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291021    291021    V.21-07100 (A) 

*21-07100*  

معلومات عن تدابير التنفيذ الوطنية ومناقشةةةةة لوات وتتمةةةةتن مرفقاتوا معلومات عن ال الة   CTBT/PTS/INF.1204ترد في الوثيقة  
راو الفروق الراهنة لتدابير التنفيذ الوطنية ُت دَّث بصةةةةوور دوووةت وتقده هذم التذة ترر ت د جاي اد داي لتلم الترفقاتت وقد َُّعدَّت بناى عل  ق

(ت 35، الفقرر  CTBT/PC-55/WGA/1البند في دووته السةةةةةةتين   أن يعاود النظر في هذاالعامل َّلف في دووته الجامنة والختسةةةةةةين ب 
 ص ي ةت CTBT/PTS/INF.1204وال تزال التعلومات التتعلقة بالتناقشة التواضيعية الواودر في الوثيقة 

 
 

 ملخَّص 

(ت وهي تتمةةةةةةتَّن CTBT/PC-35/WGA/1في بادئ األمر بناى عل  طلب الفروق العامل َّلف     CTBT/PTS/INF.1204َُّعدَّت التذة ترر 
( المةةةةرا ب 3( اتفاقات وترتيبات الترافق  و  2( التشةةةةروعات والتدابير الوطنية األارت التي اعتتدتوا الدول التوق تعة  و  1مناقشةةةةة لتا  لي    

دتوا اللضنة الت مةةةةيروة  ل  الدول  ( برنامج األمانة الفنية التؤقَّتة الخاص بالتسةةةةاعدر القانونيةت وهي تتناول 4التوق تعة  و    والرسةةةةوه التي سةةةةدَّ
،  CTBT/PC-35/WGB/1َّيمةةا طلبات الفروق العامل باى لل صةةول عل  معلومات عن تأثير تدابير التنفيذ الوطنية عل  توافر البيانات   

الفقرر CTBT/PC-36/WGB/1، و 82الفقرر   الفقرر  CTBT/PC-37/WGB/1، و 74 ،  للتةةةةةذة ترر 76،  ثةةةةةة  الت ةةةةةدَّ الترفقةةةةةات  د  (ت وُتضسةةةةةةةةةةةةةةةةة ت
CTBT/PTS/INF.1204   الواودر في هذم الوثيقة آار اإلحصاىات والتعلومات عن التواضيع األوبعة التذةوور َّعالمت 
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 المحتويات 

 3 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( 2021َّغسطس آب/ 31التشروعات والتدابير الوطنية التي اعتتدتوا الدول التوق تعة  حت   الترفق األول 
 7 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( 2021آب/َّغسطس  31اتفاقات/ترتيبات الترافق النافذر  حت   الترفق الجاني  
در للدول التوق تعة  الترفق الجالث   10 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لت ة عامة عن المرا ب والرسوه التسدَّ
 12 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت برنامج األمانة الفنية التؤقَّتة الخاص بالتساعدر القانونية  الترفق الرابع  
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 المرفق األول 
 

 *الموق ِّعة التشريعات والتدابير الوطنية التي اعتمدتها الدول  
 ( 2021آب/أغسطس   31)حتى  

 
 

 عنوان التشريع الدولة 
 القوانين والتشريعات والمراسيم المتعلقة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 

 بشأن التصد ق عل  التعاهدر 2000القانون االت ادي لسنة  االت اد الروسي
 بشأن  قراو التعاهدر  25 022القانون الوطني وقم  األوانتين 
لة 1998لسنة  78 وقم  1998قانون معاهدر ال ظر الشامل للتضاوب النوووة لسنة  َّستراليا  (، بصيغته التعدَّ

 التعاهدر( بعض موادم دالت حي تز النفاذ  وبعموا اآلار  نتظر بدى نفاذ 
 1999قانون التصد ق عل  التعاهدر لسنة   ستونيا 
 بشأن التعاهدر  1998تتوز/ وليه  9القانون التؤوخ  َّلتانيا 
 (2008لسنة  16 وقم  2008قانون حظر التضاوب النوووة لسنة  َّ رلندا 
والتعنون "التصد ق عل  معاهدر ال ظر الشامل   1998ةانون األول/ديستبر  15التؤوخ  484القانون وقم   يطاليا

