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*1708122*  

  معاهدة املؤمتر املعين بتسهيل بدء نفاذ
  احلظر الشامل للتجارب النووية

        ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٠نيويورك، 
      تقرير املؤمتر

    مقدمة
د عمًال باملادة الرابعة عشرة من املعين بتسهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الذي عق افتتحت املؤمتَر  -١

مم املتحدة السامية لشؤون نزع السالح، ممثلة األ املعاهدة (وُيشار إليه فيما يلي بعبارة "املؤمتر")، السيدة إيزومي ناكاميتسو،
  ، بالنيابة عن وديع املعاهدة، األمني العام لألمم املتحدة. ٢٠١٧ل/سبتمرب أيلو ٢٠يف 

لعامة األوىل للمؤمتر. كما حضرها ، األمني العام لألمم املتحدة، اجللسة اشطونيو مانويل دي أوليفريا غوترييوحضر السيد أن  -٢
معًا يف  اللذان عمال ارجية كازاخستان،السيد تارو كونو، وزير خارجية اليابان، والسيد خريت عبدرمحنوف، وزير خ

قة عمًال سقني للدول املصدِّيف نيويورك، واللذان اختريا من ٢٠١٥مكتب رئاسة املؤمتر املماثل السابق املعقود يف عام 
نهما كلمة يف )، وألقى كل م٢٠١٥/٦/CTBT-Art.XIV(مرفق الوثيقة  ٢٠١٥(ج) من اإلعالن اخلتامي لعام  ٩  بالتدبري
  املؤمتر االفتتاحية.جلسة 

ة قبل افتتاح املؤمتر والدول وشاركت يف املؤمتر الدول التالية اليت كانت قد أودعت بالفعل صكوك تصديقها على املعاهد  -٣
لروسي، أذربيجان، األرجنتني، ااملوقعة التالية اليت مل تكن قد أودعت صكوك تصديقها بعد قبل افتتاح املؤمتر: االحتاد 

ملتحدة، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، انيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، أملانيا، اإلمارات العربية اأرمينيا، إسب
ار السالم، بلجيكا، بلغاريا، بنما، اإلسالمية)، إيطاليا، البحرين، الربازيل، الربتغال، بروين د-أوكرانيا، إيران (مجهورية

رشال، اجلمهورية التشيكية، وس، تايلند، تركيا، توغو، جامايكا، اجلزائر، جزر مابوركينا فاسو، بولندا، بريو، بيالر
ا، سان مارينو، سلوفاكيا، ، جنوب أفريقيا، الدامنرك، رومانيمجهورية كوريا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا

زويال ا، الفلبني، فنمان، فرنسسلوفينيا، سنغافورة، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصني، العراق، ع
لكرسي الرسويل، كرواتيا، انام، قربص، قريغيزستان، كابو فريدي، كازاخستان،   فنلندا، فييت البوليفارية)،-(مجهورية

نشتاين، مصر، املغرب، ديفوار، كوستاريكا، الكويت، كينيا، التفيا، لبنان، لكسمربغ، ليتوانيا، ليخت  كندا، كوت
رويج، النمسا، نيجرييا، نيوزيلندا، املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، الن املكسيك، اململكة

  هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان.
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دية عشرة التوقيع على املعاهدة من النظام الداخلي، مل حتضر املؤمتر أية دولة أخرى حيق هلا طبقًا للمادة احلا ٤٠ووفقًا للمادة   -٤
  لكنها مل توقع عليها بعد.

صلة واملنظمات احلكومية من النظام الداخلي، حضرت املؤمتر الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات ال ٤١ووفقًا للمادة   -٥
اد األورويب، والوكالة الدولية ي، واالحتالدولية التالية: وكالة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريب

  للطاقة الذرية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون اإلسالمي.
  يف الوثيقة منظمة غري حكومية، ترد قائمة هبا ٢١من النظام الداخلي، حضرت املؤمتر  ٤٣ووفقًا للمادة   -٦

CTBT-Art.XIV/2017/INF.3.  
  للتجارب النووية. ت البارزة وفريق شباب منظمة معاهدة احلظر الشاملكما حضر املؤمتر أعضاء من فريق الشخصيا  -٧
كاالت املتخصصة واملنظمات وسوف تصدر بعد ختام املؤمتر قائمة باملشاركني، تشمل الدول املشاركة والدول األخرى والو  -٨

  ذات الصلة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية.
  

  واإلجرائيةالقرارات التنظيمية 
من  ٢و ١لنظر يف البندين ، ترأست السيدة ناكاميتسو ا٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٠يف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف   -٩

اورات غري خالل املش ). وبناًء على ما مت التوصل إليهCTBT-Art.XIV/2017/2/Rev.2مشروع جدول األعمال املؤقت (
بل افتتاح املؤمتر من اتفاقات بشأن قعة يف فيينا ركت فيها الدول املصدِّقة والدول املوقِّية اليت شاالرمسية املفتوحة العضو

لسته العامة األوىل القرارات ، اختذ املؤمتر يف جCTBT-Art.XIV/2017/INF.2املسائل اإلجرائية والتنظيمية، كما يرد يف الوثيقة 
  التالية بشأن هذه املسائل. 

