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ــّد بنــــاء علــــى طلــــب الفريــــق العامــــل ألــــف    CTBT/PTS/INF.1153هــــذه الوثيقــــة هــــي حتــــديث للوثيقــــة   أُِعــ

)CTBT/PC-35/WGA/1 هـذا    النظـر يف   ر الفريق العامل ألـف يف دورتـه األربعـني العـودة إىل            وقد قرّ ). ٢٦ة  ، الفقر 
  .)٢٤، الفقرة CTBT/PC-37/WGA/1(البند يف دورته الثانية واألربعني 

 هذه الوثيقة معلومات عن تنفيذ التدابري الوطنية، مبا يف ذلك حالـة الترتيبـات املتعلقـة بامتيـازات وحـصانات          وتقّدم
تحضريية وموظفيها واتفاقات املرافق مع الدول املستضيفة ملرافق نظام الرصـد الـدويل واسـترداد الـضرائب                اللجنة ال 

 أيــضا طلبــات الفريــق العامــل بــاء تتنــاولوهــي . تــةوالرســوم وبرنــامج املــساعدة القانونيــة التــابع لألمانــة الفنيــة املؤقّ
 ٨٢، الفقـرة    CTBT/PC-35/WGB/1( تـوافر البيانـات      معلومات عن تأثري تدابري التنفيذ الوطنيـة علـى        احلصول على   

  ).٧٦، الفقرة CTBT/PC-37/WGB/1  و٧٤، الفقرة CTBT/PC-36/WGB/1 و
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  مةمقّد  -١
 مـن القـرار املنـشئ للجنـة التحـضريية ملنظمـة معاهـدة احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة                       ١٨فّوَضت الفقـرة      -١-١

لومات بني الدول املوقعة فيما يتعلـق بالتـدابري القانونيـة واإلداريـة الراميـة      إىل اللجنة تيسري تبادل املع ) القرار(
وسـوف حيتـاج األمـر    . إىل تنفيذ املعاهدة، توفري املشورة واملساعدة هلا بشأن هذه املسائل بنـاء علـى الطلـب        

ين الـوطين، مـن     إىل بعض التدابري املتعلقة بالتنفيذ لدى بـدء نفـاذ املعاهـدة، بـصرف النظـر عـن النظـام القـانو                     
وخـالل املرحلـة التحـضريية، أثنـاء التـشغيل املؤقـت            . أجل السماح بتنفيذ املعاهدة وإنفاذها على حنو كامـل        

لنظام الرصد الدويل ومن أجل دعم أنشطة اللجنـة، قـد تكـون بعـض التـدابري ضـرورية حـىت قبـل بـدء نفـاذ                           
ــدابري    . املعاهــدة ــة  وهــذا هــو احلــال علــى وجــه اخلــصوص بالنــسبة للت ــازات وحــصانات اللجن املتعلقــة بامتي

وموظفيها الالزمة للتشغيل املؤقت لنظام الرصد الـدويل يف أراضـي الـدول املستـضيفة ملرافـق هـذا النظـام أو                      
  . مثالًالتدريبية والتمارين لألنشطة

ئمــة يكــون للّجنــة، بــصفتها منظمــة دوليــة، ســلطة قا  : " مــن املرفــق بــالقرار علــى مــا يلــي  ٧وتــنص الفقــرة   -٢-١
 وتتمتع بأية أهلية قانونيـة أخـرى كمـا قـد يكـون ذلـك ضـروريا ملمارسـة         وإبرامهاللتفاوض على االتفاقات   
ميــنح البلــد املــضيف اللجنــة بــصفتها منظمــة دوليــة " علــى أن ٢٢وتــنص الفقــرة ." وظائفهــا والوفــاء بغاياهتــا

نات الـضرورية ملمارسـتهم املـستقلة       وموظفيها ومندويب الدول املوقّعة الوضع القـانوين واالمتيـازات واحلـصا          
وعـالوة علـى ذلـك، يفـوِّض املرفـق إىل اللجنـة، يف              ." لوظائفهم املتعلقة باللجنـة ووفائهـا هبـدفها ومقـصدها         

 منظمــة معاهــدة احلظــر الــشامل ُتربمهــاإعــداد اتفاقــات أو ترتيبــات منوذجيــة معياريــة لكــي ) أ: (مجلــة أمــور
ــة  ــدول) املنظمــة(للتجــارب النووي التفــاوض بــشأن اتفاقــات أو  ) ب(؛ و))أ( ١٢الفقــرة ( األطــراف مــع ال
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ترتيبات وفقا هلذه النماذج، ال سيما مع الدول اليت يتوقـع هلـا أن تستـضيف مرافـق نظـام الرصـد الـدويل أو                     
 علــى التــشغيل املؤقــت لنظــام اإلشــراف) ج(؛ و))ب( ١٢الفقــرة (تــضطلع مبــسؤوليتها علــى أي حنــو آخــر 

  ).١٤الفقرة  (قهوتنسيالرصد الدويل 
وقــد عكــف الفريــق العامــل ألــف علــى رصــد التقــدم احملــرز يف وضــع تــدابري التنفيــذ الوطنيــة علــى أســاس         -٣-١

 )١(.، بنـاء علـى طلبـه      ٢٠٠٢ وسـنويا منـذ عـام        ١٩٩٩رهـا لـه األمـني التنفيـذي منـذ عـام             املعلومات اليت وفّ  
ــة املُتخــذ يف دورهتــا التاســعة     ــرار اللجن ــا لق ــان (ووفق ــة  ٩-٥ و٣-٥الفقرت ــيت CTBT/PC-9/1 مــن الوثيق  ال

، كانـت املعلومـات املتعلقـة حبالـة     ))١٩٩٩ (CTBT/PC-9/1/Annex I الوثيقـة  من ٨اعُتمدت فيها التوصية 
 إىل الفريـق العامـل ألـف يف         اعتياديـة الترتيبات اخلاصة بامتيازات وحصانات اللجنة وموظفيها ُتقدَّم بـصورة          

وكانت معلومات إضافية بـشأن حالـة اتفاقـات          )٢(.مني التنفيذي ذات الصلة    السنوية ملذكرة األ   اإلصدارات
ــة          ــة املؤقت ــة الفني ــضا مــن جانــب األمان ــدَّم أي ــدويل ُتق ــق نظــام الرصــد ال ــضيفة ملراف ــدول املست املرافــق مــع ال

 يف  ٢٠١٠ هذه املسائل مـن الناحيـة التـشغيلية، أدجمـت األمانـة يف عـام                 الترابط بني  وبالنظر إىل    )٣().األمانة(
ــة           ــذ الوطني ــدابري التنفي ــشأن ت ــى حنــو منفــصل ب ــك عل ــل ذل ــدم قب ــيت كانــت ُتق ــة واحــدة املعلومــات ال وثيق

لمــساعدة  ل  األمانــة واالمتيــازات واحلــصانات واتفاقــات املرافــق واملــسائل املرتبطــة هبــا وكــذلك برنــامج        
ذات إدمـاج بنـود جـدول األعمـال         وقد قرر الفريـق العامـل ألـف، يف دورتـه الثامنـة والـثالثني،                 )٤(.القانونية
، الفقـرة  CTBT/PC-35/WGA/1" (تـدابري التنفيـذ الوطنيـة    " يف بند واحد مـن جـدول األعمـال عنوانـه             الصلة
  .على هذا األساسوواصل عمله بشأن هذا املوضوع ) ٢٦

وبنـاء  .  تـوافر البيانـات    ويدرس الفريق العامل باء املسألة من زاوية التأثري املمكن لتدابري التنفيذ الوطنية علـى               -٤-١
قـّدمت  ) ٨٢ الفقـرة    ،CTBT/PC-35/WGB/1(على طلـب الفريـق العامـل بـاء يف دورتـه اخلامـسة والـثالثني                 

األمانــة معلومــات إضــافية عــن املــشاكل املرتبطــة بالــضرائب والرســوم والتخلــيص اجلمركــي وأثرهــا علــى      
  )٥(.اف، على توافر البياناتالتكاليف وبرنامج العمل السنوي وامليزانية، ويف هناية املط

    

                                                         
 Rev.3، )٢٠٠٤ (Rev.2، )٢٠٠٣(Rev.1 و) ٢٠٠٢ (CTBT/PTS/INF.544، )١٩٩٩ (CTBT/PTS/INF.203الوثائق   )1(

)٢٠٠٥( ،Rev.4) ٢٠٠٦( ،Rev.5) ٢٠٠٧( ،Rev.6) ٢٠٠٨( ،Rev.7) ٢٠٠٩( ،CTBT/PTS/INF.1095) ٢٠١٠( ،
CTBT/PTS/INF.1153) ٢٠١١.( 

 Rev.5، )٢٠٠٤ (Rev.4، )٢٠٠٣ (Rev.3، )٢٠٠٣ (Rev.2، )٢٠٠٢(Rev.1 و) ٢٠٠٠ (CTBT/PTS/INF.249الوثائق   )2(
)٢٠٠٥( ،Rev.6) ٢٠٠٦( ،Rev.7) ٢٠٠٧( ،Rev.8) ٢٠٠٨( ،Rev.9) ٢٠٠٩.( 

 ).٢٠٠٩ (CTBT/PTS/INF.1007الوثيقة   )3(

 .٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣٠ املؤرخة CTBT/PTS/INF.1095الوثيقة   )4(

 .٢٠١١فرباير / شباط١ املؤرخة CTBT/PTS/INF.1095/Add.1الوثيقة   )5(
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  حالة تدابري التنفيذ الوطنية  -٢
  

  التدابري الالزمة قبل بدء النفاذ
  
.  من املرفق بالقرار إىل اللجنة تشغيل نظام الرصد الـدويل ومركـز البيانـات الـدويل مؤقتـا                  ١٣تفوِّض الفقرة     -١-٢

ترتيبـات بـشأن مرافـق    /دء يف إبـرام اتفاقـات  وقد أصدرت اللجنة يف دورهتـا األوىل تعليمـات إىل األمانـة بالبـ         
ونتيجــة ). ٢٠، الــصفحة ١٩٩٧مــارس / آذار١٣ املؤرخــة CTBT/PC/I/22الوثيقــة (نظــام الرصــد الــدويل  

ــق         ــة فيمــا يتعل ــدول املوقع ــبعض ال ــسبة ل ــة ضــرورية اآلن بالن ــذ الوطني ــدابري التنفي ــذلك، أصــبحت بعــض ت ل
ترتيبـات مرافـق نظـام الرصـد الـدويل أو الستـضافة        /يذ اتفاقـات  بالتشغيل املؤقت لنظام الرصد الدويل أو لتنف      

  .  اخلاصة باللجنةاألنشطة
    

   بدء النفاذعندالتدابري الالزمة 
  
 من املادة الثالثة من املعاهدة بأن تتخذ كل دولة طرف، وفقا إلجراءاهتـا الدسـتورية،                ٣ و ١تقضي الفقرتان     -٢-٢

وبعــض التــدابري . ا للمعاهــدة وأن ُتعلــم املنظمــة بالتــدابري املتخــذة أي تــدابري ضــرورية لتنفيــذ التزاماهتــا طبقــ 
منع األنشطة احملظورة؛ والتعاون مع الدول األطراف األخرى وإسـداء املـساعدة            : مطلوبة صراحة، أال وهي   

القانونية هلا؛ وتسمية أو إنشاء سلطة وطنية تعمل مبثابة جهة الوصل الوطنيـة لالتـصال مـع املنظمـة والـدول                     
تيـسري  : وبعض التدابري األخرى مفهومة ضـمناً، حيـث إهنـا سـتكون ضـرورية مـن أجـل                 . طراف األخرى األ

على سبيل املثال للسماح باستضافة إحدى حمطـات نظـام الرصـد الـدويل أو               (التحقق من االمتثال للمعاهدة     
يــازات واحلــصانات ؛ واالعتــراف باملنظمــة يف الواليــة القــضائية الوطنيــة؛ ومــنح االمت)إجــراء تفتــيش مــوقعي

 يف املوقـع  دليل تشريعات تنفيذ معاهـدة احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة            وُيتاح  . وختصيص امليزانية الالزمة  
الـضرورية أو املناسـبة،      وينبغي لكل دولة طرف أن تقرر ما هي التـدابري         ). ٤انظر املرفق   (الشبكي للمنظمة   

  .يفية االضطالع هباوفقا إلجراءاهتا الدستورية، لتنفيذ املعاهدة وك
    

  التدابري اليت اعتمدهتا الدول املوقعة 
  
 لبدء نفاذ معاهدة حظـر الـتفجريات النوويـة، وذلـك يف إطـار      متهيداًاعتمدت بعض الدول املوقعة تشريعات        -٣-٢

ووضــعت دول موقعــة أخــرى أو دّعمــت تــدابري وطنيــة ملنــع .  أحيانــاًتــشريعات بيئيــة أو ملكافحــة اإلرهــاب
ولــدى بعــض الــدول . ات النوويــة عــن طريــق محايــة املــواد النوويــة مــن أجــل تعزيــز األمــن النــووي  الــتفجري

األخرى تشريعات قائمة منذ بعض الوقت من أجل تنفيذ التزاماهتا مبوجب معاهدة بشأن منطقـة خاليـة مـن         
عقوبـات  وتشمل بعض هذه التشريعات التجرمي الصريح إلجراء تفجري نووي، مع فـرض             . األسلحة النووية 

تتناسب مع خطورة اجلرمية، إىل جانب تـدابري هتـدف إىل منـع اقتنـاء املـواد أو األجهـزة التمكينيـة مـن أجـل                      
ردع األشخاص عن االضطالع مبثل هذه األنشطة داخل الوالية القضائية للدولة ومنع حتوُّل أراضي الدولـة                
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، صار اعتماد مثـل هـذه القـوانني         ٢٠٠٤ عام   ومنذ. إىل مالذ آمن ملن قد يهتّمون بالقيام مبثل هذه األعمال         
وإنفاذها، وكذلك إنشاء ضوابط داخلية هتدف إىل منع انتشار األسلحة النوويـة، التزامـا قانونيـا علـى مجيـع       

وقـد   )٦(.، املُعتمد مبوجب الفصل السابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة          ١٥٤٠الدول مبوجب قرار جملس األمن      
اجتمـاع رؤسـاء الـدول التـابع        : ، أال وهـي   السياسي دعما هلـذا اهلـدف     حافظت أحداث أخرى على الزخم      

ؤمتر األطـراف    املعقودة يف واشنطون العاصـمة ومـ       ٢٠١٠عام    وقمة األمن النووي   ٢٠٠٨جمللس األمن عام    
 ٢٠١٢ وقمـة األمـن النـووي عـام          ٢٠١٠يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام          

  .لاملعقودة يف سو
والـيت  ) ١انظـر املرفـق   (وحتفظ األمانة قائمة بالتدابري الوطنيـة املُعتمـدة حـىت اآلن مـن جانـب الـدول املوقعـة              -٤-٢

ــذ املعاهــدة أو   ‘ ١‘تكــون إمــا   ــة أو  ‘ ٢‘مرتبطــة مباشــرة بتنفي نتيجــة الزمــة  ‘ ٣‘مرتبطــة باملــسائل التنظيمي
  :تدابري مما يليوتتكون هذه ال. للتشغيل املؤقت خالل املرحلة التحضريية

  تشريعات برملانية لتنفيذ املعاهدة؛  )أ(  
  أوامر تعترف باللجنة كياناً قانونياً ومتنحها امتيازات وحصانات؛  )ب(  
  مراسيم أو قرارات ُتنشئ السلطة الوطنية؛  )ج(  
و املـشّعة   أحكام وطنية حتظر أو ُتجرِّم التفجريات النووية واالستخدام غري املشروع للمواد النووية أ              )د(  

  .أو أسلحة الدمار الشامل
وتــدعو األمانــة الــدول إىل تقــدمي معلومــات حمدَّثــة عــن التــدابري الوطنيــة ذات الــصلة بتنفيــذ معاهــدة احلظــر     -٥-٢