للتضاوب النوووة وتنفيذها، بتا في ذلم بروتوةوالتوا ومرفقاتوا، التي اعتتدتوا الضتعية العامة لألمم التت در 
 " 1996َّ لول/سبتتبر  10في 

 484، والتعنون "تعد الت وإضافات مكتلة للقانون وقم 2003تتوز/ وليه  24التؤوخ  197القانون وقم 
 بشأن معاهدر ال ظر الشامل للتضاوب النوووة"  1998ةانون األول/ديستبر  15التؤوخ 

 بشأن  قراو نص التعاهدر  1998لسنة  64الترسوه التشروعي وقم  البرازول
 بشأن  قراو التعاهدر  1998ةانون األول/ديستبر  30التؤوخ  104القانون وقم  بنتا 

 بشأن التصد ق عل  التعاهدر  2000َّياو/ما و  13التؤوخ  384القانون وقم  بيالووس 
ي لسالح نووي  ، بتا في ذلم حظر التسبُّب في َّي تفضير تضروب 2007قانون حظر التضاوب النوووة لسنة  ازو ةوك

 و التشاوةة فيه َّي تفضير نووي آار َّو تشضيعه َّ َّو
 بشأن التدابير التتخذر بتقتم  التعاهدر  1999حزوران/ ونيه  2التؤوخ  403القانون وقم  الدانترك 

( عل  عده اواز قياه الويئة َّو َّي 1969لسنة   19من قانون هيئة الطاقة الذووة  وقم  22تنص التادر  سري النكا
و  اراى َّعتال تضروبية َّو التسبُّب في  ارا وا بقصد شخص بإنتاج َّو تطوور َّسل ة نوووة َّو َّازاى منوا َّ

ل  ل  تضتيع مواد نوووة متفضرر الستخداموا في َّسل ة نوووة  التوصُّ

 
 ت legal.registry@ctbto.orgتدعو األمانة الدول التوق تعة  ل   بالغوا بالتصووبات والت د جات التدالة عل  هذم القا تة، بالكتابة  ل    * 
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 عنوان التشريع الدولة 
 بشأن عتليات التفتيش في  طاو التعاهدر  SFS 1998:1702القانون وقم  السوود

ل للقانون وقم   بشأن األنشطة النوووة   1984:3القانون الُتعد ت
 الُتعد تل للقانون الضنا ي  SFS 1998:1703القانون وقم 
 ( بشأن االمتيازات وال صانات 1976 661الُتعد تل للقانون  وقم  SFS 1998:1704القانون وقم 

القراو االت ادي بشأن معاهدر ال ظر الشامل للتضاوب النوووة الذي اعتتدته الضتعية االت ادية السووسروة  سووسرا 
 1999حزوران/ ونيه  18في 

 بشأن  قراو التعاهدر   2011لسنة  20مرسوه الكونغرس وقم  غواتيتاال 
 بشأن  نشاى لضنة وطنية ل ظر األسل ة  2004لسنة  26قراو مضلس الوزواى وقم  قطر 

 قانون حظر األسل ة الكيتيا ية والنوووة والبيولواية واإلشعاعية   كتبوديا 
 1998قانون تنفيذ معاهدر ال ظر الشامل للتضاوب النوووة لسنة  كندا

 بشأن  قراو التعاهدر  2001آذاو/ماوس  2التؤوخ  8094القانون وقم  كوستاووكا 
  29 803الترسوه التنفيذي وقم 

 بشأن  قراو التعاهدر   2001تتوز/ وليه  30التؤوخ  660القانون وقم  كولومبيا 
 (1999تشرون األول/َّكتوبر  1مرسوه  قراو التعاهدر  الضرودر الرستية الصادور في  التكسيم

كانون  27مرسوه التشترع لتعاهدر ال ظر الشامل للتضاوب النوووة  الضرودر الرستية الصادور في 
 (1999األول/ديستبر 

