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 المؤتمر المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة  
 الحظر الشامل للتجارب النووية

 2021أيلول/سبتمبر  23-24
 
 

 تقرير المؤتمر 
 

 مقدمة 

افَتَتحت المؤتمَر المعني بتسههههههء ن بذ  عاهد  عهحذر الحار اللههههههه ن للت،هال النوقد ع ال ب لماذ لملر بهلمهشر الرابع  للههههههرر     -1
"المؤتمر"(ع السه ذر ليوق ي عهاه  تسهوع قل ل  اي    العهو قالممةل  السهه ه  للهؤقع عوس السهل   المعهحذر )قدملهها لله  يهمه يلي ب 

 ع بهلنههب  ل  قشيع المعهحذرع اي    العهو لأل م المتحذر.2021أيلول/سبتمبر  23في   بهي م المتحذرع

قألاى السههه ذ لبذ ه دهههء ذع اجهع ال،معه  العه   لأل م المتحذرع للم ر أ هو ال،لسههه  العه   ايقلى للمؤتمر. قتلللم في ال،لسههه    -2
ال،واجرع قالسههههه ذ حهيسو  هوع الوادر االتحهشب لللهههههؤقع ال ها ه  في    االفتتهحه  للمؤتمر السههههه ذ ا عهع لعمه ررع قادر ةها ه 

)ج(     10ع قالل اع اةت را  نسهها   للذقل المقههذم  لملر بهلتذب ر  2019ألمهعههع الل اع تولهه اجهسهه  المؤتمر السهههب  في لهو  
 (.CTBT-Art.XIV/2019/6) رف  الوثها   2019اإلللع ال ته ي لعهو 

لمؤتمر الذقل التهله  التي لهعت مذ أقشلت صههههسود تقههههذياءه للى المعهحذر مبن افتته  المؤتمر قالذقل المومع   قدهههههالت في ا -3
االتحهش الرقسهههههههيع لث ورههع أداره،هعع ايا نت  ع اياشعع  التي لم تل  مذ أقشلت صهههههههسود تقهههههههذياءه بعذ مبن افتته  المؤتمر   

ع لسهههوات نيع لاواشقاع أليهعههع ألمهعههع اإل هاال العرره  المتحذرع أعذقااع لعذقعهسهههههع  أا  نههع لسهههيهعههع أسهههترالههع لسهههتوعههع لسهههراج ن
اإلسههههههل ه (ع أيرلنذاع ايسههههههلنذاع ليعهلههع بهااغوابع البراادنع البرتاهلع برقعي شاا السههههههلوع بل،هسهع  -أقاقغوابع ليراع ) مءواد 

توغوع ال،بن ايسهههههههههههههوشع ال،واجرع ال،مءواد  التلههههههههههههههسه ع  مءواد  لوادهع    بلاهادهع بنمهع بولنذاع ب رقع ب لاقوع تهيلنذع ترلههع
 مءواد  الق الذيماراطه  اللهعبه ع الذاعمردع سههع  هادنوع سهلوفهاههع سهلوف نههع سهناهفوارع السهوشاعع سهوادنهوع السهودذع سهودسهراع  

برصع م رغ وسهتهعع لهااةسهتهعع لرقاتههع لمبوشيهع  ده ليع صهررههع القه  ع العراغع غه بههع غواتهمهالع فرعسههع الالب  ع فنلنذاع م
انذاع لورهع لوسههههههتهادسهع ل نههع التكههع للسههههههمبر ع ل تواعههع له تنلههههههتهي ع  هلع ع  هل ودهع  ذغلههههههارع  قههههههرع المارلع  اذقعهه  

ع وادلنذاع حناهادهع حولنذاع    اللههمهله ع المسسهههلع المملل  المتحذر لبردعهعهه العامى قأيرلنذا اللههمهله ع  وعهاوع عه  بههع النرقد ع
 .الواليهل المتحذر اي ردسه ع الههبهع

    الناهو الذاةليع حضرل المؤتمر الذقل  ايةرى التهله   بهاستهع. 40ققفاهر للمهشر  -4

   الناهو الذاةليع حضههههرل المؤتمر الولهالل المت قههههقهههه  قالمنامهل دال القههههل  قالمنامهل الحسو ه  الذقله    41ققفاهر للمهشر  - 5
 التهله   االتحهش ايقاقري. 

 قتللم في المؤتمر أيضهر ألضه  فرد  الل قههل اليهاار قفرد  ديهل  نام   عهحذر الحار الله ن للت،هال النوقد . -6
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مؤتمر مهجم  بهلملههال  ع تتضهم  الذقل قالذقل ايةرى قالولهالل المت قهقه  قالمنامهل دال القهل   قسهتقهذا بعذ اةتتهو ال -7
 قالمنامهل الحسو ه  الذقله .

 
 القرارات التنظيمية واإلجرائية

    لههههرقس   2ق   1النار في البنذي     ع ترأسههههت السهههه ذر عهاه  تسههههو 2021أيلول/سههههبتمبر    23في ال،لسهههه  العه   ايقلىع المعاوشر في   - 8
ن لله  في الملههههههقاال غ ر الرسهههههمه  الماتوح  ب   الذقل  CTBT-Art.XIV/2021/2 ذقل ايلمهل المؤمت )  (. قرنه ر للى  ه تموصهههههلي

م  قالذقل المومليع ع التي لماذل في ف  نه مبن افتته  المؤتمرع    اتاهمهل بلهههههههرع المسههههههههجن اإل راجه  قالتناهم   ه ع حسهههههههيمه قاش  المقهههههههذلي
 ع ات   المؤتمر في  لست  العه   ايقلى الارااال التهله  بلرع ح ه المسهجن. CTBT-Art.XIV/2021/INF.4في الوثها   

