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*1706367*  

  املؤمتر املعين بتسهيل بدء نفاذ معاهدة
  احلظر الشامل للتجارب النووية

        ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٠نيويورك، 
  اخلتامي اإلعالنمشروع 

  بدء نفاذب التعجيل لتسهيل وتدابري
      معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

    اخلتامي اإلعالن
 عملية، ملناقشة تدابري ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٠ يوم عة أخرى، يف نيويوركدول موقِّ اجتمعنا معقة، الدول املصدِّ ،حنن  -١

ق بفعالية دة عاملية ميكن التحقُّلتسهيل التعجيل ببدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية. ونؤكد أنَّ من شأن معاه
د من جديد األمهية نؤكِّووي. ع السالح النووي وعدم االنتشار النوزنا يف ميدان ا أساسيًّمن االمتثال هلا أن تكون صكًّ 

  سألة على أرفع مستوى سياسي.مجيع الدول على مواصلة االهتمام هبذه امل وحنثُّ وللتعجيل ببدء نفاذها. لمعاهدةلاحليوية 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة أعربت عن تأييدها الساحق للمعاهدة وللتعجيل ببدء نفاذها يف مناسبات أنَّ  دًاد جمدَّنؤكِّ  -٢

وتتجلى قوة وثبات اإلرادة والدعم الدوليني إلنفاذ هذه املعاهدة يف مؤمتر قمة جملس  ؛A/RES/71/86كان آخرها قرارها 
أيلول/سبتمرب  ٢٤ يف ع السالح النووي الذي انعقد يف نيويوركزنبشأن عدم االنتشار النووي و التابع لألمم املتحدة األمن

وصيات اليت اعُتمدت بتوافق اآلراء خبصوص إجراءات متابعة مؤمتر واالستنتاجات والت ؛١٨٨٧واعُتمد فيه القرار  ٢٠٠٩
؛ واملناقشات اليت دارت خالل الدورة األوىل االستعراضي لألطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ٢٠١٠عام 

نعقدة يف فيينا؛ املطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية االستعراضي لأل ٢٠٢٠عام ؤمتر للجنة التحضريية مل
بالذكرى العشرين لفتح باب التوقيع على املعاهدة، مبا يف ذلك  احتفاًال ٢٠١٦واألحداث املختلفة اليت نظمت يف عام 

معاهدة احلظر يف سياق  ٢٠١٦القرارات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف عام  كلِّواجلزء الوزاري من اللجنة التحضريية؛ 
 بالكوارث ونستذكر القلق البالغ الذي ُأعرب عنه يف الوثيقة اخلتامية هلذا املؤمتر فيما يتعلق. يةالشامل للتجارب النوو

ُأعرب عنه يف املؤمترات االستعراضية لألطراف  ام دًاد جمدَّونؤكِّ  استخدام لألسلحة النووية. اليت ستنجم عن أيِّ اإلنسانية 
ألمهية من تأييد واسع النطاق  ١٩٩٦  يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية منذ فتح باب التوقيع على املعاهدة يف عام

  ار النووي. ع السالح النووي وعدم االنتشزندة األطراف لباعتبارها أداة حيوية متعدِّ يف أبكر وقت ممكن بدء نفاذ املعاهدة
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على أمهية أعمال املؤمتر املعين بتســــهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشــــامل للتجارب النووية. ونرحب مبجموعة  دًاد جمدَّنؤكِّ  -٣
التصديق على املعاهدة اليت تشترك يف هدف واحد هو التعجيل ببدء نفاذ املعاهدة، مبا فيها شأن األنشطة املتضافرة للتوعية ب

شباب املنظمةو لشخصيات البارزةأنشطة فريق ا ، مبا يف ذلك االجتماع الوزاري وقِّعةوجهود كل دولة من الدول امل فريق 
شامل للتجارب النووية. تة للجنة التحضريية مه األمني التنفيذي واألمانة الفنية املؤقَّشيد مبا يقدِّوُن ألصدقاء معاهدة احلظر ال

  من دعم لتلك األنشطة.ووية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب الن
ا على املعاهدة لكي يبدأ يلزم تصــديقه دولًة ٣٦عليها، منها  دولًة ١٦٦على املعاهدة وبتصــديق  دولًة ١٨٣نرحب بتوقيع   -٤

ا، ونعترف عامليًّ عاهدة طابعًام املحرز يف إكســـــاب املونرحب يف هذا الصـــــدد بالتقدُّ). ٢نفاذها (الدول املدرجة يف املرفق 
ســـهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر املعين بت ٢٠١٥) على املعاهدة منذ مؤمتر عام وميامنار ســـوازيلندمها (دولتني بأمهية تصـــديق 

