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املؤمتر املعين بتسهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر       
  الشامل للتجارب النووية

        ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٢٥-٢٤نيويورك، 
  تقرير املؤمتر    
  قدمةامل    

املؤمتر املعين بتـسهيل بـدء نفـاذ معاهـدة احلظـر             افتتاح   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤مت يف     - ١
 يف واملـسمى (لرابعـة عـشرة مـن املعاهـدة     ة ا الشامل للتجارب النوويـة، الـذي عقـد عمـال باملـاد           

املمثــل الــسامي لألمــم املتحــدة ، وذلــك مــن قبــل الــسيد ســريجيو دوارتــه،  )“ملــؤمترا”يلــي  مــا
، اجلهـــة  األمـــني العـــام لألمـــم املتحـــدة عـــننيابـــةباللـــشؤون نـــزع الـــسالح، الـــذي تـــصرف  

  .للمعاهدة الوديعة
مــم املتحــدة، حاضــرا جلــسة افتتــاح  مــون، األمــني العــام لأل-وكــان الــسيد بــان كــي   - ٢

وحــضر أيــضا اجللــسة االفتتاحيــة الــسيد مايكــل ســبندلغر، الــوزير الفيــدرايل للــشؤون    . املــؤمتر
األوروبيـة والدوليـة يف النمــسا، والـسيد برونــو سـتاغنو أوغارتـه، وزيــر خارجيـة كوســتاريكا،       

 ومت اختيارمهـا    ٢٠٠٧ عـام    اللذان عمال معا يف مكتب رئاسة املؤمتر السابق الذي عقد يف فيينا           
ــدبري     ــال بالتـ ــة عمـ ــدول املوقعـ ــسقني للـ ــامي   ) ج (١١منـ ــالن اخلتـ ــن اإلعـ ــة (مـ ــق الوثيقـ   مرفـ

CTBT-Art.XIV/2007/6(رسول األمم املتحدة للسالمس، ، فضال عن السيد مايكل دوغال.  
 دول، قـد أودعـت صـكوك تـصديقها علـى            ١٠٣وكانت الدول التالية، البالغ عددها        - ٣

ة قبــل افتتــاح املــؤمتر، وشــاركت يف املــؤمتر أيــضا الــدول املوقعــة الــيت مل تــودع صــكوك املعاهــد
ســبانيا، أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل،  إحتــاد الروســي، األرجنــتني، األردن،  اال: تــصديقها بعــد

أملانيـــا، اإلمـــارات العربيــــة املتحـــدة، أنـــدورا، إندونيــــسيا، أوزبكـــستان، أوكرانيـــا، إيــــران       
يــسلندا، إيطاليــا، البحــرين، الربازيــل، الربتغــال، بلجيكــا،   أ، أيرلنــدا، )ســالمية اإل- مجهوريــة(
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 -مجهوريـة   (بلغاريا، بنغالديش، بنما، بنن، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيـا            
، بريو، بيالروس، تايلند، تركيا، تونس، جامايكا، اجلبل األسـود، اجلزائـر،           )املتعددة اجلنسيات 

رشـــال، اجلمهوريـــة التـــشيكية، اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة، مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة، جـــزر ما
مجهورية كوريا، مجهورية الو الدميقراطيـة الـشعبية، مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة،               
مجهوريــة مولــدوفا، جنــوب أفريقيــا، الــدامنرك، رومانيــا، ســاموا، ســان مــارينو، ســري النكــا،  

كيا، ســلوفينيا، ســنغافورة، ســورينام، الــسويد، سويــسرا، صــربيا، الــصني،   الــسلفادور، ســلوفا
، فنلنــدا، فيجــي، ) البوليفاريــة-مجهوريــة (عمــان، غانــا، غواتيمــاال، فرنــسا، الفلــبني، فرتويــال 

كرواتيــا، كمبوديــا، كنــدا، كوســتاريكا، الكرســي الرســويل، فييــت نــام، قطــر، كازاخــستان، 
ربغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، ماليزيا، مـصر، املغـرب،         كولومبيا، الكويت، لبنان، لكسم   

املكــسيك، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية، منغوليــا، مونــاكو، ميامنــار،  
تحـدة  ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجرييـا، نيكـاراغوا، نيوزيلنـدا، هنغاريـا، هولنـدا، الواليـات امل        

  . اليونان،ليمناألمريكية، اليابان، ا
ــادة    - ٤ ــؤمتر      ٤٠وعمــال بامل ــة امل ــدول األخــرى التالي ــداخلي، حــضرت ال ــام ال ــن النظ :  م

  .اململكة العربية السعوديةوباكستان، وترينيداد وتوباغو، 
 مـــن النظـــام الـــداخلي، حـــضرت املـــؤمتر الوكـــاالت املتخصـــصة   ٤١للمـــادة ووفقـــا   - ٥

ــة الدو   ــة واملنظمــات احلكومي ــالغ عــددها   واملنظمــات املعني ــة الب ــة التالي ــات١٠لي مجاعــة :  كيان
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، واللجنــة  واألوروبيــة، فوضــية  واملة،البلــدان الناطقــة بالربتغاليــ 

نظمـة  املالدولية للصليب األمحر، وجامعة الدول العربية، ومنظمة حظـر األسـلحة الكيميائيـة، و             
ــة، ومنظمــة األمــن والت   ــة للفرنكوفوني ــا الدولي ــاون يف أوروب ــدى جــزر   و،ع ــادئ منت  ،احملــيط اهل

  .رصاد اجلويةالعاملية لألنظمة املو
 منظمة غـري حكوميـة علـى        ١٩ من النظام الداخلي، حضرت املؤمتر       ٤٣للمادة  ووفقا    - ٦

  .CTBT-Art.XIV/2009/INF.4النحو املدرج يف الوثيقة 
 باملــشاركني يف املــؤمتر،   قائمــة مؤقتــة CTBT-Art.XIV/2009/INF.5وتــرد يف الوثيقــة    - ٧
يف ذلــك الــدول املــشاركة ودول أخــرى، والوكــاالت املتخصــصة، واملنظمــات املعنيــة،         مبــا