  ية بلجيكا والعراق يف مكتب رئاسة املؤمتر.انتخب املؤمتر بالتزك  -١٠
  ).CTBT-Art.XIV/2017/1واعتمد املؤمتر نظامه الداخلي (  -١١
  الذي اشتمل على البنود التالية: )،٢.Rev/٢٠١٧/٢/CTBT-Art.XIVوأقر املؤمتر جدول األعمال (  -١٢

  افتتاح املؤمتر  -١
  املسائل اإلجرائية والتنظيمية  -٢

  املؤمترانتخاب رئاسة   (أ)
  اعتماد النظام الداخلي  (ب)
  إقرار جدول األعمال  (ج)
  انتخاب أعضاء املكتب غري اهليئة الرئاسية  (د)
  تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض  (ه)
  تأكيد تعيني أمني املؤمتر  (و)
  مسائل تنظيمية أخرى  (ز)

  كلمة األمني العام لألمم املتحدة  -٣
  كلمة (كلمات) اهليئة الرئاسية  -٤
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  دة احلظر الشامل للتجارب النوويةكلمة األمني التنفيذي للجنة التحضريية ملنظمة معاه  -٥
  اعتماد اإلعالن اخلتامي  -٦
  يةعرض تقرير مرحلي عن التعاون على تسهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوو  -٧
  ر الشامل للتجارب النوويةبدء نفاذ معاهدة احلظتبادل عام لآلراء فيما بني الدول املصدقة واملوقعة حول تسهيل   -٨
  كلمات الدول غري املوقعة  -٩
  كلمة باسم املنظمات غري احلكومية  -١٠
  تقرير جلنة وثائق التفويض  -١١
  اعتماد تقرير املؤمتر  -١٢
  اختتام املؤمتر  -١٣

  من النظام الداخلي. ٦لمادة لؤمتر، وفقًا انتخب املؤمتر ممثلي إكوادور وأوكرانيا والسودان والكويت نوابًا لرئيس امل  -١٣
ثلي أستراليا وبنما وسلوفاكيا وكينيا وأنشأ املؤمتر، بناًء على اقتراح من اهليئة الرئاسية، جلنة لوثائق التفويض مؤلفة من مم  -١٤

  من النظام الداخلي. ٤والنمسا، وفقًا للمادة 
لتحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للسيد بوزورغمري زياران، أمني اللجنة اوأقر املؤمتر تعيني األمني العام لألمم املتحدة   -١٥

  من النظام الداخلي. ١١للتجارب النووية، أمينًا للمؤمتر، وفقًا للمادة 
انب (أ) الوكاالت املتخصصة من النظام الداخلي، بشأن حضور جلساته من ج ٤٣و ٤١واختذ املؤمتر قراره، وفقًا للمادتني   -١٦

مانة بطلب حلضور املؤمتر؛ ، واليت تقدمت لأل٥يف الفقرة  ملنظمات ذات الصلة واملنظمات احلكومية الدولية الواردةوا
  .٣.INF/٢٠١٧/CTBT-Art.XIVاملنظمات غري احلكومية الواردة يف الوثيقة  (ب)

  
    أعمال املؤمتر

  الوثائق التالية:عقد املؤمتر ما جمموعه جلستان عامتان، وكان معروضًا عليه   -١٧
  CTBT-Art.XIV/2017/1  مشروع النظام الداخلي  
  CTBT-Art.XIV/2017/2/Rev.2  مشروع جدول األعمال املؤقت  
  CTBT-Art.XIV/2017/3  حضريية ملنظمة وثيقة معلومات أساسية من إعداد األمانة الفنية املؤقتة للجنة الت

هيل بدء نفاذ املؤمتر املعين بتسمعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، من أجل 
   )٢٠١٧معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية (نيويورك، 

  CTBT-Art.XIV/2017/4   األنشطة اليت اضطلعت هبا الدول املوقعة والدول املصدقة مبوجب التدبري (ط) من
املعين بتسهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل  ٢٠١٥اإلعالن اخلتامي ملؤمتر عام 

  )١(٢٠١٧إىل آب/أغسطس  ٢٠١٥تجارب النووية خالل الفترة من أيلول/سبتمرب لل

                                                                    

للجنة التحضريية الشبكي العمومي على املوقع مل ُتتح إال ، املعلومات املقدمة من الدول املوقعةعن ملحة عامة تشتمل على اليت ، هذه الوثيقة  )١(
  ).www.ctbto.orgملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية (
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 CTBT-Art.XIV/2017/5   تقرير جلنة وثائق التفويض بشأن وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر املعين بتسهيل
  ة احلظر الشامل للتجارب النوويةبدء نفاذ معاهد

