل األعمال، عرضا ل  

مــن اإلعــالن اخلتــامي والتــدابري الراميــة إىل تيســري بــدء نفــاذ معاهــدة احلظــر الشــامل للتجــارب  
 .يل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية املعين بتسه٢٠٠٣النووية ملؤمتر سنة 

ويف اجللســة ذاهتـــا أيضـــا، قـــّدم الســـيد جــاب رامـــاكر، املمثّـــل اخلـــاص املعـــّين وفقـــا    - ١٦
من اإلعالن اخلتـامي والتـدابري الراميـة إىل تيسـري بـدء نفـاذ معاهـدة احلظـر الشـامل                     ) ه( للتدبري

سهيل بدء نفـاذ معاهـدة احلظـر الشـامل للتجـارب             املعين بت  ٢٠٠٣للتجارب النووية ملؤمتر سنة     
 .النووية، تقريرا عن أنشطته

ســبتمرب، /أيلــول ٢٣ إىل ٢١، املعقــودة مــن  الرابعــةاألوىل إىل العامــة ويف اجللســات  - ١٧
 بــني الــدول  فيمــا لــآلراءا عامــ مــن جــدول األعمــال، تبــادال١٠جـرى املــؤمتر، يف إطــار البنــد  أ

ممثّلـو الـدول   وتكلم يف تلك اجللسات .  تسهيل بدء نفاذ املعاهدةبشأنعة  املوقّالدول  ة و املصدقّ
لبانيـا، وأملانيـا،    أ االحتاد الروسـي، واألرجنـتني، واألردن، وإسـرائيل، و         :الـتالية ٥٨الـ  املشاركة  

ــوا وبربـــودا،  ــا، والربازيـــل،   وأنتيغـ ــدا، وإيطاليـ ــا، وأيرلنـ ــيا، وأوروغـــواي، وأوكرانيـ وإندونيسـ
ــال،  ــا، وبلغاوالربتغ ــدا،      ري ــنة واهلرســك، وبولن ــو، والبوس ــا فاس ــنن، وبوركين ــنغالديش، وب وب

ــة        يوبول ــة، واجلمهوري ــة الليبي ــة العربي ــر، واجلماهريي ــا، واجلزائ ــيالروس، وتركي ــريو، وب ــا، وب في
التشــيكية، ومجهوريــة كوريــا، وجنــوب أفريقيــا، والســويد، وسويســرا، وســرياليون، وشــيلي،   

ــني، وغواتيمـــاال، وفرنســـا، وا   لفلـــبني، وقطـــر، وكازاخســـتان، والكرســـي الرســـويل،     والصـ
، ومصـر،  )باسـم حركـة بلـدان عـدم االحنيـاز     (وكرواتيا، وكندا، وكولومبيا، وكينيا، وماليزيـا      

باســم االحتــاد (واملغــرب، واملكســيك، واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية  
يلندا، وهـاييت، وهنغاريـا، وهولنـدا، واليابـان،         ، والنرويج، والنمسا، ونيجرييا، ونيوز    )األورويب
 .واليونان

 مــن ٤٠، ووفقــا للمــادة ســبتمرب/ أيلــول٢٣املعقــودة يف الرابعــة؛ ويف اجللســة العامــة  - ١٨
 . ثل العراق، الدولة غري املوقعةمم  من جدول األعمال١٢يف إطار البند تكلم الداخلي،  النظام
ــا للمــادة  ، ووالعامــة اخلامســة ويف اجللســة  - ١٩ ــداخلي، ألقــ  ٤٣فق ــل ى مــن النظــام ال  داري
كلمـة باسـم    ،   مـن جـدول األعمـال      ١٣إطـار البنـد     يف  . ول، مدير رابطة حتديد األسـلحة     بكيم

 .املنظمات غري احلكومية املشاركة يف املؤمتر
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 اختتام املؤمتر  
نــاقش   مــن جــدول األعمــال،١٤ و ١١ ين، ويف إطــار البنــدالرابعــةاجللســة العامــة يف  - ٢٠

اإلعـالن اخلتـامي والتـدابري الراميـة إىل تيسـري بـدء نفـاذ معاهـدة احلظـر الشـامل           املـؤمتر واعتمـد   
ولــدى اعتمــاد اإلعــالن اخلتــامي، نــّوه . للتجــارب النوويــة، الــوارد نصــه يف مرفــق هــذا التقريــر