وستــصدر الــصيغة النهائيــة لقائمــة . واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، واملنظمــات غــري احلكوميــة 
  .املشاركني بعد اختتام املؤمتر
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  القرارات التنظيمية واإلجرائية    
 دوارتــه، رأس الــسيد ٢٠٠٩ســبتمرب / أيلــول٢٤سة العامــة األوىل املعقــودة يف يف اجللــ  - ٨

واختـذ املـؤمتر قـرارات بـشأن هـذه          .  من جدول األعمال املؤقت    ٧ إىل   ٢عملية النظر يف البنود     
ــسائل          ــة بامل ــات املتعلق ــتنادا إىل االتفاق ــك اس ــاه، وذل ــه أدن ــصوص علي ــى النحــو املن ــود، عل البن

اليت مت التوصل إليها يف املشاورات غري الرمسية الـيت عقـدهتا الـدول املوقعـة                اإلجرائية والتنظيمية   
  ويـــرد وصـــف هـــذه االتفاقـــات يف الوثيقـــة    . علـــى املعاهـــدة يف فيينـــا قبـــل افتتـــاح املـــؤمتر     

CTBT-Art.XIV/2009/INF.3٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣ؤرخة  امل.  
. نــسا واملغــرب لرئاســة املــؤمتر ويف اجللــسة العامــة نفــسها، انتخــب املــؤمتر بالتزكيــة فر   - ٩

ــساميني          ــثلني ال ــؤمتر للمم ــصب رئاســة امل ــسا من ــتاريكا والنم ــساميان لكوس ــثالن ال وســلم املم
  .واملغرب لفرنسا
  ).CTBT-Art.XIV/2009/1(الداخلي ويف اجللسة نفسها، اعتمد املؤمتر نظامه   - ١٠
ــال املؤقـــــــت      - ١١ ــدول األعمـــــ ــؤمتر جـــــ ــر املـــــ ــسها، أقـــــ ــسة نفـــــ -CTBT(ويف اجللـــــ

Art.XIV/2009/2/Rev.2 (الذي يتضمن البنود التالية:  
 .لمؤمترل هممثلأو  لألمم املتحدة العام األمني افتتاح  - ١  

  .سي املؤمتر رئيانتخاب  - ٢  
  . الداخليالنظام اعتماد  - ٣  
  . واملسائل التنظيمية األخرىاألعمال جدول إقرار  - ٤  
  . املكتب غري الرئيسأعضاء انتخاب  - ٥  
  : لدى املؤمتراملمثّلني تفويض وثائق  - ٦  
  ؛ أعضاء جلنة وثائق التفويضتعيني  )أ(    
  . جلنة وثائق التفويضتقرير  )ب(    
  . املؤمترأمني تعيني إقرار  - ٧  
  . لألمم املتحدةالعام األمني بيان  - ٨  
  .الرئيس) بيانات (بيان  - ٩  
ة احلظــر الــشامل   للجنــة التحــضريية ملنظمــة معاهــد   التنفيــذي األمــني كلمــة  - ١٠  

  .للتجارب النووية
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  . عن التعاون على تسهيل بدء نفاذ املعاهدةمرحلية تقارير عرض  - ١١  
 حــول تــسهيل بــدء نفــاذ  واملوقّعــة آراء عــام فيمــا بــني الــدول املــصّدقة  تبــادل  - ١٢  

  .معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية
ل بـدء نفـاذ معاهـدة احلظـر      إعالن ختامي ويف تـدابري لتـسهي  مشروع يف   النظر  - ١٣  

  .النوويةالشامل للتجارب 
  . املوقّعةغري الدول بيانات  - ١٤  
  . غري احلكوميةاملنظمات باسم بيان  - ١٥  
  .ختامية وثيقة اعتماد  - ١٦  
  . من املادة الرابعة عشرة من املعاهدة٣ عن الفقرة ناشئة مسائل أي  - ١٧  
  .املؤمتر تقرير اعتماد  - ١٨  
  .املؤمتر اختتام  - ١٩  

  
 مـن النظـام الـداخلي، انتخـب املـؤمتر ممثلـي             ٦ويف اجللسة نفسها أيضا، ووفقا للمـادة          - ١٢

  .االحتاد الروسي وبلجيكا ورومانيا ونيجرييا واليابان نوابا لرئيس املؤمتر
 مــن النظــام الــداخلي، وبنــاء علــى اقتــراح ٤ويف اجللــسة نفــسها أيــضا، ووفقــا للمــادة   - ١٣

 املؤمتر جلنـة لوثـائق التفـويض مؤلفـة مـن ممثلـي أسـتراليا وأملانيـا وجنـوب أفريقيـا                      الرئاسة، أنشأ 
واعتمـد املـؤمتر تقريـر جلنـة     . وكوستاريكا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الـشمالية    

 يف جلــــسته العامــــة الثالثــــة املعقــــودة يف  )CTBT-Art.XIV/2009/5/Rev.2(التفــــويض وثــــائق 
  .٢٠٠٩مرب سبت/أيلول ٢٥
 مـن النظـام الـداخلي، أقـر املـؤمتر ترشـيح             ١١ويف اجللسة العامة األوىل، ووفقا للمـادة          - ١٤

ــة التحــضريية      ملنظمــة األمــني العــام لألمــم املتحــدة الــسيد تيبــور تــوث، األمــني التنفيــذي للجن
ــة   ــارب النوويـ ــشامل للتجـ ــر الـ ــدة احلظـ ــي   (معاهـ ــا يلـ ــسماة يف مـ ــضريية ”املـ ــة التحـ  )“اللجنـ

  .للمؤمتر اأمين
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  أعمال املؤمتر    
  :عقد املؤمتر ما جمموعه ثالث جلسات عامة وكان معروضا عليه الوثائق التالية  - ١٥

CTBT-Art.XIV/2009/1        الداخليالنظام مشروع   
CTBT-Art.XIV/2009/2/Rev.2      مشروع جدول األعمال  

CTBT-Art.XIV/2009/3        معلومــات خلفيــة مــن األمانــة الفنيــة وثيقــة  
 ملنظمــة معاهــدة  التحــضرييةللجنــة  املؤقتــة

