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      متهيد  -١
للتـصديق علـى معاهـدة      ب   هذا املنشور من أجل مساعدة الربملـانيني وغريهـم مـن املـسؤولني علـى التأهُّـ                 دَّأُِع

 علــى  مــوجزاً لألحكــام األساســية لتلــك املعاهــدة عــالوةًم املنــشوُرويقــدِّ. احلظــر الــشامل للتجــارب النوويــة
لها للدول األطراف وااللتزامـات الـيت سـتقع علـى تلـك            فُكْمعلومات أساسية تتعلق باملعاهدة واحلقوق اليت تَ      

  .الدول عند بدء نفاذ املعاهدة



 

5 

       األساسيةااللتزامات  -٢
      املادة األوىل

 دولة طرف بعدم إجراء أيِّ تفجري من تفجريات جتارب األسلحة النووية أو أيِّ تفجـري                تتعهَّد كلُّ   ‐١
  . نووي من هذا القبيل يف أيِّ مكان خيضع لواليتها أو سيطرهتاتفجرينووي آخر، وحبظر ومنع أيِّ 

  
تفجـريات   ب يف إجـراء أيِّ تفجـري مـن   االمتناع عن التـسبُّ  على ذلك، ب دولة طرف، عالوةً   تتعهَّد كلُّ   ‐٢

  .طريقة كانت جتارب األسلحة النووية أو أيِّ تفجري نووي آخر، أو التشجيع عليه أو املشاركة فيه بأيِّ
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      ملاذا التصديق على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية؟  -٣

      
كوك الـيت شـهدت      معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية هي، يف اجملال الذي تتناولـه، أحـد أكثـر الـصُّ                 إنَّ

ا أسـباب هـذا التأييـد       أمَّـ .  حالـة تـصديق    ١٦١ حالـة توقيـع و     ١٨٣إقباالً على االنضمام إليها حيث شهدت       
 تفجريات جتـارب نوويـة، إسـهاماً        سهم املعاهدة، حبظرها ومنعها إجراء أيِّ      أوالً تُ  :العارم فهي واضحة جلية   

وهـي تـضع قيـوداً علـى تطـوير          .  مـن الـصعيد اإلقليمـي والـصعيد العـاملي          ا يف السلم واألمن علـى كـلٍّ       أساسي
ل يف اقتناء أول جهـاز      من الصعوبات اليت تواجه الدو      كبري جدا  ا يزيد إىل حدٍّ   األسلحة النووية وحتسينها؛ ممَّ   

م عليهـا    يف املنـاطق الـيت خيـيِّ       وهي بذلك تبين الثقة بني الدول، خاصةً      . نووي أو يف تطوير أسلحة أكثر فتكاً      
  . يف منع االنتشار ونزع السالح النووينيسهم إسهاماً حامساً جداشبح احلرب النووية، وُت

هـا  إنَّ:  معـىن الكلمـة    يعتها ذاهتا، فهي معاهدة شاملة بكـلِّ       الدعم الذي حتظى به املعاهدة ينبع أيضاً من طب         إنَّ
غرة اليت تشوب معاهـدة      الثَّ  تفجريات نووية أخرى؛ وتسدُّ     تفجريات جتارب األسلحة النووية وأيَّ     حتظر كلَّ 

جــرى يف كــل  حظــر التجــارب الــيت ُتلُفُــكْ هــي َت إذ١٩٦٣ْاحلظــر اجلزئــي لتجــارب األســلحة النوويــة لعــام 
 الـدول األعـضاء،     جرى حتت األرض؛ وهي تسري بالطريقة ذاهتا على كـلِّ         ا فيها التجارب اليت تُ    البيئات، مب 

 يف   الـدول األعـضاء فرصـاً متـساويةً        ر لكـلِّ   اعتبـار آخـر؛ وهـي تـوفِّ         النظر عـن وضـعها النـووي أو أيِّ         بغضِّ
يح لتلك الدول أن تشارك علـى قـدم         ا يت الع على البيانات اليت يولِّدها نظام الرصد اخلاص باملعاهدة، ممَّ         االطِّ