درجة يف التذييل) يلزم تصديقها ، وهي مثاين دول (م٢جة يف املرفق ى من دول مدَرما تبقَّ . وحنثُّالشامل للتجارب النووية
باب أنَّ بارها واضـــــعة يف اعت من التأخري، أ نفاذها، على التوقيع والتصـــــديق على املعاهدة دون مزيدعلى املعاهدة لكي يبد

التوقيع والتصــــديق على ببادر تأن  إىل واحدة من هذه الدول دعو كلَّن، وعامًا ٢٠أكثر من التوقيع على املعاهدة ُفتح قبل 
. ٢خص الدول املدرجة يف املرفق الدول غري املوقِّعة، وباأل اصل معللتوفرصة  ويف هذا الصدد، نرحب بإتاحة أيِّ املعاهدة.

  .يةللجنة التحضرييف الدورات املقبلة أن نشجع هذه الدول على املشاركة بصفة مراقب  ولذلك نودُّ
بفرض  األخرى،فجريات النووية وقف مجيع التفجريات التجريبية لألســــــلحة النووية ومجيع التأنَّ كذلك على  دًاد جمدَّنؤكِّ  -٥

طورة من األســــلحة ســــتحداث أنواع جديدة متال وبوضــــع حدٍّ نوعيتها حتســــنيعلى تطوير األســــلحة النووية و قيود على
د وريثما يبدأ نفاذ املعاهدة، جندِّ  .ع السالح النووي وعدم االنتشار النووي جبميع جوانبهزنمن التدابري الفعالة لهو النووية، 

انتشـــــار األســـــلحة النووية  يف اســـــتنتاجات املؤمتر االســـــتعراضـــــي لألطراف يف معاهدة عدم أوردناهااليت التزاماتنا تأكيد 
تفجريات نووية أخرى،  يِّأ، وندعو مجيع الدول إىل اإلحجام عن إجراء تفجريات جتريبية لألسلحة النووية أو ٢٠١٠  لعام

تقويض هدف املعاهدة  أعمال يكون من شــأهنا يِّديدة، وعن أاجلنووية الســلحة األ وعن اســتحداث واســتخدام تكنولوجيا
ات التجريبية لألســـــلحة ومقصـــــدها وتنفيذ أحكامها، وأن تلتزم جبميع القرارات احلالية بشـــــأن الوقف االختياري للتفجري

لنووية ومجيع هناء جتريب األســـــــلحة اإل نفس املفعول الدائم وامللزم قانونًا  هذه التدابري ليس هلاالنووية، مع التأكيد على أنَّ
  التفجريات النووية األخرى، وهو ما ال يتسىن حتقيقه سوى ببدء نفاذ املعاهدة.

ب النووية اليت أجرهتا مجهورية ، يف إطار والية املعاهدة فيما يتعلق حبظر التجارب النووية، التجاردين بأشـــــــد العباراتن  -٦
، وكذلك ٢٠١٦بتمرب كانون الثاين/يناير وأيلول/ســــو ٢٠١٣و ٢٠٠٩و ٢٠٠٦ األعوام كوريا الشــــعبية الدميقراطية يف

ض الذي يقوِّ  زاء برناجمها النوويقنا البالغ إونعرب عن قل، ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٣يف  التجربة النووية اليت أجرهتا مؤخرًا
شعبية الدميقراطية  نظام عدم االنتشار العاملي. ويف هذا الصدد، حنثُّ جتارب نووية  يِّلى عدم إجراء أعمجهورية كوريا ال

أيلول/ســـــبتمرب  ١٩نبثق يف جلميع قرارات جملس األمن ذات الصـــــلة وللبيان املشـــــترك امل الفوريوأخرى واالمتثال التام 
ذات الصــــلة، مبا يف ذلك  عن املحادثات الســــداســــية األطراف واختاذ خطوات عملية للوفاء بالتزاماهتا وواجباهتا ٢٠٠٥

سلحتها النو  والتوقف فورًاوال رجعة فيه،  بشكل كامل وميكن التحقق منهوية وبراجمها النووية احلالية التخلي عن مجيع أ
صلة.  شطة ذات ال سألة النوعن مجيع األن سلمي هلذه امل ضرورة إجياد حل  ية من خالل التنفيذ التام ووما زلنا نؤكد على 