ت عــدِّ أُاحلظــر الــشامل للتجــارب النوويــة، 
ــسهيلللمــؤمتر املعــين   ــدء نفــاذ معاهــدة بت   ب

  النوويــــــة للتجــــــارباحلظــــــر الــــــشامل  
  )٢٠٠٩ نيويورك،(

CTBT-Art.XIV/2009/4        ألنــشطة الــيت اضــطلعت هبــا الــدول املوقّعــة ا
مــن ) ي(والــدول املــصّدقة مبوجــب التــدبري 

 املعــين ٢٠٠٧اإلعــالن اخلتــامي ملــؤمتر عــام 
بتــسهيل بــدء نفــاذ معاهــدة احلظــر الــشامل  
ــرة    ــالل الفتـــــ ــة خـــــ ــارب النوويـــــ للتجـــــ

ــول ــبتمرب /أيلــــــ ــول- ٢٠٠٧ســــــ  / أيلــــــ
  )١(٢٠٠٩ سبتمرب

CTBT-Art.XIV/2009/5/Rev.2        وثــائق تفــويض املمــثّلني لــدى املــؤمتر املعــين
بتــسهيل بــدء نفــاذ معاهــدة احلظــر الــشامل  

تقريــــــــر جلنــــــــة : جــــــــارب النوويــــــــةللت
  التفويض وثائق

CTBT-Art.XIV/2009/WP.1      ــشروع اإل ــالن م ــامياخلع ــسري   ت ــدابري تي وت
معاهـــــدة احلظـــــر الـــــشامل    بـــــدء نفـــــاذ 

  النووية للتجارب
CTBT-Art.XIV/2009/WP.2/Rev.1    مشروع تقرير املؤمتر  

_________________ 

هذه الوثيقة، وهي عبارة عن اسـتعراض للمعلومـات املقدمـة مـن الـدول املوقعـة علـى املعاهـدة، متاحـة علـى                           )١(  
  .على اإلنترنتجارب النووية معاهدة احلظر الشامل للتاملوقع العام للجنة التحضريية ملنظمة 
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CTBT-Art.XIV/2009/INF.1      معلومــــات للمــــشاركني يف املــــؤمتر املعــــين 
بتــسهيل بــدء نفــاذ معاهــدة احلظــر الــشامل  

  للتجارب النووية
CTBT-Art.XIV/2009/INF.2       معلومـــــات للمنظمـــــات غـــــري احلكوميـــــة

املشاركة يف املؤمتر املعين بتسهيل بـدء نفـاذ         
  معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

CTBT-Art.XIV/2009/INF.3      املسائل اإلجرائية والتنظيمية  
CTBT-Art.XIV/2009/INF.4                 قائمة بأمسـاء املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت

املـؤمتر املعـين بتـسهيل    طلبت اعتمادها لدى  
بـــــدء نفـــــاذ معاهـــــدة احلظـــــر الـــــشامل     

  النووية للتجارب
CTBT-Art.XIV/2009/INF.5         ــشاركني يف ــة بامل ــة مؤقت ــين  قائم ــؤمتر املع امل

بتــسهيل بــدء نفــاذ معاهــدة احلظــر الــشامل  
  .للتجارب النووية

 
ــات       - ١٦ ــة معلومــ ــؤمتر يف ورقــ ــشأن املــ ــصادرة بــ ــائق الــ ــع الوثــ ــة جبميــ ــتدرج قائمــ   وســ

)CTBT-Art.XIV/2009/INF.7(     ــرة ــة يف الفقـ ــائق املدرجـ ــافة إىل الوثـ ــضمن، باإلضـ ، ١٥ ستتـ
   وتقريــــــر املــــــؤمتر)CTBT-Art.XIV/2009/INF.6(املــــــشاركني الــــــصيغة النهائيــــــة لقائمــــــة 

)CTBT-Art.XIV/2009/6.(  
الــشؤون اخلارجيــة واألوروبيــة لفرنــسا، والــسيد   وزيــر  الــسيد برنــار كوشــنر، وتــرأس  - ١٧

الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون اخلارجية والتعاون للمملكـة املغربيـة، عقـب انتخاهبمـا،               
وتـرأس اجللـستني العـامتني الثانيـة        . ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلول ٢٤اجللسة العامة األوىل املعقودة يف      

لـورانس ماجنـان، املمثـل الـدائم لفرنـسا يف فيينـا، والـسفري عمـر زنـربة، املمثـل                     والثالثة السفري ف  
  .الدائم للمملكة املغربية يف فيينا

ويف اجللسة العامة األوىل، ألقى األمني العام لألمم املتحدة كلمـة أمـام املـؤمتر يف إطـار                    - ١٨
  . من جدول األعمال٨البند 
الـشؤون اخلارجيـة واألوروبيـة لفرنـسا ووزيـر           ير  وزويف اجللسة نفسها، ألقى كل من         - ١٩

الشؤون اخلارجية والتعاون للمملكة املغربيـة كلمـة أمـام املـؤمتر باسـم رئاسـة املـؤمتر وذلـك يف                     
  . من جدول األعمال٩إطار البند 
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 من جدول األعمـال أيـضا، ألقـى رسـول األمـم             ٩ويف اجللسة نفسها، ويف إطار البند         - ٢٠
  .مة أمام املؤمتراملتحدة للسالم كل

وقرر املؤمتر رفع اجللسة العامة األوىل إلتاحة الوقت للوفود حلضور أو مراقبة اجتمـاع           - ٢١
القمة الذي يعقده جملس األمن التابع لألمم املتحدة يف الوقت ذاته بشأن عدم انتشار األسـلحة                

دأ بتبـادل اآلراء، علـى     واستأنف املؤمتر جلسته العامـة األوىل فبـ       . النووية ونزع السالح النووي   
مستوى وزراء اخلارجية، بشأن تسهيل بدء نفاذ معاهـدة احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة يف                   

 مـــن جـــدول األعمـــال، وتبـــع ذلـــك النظـــر، يف اجللـــسة نفـــسها، يف البنـــدين ١٢إطـــار البنـــد 
  . من جدول األعمال١١ و ١٠
 مـن جــدول األعمـال، ألقــى   ١٠نــد ويف اجللـسة العامـة األوىل املــستأنفة، ويف إطـار الب     - ٢٢