  .ق اخلاصة باملعاهدةاملساواة مع غريها يف أنشطة التحقُّ
تكتفـي بطمأنـة     فهـي ال  .  كـربى   سياسـيةً  ق من االمتثال للمعاهدة يعطيها قيمـةً       قابلية التحقُّ  والواقع يقول إنَّ  
ل يف ردع  على ذلك من فائدة تتمثَّب جتربة نووية دون الكشف عنها، مع ما يترتَّر إجراء أيِّالدول إىل تعذُّ

دات مماثلة ما هي تضفي على تعهُّية على األسلحة؛ وإنَّعي إىل إجراء جتارب سرِّذوي النوايا الشريرة عن السَّ
فالدول األعضاء يف املناطق اخلالية من األسـلحة النوويـة، مـثالً،            . ق الفعلي من االلتزام هبا    أخرى قابلية التحقُّ  

د مـن خـالل   ا ضد التجـارب النوويـة؛ وتعمـل املعاهـدة علـى ترسـيخ هـذا التعهُّـ                  موقفاً قانوني  خذت بالفعل اتَّ
  .إعادة تأكيده على صعيد عاملي وإخضاعه آللية َتحققٍ

ل، فُـ كْ منظمة دولية علمية يَ    دها أيُّ الع على البيانات اخلام ونواتج البيانات اليت تولِّ        االطِّ أضف إىل ذلك أنَّ   
متلــك  دة الــيت تنطــوي علــى احتمــال إجــراء جتربــة نوويــة، للــدول األعــضاء الــيت ال   املعقَّــحــىت يف األوضــاع

 الكـشف عـن التجـارب النوويـة      إنَّ. ة وسـديدة  خاذ قرارات مستقلَّ  إمكانيات رصد خاصة هبا القدرةَ على اتِّ      
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ب  هلـو مثـال طيِّـ      ٢٠١٣ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦األعـوام   املعلنة اليت أجرهتا مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة يف           
  .رات األسَس اليت تستند إليها الدول يف تدبُّر هذا األمرعلى الكيفية اليت ترسي هبا الركائُز التقنية لتلك التطوُّ

ب هبـا، اختبـاراً ألداء نظـام الرصـد اخلـاص باملعاهـدة يف                تكـن غـري مرحَّـ      كما شكَّلت تلـك األحـداث، وإنْ      
 حـدث مـن تلـك        الـدول األعـضاء مبعلومـات عـن توقيـت كـلِّ            جممله؛ حيث سـارع ذلـك النظـام إىل تزويـد          

ن  ذلـك النظـام قـد حتـسَّ        وسرعان ما أصـبح واضـحاً للعيـان أنَّ        . تهاألحداث وعن عمقه وموقعه ومقدار شدَّ     
 أداء ذلـك     يف أنَّ  ولـيس هنـاك أدىن شـكٍّ      . ه بلـغ مـستوى رفيعـاً مـن العوليـة           السنني وأنَّـ   ناً هائالً على مرِّ   حتسُّ

  . تلك األوقات العصيبة قد أسهم أيضاً يف التأييد العريض الذي حتظى به املعاهدةالنظام يف
راد إىل اإلمكانــات اهلائلــة الــيت تنطــوي عليهــا التطبيقــات املدنيــة والعلميــة        طِّا ُينظــر بــ ،ويف الــسياق ذاتــه 

. ق التـابع للمعاهـدة  م التحقُّـ  َيْخلفهـا نظـا     قَيِّمـةً  لتكنولوجيات الرصد اخلاصة باملعاهدة باعتبارها آثاراً جانبيـةً       
لت يف زلزال توهوكـو والتـسونامي       جريت يف سياق األحداث املأساوية اليت متثَّ      وقد أظهرت القياساُت اليت أُ    

ة يف  اســتعداَد ذلــك النظــام لإلســهام بقــو٢٠١١َّمــارس /دايتــشي يف آذار-واحلــادث النــووي يف فوكوشــيما
  .لتعاون مع مراكز التحذير من التسونامي من خالل ا خاصةً،جهود التخفيف من الكوارث