 1998قانون التفضيرات النوووة  ال ظر وعتليات التفتيش( لسنة  التتلكة التت در
(، بتا في ذلم حظر تضروب 2000شباط/فبرا ر  3القانون الخاص ب الة الخلو ت من األسل ة النوووة   منغوليا 

 األسل ة النوووة َّو استخداموا 
الصادو عن البرلتان التنغولي بشأن التدابير التي  تعيَّن ات تخاذها بشأن اعتتاد القانون الخاص  19القراو وقم 

 ( 2000شباط/فبرا ر  3ب الة الخلو من األسل ة النوووة  
 ( 1999تتوز/ وليه    1ُاُلو النتسا من األسل ة النوووة   القانون الدستووي االت ادي بشأن   النتسا

بشأن منطقة االية من السالح النووي ونزع السالح وال د من التسلح،  1987القانون النيوزولندي لسنة  نيوزولندا 
 في ذلم حظر تضروب َّي اواز متفضر نووي  بتا

 1999قانون حظر التضاوب النوووة لسنة 
 َّياو/ما و( بشأن التصد ق عل  التعاهدر وتستية السلطة الوطنية 5   2087/1999القراو ال كومي وقم  هنغاووا 

 اللوائح المتعلقة بامتيازات اللجنة وحصاناتها 
 2006تشرون الجاني/نوفتبر  28الصادو عن مضلس االت اد األوووبي والتؤوخ  EC/2006/112التوايه وقم  االت اد األوووبي 

النظاه التشترك لمروبة القيتة التمافة   عفاى اللضنة الت ميروة من ضروبة القيتة التمافة بتقتم   بشأن
 اتفاق التقر الُتبره مع النتسا( 
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 عنوان التشريع الدولة 
التصد ق عل  التعاهدر، التي تتنح اللضنة الت ميروة،  بشأن 2000من القانون االت ادي لسنة   4التادر  االت اد الروسي

ل ين بدى النفاذ، الصفة القانونية وةذلم االمتيازات وال صانات الالزمة لوا ولتوظفيوا والتندوبين لكي  
 يتاوسوا مواموم باستقاللية 

 2012شباط/فبرا ر  29التؤوخ  2872/36nالترسوه وقم 
اللوا ح الخاصة باللضنة الت ميروة لتنظتة معاهدر ال ظر الشامل للتضاوب النوووة  االمتيازات وال صانات(  َّستراليا

 2004( لسنة 1، والتعد ل  وقم 2000لسنة 
االتفاق التبره بين حكومة اتووووة سلوفاكيا واللضنة الت ميروة لتنظتة معاهدر ال ظر الشامل للتضاوب النوووة   سلوفاكيا

 لتعاون التتبادل في مضال َّنشطة اللضنة التتعلقة بالتدووب والتترون عل  عتليات التفتيش التوقعي بشأن ا 
 ( بشأن االمتيازات وال صانات 1976:661الُتعد تل للقانون وقم     SFS 1998:1704القانون وقم   السوود
 لتنظتة التعاهدر وَّمانتوا الفنية التؤقَّتة األمر التتعلق باحتراه امتيازات وحصانات اللضنة الت ميروة   كندا

 التتعلق باللضنة الت ميروة للتنظتة  االمتيازات وال صانات(   2004لسنة    1282األمر وقم   التتلكة التت در
 2009شباط/فبرا ر  11التؤوخ  44مر وقم سكتلندية، األالالقانونية االصكوك 

النتسا واللضنة الت ميروة لتنظتة معاهدر ال ظر الشامل للتضاوب النوووة بشأن االتفاق التبره بين اتووووة  النتسا
 مقر اللضنة 

 بشأن االمتيازات الدبلوماسية  اللضنة الت ميروة للتنظتة( 2000األمر الصادو في عاه  نيوزولندا 
 ظتة( بشأن تعد ل االمتيازات الدبلوماسية  اللضنة الت ميروة للتن  2009األمر الصادو في عاه 

 المراسيم المتعلقة بالسلطات الوطنية
 بشأن تستية السلطة الوطنية   2001تشرون األول/َّكتوبر  18التؤوخ  733القراو وقم  االت اد الروسي