فرّحــب . وكوبــاترينيــداد وتوبــاغو، والعــراق : ةتاليــاملوقعــة الغــري لــي الــدول املــؤمتر حبضــور ممث
وأبلغ الرئيس املؤمتر بأنه يعتزم أن يطلـب إىل األمـني       . املؤمتر هبم وأعرب عن تقديره حلضورهم     

العـام لألمـم املتحـدة، بصـفته وديعـا للمعاهـدة، أن حييـل اإلعـالن اخلتـامي إىل مجيـع الــدول يف           
 . وأدلت فرنسا ببيان بعد اعتماد اإلعالن اخلتامي.أقرب وقت ممكن

أي � مـن جـدول األعمـال، املعنـون          ١٥ذاهتا أيضـا، نظـر املـؤمتر يف البنـد           ويف اجللسة    - ٢١
، وأحـاط علمـا باألحكـام       �ة مـن املـادة الرابعـة عشـرة مـن املعاهـد            ٣مسائل ناشئة عن الفقـرة      
 .الواردة يف تلك الفقرة

 .، نظر املؤمتر يف تقريره واعتمدهأيضاويف اجللسة ذاهتا  - ٢٢
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 املرفق 
 

 ا بتسهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويةملؤمتر املعين   
 )٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ٢٣-٢١نيويورك، (
 

اإلعــالن اخلتــامي والتــدابري الراميــة إىل تيســري بــدء نفــاذ معاهــدة احلظــر الشــامل   
 للتجارب النووية

 
 اإلعالن اخلتامي  

جتمعنــا يف نيويــورك مــن وقّعــة، احنــن الــدول املصــّدقة، جنبــا إىل جنــب مــع الــدول امل   - ١
 لتيسري بدء نفـاذ معاهـدة احلظـر الشـامل للتجـارب النوويـة               ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٣إىل   ٢١

ووفقا للوالية املسـندة إلينـا يف املـادة الرابعـة عشـرة مـن املعاهـدة، قّررنـا                   . يف أقرب وقت ممكن   
عجيـل عمليـة التصـديق      بتوافق اآلراء مـا ميكـن اختـاذه مـن تـدابري مّتسـقة مـع القـانون الـدويل لت                    

ــيص        ــايل ختل ــر وبالت ــت مبكّ ــدة يف وق ــاذ املعاه ــدء نف ــن تفجــريات جتــارب    تســهيال لب ــامل م الع
 .النووية األسلحة

وحنـــن نؤكّـــد جمـــّددا أن وقـــف مجيـــع تفجـــريات جتـــارب األســـلحة النوويـــة، ومجيـــع   - ٢
ها النـوعي،   التفجريات النووية األخـرى، بكـبح عمليـة تطـوير األسـلحة النوويـة وعمليـة حتسـين                 

وبإهناء عمليات استحداث أنواع جديدة متطّورة من األسلحة النووية، ميثّل تدبريا فّعاال لنــزع              
وبالتــايل فــإن إهنــاء مجيــع جتــارب األســلحة  . الســالح النــووي ولعــدم االنتشــار جبميــع جوانبــه 

ــة      ــق عمليـ ــبيل حتقيـ ــة يف سـ ــوة مهمـ ــكّل خطـ ــة يشـ ــزع    النوويـ ــق نـ ــل حتقيـ ــن أجـ ــة مـ  منهجيـ
 .النووي السالح

واجملتمع الدويل ملتزم بإرسـاء معاهـدة عامليـة للحظـر الشـامل للتجـارب النوويـة ميكـن           - ٣
التحقّــق منــها دوليــا وبفعاليــة، وذلــك باعتبارهــا صــكا رئيســيا يف جمــال نــزع الســالح النــووي  

 وينعكس الدعم اهلائل للمعاهدة ولبدء نفاذها املبكّـر يف التأييـد           .وعدم انتشار األسلحة النووية   
الذي أبدتـه اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة وغريهـا مـن اهليئـات واملبـادرات املتعـّددة األطـراف                      
واإلقليمية، اليت دعت إىل التوقيع والتصديق على املعاهدة يف أقرب وقت ممكن، وحثّـت مجيـع                

لقـد أكّـدنا جمـّددا أمهيـة     . وب هبذه املسألة على أرفع مستوى سياسيالدول على االهتمام الدؤ 
املعاهــدة وبــدء نفاذهــا املبكّــر للخطــوات العمليــة والتــدابري الفّعالــة مــن أجــل اجلهــود املنهجيــة   
واملتواصلة يف سبيل نزع السـالح النـووي وعـدم االنتشـار النـووي، الـيت اتفقـت عليهـا الـدول                   