وُيمكن االطالع علـى هـذه   . الشامل للتجارب النووية، بصرف النظر عن السياق الذي اُتخذت فيه التدابري    
 يف قاعـدة بيانـات تـشريعات التنفيـذ الوطنيـة ملعاهـدة احلظـر الـشامل للتجـارب                 التدابري واألحكام التـشريعية   

  ). ٤انظر املرفق (النووية التابعة للّجنة واملتاحة باالتصال احلاسويب املباشر 
    

  االعتراف باللجنة كياناً قانونياً
  
 دولية، سـلطة قائمـة للتفـاوض      يكون للّجنة، بصفتها منظمة   : " من املرفق بالقرار على ما يلي      ٧تنص الفقرة     -٦-٢

على االتفاقات وإبرامها وتتمتع بأية أهلية قانونيـة أخـرى كمـا قـد يكـون ذلـك ضـروريا ملمارسـة وظائفهـا                        
  ."والوفاء بغاياهتا

وُيجسِّد القرار اتفاق الدول املوقعة على املعاهدة على إنشاء اللجنـة، وهـو هبـذه الـصفة يكـون الـصك املنـشئ                         -٧-٢
أ اللجنة كمنظمة دولية فور اعتماد القرار، وعلى عكس املعاهـدة الـيت تتطلـب صـراحة التـصديق                   وُتنش. للّجنة

                                                         
 يف املوقع ١٥٤٠الً بالقرار نة جملس األمن املنشأة عمُتتاح التقارير الوطنية املقّدمة من الدول إىل جل  )6(

http://www.un.org/sc/1540/legisdatabase.shtml. 
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والـدول املوقعـة ملتزمـة بـالقرار الـذي      .  النفاذ، دخـل القـرار حيـز النفـاذ لـدى اعتمـاده         زعليها لكي تدخل حي   
  . ت على املعاهدةاعتمدته، وطبقا ألحكام القرار، ُتصبح تلقائيا دوالً أعضاًء يف اللجنة مىت وقّع

ترتيبات املرافق يف التغلـب علـى أي مـسائل داخليـة قـد تواجههـا الـدول فيمـا يتعلـق                      /وقد ساعدت اتفاقات    -٨-٢
ترتيــب مــع اللجنــة ســوف تــستتبع االعتــراف باللجنــة  /فعمليــة إبــرام اتفــاق. بطبيعــة القــرار القانونيــة وآثــاره

 مثل هذا االعتـراف للدولـة باختـاذ اخلطـوة التاليـة بـشأن               ويسمح. ككيان قانوين يف الوالية القضائية الوطنية     
منح االمتيازات واحلصانات الالزمة لكي تضطلع اللجنة بأنـشطتها فيمـا يتعلـق مبرافـق نظـام الرصـد الـدويل                     

وقـد يكـون مـن الـضروري يف بعـض احلـاالت عـرض اتفـاق املرفـق علـى                     . الواقعة يف أراضي الدولة املضيفة    
 . يه من أجل عمل التنقيحات الالزمة للوائح الضرائب واجلماركالربملان للموافقة عل

ش يف وكمــا نــوِق) CTBT/PC-35/WGB/1(وكمــا الحــظ الفريــق العامــل بــاء يف دورتــه اخلامــسة والــثالثني    -٩-٢
، جود اتفاق يتعلق باملرافق ليس كافيا دائمـا للحـصول علـى إعفـاء ضريبــي أو مجركـي               و، فإن   ٧-٥الفقرة  

وُتــشكل هــذه اخلطــوات جــزءاً مــن . مــر إىل تــشريعات وطنيــة ملــنح مثــل هــذا اإلعفــاء للجنــةوقــد حيتــاج األ
وقـد تكـون هـذه      . التزامات الدولة طبقاً للمعاهدة، حـسبما تقـضي بـه املـادة الثالثـة             " التدابري الالزمة لتنفيذ  "

 للمرفـق بـالقرار   اخلطوات ضرورية بالقدر نفسه يف بعض احلاالت لتشغيل نظـام الرصـد الـدويل مؤقتـاً وفقـا            
  . وللقرارات اليت تعتمدها اللجنة

وقــد أصــدرت بعــض الــدول أوامــر حكوميــة مــن أجــل الــسماح بــاالعتراف باللجنــة علــى املــستوى الــوطين  -١٠-٢
نظـر  ا(ومنحها االمتيازات واحلـصانات الالزمـة لكـي متـارس وظيفتـها بكفـاءة وفعاليـة يف والياهتـا القـضائية                      

  ).٤املرفق 
    
  متيازات اللجنة وحصاناهتا طبقا لالتفاقات والترتيبات الثنائيةحالة ا  -٣
  
  :فيما يلي ملخص لإلطار القانوين الذي أنشأته اللجنة لضمان االمتيازات واحلصانات الالزمة لوظائفها  -١-٣

ــة النمــسا ودخــل حيــ    . اتفــاق املقــر  )أ(   ــة ومجهوري  تــشرين ١ النفــاذ يف زُعقــد اتفــاق املقــر بــني اللجن
وهــو ميــنح يف النمــسا، يف مجلــة أمــور، الشخــصية ). CTBT/PC/I/11/Rev.1 (١٩٩٧نــوفمرب /الثــاين

القانونية للّجنة واحلمايـة واحلرمـة ملقرهـا واالمتيـازات واحلـصانات للبعثـات الدائمـة وممثلـي الـدول                    
ــة واخلــرباء املــضطلعني ببعثــات   وإضــافة إىل ذلــك، مبوجــب هــذا االتفــاق   . املوقعــة ومــوظفي اللجن

) ضـريبة القيمـة املـضافة     (، تتمتع اللجنـة باإلعفـاء مـن ضـريبة التـداول             EEC/77/388ه اجمللس   وتوجي
  . يف خمتلف أحناء االحتاد األورويب

ُيعقد اتفاق أو ترتيب يتعلـق بـاملرافق بـني اللجنـة وكـل دولـة مستـضيفة                  . ترتيبات املرافق /اتفاقات  )ب(  
باألنشطة املتعلقـة مبرفـق نظـام الرصـد الـدويل           ألحد مرافق نظام الرصد الدويل من أجل االضطالع         
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ويوجد األساس القـانوين لعقـد مثـل هـذه          . اخلاص هبا، مبا يف ذلك مجيع األنشطة الالحقة لالعتماد        
  :الترتيبات يف النصوص التالية/االتفاقات

 من املادة الثانية هاء من املعاهدة ٥٦الفقرة : بالنسبة للمرحلة الالحقة لبدء النفاذ  - 
 من املادة ٢٢ و٢٠ و١٩من املرفق بالقرار، املستكمالن بالفقرات ) ب(١٢قرة والف

 من اجلزء األول من الربوتوكول، الذي يتناول ٥ و٤الرابعة من املعاهدة والفقرتني 
  احملتوى باستفاضة؛

األحكام الواردة أعاله مقروءة جنباً إىل جنب مع تذييل : بالنسبة للمرحلة التحضريية  - 
مسؤوليات اللجنة التحضريية فيما (" من املرفق ١٤قرار فيما يتعلق بالفقرة املرفق بال

باستحداث إجراءات وأساس رمسي لتشغيل نظام الرصد الدويل املؤقت  ... يتعلق
والقرارات الناجتة اليت اختذهتا اللجنة يف دوراهتا األوىل والثانية ") تشغيال مؤقتا ومتويله

  ). ٢- ٤انظر الفقرة (شرة والرابعة عشرة واخلامسة والسادسة والثانية ع
ُعقد اتفاق تنظيم العالقة بـني األمـم املتحـدة واللجنـة ودخـل              . جواز املرور اخلاص باألمم املتحدة      )ج(  

 وقــرار CTBT/PC-11/1 مــن الوثيقــة  ١٠-٥الفقــرة  (٢٠٠٠يونيــه / حزيــران٣٠حيــز النفــاذ يف  
تسمح املادة التاسـعة مـن االتفـاق ملـوظفي اللجنـة            و). A/RES/54/280اجلمعية العامة لألمم املتحدة     

وُيحــدد جــواز املــرور   .  كوثيقــة ســفر صــاحلة  جــواز املــرور اخلــاص بــاألمم املتحــدة    باســتخدام 
  .االمتيازات واحلصانات املمنوحة حلامله

مثـل  (اعتمدت اللجنة يف دورهتا احلاديـة عـشرة الترتيـب النمـوذجي لالجتماعـات           . رسائلتبادل ال   )د(  
املعقــودة خــارج النمــسا والــيت ) قــات الدراســية وحلقــات العمــل وبــرامج التــدريب والتجــارب احلل

) ٢٠٠٠(، التـذييل األول  CTBT/PC-11/1/Annex Iالوثيقـة  (متّوهلـا اللجنـة كليـا أو جزئيـا     /تنظمها
وعلـى أسـاس النمـوذج، تقـوم اللجنـة          . )CTBT/PC-11/1 مـن الوثيقـة      ٢-٥الذي اعُتمد يف الفقرة     

 مــن أجـل تيـسري إصــدار   األنـشطة تـيين بتبـادل الرســائل مـع الـدول املستــضيفة ملثـل هـذه       بـشكل رو 
 واالسترياد املؤقت للمعـدات الالزمـة للحـدث         ا واملشاركة فيه  فعاليات النشاط  وحضورالتأشريات  

  . وإعادة تصديرها والتعويض عن األضرار
زات واحلـصانات الالزمـة لوظيفتـها واعتمـدت          يف االمتيـا   ١٩٩٩ونظرت اللجنة يف دورهتا التاسـعة يف عـام            -٢-٣

 ٨ اللتـان اعتمـدتا التوصـية        CTBT/PC-9/1 مـن الوثيقـة      ٩-٥ و ٣-٥الفقرتـان   (توصية الفريق العامـل ألـف       
أن ُيطلـب إىل مجيـع الـدول املوقعـة     "بـأن  ) CTBT/PC-9/1/Annex Iللفريـق العامـل ألـف الـواردة يف الوثيقـة      

ألداء مهـامهم وحتقيـق مقاصـد     ربائهـا مـا قـد يلـزم مـن تعـاون ومـساعدة       توفّر ألنشطة اللجنة وموظفيها وخ
  ". بلداهنا اللجنة، وفقا للقوانني والنظم السارية يف
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اللجنة امتيازات وحصانات يف والياهتـا القـضائية الوطنيـة           وقد أبلغت الدول املوقعة عن التدابري املتخذة ملنح         -٣-٣
  ).٤ و١انظر املرفقني (

    
  ات املرافقاتفاقحالة   -٤
  
مـن مرفــق القــرار  ) ب( ١٢مـن أجــل التــشغيل املؤقـت لنظــام الرصــد الـدويل قبــل بــدء النفـاذ، ُتكلِّــف الفقــرة       - ١- ٤

اللجنة بالتفاوض بشأن اتفاقات أو ترتيبـات، ال سـيما مـع الـدول الـيت سـوف تستـضيف مرافـق نظـام الرصـد                
 ١٤ييل القرار اللجنة بدوره، فيما يتعلـق بـالفقرة          وُيكلِّف تذ . الدويل أو تضطلع مبسؤوليتها على أي حنو آخر       

وعلـى هـذا األسـاس،    . من املرفق، بوضع إجراءات وأساس رمسي لتـشغيل نظـام الرصـد الـدويل مؤقتـا ومتويلـه              
   ،CTBT/PC-6/1/Annex Iالوثيقــة  (١٩٩٨ترتيبــاً منوذجيــاً بــشأن املرافــق يف عــام     /اعتمــدت اللجنــة اتفاقــاً  

  ).التذييل الثالث
  :ترتيبات املرافق/وفيما يلي موجز بالقرارات اليت اختذهتا اللجنة بشأن اتفاقات  -٢-٤

البـدء يف إبـرام اتفاقـات أو    " تعليماهتا إىل األمانـة بــ  ١٩٩٧أصدرت اللجنة يف دورهتا األوىل يف عام     )أ(  
  ).٢٠الصفحة ، CTBT/PC-I/22الوثيقة " (ترتيبات من أجل املرافق التابعة لنظام الرصد الدويل

، بنــاء علــى توصــية الفريــق العامــل ألــف، الــصياغة  ١٩٩٧  عــامأّيــدت اللجنــة يف دورهتــا الثانيــة يف  )ب(  
، CTBT/PC/II/1الوثيقـة  (األوىل لترتيب املرافق النموذجي الذي يغطي األنـشطة الـسابقة لالعتمـاد           

  ).  والتذييل الرابع١٣ و٨، الفقرتان CTBT/PC/II/1/Add.1 والوثيقة ٤الفقرة 
، بناء على توصية الفريـق العامـل ألـف،    ١٩٩٨أبريل /اعتمدت اللجنة يف دورهتا اخلامسة يف نيسان      )ج(  

ترتيب مرافق منوذجياً يغطي األنشطة الالحقة لالعتماد إضـافة إىل حتـسينات علـى النمـوذج األول،       
برامهـا بـسرعة   وحثت مجيع الدول املوقعة على إيالء أولوية عالية إلبرام اتفاقات الضمانات وعلى إ          

 ٣ إىل  ١التوصـيات    ،CTBT/PC-5/1/Add.1 والوثيقة   ٢-٦، الفقرة   CTBT/PC-5/1/Rev.1الوثيقة  (
  ).بشأن الترتيبات النموذجية والتذييل السابع

ــام          )د(   ــسادسة يف ع ــا ال ــل ألــف يف دورهت ــق العام ــن الفري ــة م ــت اللجن ــة مــن   ١٩٩٨تلق  صــيغة ُمدجم
ــضمّ   ــدين تت ــوذجني املعتم ــى الــ النم ــه وكــذلك     ن عل ــة ل ــاد والالحق ــسابقة لالعتم ــشطة ال سواء األن

وتلقت اللجنـة أيـضا ورقـة رئـيس مهّمـة عـن فـرض الـضرائب                 . التحسينات اليت متت املوافقة عليها    
رت اللجنـة أن الـدول املوقعـة ينبغـي     وقـد قـرّ  ). ، التذييل الـسادس CTBT/PC-6/1/Annex Iالوثيقة (

ىل أكرب مدى ممكـن عمليـاً، أن تكـون معاملـة اللجنـة يف             أن تتخذ اإلجراءات الكفيلة بأن تضمن، إ      
وقررت أيـضا أنـه     . املسائل املتعلقة بفرض الضرائب والرسوم مكافئة ملعاملة سائر املنظمات الدولية         

بقـدر مـا يكـون لفـرض أي ضـرائب أو رسـوم مــن أثـر ضـار علـى التنفيـذ الكامـل لربنـامج اللجنــة             
ملعنية بـالنظر يف تـدابري ُتِحـّد، قـدر اإلمكـان، مـن أي آثـار سـلبية                   وميزانيتها، ُتشجَّع الدول املوقعة ا    
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وطُلـب إىل األمانـة   . على امليزانية، آخذة يف االعتبار اخليارات اخلاصة الواردة يف ورقة رئيس املهّمة      
أن ترصد احلالة عـن كثـب وأن ُتقـدم تقـارير منتظمـة عـن اجملمـوع التراكمـي للـضرائب املفروضـة                        

، CTBT/PC-6/1/Annex I والوثيقـــة ٢-٧، الفقـــرة CTBT/PC-6/1/Rev.1ثيقـــة الو(علـــى اللجنـــة 
  ).٣التوصية 

، بنـاء علــى توصـية الفريـق العامـل ألــف،     ٢٠٠٠اعتمـدت اللجنـة يف دورهتـا الثانيــة عـشرة يف عـام        )ه(  
لرصـد  الترتيبات املتعلقة باالضطالع باألنـشطة املتـصلة مبرافـق ا         /قرارا بشأن اإلبرام املبكر لالتفاقات    

الــــدويل، أهابــــت فيــــه بالــــدول املستــــضيفة ملرافــــق نظــــام الرصــــد الــــدويل أن تتفــــاوض بــــشأن  
ــة     /اتفاقــات ــة وأن تتخــذ اخلطــوات الالزمــة لكفال ترتيبــات املرافــق وأن تربمهــا علــى ســبيل األولوي