 الترسوه الر اسي بشأن تستية السلطة الوطنية   َّوةرانيا
 بشأن  نشاى السلطة الوطنية   102/2001قراو مضلس الوزواى وقم  البرتغال 
 بشأن السلطة الوطنية   2003قراو مضلس الوزواى الصادو في عاه  بلغاووا 

 2009لسنة  022الترسوه الوزاوي وقم  بووةينا فاسو
بشأن تنفيذ بيالووس اللتزاماتوا بتستية سلطة   2000نيسان/َّبرول  19التؤوخ  199الترسوه الر اسي وقم  بيالووس 

 وطنية بتقتم  التعاهدر 
الصادور عن مضلس الوزواى بشأن تنفيذ   2000تتوز/ وليه  28التؤواة  1170الال  ة التنظيتية وقم 

 التعاهدر ال ظر الشامل للتضاوب النوووة ]مرةز البيانات الوطني، التيزانية، التوظفون[ 
 بشأن تستية السلطة الوطنية   1996تشرون األول/َّكتوبر  16التؤوخ  535القراو ال كومي وقم  ةالضتووووة التشيكي 

]ميزانية اإلسواه في اللضنة الت ميروة،  1998ةانون األول/ديستبر  23التؤوخ  883القراو ال كومي وقم 
 ، التوظفون[ AS26تكاليف الت طة 

 بشأن تستية السلطة الوطنية  1997تتوز/ وليه  8التؤوخ  514/1997القراو ال كومي وقم  سلوفاكيا
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 عنوان التشريع الدولة 
   قانون هيئة الرقابة الوطنية عل  منع األسل ة النوووة والكيتيا ية والبيولواية2012لسنة  48القانون وقم  العراق 
 األسل ة الكيتيا ية والنوووة والبيولواية واإلشعاعية الترسوه التلكي بشأن  نشاى الويئة الوطنية ل ظر  كتبوديا 

 الترسوه الفرعي بشأن تنظيم وتسيير األمانة العامة للويئة الوطنية ل ظر األسل ة الكيتيا ية والنوووة 
 والبيولواية واإلشعاعية 

 بشأن تستية السلطة الوطنية 1998تتوز/ وليه  12القراو ال كومي التؤوخ  ليتوانيا 
 بشأن  نشاى السلطة الوطنية   5983/99األمر الوزاوي وقم  مدغشقر
 بشأن  نشاى السلطة الوطنية  PRN/490-2013األمر الوزاوي وقم  النيضر
 َّياو/ما و( بشأن التصد ق عل  التعاهدر وتستية السلطة الوطنية 5   2087/1999القراو ال كومي وقم  هنغاووا 

  
وثتة تشةةروعات َّارت ذات صةةلة، تتمةةتن َّحكاماي ت ظر َّو ُتضر ته التفضيرات النوووة واالسةةتخداه غير التشةةروع للتواد النوووة َّو التشةةعَّة  
َّو َّسةةةةل ة الدماو الشةةةةامل، متاحة في قاعدر بيانات التشةةةةروعات التتعلقة بالتعاهدر، التواودر عل  الصةةةةف ة الشةةةةبكية الخاصةةةةة بالتواود 

 ت/http://www.ctbto.org/member-states/legal-resources في التوقع التالي القانونية،  
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 المرفق الثاني 
 اتفاقات/ترتيبات المرافق النافذة

 (2021آب/أغسطس   31)حتى 
  

 
 رقم الوثيقة   الدولة الموق ِّعة 

 وتاريخ صدورها 

تنطبق اتفاقية األمم  
المتحدة مع مراعاة  

 ما يقتضيه الحال 

 اإلعفاء من 
الضرائب  
 المباشرة

 الضرائب غير المباشرة
 )رد المبلغ المدفوع( 

الرسوم  
 الجمركية 

 CTBT/LEG.AGR/33 االت اد الروسي 1
 2007الجاني/ نا ر  ةانون  16

X X - X 

 CTBT/LEG.AGR/24 األوانتين  2
 2004نيسان/َّبرول  26

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/3 األودن 3
 2000شباط/فبرا ر  10

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/47 َّومينيا  4
 2017آذاو/ماوس  29