النووية املذكورة تربز  التجاربأنَّ د أيضــــــا جلميع قرارات جملس األمن ذات الصــــــلة وللبيان املشــــــترك املذكور. ونعتق
ق التابع للمعاهدة ن عنها نظام التحقُّ. كما نعرب عن تقديرنا للفعالية اليت أباة للتعجيل ببدء نفاذ املعاهدةالضــــرورة امللحَّ

  فعله على هذه التجارب النووية. يف ردِّ



CTBT-Art.XIV/2017/WP.1 

 

V.17-06367 3/7 
 

ق، الذي سيكون اصر نظام التحقُّاعتقادنا الراسخ بضرورة االستمرار بالوترية نفسها يف استكمال مجيع عن دًاد جمدَّنؤكِّ  -٧
الثقة يف وفاء الدول بالتزاماهتا  العاملي بعد بدء نفاذ املعاهدة، وبذلك ســـيكفل نطاقال علىغري مســـبوق متَّســـعًا اتِّســـاعًا 

ن إجناز مجيع مهامها ملادي الالزم لتمكني اللجنة التحضــــريية مالتعاهدية. وســــوف نواصــــل تقدمي الدعم الســــياســــي وا
ـــيما مواصـــلة اســـتكمال مجيع عناصـــر ن ق. ويف هذا ظام التحقُّبالطريقة األكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة، وال س

 مرفقًا ٢٨٨ي يضـــــم حاليا م املحرز يف إنشـــــاء نظام الرصـــــد الدويل، الذبارتياح بالتطور والتقدُّ  الصـــــدد، حنيط علمًا
ة دويل بوســائل مســتقلة وموثوق؛ واألداء املرضــي ملركز البيانات الدويل الذي أثبت قدرته على تزويد املجتمع المعتمدًا

ش املوقعي باالستفادة من النجاح م املتواصل يف تطوير قدرات التفتيلضمان االمتثال للمعاهدة مبجرد بدء نفاذها؛ والتقدُّ 
نات نظام الرصـــــــد الدويل إىل يف األردن. ونرحب بنقل مجيع الدول لبيا ٢٠١٤ين املتكامل لعام يف إجراء التمرين امليدا

للمبادئ التوجيهية املعتمدة يف  ت قبل بدء نفاذ املعاهدة وفقًامركز البيانات الدويل على أساس التجريب والتشغيل املؤقَّ
  دورة اللجنة التحضريية التاسعة عشرة.

ع الســـالح النووي، لثبوت زنذ نضـــع نصـــب أعيننا هدف املعاهدة املتمثل يف عدم االنتشـــار النووي ونعرب عن تفاؤلنا، إ  -٨
ين ، باإلضــافة إىل والية هذق، مها نظام الرصــد الدويل ومركز البيانات الدويلاجلدوى من عنصــرين من عناصــر نظام التحقُّ

بكوارث  إلنذارا مبا نظماإلنذار بأمواج تســـونامي ور ، يف جلب منافع علمية ومدنية ملموســـة، مبا يف ذلك نظمالعنصـــرين
قا ائد على نطاق واسع وفوسوف نواصل النظر يف السبل الكفيلة بضمان إمكانية تقاسم املجتمع الدويل هلذه الفو. أخرى

، قت ذات الصــلة بشــأن نظام التحقُّبأمهية بناء القدرات وتبادل اخلربا أيضــًا للمعاهدة وبتوجيه من اللجنة التحضــريية. ونقرُّ
  .مؤمترات العلم والتكنولوجيا طرائق منها عقدب

ا، ونعتمد عامليًّ ســــاهبا طابعًاتصــــميمنا على اختاذ خطوات ملموســــة من أجل التعجيل ببدء نفاذ املعاهدة وإك دًاد جمدَّنؤكِّ  -٩
  الغاية: هلذه التدابري التالية حتقيقًا

التصــــديقات على بذل قصــــارى جهودنا واســــتخدام كل الســــبل املتاحة لنا للتشــــجيع على املزيد من التوقيعات و  )(أ
ة االهتمام باملســـألة على ده هذا املؤمتر وعلى مواصـــلاملعاهدة، وحث مجيع الدول على احلفاظ على الزخم الذي ولَّ

  أرفع مستوى سياسي؛
شجيع  دعم  (ب) شطةاألبادرات واملوت ضافرة  ن ستوىعلى للتوعية املت من األطراف  قليمي واملتعددالثنائي واإل كلٍّ من امل

  ا؛عامليًّ لترويج لبدء نفاذ املعاهدة وإكساهبا طابعًاأجل ا
التعاون هبدف الترويج  قة على مواصــلة ممارســتها املتمثلة يف اختيار جهات تنســيق لتعزيزتشــجيع الدول املصــدِّ  (ج)

