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180919    180919    V.19-09435 (A) 

*1909435*  

 املؤمتر املعين بتسهيل بدء نفاذ معاهدة
  احلظر الشامل للتجارب النووية

  ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٢٥نيويورك، 
      

  اإلعالن اخلتاميمشروع 
  وتدابري الترويج لبدء نفاذ

  معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية
    

    اإلعالن اخلتامي
، ملناقشـــة تدابري عملية ٢٠١٩أيلول/ســـبتمرب  ٢٥حنن، الدول املصـــدِّقة، اجتمعنا، مع دول موقِّعة أخرى، يف نيويورك يوم   -١

لتجارب النووية (املعاهدة). ونؤكد أنَّ من شــــأن معاهدة عاملية ميكن لتســــهيل التعجيل ببدء نفاذ معاهدة احلظر الشــــامل ل
سيًّا يف ميدان ن سا صكًّا أ شار النووي. ونؤكِّد من التحقُّق بفعالية من االمتثال هلا أن تكون  سالح النووي وعدم االنت زع ال

واصـــــلة االهتمام هبذه املســـــألة على أرفع جديد األمهية احليوية للمعاهدة وللتعجيل ببدء نفاذها، وحنثُّ مجيع الدول على م
  مستوى سياسي.

نؤكِّد جمدَّدًا أنَّ اجلمعية العامة لألمم املتحدة أعربت عن تأييدها الساحق للمعاهدة وللتعجيل ببدء نفاذها يف مناسبات كان   -٢
دة يف مؤمتر قمة جملس األمن ؛ وتتجلى قوة وثبات اإلرادة والدعم الدوليني إلنفاذ هذه املعاهA/RES/73/86آخرها قرارها 

قد يف نيويورك يف  لذي انع عدم االنتشـــــــار النووي ونزع الســــــالح النووي ا حدة بشـــــــأن  تابع لألمم املت  أيلول/ ٢٤ال
؛ واالستنتاجات والتوصيات اليت اعُتمدت بتوافق اآلراء خبصوص إجراءات متابعة ١٨٨٧واعُتمد فيه القرار  ٢٠٠٩سبتمرب 
راضـــي لألطراف يف معاهدة عدم انتشـــار األســـلحة النووية؛ والدعوات إىل بدء نفاذ املعاهدة يف االســـتع ٢٠١٠ مؤمتر عام

أقرب وقت ممكن اليت جاءت يف إطار األعمال املضطلع هبا يف فيينا وجنيف ونيويورك واملؤدية إىل عقد املؤمتر االستعراضي 
وســــــائر القرارات واملقررات ذات  ٢٠١٨و ٢٠١٧مي ؛ وكل القرارات اليت اعتمدهتا األمم املتحدة يف عا٢٠٢٠يف عام 

الصـــلة يف ســـياق معاهدة احلظر الشـــامل للتجارب النووية. ونســـتذكر القلق البالغ الذي ُأعرب عنه يف الوثيقة اخلتامية هلذا 
ُأعرب عنه يف  املؤمتر فيما يتعلق بالكوارث اإلنســــانية اليت ســــتنجم عن أيِّ اســــتخدام لألســــلحة النووية. ونؤكِّد جمدَّدًا ما

 ١٩٩٦املؤمترات االستعراضية لألطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية منذ فتح باب التوقيع على املعاهدة يف عام 
زع الســــالح من تأييد واســــع النطاق ألمهية بدء نفاذ املعاهدة يف أبكر وقت ممكن باعتبارها أداة حيوية متعدِّدة األطراف لن

  تشار النووي.النووي وعدم االن
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نؤكِّد جمدَّدًا على أمهية أعمال املؤمتر املعين بتســــهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشــــامل للتجارب النووية. ونرحب مبجموعة   -٣
األنشطة املتضافرة للتوعية بشأن التصديق على املعاهدة اليت تشترك يف هدف واحد هو التعجيل ببدء نفاذ املعاهدة، مبا فيها 