 قاعت ب المؤتمر بهلتوله  ليعهلهه ق نول أفردقهه لمستب اجهس  المؤتمر. -9

 (.Add.1ق CTBT-Art.XIV/2021/1قالتمذ المؤتمر عاه   الذاةلي ) -10

 (ع ال ب تضمل  البنوش التهله  CTBT-Art.XIV/2021/2قأمر المؤتمر  ذقل ايلمهل ) -11

 افتته  المؤتمر -1 
 المسهجن اإل راجه  قالتناهمه  -2 
 اعت هل الء ئ  الرجهسه  )أ(   
 التمهش الناهو الذاةلي )ل(   
 لمراا  ذقل ايلمهل )ج(   
 الرجهسه اعت هل ألضه  المستب غ ر الء ئ    )ش(   
 تع    ألضه  ل،ن  قثهج  التاودض )حه(   
 ترا ذ تع    أ    المؤتمر )ق(   
  سهجن تناهمه  أةرى  )ا(   
 الم  اي    العهو لأل م المتحذر -3 
 الم  )المهل( الء ئ  الرجهسه  -4 
 الم  اي    التنا  ب لل،ن  التحض رد  لمنام   عهحذر الحار الله ن للت،هال النوقد   -5 
 التمهش لللع ةته ي -6 
 لرض تاردر  رحلي ل  التعهقع للى تسء ن بذ  عاهد  عهحذر الحار الله ن للت،هال النوقد  -7 
م  قالذقل المومليع  حول  - 8   تسء ن بذ  عاهد  عهحذر الحار الله ن للت،هال النوقد    تيهشل لهو لآلاا  يهمه ب   الذقل المقذلي
 المهل الذقل غ ر المومليع  -9 
 الم  بهسم المنامهل غ ر الحسو ه  -10 
 تاردر ل،ن  قثهج  التاودض -11 
 التمهش تاردر المؤتمر -12 
 اةتتهو المؤتمر. -13 
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    الناهو الذاةلي. 6قاعت ب المؤتمر  مةلي لسيهعهه قل نهه قحولنذا عوابهر لرجهع المؤتمرع قفاهر للمهشر  -12

قأعلههههههههههههههر المؤتمرع بنهه ر للى امترا     الء ئه  الرجههسهههههههههههههههه ع ل،نه  لوثههج  التاودض  ؤلاه      مةلي أيرلنهذا قلنهذا قل نههه قعهه  بههه   -13
 لذاةلي.   الناهو ا 4قحولنذاع قفاهر للمهشر 

قأمر المؤتمر تع    اي    العهو لأل م المتحذر للسهههه ذ اقررل فلودذع اي    التنا  ب لل،ن  التحضهههه رد  لمنام   عهحذر الحار   -14
    الناهو الذاةلي. 11الله ن للت،هال النوقد ع أ  نهر للمؤتمرع قفاهر للمهشر 

ع مرااار بلهههرع حضهههوا  لسههههت      هعب الولهالل المت قهههقههه  قالمنامهل     الناهو الذاةلي 41قات   المؤتمرع قفاهر للمهشر  -15
 ع قالتي تاذ ت للى اي هع  بعلب لحضوا المؤتمر.5دال القل  قالمنامهل الحسو ه  الذقله ع الوااشر في الاارر 

 
 أعمال المؤتمر

 الوثهج  التهله   ف ءهع لمريَضت له   ثلث  لسهللاذ المؤتمر  ه  ،مول   -16

CTBT-Art.XIV/2021/1  قAdd.1 لرقس الناهو الذاةلي  

CTBT-Art.XIV/2021/2 لرقس  ذقل ايلمهل المؤمت  

CTBT-Art.XIV/2021/3   تءه اي هع  الانه  المؤمت  لل،ن  التحضهههههههههه رد  لمنام قثها   علو هل أسهههههههههههسههههههههههه  ألذل
بتسههههههء ن بذ  عاهد   عهحذر الحار اللههههههه ن للت،هال النوقد     أ ن المؤتمر المعني  

  عهحذر الحار الله ن للت،هال النوقد 

CTBT-Art.XIV/2021/4   ل(    9ايعلههههع  التي اضههههعلعت بءه الذقل المومع  قالذقل المقههههذم ع بماتضههههى التذب ر(
المعني بتسهههههههههههههء ههن بههذ  عاهههد  عهههحههذر الحار    2019   اإلللع ال تههه ي لمؤتمر لهههو  

 ( 1) 2021للى أيها/ هيو    2019حودراع/يوعه   الله ن للت،هال النوقد ع في الاترر    

CTBT-Art.XIV/2021/WP.1  لهههرقس اإلللع ال ته ي قتذاب ر الترقد  لبذ  عاهد  عهحذر الحار اللهههه ن للت،هال 
 النوقد 

 لللع ال لرى السنود  ال ه س  قالعلرد  

CTBT-Art.XIV/2021/5   الممةل   لههذى المؤتمر المعني  تاردر ل،نهه  قثهههج  التاودض بلهههههههههههههههرع قثهههج  تاودض
 بتسء ن بذ  عاهد  عهحذر الحار الله ن للت،هال النوقد 

CTBT-Art.XIV/2021/6 تاردر المؤتمر 

CTBT-Art.XIV/2021/INF.1   تاردر  رحلي ل  الرجهسهههههه  الملههههههترل  ب   ألمهعهه قال،واجر للعمله  المنقههههههوص لل ءه في
 2021للى أيلول/سبتمبر   2019المهشر الرابع  للرر ةلل الاترر    أيلول/سبتمبر  

CTBT-Art.XIV/2021/INF.2  علو هل للملهال  .   لرر    اي هع  

CTBT-Art.XIV/2021/INF.3  للمنامهل غ ر الحسو ه .   لرر    اي هع  علو هل 

CTBT-Art.XIV/2021/INF.4  المسهجن اإل راجه  قالتناهمه 

 __________ 

المومع الليسي العمو ي لل،ن  التحض رد  لمنام   عهحذر  ح ه الوثها ع التي تمةن لمح  له   ل  المعلو هل الماذ      الذقل المومع ع لم تمتح لال للى  (1)
 (. www.ctbto.orgالحار الله ن للت،هال النوقد  )
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(ع  CTBT-Art.XIV/2021/INF.6قسههههههههههههههتهمذَاج مههجمه  ب،مهع الوثههج  التي صهههههههههههههههذال    أ هن المؤتمر في قامه   علو ههل )  - 17
( قتاردر المؤتمر CTBT-Art.XIV/2021/INF.5ع مهجم  الملهههههال   ) 16تتضههههم ع للقر للى الوثهج  الم لوار في الاارر 

 (CTBT-Art.XIV/2021/6 .) 