ــة كلمــة      ــة التحــضريية ملنظمــة معاهــدة احلظــر الــشامل للتجــارب النووي األمــني التنفيــذي للجن
  .املؤمتر أمام
 مــن جــدول األعمــال، قــدم الــسفري تومــاس  ١١ويف اجللــسة نفــسها، ويف إطــار البنــد   - ٢٣
 ميليـان، نائـب     -رو هرينانديس   هارتينغ، املمثل الدائم للنمسا يف نيويورك والسفري خاي        - ماير

املمثل الدائم لكوستاريكا يف نيويورك، تقريرين مرحليني عن األنشطة اليت اضـطلع هبـا بلـدامها                
مــن اإلعــالن ) ج (١١يف إطــار التعــاون مــن أجــل تــسهيل بــدء نفــاذ املعاهــدة، عمــال بالتــدبري  

 الذي عقـد يف    ٢٠٠٩ية لعام   ، وعن املؤمتر املعين بالدراسات العلمية الدول      ٢٠٠٧اخلتامي لعام   
  ).٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢-١٠(فيينا 
قـام الـسفري جـاب       من جدول األعمـال،      ١١ويف اجللسة نفسها أيضا، ويف إطار البند          - ٢٤

 ٢٠٠٧ وعـام  ٢٠٠٥ وعـام   ٢٠٠٣راماكر الذي عمـل ممـثال خاصـا بعـد إبـرام اتفاقـات عـام                 
تسهيل بدء نفاذ املعاهدة، بعرض تقريـر       لتعزيز  ملساعدة الدول القائمة بالتنسيق يف أداء مهامها        

وأعـرب املـؤمتر عـن خـالص تقـديره للعمـل الـذي اضـطلع بـه          . مشل مـا اضـطلع بـه مـن أنـشطة      
  .السفري راماكر خالل سنوات خدمته العديدة

سـبتمرب  / أيلـول ٢٥ و  ٢٤ويف اجللسات العامـة مـن األوىل إىل الثالثـة، املعقـودة يـومي                 - ٢٥
 من جدول األعمال، تبادال عامـا لـآلراء بـني الـدول           ١٢ر، يف إطار البند     ، أجرى املؤمت  ٢٠٠٩

وأدىل ممثلـو الـدول املـشاركة التاليـة البـالغ           . املصدقة واملوقعة بـشأن تـسهيل بـدء نفـاذ املعاهـدة           
ــة ببيانــات٥٣عــددها  ــة   إحتــاد الروســي، اال:  دول ســبانيا، أســتراليا، إســرائيل، اإلمــارات العربي

ــس  ــا،      املتحــدة، إندوني ــا، بلغاري ــل، بلجيك ــا، الربازي ــدا، إيطالي ــا، أيرلن يا، أوزبكــستان، أوكراني
بنغالديش، بريو، بيالروس، تركيا، تونس، اجلبل األسود، اجلزائر، جـزر مارشـال، اجلمهوريـة              
التشيكية، مجهورية كوريا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، جنـوب أفريقيـا، رومانيـا،         
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، سويـسرا، الـصني، الفلـبني،       )باسم االحتاد األورويب  (يا، سلوفينيا، السويد    السلفادور، سلوفاك 
كرواتيــا، كنــدا، كولومبيــا، لكــسمربغ،  الكرســي الرســويل، فييــت نــام، قطــر، كازاخــستان،  

ليختنشتاين، مصر، املكسيك، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية، منغوليـا،           
  .لندا، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابانالنرويج، نيجرييا، نيوزي

 مــن النظــام الــداخلي، ويف إطــار البنــد   ٤٣ويف اجللــسة العامــة الثالثــة، ووفقــا للمــادة     - ٢٦
ي للـسلم   غصـندوق كـارني   من جدول األعمـال، أدلـت الـسيدة جيـسيكا مـاثيوس، رئيـسة                ١٥

  .اليت حضرت املؤمتر، ببيان باسم املنظمات غري احلكومية الدويل
  

  اختتام املؤمتر    
ــدين     - ٢٧ ــة األوىل، ويف إطــار البن ــسة العام  مــن جــدول األعمــال، نظــر   ١٦ و ١٣يف اجلل

 الــشامل للتجــارب احلظــر معاهــدة  بــدء نفــاذتيــسري وتــدابرياإلعــالن اخلتــامي املــؤمتر يف نــص 
  .وهذا النص وارد يف مرفق هذا التقرير.  واعتمدهالنووية
غــت الرئاســة املــؤمتر بأهنــا تعتــزم الطلــب إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة، بوصــفه  وأبل  - ٢٨

  .اجلهة الوديعة للمعاهدة، إحالة البيان اخلتامي إىل مجيع الدول يف أقرب وقت ممكن
 أي” مـن جـدول األعمـال املعنـون          ١٧ويف اجللسة العامة الثالثة، نظر املـؤمتر يف البنـد             - ٢٩

، وأحـاط علمـا باألحكـام       “ مـن املـادة الرابعـة عـشرة مـن املعاهـدة            ٣رة   عن الفقـ   ناشئةمسائل  
  .الواردة يف تلك الفقرة

وســتجري ترمجــة التقريــر . ويف اجللــسة نفــسها أيــضا، نظــر املــؤمتر يف تقريــره واعتمــده  - ٣٠
  .CTBT-Art.XIV/2009/6وتعميمه جبميع اللغات الرمسية بوصفه الوثيقة 

  .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥ من يوم ٢٠/١٢عة واختتم املؤمتر يف السا  - ٣١
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  املرفق

 الـــشامل احلظـــر معاهـــدة  بـــدء نفـــاذتيـــسري وتـــدابرياإلعـــالن اخلتـــامي     
  *للتجارب النووية

  
  اخلتامي اإلعالن    

 جنبـا إىل جنـب مـع الـدول املوقّعـة، اجتمعنـا يف نيويـورك يـومي                   املـصّدقة،  الدول   حنن  - ١
 بدء نفاذ معاهدة احلظر الـشامل للتجـارب النوويـة يف             لتيسري ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٢٥  و ٢٤