  ).CTBT/PC-12/1/Annex VIIIالوثيقة (دخوهلا حيز النفاذ أو سريان مفعوهلا يف وقت مبكر 
، يف تقرير الفريق العامل ألف الـذي تـصدى   ٢٠٠١ اللجنة، يف دورهتا الرابعة عشرة يف عام  نظرت  )و(  

لــشواغل األمانــة بــشأن وجــود حاجــة قويــة اآلن، حيــث جيــري اعتمــاد مرافــق تابعــة لنظــام الرصــد  
واســترعى الفريــق . الــدويل، إىل إرســاء قاعــدة قانونيــة راســخة لــدفع التكــاليف الالحقــة لالعتمــاد  

ترتيبات املرافـق وإبرامهـا علـى أسـاس النمـوذج         /لف االنتباه إىل أن التفاوض بشأن اتفاقات      العامل أ 
فاعتماد مرافق نظام الرصد الـدويل يزيـد مـن احلاجـة إليهمـا،              . املعتمد ما زاال يتسمان بأمهية كبرية     

وذلك على وجه اخلصوص بـسبب احتمـال صـرف مبـالغ كـبرية بـصفة منتظمـة علـى هـذه املرافـق                       
ورأى الفريــق العامــل ألــف أنــه لــيس ســليماً مــن الناحيــة القانونيــة دفــع التكــاليف    . تمادهــابعــد اع

الالحقة لالعتماد لفترة طويلة مـن الـزمن بالنـسبة ملرافـق ال يوجـد هلـا ترتيـب قـانوين مـن أي نـوع                          
يف بيد أنه بـالنظر إىل أمهيـة مواصـلة النـشاط اإلداري والتـشغيلي      . يغطي األنشطة الالحقة لالعتماد   

سبيل بدء تشغيل نظام الرصد الدويل، كان هناك تـسليم بـأن األمـر قـد حيتـاج إىل ترتيبـات قانونيـة          
ترتيبـات مرافـق تابعـة لنظـام الرصـد          /مؤقتة تغطي األنشطة الالحقـة لالعتمـاد، ريثمـا ُتـربم اتفاقـات            

. سرعةالــدويل علــى أســاس النمــوذج، إذا كــان مــن املمكــن إعــداد مثــل هــذه الترتيبــات املؤقتــة بــ    
وسيجري إعداد هذه الترتيبات كتدبري مؤقت فحسب ملعاجلة عدم وجـود أسـاس قـانوين لألنـشطة            

ونتيجة لذلك، رجـت اللجنـة الـدول املوقعـة وطلبـت إىل األمانـة أن تـسري علـى                . الالحقة لالعتماد 
 الفقـرة   ،CTBT/PC-14/1الوثيقـة   (هذا النهج باعتباره األساس القانوين للتكاليف الالحقة لالعتماد         

  ).٢٣، الفقرة CTBT/PC-14/1/Annex I والوثيقة ١٥
ترتيبات املرافق اليت جرى توقيعها ودخلت حيز النفاذ يف بعـض مـن   / حتديثا لعدد اتفاقات ١ويتضمن املرفق     -٣-٤

وكانـت جهـود األمانـة لتحقيـق        .  بربوتوكـول املعاهـدة    ١الدول املستضيفة التسع والثمانني املبّينة يف املرفـق         
، حيـث مل تـؤدِّ يف أغلـب األعـوام إالّ إىل             ٢٠١٠ و ٢٠٠٠دم يف هذا اجملال حمدودة للغاية فيما بني عامي          تق

، تـصدى كـل مـن الفريـق العامـل           ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ويف عـامي    . إبرام اتفاق واحد أو اتفاقني اثـنني فحـسب        
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 املوقعـة بأمهيـة إبـرام      ألف والفريق العامل باء هلذه املـسألة، كـل يف نطـاق مـسؤوليته، وقـد زاد وعـي الـدول                    
  . ترتيبات مرافق ووضع تدابري وطنية تسمح بتنفيذها/اتفاقات

    
  األثر التشغيلي  -٥
  

  أساس قانوين سليم لتشغيل نظام الرصد الدويل تشغيال مؤقتا
  
للجنـة  مـع ا   الترتيب اخلاص بـاملرفق تفاصـيل التـزام الدولـة املـضيفة باستـضافة املرفـق والتعـاون                 /م االتفاق ُينظِّ  -١-٥

دليـل التـشغيل   ) مـشروع (وأمانتها، خالل التشغيل املؤقت لنظام الرصد الدويل، على تـشغيل املرفـق وفقـا لــ              
بـة ضـمنا   نة يف اتفـاق املرفـق مترتِّ  وعلى الرغم من أنـه ُيمكـن القـول بـأن أغلـب العناصـر املتـضمَّ              . ذي الصلة 

تفاق خاص بـاملرفق ويـدخل حيـز النفـاذ، فـإن            فما مل ُيربم ا    على املعاهدة وعلى قرارات اللجنة ذات الصلة،      
وقـد حـددت    . املتطلبات التفصيلية لتعاون الدولـة املـضيفة علـى إنـشاء املرفـق وتـشغيله مؤقتـاً تكـون ناقـصة                    

األمانة أن من شأن ذلك أن يؤثر على سري العمليات وأنشطة االستدامة فيما يتعلق بالتشغيل املؤقـت ملرافـق                   
  .نظام الرصد الدويل

رفـق  املوكما أشار إليه الفريق العامل ألف، فـإن االتفـاق اخلـاص مبرفـق يـوفّر أساسـا قانونيـا سـليما لتـشغيل                     -٢-٥
أو كيانـات أخـرى     /التابع لنظام الرصد الدويل تشغيال مؤقتـا وإبـرام اتفاقـات فرعيـة مـع مـشغلي احملطـات و                   

وهـو ُيـشكل اجلـزء األساسـي مـن      . بشأن أنشطة من قبيل االختبار واألنشطة الالحقة لالعتمـاد واالسـتدامة          
وعلى الرغم مـن أن التبـادل املؤقـت للرسـائل جيـري بـسرعة مـن أجـل                   . اإلطار القانوين املتوخى يف املعاهدة    

السماح ببدء عمليات املسح املوقعي وإنشاء مرافق نظام الرصد الدويل، فـإن هـذه الترتيبـات املؤقتـة ليـست                    
ك، فـإن هــذا النــهج يفتقـد إىل االتــساق، بــالنظر إىل أن الرســائل   وعـالوة علــى ذلــ . كافيـة يف األجــل البعيــد 

ختتلف إىل حد كبري يف نطاقها وال ُتعبِّر يف كـثري مـن األحيـان عـن أكثـر مـن جمـرد اسـتعداد الدولـة املـضيفة                     
  .لقبول تواجد األمانة وبدء العمل

 الضروري، نظـراً لالسـتثمار املهـم        وعلى الرغم من أن نظام الرصد الدويل جيري تشغيله مؤقتا فقط فإن من              -٣-٥
الذي تقوم به الدول املوقعة يف هذا النظام، إدامة هذا االستثمار ومحايتـه وبالتـايل فـإن اشـتراط وجـود هـذه                       

فاملعاهـدة تـنص علـى أن احملطـات سـتكون           . االتفاقات بشكل حتمي ال يقل أمهية خالل املرحلة التحضريية        
وهذه عالقة قانونيـة معقـدة يتعـّين تنظيمهـا     . ضيفة وخاضعة لسلطة األمانة   مملوكة وُمشغَّلة من قبل الدولة امل     

 يف تقريـره    ٢٠٠١وكمـا أشـار إليـه الفريـق العامـل ألـف يف عـام                . الترتيـب اخلـاص بـاملرفق     /بواسطة االتفاق 
)CTBT/PC-14/1/Annex I هناك أيضا قضايا رئيسية يتعـّين التـصدي هلـا وهـي األمـن املـادي       )٢٣، الفقرة ،
نظام الرصد الدويل ميثـل اسـتثمارا كـبريا للمـوارد واجلهـود ولـيس          ف. مرفق ودخول املوقع وملكية املعدات    لل

  . دون إطار قانوين سليم حلماية هذا االستثمار يف إنشائهدماًمن احلصافة املضي قُ
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  توافر البيانات
  
قيود اجلمركية وُيلـزم الدولـة املـضيفة        ترتيب نافذ خاص باملرفق يسمح باإلعفاء من ال       /عندما ال يوجد اتفاق     -٤-٥

الترتيــب اخلــاص /بتــسهيل اإلفــراج اجلمركــي، أو عنــدما ال تكــون التــدابري الوطنيــة الالزمــة لتنفيــذ االتفــاق  
يف ) تتـراوح بـني عـّدة أشـهر ومـا يزيـد علـى سـنة           (باملرفق قد اُتخذت بعد، واجهت األمانة حـاالت تـأخري           

 حمطـات نظـام الرصـد الـدويل إضـافة إىل تكـاليف غـري مدرجـة يف                   شحن املعدات إلصـالحها أو إحالهلـا يف       
وقــد أثّــر ذلــك يف عمليــات اإلصــالح أو إحــالل املعــدات يف احملطــات يف حينــها وبالتــايل يف تــوافر . امليزانيــة

  . البيانات، وأّدى يف الوقت نفسه إىل زيادة التكاليف اإلمجالية هلذه اإلجراءات
  :ورة الثالثة والثالثني للفريق العامل باء، خالل الد٢٠٠٩ويف عام   -٥-٥

االفتقـار إىل اتفاقـات    ر الـشحنات هـو  ة الـيت تتـسبب يف تـأخّ   أفادت األمانة بأنّ أحد العوامل املهّم"    
مـا يلـزم مـن التـدابري الوطنيـة لـضمان        معمول هبا خبصوص املرافق وما يترتب علـى ذلـك مـن اختـاذ    

وطلـب الفريـق العامـل إىل األمانـة أن     . ي عند االنطباق يبالضر التخليص اجلمركي السريع واإلعفاء
املـضيفة   ع البلـدان القادمة أمثلة حمددة ومفّصلة بقدر أكرب وحتليال هلـذه املـسألة، وشـجّ    توفّر لدورته

، CTBT/PC-33/WGB/1الوثيقـة   " (على التعاون بشكل وثيق مـع األمانـة علـى حـلّ هـذه املـسألة               
  )).٢٠٠٩ (٦٧الفقرة 

  :، خالل الدورة الرابعة والثالثني للفريق العامل باء، فيما يتعلق بالتقرير الشفوي لألمانة٢٠١٠ عام ويف  -٦-٥
ع مجيـع البلـدان املـضيفة        وشـجّ  ... رّحب الفريق العامل باملبادرتني اجلديدتني اللـتني تقـدمت هبمـا          "    

وطنيـة   ا مـن تـدابري قانونيـة   على إبرام االتفاقات املطلوبة بشأن املرافق ومـا يليهـ   على مواصلة العمل
الـضرائب علـى وجـه     ضرورية لضمان إهناء اإلجـراءات الالزمـة للتخلـيص اجلمركـي واإلعفـاء مـن      

العمـل مـع    كما شجع الفريق العامل مجيع البلدان املضيفة، عن طريق بعثاهتا الدائمة، على .السرعة
الـدويل يف حينـها، وخاصـة     األمانة على إهنـاء إجـراءات التخلـيص اجلمركـي ملعـدات نظـام الرصـد       

ــوافر البيانــات    ــأثري علــى ت ــذلك ت ــدما يكــون ل  ٨٥، الفقــرة CTBT/PC-34/WGB/1الوثيقــة " (عن
)٢٠١٠((.  

  :، خالل الدورة اخلامسة والثالثني للفريق العامل باء، فيما يتعلق بالتقرير الشفوي لألمانة٢٠١٠ويف عام   -٧-٥
والتخلــيص  ر املرتبطــة بــشحن املعــداتحــاالت التــأّخمت األمانــة بيانــات ونتــائج أوليــة عــن  قــّد"    

احلــاالت الــيت ُتفــرض فيهــا   ويف. ويبــدو أن حــاالت التــأخر تلــك آخــذةٌ يف االزديــاد  . اجلمركــي
ومل تكـن األمانـة   . السـترداد املبـالغ املدفوعـة    ضرائب أو رسوم مجركية، فإن األمانة ترسـل طلبـات  

والحظـت األمانـة أن وجـود    . يف حـاالت عـّدة   بـالغ موفَّقـة، علـى مـّر تارخيهـا، يف حتـصيل تلـك امل      
كافيا دائمـا للحـصول علـى إعفـاء ضريبــي أو مجركـي، وأنّ وجـود         اتفاق فيما يتعلق باملرافق ليس

 وحـثَّ الفريـق العامـل الـدول    . عادة ما يكون ضرورياً ملنح اللجنـة ذلـك اإلعفـاء    تشريعات وطنية
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إعفـاء واردات    إىل إجيـاد حلـول عمليـة تكفـل سـرعة     املوقِّعـة علـى العمـل مـع األمانـة علـى الـسعي       
كمـا  . والرسـوم اجلمركيـة   وصـادرات املعـدات اخلاصـة مبرافـق نظـام الرصـد الـدويل مـن الـضرائب         

املــشكالت املرتبطــة بــالتخليص اجلمركــي وأن  طلــب الفريــق العامــل إىل األمانــة أن تواصــل رصــد
ني تقريراً كتابياً يربز تأثري ذلك علـى مـدى تـوافر    السادسة والثالث تقّدم إىل الفريق العامل يف دورته

  .))٢٠١٠ (٨٢، الفقرة CTBT/PC-35/WGB/1الوثيقة " (البيانات
  :، خالل الدورة السادسة والثالثني للفريق العامل باء، فيما يتعلق بالتقرير الشفوي لألمانة٢٠١١ويف عام   - ٨-٥

اجلمركـي، رغـم مجيـع     تكـاليف متزايـدة للتخلـيص   الحظ الفريق العامل مع القلق أن األمانة تتكبـد  "    
ويف حالــة  .ومجركيــة للمعــدات املــستوردة احملــاوالت الــيت بذلتــها للحــصول علــى إعفــاءات ضــريبية

ويـشّجع الفريـق العامـل األمانـة      (...)تطبيق هذه الرسوم، فإن األمانة هي اليت تتحمـل حاليـا نفقاهتـا       
تـصدير  /تـاليف مجيـع املـشاكل املرتبطـة باسـترياد       أجـل والدول املضيفة علـى العمـل بنـشاط سـويا مـن     

  ).٧٤، الفقرة CTBT/PC-36/WGB/1الوثيقة (تسويتها يف حينها  معدات نظام الرصد الدويل أو
  :، خالل الدورة السابعة والثالثني للفريق العامل باء، فيما يتعلق بالتقرير الشفوي لألمانة٢٠١١ويف عام   -٩-٥

احملطـات لـديها ومـع      البلـدان املـضيفة كافـة علـى مواصـلة العمـل مـع مـشغِّلي        حثَّ الفريق العامل"    
" اجلمركيـة والتكـاليف املرتبطـة بـذلك     األمانة من أجل ختفيـف حـاالت التـأخر بـسبب اإلجـراءات     

  ).٧٦، الفقرة CTBT/PC-37/WGB/1الوثيقة (
    

  التكاليف
  
ــر مراجــع احلــسابات اخلــارجي  ٢٠١٠يف عــام  -١٠-٥ ــضمن تقري ــضرائب والرســوم     )٧(، ت ــق بال ــي فيمــا يتعل ــا يل م

  ):٦١، الفقرة CTBT/PTS/INF.1065الوثيقة (اجلمركية 
ي هلذه املسألة من قبل يف تقرير املراجعـة اخلارجيـة للحـسابات بـشأن البيانـات املاليـة       جرى التصدّ "    

جنـة   بـشأن فـرض الـضرائب علـى الل         ٥١، وقد أّدت إىل إصدار التوجيه اإلداري رقـم          ٢٠٠٢لعام  
فــاملبلغ التراكمــي  : بيــد أن مــسألة الــضرائب والرســوم اجلمركيــة مــا زالــت ُمعلَّقــة       . التحــضريية