ع قادرر العلمهل الذقله  قالتعهقع في  نول أفردقههع قالسهه ذر  هادنه سهه ردنيع عهجي  قادر ال ها ه   قترأسههت السهه ذر عهل ذب بهعذقا -18
قالتعهقع الذقلي في ليعهلههع بهلنههب  ل  السهههههه ذ لود،ي شب  هيوع قادر ةها ه  ليعهلههع بذاي  ال،لسهههههه  العه   ايقلى للمؤتمرع  

ةن الذاجم إليعهلهه لذى  نام   عهحذر الحار اللههه ن للت،هال النوقد ع بهلنههب   التي ترأو بعذحه السهه ذ ألهسهههعذاق لوات وع المم
ل  الوادر شب  هيوع بقه  ال،لسهههه  العه   ايقلى قال،لسهههه  العه   الةهلة . قترأو ال،لسهههه  العه   الةهعه  السهههه ذ اابوالعي سهههه ذعي 

 ه ن للت،هال النوقد ع بهلنههب  ل  الوادرر بهعذقا. ولهسهعع الممةن الذاجم ل،نول أفردقهه لذى  نام   عهحذر الحار الل

    ذقل ايلمهلع   3قفي ال،لسهه  العه   ايقلىع ألات قل ل  اي    العهو قالممةل  السههه ه  للههؤقع عوس السههل ع ضههم  لطها البنذ   - 19
 اجهع ال،معه  العه   لأل م المتحذر. الم  اي    العهو لأل م المتحذر أ هو المؤتمر. قألاى للم  أيضهر الس ذ لبذ ه دء ذع 

قفي ال،لسهه  عاسههءهع ألاى لن    السهه ذر عهل ذب بهعذقاع قادرر العلمهل الذقله  قالتعهقع في  نول أفردقهه قالسهه ذر  هادنه سهه ردنيع   - 20
     ذقل ايلمهل.   4 عهجي  قادر ال ها ه  قالتعهقع الذقلي في ليعهلههع للم  أ هو المؤتمر بهسم الرجهس ع ضم  لطها البنذ 

قفي ال،لسههههه  عاسهههههءهع ألاى اي    التنا  ب لل،ن  التحضههههه رد  لمنام   عهحذر الحار اللهههههه ن للت،هال النوقد ع السههههه ذ اقررل  -21
     ذقل ايلمهل. 5فلودذع للم  ضم  لطها البنذ 

    1  ه  في ألمهعهه للمت   ضههم  لطها البنذقفي ال،لسهه  عاسههءهع ألاى قادر ةها ه  ال،واجر قالوادر االتحهشب لللههؤقع ال ها  -22
 ذقل ايلمهلع تضهههههههههههمنته تاردرار  رحله ه ل  أعلهههههههههههع  التعهقع ب   ألمهعهه قال،واجر    أ ن تهسههههههههههه ر بذ  عاهد المعهحذرع لملر 

 (.CTBT-Art.XIV/2019/6) رف  الوثها   2019)ج(    اإلللع ال ته ي لعهو  10بهلتذب ر  

    ذقل ايلمهلع تيهشالر له  ه لآلاا  ب   الذقل    8ع ضههههههههههههم  لطها البنذ  قالةهلة    الةهعه   لسهههههههههههههت  العه   ايقلى ق المؤتمر في  قأ رى   - 23
ع  أداره،هع ع  االتحهش الرقسهههههي المقهههههذم  قالذقل المومع  حول تسهههههء ن بذ  عاهد المعهحذر. قأشلى  مةلو الذقل الملههههههال  التهله  ببههعهل   

ع  تهيلنذ ع  بنمه ع  بلاهاده ع  بل،هسه ع  البراادن ع  أيرلنذا ع  أقاقغواب ع  لعذقعهسههههههه ع  أليهعهه ع  لاواشقا ع  لسهههههتوعهه ع  أسهههههترالهه ع  هعهه لسهههههي ع  أا  نهه ع  ايا نت   
ع القه   ع  ده لي ع سهودسهرا ع  السهودذ ع  سهناهفوار ع  سهلوف نهه ع  سهلوفهاهه ع  الذاعمرد ع   مءواد  لواده ع  ال،مءواد  التلههسه  ع  ال،بن ايسهوش ع  ترلهه 

ع  للسههههمبر  ع  التكهه ع  ل نهه ع  لوسههههتهادسه ع  لوره ع لنذا ع  لمبوشيه ع  لرقاتهه ع  لهااةسههههتهع ع  م رغ وسههههتهع ع  فنلنذا ع  الالب   ع  فرعسههههه ع  غه بهه ع العراغ 
ع  عه  بهه ع المملل  المتحذر لبردعهعهه العامى قأيرلنذا اللهمهله  ع  المسسههل ع   اذقعهه اللهمهله  ع  المارل ع   قهر ع   هل وده ع  هلع  ع  له تنلهتهي  

 للتحهش . قألاى أيضههههههر السههههه ذ  وسههههه ب بوادنع الممةن السهههههه ي الههبهع ع  الواليهل المتحذر اي ردسه  ع  حولنذا ع  حناهاده ع  ع وادلنذا ع  النرقد  
 المعني بهللؤقع ال ها ه  قالسههس  اي نه  قعهجب اجهع الماوضه  ايقاقره ع للم  بهلنههب  ل  االتحهش ايقاقري. 