 قّررنــاووفقــا للواليــة املــسندة إلينــا يف املــادة الرابعــة عــشرة مــن املعاهــدة،  .  ممكــنوقــتأقــرب 
 التـصديق   عمليـة بتوافق اآلراء مـا ميكـن اختـاذه مـن تـدابري مّتـسقة مـع القـانون الـدويل لتعجيـل                       

 جتـــارب تفجـــرياتر لكـــي خنلّـــص العـــامل مـــن  تـــسهيال لبـــدء نفـــاذ املعاهـــدة يف وقـــت مبكّـــ  
  .النووية األسلحة

 جمّددا أن اهلدف النهائي للجهود اليت تبذهلا الدول يف عملية نزع الـسالح              نؤكّد وحنن  - ٢
 تفجـريات ونؤكّد جمـّددا أن وقـف مجيـع    .  العام والتام حتت رقابة دولية صارمة وفّعالة     نزعههو  

 النوويـة   األسـلحة فجريات النوويـة األخـرى، بكـبح تطـوير          جتارب األسـلحة النوويـة ومجيـع الـت        
 يــشكل النوويــة،وحتــسينها النــوعي، وبإهنــاء اســتحداث أنــواع جديــدة متطــّورة مــن األســلحة  

 فــإن إهنــاء مجيــع مثومــن . تــدبريا فّعــاال لنـــزع الــسالح النــووي ولعــدم االنتــشار جبميــع جوانبــه
ــة يف تن    ــوة مهمـ ــشكّل خطـ ــة يـ ــلحة النوويـ ــارب األسـ ــق   جتـ ــة لتحقيـ ــة نظاميـ ــذ عمليـ ــزعفيـ  نـ

  .النووي السالح
 للحظر الـشامل للتجـارب النوويـة ميكـن     عاملية اجملتمع الدويل ملتزم بإرساء معاهدة       إنّ  - ٣

 رئيــسيا يف جمــال نــزع الــسالح النــووي وعــدم  صــكاالتحقّــق منــها دوليــا وبفعاليــة، باعتبارهــا  
ــة  ــة  . انتــشار األســلحة النووي  لألمــم املتحــدة وغريهــا مــن اهليئــات   العامــةوقــد أعربــت اجلمعي

 الــدعم اهلائــل للمعاهــدة ولبــدء نفاذهــا املبكّــر،   عــنواملبــادرات املتعــّددة األطــراف واإلقليميــة  
 عليها يف أقرب وقـت ممكـن، وحثّـت مجيـع الـدول              والتصديقودعت إىل التوقيع على املعاهدة      

قــد أكّــدنا أمهيــة وإحلــاح و.  علــى أرفــع مــستوى سياســياملــسألةعلــى مواصــلة االهتمــام هبــذه 
 دون تـأخر مـن أجـل حتقيـق بـدء نفاذهـا يف وقـت مبكـر           عليهاالتوقيع على املعاهدة والتصديق     
 يف اجلهـود النظاميـة واملتـصاعدة يف سـبيل نـزع الـسالح               العمليـة باعتبار ذلك إحدى اخلطوات     

_________________   
 يف املـؤمتر املعـين بتـسهيل بـدء نفـاذ معاهـدة احلظـر الـشامل         ٢٠٠٩سـبتمرب  / أيلول٢٤ يف اعُتمدتبصيغته اليت    * 

  ).ُيرفَق بتقرير املؤمتر(للتجارب النووية الذي ُعقد يف نيويورك 
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دوليـة ملعاجلـة     الـيت اتفقـت عليهـا الـدول املـشاركة يف حمافـل               النـووي، النووي وعـدم االنتـشار      
  . وعدم انتشار األسلحة النوويةالنوويقضية نزع السالح 

 علـى معاهـدة احلظـر الـشامل     والتصديق أن تقدُّما كبريا أُحرز يف التوقيع     نالحظإننا ل و  - ٤
 دولـة   ١٥٠ دولـة وتـصديق      ١٨١ بتوقيـع للتجارب النووية، اليت حقّقـت انـضماما شـبه عـاملي            

 املعـين بتيـسري بـدء       ٢٠٠٧ منـذ مـؤمتر عـام        عليهـا بع دول وقّعت    عليها حىت هذا اليوم، منها أر     
 ٢يف املرفـق  دولـة مدرجـة    منذ ذلـك املـؤمتر مـن بينـها     عليهادول صّدقت  عشر  نفاذ املعاهدة و  
ويبـّين هـذا التقّـدم التـصميم     .  تـصديقها لكـي تـدخل االتفاقيـة حيـز النفـاذ      يلـزم باملعاهدة واليت  

لدول على االمتناع عن القيـام بـأي تفجـريات جتـارب نوويـة             األغلبية الكربى من ا    لدىالقوي  
 تفجريات نووية أخرى، وعلى حظر ومنـع أي تفجـريات نوويـة مـن هـذا القبيـل يف أي                     أيأو  

 ٢ومن بـني الـدول األربـع واألربعـني املـذكورة يف املرفـق               .  لواليتها أو لسيطرهتا   خاضعمكان  
.  دولـة مـن هـذه الـدول    ٣٥قت عليهـا أيـضا    دولة علـى املعاهـدة، وصـدّ    ٤١ وقّعت   باملعاهدة،

  . يف التذييل قائمة بأمساء تلك الدولوترد
 شـبه الـشامل للمعاهـدة، فـنحن نالحـظ         الـدويل  الرغم من التقّدم احملرز والـدعم        وعلى  - ٥

ــة      ــضاء ثالث ــد انق ــدأ، بع ــا مل يب ــق أنّ نفاذه ــا يف     عــشربقل ــع عليه ــاب التوقي ــتح ب ــى ف ــا عل  عام
ــول ٢٤ ــة  .١٩٩٦ســبتمرب /أيل ــام     ذات والتطــّورات الدولي ــؤمتر ع ــذ م ــيت حــدثت من ــصلة ال  ال

 أكثــر إحلاحــا اليــوم مــن أي وقــت نفاذهــا املعــين بتيــسري بــدء نفــاذ املعاهــدة جتعــل بــدء ٢٠٠٧
ــّددة     ــة   األطــرافمــضى، ضــمن اإلطــار األوســع للجهــود املتع ــسالح ومراقب ــزع ال  يف ســبيل ن