  CTBT-Art.XIV/2017/WP.1  مل للتجارب وتدابري تيسري بدء نفاذ معاهدة احلظر الشا مشروع اإلعالن اخلتامي
  النووية

 CTBT-Art.XIV/2017/INF.1/Corr.1  ظر الشامل معلومات للمشاركني يف املؤمتر املعين بتسهيل بدء نفاذ معاهدة احل
  النووية للتجارب

 CTBT-Art.XIV/2017/INF.2  املسائل اإلجرائية والتنظيمية  
 CTBT-Art.XIV/2017/INF.3   من مشروع  ٤٣قائمة املنظمات غري احلكومية اليت طلبت اعتمادها وفقًا للمادة

  الداخلي النظام
 CTBT-Art.XIV/2017/INF.4  املنصوص  تقرير مرحلي عن الرئاسة املشتركة بني كازاخستان واليابان للعملية

ىل إ ٢٠١٥عليها يف املادة الرابعة عشرة خالل الفترة من أيلول/سبتمرب 
  ٢٠١٧ل/سبتمرب أيلو

)، CTBT-Art.XIV/2017/INF.6وسوف تدرج قائمة جبميع الوثائق اليت صدرت من أجل املؤمتر يف ورقة معلومات (  -١٨
) وتقرير املؤمتر CTBT-Art.XIV/2017/INF.5، على قائمة املشاركني (١٧ستشتمل، عالوة على الوثائق املذكورة يف الفقرة 

)CTBT-Art.XIV/2017/6 .(  
يم األشيقر اجلعفري، وزير وترأس السيد ديدييه رينديرس، نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية البلجيكي، والسيد إبراه  -١٩

  لعامة الثانية.ااخلارجية العراقي، اجللسة العامة األوىل بعد انتخاهبما. وترأست بلجيكا والكويت اجللسة 
  من جدول األعمال.  ٣البند  ألمم املتحدة كلمة أمام املؤمتر يف إطارويف اجللسة العامة األوىل، ألقى األمني العام ل  -٢٠
ر بالنيابة عن رئاسة املؤمتر يف ويف اجللسة ذاهتا، ألقى كل من وزير خارجية بلجيكا ووزير خارجية العراق كلمة أمام املؤمت  -٢١

  من جدول األعمال.  ٤إطار البند 
شاك، واألمني التنفيذي للجنة معية العامة لألمم املتحدة، السيد مريوسالف اليتويف اجللسة ذاهتا، ألقى كل من رئيس اجل  -٢٢

من جدول  ٥املؤمتر يف إطار البند  التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، السيد السينا زيربو، كلمة أمام
الوزراء، وزارة اخلارجية الكينية)،  حممد (أمينة جملس كل من السيد كيفن رود (أستراليا) والسيدة أمينة األعمال. وأدىل أيضًا

  من جدول األعمال. ٥عضو فريق الشخصيات البارزة، مبالحظات يف إطار البند 
ل األعمال من جدو ١بند ، ألقى وزير خارجية اليابان ووزير خارجية كازاخستان كلمتني يف إطار الويف اجللسة ذاهتا  -٢٣

(ج)   ٩ اذ املعاهدة، عمًال بالتدبريأنشطة التعاون بني كازاخستان واليابان من أجل تيسري بدء نف عن تضمنتا تقريرًا مرحليًّا
  .٢٠١٥من اإلعالن اخلتامي لعام 

لآلراء بني الدول  من جدول األعمال، تبادًال عامًّا ٨وأجرى املؤمتر، يف جلستيه العامتني األوىل والثانية، ويف إطار البند   -٢٤
املصدقة والدول املوقعة حول تسهيل بدء نفاذ املعاهدة. وأدىل بكلمات ممثلو الدول املشاركة التالية: االحتاد الروسي، 
األرجنتني، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، أملانيا، إندونيسيا، أوروغواي، إيطاليا، الربازيل، بنما، بوركينا فاسو، 

، جنوب أفريقيا، روس، تركيا، اجلزائر، جزر مارشال، مجهورية كوريا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًابريو، بيال
، فنلندا، قريغيزستان، زويالالصني، فرنسا، الفلبني، فن رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السودان، السويد، شيلي،
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ختنشتاين، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة املتحدة الرسويل، كندا، كوستاريكا، التفيا، لكسمربغ، لي الكرسي
، هنغاريا، هولندا. كما ألقت السيدة فيديريكا الربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيجرييا، نيوزيلند

ئيس املفوضية األوروبية، موغرييين، املمثلة السامية لالحتاد األورويب املعنية بالشؤون اخلارجية والسياسة األمنية ونائبة ر
  كلمة بالنيابة عن االحتاد األورويب.