X X X X 

  سبانيا  5
CTBT/LEG.AGR/21 

 2003األول/ديستبر   ةانون   19

اتفاقية األمم التت در  
ووةاالتوا  
 التتخصصة 

X X X 

 CTBT/LEG.AGR/7 َّستراليا 6
 2000آب/َّغسطس  25

X X   اللوا ح(  يتنح بتقتم X 

 CTBT/LEG.AGR/44  سرا يل  7
 2014آذاو/ماوس  6

- X - X 

 CTBT/LEG.AGR/41 َّوغندا  8
 2012حزوران/ ونيه  20

X X X X 

 َّوةرانيا 9
CTBT/LEG.AGR/11 

 2001َّياو/ما و  3

اتفاقية األمم التت در  
ووةاالتوا  
 التتخصصة 

X X X 

 CTBT/LEG.AGR/30 آيسلندا 10
 2006شباط/فبرا ر  6

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/31 باواغواي 11
 2006شباط/فبرا ر  6

X X X X 
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 رقم الوثيقة   الدولة الموق ِّعة 

 وتاريخ صدورها 

تنطبق اتفاقية األمم  
المتحدة مع مراعاة  

 ما يقتضيه الحال 

 اإلعفاء من 
الضرائب  
 المباشرة

 الضرائب غير المباشرة
 )رد المبلغ المدفوع( 

الرسوم  
 الجمركية 

 CTBT/LEG.AGR/14 باالو 12
 2002حزوران/ ونيه  14

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/20 بنتا  13
 2003األول/ديستبر   ةانون   19

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/16 بيرو  14
 2002آب/َّغسطس  1

X - - - 

 CTBT/LEG.AGR/45 ترةتانستان  15
 2016الجاني/ نا ر  ةانون  29

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/43 تونس 16
 2014شباط/فبرا ر  19

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/4 ازو ةوك 17
 2000َّياو/ما و  30

X X - - 

   CTBT/LEG.AGR/38 اتووووة َّفروقيا الوسط   18
 2011شباط/فبرا ر  2

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/23 الضتووووة التشيكية 19
 2004آذاو/ماوس  10

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/34 زانيا التت دراتووووة تن  20
 2007األول/ديستبر   ةانون   19

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/1 انوب َّفروقيا 21
 1999األول/َّكتوبر   تشرون   12

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/27 وومانيا  22
 2004الجاني/نوفتبر  تشرون 4

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/13 زامبيا 23
 2002شباط/فبرا ر  4

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/32 السنغال 24
 2006نيسان/َّبرول  11

X X - X 

 CTBT/LEG.AGR/29 غواتيتاال  25
 2005َّ لول/سبتتبر  13

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/25 فرنسا 26
 2004َّياو/ما و  17

X X X X 
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 رقم الوثيقة   الدولة الموق ِّعة 

 وتاريخ صدورها 

تنطبق اتفاقية األمم  
المتحدة مع مراعاة  

 ما يقتضيه الحال 

 اإلعفاء من 
الضرائب  
 المباشرة

 الضرائب غير المباشرة
 )رد المبلغ المدفوع( 

الرسوم  
 الجمركية 

 CTBT/LEG.AGR/22 الفلبين  27
 2004آذاو/ماوس  10

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/5 فنلندا 28
 2000حزوران/ ونيه  8

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/35 كازااستان  29
 2008األول/ديستبر   ةانون   12

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/10 كندا 30
 2001شباط/فبرا ر  12

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/46 الكووت 31
 2016األول/ديستبر   ةانون   12

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/2 كينيا  32
 2000شباط/فبرا ر  10

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/40 التكسيم 33
 2011األول/َّكتوبر   تشرون   28

X X - X 

 CTBT/LEG.AGR/26 التتلكة التت در 34
 2004َّ لول/سبتتبر  15

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/12 منغوليا  35
 2001آب/َّغسطس  8

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/17 موووتانيا  36
 2003َّ لول/سبتتبر  29

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/36 ناميبيا  37
 2009َّياو/ما و  4

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/15 النرووج  38
 2002حزوران/ ونيه  19