ة لتنفيذ التدابري املعتمدة خبطة عمل جلهات التنسيق املذكور التوقيعات والتصديقات، مع اإلحاطة علمًاملزيد من 
  يف هذا البيان؛

املناطق على الترويج ألنشطة  ع ملساعدة جهات التنسيق يف خمتلفقة، تتطوَّبُبلدان، من بني الدول املصدِّ وضع قائمة  (د)
  دة؛ترمي إىل التعجيل ببدء نفاذ املعاه

قة يف ما تضـــطلع به من أنشـــطة تروج ألهداف اإلقرار بدور فريق الشـــخصـــيات البارزة يف مســـاعدة الدول املصـــدِّ  )ه(
  ل التعجيل ببدء نفاذها؛املعاهدة وتسهِّ

تشــجيع مجيع الدول على املشــاركة بنشــاط يف اليوم الدويل ملناهضــة التجارب النووية، الذي ُأحدث مبوجب قرار   (و)
يف زيـادة الوعي والتثقيف بشــــــــأن آثـار  اًالفعَّ ي دورًا، والـذي يؤدA/RES/64/35ِّعـامـة لألمم املتحــدة اجلمعيــة ال

  األخرى؛  وويةالتفجريات التجريبية لألسلحة النووية ومجيع التفجريات الن
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جل زيادة الوعي بأمهية أاالقتران مبختلف االجتماعات اإلقليمية من التشـــجيع على تنظيم حلقات دراســـية إقليمية ب  (ز)
  الدور الذي تؤديه املعاهدة والتشجيع على مشاطرة التجارب داخل خمتلف املناطق؛

عمل وحلقات  ظيم حلقاتأن متضي يف تنودعوة اللجنة التحضريية إىل أن تواصل أنشطتها يف جمال التعاون الدويل   (ح)
  ملعاهدة؛التصديق على ا التوعية بشأن يف املجالني القانوين والتقين بغية دراسية وبرامج تدريبية

ة منها املبادرات التثقيفية دعوة اللجنة التحضــريية إىل أن تواصــل العمل على تقريب املعاهدة إىل األفهام، بســبل عدَّ  (ط)
مراعاة املقاصد مع ق لتحقُّا تلتكنولوجياوالتدريبية، وأن توضح على نطاق أوسع منافع التطبيقات املدنية والعلمية 

  ؛دة املنصوص عليها يف املعاهدةوالواليات املحدَّ
يما يتعلق بعملية التصديق وتدابري توجيه طلب إىل األمانة الفنية املؤقتة بأن تواصل تزويد الدول باملساعدة القانونية ف  (ي)

لوطنية لتبادل املعلومات هبا، قائمة جبهات االتصـــال ا، يف ســـبيل تعزيز هذه األنشـــطة والتعريف تضـــع التنفيذ، وبأن
  والوثائق ذات الصلة وتعميمها؛

ات عن أنشطة التوعية اليت توجيه طلب إىل األمانة الفنية املؤقتة بأن تواصل العمل بصفتها جهة وصل جلمع املعلوم  (ك)
ــتنادًاصــة للمعلوماث خال، وأن تضــع وحتدِّاألخرى وقِّعةقة والدول املتقوم هبا الدول املصــدِّ اليت بيانات الإىل  ت اس

  ؛وقِّعةوغريها من الدول امل صدِّقةمها الدول املتقدِّ
املجتمع املدين من أجل  تشجيع التعاون مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وعناصر أخرى من  (ل)

  ؛أييد لذلكوكسب مزيد من الت وكذلك بضرورة التعجيل ببدء نفاذها إذكاء الوعي باملعاهدة وأهدافها
اون الدويل على إجناز التأكيد من جديد على ضـــرورة تقدمي الدعم الكامل ألعمال اللجنة التحضـــريية من أجل التع  (م)

  ق وضرورة مواصلة بناء القدرات وتبادل اخلربات؛نظام التحقُّ
ريية يف مساعيها الرامية إىل ودعم اللجنة التحض قتشجيع مجيع الدول على املشاركة واملسامهة يف إجناز نظام التحقُّ  (ن)

  ياسي لألمانة الفنية املؤقتة.تعزيز فعالية منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية من خالل الدعم التقين والس
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  بدء نفاذ معاهدة ب لتسهيل التعجيل وتدابري اخلتامي اإلعالنمشروع  تذييل
    احلظر الشامل للتجارب النووية

  قائمة الدول
 الدول اليت صدَّقت على املعاهدة  -ألف

  مجهورية أفريقيا الوسطى  الربازيل االحتاد الروسي
  اجلمهورية التشيكية  بربادوس  إثيوبيا