 
 

 اختتام المؤتمر 

    ذقل ايلمهلع اإلللع ال ته ي قتذاب ر الترقد  لبذ  عاهد  6التمذ المؤتمر في  لسهههت  العه   ايقلىع ضهههم  لطها البنذ   -24
  عهحذر الحار الله ن للت،هال النوقد ع قدرش عص اإلللع قالتذاب ر في  رف  ح ا التاردر.

للمعههحهذرع أع يح هن قأبلاهت الء ئه  الرجههسهههههههههههههههه  المؤتمر بهرعءهه تعتوو أع تعلهب للى اي    العههو لأل م المتحهذرع بقههههههههههههههاته  قشيعههر   -25
 اإلللع ال ته ي للى  مهع الذقل في أمرل قمت  مس .

     هههذقل ايلمههههلع تاردر ل،نههه  قثههههج  التاودض    11الةههههلةههه ع ضهههههههههههههم  لطهههها البنهههذ    العهههه ههه  قالتمهههذ المؤتمر في  لسهههههههههههههتههه    - 26
 (CTBT-Art.XIV/2021/5 .) 

  .CTBT-Art.XIV/2021/6قفي ال،لس  عاسءهع التمذ المؤتمر تاردرهع ال ب س مترَ م قدمعملم ب،مهع اللاهل الرسمه  في الوثها   -27



CTBT-ART.XIV/2021/6 
 

 

V.21-07321 5/11 

 

 المرفق
  

   اإلعالن الختامي
 وتدابير الترويج لبدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 

 
 إعالن الذكرى السنوية الخامسة والعشرين

  
 اإلعالن الختامي 

ع لمنهملهههههه  تذاب ر لمله  لتسههههههء ن 2021أيلول/سههههههبتمبر    24ق  23عح ع الذقل المقههههههذم ع ا تمعنهع  ع شقل  ومع  أةرىع يو ي  - 1
التع، ن ببذ  عاهد  عهحذر الحار اللهههههههه ن للت،هال النوقد  )المعهحذر(. قدسههههههههقاعه مل  لم      أع ل سهعه  شةول المعهحذر ح و  

 ه   له ه    فتح بهل التوقهع لل ءه. قعؤلذ أع    دهههههههههههرع  عهحذر لهلمه  يمس  التحا  باعهل  25الناهد ال توال غ ر قاضهههههههههههح  بعذ 
   اال تةهل لءه أع تلوع صههسه أسهههسهههه في   ذاع عوس السههل  النوقب قلذو االعتلههها النوقب. قدقهههشس دههءر أيلول/سههبتمبر    

ال لرى السههههههنود  ال ه سهههههه  قالعلههههههرد  للمعهحذر. قاحتاه  بء ا الحذث اليهااع عؤلذ     ذيذ ايحمه  الح ود  للمعهحذر    2021لهو 
 ث  مهع الذقل للى  واصل  االحتمهو بء ه المسرل  للى أافع  ستوى سههسي. قللتع، ن ببذ  عاهدحهع قعح 

عؤلذ  ،ذشا أع ال،معه  العه   لأل م المتحذر ألررت ل  تري ذحه السههههح  للمعهحذر قللتع، ن ببذ  عاهدحه في  نهسهههيهل لهع اةرحه   - 2
د حه ه المعههحهذر في  ؤتمر ممه   ،لع اي   التههبع لأل م ؛ قتت،لى مور قثيههل اإلااشر قالهذلم الهذقل    إلعاهه A/RES/75/87مرااحهه 

قالتممذ يه  الاراا    2009أيلول/سههههبتمبر    24المتحذر بلههههرع لذو االعتلههههها النوقب قعوس السههههل  النوقب ال ب لاذ في ع ودواد في  
؛ قاالستنته هل قالتوصههل التي التممذل بتواف  اآلاا  ب قوص ل را ال  تهبع   ؤتمر ايطراس في  عهحذر لذو اعتلها 1887

؛ قالذلوال للى بذ  عاهد المعهحذر في أمرل قمت  مس  التي  ه ل في لطها  2010ايسهههههههلح  النوقد  السهههههههتعراض المعهحذر لعهو 
؛ قلن الارااال التي 2020 ودواد قالمؤشي  للى لاذ  ؤتمر اسهههههههتعراض المعهحذر لعهو ايلمهل المضهههههههعلع بءه في ف  نه ق نه  قع 

قسههههههههههجر الارااال قالماراال دال القهههههههههل  في سهههههههههههغ  عهحذر الحار اللهههههههههه ن    2020ق  2019التمذتءه اي م المتحذر في له ي 
 ا المؤتمر يهمه يتعل  بهللوااث اإلعسهههههههههههههعه  التي للت،هال النوقد . قعسههههههههههههت لر الال  اليهل  ال ب أملرل لن  في الوثها  ال ته ه  لء 

سههههتن،م ل  أب اسههههت ذاو لألسههههلح  النوقد . قعؤلذ  ،ذشا  ه أملرل لن     تري ذ قاسههههع النعهغ في  ؤتمرال ايطراس في  عهحذر 
المعهحذر في أبسر  يحمه  بذ  عاهد   1996لذو اعتلههههها ايسههههلح  النوقد  السههههتعراض المعهحذر  ن  فتح بهل التوقهع لل ءه في لهو 

 قمت  مس  بهلتيهاحه أشار ح ود   تعذشر ايطراس لنوس السل  النوقب قلذو االعتلها النوقب. 