دال روبنسون، من منظمة العمل من جدول األعمال، ألقت السيدة كاثي كران ١٠ويف اجللسة العامة الثانية، ويف إطار البند   -٢٥
ت غري احلكومية اليت ماالنسائي من أجل اجتاهات جديدة ومجاعة ضغط السيدات املشرِّعات، كلمة بالنيابة عن املنظ

  املؤمتر. حضرت
  

  اختتام املؤمتر
تامي والتدابري الرامية إىل تسهيل من جدول األعمال، اإلعالن اخل ٦اعتمد املؤمتر يف جلسته العامة األوىل، ويف إطار البند   -٢٦

  التقرير. والتدابري يف مرفق هذا بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، ويرد نص اإلعالن
يعًا للمعاهدة، أن حييل اإلعالن اخلتامي وأبلغت الرئاسة املؤمتر بأهنا تعتزم أن تطلب إىل األمني العام لألمم املتحدة، بصفته ود  -٢٧

  إىل مجيع الدول يف أقرب وقت ممكن.
  نة وثائق التفويضجدول األعمال، تقرير جل من ١١واعتمد املؤمتر يف اجللسة العامة الثانية، ويف إطار البند   -٢٨

)CTBT-Art.XIV/٢٠١٧/٥.(  
  .CTBT-Art.XIV/2017/6باعتباره الوثيقة  م جبميع اللغات الرمسيةم وُيعمَّويف اجللسة ذاهتا، اعتمد املؤمتر تقريره، الذي سُيترَج  -٢٩
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  املرفق
  اإلعالن اخلتامي وتدابري تسهيل التعجيل ببدء نفاذ

  احلظر الشامل للتجارب النوويةمعاهدة 
    

، ملناقشة تدابري عملية ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٠حنن، الدول املصدِّقة، اجتمعنا، مع دول موقِّعة أخرى، يف نيويورك يوم   -١
من شأن معاهدة عاملية ميكن  لتسهيل التعجيل ببدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية (املعاهدة). ونؤكد أنَّ

عدم االنتشار النووي. ونؤكِّد من وزع السالح النووي تحقُّق بفعالية من االمتثال هلا أن تكون صكًّا أساسيًّا يف ميدان نال
ه املسألة على أرفع هتمام هبذجديد األمهية احليوية للمعاهدة وللتعجيل ببدء نفاذها، وحنثُّ مجيع الدول على مواصلة اال

  مستوى سياسي.
للتعجيل ببدء نفاذها يف مناسبات كان ونؤكِّد جمدَّدًا أنَّ اجلمعية العامة لألمم املتحدة أعربت عن تأييدها الساحق للمعاهدة   -٢

 مؤمتر قمة جملس األمن يف؛ وتتجلى قوة وثبات اإلرادة والدعم الدوليني إلنفاذ هذه املعاهدة A/RES/71/86آخرها قرارها 
 ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٢٤ورك يف زع السالح النووي الذي انعقد يف نيويعدم االنتشار النووي ونالتابع لألمم املتحدة بشأن 

راءات متابعة مؤمتر ؛ واالستنتاجات والتوصيات اليت اعُتمدت بتوافق اآلراء خبصوص إج١٨٨٧واعُتمد فيه القرار 
رت خالل الدورة األوىل ملناقشات اليت دااالستعراضي لألطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية؛ وا ٢٠١٠ عام

ووية املنعقدة يف فيينا؛ االستعراضي لألطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة الن ٢٠٢٠للجنة التحضريية ملؤمتر عام 
ء لى املعاهدة، مبا يف ذلك اجلزاحتفاًال بالذكرى العشرين لفتح باب التوقيع ع ٢٠١٦واألحداث املختلفة اليت نظمت يف عام 

يف سياق معاهدة احلظر  ٢٠١٦ يف عام األمم املتحدةالقرارات اليت اعتمدهتا  لالوزاري من اللجنة التحضريية للمنظمة؛ وك
ا املؤمتر فيما يتعلق بالكوارث الشامل للتجارب النووية. ونستذكر القلق البالغ الذي ُأعرب عنه يف الوثيقة اخلتامية هلذ

يف املؤمترات االستعراضية لألطراف  ستخدام لألسلحة النووية. ونؤكِّد جمدَّدًا ما ُأعرب عنهاإلنسانية اليت ستنجم عن أيِّ ا
ن تأييد واسع النطاق ألمهية م ١٩٩٦يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية منذ فتح باب التوقيع على املعاهدة يف عام 

  زع السالح النووي وعدم االنتشار النووي.دِّدة األطراف لنبدء نفاذ املعاهدة يف أبكر وقت ممكن باعتبارها أداة حيوية متع
لتجارب النووية. ونرحب مبجموعة لد جمدَّدًا على أمهية أعمال املؤمتر املعين بتسهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل نؤكِّ  -٣