  اجلمهورية الدومينيكية  الربتغال  أذربيجان
  مجهورية الكونغو الدميقراطية  بروين دار السالم  األرجنتني
  انيا املتحدةزنمجهورية ت  بلجيكا  األردن
  مجهورية كوريا  بلغاريا  أرمينيا
  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  بليز  إريتريا
  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا  بنغالديش  إسبانيا
  مجهورية مولدوفا  بنما  أستراليا
  جنوب أفريقيا  بنن  إستونيا

  جورجيا  بوتسوانا  أفغانستان
  جيبويت  بوركينا فاسو  إكوادور
  الدامنرك  بوروندي  ألبانيا

  رواندا  البوسنة واهلرسك  السلفادور
  رومانيا  بولندا  أملانيا

  زامبيا  املتعددة القوميات)-بوليفيا (دولة  اإلمارات العربية املتحدة
  ساموا  بريو  أنتيغوا وبربودا

  سان مارينو  بيالروس  أندورا
  سانت فنسنت وجزر غرينادين  تركمانستان  إندونيسيا
  سانت كيتس ونيفيس  تركيا  أنغوال

  سانت لوسيا  ترينيداد وتوباغو  أوروغواي
  سلوفاكيا  تشاد  أوزبكستان

  سلوفينيا  توغو  أوغندا
  سنغافورة  تونس  أوكرانيا
  السنغال  جامايكا  أيرلندا
  سوازيلند  اجلبل األسود  آيسلندا
  السودان  اجلزائر  إيطاليا

  سورينام  جزر البهاما  باراغواي
  السويد  كوك جزر  باالو

  سويسرا  جزر مارشال  البحرين
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  مالوي  الكامريون سرياليون
  ملديف  الكرسي الرسويل  سيشيل
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى   كرواتيا  شيلي

  وأيرلندا الشمالية
  منغوليا  كمبوديا  صربيا

  موريتانيا  كندا  طاجيكستان
  موزامبيق  ديفوار كوت  ُعمان
  موناكو  كوستاريكا  العراق
  ميامنار  كولومبيا  غابون
  املوحدة)-ميكرونيزيا (واليات  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)-ويال (مجهوريةزنف
  هاييت  ليختنشتاين  فنلندا
  هندوراس  ليسوتو  فيجي

  هنغاريا  مالطة  فييت نام
  هولندا  مايل  قربص
  اليابان  ماليزيا  قطر

  اليونان  مدغشقر  قريغيزستان
  املغرب  فريدي كابو

  

  املكسيك كازاخستان
  

    
 لمعاهدة اليت يلزم تصديقها على املعاهدة لكي يبدأ نفاذها وفقًال ٢يف املرفق  املدرجٌة ٤٤الدول الـ  -باء

  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
  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى   سويسرا  بريو

  وأيرلندا الشمالية
  النرويج  شيلي  تركيا
  النمسا  الصني  اجلزائر

  اهلند  فرنسا  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  هنغاريا  فنلندا  مجهورية كوريا

  هولندا  فييت نام  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
  الواليات املتحدة األمريكية  كندا  جنوب أفريقيا

  اليابان  كولومبيا  رومانيا
  مصر  سلوفاكيا

  

    
  باملعاهدة ٢يف املرفق  املدرجةعت وصدَّقت على املعاهدة من بني الدول الدول اليت وقَّ  -١

  فرنسا  بولندا االحتاد الروسي
  فنلندا  بريو  األرجنتني
  فييت نام  تركيا  إسبانيا
  كندا  اجلزائر  أستراليا
  كولومبيا  مجهورية الكونغو الدميقراطية  أملانيا

  املكسيك  مجهورية كوريا  إندونيسيا
  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى   جنوب أفريقيا  أوكرانيا

  وأيرلندا الشمالية
  النرويج  رومانيا  إيطاليا
  النمسا  سلوفاكيا  الربازيل
  هنغاريا  السويد  بلجيكا
  هولندا  سويسرا  بلغاريا

      اليابان  شيلي  بنغالديش
  باملعاهدة ٢يف املرفق  املدرجةق عليها بعد من بني الدول عت على املعاهدة ومل تصدِّالدول اليت وقَّ  -٢

  الواليات املتحدة األمريكية  الصني إسرائيل
        مصر  اإلسالمية)-إيران (مجهورية

  باملعاهدة ٢يف املرفق  املدرجةع بعد على املعاهدة من بني الدول الدول اليت مل توقِّ  -٣
  اهلند  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية باكستان

 