عؤلذ  ،ذشا للى أحمه  ألمهل المؤتمر المعني بتسهههههههههء ن بذ  عاهد  عهحذر الحار اللهههههههههه ن للت،هال النوقد . قعرحب بم،مول   -3
لى المعهحذر التي تلترد في حذس قاحذ حو التع، ن ببذ  عاهد المعهحذرع بمه ف ءه ايعلع  المتضهفرر للتوعه  بلرع التقذي  ل

أعلههههههع  فرد  اللهههههه قههههههههل اليهاار قفرد  دههههههيهل  نام   عهحذر الحار اللههههههه ن للت،هال النوقد  ق ءوش لن شقل     الذقل  
قد . قعلهههههه ذ بمه ياذ   اي    التنا  ب المومع ع بمه في دلل اال تمهس الواااب يصههههههذمه   عهحذر الحار اللههههههه ن للت،هال النو 

 قاي هع  الانه  المؤمت  لل،ن  التحض رد  لمنام   عهحذر الحار الله ن للت،هال النوقد  )المنام (    شلم لتلل ايعلع .

بذأ عاهدحه  شقل  يلوو تقههههههذياءه للى المعهحذر للي ي  36شقل  لل ءهع  نءه   170شقل  للى المعهحذر قرتقههههههذي    185عرحب بتوقهع   - 4
(. قعرحهب في حه ا القههههههههههههههذش بههلتاهذو المحرا في لاسهههههههههههههههل المعههحهذر طههبعهه لههلمهههع قععترس بهرحمهه  2)الهذقل المهذا ه  في المرف  

المعني بتسهههههههههههء ن بذ  عاهد   2019تقهههههههههههذي  لوره قتوقهعءه للى المعهحذر قتوقهع اتحهش  وا الامر للى المعهحذر  ن   ؤتمر لهو 
)قحي  ذا   في الت ي ن(ع    2ال النوقد . قعحث الذقل الةمهعي المتيقه     الذقل المذا   في المرف    عهحذر الحار الله ن للت،ه 
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التي يلوو تقههههههههههذياءه للى المعهحذر للي يبذأ عاهدحهع للى أع تومع قتقههههههههههذغ للى المعهحذر شقع  ودذ    الترة رع قاضههههههههههع  في  
له هع قعذلو ح ه الذقل للى أع تيهشا    عاسههءه بهلتوقهع قالتقههذي    25التيهاحه أع بهل التوقهع للى المعهحذر فمتح مبن أاةر    

للى المعهحذر. قفي ح ا القههذشع عرحب باتهح  أب فرصهه  للتواصههن  ع الذقل غ ر المومع ع قرهيةص الذقل المذا   في المرف   
 التحض رد  للمنام . . قل لل عوش أع عل،ع ح ه الذقل للى الملهال  بقا   رامب في الذقاال المابل  لل،ن  2

عؤلذ  ،ذشا ل لل للى أع "قمف  مهع التا، رال الت،ردبه  لألسههههههههلح  النوقد  ق مهع التا، رال النوقد  ايةرىع بارض م وش للى  - 5
تعودر ايسهلح  النوقد  قللى تحسه   عول تءه قروضهع حذ السهتحذاث أعواس  ذيذر  تعوار    ايسهلح  النوقد ع يلهسن تذب را فعهال  

س السهههههههههههههل  النوقب قلهذو االعتلههههههههههههههها النوقب ب،مهع  واعيه ". قادةمهه يبهذأ عاههد المعههحهذرع ع،هذش تهرا هذ التوا ههتنهه التي أقاشعههحهه في  لنو 
ع قعذلو  مهع الذقل للى  2010اسههههتنته هل  ؤتمر ايطراس في  عهحذر لذو اعتلههههها ايسههههلح  النوقد  السههههتعراض المعهحذر لعهو 

ردبه  لألسههههههههلح  النوقد  أق أب تا، رال عوقد  أةرىع قل  اسههههههههتحذاث قاسههههههههت ذاو تلنولو هه  ذيذر اإلح،هو ل  ل را  تا، رال ت، 
لألسههههههههلح  النوقد ع قل  أب ألمهل يسوع    دههههههههرعءه تاودض حذس المعهحذر ق اقههههههههذحه قتنا   أحسه ءهع قااللتواو ب،مهع الارااال  

ترا ذ للى أع ح ه التذاب ر لهع لءه عاع الماعول الذاجم قالملوو  الحهله  بلههههههههههرع قمف التا، رال الت،ردبه  لألسههههههههههلح  النوقد ع  ع ال 
 مهعوعه إلعءه  ت،ردب ايسلح  النوقد  ق مهع التا، رال النوقد  ايةرىع قحو  ه ال يتسنى تحقها  لال ببذ  عاهد المعهحذر. 

للى صههههههع ذ تقههههههذي  الذقل    2019علحظ  ع ايسههههههف لذو لحراا أب تاذو  لموو  ن   ؤتمر المهشر الرابع  للههههههرر في لهو  -6
الحهجور يسهههلح  عوقد  للى المعهحذرع قحو  ه يلح  الضهههرا ب،ءوشعه الملهههترل  الرا ه  للى الترقد  لبذ  عاهد المعهحذر. قعلههه ر 
بعوو للى التعءذ ال ب مععت   مهع الذقل الحهجور يسههلح  عوقد  بهلتقههذي  للى المعهحذر للى ق   السههرل ع  ع اإلدهههار أيضههه 

 ى أع الارااال اإلي،هبه  التي تت  حه تلل الذقل سهسوع لءه ترث ر   ذ يهمه يتعل  ببذ  عاهد المعهحذر قإاسهبءه طهبعه لهلمهه.لل

علههه ر للى لشاعتنهع في لطها قالي  المعهحذر يهمه يتعل  بحار الت،هال النوقد ع للت،هال النوقد  السهههت التي أ رتءه  مءواد  لواده   - 7
. قععرل ل  تاذيرعه للاعهله  التي أثبتءه عاهو التحا  التهبع للمعهحذر يهمه يتعل  بتلل الت،هال 2006اراطه   ن  لهو اللهعبه  الذيم 

النوقد ع  مه يبرا الضهههههههههههههرقار الملح  لبذ  عاهد المعهحذر. قع لر بهلبههع القههههههههههههههشا ل   مءواد  لواده اللهههههههههههههعبه  الذيماراطه  في  
اب للت،هال النوقد ع قعلحظ البههع    - ال النوقد ع قال،ءوش الرا ه  للى تالهل  ومع بوعاي  بلههههرع قمف الت،ه   2018عهسهههههع/أبردن  