ل ببدء نفاذ املعاهدة، مبا فيها التعجياألنشطة املتضافرة للتوعية بشأن التصديق على املعاهدة اليت تشترك يف هدف واحد هو 
هود كل دولة من الدول أنشطة فريق الشخصيات البارزة وفريق شباب منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية وج

يذي قدِّمه األمني التنفيوُنشيد مبا  املوقِّعة، مبا يف ذلك االجتماع الوزاري ألصدقاء معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية.
  ة (املنظمة) من دعم لتلك األنشطة.واألمانة الفنية املؤقَّتة للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووي

قها على املعاهدة لكي يبدأ دولًة يلزم تصدي ٣٦دولًة عليها، منها  ١٦٦دولًة على املعاهدة وبتصديق  ١٨٣نرحب بتوقيع   -٤
عاهدة طابعًا عامليًّا، ونعترف ). ونرحب يف هذا الصدد بالتقدُّم املحرز يف إكساب امل٢املرفق  نفاذها (الدول املدرجة يف

تسهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر باملعين  ٢٠١٥بأمهية تصديق دولتني (مها سوازيلند وميامنار) على املعاهدة منذ مؤمتر عام 
مدرجة يف التذييل) يلزم تصديقها ، وهي مثاين دول (٢يف املرفق  الشامل للتجارب النووية. وحنثُّ ما تبقَّى من دول مدَرجة

، واضعة يف اعتبارها أنَّ باب على املعاهدة لكي يبدأ نفاذها، على التوقيع والتصديق على املعاهدة دون مزيد من التأخري
تبادر بالتوقيع والتصديق على  نعامًا، وندعو كلَّ واحدة من هذه الدول إىل أ ٢٠التوقيع على املعاهدة ُفتح قبل أكثر من 

. ٢خص الدول املدرجة يف املرفق املعاهدة. ويف هذا الصدد، نرحب بإتاحة أيِّ فرصة للتواصل مع الدول غري املوقِّعة، وباأل
  ضريية للمنظمة.ولذلك نودُّ أن نشجع هذه الدول على املشاركة بصفة مراقب يف الدورات املقبلة للجنة التح
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تفجريات النووية األخرى، بفرض دًا كذلك على أنَّ وقف مجيع التفجريات التجريبية لألسلحة النووية ومجيع النؤكِّد جمدَّ  -٥
تطورة من األسلحة النووية، قيود على تطوير األسلحة النووية وعلى حتسني نوعيتها وبوضع حدٍّ الستحداث أنواع جديدة م

دأ نفاذ املعاهدة، جندِّد تأكيد نتشار النووي جبميع جوانبه. وريثما يبزع السالح النووي وعدم االلن فعاًال يشكل تدبريًا
، ٢٠١٠ار األسلحة النووية لعام التزاماتنا اليت أوردناها يف استنتاجات املؤمتر االستعراضي لألطراف يف معاهدة عدم انتش

ت نووية أخرى، وعن استحداث  تفجرياوندعو مجيع الدول إىل اإلحجام عن إجراء تفجريات جتريبية لألسلحة النووية أو أيِّ
عاهدة ومقصدها وتنفيذ واستخدام تكنولوجيا جديدة لألسلحة النووية، وعن أيِّ أعمال يكون من شأهنا تقويض هدف امل

وية، مع التأكيد على أنَّ هذه أحكامها، وأن تلتزم جبميع القرارات احلالية بشأن وقف التفجريات التجريبية لألسلحة النو
يع التفجريات النووية األخرى، وهو ابري ليس هلا نفس املفعول الدائم وامللزم قانونًا إلهناء جتريب األسلحة النووية ومجالتد
  ال يتسىن حتقيقه إال ببدء نفاذ املعاهدة.  ما

أجرهتا مجهورية كوريا  النووية اليت ندين بأشد العبارات، يف إطار والية املعاهدة فيما يتعلق حبظر التجارب النووية، التجارب  -٦
، وكذلك التجربة ٢٠١٦وكانون الثاين/يناير وأيلول/سبتمرب  ٢٠١٣و ٢٠٠٩و ٢٠٠٦الشعبية الدميقراطية يف األعوام 

ها النووي الذي يقوِّض نظام عدم ، ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء برناجم٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٣النووية اليت أجرهتا مؤخرًا يف 
راء أيِّ جتارب نووية أخرى ويف هذا الصدد، حنثُّ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على عدم إج االنتشار العاملي.