ى زماَم مصرينا ومصري األجيال القادمة ولكي ُنظهـر زعامَتنـا الـسياسية ولكـي                فقد آن األوان لكي نتولَّ     ،لذا
  . تفجريات جتارب نووية حنظر إىل األبد إجراء أيِّقاؤه بأنْقي كلَّ شرٍّ ميكن اتِّنتَّ
      

  ربويينا زالّس
  األمني التنفيذي

  لجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويةال
  ٢٠١٣نوفمرب /فيينا، تشرين الثاين
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    نطاق معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية  -٤
اهلدف من معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية وغرضها هو احلظر الشامل لـتفجريات جتـارب األسـلحة        

  تضع قيـوداً علـى اسـتحداث       وهي، إذْ . ق منها الة ميكن التحقُّ  خرى بطريقة فعَّ  النووية وأيِّ تفجريات نووية أ    
سهم ي دوراً حامساً يف منـع االنتـشار ونـزع الـسالح النـوويني وتُـ               ما تؤدِّ ، إنَّ األسلحة النووية وحتسينها نوعيا   

  .من األمن واألمان يف العاملٍد بذلك يف حتقيق مزي
منظمــة معاهــدة احلظــر الــشامل (ز النفــاذ، إىل إنــشاء منظمــة دوليــة ا حيِّــي هــذه املعاهــدة، عنــد دخوهلــوســتؤدِّ

ن املنظومة اليت وتتضمَّ. ق من االمتثال للمعاهدة تنفيذَ أحكامها، مبا فيها أحكام التحقُّلُفُكَْت) للتجارب النووية
ه الرئيـسي يف منظمـة       يقـع مقـرُّ     يدعمـه مركـُز بيانـات دويل       ق نظاَم رصد دوليـا    أُنشئت من أجل أغراض التحقُّ    

 أيـضاً علـى تـدابري لبنـاء الثقـة وعلـى عمليـة              املعاهـدة  وتـنصُّ . احلظر الشامل للتجارب النووية يف فيينا بالنمـسا       
 جيـوز للـدول   ،ويف هنايـة املطـاف  .  القلـق مـن احتمـال عـدم االمتثـال للمعاهـدة      تشاور وإيضاح فيما إذا استمرَّ    
 مـن أجـل إيـضاح مـا إذا كـان هنـاك تفجـري                 أن جتـري تفتيـشاً موقعيـا       املذكورةاألعضاء أن تطلب إىل املنظمة      

  . ينتهك املعاهدةجري على حنوٍنووي قد أُ
تـة  تاً اللجنة التحضريية ملنظمة املعاهـدة وأمانتـها التقنيـة املؤقَّ   ز النفاذ تعكف مؤقَّحني دخول املعاهدة حيِّ إىل  و

ى حمطـات نظـام الرصـد الـدويل مجـع           وتتولَّ. يانات الدويل يف فيينا على تشغيل نظام الرصد الدويل ومركز الب        
 ُتـوزَّع تلـك البيانـاُت علـى       ة؛ مثَّ البيانات السيزمية والصوتية املائيـة ودون الـسمعية وبيانـات النويـدات املـشعَّ             

من ويعاجل املركز أيضاً البيانات اخلام اليت ترد من احملطات . الدول األعضاء من خالل مركز البيانات الدويل
  .ق من تنفيذ املعاهدة منها منتجات وخدمات ذات طابع حمايد تدعم مسؤوليات التحقُّستمدَّأجل أن َي

    
     ومغزاها،تاريخ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية  -٥

شار إليهـا أيـضاً يف بعـض        الـيت يُـ   ( بدأ نفاذ معاهدة احلظر اجلزئي لتجارب األسلحة النوويـة           ،١٩٦٣يف عام   
 تلـك املعاهـدة يف الوقـت الـراهن          وتـضمُّ ). باسم معاهدة احلظـر احملـدود لتجـارب األسـلحة النوويـة           األحيان  
 تفجريات نووية يف اجلو وحتت املاء ويف الفضاء اخلارجي، وكـذلك        دولة طرفاً؛ وهي حتظر إجراء أيِّ      ١٣٥
جـرى  ليميـة للدولـة الـيت يُ      ة خـارج احلـدود اإلق     ب الـتفجري يف وجـود شـظايا مـشعَّ          بيئة أخرى إذا تسبَّ    يف أيِّ 