فريق الشخصيات البارزة وفريق شباب منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية وجهود كل دولة من الدول أنشطة 
شيد مبا يقدِّمه األمني التنفيذي  املوقِّعة، مبا يف ذلك االجتماع الوزاري ألصدقاء معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية. وُن

  ية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية (املنظمة) من دعم لتلك األنشطة.واألمانة الفنية املؤقَّتة للجنة التحضري
دولًة يلزم تصـــديقها على املعاهدة لكي  ٣٦دولًة عليها، منها  ١٦٨دولًة على املعاهدة وبتصـــديق  ١٨٤ب بتوقيع حِّنر  -٤

املحرز يف إكســــــاب املعاهدة طابعًا عامليًّا، ). ونرحب يف هذا الصــــــدد بالتقدُّم ٢يبدأ نفاذها (الدول املدرجة يف املرفق 
املعين  ٢٠١٧ونعترف بأمهية تصــــــديق دولتني (مها تايلند وزمبابوي) على املعاهدة وبتوقيع توفالو عليها منذ مؤمتر عام 
 وهي مثاين( ٢بتســــــهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشــــــامل للتجارب النووية. وحنثُّ ما تبقَّى من دول مدَرجة يف املرفق 

على املعاهدة دون مزيد أن توقِّع وتصــدِّق على  )يلزم تصــديقها على املعاهدة لكي يبدأ نفاذها ،دول مدرجة يف التذييل
عامًا، وندعو كلَّ واحدة من هذه  ٢٣من التأخري، واضــــعة يف اعتبارها أنَّ باب التوقيع على املعاهدة ُفتح قبل أكثر من 

يق على املعاهدة. ويف هذا الصدد، نرحب بإتاحة أيِّ فرصة للتواصل مع الدول غري الدول إىل أن تبادر بالتوقيع والتصد
. ولذلك نودُّ أن نشـــــجع هذه الدول على املشـــــاركة بصـــــفة مراقب يف ٢املوقِّعة، وباألخص الدول املدرجة يف املرفق 
  الدورات املقبلة للجنة التحضريية للمنظمة.

مجيع التفجريات التجريبية لألســـــلحة النووية ومجيع التفجريات النووية األخرى، بفرض نؤكِّد جمدَّدًا كذلك على أنَّ وقف   -٥
قيود على تطوير األســــلحة النووية وعلى حتســــني نوعيتها وبوضــــع حدٍّ الســــتحداث أنواع جديدة متطورة من األســــلحة 

انبه. وريثما يبدأ نفاذ املعاهدة، جندِّد زع الســـالح النووي وعدم االنتشـــار النووي جبميع جوالنووية، يشـــكل تدبريًا فعاًال لن
تأكيد التزاماتنا اليت أوردناها يف اســــتنتاجات املؤمتر االســــتعراضــــي لألطراف يف معاهدة عدم انتشــــار األســــلحة النووية 

 ، وندعو مجيع الدول إىل اإلحجام عن إجراء تفجريات جتريبية لألسلحة النووية أو أيِّ تفجريات نووية أخرى،٢٠١٠ لعام
وعن اســتحداث واســتخدام تكنولوجيا جديدة لألســلحة النووية، وعن أيِّ أعمال يكون من شــأهنا تقويض هدف املعاهدة 

جبميع القرارات احلالية بشأن وقف التفجريات التجريبية لألسلحة النووية، مع التأكيد وااللتزام ومقصدها وتنفيذ أحكامها، 
ــــــلحة النووية ومجيع التفجريات النووية على أنَّ هذه التدابري ليس هلا نفس املفع ول الدائم وامللزم قانونًا إلهناء جتريب األس

  ال يتسىن حتقيقه إال ببدء نفاذ املعاهدة.  األخرى، وهو ما
الســـــليب يف موقف بعض الدول احلائزة ألســـــلحة نووية جتاه التصـــــديق على املعاهدة منذ مؤمتر املادة الرابعة  نالحظ التغيري  -٦