قتب   ف ءه أعءه أصهيحت في حين    دلل االلتواو.  2020القههشا ل   مءواد  لواده اللهعبه  الذيماراطه  في لهعوع الةهعي/ينهير  
  التهبع لأل م المتحذر دال القهههههههههل  التي تاضهههههههههي "برع تت لى  مءواد  قعؤلذ  ،ذشا أحمه  التنا   التهو ل،مهع مرااال  ،لع اي  

اواده اللههههعبه  الذيماراطه  ل   مهع ايسههههلح  النوقد  قالبرا   النوقد  الحهله  بلههههسن له ن قدمس  التحا   ن  قال ا ع  يه ع قأع 
رفهل  مءواد  لواده اللههعبه  الذيماراطه  تومف فواا  مهع ايعلههع  دال القههل "ع قفي الومت دات  برع  ،لع اي   "سهه ياي تقهه 

م ذ االسههتعراض المسههتمر" قأع  "للى اسههتعذاش لتعودو التذاب ر أق تعذيلءه أق تعلهاءه أق افعءهع حسههيمه تذلو لله  الحه  ع في ضههو   
يسهههلح  النوقد  بهلوسههههجن  ا تةهل  مءواد  لواده اللهههعبه  الذيماراطه ". قعلهههذش للى أحمه  ت،ردذ دهههي  ال،ودرر اللواد  بهلله ن    ا 

السههلمه  للى عحو يمس  التحا   ن  قال ا ع  يه ع بسههبن  نءه المحهشثهل السههذاسههه  ايطراس. قعرحب بهل،ءوش الذبلو هسههه ع ق   
 ملتءه لاذ  ؤتمرال مم  ل،مهع ايطراس الملهههههال  في ح ه العمله ع قالتلهههه،هع للى الحواا المسههههتمر لتحا   ح ه الاهي . قعذلو 

 ءواد  لواده اللعبه  الذيماراطه  للى التوقهع قالتقذي  للى المعهحذر.  م 

 ه النه  لتو    التوا ه له ل بتاذيم  ه يلوو    شلم سههههسههي قتاني ق هلي لتمس   الل،ن  التحضهه رد  للمنام     لع،ها  مهع  -8
 ءه ءه براةر السهههبن لاه ر قفعهله     ح ث التللا ع قفاه يحسهو المعهحذر قالاراا المنلهههة لل،ن  التحضههه رد  القههههشا في لهو 

   مهع لنهصهههر عاهو التحا ع ال ب سههههسوع ععهم  العهلمي غ ر  سهههبوغ. قعلحظ  ع االاتهه   ع قال سههههمه  واصهههل  بنه1996
 رف   عتمذع قأشا   رلو البههعهل الذقليع    ( 2) 302التاذو اإلضههههفي المحرا في لعلهههه  عاهو الرصهههذ الذقليع ال ب يضهههم حهلهه 

 __________ 

 يعذل لدا لوو اي ر. (2)
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ا  التمردنهل التحضهه رد  بهالسههتنهش للى الذاقو المسههتاهشر قالتاذو المتواصههن في تعودو مذاال التاتها المومعيع بسههبن  نءه ل ر 
في اياشع. قعرحب بنان  مهع الذقل بههعهل عاهو الرصههههههههذ الذقلي للى   2014   ع،ه  ل را  التمرد  الم ذاعي المتله ن لعهو  

لتو  ءه  المعتمذر في الذقار   رلو البههعهل الذقلي للى أسهههو الت،ردب قالتلهها ن المؤمت مبن بذ  عاهد المعهحذر قفاه للميهش  ا
التهسههع  للههرر لل،ن  التحضهه رد . قعتعلع للى بذ  عاهد المعهحذر قفاه للمهشر الرابع  للههرر  نءهع  ذال   أع ح ا قحذه حو ال ب 

 س تهح است ذاو عاهو التحا ع ب،مهع لنهصرهع يغراض التحا .

متعل  بعذو االعتلهههههها النوقب قعوس السهههههل  النوقبع    أع لنقهههههرب ععرل ل  تاهؤلنهع قعح  عضهههههع عقهههههب أل ننه حذس المعهحذر ال  - 9
 عاهو الرصذ الذقلي ق رلو البههعهل الذقلي    عاهو التحا  مذ أثبتهع للى  هعب الوالي  المسنذر لل ءمهع فهجذتءمه في  لب  نهفع للمه  

أةرى. قسوس عواصن النار في السبن اللا ل  بضمهع  ق ذعه   لموس ع بمه في دلل عام اإلع اا بهلتسوعه ي قارمه عام لع اا بسوااث 
ل سهعه  تلهههههاد الم،تمع الذقلي في ح ه الاواجذ للى ععهغ قاسههههع قفاه للمعهحذر قرتو ه     الل،ن  التحضهههه رد  للمنام . قعار أيضههههه  

 قالتلنولو هه.   برحمه  بنه  الاذاال قتيهشل ال برال دال القل  بلرع عاهو التحا ع بسبن  نءه لاذ  ؤتمرال العلم 

عؤلذ  ،ذشا تقهههههههههمهمنه للى ات هد ةعوال  حذشر قمهبل  للتنا      أ ن التع، ن ببذ  عاهد المعهحذر قإاسههههههههههبءه طهبعه لهلمههع   -10
 قععتمذ التذاب ر التهله  تحقهاه لء ه الاهي  

التقهذياهل للى المعهحذرع قحث  مهع  ب ل مقههاى  ءوشعه قاسهت ذاو لن السهبن المتهح  لنه للتله،هع للى ادهشر التوقهعهل ق  )أ( 
 الذقل للى الحاهظ للى الوةم ال ب قللذه ح ا المؤتمر قللى  واصل  االحتمهو بهلمسرل  للى أافع  ستوى سههسي؛ 