 زالــتومــا .  مليــون دوالر أمريكــي٢,٩ قــدره ١٩٩٨للمــدفوعات املــسددة كــضرائب منــذ عــام 
  ."هناك حاجة ألن حتترم الدول املوقعة التزامها بإعفاء اللجنة من الضرائب والرسوم اجلمركية

وقد أُبِلغت األمانة أيضا أنه يف بعض احلاالت، عندما فشلت مجيع اجلهود يف تسوية العقبات القانونيـة، قـام               -١١-٥
ويف حـاالت أخـرى، جـرى    . مركز البيانات الوطين أو مـشغل احملطـة بـدفع الـضرائب أو الرسـوم اجلمركيـة           

                                                         
ملزيد من املعلومات عن مالحظات مراجع احلسابات اخلارجي وتوصياته بشأن موضوع الضرائب والرسوم اجلمركية، ُيرجى   )7(

 ).٢٠١٢(CTBT/PTS/INF.1173/Rev.1 و) ٢٠١١(CTBT/PTS/INF.1122 و) ٢٠٠٣ (CTBT/PTS/INF.581الرجوع إىل الوثائق 
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يـود الوطنيـة ال تـسمح للجنـة         التخلص من معدات نظام الرصد الدويل داخل البلد املضيف عندما كانت الق           
بتصديرها من أجل إصالحها، أو عندما كانت رسوم تـصديرها تتجـاوز جممـوع التكلفـة املتبقيـة للمعـدات                    

  .وإصالحها
    

   ومحاية مصاحل اللجنةلألنشطةالتنظيم الفّعال 
  
خلاصــة بالترتيــب وجــود ثغــرة يف التــصورات االفتراضــية ا"الحــظ الفريــق العامــل ألــف، يف دورتــه التاســعة،  -١٢-٥

النموذجي واليت أقرهتا بالفعل اللجنة التحضريية لتغطية أنشطتها يف بلدان ال تستضيف حمطات نظام الرصـد                
واعتمدت اللجنـة يف دورهتـا احلاديـة    )). ١٩٩٩ (٥-١٢، الفقرة CTBT/PC-9/1/Annex Iالوثيقة " (الدويل

جتماعـات أو حلقـات     ال الـدول املستـضيفة       مـع  لكـي ُيجـرى    تبادال منوذجيا للرسـائل      ٢٠٠٠عشرة يف عام    
وعلـى  . عمل أو برامج تدريبية أو جتارب أو متارين تابعـة ملنظمـة معاهـدة احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة                     

فاالمتيـازات واحلـصانات املمنوحـة      . الرغم مـن أن ذلـك أّدى إىل حتـسني احلالـة فمـا زالـت الثغـرة موجـودة                   
ى األنــشطة املتعلقــة بإنــشاء مرافــق نظــام الرصــد الــدويل وتــشغيلها  مبوجــب اتفاقــات املرافــق ال تــشمل ســو 

  .  ملرة واحدةنشاط واحدأما تبادل الرسائل فال يشمل سوى . وإدامتها
وعلى الرغم من أن األمانة تستخدم النموذج املعتمد من اللجنة، فقد عانت األمانة من صـعوبات يف إمتـام تبـادل                      -١٣-٥

 اللجنـة  أنـشطة و يف تنفيذ بعض األحكام، ال سيما تلك املتعلقـة مبـنح املـشاركني يف                الرسائل يف الوقت املناسب أ    
  .االمتيازات واحلصانات الالزمة وكذلك إعفاء املعدات العلمية من الضرائب والرسوم اجلمركية

ري وطنيـة   ترتيبات املرافق، سيتوقف تنفيذ تبادل الرسائل علـى وجـود تـداب           /وكما هو احلال بالنسبة التفاقات     -١٤-٥
ــك، يف بعــض احلــاالت،    ــا يف ذل ــة املضــرورية، مب ــة الوافق ــا   (ربملاني ــاً ومنحه ــاً قانوني ــة كيان ــراف باللجن االعت

وتعـويض  ).  وإعـادة تـصديرها    للنشاط املعين امتيازات وحصانات وإعفاءات من اجل استرياد معدات مؤقتا         
 الـيت قـد ال تكـون الـسلطة الـيت تنفـذ       اللجنة عن األضرار هو أيـضا مـن عناصـر التبـادل النمـوذجي للرسـائل           

  ويف كــثري مــن األحيــان . تبــادل الرســائل يف وضــع يــسمح هلــا باملوافقــة عليــه دون الرجــوع إىل ســلطة أعلــى
.  بإمتــام تبــادل الرســائل اســتناداً إىل النمــوذجلنــشاط معــّينال يــسمح اإلطــار الــزمين احملــدود املتــاح لإلعــداد 

 وإمـا متـضي قـدماً      حلظـة  يف آخـر     النـشاط أزق، فهي إما تضطر إىل إلغاء       ويؤدي ذلك إىل وقوع اللجنة يف م      
 األمانـة انتبـاه     وتوّجـه . أو خمـاطر قانونيـة    /يف إقامته ومن مث تواجه تعقيـدات تتعلـق بالـضرائب أو اجلمـارك و              

  . د املتزايدة يف االتساع والتعقياألنشطة اليت تنظمها اللجنةالدول املوقعة إىل هذا األمر بسبب طبيعة 
مع اللجنة  وتقترح األمانة أن الدول املوقعة اليت صادفت مثل هذه العقبات أو تتوقعها رمبا توّد أن ُتربم - ١٥-٥

 وأن تعتمد التدابري الالزمة األنشطة االمتيازات واحلصانات الالزمة ملثل هذه يتناول اتفاقاً أو ترتيباً دائماً
األمم املتحدة هلذا الغرض ي أو للنموذج املستخدم من قبل ترتيب ثنائي منوذج/وُيمكن التفاق. لتنفيذها

. أن ُيستخدم أساساً للتفاوض مع الدول املوقعة املهتمة وأن يؤدي إىل تذليل هذه الصعوبة التشغيلية
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وتتطلع األمانة إىل عقد مشاورات مع الدول املوقعة املهتمة بشأن هذه املسألة، كما يؤمل أن ينظر الفريق 
  . يف هذه املسألة يف مرحلة الحقةالعامل ألف 

    
  د الضرائب والرسوم املدفوعةاستردا  -٦
  
وكــان هــذا املوضــوع قــد . ، ُنظــر يف مــسألة فــرض الــضرائب١٩٩٨خــالل دورة اللجنــة الــسادسة يف عــام   -١-٦

ل ُبحث باستفاضة من ِقبل الفريق العامل ألف الذي وّجه انتباه اللجنة إىل ما لفرض الضرائب مـن أثـر حمتمـ                 
والحـظ الفريـق   . على ميزانية اللجنة وعواقب ممكنة على السرعة اليت ُيمكن هبا إنـشاء نظـام الرصـد الـدويل            

العامل أن فرض الضرائب يعين بالفعل أن االشـتراكات املقـررة علـى مجيـع الـدول املوقعـة سُتـستخدم لـدفع                       
وعمـالً مببـدأ املـساواة، يتعـّين      . ضرائب تفرضها قلّـة مـن الـدول املوقعـة الـيت ال تعفـي اللجنـة مـن الـضرائب                    

  . معاجلة هذه احلالة
ــا بتطبيــق ا /وتقــضي مجيــع اتفاقــات   -٢-٦ ــازات األمــم املتحــدة وحــصاناهتا  ترتيبــات املرافــق تقريب ــة امتي  لعــام تفاقي

 علــى أنــشطة اللجنــة وموظفيهــا وخربائهــا، وإعفائهــا مــن مــع مراعــاة مــا يقتــضيه اخــتالف احلــال،، ١٩٤٦
 هبـذه  ٢ويبـّين املرفـق   .  ورسـوم اجلمـارك، إضـافة إىل رّد الـضرائب غـري املباشـرة املـسدَّدة              الضرائب املباشـرة  

املـذكرة، يف شــكل جـدول، مــدى إعفـاء اللجنــة مـن الــضرائب املباشـرة وغــري املباشـرة والرســوم اجلمركيــة       
  . مبوجب اتفاقات املرافق النافذة

    
  اإلجراءات املّتبعة من األمانة

  
لى سلع وخدمات، تأخذ األمانة يف االعتبـار حالـة أي اتفـاق سـارٍ خـاص مبرفـق لـدى إعـداد                       عند التعاقد ع    -٣-٦

فإذا كان هناك اتفاق سارٍ خاص مبرفق وكان يـنص علـى اإلعفـاء مـن الـضرائب املباشـرة والرسـوم،              . العقد
ا اتفـاق  ولكـن يف احلـاالت الـيت ال يوجـد فيهـ     . فال ينبغي من حيث املبدأ دفع مثل هـذه الـضرائب والرسـوم          

أن تــشكل الــضرائب والرســوم جــزءا مــن الــثمن التعاقــدي، ويتعــّين علــى    ســارٍ خــاص مبرفــق فمــن املمكــن 
  .من اللجنة ما دفعوه املتعاقدين أن يقدموا الوثائق املناظرة املتعلقة بالضرائب أو الرسوم لكي يستردوا

ن الضرائب عند املنبع، حاولت األمانة ويف احلاالت اليت مل تتمكن اللجنة فيها من احلصول على إعفاء م  - ٤-٦
  :أن تسلك سبالً أخرى لتحقيق النتيجة ذاهتا

يف بعــض احلــاالت، أُمكــن احلــصول علــى إعفــاء مــن الــضرائب والرســوم اجلمركيــة عنــدما جــرى      )أ(  
استرياد معدات نظام الرصد الدويل مصحوبة برسالة تفيد بأهنـا هبـة للحكومـة أو أهنـا لغـرض أحـد            

  اعدة التقنية؛مشاريع املس
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مبوجب اتفاق العالقة مع األمم املتحدة، أُبرم اتفاق فرعي مع برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يبـذل                     )ب(  
الربنامج مبقتضاه مساعيه احلميدة ملساعدة األمانة يف احلصول على إعفـاء مـن الـضرائب واجلمـارك                 

  ائج ذلك متفاوتة؛ للمعدات املستوردة، حسبما يكون مناسبا وممكنا، وإن كانت نت
نظـام  مـواد اسـتهالكية إىل أحـد مرافـق      أو معدات شحنيف مجيع احلاالت، عندما حيتاج األمر إىل   )ج(  

موجهـة إىل   مع نسخة(إىل البلد املضيف " رسالة نقل ملكية" األمانة توجِّهاملعتمدة،  الرصد الدويل
 ١٧ الـوارد يف الفقـرة   للحكـم يـة، تنفيـذا   املعن عن طريـق البعثـة الدائمـة   ) اجلهة املرسل إليها الشحنة

كـل حمطـات    و. يوضع نظام الرصد الدويل حتت سلطة األمانة الفنية       : "من املادة الرابعة من املعاهدة    
الـدول املـضيفة أو الـيت تتـوىل املـسؤولية عنـها        الرصد التابعة لنظام الرصـد الـدويل متلكهـا وتـشّغلها    

هـذه ضـرورية لألغـراض احملاسـبية فيمـا      "  نقـل ملكيـة  لئرسـا "و." للربوتوكـول  على حنو آخر وفقـاً 
 أو  الدائمـة ةمناسبات، يف إشراك البعث  أسهمت بفاعلية، يف عدةيتعلق بإدارة املوجودات، كما أهنا

اجلمركـي عـن املعـدات     احلـصول علـى اإلفـراج   يف تيـسري   السلطة الوطنية أو مركز البيانات الوطين
  .الوقت املناسبيف 

    
  د املبالغ املدفوعةطلبات استردا

  
عقب املناقشات اليت جرت من قبل الفريق العامل ألف والفريق العامل باء، بدأت األمانة يف طلب اسـترداد                    -٥-٦

املبالغ املدفوعة يف مجيع احلاالت اليت ُدفعت فيها ضرائب أو رسـوم، بـصرف النظـر عـن وجـود اتفـاق سـارٍ           
  .سترداد هذه اليت أرسلتها األمانة جناحاً إالّ نادراًومل حتقق طلبات اال. أو عدم وجوده خاص مبرفق

فحـسبما  .  كان يثري حتدياً بـشكل خـاص للجنـة         )ضريبة القيمة املضافة  (ضريبة التداول   وُيالحظ أن استرداد      -٦-٦
يرد يف أغلب االتفاقات اخلاصة بامتيازات وحصانات املنظمات الدولية األخرى، مبا يف ذلـك اتفاقيـة األمـم                  

وذلـك عنـدما تقـوم      " كلما أمكـن  "ة، ال يتعّين على الدول األعضاء أن ترّد الضرائب غري املباشرة إالّ             املتحد
وجيـدر التأكيـد علـى أن اللجنـة،     . املنظمة الدولية بعملية شراء مهّمة ملمتلكات من أجل االسـتخدام الرمسـي        

 بواليتها، أن ُتقيم شـبكة نظـام        على عكس املنظمات الدولية األخرى، يتعّين عليها وحدها، من أجل الوفاء          
الرصد الـدويل وأن تـشغلها مؤقتـا وتـصوهنا بـاالقتران مـع مرفـق االتـصاالت العـاملي، وهـو مـا ُيمثِّـل إمجـاال                            

وبالتـايل فـإن مجيـع عمليـات الـشراء الـيت تقـوم         . استثمارا قدره بليون دوالر أمريكي من قبل الـدول املوقعـة          
، وبالنظر إىل أن ضرائب القيمة املضافة املطلوب دفعهـا كـبرية، حيـث              "ةعمليات شراء مهمّ  "هبا اللجنة هي    

ــدان إىل   ــضرائب املدفوعــة    ٢٢تــصل يف بعــض البل ــرح أن اشــتراط رّد ال ــه ُيقت ــة، فإن " كلمــا أمكــن " يف املائ
  .فحسب رمبا يكون موقفا قد ال ترغب الدول املوقّعة يف دعمه

 الـدول املوقّعـة املعنيـة علـى متابعـة هـذه الطلبـات وحماولـة إجيـاد          وتتعاون األمانة بشكل وثيق مع العديد مـن     -٧-٦
وقد كانت املشاورات املنفردة اليت جرت مـع عـّدة دول موقّعـة مفيـدة جـدا يف          . حلّ طويل األجل للمسألة   
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توضيح طبيعة الضرائب اليت تدفعها اللجنة واإلجـراءات الوطنيـة الالزمـة لـرّد الـضرائب املدفوعـة، وكـذلك                 
  . أو رّد ما تدفعه منها/اللجنة إعفاًء من الضرائب و د اآلليات املمكنة ملنحيف حتدي

ونتيجــة هلــذه املــشاورات، حــدَّدت األمانــة فئــتني رئيــسيتني مــن الظــروف الــيت تــؤثر يف رّد الــدول املوقّعــة        -٨-٦
ق، أو  عـدم وجـود تـدابري تنفيـذ وطنيـة ذات صـلة، كاتفـاق خـاص مبرفـ                  ‘ ١‘: للضرائب املدفوعة، أال وهـي    

الوطنية اخلاصـة بالـضرائب، حـسبما هـو مـشروح            االعتراف باللجنة كياناً قانونياً أو تنقيح الرسوم واللوائح       
الصعوبة اليت تعـاين منـها األمانـة يف مراعـاة اإلجـراءات الوطنيـة احملتملـة                 ‘ ٢‘ أعاله؛ و  ٥ و ٣ و ٢يف األقسام   

كل دولة بـشكل خـاص ولكنـها جمهولـة لألمانـة،            اليت قد تنطبق على طلبات استرداد الضرائب املدفوعة يف          
  .مثل الوثائق الداعمة املطلوبة واُألطر الزمنية واإلجراءات اإلدارية فيما يتعلق بطلبات االسترداد

فاألمانة تواصل بشكل نشط التفاوض بـشأن اتفاقـات املرافـق    . وجيري التصدِّي للفئة األوىل بطريقة منهجية      -٩-٦
أهنا تعمل بشكل وثيـق مـع احلكومـات لتحديـد واعتمـاد أي تـدابري قـد تكـون الزمـة               مع الدول املعنية كما     