عن  ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ١٩ واالمتثال التام والفوري جلميع قرارات جملس األمن ذات الصلة وللبيان املشترك املنبثق يف
ة، مبا يف ذلك التخلي عن مجيع لتزاماهتا وواجباهتا ذات الصلاملحادثات السداسية األطراف واختاذ خطوات عملية للوفاء با

ه، والتوقف فورًا عن مجيع األنشطة وميكن التحقق منه وال رجعة في كامًال أسلحتها النووية وبراجمها النووية احلالية ختليًا
عبية الدميقراطية من خالل ذات الصلة. وما زلنا نؤكد على ضرورة إجياد حل سلمي للمسألة النووية جلمهورية كوريا الش

عن املحادثات  ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ١٩التنفيذ التام جلميع قرارات جملس األمن ذات الصلة وللبيان املشترك املنبثق يف 
نعرب  لتعجيل ببدء نفاذ املعاهدة. كمالأنَّ التجارب النووية املذكورة تربز الضرورة امللحَّة  السداسية األطراف. ونعتقد أيضًا

ارب النووية جلمهورية كوريا تقديرنا للفعالية اليت أثبتها نظام التحقُّق التابع للمعاهدة يف ردِّ فعله على التج عن
  الدميقراطية. الشعبية

حقُّق، الذي سيكون نطاقه العاملي نؤكِّد جمدَّدًا اعتقادنا الراسخ بضرورة احلفاظ على الزخم يف بناء مجيع عناصر نظام الت  -٧
بالتزاماهتا التعاهدية. وسوف نواصل  اتِّساعًا غري مسبوق بعد بدء نفاذ املعاهدة، وبذلك سيكفل الثقة يف وفاء الدولمتَّسعًا 

ثر السبل كفاءة وأكثرها فعالية تقدمي الدعم السياسي واملادي الالزم لتمكني اللجنة التحضريية من إجناز مجيع مهامها بأك
لمًا مع االرتياح بنضج نظام عاء مجيع عناصر نظام التحقُّق. ويف هذا الصدد، حنيط من حيث التكلفة، وال سيما مواصلة بن

داء املرضي ملركز البيانات الدويل الذي مرفقًا معتمدًا، والتقدُّم املحرز يف إنشائه؛ واأل ٢٨٨ا الرصد الدويل، الذي يضم حاليًّ
ور بدء نفاذها؛ والتقدُّم املتواصل لضمان االمتثال للمعاهدة فأثبت قدرته على تزويد املجتمع الدويل بوسائل مستقلة وموثوقة 

يف األردن.  ٢٠١٤املتكامل لعام  يف تطوير قدرات التفتيش املوقعي من أجل االستفادة من النجاح يف إجراء التمرين امليداين
تجريب والتشغيل املؤقَّت قبل ونرحب بنقل مجيع الدول بيانات نظام الرصد الدويل إىل مركز البيانات الدويل على أساس ال

  حضريية.بدء نفاذ املعاهدة وفقًا للمبادئ التوجيهية املعتمدة يف الدورة التاسعة عشرة للجنة الت
أنَّ زع السالح النووي، من نعرب عن تفاؤلنا، يف حني نضع نصب أعيننا هدف املعاهدة املتعلق بعدم االنتشار النووي ون  -٨

ومركز البيانات الدويل من نظام التحقُّق قد أثبتا، إىل جانب الوالية املسندة إليهما، فائدهتما عنصري نظام الرصد الدويل 
يف جلب منافع علمية ومدنية ملموسة، مبا يف ذلك نظم اإلنذار بالتسونامي ورمبا نظم إنذار بكوارث أخرى. وسوف 

للمعاهدة  يف هذه الفوائد على نطاق واسع وفقًا نواصل النظر يف السبل الكفيلة بضمان إمكانية تشارك املجتمع الدويل
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وبتوجيه من اللجنة التحضريية للمنظمة. ونقرُّ أيضًا بأمهية بناء القدرات وتبادل اخلربات ذات الصلة بشأن نظام التحقُّق، 
  بطرائق منها عقد مؤمترات العلم والتكنولوجيا.

اذ املعاهدة وإكساهبا طابعًا عامليًّا، بلة للتنفيذ من أجل التعجيل ببدء نفنؤكِّد جمدَّدًا تصميمنا على اختاذ خطوات حمددة وقا  -٩
  ونعتمد التدابري التالية حتقيقًا هلذه الغاية:

صديقات على املعاهدة، بذل قصارى جهودنا واستخدام كل السبل املتاحة لنا للتشجيع على زيادة التوقيعات والت  (أ)
م باملسألة على أرفع الذي ولَّده هذا املؤمتر وعلى مواصلة االهتما وحث مجيع الدول على احلفاظ على الزخم

  مستوى سياسي؛
قليمي واملتعدد األطراف من دعم وتشجيع املبادرات واألنشطة املتضافرة للتوعية على كلٍّ من املستوى الثنائي واإل  (ب)

  أجل الترويج لبدء نفاذ املعاهدة وإكساهبا طابعًا عامليًّا؛ 
لتعاون هبدف الترويج ملزيد الدول املصدِّقة على مواصلة ممارستها املتمثلة يف اختيار جهات تنسيق لتعزيز تشجيع ا  (ج)