  .التفجري ضمن واليتها القضائية أو حتت سيطرهتا
ويف أعقاب العديد من احملاوالت الفاشلة للتفاوض بشأن فرض حظر شـامل علـى التجـارب جـرى يف هنايـة                     
املطاف، يف مؤمتر نزع السالح يف جنيف، التفاوض بشأن معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية وصـياغة                

وبـذلك أفـضى إبـرام معاهـدة احلظـر الـشامل         . ١٩٩٦ فُتح باُب التوقيع عليهـا يف نيويـورك يف عـام             ا مثَّ هنصِّ
تها الدول األطراف يف معاهـدة احلظـر اجلزئـي لتجـارب            للتجارب النووية إىل حتقيق أحد األهداف اليت توخَّ       

، أال وهـو وقـف مجيـع      ١٩٦٨ ومعاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة لعـام              ١٩٦٣األسلحة النوويـة لعـام      
  .تفجريات جتارب األسلحة النووية إىل األبد

وكان إبرام معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية أحد الشروط اليت وافقـت الـدول األطـراف يف معاهـدة                   
عــدم انتــشار األســلحة النوويــة علــى أساســها علــى متديــد هــذه املعاهــدة األخــرية إىل أجــل غــري مــسمَّى يف     
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، ٢٠٠٠ويف املــؤمتر االستعراضــي لألطــراف يف معاهــدة عــدم انتــشار األســلحة النوويــة لعــام   . ١٩٩٥ عــام
خلصت الدول األطراف فيها إىل أنَّ التوقيع على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويـة والتـصديق عليهـا             

ــة واملتدرِّ  "ودخوهلــا حيِّــز النفــاذ   ــة األوىل يف اجلهــود املنهجي ــة لتنفيــذ املــادة  جــة املهــي اخلطــوات العملي بذول
 أدرج األمني ،ويف هذه السنة ذاهتا. ، هبدف نزع السالح"السادسة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

دة األطـراف األساسـية     العام لألمم املتحدة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويـة ضـمن املعاهـدات املتعـدِّ              
خاذ إجـراءات   ا دفع بالعديد من الدول إىل اتِّ      املتحدة الرئيسيةَ، ممَّ  د أهداَف األمم    اخلمس والعشرين اليت جتسِّ   

  .بشأن هذه املعاهدة خالل مجعية األلفية وبعدها
 لفـرص دخــول معاهـدة احلظــر الـشامل للتجــارب     وضــروريةٌ قويـةٌ  أُعطيـت دفعــةٌ ،٢٠٠٩أبريــل /ويف نيـسان 

اللتماس موافقة  " على الفور سعياً حثيثاً   "ته ستسعى   النووية حيِّز النفاذ بإعالن الرئيس باراك أوباما أنَّ حكوم        
، ٢ كما أشارت دول أخرى من دول املرفق. جملس شيوخ الواليات املتحدة على تصديق البلد على املعاهدة

وأضــاف تــصديق . هــا حريــصة هــي األخــرى علــى التــبكري بــدخول املعاهــدة حيِّــز النفــاذ مثــل الــصني، إىل أنَّ
ومن الشواهد اإلضـافية علـى      .  أخرى  دفعةً قويةً  ٢٠١٢فرباير  /يف شباط ) ٢ملرفق  وهي من دول ا   (إندونيسيا  

 الذي حظي به القراُر السنوي اخلـاص باملعاهـدة الـصادر يف    احق املعاهدةُ الدعُم السَّالدعم الدويل الذي تلقاهُ   
ز النفـاذ   املعاهـدةَ حيِّـ   اللجنة األوىل للجمعية العامة لألمم املتحدة؛ وطلُب جملـس األمـن إىل الـدول أن ُتـدخل                  

؛ ومستوى احلضور املرتفع بشكل مل يسبق له مثيل يف املؤمترات املعنية بتسهيل       ١٨٨٧حسبما جاء يف القرار     
وقـد  .  كـل عـامني يف نيويـورك   ُدقَـ ْعبدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، وهـي املـؤمترات الـيت تُ             