صدد، نشري إىل ٢٠١٧رة يف عام عش شتركة الرامية إىل الترويج لبدء نفاذ املعاهدة. ويف هذا ال ضرر جبهودنا امل ، مما أحلق ال
مجيع الدول احلائزة ألسلحة نووية بالتصديق على املعاهدة على وجه السرعة، مع اإلشارة أيضا إىل أن  االلتزام الذي قدَّمته

  ون هلا تأثري جيد فيما يتعلق بالتصديق على املعاهدة.القرارات اإلجيابية اليت تتخذها تلك الدول سيك
نشــــري إىل إدانتنا، يف إطار والية املعاهدة فيما يتعلق حبظر التجارب النووية، للتجارب النووية الســــت اليت أجرهتا مجهورية   -٧

يتعلق  قُّق التابع للمعاهدة فيما. ونعرب عن تقديرنا للفعالية اليت أثبتها نظام التح٢٠٠٦كوريا الشــعبية الدميقراطية منذ عام 
صادر عن مجهورية كوريا  بتلك التجارب النووية، مما يربز الضرورة امللحَّة لبدء نفاذ املعاهدة. ونالحظ مع التفاؤل البيان ال

يل  ية يف نيســـــــان/أبر لدميقراط ية ا ــــــعب ية إىل تفكيك موقع ٢٠١٨الش ية، واجلهود الرام جارب النوو  بشـــــــأن وقف الت
لتجارب النووية. ونؤكِّد جمدَّدًا على أمهية التنفيذ التام جلميع قرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة ذات ري ل-بونغي

على حنو ميكن التحقُّق منه وال رجعة  بالوســائل الســلميةالصــلة، وجتريد شــبه اجلزيرة الكورية بالكامل من األســلحة النووية 
داســـية األطراف. ونرحب باجلهود الدبلوماســـية ومنها، ضـــمن مجلة أمور، عقد ، مبا يف ذلك عن طريق املحادثات الســـفيه
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مؤمترات قمة جلميع األطراف املشاركة يف هذه العملية، والتشجيع على احلوار املستمر لتحقيق هذه الغاية. وندعو مجهورية 
  كوريا الشعبية الدميقراطية إىل التوقيع والتصديق على املعاهدة.

ــياســي وتقين ومايل لتمكني اللجنة التحضــريية للمنظمة من إجناز مجيع زلنا  ما  -٨ ملتزمني التزاما كامال بتقدمي ما يلزم من دعم س
ألحكام املعاهدة والقرار املنشـئ للجنة التحضـريية الصـادر يف عام  وفقًا مهامها بأكثر السـبل كفاءة وفعالية من حيث التكلفة،

 ونالحظعناصر نظام التحقُّق، الذي سيكون نطاقه العاملي متَّسعًا اتِّساعًا غري مسبوق. ، وال سيما مواصلة بناء مجيع ١٩٩٦
مرفقًا معتمدًا، وأداء مركز البيانات  ٢٩٨ ام اإلضايف املحرز يف إنشاء نظام الرصد الدويل، الذي يضم حاليًّدُّالتقرتياح مع اال

الدويل، والتقدم املتواصــــل يف تعزيز قدرات التفتيش املوقعي، مبا يف ذلك من خالل إجراء متارين بناء القدرات باالســــتناد إىل 
بيانات نظام  يف األردن. ونرحب بنقل مجيع الدول ٢٠١٤الدروس املســــــتفادة من جناح إجراء التمرين امليداين املتكامل لعام 

الرصد الدويل إىل مركز البيانات الدويل على أساس التجريب والتشغيل املؤقَّت قبل بدء نفاذ املعاهدة وفقًا للمبادئ التوجيهية 
للمادة الرابعة عشرة منها، مدركني أن  املعتمدة يف الدورة التاسعة عشرة للجنة التحضريية. ونتطلع إىل بدء نفاذ املعاهدة وفقًا

 التحقُّق. استخدام نظام التحقُّق، جبميع عناصره، ألغراض هو الذي سيتيحوحده هذا 

نضـــع نصـــب أعيننا هدف املعاهدة املتعلق بعدم االنتشـــار النووي ونزع الســـالح النووي، من أنَّ وحنن نعرب عن تفاؤلنا،   -٩
تا، إىل جانب الوالية املســندة إليهما، فائدهتما عنصــري نظام الرصــد الدويل ومركز البيانات الدويل من نظام التحقُّق قد أثب