أمـا الفئـة الثانيـة فإهنـا تتطلـب تعـاون الـدول              . الرسـوم /على املستوى الوطين لتنفيذ اإلعفاءات من الـضرائب       
 املوقّعـة النــشط مــن أجــل االتفــاق، حــسب االقتـضاء، علــى إجــراءات أو آليــات حمــددة الســترداد الــضرائب  
والرسوم املدفوعة، مبا يف ذلك استرداد الضرائب غري املباشرة مثل ضريبة القيمة املضافة، يف ضـوء متطلباهتـا                  

وقد وضعت األمانة، يف أربع حاالت، إجراًء دائماً مع الدولة املوقّعة املعنية ُتـرّد مبقتـضاه الـضرائب      . الوطنية
حاليــا مــشاورات مــع دول موقعــة أخــرى مــن أجــل وجتــري األمانــة . والرســوم املدفوعــة بــسرعة إىل اللجنــة

  . أو حتديد اإلجراءات الالزمة اليت يتعّين اتباعها/التوصل إىل اتفاقات مماثلة و
وقد أشار عدد قليل من الدول املوقّعـة إىل أهنـا تنظـر يف آليـات قـادرة علـى االسـتجابة لطلبـات اللجنـة ورّد                -١٠-٦

 أن اللجوء إىل القنوات الوطنية مـن أجـل اسـترداد املبـالغ املدفوعـة                وبالنظر إىل . الضرائب والرسوم املدفوعة  
زف الكـثري مـن املـوارد ويتجـاوز قـدرة األمانـة حاليـا، فـإن أبـسط حـلّ يف مثـل هـذه احلـاالت هـو                            قد يـستن  

يف دورهتــا  اللجنــة اعتمــدتقــد و. تــسوية املــسألة، قــدر اإلمكــان، عــن طريــق اخلــصم مــن الفــائض النقــدي 
بغرض الـسماح  ) أ (٣-١-٨القاعدة املالية   للفريق العامل ألف املتعلقة بتعديل٥ التوصية الثنيالسابعة والث

 أو الرسوم اجلمركية املتصلة بنفقات الصندوق العام يف حساب صـندوق /الضرائب و بتقييد املستردات من
الوثيقـة   (ك املـستردات هبـا تلـ   االسـتدامة، بـصرف النظـر عـن الـسنة املاليـة الـيت تتعلـق        -االسـتثمار الرأمسـايل  

CTBT/PC-37/2 ــة موقّعــة واحــدة يف خــصم     ). ١٤، الفقــرة ــة أخــرى جتــري مناقــشتها مــع دول وتتمثــل آلي
الضرائب والرسوم املدفوعة من املدفوعات املستقبلية اليت سـتؤديها اللجنـة إىل مـشغل احملطـة مبوجـب العقـد                    

  .اخلاص باألنشطة الالحقة لالعتماد
عامة عن الضرائب والرسوم املدفوعة من اللجنـة، وكـذلك عمـل األمانـة بـشأن هـذه املـسألة إىل            وُتقدَّم حملة    -١١-٦

  .٣الفريق العامل ألف حسبما طُلب يف املرفق 
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   والية اللجنةإجناز  -٧
  

  االتفاقات النموذجية واالتفاقات اليت جيري التفاوض بشأهنا
  
 من مرفـق القـرار، فـإن اللجنـة مكلَّفـة باختـاذ كافـة التحـضريات الالزمـة لـضمان إمكانيـة                        ١٣عمال بالفقرة     -١-٧

 ١٢وتتطلـب الفقـرة   . تشغيل نظام التحقق التابع ملعاهدة احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة عنـد بـدء النفـاذ                
ترتيبـات منوذجيـة معياريـة      /اتفاقات) أ: (وافقتهمن اللجنة أن ُتعّد وُتقدم إىل مؤمتر الدول األطراف التماساً مل          

ترتيبـات تفاوضـت األمانـة بـشأهنا        /اتفاقـات ) ب(لُتربمها منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويـة؛ و        
وبغيـة اسـتيفاء هـذا التكليـف        . وفقا هلذه النماذج، ال سيما مع الدول املستضيفة ملرافق نظام الرصـد الـدويل             

لى األمانة أن تعقد مفاوضـات مـع الـدول املـضيفة التـسع والثمـانني مجيعـاً، وسـوف                    بشكل كامل، يتعّين ع   
  .  أعاله٤تواصل السعي لتحقيق هذا اهلدف، حسبما هو مبّين يف القسم 

ترتيـب جديـد خـاص      /ترتيبات املرافـق الـسارية تقريبـا مبـّدة تـستمر حـىت إبـرام اتفـاق                /وتقضي مجيع اتفاقات    -٢-٧
وسـوف حيتـاج    .  احلظر الشامل للتجارب النووية بعـد دخـول املعاهـدة حيـز النفـاذ              مبرفق مع منظمة معاهدة   

الترتيبـات خـالل الفتـرة االنتقاليـة،     /األمر إىل اتفاق مؤمتر الدول األطراف على ما سـيخلف هـذه االتفاقـات    
  . حسب االقتضاء

ل للتجارب النووية تـرى األمانـة،   الترتيب الذي سُيربم مع منظمة معاهدة احلظر الشام /وفيما يتعلق باالتفاق    -٣-٧
ترتيبـات خاصـة    / سنة من اخلربة يف تشغيل وإدامة مرافق نظام الرصد الدويل وفقـا التفاقـات              ١٤استنادا إىل   

ــاج إىل التحــسني   ــاملرافق، أن النمــوذج احلــايل حيت ــوّدان    . ب ــة رمبــا ي ــق العامــل ألــف واللجن ــرح أن الفري وُيقت
ظـر فيـه قبـل تقدميـه إىل مـؤمتر الـدول األطـراف للموافقـة عليـه خـالل                     استعراض النمـوذج احلـايل وإعـادة الن       

وتعكف األمانة اآلن على إعداد تعليق علـى أحكـام النمـوذج الـيت تفتقـر إىل الوضـوح، مـع                     . الدورة األوىل 
  .اقتراحات بشأن تنقيحها

    
  االتفاقات اخلاصة باالمتيازات واحلصانات

  
 مــن معاهــدة احلظــر الــشامل للتجــارب النوويــة علــى أن ُتعــرَّف الــصفة    مــن املــادة الثانيــة٥٦تــنص الفقــرة   -٤-٧

القانونية واالمتيازات واحلصانات املشار إليهـا يف املـادة الثانيـة يف اتفاقـات ُتـربم بـني منظمـة معاهـدة احلظـر                         
. االشامل للتجارب النووية والدول األطراف وكذلك يف اتفاق بني املنظمة والدولـة الـيت يوجـد فيهـا مقرهـ             

ويف العـادة،  . ويتعـّين أن ُتعتمـد هـذه االتفاقـات مـن قبـل مـؤمتر الـدول األطـراف وفقـا لإلجـراءات املنطبقـة            
تتكّون الترتيبات القانونية من اتفاق املقر مع الدولة املستضيفة ملقر املنظمة واتفاقيـة عامـة بـشأن االمتيـازات                   

 املتحدة ووكاالهتا املتخصصة والوكالـة الدوليـة        كما يف حاالت األمم   (واحلصانات ُتربم مع الدول األعضاء      
، أو سلـسلة مـن االتفاقـات الثنائيـة الـيت جيـري              )، علـى سـبيل املثـال      حملكمـة اجلنائيـة الدوليـة     للطاقة الذريـة وا   

  ).كما يف حالة منظمة حظر األسلحة الكيميائية(التفاوض بشأهنا على حنو منفرد مع كل دولة عضو 
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تنفيــذي الفريـــق العامــل ألـــف علمــا، يف تقريـــره إىل الــدورة الثالثـــة عــشرة للفريـــق      وقــد أحــاط األمـــني ال    -٥-٧
)CTBT/PTS/INF.213(  بأنــه لكــي ُتعــد اللجنــة اإلطــار القــانوين لتنفيــذ األحكــام ذات الــصلة مــن معاهــدة ،

 احلظــر الــشامل للتجــارب النوويــة اخلاصــة باالمتيــازات واحلــصانات، ســوف ُتقــدِّم األمانــة مــشروع اتفاقيــة 
ــشامل        ــازات وحــصانات منظمــة معاهــدة احلظــر ال ــة بــشأن امتي ــة منوذجي ــة ثنائي متعــددة األطــراف أو اتفاقي

. للتجارب النووية لكي ينظر فيها الفريـق العامـل ألـف يف املـستقبل عنـدما يكـون مـستعدا للنظـر يف املـسألة                
  .ات الدولية األخرىوسوف يستند مشروع االتفاقية إىل أحكام املعاهدة ذات الصلة وممارسة املنظم

ومن الواضح، لدى التفكري يف اإلطار القانوين لتنفيذ معاهدة احلظر الـشامل للتجـارب النوويـة بعـد دخوهلـا                  -٦-٧
حيـز النفـاذ، مبــا يف ذلـك اتفــاق االمتيـازات واحلــصانات، أن عـّدة جوانــب مـن االتفــاق النمـوذجي الــراهن        

يل، ينبغي إعداد اتفاق منوذجي جديد خاص باملرافق ُيـربم          وبالتا. اخلاص باملرافق سُتصبح غري ذات موضوع     
  . معه، دون ثغرات أو أوجه تضارب، أو ُيدمج فيه باالقتران

 من املادة الثانية من املعاهـدة، مـن املفهـوم أن االمتيـازات واحلـصانات الـيت يتمتـع                    ٥٧الفقرة   وباإلشارة إىل   -٧-٧
جــارب النوويــة واملفتــشون ومــساعدو املفتــشني وموظفــو  هبــا مــدير عــام منظمــة معاهــدة احلظــر الــشامل للت 

األمانة الفنية خالل االضطالع بأنشطة التحقق ستكون هـي احملـددة يف الربوتوكـول، وأنـه سـيجري التمتـع                    
وسوف ُينظر يف جوانب إجرائيـة معّينـة أثنـاء وضـع            . هبا على هذا األساس عندما تدخل املعاهدة حيز النفاذ        

  .اجلزء باء من بروتوكول املعاهدةترتيبات دائمة مبوجب 
    

 لمساعدة القانونية لبرنامج األمانة 
  
  : من املرفق بالقرار من اللجنة أن١٨تتطلب الفقرة   -٨-٧

تيّسر تبادل املعلومات بني الدول املوقعة بشأن التدابري القانونية واإلدارية الالزمة لتنفيـذ املعاهـدة،               "  )أ(  
   الدول املوقعة، بناء على طلبها، بشأن هذه املسائل؛ ووتقدمي املشورة واملساعدة إىل

متابعــة عمليــة التــصديق وتــوفري املعلومــات واملــشورة القانونيــة والتقنيــة للــدول املوقعــة، بنــاء علــى      )ب(  
  طلبها، بشأن املعاهدة من أجل تيسري عملية التصديق عليها؛ و

 ."إعداد ما تراه ضروريا من دراسات وتقارير وسجالت  )ج(  

 حتديثا لألنشطة اليت اضطُلع هبا يف إطار برنامج األمانة للمساعدة القانونية، وكذلك خمتلـف               ٤ويوفّر املرفق     -٩-٧
الوثــائق وقواعــد البيانــات الــيت أُعــدت لــدعم هــذه األنــشطة ومــساعدة الــدول املوقعــة يف عمليــة تنفيــذ            

 . التشريعات اخلاصة مبعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية
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  ١رفق امل
  

  )٨(عةالتشريعات والتدابري الوطنية اليت اعتمدهتا الدول املوقِّ
 )٢٠١٢أغسطس / آب٣١حىت (

  
 عنوان التشريع الدولة

 القوانني اخلاصة بتنفيذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 

 أستراليا
ض أبوابه بع(، بصيغته املعدلة ١٩٩٨قانون معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية لسنة 

 )بعضها ينتظر دخول املعاهدة حيز النفاذودخلت حيز النفاذ؛ 

 النمسا
يوليه / متوز١القانون الدستوري االحتادي بشأن النمسا احملررة من الطاقة النووية، صدر يف 

١٩٩٩ 

 ١٩٩٨قانون تنفيذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية لسنة  كندا

 جزر كوك
ي لسالح نووي أو  ، مبا يف ذلك حظر أي تفجري جتريب٢٠٠٧نووية لسنة قانون حظر التجارب ال

 أي تفجري نووي آخر؛ أو التسبب يف مثل هذا التفجري أو تشجيعه أو املشاركة فيه على أي حنو

 بشأن التدابري املتخذة مبوجب معاهدة احلظر ١٩٩٩يونيه /حزيران ٢ املؤرخ ٤٠٣القانون رقم   الدامنرك
   النووية الشامل للتجارب

  ١٩٩٩قانون التصديق على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية لسنة   إستونيا
   بشأن معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ١٩٩٨يوليه / متوز٩القانون املؤرخ   أملانيا

بشأن التصديق على معاهدة احلظر الشامل ) مايو/ أيار٥ (٢٠٨٧/١٩٩٩قرار احلكومة رقم   هنغاريا
  تجارب النووية وتعيني السلطة الوطنيةلل

  ٢٠٠٨قانون حظر التجارب النووية لسنة   يرلنداإ

  إيطاليا

التصديق على معاهدة احلظر "، ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٥ املؤرخ ٤٨٤القانون رقم 
 الشامل للتجارب النووية وتنفيذها، مبا يف ذلك بروتوكوالهتا ومرفقاهتا، حسبما اعتمدته اجلمعية

  "١٩٩٦سبتمرب / أيلول١٠ يف املتحدةالعامة لألمم 
 ٤٨٤تعديالت وإضافات للقانون رقم "، ٢٠٠٣يوليه / متوز٢٤ املؤرخ ١٩٧القانون رقم 

  "  بشأن معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٥املؤرخ 

                                                         
: الدول املوقِّعة مدعّوة إىل إحاطة األمانة علما بالتصويبات والتحديثات الالزمة هلذه القائمة بالكتابة إىل  )8(

legal.registry@ctbto.org. 
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  منغوليا

، مبا يف ذلك ٢٠٠٠فرباير / شباط٣ية املؤرخ قانون منغوليا بشأن حالة اخللّو من األسلحة النوو
   النووية أو استخدامهااألسلحةحظر اختبار 

 ملنغوليا بشأن التدابري اليت يتعّين اختاذها فيما يتصل باعتماد  العظيمالدولةورال  خل١٩القرار 
  ٢٠٠٠فرباير / شباط٣قانون حالة خلّوها من األسلحة النووية املعتمد يف 

  نيوزيلندا
 بشأن املنطقة احملررة من الطاقة النووية ونزع السالح وحتديد ١٩٨٧ نيوزيلندا لسنة قانون

  ، مبا يف ذلك حظر جتربة أي جهاز تفجريي نووياألسلحة
  ١٩٩٩قانون حظر التجارب النووية لسنة 

   بشأن إنشاء جلنة وطنية معنية حبظر األسلحة٢٠٠٤ لسنة ٢٦قرار جملس الوزراء رقم   قطر
   بشأن التصديق على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ٢٠٠٠القانون االحتادي لسنة   لروسياالحتاد ا

  سري النكا
 من قانون هيئة الطاقة الذرية تنص على أالّ تقوم اهليئة أو أي أشخاص بإنتاج أو ٢٢املادة 

 بغرض تكوين تطوير أسلحة نووية أو أجزاء منها أو إجراء أو التسبب يف إجراء أعمال جتريبية
  جمّمعات نووية تفجريية من أجل األسلحة النووية 

  السويد
   بشأن التفتيش مبوجب معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية SFS 1998:1702القانون 

   بشأن األنشطة النووية1984:3القانون املُعدِّل للقانون 
   املُعدِّل للقانون اجلنائيSFS 1998:1703القانون 
   االمتيازات واحلصانات بشأن1976:661 املُعدِّل للقانون SFS 1998:1704 القانون

  ١٩٩٨لسنة ) احلظر والتفتيش(قانون التفجريات النووية   اململكة املتحدة 
  

  اللوائح املتعلقة بامتيازات اللجنة وحصاناهتا 

االمتيازات (رب النووية اللوائح اخلاصة باللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجا  أستراليا
  )١رقم  (٢٠٠٤ وتعديل سنة ٢٠٠٠لسنة ) واحلصانات