 .عاجلة قضية نزع السالح النووي وعدم انتشار األسلحة النوويةاملشاركة يف حمافل دولية مل
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ونالحظ أنه قد أُحـرز تقـّدم كـبري يف التوقيـع والتصـديق علـى معاهـدة احلظـر الشـامل            - ٤
 دولـة   ١٢٥ دولـة وتصـديق      ١٧٦للتجارب النووية، اليت حقّقـت انضـماما شـبه عـاملي بتوقيـع              

 املعـين   ٢٠٠٣ صّدقت عليها منذ مؤمتر عـام        ٢١و   وقّعت عليها    ٨عليها حىت هذا اليوم، منها      
ويبّين هذا التقّدم تصميم أغلبية الدول اهلائلة القـوي علـى االمتنـاع             . بتسهيل بدء نفاذ املعاهدة   

عن القيام بأي تفجريات جتارب نووية أو أي تفجريات نوويـة أخـرى، وعلـى حظـر ومنـع أي                  
ومـن بـني الـدول      . واليتـها أو لسـيطرهتا    تفجريات نووية من هذا القبيـل يف أي مكـان خاضـع ل            

ــع واألربعــني املــذكورة يف القائمــة يف املرفــق    ــى   ٢األرب ــيت ُيشــترط تصــديقها عل  باملعاهــدة، ال
 دولـة مـن هـذه       ٣٣ دولة على املعاهدة وصـّدقت عليهـا         ٤١املعاهدة لكي يبدأ نفاذها، وقّعت      

 .وترد قائمة بأمساء تلك الدول يف التذييل. الدول
الرغم من التقّدم احملرز والدعم الدويل شبه العاملي للمعاهدة، فإننا نالحظ بقلـق       وعلى   - ٥

سـبتمرب  / أيلـول  ٢٤أنه مل يبدأ نفاذها، وقد مضت تسعة أعوام منذ فتح باب التوقيـع عليهـا يف                 
 املعـين بتسـهيل     ٢٠٠٣والتطّورات الدولية ذات الصلة، الـيت حـدثت منـذ مـؤمتر عـام               . ١٩٩٦

ة، جتعـل بـدء نفاذهـا اليـوم أكثـر إحلاحـا مـن أي وقـت مضـى، ضـمن اإلطـار                     بدء نفاذ املعاهـد   
األوســع للجهــود املتعــّددة األطــراف يف ســبيل نــزع الســالح ومراقبــة األســلحة وعــدم انتشــار    

وحنــن نؤكّــد جمــّددا اقتناعنــا القــوي بــأن بــدء نفــاذ املعاهــدة ســيعّزز الســلم    . األســلحة النوويــة
 .واألمن الدوليني

و مجيع الدول اليت مل توقّع ومل تصّدق على املعاهدة حـىت اآلن إىل أن تفعـل                 وحنن ندع  - ٦
ونـثين  . ذلك دون تأخري، وخاصة الدول اليت ُيشترط تصديقها على املعاهدة لكي يبـدأ نفاذهـا              

ــدول املدرجــة يف          ــة لتســهيل تصــديق ال ــق الظــروف املؤاتي ــة إىل خل ــود الرامي ــى اجله أيضــا عل
ا يف ذلك تدابري بناء الثقة، اليت مـن شـأهنا تشـجيع تلـك الـدول علـى                  على املعاهدة، مب   ٢ املرفق

وجنــّدد، يف الوقــت نفســه، التزامنــا . النظــر يف إمكانيــة اختيــار تصــديق املعاهــدة بطريقــة منّســقة
 .بالعمل من أجل التصديق العاملي على املعاهدة وبدء نفاذها املبكّر

 واجلهود املشتركة اليت تبذهلا الدول املوقّعـة       وحنن ندرك النطاق الواسع للجهود الثنائية      - ٧
واملصّدقة لتشجيع ومساعدة الدول اليت مل توقّـع ومل تصـّدق علـى املعاهـدة حـىت اآلن علـى أن        

وأعربنـا عـن    . وقـد اتفقنـا علـى تكثيـف جهودنـا للتشـجيع علـى تصـديق املعاهـدة                 . تفعل ذلك 
شجيع بدء نفـاذ املعاهـدة، واتفقنـا علـى أن       تقديرنا للجهود اليت يبذهلا املمثّل اخلاص يف سبيل ت        