ــــوف  ــــونامي ورمبا نظم إنذار بكوارث أخرى. وس ــــة، مبا يف ذلك نظم اإلنذار بالتس يف جلب منافع علمية ومدنية ملموس
نواصــل النظر يف الســبل الكفيلة بضــمان إمكانية تشــارك املجتمع الدويل يف هذه الفوائد على نطاق واســع وفقًا للمعاهدة 
وبتوجيه من اللجنة التحضــريية للمنظمة. ونقرُّ أيضــًا بأمهية بناء القدرات وتبادل اخلربات ذات الصــلة بشــأن نظام التحقُّق، 

  . بطرائق منها عقد مؤمترات العلم والتكنولوجيا
دة وإكســاهبا طابعًا عامليًّا، نؤكِّد جمدَّدًا تصــميمنا على اختاذ خطوات حمددة وقابلة للتنفيذ من أجل التعجيل ببدء نفاذ املعاه  -١٠

  ونعتمد التدابري التالية حتقيقًا هلذه الغاية:
بذل قصارى جهودنا واستخدام كل السبل املتاحة لنا للتشجيع على زيادة التوقيعات والتصديقات على املعاهدة،   (أ)

ــــــألة على أرفع وحث مجيع الدول على احلفاظ على الزخم الذي ولَّده هذا املؤمتر وعلى مواصــــــلة االهتم ام باملس
  مستوى سياسي؛

دعم وتشجيع املبادرات واألنشطة املتضافرة للتوعية على كلٍّ من املستوى الثنائي واإلقليمي واملتعدد األطراف من   (ب)
  أجل الترويج لبدء نفاذ املعاهدة وإكساهبا طابعًا عامليًّا؛ 

صلة ممارستها املتمثلة  (ج) سيق لتعزيز التعاون هبدف الترويج ملزيد  تشجيع الدول املصدِّقة على موا يف اختيار جهات تن
من التوقيعات والتصديقات، مع اإلحاطة علمًا خبطة عمل تضعها جهات التنسيق املذكورة لتنفيذ التدابري املعتمدة 

  يف هذا البيان؛
لتنسيق يف خمتلف املناطق على وضع قائمة جبهات اتصال بُبلدان، من بني الدول املصدِّقة، تتطوَّع ملساعدة جهات ا  (د)

  تعزيز األنشطة الرامية إىل التعجيل ببدء نفاذ املعاهدة؛ 
على أن تقدم، على أســــــاس طوعي، معلومات عن اخلطوات العملية  ٢تشــــــجيع الدول املتبقية املدرجة يف املرفق   (ه)

  املتخذة من أجل التوقيع/التصديق على املعاهدة؛
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شخصي  (و) شطة للعمل على حتقيق اإلقرار بدور فريق ال ضطلع به من أن صدِّقة يف ما ت ساعدة الدول امل ات البارزة يف م
  أهداف املعاهدة وتسهيل التعجيل ببدء نفاذها؛ 

تشــجيع مجيع الدول على املشــاركة بنشــاط يف اليوم الدويل الســنوي ملناهضــة التجارب النووية، الذي اســُتحدث   (ز)
مة لألمم امل عا ية ال حدة مبوجب قرار اجلمع يادة الوعي والتثقيف A/RES/64/35ت لذي يؤدِّي دورًا فعَّاًال يف ز ، وا

  بشأن آثار التفجريات التجريبية لألسلحة النووية ومجيع التفجريات النووية األخرى؛ 
 خمتلف االجتماعات اإلقليمية من أجل زيادة الوعي بأمهيةمع  بالتزامنالتشجيع على تنظيم حلقات دراسية إقليمية   (ح)

  الدور الذي تؤديه املعاهدة والتشجيع على تبادل التجارب داخل خمتلف املناطق؛
دعوة اللجنة التحضـــريية إىل مواصـــلة أنشـــطتها يف جمال التعاون الدويل ويف تنظيم حلقات عمل وحلقات دراســـية   (ط)