 ٢٠١٠عراضي لألطراف يف معاهدة عدم انتشار األسـلحة النوويـة لعـام             أعادت الوثيقةُ اخلتامية للمؤمتر االست    
 النفـاذ باعتبارهـا عنـصراً       زالتأكيَد على األمهية احلامسة لدخول معاهـدة احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة حيِّـ                

ل نـزع    الوثيقـة أدرجـت يف خطـة عمـ         بل إنَّ . زع السالح وعدم االنتشار النوويني       يف النظام الدويل لن    أساسيا
  .السالح النووي عدداً من التدابري أشار مخسةٌ منها إىل معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

    
    فوائد االنضمام إىل عضوية املعاهدة  -٦
سهم عـرب عـن دعمهـا لعـدم االنتـشار ونـزع الـسالح النـوويني وتُـ          إىل املعاهـدة تُ     الدول األعضاء اليت تنـضمُّ     إنَّ

 عـريض   صـوهتا إىل صـوت جمتمـعٍ   لم واألمن اإلقليميني والعامليني؛ وهي بذلك تضمُّتتباب السِّ يف اس  إسهاماً قويا 
وقد .  حالة توقيع أو تصديق تزيد من القيمة السياسية للمعاهدة          كلَّ إنَّ. من الدول اليت جتمع بينها رؤيةٌ واحدة      

  . جتارب نوويةإلجراء أيِّساعدت املعاهدة، حىت قبل بدء نفاذها، على إرساء عرف دويل قوي مناهض 
 تفجري من هذا القبيل هـي التزامـات    تفجريات نووية وحظر ومنع أيِّلة يف عدم إجراء أيِّ  االلتزامات املتمثِّ و

 لُفُكْ متني َي املعاهدة صكٌّوهذا معناه أنَّ.  النظر عن وضعها النوويتسري على مجيع الدول األعضاء بغضِّ    
علـى  " الحقـاً "ر دلـيالً   جتربـة نوويـة تـوفِّ    أيَّ ومبا أنَّ . ى نزع السالح النووي   عدم االنتشار النووي وحافز عل    

ل املعاهـدة تـشكِّ     فـإنَّ  ،حها النـووي  ة الدولة فيما يتعلـق مبواصـلة برنـامج تـسلُّ           وال رجعة فيه على نيَّ     حنو باتٍّ 
  .وبني إساءة استخدامهالمي احلاجز األخري والواضح الذي يفصل بني استخدام الطاقة النووية املشروع السِّ

 مرفقـاً والـيت جيـري حاليـاً بناؤهـا طبقـاً للمعاهـدة               ٣٣٧وتتوزَّع مرافق نظام الرصد الدويل اليت يبلغ عـددها          
خمترب  ١٦ و،ة حمطة نويدات مشع٨٠َّ و، حمطة دون مسعية٦٠ و، حمطة مائية صوتية  ١١ و ، حمطة سيزمية  ١٧٠(
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ــة مثــل القطــب الــشمايل    علــى خمتلــف أحنــاء العــامل، مبــ  ) ةنويــدات مــشعَّ ــة للغاي ا يف ذلــك بعــض املنــاطق النائي
بلـداً مـن     ٨٩ يستضيف   إذْ: دة األطراف  هذا النظام يضرب بذلك املثال على النُُّهج املتعدِّ         أنَّ أْي. وأنتاركتيكا

د وحيـدِّ . الشمال واجلنوب، ومن الشرق والغرب، شبكةَ مرافق ال يستطيع أيُّ بلـد أن يبنيهـا وينـشرها مبفـرده                  
يف  ٨٥ومـع االنتـهاء مـن إقامـة         .  بالربوتوكول امللحق باملعاهدة هذه البلدانَ ومواقَع احملطـات الدقيقـةَ          ١املرفُق  
  .ز النفاذ على طريق التحضري لدخول املعاهدة حيِّ قُطع شوطٌ طويلٌ،تقريباً من حمطات النظاماملائة 