نالحظ حتّسن احتماالت التـصديق يف عـدد         إذوحنن،  . األسلحة وعدم انتشار األسلحة النووية    
 اقتناعنـا القـوي بـأن بـدء نفـاذ املعاهـدة سـيعّزز           جمـّددا ، نؤكّـد    ٢من البلـدان الـواردة يف املرفـق         

  .السلم واألمن الدوليني
 مجيع الـدول الـيت مل توقّـع وتـصّدق علـى املعاهـدة حـىت اآلن إىل أن تفعـل                   ندعو وحنن  - ٦

. ل الــيت ُيــشترط تــصديقها علــى املعاهــدة لكــي يبــدأ نفاذهــا  ســيما الــدووال تــأّخر،ذلــك دون 
 هــذه علــى القيــام مببــادرات فرديــة للتــصديق علــى  ٢ املدرجــة يف املرفــق الــدولونــشجع بقــوة 

 أيضا علـى اجلهـود الراميـة إىل هتيئـة الظـروف الـيت تـسّهل تـصديق هـذه الـدول                     ونثين. املعاهدة
 تلـك   تـشجيع ذلـك تـدابري بنـاء الثقـة الـيت مـن شـأهنا                على املعاهدة، مبا يف      ٢ يف املرفق    املدرجة

وجنـّدد، يف   . منـّسقة الدول على النظر، على سـبيل اخليـار، يف التـصديق علـى املعاهـدة بطريقـة                  
ــى         ــاملي عل ــصديق الع ــن أجــل الت ــل م ــا بالعم ــسه، التزامن ــت نف ــدةالوق ــا يف  املعاه ــدء نفاذه  وب

  .مبكر وقت



CTBT-Art.XIV/2009/6  
 

09-54876 11 
 

 اليت تبذهلا الدول املوقّعـة      واملشتركةتصال الثنائية    ندرك النطاق الواسع جلهود اال     وحنن  - ٧
 وتـصّدق بعـد علـى املعاهـدة علـى أن تفعـل           توقّـع واملصّدقة لتـشجيع ومـساعدة الـدول الـيت مل           

وينبغـي أن يـوىل     .  على التصديق على املعاهدة    للتشجيعذلك، وقد اتفقنا على تكثيف جهودنا       
وقـد أعربنـا عـن تقـديرنا        .  باملعاهـدة  ٢ املرفق    يف املدرجةيف تلك اجلهود اهتمام خاص بالدول       

  . يف العمل على بدء نفاذ املعاهدةاخلاصللجهود اليت يبذهلا املمثّل 
 تصميمنا اجلازم على إهناء تفجـريات       وروحها، نؤكّد جمّددا، وفقا لنص املعاهدة       وحنن  - ٨

 االمتنـاع عـن     ونـدعو مجيـع الـدول إىل      .  أخـرى  نوويـة جتارب األسلحة النووية وأي تفجـريات       
 املتواصل والثابت بوقف التجارب ُمهـّم إىل        الطوعيوااللتزام  . القيام بتفجريات من هذا القبيل    

 الذي حيققـه بـدء نفـاذ املعاهـدة، الـذي يتـيح للمجتمـع        التأثريأقصى حد، ولكنه ال حيقّق نفس     
ــة   ــاملي إمكاني ــزامالع ــاء تفجــريات جتــارب األســلحة     االلت ــانوين بإهن ــدائم والق ــة أو أي  ال النووي

ونؤكّــد جمــّددا َتقيُّــدنا بااللتزامــات األساســية املنبثقــة مــن املعاهــدة،    .  أخــرىنوويــةتفجــريات 
 مجيــع الــدول إىل االمتنــاع عــن األفعــال الــيت مــن شــأهنا أن حتــبط الغايــة والغــرض مــن    ونــدعو
 مجهوريـة عنـهما   وفيما يتعلق بالتجربتني النـوويتني اللـتني أعلنـت          .  املرتقب بدء نفاذها   املعاهدة

، ومـع   ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٢٥ و ٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين األول   ٩كوريا الشعبية الدميقراطية يف     
ــدة      ــم املتحـ ــة لألمـ ــة العامـ ــراري اجلمعيـ ــاة قـ ــائر) A/RES/63/87و A/RES/61/104(مراعـ  وسـ

ــرارات       ــر تلـــك القـ ــا يف ذلـــك آخـ ــدة، مبـ ــم املتحـ ــن األمـ ــصادرة مـ ــصلة الـ ــرارات ذات الـ القـ
)S/RES/1874 (2009)(   ــة مــن  ســلمي، نــشدد علــى ضــرورة التوصــل إىل حــل  للقــضايا النووي

وحنـن  .  حمادثـات األطـراف الـستة      إطارخالل التنفيذ الناجح للبيان املشترك الذي اتُّفق عليه يف          
 تربز احلاجة املاسـة إىل بـدء نفـاذ املعاهـدة           دوليا،نعتقد أيضا أن األحداث اآلنفة الذكر، املدانة        

 إنــشاء نظــام التحقــق مبقتــضى املعاهــدة عنــد بــدء  إكمــال مثّ احلاجــة إىل يف وقــت مبكــر، ومــن
ــام املعاهــــدة   ــا ألحكــ ــا، وفقــ ــةنفاذهــ ــة التحــــضريية ملعاهــــدة احلظــــر الــــشامل  وواليــ  اللجنــ

  .النووية للتجارب
 على الزخم يف بناء مجيع عناصـر نظـام          احملافظة أكّدنا جمّددا إمياننا القوي بضرورة       وقد  - ٩

وسـيكون  .  االمتثـال للمعاهـدة عنـد بـدء نفاذهـا          منكون قادرا على التحقق     التحقق، الذي سي  
 حيـث اّتـساع نطاقـه العـاملي بعـد بـدء نفـاذ املعاهـدة،            مـن نظام التحقق نظاما مل يسبق له مثيل        

ويف هـذا الـسياق، سنواصـل       .  بالتزاماهتـا مبوجـب املعاهـدة      الدولوبذلك سيكفل الثقة يف وفاء      
 لتمكني اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجـارب          زمالالتقدمي الدعم امللموس    