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/42 النتسا 39
 2013َّ لول/سبتتبر  18

N/A X X X 

 CTBT/LEG.AGR/8 النيضر 40
 2000األول/ديستبر   ةانون   1

X X - X 

 CTBT/LEG.AGR/9 نيوزولندا  41
 2001الجاني/ نا ر  ةانون  5

X X - X 



 CTBT/PTS/INF.1605 

Page 10 
 

 المرفق الثالث 
دة للدول الموق ِّعة  لمحة عامة عن الضرائب والرسوم المسدَّ

  
 (ت28الفقرر   ، CTBT/PC-53/2/Rev.1في دووتوا الجالجة والختسين    2021- 2020اعتتدت اللضنة برنامج وميزانية فترر السنتين   - 1

دتوا اللضنة الت مةةةةةيروة 2019ةانون األول/ديسةةةةةتبر  31وحت    -2 ، بلغ التضتوع التراكتي للمةةةةةرا ب والرسةةةةةوه الضترةية التي سةةةةةدَّ
الفترر    6 246 181 التت ةةةةةةدر عن  الواليةةةةةةات  دوالوات  لفترر  2019-1998دوالواي من  والتيزانيةةةةةةة  البرنةةةةةةامج  َّداى  تقرور  وووود  ت 

التعلومات التالية عن التبالغ التصةةروفة لسةةداد المةةرا ب  ( 356، الصةةف ة  CTBT/PTS/INF.1540   2019-2018 السةةنتين
 والرسوه الضترةية 

  
 التبلغ بدوالوات الواليات التت در  السنة

1998 5 780 
1999 152 520 
2000 58 143 
2001 151 768 
2002 271 921 
2003 192 839 
2004 245 799 
2005 750 946 
2006 288 335 
2007 331 405 
2008 295 116 
2009 218 381 
2010 295 435 
2011 304 765 
2012 321 065 
2013 637 000 
2014 336 913 
2015 232 808 
2016 -2017 606 211 
2018 -2019 549 031 

 181 246 6 المجموع 
 
 
 

، سةةةةود ت دَّث التعلومات الواودر َّعالم مت  َّصةةةةبح تقرور َّداى 2021- 2020ونظرا العتتاد برنامج وميزانية فترر السةةةةنتين   - 3
 البرنامج والتيزانية لفترر السنتين متاحات
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ووتينية عل   ، تواظب األمانة بصةةوور 2010وما زالت بعض الدول تفرض ضةةرا ب ووسةةوما اترةية عل  اللضنةت ومنذ عاه  - 4
دته من ضةةةرا ب َّو وسةةةوه اترةية لسةةةلطاتوا المةةةروبية الوطنية  توايه وسةةةا ل  ل  الدول التوق تعة تطلب فيوا اسةةةترداد ما سةةةدَّ

، الترفق األول، التوصةية  CTBT/PTS/INF.1351َّثناى السةنة السةابقةت وقد َّقرَّ مرااع ال سةابات الخاواي هذم التتاوسةة  
 َّمواال من ثالث دول موق تعةت 2019- 2018ت اللضنة َّثناى فترر السنتين (ت واستردَّ 3- 2012التنفذر 

وقد سةةةةةةاعدت التشةةةةةةاووات مع الدول التوق تعة عل  توضةةةةةةيح طبيعة المةةةةةةرا ب التي تدفعوا اللضنة وعل  اسةةةةةةتبانة اإلاراىات  - 5
 واةةد َّسةةةةةةةةةةةةةةةاس قةةانوني   ةةاالت، الالوطنيةةة الالزمةةة لرد التبةةالغ التةةدفوعةةة َّو اآلليةةات البةةد لةةة إلعفةةاى اللضنةةةت وفي بعض ال

اإلداووة الالزمة لمةةتان  السةةترداد المةةرا بت وتعرض األمانة عل  الدول التوق تعة مسةةاعدر في وضةةع التدابير التشةةروعية َّو
  عفاى اللضنة من المرا ب والرسوه الضترةيةت
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 المرفق الرابع