شلم قتلهههه،هع الميهشاال قايعلههههع  المتضهههههفرر للتوعه  للى لن    المسههههتوى الةنهجي قاإلملهمي قالمتعذش ايطراس     )ل(
 لبذ  عاهد المعهحذر قإاسهبءه طهبعه لهلمهه؛أ ن الترقد   

تل،هع الذقل المقذم  للى  واصل   مهاستءه المتمةل  في اةتهها  ءهل تنس   لتعودو التعهقع بءذس الترقد  لمودذ   )ج(
   التوقهعهل قالتقهههههذياهلع  ع اإلحهط  للمه ب ع  لمن تضهههههعءه  ءهل التنسههههه   الم لوار لتنا   التذاب ر المعتمذر 

 ح ا البههع؛في 

قضههههع مهجم  ب،ءهل اتقهههههل ببلذاعع    ب   الذقل المقههههذم ع تتعوس لمسهههههلذر  ءهل التنسهههه   في   تلف المنهط    )ش(
 للى تعودو ايعلع  الرا ه  للى التع، ن ببذ  عاهد المعهحذر؛

ل عوال العمله  للى أع تاذوع للى أسهههههههههههههو طوليع  علو هل ل  ا 2تلهههههههههههه،هع الذقل المتيقه  المذا   في المرف   )حه(
 المت  ر    أ ن التوقهع/التقذي  للى المعهحذر؛

اإلمراا بذقا فرد  اللهه قههههل اليهاار في  سهههلذر الذقل المقههذم  في  ه تضههعلع ب     أعلههع  للعمن للى تحا    )ق(
 أحذاس المعهحذر قتسء ن التع، ن ببذ  عاهدحه؛

لذقلي السهنوب لمنهحضه  الت،هال النوقد ع ال ب اسهتحذث بمو ب  تله،هع  مهع الذقل للى الملههال  بنلههي في ال وو ا )ا(
ع قاله ب يؤشب شقاا فعههال في ادههشر الولي قالتةقه  بلههههههههههههههرع اثهها A/RES/64/35مراا ال،معهه  العهه ه  لأل م المتحهذر  

 التا، رال الت،ردبه  لألسلح  النوقد  ق مهع التا، رال النوقد  ايةرى؛

حلاهل شااسههههههههه  لملهمه  بهلتوا    ع   تلف اال تمهلهل اإلملهمه     أ ن ادهشر الولي برحمه  التلهههههههه،هع للى تناهم   ) (
 الذقا ال ب تؤشي  المعهحذر قالتل،هع للى تيهشل الت،هال في   تلف المنهط ؛

ه   شلور الل،ن  التحضههههههه رد  للى  واصهههههههل  أعلهههههههعتءه في  ،هل التعهقع الذقلي قفي تناهم حلاهل لمن قحلاهل شااسههههههه  )ي(
 قررا   تذادبه  في الم،هل   الاهعوعي قالتاني بغه  التوعه  بلرع التقذي  للى المعهحذر؛
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شلور الل،ن  التحضهههههه رد  للى أع تواصههههههن العمن للى ترقد  فءم المعهحذرع بمه في دلل    ةلل الميهشاال التةقهكه   )ب(
لمه  لتلنولو ههل التحا ع  ع  رالهر الماهصههههههههذ قالتذادبه ع قأع توضههههههههح ل،مءوا أقسههههههههع  نهفع التعبهاهل المذعه  قالع

 قالواليهل المحذشر المنقوص لل ءه في المعهحذر؛

تو ه  طلب للى اي هع  الانه  المؤمت  برع تواصههههههههههن توقدذ الذقل بهلمسهههههههههههلذر الاهعوعه  يهمه يتعل  بعمله  التقههههههههههذي   )د(
قإبرااحهع مهجم  ب،ءهل االتقههههههل الوطنه  المعنه  بتيهشل قتذاب ر التنا  ع قررع تضهههههعع في سهههههب ن تعودو ح ه ايعلهههههع   

 المعلو هل قالوثهج  دال القل  قتعمهمءه؛

تو ه  طلب للى اي هع  الانه  المؤمت  برع تواصههههههن العمن بقهههههها   ء  قصههههههن ل،مع المعلو هل ل  أعلههههههع  التوعه   )ل(
ةلصه  للمعلو هل اسهتنهشا للى البههعهل التي   التي تاوو بءه الذقل المقهذم  قسههجر الذقل المومع ع قأع تضهع قتحذث

 تاذ ءه الذقل المقذم  قسهجر الذقل المومع ؛

التله،هع للى التعهقع  ع المنامهل الحسو ه  الذقله  قالمنامهل غ ر الحسو ه  قلنهصهر أةرى    الم،تمع المذعي  )و(
 اهدحهع قلسب  ودذ    التري ذ ل لل؛   أ ن لدله  الولي بهلمعهحذر قأحذافءه قل لل بضرقار التع، ن ببذ  ع 

الترا ذ     ذيذ للى ضهههههههههههههرقار تاذيم الذلم الله ن يلمهل الل،ن  التحضههههههههههههه رد  الرا ه  للى لامهل عاهو التحا      )ع(
 ةلل التعهقع الذقليع قضرقار  واصل  بنه  الاذاال قتيهشل ال برال؛

عاهو التحا  قشلم المسهلي الرا ه  للى تعودو فعهله  الل،ن    تل،هع  مهع الذقل للى الملهال  قالمسهحم  في لامهل )و(
 التحض رد  للمنام     ةلل الذلم التاني قالسههسي لأل هع  الانه  المؤمت .
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 تذييل اإلعالن الختامي والتدابير الرامية إلى الترويج لبدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 
 

 قوائم الدول 

قت على المعاهدة الدول   - ألف   التي صدَّ
 معر  ال،واجر  االتحهش الرقسي

 م رغ وستهع   وا البءه ه لث ورهه 
 اهبو ف رشب   وا الامر أداره،هع 
 اهااةستهع   وا لود ايا نت   