أمر بشأن احترام امتيازات وحصانات اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب   كندا
  النووية وأمانتها الفنية املؤقتة

اللجنة ) ١٠( ١٥٩تعفي املادة  [١٩٧٧مايو / أيار١٧ املؤرخ EEC/77/388توجيه اجمللس   االحتاد األورويب
  ] مبوجب اتفاق املقر املُربم مع النمسا)ضريبة القيمة املضافة(التداول التحضريية من ضرائب 

  إيطاليا

االنضمام إىل اتفاقية األمم "، ١٩٥٧ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ١٣١٨القانون رقم 
 ١٣جلمعية العامة لألمم املتحدة يف املتحدة بشأن االمتيازات واحلصانات اليت اعتمدهتا ا

  "١٩٤٦فرباير /شباط
  ١٩٧٧مايو / أيار١٧ املؤرخ EEC/77/33توجيه جملس االحتاد األورويب 
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  االحتاد الروسي
 بشأن التصديق على معاهدة احلظر الشامل للتجارب ٢٠٠٠ من القانون االحتادي لسنة ٤املادة 

فاذ الصفة القانونية وكذلك االمتيازات واحلصانات النووية متنح اللجنة التحضريية حىت بدء الن
  الالزمة للّجنة التحضريية وموظفيها ووفودها من أجل املمارسة املستقلة لوظائفهم

   بشأن االمتيازات واحلصانات1976:661 املُعدِّل للقانون SFS 1998:1704القانون   السويد

  اململكة املتحدة 

مر اخلاص باللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل األ. االمتيازات واحلصانات الدولية
  ٢٠٠٤لسنة ) االمتيازات واحلصانات( النووية للتجارب

 الصادر عن مدينة هاميلتون يف برمودا بإعفاء معدات ٢٠٠٨مارس / آذار١٢القرار املؤرخ 
   من الرسوم اجلمركية مبوجب االمتيازات الدوليةIS51دون السمعية  احملطة

  
  السلطة الوطنيةالصادرة عن راسيم امل

  بيالروس

 بشأن تنفيذ بيالروس التزاماهتا ٢٠٠٠أبريل / نيسان١٩ املؤرخ ١٩٩املرسوم الرئاسي رقم 
   معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية وتعيني سلطة وطنية مبوجب

 احلظر  بشأن تنفيذ معاهدة٢٠٠٠يوليه / متوز٢٨ املؤرخة ١١٧٠الئحة جملس الوزراء رقم 
  ]مركز البيانات الوطين، امليزانية، املوظفون[الشامل للتجارب النووية 

   بشأن السلطة الوطنية٢٠٠٣قرار جملس الوزراء لسنة   بلغاريا

  اجلمهورية التشيكية
   بتعيني السلطة الوطنية١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول١٦ املؤرخ ٥٣٥ رقم احلكومةقرار 

ميزانية اإلسهام يف اللجنة  [١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ ٨٨٣قرار احلكومة رقم 
  ]، املوظفونAS26التحضريية، تكاليف 

بشأن التصديق على معاهدة احلظر الشامل ) مايو/ أيار٥ (٢٠٨٧/١٩٩٩قرار احلكومة رقم   هنغاريا
  للتجارب النووية وتعيني السلطة الوطنية

   بتعيني السلطة الوطنية ١٩٩٨ يوليه/ متوز١٢قرار احلكومة املؤرخ   ليتوانيا
   بإنشاء السلطة الوطنية٥٩٨٣/٩٩األمر الوزاري رقم   مدغشقر
   بإنشاء السلطة الوطنية١٠٢/٢٠٠١قرار جملس الوزراء رقم   الربتغال

   بتعيني السلطة الوطنية٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١٨ املؤرخ ٧٣٣القرار رقم   االحتاد الروسي
   بتعيني السلطة الوطنيةمرسوم رئاسي  أوكرانيا

  
مبا يف ذلك األحكام اليت حتظر أو ُتجرِّم التفجريات النووية واالستخدام غري املشروع (تشريعات أخرى ذات صلة 

  )للمواد النووية أو املشّعة أو أسلحة الدمار الشامل

لنووية ذات األساس  من القانون اجلنائي ُتجرِّم إنتاج أو ختزين أو نقل األسلحة ا٢٣٤املادة   ألبانيا
  السام أو املتفجِّر بغرض ارتكاب أعمال إرهابية 
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  أندورا

 من قانون العقوبات ُتجرِّم احليازة غري املشروعة للمواد النووية أو املنتجات املشّعة ٢٥٣املادة 
 ُتجرِّم استرياد املواد النووية أو ٢٥٤واملادة . اليت ُيمكن أن تعّرض احلياة أو الصحة للخطر

نتجات املشّعة اليت ُيمكن أن تعّرض احلياة أو الصحة للخطر أو تصديرها أو نقلها أو إنشاء امل
 ُتجرِّم تعريض شخص إلشعاعات مؤّينة ُيمكن أن تعّرض حياته أو ٢٥٥واملادة . مستودعات هلا
شّعة  ُتجرِّم تشغيل منشأة ُتستخدم فيها املواد النووية أو املنتجات امل٢٥٦واملادة . صحته للخطر

 ُتجرِّم مناولة املواد النووية أو املنتجات ٢٥٧واملادة . على حنو ُيعّرض احلياة أو الصحة للخطر
 ُتجرِّم إطالق ٢٥٨واملادة . املشّعة باستهتار أو هتاون على حنو ُيعّرض احلياة أو الصحة للخطر

  .اإلشعاعات باستهتار أو هتاون على حنو ُيعّرض احلياة أو الصحة للخطر

  نتيغوا وبربوداأ

 ُيجرِّم استخدام شخص ملواد نووية خارج أنتيغوا ١٩٩٣املواد النووية لسنة ) جرائم(قانون 
وبربودا يف القيام بعمل لو أنه ارُتكب يف أنتيغوا وبربودا لكان مرتكبه ُمداناً بالقتل العمد أو 

االبتزاز، أو تلقي مواد القتل اخلطأ أو االعتداء أو اإلضرار الكيدي أو االختالس أو الغش أو 
نووية أو االحتفاظ هبا أو مناولتها بغرض السماح لشخص آخر بالقيام بعمل يشكل إحدى 

  اجلرائم املذكورة أعاله 

 ٣٨٦ من القانون اجلنائي ُتجرِّم هتريب املواد املشّعة أو األسلحة النووية؛ واملادة ٢-٢١٥املادة   أرمينيا
  .مل أو اقتناءها أو نشرهاُتجرِّم صنع أسلحة الدمار الشا

  أستراليا

، يهدف إىل ضمان عدم توريد السلع أو ١٩٩٥أسلحة الدمار الشامل لسنة ) منع انتشار(قانون 
تصديرها وعدم توفري اخلدمات يف الظروف اليت ُتستخدم فيها هذه السلع أو قد ُتستخدم أو 

ناء وختزين أسلحة قادرة على أن ُتساعد فيها هذه اخلدمات أو قد تساعد يف تطوير وإنتاج واقت
   شامالًدماراًُتسبب 

  ٣٧٣رقم  ١٩٩٥لسنة  القواعد القانونية -اللوائح اخلاصة بأسلحة الدمار الشامل 

  النمسا
 من القانون اجلنائي جتّرمان تعريض األشخاص أو املمتلكات للخطر عن ١٧٣ و١٧٢املادتان 

 بشأن استخدام املواد النووية أو ١٧٥ة، واملادة طريق إطالق الطاقة النووية واإلشعاعات املؤين
  اإلشعاعات املؤينة أو األجهزة التفجريية يف اإلعداد جلرمية

  أذربيجان
 بشأن هتريب املتفجرات املشعة وأسلحة الدمار الشامل النووية، واملادة ٤-٢٠٦ و٢-٢٠٦املادتان 
 بشأن هنب املواد النووية أو سلبها ٢٢٧ بشأن املناولة غري املشروعة للمواد املشعة، واملادة ٢٢٦

   بشأن انتهاك قواعد مناولة السالح أو املواد املشعة أو املتفجرات٣٥٠عن طريق التهديد، واملادة 

  بنغالديش

 حيظر وُيجرِّم مجع املواد املشّعة أو املواد ١٩٩٣ قانون مراقبة األمان النووي واإلشعاعات لسنة 
ة اليت تولد مواد مشّعة أو إشعاعات مؤينة، أو إنتاجها أو حيازهتا أو النووية أو املواد أو األجهز

استريادها أو تصديرها أو نقلها أو االحتفاظ هبا أو معاجلتها أو إعادة معاجلتها أو استخدامها أو 
  بيعها أو نقلها أو حتويلها أو ختزينها أو تركها أو تدمريها

  ٣-٢٥٥ رقم ١٩٩٩القانون اجلنائي لسنة   بيالروس
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  ١٩٥٥أغسطس / آب٤القانون اخلاص بأمن الدولة يف جمال الطاقة النووية املؤرخ   بلجيكا

 من القانون اجلنائي بشأن شراء املواد النووية أو استخدامها أو التخلص منها ١٩٤- ١٩٢املواد   البوسنة واهلرسك
  أو تشتيتها بشكل غري مشروع

م إحداث تفجري يؤدي إىل إتالف املمتلكات أو إصابة  من قانون املتفجرات ُتجّر٧املادة   بوتسوانا
  أشخاص أو تعريضهم للخطر

 ُيقصر ٢٠٠٦ من العنوان الثاين يف دستور الربازيل لسنة ٢١من املادة ) أ(الباب الثالث والعشرون   الربازيل 
  وطيناألنشطة النووية داخل األراضي الوطنية على اإلغراض سلمية، وُيخضعها ملوافقة اجمللس ال

  ١٩٨٤من قانون األمن الداخلي لسنة ١٣٣الفصل   بروين

) ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٢١بصيغته املعتمدة يف ( من الفصل الرابع من دستور كمبوديا ٥٤املادة   كمبوديا
  حتظر األسلحة النووية

حلرب أو بيعها  من القانون اجلنائي ُتجرم حيازة املتفجرات وصنع أسلحة أو ذخائر ا٢٩٤املادة   الرأس األخضر
  .أو نقلها أو امتالكها أو تكوين خمزونات منها

   بشأن مراقبة األسلحة واملتفجرات والعناصر املشاهبة١٧ ٧٩٨القانون   شيلي

  الصني

 اليت ُتجّرم نشر املواد املشّعة وصنعها غري املشروع وجتارهتا ٦- ١التعديل الثالث للمواد اجلنائية 
  ستيالء عليها باإلكراه وختزينها وسرقتها واالونقلها

لوائح مجهورية الصني الشعبية بشأن مراقبة تصدير الصواريخ والبنود والتكنولوجيات املتعلقة 
 ُتجرم تزوير أو ١٩واملادة .  ُتجّرم تصدير البنود املتعلقة بالصواريخ دون ترخيص١٨املادة . هبا

  .بيع أو شراء ترخيص لتصدير الصواريخ

  كولومبيا

) ٨٩٠/٢٠٠٤املُعدَّل بالقانون رقم  (٥٩٩/٢٠٠٠ من قانون املدونة اجلنائية رقم ٣٦٧-٣٥٠املواد 
بشأن اجلرائم اليت قد ُتسبب خطراً أو أضراراً للجمهور، مبا يف ذلك امتالك أو استخدام أو صنع أو 
بيا إطالق مواد خطرة أو مواد مشّعة ونووية تعترب كذلك مبوجب املعاهدات الدولية اليت تكون كولوم

  .طرفا فيها، وصنع أو امتالك أو استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية
  . من دستور كولومبيا حتظر األسلحة النووية٨١املادة 

  كوستاريكا
 ُتجرِّم امتالك األسلحة وختزينها ١٩٩٥ من قانون األسلحة واملتفجرات لسنة ٩٤- ٨٨املواد 

اجرة غري املشروعة هبا وصنعها غري املشروع ومحلها غري واستريادها واالجتار هبا وهتريبها واملت
  املشروع وحتويرها

  ٢٠٠٢قانون احلماية من اإلشعاعات املؤينة لسنة   قربص
  ١٩٩٧ من قانون استخدام الطاقة النووية واإلشعاعات املؤينة يف األغراض السلمية لسنة ٥الباب   اجلمهورية التشيكية
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  الدامنرك
  ١٠اب ، الباألسلحةقانون 
أ من القانون اجلنائي ُيجّرم استرياد األسلحة أو املتفجرات الشديدة اخلطورة أو ١٩٢الباب 

  . إنتاجها أو امتالكها أو محلها أو استخدامها أو نقلها
   من الدستور حتظر األسلحة النووية٢- ٦٧املادة   اجلمهورية الدومينيكية

  حتظر األسلحة النووية من دستور مجهورية إكوادور ٩٠املادة   إكوادور 

 من القانون اجلنائي بشأن إطالق أي نوع من الطاقة ُيمكن أن ُيعّرض حياة ٢٦٤املادة   السلفادور
  األشخاص أو صحتهم أو ممتلكاهتم للخطر، حىت إذا مل حيدث انفجار

 طاقة النووية بشأن التسبب يف انفجار باستخدام ال٣٠٥ للقانون اجلنائي، الباب ١٩٩٩تعديل سنة   إستونيا 

 من القانون اجلنائي ُتجّرم إحداث انفجار باستخدام مادة خطرة بطريقة ٤٩٩- ٤٩٧ املواد  إثيوبيا
  .ساعدة يف إحداث مثل هذا االنفجاركيدية أو عن علم أو بإمهال، أو امل

  فيجي

 ُتجّرمان صنع األسلحة والذخائر أو ٢٠٠٣ من قانون األسلحة والذخائر لسنة ٤- ٣املادتان 
 ُتجّرم ختزين األسلحة وجتميعها وفكّها ١٠واملادة . امتالكها أو استخدامها دون ترخيص

 جتّرمان ١٩ و١٦واملادتان . وصنعها وبيعها والتخلص منها وعرضها وامتالكها دون ترخيص
  .استرياد األسلحة وتصديرها دون ترخيص

  فنلندا

 ٩٤٠/٢٠٠٨لة عليه حىت التعديل  بالتعديالت املُدخ٣٩/١٨٨٩ من قانون العقوبات ٦الباب 
، ينص على معاقبة أي شخص يستورد جهازاً نووياً )٥٧٨/١٩٩٥( جرائم األجهزة النووية - 

 األجهزة إحدى جرائمأو ُينتجه أو يفّجره يف فنلندا أو ميتلك مثل هذا اجلهاز على ارتكابه 
  النووية بالسجن ملدة سنتني على األقل وعشر سنوات على األكثر

  ياجورج
 من القانون اجلنائي بشأن مناولة املواد أو األجهزة النووية على حنو غري ٢٣٢- ٢٣٠املواد 

مشروع، مبا يف ذلك اختبار املواد النووية واالستيالء عليها وصنع األسلحة النووية أو غريها من 
  األجهزة التفجريية النووية

  . بشأن التسبب يف تفجري نووي أو تشجيعه١٩٩٩ من قانون العقوبات املعدل لسنة ٣٢٨الباب   أملانيا
  .١٩٦١قانون مراقبة األسلحة احلربية لسنة 

  أ من قانون العقوبات١٨٧ و١٨٧املادتان   اليونان

 ُتجرِّم توفري التعليمات أو التدريب ٢٠٠٣ لسنة ٥ من قانون مكافحة اإلرهاب رقم ٣١املادة   غرينادا 
  سلحة النووية واستخدامهاعلى حنو غري مشروع فيما يتعلق بصنع األ

من مدونة اإلجراءات اجلنائية بشأن استخدام ١٩٧٨لسنة ألف من القانون الرابع /١٦٠الباب   هنغاريا
  األسلحة احملظورة مبوجب املعاهدات الدولية



CTBT/PTS/INF.1204 
Page 25 

V.12-56500 

 عنوان التشريع الدولة

  آيسلندا
أ من قانون العقوبات تفرض عقوبة السجن ملدة تصل إىل ست سنوات على كل من ١٦٩املادة 