  دة؛ وبرامج تدريبية يف املجالني القانوين والتقين بغية التوعية بشأن التصديق على املعاه
دعوة اللجنة التحضــــــريية إىل مواصــــــلة العمل على ترويج فهم املعاهدة، مبا يف ذلك من خالل املبادرات التثقيفية   (ي)

والتدريبية، وأن توضــح جلمهور أوســع منافع التطبيقات املدنية والعلمية لتكنولوجيات التحقُّق، مع مراعاة املقاصــد 
  عاهدة؛ والواليات املحدَّدة املنصوص عليها يف امل

توجيه طلب إىل األمانة الفنية املؤقتة بأن تواصـــــل تزويد الدول باملســـــاعدة القانونية فيما يتعلق بعملية التصـــــديق   (ك)
وتدابري التنفيذ، وبأن تضـــع، يف ســـبيل تعزيز هذه األنشـــطة وإبرازها، قائمة جبهات االتصـــال الوطنية املعنية بتبادل 

  ميمها؛املعلومات والوثائق ذات الصلة وتع
توجيه طلب إىل األمانة الفنية املؤقتة بأن تواصــل العمل بصــفة جهة وصــل جلمع املعلومات عن أنشــطة التوعية اليت   (ل)

تقوم هبا الدول املصـــدِّقة وســـائر الدول املوقِّعة، وأن تضـــع وحتدِّث خالصـــة للمعلومات اســـتنادًا إىل البيانات اليت 
  ل املوقِّعة؛ تقدِّمها الدول املصدِّقة وسائر الدو

التشـــجيع على التعاون مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وســـائر عناصـــر املجتمع املدين من   (م)
  أجل إذكاء الوعي باملعاهدة وأهدافها وكذلك بضرورة التعجيل ببدء نفاذها، وكسب مزيد من التأييد لذلك؛

م الكامل ألعمال اللجنة التحضــريية الرامية إىل إكمال نظام التحقُّق من التأكيد من جديد على ضــرورة تقدمي الدع  (ن)
  خالل التعاون الدويل، وضرورة مواصلة بناء القدرات وتبادل اخلربات؛ 

تشجيع مجيع الدول على املشاركة واملسامهة يف إكمال نظام التحقُّق ودعم املساعي الرامية إىل تعزيز فعالية اللجنة   (س)
  املؤقتة. لمنظمة من خالل الدعم التقين والسياسي لألمانة الفنيةالتحضريية ل
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  تذييل اإلعالن اخلتامي والتدابري الرامية إىل الترويج لبدء نفاذ 
  معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

    قائمة الدول
  الدول اليت صدَّقت على املعاهدة  -ألف

  مقدونيا الشمالية   غانا  أفغانستان
  النرويج  اليونان  ألبانيا
  عمان  غرينادا  اجلزائر
  باالو  غواتيماال  أندورا
  بنما  غينيا  أنغوال

  باراغواي  بيساو -غينيا   أنتيغوا وبربودا
  بريو  غيانا  األرجنتني
  الفلبني  هاييت  أرمينيا
  بولندا  الكرسي الرسويل  أستراليا
  الربتغال  هندوراس  النمسا

  قطر  هنغاريا  أذربيجان
  مجهورية كوريا  آيسلندا  جزر البهاما

  مجهورية مولدوفا  إندونيسيا  البحرين
  رومانيا  العراق  بنغالديش
  االحتاد الروسي  أيرلندا  بربادوس
  رواندا   إيطاليا  بيالروس
  سانت كيتس ونيفس  جامايكا  بلجيكا
  سانت لوسيا  اليابان  بليز
  سانت فنسنت وجزر غرينادين  األردن  بنن

  ساموا  كازاخستان  املتعددة القوميات) -بوليفيا (دولة 
  سان مارينو  كينيا  البوسنة واهلرسك

  السنغال  كرييباس  بوتسوانا
  صربيا   الكويت  الربازيل

  سيشيل  قريغيزستان  بروين دار السالم
  سرياليون  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  بلغاريا