األعــوام وريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة يف لت جتــارب األســلحة النوويــة الــيت أعلنــت عنــها مجهشــكَّقــد و
وتربهن اإلدانـة الدوليـة     .  أخطَر امتحان واجهه العرف املناهض للتجارب النووية       ٢٠١٣ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦

 كما. ية اجملتمع الدويل يف الدفاع عن احلظر العاملي املفروض على التجارب النووية   لتلك األحداث على جدِّ   
 الرصد الدويل اجتياز اختبارات أداء؛ حيث برهن أداؤه السريع واملتكامـل  فرضت تلك األحداث على نظام    

وقـد  .  النظام قد بلغ مـستوى عوليـة رفيعـاً   سق أثناءها، وإن مل يكن أداًء كامل األوصاف متاماً، على أنَّ          واملتَّ
 جتربـة  َر إجـراء أيِّ  ذُّ تعـ  لُفُـ كْ ما استثمرته فيه الدول األعـضاء كـان اسـتثماراً عظـيم القيمـة يَ               أثبت النظام أنَّ  

  .نووية دون الكشف عنها
 مبقدور الدول األعضاء أن حتصل على البيانات اخلام وكذلك على منتجات البيانات املعالَجة اليت ينقلـها                 إنَّ

 وتـستطيع اللجنـة، كجـزء مـن    . مركز البيانات الدويل من خالل مركـز البيانـات الـوطين اخلـاص بكـل منـها       
اء القدرات، مساعدة الدول األعضاء على إقامة تلك املراكز الوطنية من خالل معاونتها             أنشطتها املتعلقة ببن  

ومن خالل خدمات الدعم ) على حنو يشمل الرباجميات والربط الساتلي مبركز البيانات الدويل(على إنشائها 
لي احملطــات صة جمانيــة ملــشغِّرهــا مكتــُب إســناٍد، وكــذلك مــن خــالل تقــدمي فــرص تدريبيــة متخصِّــ  الــيت يوفِّ
  .ومديريها

ق الـيت يفرزهـا نظـام الرصـد اخلـاص      الع علـى بيانـات التحقُّـ     هلـا االطِّـ    وجيوز أيضاً للدول األعضاء الـيت حيـقُّ       
ب عـة؛ منـها البحـث العلمـي، والتأهُّـ     باملعاهدة أن تستفيد من استخدام تلك البيانات يف جمـاالت مدنيـة متنوِّ   

وهناك يف الوقت احلاضر أكثر من      . ات املناخية، والتحذير من التسونامي    ؤللطوارئ، واألرصاد اجلوية والتنبُّ   
  .ى أحناء العاملون تلك البيانات يف شتَّ مستخدماً يتلق١٢٨٥َّ

    
    التدابري التنفيذية الوطنية  -٧
  .روتينية تفتيشية عمليات أيِّ إجراء على أو بالتبليغ االلتزام وجوب على املعاهدة تنصُّ ال
  

 إلجراءاهتـا    دولـة طـرف بـأن تقـوم، وفقـاً          دة الثالثة من معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويـة كـلَّ          ُتلزم املا 
  . تدابري ضرورية لتنفيذ التزاماهتا مبوجب املعاهدةخاذ أيِّالدستورية، باتِّ

  
   كيف

لـة مبوجـب     بالفعل لتنفيذ التزامـات الدو      قد تكون التشريعات الوطنية القائمة كافيةً      ،يف بعض احلاالت    •
 .املعاهدة
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 جـزءاً مـن قانوهنـا الـوطين، قـد      ل فيهـا املعاهـدات تلقائيـا   يف معظم احلاالت، حىت يف الـدول الـيت تـشكِّ         •
 قـانون جديـد أو      تقتضي الضرورة تعديل التشريعات القائمة أو استكماهلا أو قد تقتضي الضرورة سنَّ           

لــك التــدابري جتــرَمي إجــراء تفجــري نــووي ومــنَح  ن توقــد تتــضمَّ .اعتمــاد لــوائح فرعيــة أو تــدابري إداريــة
 أدنـاه قائمـة     ٩وتـرد يف القـسم      . امتيازات وحصانات ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجـارب النوويـة         