 مجيع مهامها بأقصى كفاءة وبأقصى فعالية من حيث التكلفة، ومن بـني تلـك         إجنازالنووية من   
 علـى  التفتيش املوقعي والتطوير املطّرد لنظام الرصد الدويل، الـذي سـيكون قـادرا    برنامجاملهام  

ــة متطلّبــات التحقّــق  ــدء نفاذهــا، والتوســيع    تلبي ــال للمعاهــدة عنــد ب  لنطــاق املتزايــد مــن االمتث
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 الـذي لديـه حاليـا    الـدويل، ونالحظ يف هذا الصدد التقدُّم احملرز يف إنشاء نظام الرصـد         . تغطيته
  . اليت يعمل هبا مركز البيانات الدويلاملرضية مرفقا معتمدا، والطريقة ٢٤٩
 اجلـاري بنـاؤه حاليـا سـيكون قـادرا           املعاهدةمبقتضى   نتفق على أن نظام التحقّق       وحنن  - ١٠

 علمية ومدنية، تشمل منافع لـنظم اإلنـذار       منافععلى أن جيلب، عالوة على وظيفته األساسية،        
وسنواصــل دراســة الــسبل الكفيلــة بــضمان .  أخــرىبكــوارثبالتــسونامي ورمبــا لــنظم اإلنــذار 

  . ع وفقا للمعاهدة على نطاق واساملنافعتشارك اجملتمع الدويل يف تلك 
 نفـاذ املعاهـدة يف وقـت مبكـر،          بـدء  جمّددا تصميمنا على مواصـلة العمـل علـى           ونؤكّد  - ١١

  .ومن أجل بلوغ تلك الغاية نعتمد التدابري التالية
  

  النووية تيسري بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب تدابري    
  :دة مّنا بأمهية حتقيق انضمام عاملي إىل املعاهاقتناعا  
 لنا وفقا للقانون الـدويل     املتاحة قصارى جهودنا ونستخدم كل السبل       سنبذل  )أ(  

 وحنــثّ مجيــع الــدول علــى املعاهــدة،للتــشجيع علــى املزيــد مــن التوقيعــات والتــصديقات علــى  
 هبــذه املـــسألة علـــى أرفـــع  االهتمـــاماحلفــاظ علـــى الـــزخم الــذي ولّـــده هـــذا املــؤمتر ملواصـــلة    

  سياسي؛ مستوى
 الثنائيــة واإلقليميـة واملتعــّددة األطــراف، الــيت اختــذهتا  املبــادرات ونــشّجع دنؤيّـ   )ب(  

 التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، لتيـسري بـدء            واللجنةالبلدان املهتمة   
   املعاهدة؛نفاذ 

 يف اختيـار دول منـسِّقة   املتمثلـة  على أن تواصل الدول املصّدقة ممارسـتها    نتفق  )ج(  
 البلدان املهتمة، هبـدف التـرويج ملزيـد    مجيعتعزيز التعاون، من خالل مشاورات غري رمسية مع         ل

  من التوقيعات والتصديقات؛ 
 اتصال ببلدان من بني البلدان املـصّدقة الـيت تتطـّوع ملـساعدة              بقائمة سنحتفظ  )د(  

  ء نفاذ املعاهدة؛ خمتلف املناطق على الترويج لألنشطة اليت تساعد على بديفالدول املنّسقة 
ــة    علــى نــشّجع  )ه(   ــاالقتران باجتماعــات إقليمي ــة ب  تنظــيم حلقــات دراســية إقليمي

   بالدور اهلام الذي تؤديه املعاهدة؛الوعيأخرى من أجل زيادة 
 التحضريية ملنظمة معاهـدة احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة أن              اللجنة نناشد  )و(  

وتنظـيم حلقـات العمـل واحللقـات الدراسـة والـربامج             التعاون الـدويل     جمالتواصل أنشطتها يف    
   والتقين؛القانوينالتدريبية يف اجملالني 
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 أن  النوويـة  اللجنة التحضريية ملنظمة معاهـدة احلظـر الـشامل للتجـارب             نناشد  )ز(  
 املدنيـة تواصل العمـل علـى فهـم املعاهـدة وأن تقـوم، بـصفة مؤقّتـة، بإيـضاح منـافع التطبيقـات                   

 األرض،  وتكنولوجيـا لوجيات التحقّق يف جماالت من بينها، مثال، البيئة، وعلوم          والعلمية لتكنو 
  ونظم اإلنذار بالتسونامي، ورمبا نظم اإلنذار بكوارث أخرى؛

 األمانــة الفنيــة املؤقّتــة تزويــد الــدول باملــساعدة القانونيــة   تواصــل بــأن نوصــي  )ح(  
فظ، يف سبيل تعزيز هـذه األنـشطة وزيـادة           وتدابري التنفيذ، وبأن حتت    التصديقيتعلق بعملية    فيما

   بنقطة اتصال لتبادل وتعميم املعلومات والوثائق ذات الصلة؛للعيان،بروزها 
جلمـع  ‘ جهـة وصـل   ‘ الفنية املؤقّتـة أن تواصـل العمـل بـصفة            األمانة إىل   نطلب  )ط(  

ظ خبالصــة  الــيت تقــوم هبــا الــدول املــصّدقة واملوقّعــة، وأن حتــتفاالتــصالاملعلومــات عــن أنــشطة 
 اسـتنادا إىل املـدخالت الـيت تقـدمها الـدول املوقّعـة هلـذا الغـرض علـى املوقـع                      للمعلوماتحمدَّثة  

 النوويـة،  علـى اإلنترنـت للجنـة التحـضريية ملنظمـة معاهـدة احلظـر الـشامل للتجـارب                    العمومي
  فتساعد بذلك على تيسري بدء نفاذ املعاهدة؛

يــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة   مــع املنظمــات احلكومالتعــاون نــشّجع  )ي(  
ــدينوســائر عناصــر اجملتمــع   ــد للمعاهــدة وأهــدافها،     امل ــادة التأيي ــوعي وزي  مــن أجــل إذكــاء ال

  . ببدء نفاذهاالتبكريوكذلك لضرورة 
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 احلظــر معاهــدة لإلعــالن اخلتــامي وللتــدابري الراميــة إىل تيــسري بــدء نفــاذ   تــذييل    