  سنغافورة  التفيا  بوركينا فاسو
  سلوفاكيا  لبنان  بوروندي

  سلوفينيا  ليسوتو  كابو فريدي
  جنوب أفريقيا   ليربيا  كمبوديا
  إسبانيا  ليبيا  الكامريون

  السودان  ليختنشتاين  كندا
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  سوازيلند  ليتوانيا  مجهورية أفريقيا الوسطى
  سورينام  لكسمربغ  تشاد
  السويد  مدغشقر  شيلي

  سويسرا  مالوي  كولومبيا
  طاجيكستان  ماليزيا  الكونغو

  تايلند  ملديف   جزر كوك
  توغو  مايل  كوستاريكا

  ترينيداد وتوباغو  مالطة  كوت ديفوار
  تونس  جزر مارشال  كرواتيا
  تركيا   موريتانيا  قربص

  تركمانستان  املكسيك  تشيكيا 
  أوغندا  املوحدة) -ميكرونيزيا (واليات   مجهورية الكونغو الدميقراطية

  أوكرانيا  موناكو  الدامنرك
  اإلمارات العربية املتحدة  منغوليا  جيبويت

  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى  اجلبل األسود  اجلمهورية الدومينيكية
  وأيرلندا الشمالية  املغرب  إكوادور
  املتحدة زانيامجهورية تن  موزامبيق  السلفادور

  أوروغواي  ميامنار   إريتريا
  أوزبكستان  ناميبيا  إستونيا
  فانواتو  ناورو  إثيوبيا
  البوليفارية) -زويال (مجهورية فن  هولندا  فيجي
  فييت نام  نيوزيلندا  فنلندا
  زامبيا  نيكاراغوا  فرنسا
  زمبابوي  النيجر  غابون

    نيجرييا  جورجيا 

        نيوي  أملانيا
للمعاهدة اليت يلزم تصديقها على املعاهدة لكي يبدأ نفاذها  ٢يف املرفق  ةاملدرج ٤٤الـالدول   -باء

  عشرة  الرابعة  للمادة  وفقًا
  بولندا  فنلندا  اجلزائر

  مجهورية كوريا  فرنسا  األرجنتني
  رومانيا  أملانيا  أستراليا
  االحتاد الروسي  هنغاريا  النمسا

  سلوفاكيا  اهلند  بنغالديش
  جنوب أفريقيا  إندونيسيا  بلجيكا
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  إسبانيا  اإلسالمية) -إيران (مجهورية   الربازيل
  السويد  إسرائيل  بلغاريا
  سويسرا  إيطاليا  كندا
  تركيا  اليابان  شيلي
  أوكرانيا  املكسيك  الصني

  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى  هولندا  كولومبيا
  وأيرلندا الشمالية  النرويج  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

  الواليات املتحدة األمريكية  باكستان  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  فييت نام  بريو  مصر

    
  باملعاهدة ٢الدول اليت وقَّعت وصدَّقت على املعاهدة من بني الدول املدرجة يف املرفق   -١

  االحتاد الروسي  فرنسا   اجلزائر
  سلوفاكيا  أملانيا  األرجنتني
  جنوب أفريقيا  هنغاريا  أستراليا
  إسبانيا  إندونيسيا  النمسا

  السويد  إيطاليا  بنغالديش
  سويسرا  اليابان  بلجيكا
  تركيا  املكسيك  الربازيل
  أوكرانيا  هولندا  بلغاريا
  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى  النرويج  كندا
  وأيرلندا الشمالية  بريو  شيلي

  فييت نام  بولندا  كولومبيا
    مجهورية كوريا  مجهورية الكونغو الدميقراطية

    رومانيا   فنلندا
    

  باملعاهدة  ٢الدول اليت وقَّعت على املعاهدة ومل تصدِّق عليها بعد من بني الدول املدرجة يف املرفق   -٢
  الواليات املتحدة األمريكية  اإلسالمية) -إيران (مجهورية   الصني
        إسرائيل  مصر

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

 