 الله  رقع   وا  هادهل  اياشع
 اللرسي الرسولي  مءواد  أفردقهه الوسعى  أا  نهه 
 ارقاتهه  الذق  نهسه ال،مءواد   لادترده 
 امبوشيه   مءواد  اللوعاو الذيماراطه  لسيهعهه 
 انذا  مءواد  تنواعهه المتحذر أسترالهه
 اوره   مءواد  لواده  لستوعهه 

 اول شياواا  مءواد  الق الذيماراطه  اللعبه  أفاهعستهع
 اوستهادسه   مءواد   ولذقفه لاواشقا

 اولو بهه   نول أفردقهه  أليهعهه 
 اللوعاو  وا هه ألمهعهه 

 اللودت   بوتي  اإل هاال العرره  المتحذر 
 ا رديهو الذاعمرد  أعتهاوا قررروشا 

 ا نهه  اقاعذا   أعذقاا
 التكهه اق هعهه  لعذقعهسهه 

 لبنهع  اا بهه أعاوال 
 للسمبر  ا يهبوب  أقاقغواب 
 ل برده  سه وا أقارسستهع 

 ل بهه  سهع  هادنو  أقغنذا 
 ل تواعهه  سهعت فنسنت ق وا غردنهشي   أقلراعهه
 له تنلتهي   سهعت ل تع قعهاع أيرلنذا 

 لهسوتو سهعت لوسهه ايسلنذا
  هلع   السلاهشقا ليعهلهه

  هلي سلوفهاهه بهااغواب
  هل وده  سلوف نهه بهالق

  ذغلار سناهفوار  اليحرد  
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 المارل السناهل البراادن
  اذقعهه اللمهله   سواادلنذ   بررهشقو 
 المسسهل السوشاع البرتاهل 

  لقب  سوادنهو   برقعي شاا السلو 
  لذي  السودذ بل،هسه
 المملل  المتحذر لبردعهعهه العامى قأيرلنذا اللمهله   سودسرا  بلاهاده 

  ناولهه  س رال وع  بل و 
  وادتهعهه  سهل ن  بنالشيا 

  واا ب   د لي بنمه 
  وعهاو صررهه   بن  

  ههعمها   طه هسستهع بوتسواعه 
 الموحذر(- هسرقع وده )قاليهل العراغ  بوال نه فهسو

 عه  بهه  لمهع  بواقعذب 
 عهقاق غهبوع  البوسن  قالءرسل

 النرقد   غهعه  بولنذا 
 النمسه غردنهشا  المتعذشر الاو ههل(-بولهكهه )شقل 

 النه،ر غواتهمهال  ب رق 
 عه، رده  غههعه ب لاقو 

 عهسهااغوا  غ نهه  تهيلنذ 
 ع وادلنذا  بهسهق -غ نهه  ترلمهعستهع 

 ع وب  فهعواتو ترلهه 
 حهيتي  فرعسه تردن ذاش قتورهغو 

 حنذقااو  الالب    تلهش
 حناهاده  البولهاهاد ( -فنوقدل ) مءواد  تلهسهه  

 حولنذا  فنلنذا توغو
 الههبهع  يه،ي توعع

 ال وعهع  ف  ت عهو  ه هيسه
  مبرص ال،بن ايسوش 

  
 للمعاهدة التي يلزم تصديقها على المعاهدة لكي يبدأ نفاذها وفقًا للمادة الرابعة عشرة   2المدرجة في المرفق    44الدول الـ  - باء 

 فنلنذا بولنذا  االتحهش الرقسي
 ف  ت عهو ب رق  ايا نت   

 انذا ترلهه  لسيهعهه 
 اولو بهه  ال،واجر  أسترالهه
  قر  مءواد  اللوعاو الذيماراطه  لسراج ن 
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 المسسهل  مءواد  لواده  ألمهعهه 
 المملل  المتحذر لبردعهعهه العامى قأيرلنذا اللمهله    مءواد  لواده اللعبه  الذيماراطه   لعذقعهسهه 

 النرقد    نول أفردقهه أقلراعهه
 النمسه اق هعهه  اإلسل ه (-ليراع ) مءواد 

 الءنذ سلوفهاهه ليعهلهه
 حناهاده السودذ بهاستهع 

 حولنذا  سودسرا  البراادن
 الواليهل المتحذر اي ردسه  د لي بل،هسه
 الههبهع  الق   بلاهاده 

  فرعسه بنالشيا 
  
قت على المعاهدة من بين الدول المدرجة في المرفق  - 1  بالمعاهدة  2الدول التي وقَّعت وصدَّ

 فرعسه بولنذا  االتحهش الرقسي
 فنلنذا ب رق  ايا نت   

 ف  ت عهو ترلهه  لسيهعهه 
 انذا ال،واجر  أسترالهه
 اولو بهه   مءواد  اللوعاو الذيماراطه  ألمهعهه 

 المسسهل  مءواد  لواده  لعذقعهسهه 
 المملل  المتحذر لبردعهعهه العامى قأيرلنذا اللمهله    نول أفردقهه أقلراعهه
 النرقد   اق هعهه  ليعهلهه
 النمسه سلوفهاهه البراادن
 حناهاده  السودذ بل،هسه
 حولنذا  سودسرا  بلاهاده 

 الههبهع  د لي بنالشيا 
 
 

 بالمعاهدة  2الدول التي وقَّعت على المعاهدة ولم تصد ِّق عليها بعد من بين الدول المدرجة في المرفق  - 2

 الواليهل المتحذر اي ردسه  الق   لسراج ن 
   قر اإلسل ه (-ليراع ) مءواد 

 
 

  بالمعاهدة 2الدول التي لم توق ِّع بعد على المعاهدة من بين الدول المدرجة في المرفق  - 3

 الءنذ  مءواد  لواده اللعبه  الذيماراطه   بهاستهع 
 