وية أو حيوزها أو يستخدمها أو ينقلها أو يغّيرها أو ُيطلقها أو يوزعها على حنو غري يقبل مواد نو
  مشروع معرضاً بالتايل األرواح والصحة واملمتلكات للخطر

   من دستور العراق حتظر األسلحة النووية٩من املادة ) ه( ١الفقرة   العراق
  ١٩٩١قانون احلماية من اإلشعاعات لسنة   يرلنداإ

  اإيطالي

اللوائح اجلديدة بشأن مراقبة تصدير مواد إنتاج "، ١٩٩٠يوليه / متوز٩ املؤرخ ١٨٥القانون رقم 
 وكذلك، حيظر إنتاج أسلحة الدمار الشامل واستريادها وعبورها، "األسلحة واستريادها وعبورها

  هاالبحوث اليت هتدف إىل إنتاج ونقل التكنولوجيات واألجهزة ذات الصلة املستخدمة يف صنع
التنفيذ اجلزئي لالئحة االحتاد األورويب "، ٢٠٠٣أبريل / نيسان٩ املؤرخ ٩٦املرسوم التشريعي رقم 

  " املنشئة لنظام االحتاد األورويب اخلاص بتصدير بنود االستخدام املزدوج١٣٣٤/٢٠٠٠رقم 
ل ، املُعدِّ"األغراض اإلرهابية"، ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٥ املؤرخ ٤٨٣القانون رقم 
بشأن اللوائح املتعلقة مبراقبة األسلحة  "١٩٧٥أبريل / نيسان١٨ املؤرخ ١١٠للقانون رقم 

  حبيث يشمل األسلحة الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية"  واملتفجراتوالذخائر
 كانون ١٥ املؤرخ ٤٣٨ مكرراً من قانون العقوبات بصيغتها املعدَّلة بالقانون رقم ٢٧٠املادة 
على الصعيد الدويل (اجلماعات اإلجرامية اليت متارس أنشطة إرهابية "، ٢٠٠١ ديسمرب/األول
  "أو حتاول قلب النظام الدميقراطي) أيضا

  االستخدامات السلمية "، ١٩٦٢ديسمرب / كانون األول٣١ املؤرخ ١٨٦٠القانون رقم 
  "النوويةللطاقة 

 التوجيهات الناظمة ألنشطة تنفيذ"، ١٩٩٥مارس / آذار١٧ املؤرخ ٢٣٠املرسوم التشريعي رقم 
املواد املشّعة واستخدامها واستريادها وتصديرها وختزينها /أو املصادر/إنتاج املواد االنشطارية و

  " ومجعها والتخلص منها، مبا يف ذلك اإلضافات والتعديالت املُدخلة على هذه التوجيهات
لقة بتطوير وتدويل الشركات التدابري املتع"، ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٣ املؤرخ ٩٩القانون رقم 

  ُيرتِّب لكي تعود إيطاليا إىل استغالل الطاقة النووية لألغراض املدنية" والطاقة

  اليابان
   مراقبة املتفجرات حيظر األسلحة النوويةقانون

 بشأن التعديل اجلزئي للقانون اخلاص بتنظيم املواد املصدرية النووية ومواد ٨٠القانون رقم 
  واملفاعالتالوقود النووي 

  ٢٠٠١ من قانون الطاقة النووية واحلماية من اإلشعاعات لسنة ٢٣املادة   األردن

  كازاخستان 
 من القانون اجلنائي تعاِقب على إنتاج األسلحة الكيميائية والبيولوجية ١٦١- ١٥٨املواد 

خستان وغريها من أسلحة الدمار الشامل احملظورة طبقا ملعاهدة دولية عقدهتا مجهورية كازا
  دة تتراوح بني مخسة وعشرة أعوامبالسجن مل
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مجهورية الو الدميقراطية 
   من قانون العقوبات١٦٥- ١٦٤ و٧٣- ٧٠املواد   الشعبية 

  التفيا
 من القانون اجلنائي بشأن صنع األسلحة النووية أو غريها من ١ من الفصل ٨٩ و٧٣البابان 

ها، وهي أفعال ُتعاقب بالسجن مدى احلياة أسلحة الدمار الشامل أو مجعها أو نشرها أو توزيع
  تراوح بني ثالث سنوات وعشرين سنةأو باحلرمان من احلرية ملدة ت

 / كانون األول١٣ من القانون االحتادي السويسري بشأن املواد احلربية املؤرخ ٣٤ و٧املادتان   ليختنشتاين
  )هذا التشريع نافذ أيضا يف ليختنشتاين (١٩٩٦ديسمرب 

  اليتواني

 من القانون اجلنائي بشأن امتالك املواد النووية أو املشّعة أو غري ذلك من ٢٥٧ و٢٥٦املادتان 
  مصادر اإلشعاعات املؤينة بطريقة غري قانونية

 من قانون محاية البيئة بشأن حظر إعادة معاجلة املواد املشّعة املستخدمة يف إنتاج ٢١املادة 
  لنووية أو إقامتها أو إنتاجها األسلحة النووية واسترياد األسلحة ا

مجهورية مقدونيا 
  سابقاًاليوغوسالفية 

 ٢٨٨ من القانون اجلنائي بشأن شراء املواد النووية وامتالكها دون تصريح، واملادة ٢٣١املادة 
بشأن التسبب يف خطر عام بواسطة نار أو فيضان أو انفجار أو غاز سام أو إشعاعات مؤينة أو 

  . طة حمركات أو طاقة كهربائية أو طاقة غريهاقدرة مولَّدة بواس

  جزر مارشال 

) ١: ( بشأن جرائم أسلحة الدمار الشامل٢٠٠٢ من قانون مكافحة اإلرهاب لسنة ١٢٥الباب 
يتعمد، على حنو مباشر أو غري مباشر، تطوير أحد أسلحة الدمار الشامل أو ) أ: (كل شخص

ه أو االحتفاظ به أو امتالكه أو استرياده أو تصديره إنتاجه أو شحنه أو نقله أو تلقيه أو حيازت
أو صنعه يرتكب، ما مل يكن مصرحاً له بذلك من احلكومة، جرميةً ُيعاقَب عليها بالعقوبات 

  . من هذا القانون) أ( )١(١٠٧املنصوص عليها يف الباب 

قة النووية يف  من دستور املكسيك تنص على حصر استخدام الطا٢٧ من املادة ٧الفقرة   املكسيك
  األغراض السلمية

 من قانون احلماية من اإلشعاعات والسالمة اإلشعاعية ٦- ٢- ٤١ و٣- ٣٧ و٣- ٣٦املواد   منغوليا
  ُتجرِّم إنتاج أو ختزين املصادر املشّعة واملستحضرات املستخدمة يف األسلحة

  اجلبل األسود

ل من يتسبب يف تعريض حياة ُيعاقَب ك) ١: ( من القانون اجلنائي٢٦ من الفصل ٣٢٧املادة 
الناس أو أجسامهم أو ممتلكاهتم للخطر على نطاق واسع بواسطة نار أو فيضان أو تفجري أو 

سم أو غاز سام أو إشعاعات مؤينة أو قدرة كهربائية أو قدرة مولَّدة بواسطة حمركات أو أي 
  .مخس سنواتفعل أو وسيلة أخرى خطرة بشكل عام بالسجن ملدة تتراوح بني ستة أشهر و

   من قانون العقوبات١٦١الباب   هولندا

من القانون اخلاص بشأن مراقبة وتنظيم األسلحة النارية والذخائر واملتفجرات ‘١ ‘١٦املادة   نيكاراغوا
  حملظورة طبقا لالتفاقيات الدوليةوسائر املواد ذات الصلة متنع األسلحة ا
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  النرويج

نص على معاقبة كل شخص يتلقى مواد مكّونة من ب من قانون العقوبات ت١٥٢- ١٥٢املواد 
البلوتونيوم أو اليورانيوم أو حمتوية عليهما أو ميتلكها أو يستخدمها أو ينقلها أو حيوِّرها أو 

يتخلص منها أو يوّزعها، دون إذن قانوين، معرضاً بذلك أشخاصاً أو ممتلكات أو البيئية للخطر 
  السجن ملدة ال تتجاوز أربع سنواتأو ملحقاً هبم أضراراً، بالغرامة أو ب

  دستور مجهورية باراغواي حيظر األسلحة النووية  باراغواي
   من املادة الثانية من دستور الفلبني حيظر األسلحة النووية٨الباب   الفلبني

  مجهورية كوريا
  قانون الطاقة الذرية

  قانون احلماية املادية والطوارئ اإلشعاعية
  القانون اجلنائي

  نياروما

أكتوبر / تشرين األول١١١/١٠ من قانون املمارسة املأمونة لألنشطة النووية رقم ٤٦املادة 
ُيعاقَب على تفكيك األسلحة النووية أو أي أجهزة تفجريية نووية أخرى أو ) ١: (١٩٩٦

 ١٠صنعها أو حيازهتا أو استريادها أو تصديرها أو نقلها أو تفجريها بالسجن ملدة تتراوح بني 
  .  سنة واحلرمان من بعض احلقوق٢٥ت وسنوا

  رواندا

 بشأن استخدام ٢٠٠٩ من قانون مكافحة اإلرهاب لسنة ٤ من الباب ٢ من الفصل ٢٣املادة 
كل شخص يستخدم أسلحة الدمار الشامل أو يهدد باستخدامها عمدا وعلى : األسلحة النووية

ل استخدام األسلحة النووية على حنو حنو خمالف للقانون، أو حياول التآمر أو يتآمر عمدا من أج
  .خمالف للقانون يكون مذنباً جبرمية اإلرهاب

  ٢٠٠٤من قانون منع اإلرهاب لسنة ) ج(‘٣ ‘٢ الباب   سيشيل 
  قانون العقوبات

  سلوفاكيا
وبشأن ) القانون الذري( بشأن االستخدام السلمي للطاقة النووية ٥٤١/٢٠٠٤القانون رقم 

، مبا يف ذلك حظر إجراء جتارب تفجريات ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول ١التعديالت املؤرخة 
  األسلحة النووية أو أي تفجريات نووية أخرى أو دعمها أو املشاركة فيها

  سلوفينيا
 حيظر استخدام املواد النووية ٢٠٠٢قانون احلماية من اإلشعاعات املؤينة واألمان النووي لسنة 

فجرات أخرى أو للبحوث املتعلقة باألسلحة أو املتفجرات من أجل األسلحة النووية أو أي مت
  النووية وتطويرها 

  ١٩٩٣ لسنة ٨٧قانون منع انتشار أسلحة الدمار الشامل رقم   جنوب أفريقيا

 من قانون اجلرائم اليت ُتهدد السالمة العامة ُتجرِّم إطالق الطاقة النووية ٣٤٥ و٣٤٣ و٣٤١املواد   إسبانيا
  ة اليت قد تعرض احلياة أو الصحة أو املمتلكات للخطر، حىت ولو مل يقع انفجار أو العناصر املشّع

   من قانون هيئة الطاقة الذرية ٢٢املادة   سري النكا 
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  سويسرا

 ١٣ من الفصل الثاين من القانون االحتادي السويسري بشأن املواد احلربية املؤرخ ٧املادة 
سلحة النووية أو صنعها أو جتارهتا أو شراءها أو  حتظر تطوير األ١٩٩٦ديسمرب /كانون األول

 ٣٤نقلها أو استريادها أو تصديرها أو نقلها أو ختزينها أو امتالكها على أي حنو آخر؛ واملادة 
ُيعاقَب مبوجبها على تطوير األسلحة النووية بالسجن ملدة تصل إىل عشر سنوات وغرامة تصل 

  . إىل مخسة ماليني فرنك

  طاجيكستان
 تعّرف العمل اإلرهايب بأنه ارتكاب جرائم ١٩٩٩ من قانون مكافحة اإلرهاب لسنة ٤دة املا

إرهابية مباشرة يف شكل انفجار أو حريق عمد أو استخدام أجهزة تفجريية نووية أو مواد مشّعة 
  أو التهديد باستخدامها

جرِّم احلصول على مواد نووية أو  ُت٢٠٠٥ لسنة ٢٦ من قانون مكافحة اإلرهاب رقم ٢٠املادة   ترينيداد وتوباغو
  حيازهتا أو تصميم أحد أسلحة الدمار الشامل أو صنعه بغية التسبب يف أضرار

   بشأن مكافحة اإلرهاب ٢٠٠٣ديسمرب /املؤّرخ كانون األول ٧٥القانون رقم   تونس
  ومنع غسل األموال

  ٥٢٣٧ من القانون اجلنائي التركي رقم ١٧٤املادة   تركيا
  ١٩٩٧ من قانون العقوبات لسنة ٢٧١املادة   نتركمانستا

  القانون اجلنائي  أوكرانيا
  ٢٠٠٣قانون مكافحة اإلرهاب لسنة 

   بشأن مكافحة اإلرهاب١القانون االحتادي رقم  اإلمارات العربية املتحدة
   بشأن جترمي غسل األموال٤القانون االحتادي رقم 

  اململكة املتحدة 
   تنص على أن كل شخص يقوم ٢٠٠١فحة اإلرهاب لسنة  من قانون مكا٤٩- ٤٧املواد 

عمداً بتفجري سالح نووي أو تطوير سالح نووي أو إنتاجه أو ميتلك سالحا نوويا مذنب 
  بارتكاب جرمية

الواليات املتحدة 
  ١٩٧٨قانون منع االنتشار النووي لسنة   األمريكية

  أوزبكستان 

 بشأن اقتناء املواد املشّعة ٢٥٢ملواد املشّعة واملادة  من القانون اجلنائي بشأن هتريب ا٢٤٦املادة 
 بشأن مناولة املواد املشّعة على حنو غري مشروع واملادة ٢٥٣على حنو غري مشروع واملادة 

 حتظر تطوير أسلحة الدمار الشامل احملظورة مبوجب اتفاقات دولية تكون مجهورية ١- ٢٥٥
ا أو اقتناءها أو نقلها أو ختزينها أو أي أعمال أوزبكستان طرفا فيها أو إنتاجها أو اكتنازه

  أخرى تشملها 

  ١٩٩٥معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لسنة ) التصديق على(قانون   فانواتو 
  ٢٠٠٣قانون العقوبات لسنة ) تعديل(قانون 
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 - مجهورية (زويال  فن
  ) البوليفارية

اد األسلحة احلربية حسبما هي معرَّفة  من قانون العقوبات تنص على أن استري٢٧٥- ٢٧٢املواد 
يف قانون األسلحة واملتفجرات وصنعها وتوفريها وامتالكها قد ُيعاقَب عليه بالسجن ملدة تتراوح 

  بني مخس ومثاين سنوات
   من قانون العقوبات٢٣٧ و٢٣٦املادتان   فييت نام 

  مبابوي ز

جِّر شحنة متفجرة أو يقوم بأي عملية أن ُيِعّد أو ُيف) أ(ال جيوز ألي شخص : قانون املتفجرات
إذا كان حامال لرخصة تفجري صادرة مبوجب اللوائح اليت تسمح حلامل مثل هذه ‘ ١‘تفجري إالّ 

إذا كان حتت ‘ ٢‘الرخصة بإعداد الشحنة املتفجرة أو القيام بعملية التفجري، حسب احلالة، أو 
  .اإلشراف املباشر لشخص حيمل مثل هذه الرخصة
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  ٢رفق امل
  

  ترتيبات املرافق النافذة/اتفاقات
 )٢٠١٢أغسطس / آب٣١حىت (

  
ترتيبات املرافق الالزمة فيما يتعلق بالدول املضيفة التـسع والثمـانني املنـصوص عليهـا             /من بني العدد اإلمجايل التفاقات    

ــع علــى   ١يف املرفــق  ــها ٤٣ بربوتوكــول املعاهــدة، مت التوقي ــذة ٣٥، من  ٢٠١٢أغــسطس /وحــىت آب.  هــي اآلن ناف
  . من الدول الست واألربعني املتبقية٢١كانت املفاوضات جارية مع 