تنفيذ التدابري املعتمدة لمن التوقيعات والتصديقات، مع اإلحاطة علمًا خبطة عمل تضعها جهات التنسيق املذكورة 
  يف هذا البيان؛

نسيق يف خمتلف املناطق على بني الدول املصدِّقة، تتطوَّع ملساعدة جهات التوضع قائمة جبهات اتصال بُبلدان، من   (د)
  تعزيز األنشطة الرامية إىل التعجيل ببدء نفاذ املعاهدة؛ 

نشطة للعمل على حتقيق أاإلقرار بدور فريق الشخصيات البارزة يف مساعدة الدول املصدِّقة يف ما تضطلع به من   )(ه
  تعجيل ببدء نفاذها؛ أهداف املعاهدة وتسهيل ال

وية، الذي اسُتحدث تشجيع مجيع الدول على املشاركة بنشاط يف اليوم الدويل السنوي ملناهضة التجارب النو  (و)
 زيادة الوعي والتثقيف بشأن ، والذي يؤدِّي دورًا فعَّاًال يفA/RES/64/35مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

  آثار التفجريات التجريبية لألسلحة النووية ومجيع التفجريات النووية األخرى؛ 
أجل زيادة الوعي بأمهية  التشجيع على تنظيم حلقات دراسية إقليمية باالقتران مبختلف االجتماعات اإلقليمية من  (ز)

  املعاهدة والتشجيع على تبادل التجارب داخل خمتلف املناطق؛ الدور الذي تؤديه
عمل وحلقات دراسية  دعوة اللجنة التحضريية إىل مواصلة أنشطتها يف جمال التعاون الدويل ويف تنظيم حلقات  (ح)

  هدة؛ وبرامج تدريبية يف املجالني القانوين والتقين بغية التوعية بشأن التصديق على املعا
ل املبادرات التثقيفية جنة التحضريية إىل مواصلة العمل على ترويج فهم املعاهدة، مبا يف ذلك من خالدعوة الل  (ط)

لتحقُّق، مع مراعاة املقاصد والتدريبية، وأن توضح جلمهور أوسع منافع التطبيقات املدنية والعلمية لتكنولوجيات ا
  والواليات املحدَّدة املنصوص عليها يف املعاهدة؛ 

يما يتعلق بعملية التصديق وتدابري فه طلب إىل األمانة الفنية املؤقتة بأن تواصل تزويد الدول باملساعدة القانونية توجي  (ي)
نية املعنية بتبادل املعلومات التنفيذ، وبأن تضع، يف سبيل تعزيز هذه األنشطة وإبرازها، قائمة جبهات االتصال الوط

  والوثائق ذات الصلة وتعميمها؛
طلب إىل األمانة الفنية املؤقتة بأن تواصل العمل بصفة جهة وصل جلمع املعلومات عن أنشطة التوعية اليت توجيه   (ك)

تقوم هبا الدول املصدِّقة وسائر الدول املوقِّعة، وأن تضع وحتدِّث خالصة للمعلومات استنادًا إىل البيانات اليت 
  تقدِّمها الدول املصدِّقة وسائر الدول املوقِّعة؛ 
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ناصر املجتمع املدين من التشجيع على التعاون مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وسائر ع  (ل)
  ن التأييد لذلك؛مأجل إذكاء الوعي باملعاهدة وأهدافها وكذلك بضرورة التعجيل ببدء نفاذها، وكسب مزيد 

 إكمال نظام التحقق من للجنة التحضريية الرامية إىلالتأكيد من جديد على ضرورة تقدمي الدعم الكامل ألعمال ا  (م)
  خالل التعاون الدويل، وضرورة مواصلة بناء القدرات وتبادل اخلربات؛ 

ضريية يف مساعيها الرامية تشجيع مجيع الدول على املشاركة واملسامهة يف إكمال نظام التحقُّق ودعم اللجنة التح  (ن)
والسياسي لألمانة  ر الشامل للتجارب النووية من خالل الدعم التقينإىل تعزيز فعالية منظمة معاهدة احلظ

  املؤقتة. الفنية
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  تذييل اإلعالن اخلتامي والتدابري الرامية إىل تسهيل التعجيل
  ببدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

    
  قائمة الدول

  على املعاهدة صدَّقتالدول اليت   -ألف
 اجلمهورية الدومينيكية بربادوس االحتاد الروسي

 مجهورية الكونغو الدميقراطية الربتغال إثيوبيا
 زانيا املتحدةمجهورية تن بروين دار السالم أذربيجان
 مجهورية كوريا بلجيكا األرجنتني
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية بلغاريا األردن
 سابقًامجهورية مقدونيا اليوغوسالفية  بليز أرمينيا
 مجهورية مولدوفا بنغالديش إريتريا
 جنوب أفريقيا بنما إسبانيا
 جورجيا بنن أستراليا
 جيبويت بوتسوانا إستونيا