 .يواصل دعم املنّسق املعين باملادة الرابعة عشرة
وحنن نؤكّد جمّددا، وفقا لنص املعاهدة وروحها، تصميمنا احلازم على إهناء تفجـريات              - ٨

ونــدعو مجيــع الــدول إىل أن ال تقــوم . جتــارب األســلحة النوويــة وأي تفجــريات نوويــة أخــرى 
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ومع أن االلتـزام الطـوعي املتواصـل والثابـت بوقـف التجـارب مهـم                . ن هذا القبيل  بتفجريات م 
للغاية، فإنه ال حيقّق نفس تأثري بدء نفاذ املعاهدة الذي يوفّر للمجتمـع العـاملي إمكانيـة االلتـزام                   

. الــدائم والقــانوين بإهنــاء تفجــريات جتــارب األســلحة النوويــة أو أي تفجــريات نوويــة أخــرى    
دا التزامنــا بالتزامــات املعاهــدة األساســية، ونــدعو مجيــع الــدول إىل االمتنــاع عــن    ونؤكّــد جمــّد

 .األفعال اليت من شأهنا تثبيط اهلدف والغرض من املعاهدة اليت أصبح بدء نفاذها وشيكا
وقد أكّدنا جمّددا إمياننا القوي بضرورة احملافظة على الزخم يف بناء مجيع عناصـر نظـام                 - ٩

وسـيكون  . ون قادرا على التحقـق مـن االمتثـال للمعاهـدة عنـد بـدء نفاذهـا                التحقق الذي سيك  
نظام التحقق منقطـع الـنظري مـن حيـث اّتسـاع نطاقـه العـاملي بعـد بـدء نفـاذ املعاهـدة، وبـذلك                 

ويف هـذا السـياق، سنواصـل تقـدمي     . سيكفل الثقـة يف وفـاء الـدول بالتزاماهتـا مبوجـب املعاهـدة             
التحضريية ملنظمة احلظر الشامل للتجارب النووية من إجنـاز مجيـع           الدعم الالزم لتمكني اللجنة     

مهامهــا بأقصــى كفــاءة وفعاليــة، مبــا فيهــا برنــامج التفتــيش املــوقعي والتطــوير املطّــرد والتغطيــة   
الشاملة لنظـام الرصـد الـدويل الـذي سـيكون قـادرا علـى تلبيـة متطلّبـات التحقّـق مـن االمتثـال                

 .للمعاهدة عند بدء نفاذها
وحنن ندرك أن النظام التحقّقـي للمعاهـدة، اجلـاري بنـاؤه حاليـا، سـيكون قـادرا علـى           - ١٠

حتقيق منافع علمية ومدنية، مبا فيها منافع لنظم اإلنـذار بـاألمواج السـنامية ورمبـا لـنظم اإلنـذار                    
وسنواصــل دراســة الطــرق الكفيلــة . بكــوارث أخــرى، وذلــك باإلضــافة إىل وظيفتــه األساســية

 . تلك املنافع على الصعيد الدويل وفقا للمعاهدةبضمان تقاسم
ونؤكّد جمّددا عزمنا على مواصلة العمل مـن أجـل بـدء نفـاذ املعاهـدة املبكّـر، ولـذلك                     - ١١

 .نعتمد التدابري التالية
 

 التدابري الرامية إىل تيسري بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية  
 :ضمام عاملي إىل املعاهدةاقتناعا مّنا بأمهية حتقيق ان 
سوف نبذل قصارى جهودنـا ونسـتخدم كـل مـا يتوافـق مـع القـانون الـدويل                    )أ( 

من السبل املتاحة لنا لتشجيع املزيد من التوقيع والتصـديق علـى املعاهـدة، وحنـثّ مجيـع الـدول                    
ة علـى   على احلفاظ على الزخم الذي ولّده هذا املـؤمتر مبواصـلة االهتمـام الـدؤوب هبـذه املسـأل                  

 أرفع مستوى سياسي؛
نؤّيـد ونشــّجع املبــادرات الثنائيــة واإلقليميـة واملتعــّددة األطــراف، الــيت اختــذهتا    )ب( 

البلدان املهتمة واللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجـارب النوويـة لتيسـري بـدء                
 نفاذ املعاهدة؛

05-52267 9 
 



CTBT-Art.XIV/2005/6

 

دة منها لتكون منّسقا لتعزيـز      نتفق على أن تواصل الدول املصّدقة اختيار واح        )ج( 
التعاون، من خالل مشاورات غري رمسية مـع مجيـع البلـدان املهتمـة، هبـدف التـرويج ملزيـد مـن                       