 الخاص بالمساعدة القانونية  برنامج األمانة الفنية المؤقتة
  
  تشةةةةةةض تع األمانة الفنية التؤقَّتة  األمانة( الدول الرا بة في التشةةةةةةاوو معوا بشةةةةةةأن موضةةةةةةوع تدابير التنفيذ المساااااعدة الثنائية - 1

  َّو عل  وقم legal.registry@ctbto.orgالوطنيةة عل  االتصةةةةةةةةةةةةةةةال بةالسةةةةةةةةةةةةةةضةل القةانوني  عل  عنوان البروةد اإللكتروني   
ألمانة، عند الطلب، تقديم تعليقات عل  مشةةةةةةةةاووع التشةةةةةةةةروعات وسةةةةةةةةا ر َّشةةةةةةةةكال  (ت ووتكن ل6107 26030 1 43+الواتف  

 التساعدر ذات الصلةت

ه األمانة بصةةوور ووتينية عروضةةا  يمةةاحية عن تنفيذ التدابير الوطنية في  الدورات التدريبية وحلقات العمل والعروض اإليضااحية  - 2   ُتقد ت
ث ااواية وم اضةةةةةةرات َّكاديتيةت وتعقد األمانة حلقات عتل بشةةةةةةأن تدابير التنفيذ  حلقات عتل وحلقات دواسةةةةةةية ودووات تدووبية وَّحدا 

ضةةتن  طاو دووات تتعلق بالسةةياسةةة العامةت وتودد حلقات العتل هذم  ل  تزوود الدول بأدوات للتقييم الذاتي    2011الوطنية منذ عاه 
 الوطني والتساعدر في صياغة التشروعات، وإل  تيسير تبادل التعلومات عن التشروعات الرامية  ل  تنفيذ التعاهدرت  

  الصةف ة الشةبكية الخاصةة بالتواود القانونية هي مضتَّع الشاامل للتجارب النووية الموقع الشابيي العمومي لمنظمة معاهدة الحظر   - 3
ر تبادل التعلومات بشةةةةةأن التدابير القانونية التتَّخذر لتنف يذ  للصةةةةةكوك القانونية والتواد التراعية واألدوات الوثا قية ذات الصةةةةةلة ُ يسةةةةة ت

عل  الصةةةةةةةةةةةةةف ةةة الشةةةةةةةةةةةةةبكيةةة الخةةاصةةةةةةةةةةةةةةةة بةةالتواود القةةانونيةةة عل  الراب  التعةةاهةةدرت ووتكن االطالع عل  التواود التراعيةةة التةةاليةةة  
http://www.ctbto.org/member-states/legal-resources  

  
 اللغات  الوصف  الوثيقة 

Signature and Ratification Guide   اإلسبانية واإلنكليزوة والفرنسية 
معلومات َّساسية للبرلتانيين عن معاهدر  

 للتضاوب النوووة ال ظر الشامل  
 اإلسبانية واإلنكليزوة والعربية والفرنسية  

دليل تدابير التنفيذ الوطنية الخاصة  
 بالتعاهدر  

اإلسبانية واإلنكليزوة والروسية والصينية    تمتَّن َّشكاال مختلفة لتشروعات نتوذاية 
 والعربية والفرنسية 

 قاعدر بيانات التشروعات التتعلقة  
 بالتعاهدر  

 تتمتَّن تشروعات وطنية تتعلق بالتضاوب  
 النوووة وتشروعات نوووة َّارت ذات صلة 

 

 استبيان بشأن التشروعات التتعلقة  
 بالتعاهدر  

 َُّعدَّ لتيسير تقييم التدابير الوطنية التي  
 قد تلزه لتنفيذ التعاهدر  

واإلنكليزوة والروسية والصينية  اإلسبانية  
 والعربية والفرنسية 

 تعليق عل  تدابير التنفيذ الوطنية  
 الخاصة بعتليات التفتيش التوقعي  

 ضتن  طاو التعاهدر  

اإلسبانية واإلنكليزوة والروسية والصينية   
 والعربية والفرنسية 

Model Facility Agreement   
 الترافق(  اتفاق نتوذاي بشأن  

 اإلنكليزوة  متاح بلغات َّارت عند الطلب(  

 