 الدامنرك بوركينا فاسو أفغانستان
 دولة بوليفيا املتعددة القوميات بوروندي إكوادور
 رواندا البوسنة واهلرسك ألبانيا
 رومانيا بولندا  أملانيا

 زامبيا بريو اإلمارات العربية املتحدة
 ساموا بيالروس أنتيغوا وبربودا

 سان مارينو تركمانستان أندورا
 سانت فنسنت وجزر غرينادين  تركيا إندونيسيا
 سانت كيتس ونيفس ترينيداد وتوباغو أنغوال

 سانت لوسيا تشاد أوروغواي
 السلفادور توغو أوزبكستان

 سلوفاكيا تونس أوغندا
 سلوفينيا جامايكا أوكرانيا
 سنغافورة اجلبل األسود أيرلندا
 السنغال اجلزائر آيسلندا
  سوازيلند جزر البهاما إيطاليا

 السودان جزر الكوك باراغواي
 سورينام  جزر مارشال باالو

 السويد مجهورية أفريقيا الوسطى البحرين
 سويسرا اجلمهورية التشيكية الربازيل
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 مالوي الكامريون سرياليون
 ملديف الكرسي الرسويل سيشيل
يرلندا اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأ كرواتيا شيلي

 كمبوديا  صربيا الشمالية
 منغوليا كندا طاجيكستان

 موريتانيا كوت ديفوار العراق
 موزامبيق كوستاريكا عمان
 موناكو كولومبيا غابون
 ميامنار الكونغو غانا

 ناميبيا الكويت غرينادا
 ناورو كرييباس غواتيماال

 النرويج كينيا غيانا
 النمسا التفيا غينيا
 النيجر لبنان بيساو-غينيا

  نيجرييا لكسمربغ فانواتو
 نيكاراغوا ليربيا فرنسا
 نيوزيلندا ليبيا الفلبني

 نيوي ليتوانيا البوليفارية)-زويال (مجهوريةفن
 هاييت ليختنشتاين فنلندا
 هندوراس ليسوتو فيجي

 هنغاريا مالطة فييت نام
 هولندا مايل قربص
 واليات ميكرونيزيا املوحدة ماليزيا قطر

 اليابان مدغشقر قريغيزستان
 اليونان املغرب كابو فريدي
         املكسيك  كازاخستان

  ي يبدأ نفاذها لك على املعاهدة للمعاهدة اليت يلزم تصديقها ٢املدرجٌة يف املرفق  ٤٤الدول الـ  -باء
  وفقًا للمادة الرابعة عشرة

  باكستان  أملانيا  االحتاد الروسي
  الربازيل  إندونيسيا  األرجنتني
  بلجيكا  أوكرانيا  إسبانيا
  بلغاريا  اإلسالمية)-إيران (مجهورية  أستراليا
  بنغالديش  إيطاليا  إسرائيل
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  املكسيك  السويد  بولندا
لندا املتحدة لربيطانيا العظمى وأير اململكة  سويسرا  بريو

  شيلي  تركيا  الشمالية
  النرويج  الصني  اجلزائر

  النمسا  فرنسا  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  اهلند  فنلندا  مجهورية كوريا

  هنغاريا  فييت نام  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
  هولندا  كندا  جنوب أفريقيا

  املتحدة األمريكيةالواليات   كولومبيا  رومانيا
      اليابان  مصر  سلوفاكيا

  هدة باملعا ٢الدول اليت وقَّعت وصدَّقت على املعاهدة من بني الدول املدرجة يف املرفق   -١
  فييت نام  بريو  االحتاد الروسي

  كندا  تركيا  األرجنتني
  كولومبيا  اجلزائر  إسبانيا
  املكسيك  مجهورية الكونغو الدميقراطية  أستراليا
لندا اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأير  مجهورية كوريا  أملانيا

  جنوب أفريقيا  إندونيسيا  الشمالية
  النرويج  رومانيا   أوكرانيا
  النمسا  سلوفاكيا  إيطاليا
  هنغاريا  السويد  الربازيل
  هولندا  سويسرا  بلجيكا
  اليابان  شيلي  بلغاريا

    فرنسا  بنغالديش
        فنلندا  بولندا

  باملعاهدة  ٢رفق الدول اليت وقَّعت على املعاهدة ومل تصدِّق عليها بعد من بني الدول املدرجة يف امل  -٢
 الواليات املتحدة األمريكية  الصني إسرائيل

        مصر  اإلسالمية)-إيران (مجهورية
  دة باملعاه ٢الدول اليت مل توقِّع بعد على املعاهدة من بني الدول املدرجة يف املرفق   -٣

  اهلند  ةمجهورية كوريا الشعبية الدميقراطي  باكستان
 