 التوقيعات والتصديقات؛
ســوف حنــتفظ بقائمــة بلــدان االتصــال مــن بــني الــدول املصــّدقة الــيت تتطــّوع    )د( 

 شطة تساعد على بدء نفاذ املعاهدة؛ملساعدة الدولة املنّسقة يف خمتلف األقاليم على ترويج أن
 ٢٠٠٣نتفق على أن يواصل املمثّـل اخلـاص، الـذي مت تعيينـه بعـد مـؤمتر عـام                     )هـ( 

املعين بتسهيل بـدء نفـاذ املعاهـدة، تقـدمي املسـاعدة للدولـة املنّسـقة يف أداء مهمتـها لتيسـري بـدء                      
 نفاذ املعاهدة؛

إنشــاء صــندوق اســتئماين يــتم  نوصــي بــأن تنظــر الــدول املصــّدقة يف إمكانيــة   )و( 
 متويله بالتّربعات لدعم برنامج َوصول للترويج للمعاهدة؛

نشّجع على تنظيم حلقـات تـدارس إقليميـة بـاالقتران مـع اجتماعـات إقليميـة                  )ز( 
 أخرى من أجل زيادة الوعي بأمهية دور املعاهدة؛

ب النوويـة أن    هنيب باللجنة التحضريية ملنظمة معاهـدة احلظـر الشـامل للتجـار            )ح( 
تواصــل أنشــطتها يف جمــال التعــاون الــدويل وتنظــيم حلقــات عمــل وحلقــات تــدارس وبــرامج     

 تدريبية يف امليدانني القانوين والتقين؛
نناشد اللجنة التحضريية ملنظمة معاهـدة احلظـر الشـامل للتجـارب النوويـة أن                )ط( 

ــاف     ــا، بإيضــاح املن ــة لتطبيقــات  تواصــل إرســاء فهــم املعاهــدة وأن تقــوم، مؤقّت ــة والعلمي ع املدني
تكنولوجيــات التحقّــق يف عــّدة جمــاالت مــن بينــها، مــثال، جمــاالت البيئــة وعلــوم وتكنولوجيــا     

 األرض ونظم اإلنذار باألمواج السنامية، ورمبا نظم اإلنذار بكوارث أخرى؛
مـا  نوصي بأن تواصل األمانة الفنية املؤقّتة تزويد الدول باملسـاعدة القانونيـة في             )ي( 

يتعلق بإجراءات التصديق وتدابري التنفيذ، وبـأن حتـافظ، يف سـبيل تعزيـز وإبـراز هـذه األنشـطة                    
 على نقطة اتصال من أجل حتسني تبادل وتعميم املعلومات والوثائق ذات الصلة؛

 ُتجمـع فيهـا    �بـؤرة �املؤقّتـة أن تواصـل العمـل مبثابـة          نطلب إىل األمانة الفنية      )ك( 
ة اليت تقوم هبا الدول املصّدقة واملوقّعة، للمساعدة علـى تيسـري بـدء نفـاذ               املعلومات عن األنشط  

 املعاهدة؛
نشّجع التعاون مع املنظمات غري احلكوميـة وسـائر عناصـر اجملتمـع املـدين مـن                  )ل( 

 .أجل دعم املعاهدة وإذكاء الوعي هبا وبأهدافها وبضرورة التبكري ببدء نفاذها
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 ميإلعالن اخلتاملشروع ا تذييل  
 

 قائمة الدول  
 

 قت على املعاهدةالدول اليت صّد - ألف 
 

 االحتاد الروسي
 أذربيجان
 األرجنتني
 األردن
 إريتريا
 إسبانيا

 سترالياأ
 إستونيا

 أفغانستان
 إكوادور
 ألبانيا
 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة
 أوروغواي
 أوزبكستان