  
 :اإلعفاء من

  رقم الوثيقة الدولة املوقِّعة 
 وتاريخ صدورها

اتفاقية األمم املتحدة
تنطبق، مع تعديل ما 

 يلزم تعديله
الضرائب 
 املباشرة

 الضرائب غري املباشرة
 )رّد املبالغ املدفوعة(

الرسوم 
جلمركيةا

 CTBT/LEG.AGR/24 األرجنتني١
 ٢٠٠٤X X X Xأبريل / نيسان٢٦

 CTBT/LEG.AGR/7 أستراليا٢
ممنوحة بواسطة ( ٢٠٠٠X Xأغسطس / آب٢٥

 X )لوائح

 CTBT/LEG.AGR/10 كندا٣
 ٢٠٠١X X X Xفرباير / شباط١٢

مجهورية أفريقيا ٤
 الوسطى

CTBT/LEG.AGR/38 
 X X X X ٢٠١١فرباير / شباط٢

 CTBT/LEG.AGR/4 جزر كوك٥
   X X ٢٠٠٠مايو / أيار٣٠

اجلمهورية ٦
 التشيكية

CTBT/LEG.AGR/23 
 X X X X ٢٠٠٤مارس / آذار١٠

 CTBT/LEG.AGR/5 فنلندا٧
 ٢٠٠٠X X X Xيونيه / حزيران٨

 CTBT/LEG.AGR/25 فرنسا٨
 X X X X ٢٠٠٤مايو / أيار١٧

 CTBT/LEG.AGR/29 غواتيماال٩
 ٢٠٠٥X X X Xسبتمرب /ل أيلو١٣

 CTBT/LEG.AGR/30 آيسلندا١٠
 X X X X ٢٠٠٦فرباير / شباط٦

 CTBT/LEG.AGR/3 األردن١١
 X X X X ٢٠٠٠فرباير / شباط١٠

 كازاخستان١٢
CTBT/LEG.AGR/35  

/  كانون األول١٢
  ٢٠٠٨ديسمرب 

X X X X 

  CTBT/LEG.AGR/2 كينيا١٣
 ٢٠٠٠X X X Xفرباير / شباط١٠



CTBT/PTS/INF.1204 
Page 31 

V.12-56500 

 :اإلعفاء من
  رقم الوثيقة الدولة املوقِّعة 

 وتاريخ صدورها

اتفاقية األمم املتحدة
تنطبق، مع تعديل ما 

 يلزم تعديله
الضرائب 
 املباشرة

 الضرائب غري املباشرة
 )رّد املبالغ املدفوعة(

الرسوم 
جلمركيةا

  CTBT/LEG.AGR/17 وريتانيام١٤
 ٢٠٠٣X X X Xسبتمرب / أيلول٢٩

 املكسيك١٥
CTBT/LEG.AGR/40  

/  تشرين األول٢٨
 ٢٠١١أكتوبر 

X X  X 

  CTBT/LEG.AGR/12 منغوليا١٦
 ٢٠٠١X X X Xأغسطس / آب٨

  CTBT/LEG.AGR/36 ناميبيا١٧
 X X X X ٢٠٠٩مايو / أيار٤

 نيوزيلندا١٨
CTBT/LEG.AGR/9  

يناير /ون الثاين كان٥
٢٠٠١ 

X X  X 

 النيجر١٩
CTBT/LEG.AGR/8  

ديسمرب / كانون األول١
٢٠٠٠ 

X X  X 

  CTBT/LEG.AGR/15 النرويج٢٠
 ٢٠٠٢X X X Xيونيه / حزيران١٩

  CTBT/LEG.AGR/14 باالو٢١
 ٢٠٠٢X X X Xيونيه / حزيران١٤

 بنما٢٢
CTBT/LEG.AGR/20  

/  كانون األول١٩
 ٢٠٠٣ديسمرب 

X X X X 

  CTBT/LEG.AGR/31 باراغواي٢٣
 X X X X ٢٠٠٦فرباير / شباط٦

  CTBT/LEG.AGR/16 بريو٢٤
    ٢٠٠٢Xأغسطس / آب١

  CTBT/LEG.AGR/22 الفلبني٢٥
 X X X X ٢٠٠٤مارس / آذار١٠

 رومانيا٢٦
CTBT/LEG.AGR/27  

نوفمرب / تشرين الثاين٤
٢٠٠٤ 

X X X X 

االحتاد الروسي٢٧
CTBT/LEG.AGR/33  

يناير / كانون الثاين١٦
٢٠٠٧ 

X X  X 

  CTBT/LEG.AGR/32 السنغال٢٨
 X X X تطبيق جزئي٢٠٠٦أبريل / نيسان١١

 جنوب أفريقيا٢٩
CTBT/LEG.AGR/1  

/  تشرين األول١٢
 ١٩٩٩أكتوبر 

X X X X 
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 :اإلعفاء من
  رقم الوثيقة الدولة املوقِّعة 

 وتاريخ صدورها

اتفاقية األمم املتحدة
تنطبق، مع تعديل ما 

 يلزم تعديله
الضرائب 
 املباشرة

 الضرائب غري املباشرة
 )رّد املبالغ املدفوعة(

الرسوم 
جلمركيةا

 إسبانيا ٣٠
CTBT/LEG.AGR/21  

/  كانون األول١٩
 ٢٠٠٣ديسمرب 

اتفاقية األمم املتحدة 
 الوكاالت
 املتخصصة

X X X 

  CTBT/LEG.AGR/41 أوغندا٣١
 ٢٠١٢X X X Xيونيه / حزيران٢٠

  CTBT/LEG.AGR/11 أوكرانيا٣٢
 X X X  ٢٠٠١مايو / أيار٣

  CTBT/LEG.AGR/26اململكة املتحدة ٣٣
 ٢٠٠٤X X X Xسبتمرب / أيلول١٥

زانيا  مجهورية تن٣٤
 املتحدة

CTBT/LEG.AGR/34  
/  كانون األول١٩

 ٢٠٠٧رب ديسم
X X X X 

  CTBT/LEG.AGR/13 زامبيا٣٥
 X X X X ٢٠٠٢فرباير / شباط٤

  



CTBT/PTS/INF.1204 
Page 33 

V.12-56500 

  ٣املرفق 
  

  حملة عامة عن الضرائب والرسوم املسدَّدة
  )٢٠١٢أغسطس / آب٣١حىت (

  
  ، كــان املبلــغ املتــراكم اإلمجــايل للــضرائب ورســوم اجلمــارك املــسدَّدة حــىت     ٢٠١١-١٩٩٨خــالل الفتــرة   -١

ويعــرض آخــر تقريــر عــن أداء .  دوالرا أمريكيــا٣ ٥٦٣ ١٥٣ قــد بلــغ ٢٠١١مرب ديــس/ كــانون األول٣١
) ٢٦٨، الـصفحة    ٢٠١٢مـايو   / املؤرخة أيار  CTBT/PTS/INF.1177الوثيقة   (٢٠١١الربنامج وامليزانية لعام    

  :املعلومات التالية عن الضرائب والرسوم اجلمركية املسدَّدة
  

 دوالرات الواليات املتحدة  السنة
٥ ٧٨٠ ١٩٩٨ 
١٥٢ ٥٢٠ ١٩٩٩ 
٥٨ ١٤٣ ٢٠٠٠ 
١٥١ ٧٦٨ ٢٠٠١ 
٢٧١ ٩٢١ ٢٠٠٢ 
١٩٢ ٨٣٩ ٢٠٠٣ 
٢٤٥ ٧٩٩ ٢٠٠٤ 
٧٥٠ ٩٤٦ ٢٠٠٥ 
٢٨٨ ٣٣٥ ٢٠٠٦ 
٣٣١ ٤٠٥ ٢٠٠٧ 
٢٩٥ ١١٦ ٢٠٠٨ 
٢١٨ ٣٨١ ٢٠٠٩ 
٢٩٥ ٤٣٥ ٢٠١٠ 
٣٠٤ ٧٦٥ ٢٠١١ 
     ٣ ٥٦٣ ١٥٣ اجملموع

، تعكف األمانة الفنية املؤقتـة علـى تتبـع هـذا النـوع مـن اإلنفـاق بطريقـة         ٢٠١٠يناير / كانون الثاين  ١ومنذ    -٢
العامـل ألـف والفريـق العامـل بـاء عـن       منهجية ومبزيـد مـن التفـصيل وعلـى تقـدمي تقـارير شـفوية إىل الفريـق          
  . املبالغ املسددة كضرائب ومجارك وأثرها على التكاليف وتوافر البيانات

    
  طلبات استرداد املبالغ املسددة 

مجارك إىل مجيع البلـدان     /، بعث األمني التنفيذي بطلبات السترداد املبالغ املسددة كضرائب        ٢٠١٢مارس  /يف آذار   -٣
ومل حتقـق هـذه الطلبـات جناحـاً إالّ نـادراً، فعلـى سـبيل          . ٢٠١١ارك علـى اللجنـة يف عـام         مج/اليت فرضت ضرائب  

بيـد أن مثـة     .  يف املائـة مـن ضـريبة القيمـة املـضافة           ٣، جرى استرداد أقـل مـن        ٢٠١١-٢٠٠٧ الفترةاملثال، خالل   
  .٢٠١٢ عام اجتاهاً حنو التزايد يف ردود الدول املوقعة اإلجيابية على طلبات استرداد الضرائب يف
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  ٤املرفق 
  

  برنامج األمانة الفنية املؤقتة للمساعدة القانونية
  )٢٠١٢أغسطس / آب٣١حىت (

  
بـشأن موضـوع تـدابري      ) األمانـة (ُيمكن للدول اليت توّد التشاور مع األمانـة الفنيـة املؤقتـة             . املساعدة الثنائية   -١

 أو رقمـــي اهلـــاتف legal.registry@ctbto.orgالتنفيـــذ الوطنيـــة أن تتـــصل بالـــسجل القـــانوين علـــى العنـــوان 
بناء على الطلـب احلـصول علـى تعليقـات األمانـة       وميكن أيضا. 6107 26030 1 43+ أو  6371 26030 1 43+

أغـسطس  /وقـد ُعقـدت خـالل الفتـرة آب        . على مشاريع التشريعات وغـري ذلـك مـن املـساعدة ذات الـصلة             
دول موقّعة، بناء علـى طلبـها، ملناقـشة مـشاريع            مشاورات ثنائية مع ست      ٢٠١٢أغسطس  / آب - ٢٠١١

  .تشريعاهتا وغري ذلك من التدابري الوطنية
ُتقـدِّم األمانـة، يف إطـار برناجمهـا للمـساعدة           .  اإليـضاحية  الدورات التدريبيـة وحلقـات العمـل والعـروض          -٢

دراسـية ودورات  القانونية، عروضا عـن تنفيـذ التـدابري الوطنيـة بـصورة روتينيـة يف حلقـات عمـل وحلقـات              
  : وبالنسبة للسنة املاضية، جتدر اإلشارة إىل ما يلي. تدريبية وغريها من األنشطة اخلارجية

 ٥ إىل ١حلقة عمل رائدة بشأن تشريعات تنفيذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ُعقدت من        )أ(  
ــوفمرب /تــشرين الثــاين ــة إتاحــة حمفــل خلــرباء مــن ثــالث دول موقعــ   ٢٠١١ن ــوا   بغي ــة لكــي حيلّل ة طالب

ويناقشوا، يف سياق األحكام الوطنية القائمة، العناصر الرئيسية لتشريعات تنفيذ املعاهدة، مبا يف ذلـك        
وكان اهلدف هـو تـوفري مـدخالت ملـشاريع التـشريعات احملتملـة والعتمـاد           . خالل املرحلة التحضريية  

ــة املقدمــة     ــة مــن خــالل املــساعدة القانوني ــذ وطني ــدابري تنفي ــهوج   ت ــادل اخلــربات والن ــة وتب  مــن األمان
وقد وفّـرت نتـائج حلقـة العمـل، باعتبارهـا مـشروعا رائـدا،               . ووجهات النظر الوطنية بني املشاركني    

وُيتاح تقرير حلقة العمـل     . مدخالت قّيمة من أجل مواصلة تطوير برنامج األمانة للمساعدة القانونية         
  .املوقع الشبكي للجنة يف الوقت املناسبمن األمانة بناء على الطلب، كما سُينشر يف 

ــا يف         )ب(   ــشريعات ُعقــدت يف فيين ــشأن إعــداد اســتبيان عــن الت ــة عمــل ب ــوز١٩حلق ــه / مت  ٢٠١٢يولي
وقد ُعقدت حلقة العمـل يف شـكل دورة اسـتغرقت نـصف             . مبشاركة ممثلني من تسعة بلدان موقّعة     

 ٢٠-١٦(عنيـة مببـادرة تطـوير القـدرات         يوم، وذلك خالل الـدورة الدراسـية الـسياساتية املكثفـة امل           
 كـأداة للتقيـيم      التشريعات قبل حلقة العمل    بشأنمأل املشاركون استبيانا    وقد  ). ٢٠١٢يوليه  /متوز

وأّدى ذلــك إىل تيــسري تبــادل املعلومــات . الــذايت الــوطين وناقــشوه بــشكل نــشط خــالل االجتمــاع
 غريهـا مـن التـدابري الوطنيـة يف خمتلـف الـنظم           واستبانة العناصر الالزمة لتـدابري تنفيـذ التـشريعات أو         

وُيتــاح تقريــر حلقــة العمــل مــن األمانــة بنــاء علــى . القانونيــة مــع احتــرام خمتلــف الثقافــات القانونيــة
  .الطلب، كما سُينشر يف املوقع الشبكي للجنة يف الوقت املناسب
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م اإللكتروين بتمويـل مـن االحتـاد    وقد أُعدت وحدة عن تدابري التنفيذ الوطنية من أجل برنامج التعل            )ج(  
وهــذه الوحــدة متاحــة بالفعــل جبميــع اللغــات الرمسيــة وجيــري اســتخدامها يف الــدورات    . األورويب
  .التدريبية

ــشامل        -٣ ــة وغــري ذلــك مــن األدوات املتاحــة يف املوقــع الــشبكي ملنظمــة معاهــدة احلظــر ال املــواد املرجعي
  )مانة بناء على الطلبُتتاح ُنسخ مطبوعة من األ(للتجارب النووية 

  
 العنوان الوصف الوثيقة

متاحة باإلنكليزية والفرنسية   دليل التوقيع والتصديق
 واإلسبانية

www.ctbto.org/member-states/legal-resources/

معلومات أساسية للربملانيني عن 
معاهدة احلظر الشامل للتجارب 

 النووية 

  متاحة باإلنكليزية والفرنسية
 يةواإلسبان

  سوف ُتتاح ُنسخ حمّدثة باللغات
 ٢٠١٣الرمسية األخرى يف عام 

www.ctbto.org/fileadmin/content/reference/out

reach/ctbto_guide_parliamentarians.pdf 

دليل تشريعات تنفيذ معاهدة 
 احلظر الشامل للتجارب النووية 

  تتضمن أشكاال خمتلفة
 للتشريعات النموذجية

 ية فقطمتاحة باإلنكليز  

  سوف ُتتاح ُنسخ حمّدثة باللغات
 ٢٠١٣الرمسية األخرى يف عام 

www.ctbto.org/member-states/legal-

resources/national-implementation-measures/ 

قاعدة بيانات تشريعات التنفيذ 
الوطنية اخلاصة مبعاهدة احلظر 

 الشامل للتجارب النووية 

  تتضمن تشريعات وطنية تتعلق
جارب النووية وتشريعات بالت

 نووية ذات صلة أخرى

www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/pdf/Leg

al_documents/National_provisions_database-

online_july2011.pdf 

استبيان بشأن التشريعات 
اخلاصة مبعاهدة احلظر الشامل 

 للتجارب النووية 

  أُعدت لتيسري تقييم التدابري الوطنية
قد تلزم لتنفيذ معاهدة احلظر اليت 

 الشامل للتجارب النووية 

  سوف ُتتاح ُنسخ حمّدثة باللغات
 ٢٠١٣الرمسية األخرى يف عام 

 متاحة باإلنكليزية واإلسبانية بناء على الطلب

  