  الشامل للتجارب النووية
  

  الدول قائمة    
   صّدقت على املعاهدةاليت الدول  - ألف   

        
 الروسي االحتاد
  إثيوبيا

  أذربيجان
  األرجنتني
  األردن
  أرمينيا
  إريتريا
  إسبانيا
  أستراليا
  إستونيا

  أفغانستان
  إكوادور
  ألبانيا
  أملانيا

   املتحدةالعربية اإلمارات
  وبربودا أنتيغوا
  أندورا

  أوروغواي
  أوزبكستان

  أوغندا
  أوكرانيا

  يرلنداإ
  إيسلندا
  إيطاليا

  باراغواي
  باالو

  لبحرينا
  الربازيل
  بربادوس
  الربتغال
  بلجيكا
  بلغاريا

  بليز
  بنن

  بوتسوانا
   فاسووركيناب

  بوروندي
  البوسنة واهلرسك

  بولندا
  )املتعددة القوميات - دولة (بوليفيا
  بريو

  بيالروس
  تركمانستان

  تركيا
  توغو
  تونس

  جامايكا
  األسود اجلبل
  اجلزائر
  البهاما جزر
   كوكجزر

   الليبيةالعربية اجلماهريية
  التشيكية اجلمهورية
  الدومينيكية اجلمهورية
  حدة املتتنـزانيا مجهورية
  كوريا مجهورية
   الدميقراطيةالكونغو مجهورية
  الشعبية  الدميقراطيةالو مجهورية
   سابقااليوغوسالفية مقدونيا مجهورية
  أفريقيا جنوب
  جورجيا
  جيبويت
  الدامنرك
  األخضر الرأس

  رواندا
  رومانيا
  زامبيا
  ساموا
  مارينو سان

  سانت فنسنت وجزر غرينادين
   ونيفيسكيتس سانت
  لوسيا سانت

  السلفادور
  سلوفاكيا
  سلوفينيا
  سنغافورة
  السنغال
  السودان
  سورينام
  السويد
  سويسرا
  سرياليون
  سيشيل
  شيلي
  صربيا

  طاجيكستان
  ُعمان
  غابون
  غرينادا
  غيانا

  فانواتو
  فرنسا
  الفلبني
  )البوليفارية - مجهورية (فنـزويال
  فنلندا
  فيجي
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   نامفييت
  قربص
  قطر

  قريغيزستان
  كازاخستان
  الكامريون
  الرسويل الكرسي
  كرواتيا
  كمبوديا
  كندا
  ديفوار كوت

  كوستاريكا
  كولومبيا
  الكويت
 كرييبايت
  كينيا
  التفيا
  لبنان

  لكسمربغ
  ليبـريا
  ليتوانيا

  ختنشتاينيل
  ليسوتو
  مالطة
  مايل

  ماليزيا
  مدغشقر
  املغرب

  املكسيك
  مالوي
  فملدي

ــة ــدة اململكـ ــااملتحـ ــى  لربيطانيـ  العظمـ
  يرلندا الشماليةإو

  منغوليا
  موريتانيا
  موزامبيق

  مولدوفا
  موناكو

  )املتحدة - واليات (ميكرونيزيا
  ناميبيا
  ناورو
  النرويج
  النمسا
  النيجر
  نيجرييا

  نيكاراغوا
  نيوزيلندا
  هاييت

  هندوراس
  هنغاريا
  اهولند
  اليابان
  اليونان

    
 نفـاذ املعاهـدة، وفقـا للمـادة الرابعـة           يبـدأ  التالية، اليت يلزم تصديقها لكـي        ٤٤ الـ الدول  - باء   

   باملعاهدة٢ املدرجة يف املرفق هي عشرة،
        

 الروسي االحتاد
  األرجنتني
  إسبانيا
  أستراليا
  إسرائيل
  أملانيا

  إندونيسيا
  أوكرانيا
  )يةاإلسالم - مجهورية (إيران
  إيطاليا

  باكستان
  الربازيل
  بلجيكا
  بلغاريا

  بنغالديش

  بولندا
  بريو
  تركيا
  اجلزائر

  كوريا مجهورية
   الشعبية الدميقراطيةكوريا مجهورية
   الدميقراطيةالكونغو مجهورية
  أفريقيا جنوب
  رومانيا

  سلوفاكيا
  السويد
  سويسرا
  شيلي
  الصني
  فرنسا

  فنلندا
   نامفييت
  كندا

  كولومبيا
  مصر
  كاملكسي
   لربيطانيا العظمىاملتحدة اململكة
   الشماليةيرلنداوإ

  النرويج
  النمسا
  اهلند

  هنغاريا
  هولندا

   األمريكيةاملتحدة الواليات
  اليابان
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   باملعاهدة٢ وقّعت وصّدقت على املعاهدة من بني الدول املدرجة يف املرفق اليت الدول  -  ١  
        

 الروسي االحتاد
  األرجنتني
  إسبانيا
  ياأسترال
  أملانيا

  أوكرانيا
  إيطاليا
  الربازيل
  بلجيكا
  بلغاريا

  بنغالديش
  بولندا

 بريو
  تركيا
  اجلزائر

  كوريا مجهورية
   الدميقراطيةالكونغو مجهورية
  أفريقيا جنوب
  رومانيا

  سلوفاكيا
  السويد
  سويسرا
  شيلي
  فرنسا

  نامفييت
  فنلندا
  كندا

  كولومبيا
  املكسيك
    لربيطانيا العظمىاملتحدة اململكة
   الشماليةيرلنداوإ

  النرويج
  النمسا
  هنغاريا
  هولندا
  اليابان

    
   باملعاهدة، اليت وقّعت على املعاهدة ولكن مل تصّدق عليها٢ يف املرفق املدرجة الدول  -  ٢  

      
  إسرائيل
  إندونيسيا

  ) اإلسالمية- مجهورية (إيران 
  الصني

  مصر
  الواليات املتحدة األمريكية

    
   توقّع على املعاهدةمل باملعاهدة، اليت ٢ املرفق  املدرجة يفالدول  -  ٣  

  
  باكستان

  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
  اهلند

  