 أوغندا
 أوكرانيا
 إيرلندا

 يسلنداإ
 إيطاليا
 يباراغوا
 البحرين
 الربازيل
 الربتغال
 بلجيكا
 بلغاريا

 بليز
 بنغالديش

 بنما
 بنن

 بوتسوانا
 بوركينا فاصو

 بولندا
 بوليفيا
 بريو

 بيالروس
 تركمانستان

 تركيا
 توغو
 تونس

 جامايكا
 اجلزائر

 جزر كوك
 اجلماهريية العربية الليبية

 اجلمهورية التشيكية
 مجهورية تنـزانيا املتحدة

  كوريامجهورية
 رية الكونغو الدميقراطيةمجهو

مجهوريـــــــــة الو الدميقراطيـــــــــة
 الشعبية

سالفيةو اليوغمجهورية مقدونيا
 السابقة

 جنوب أفريقيا
 جورجيا
 جيبويت
 الدامنرك
 رواندا
 رومانيا
 ساموا

 سان مارينو
 سانت كيتس ونيفيس

 سانت لوسيا
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغال
 السودان
 السويد
 سويسرا
 سرياليون
 سيشيل
 شيلي

 صربيا واجلبل األسود
 طاجيكستان

 ُعمان
 غابون
 غرينادا

 غيانا
 فانواتو
 فرنسا
 الفلبني
-مجهوريـة    (فنـزويال

 )البوليفارية
  فنلندا
 فيجي
 قربص
 قطر

 قريغيزستان
 كازاخستان

 الكرسي الرسويل
 كرواتيا
 كمبوديا
 كندا

 كوت ديفوار
 كوستاريكا
 الكويت
 كرييبايت
 كينيا
 فياالت

 لكسمربغ
 ليتوانيا

 خلتنشتاين
 ليسوتو
 مالطة

05-52267 11 
 



CTBT-Art.XIV/2005/6

 

 
 هنغاريا النرويج منغوليا مايل

 هولندا النمسا موريتانيا مدغشقر
 اليابان النيجر موناكو املغرب

 املكسيك
 ملديف

 -واليــــــات (ميكرونيزيــــــا 
 )املوحدة

 نيجرييا
 نيكاراغوا

 اليونان

  لندانيوزي ناميبيا اململكة املتحدة لربيطانيــــــا
  هندوراس ناورو العظمى وأيرلندا الشمالية

 
وفقـا للمـادة الرابعـة        التالية، اليت يلزم تصديقها لكي يبدأ نفـاذ املعاهـدة،          ٤٤الدول الـ    - باء 

  للمعاهدة٢ يف املرفق مدرجة عشرة،
 

 االحتاد الروسي
 األرجنتني
 إسبانيا
 أستراليا
 إسرائيل
 أملانيا

 إندونيسيا
 أوكرانيا
 ) اإلسالمية–مجهورية  (إيران
 إيطاليا

 باكستان
 الربازيل
 بلجيكا
 بلغاريا

 بنغالديش

 بولندا
 بريو
 تركيا
 اجلزائر

 مجهورية كوريا
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 مجهورية الكونغو الدميقراطية
 جنوب أفريقيا

 رومانيا
 سلوفاكيا
 السويد
 سويسرا
 شيلي
 الصني
 فرنسا

 فنلندا
 فييت نام

 كندا
 كولومبيا
 مصر

 املكسيك
ــا العظمــى    اململكــة املتحــدة لربيطاني

 يرلندا الشماليةإو
 النرويج
 النمسا
 اهلند

 هنغاريا
 هولندا

 الواليات املتحدة األمريكية
   اليابان
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    للمعاهدة٢ يف املرفق املدرجةقت على املعاهدة من بني الدول عت وصّدالدول اليت وقّ - ١
 االحتاد الروسي

 األرجنتني
 إسبانيا
 أستراليا
 أملانيا

 أوكرانيا
 إيطاليا
 الربازيل
 بلجيكا
 بلغاريا

 بنغالديش
بولندا

 بريو
 تركيا
 اجلزائر

 مجهورية كوريا
 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 جنوب أفريقيا
 رومانيا

 سلوفاكيا
 السويد
 سويسرا
 شيلي
 فرنسا

 فرنسا
 فنلندا
 كندا

 املكسيك
ــا العظمــ   ى اململكــة املتحــدة لربيطاني

 يرلندا الشماليةإو
 النرويج
 النمسا
 هنغاريا
 هولندا
 اليابان

  
 ق عليهاعت على املعاهدة ولكن مل تصّد اليت وقّ، للمعاهدة٢ يف املرفق املدرجةالدول  - ٢ 

 
 إسرائيل
 إندونيسيا

 ) اإلسالمية–مجهورية (إيران 

 الصني
 فييت نام
 كولومبيا

 مصر
 الواليات املتحدة األمريكية

 
 ع على املعاهدة اليت مل توقّ، للمعاهدة٢ يف املرفق املدرجةدول ال - ٣ 

 
  اهلند مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية باكستان

 