  .مرجعية بتلك التدابري
  وخاصـةً  ، على مجيع التزامات الدولة مبوجـب املعاهـدة        ة القانون داخليا  ى يف إضفاء قوَّ   ل اهلدف املتوخَّ  ويتمثَّ

 األشـخاص اخلاضـعني      األنشطة اليت يضطلع هبا كلُّ     متكني الدولة من إنفاذ تلك االلتزامات قانوناً فيما خيصُّ        
  . يشمل توقيع عقوبات على منتهكيهالواليتها القانونية، وذلك على حنوٍ

    
   أين

ضع لواليتـها   مكـان آخـر خيـ    يف إقليم الدولة بكامله وكـذلك يف أيِّ ينبغي أن تكون التشريعات ساريةً      •
 .القضائية أو لسيطرهتا وفقاً للقانون الدويل

 متتــد تلــك التــشريعات خــارج أراضــي الدولــة لتــشمل األشــخاص الطبيعــيني الــذين حيملــون   ينبغــي أنْ  •
  . مكان أنشطة حتظرها املعاهدة يف أيِّجنسيتها من أجل منعهم من االضطالع بأيِّ

    
   مىت

 قد يلـزم وضـع   ،مَّومن ثَ. الوطنية املطلوبة سارية املفعول وقت بدء نفاذ املعاهدة     يلزم أن تكون التدابري التنفيذية      
  .املعاهدة  فور بدء نفاذ أن تكون التدابري التنفيذية الوطنية نافذةًلُفُكْترتيبات قبل ذلك بوقت كاٍف مبا َي

 التـشريعية دخـول      اشـترطت اهليئـة    ، املعاهدة يف بعض الدول اليت سبق هلا أن اعتمدت تشريعات ختصُّ           •
 .التشريعات حيِّز النفاذ عند دخول املعاهدة حيِّز النفاذ

ب فيها أو تـشجيعها أو حماولـة إجرائهـا       جرَّم عدد من الدول بالفعل إجراء التفجريات النووية أو التسبُّ           •
نـها  لت تلـك الـدول قواني  دَّوعَـ .  شـكل مـن األشـكال   شاركة فيهـا بـأيِّ  أو املساعدة على إجرائها أو امل     

 أو اعتمدت تلك الدول هذه التـشريعات باعتبارهـا دوالً تقـع يف              ، وقت تصديقها  اجلنائية تعديالً نافذاً  
 .مناطق خالية من األسلحة النووية

رت الدولــة اعتمــاَد القيــود الوطنيــة التنظيميــة املناهــضة للتجــارب النوويــة بــأثر   قــرَّ،يف حــاالت أخــرى  •
ة أو املـضادة لإلرهـاب أو       ز النفاذ، باعتبـار ذلـك مـن التـدابري البيئيَّـ           فوري، استباقاً لدخول املعاهدة حيِّ    

 .املستندة إىل سياسات أخرى

عة من الضوابط الداخلية اليت تستهدف      الة ووضع جمموعة متنوِّ    صار اعتماد وإنفاذ قوانني فعَّ     ،٢٠٠٤ومنذ عام   
سـيما ألغـراض تتعلـق باإلرهـاب، ِلزامـاً           المنع انتشار األسلحة النووية لدى اجلهات الفاعلة من غـري الـدول، و            

ومن شأن جترمي إجراء الـتفجريات النوويـة،        ). ٢٠٠٤لعام   (١٥٤٠على مجيع الدول مبوجب قرار جملس األمن        
 إىل التــدابري الراميــة إىل منــع احلــصول علــى املــواد أو  مــع فــرض عقوبــات متناســبة مــع خطــورة اجلرميــة، إضــافةً 

د أهداف األمن النووي داخل والية ا يعضِّي هذه األنشطة احملتملني؛ ممَّ  ردُع مرتكباألجهزة الالزمة للتفجريات،
  .خاذ أراضيها مالذاً آمناً ملن ُتخوِّل له نفُسه ممارسةَ هذه األنشطةالدولة القضائية وحيول دون اتِّ
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  . من تلك التشريعاتوتتيح أمانة اللجنة، عند الطلب، أمثلةً
 تضطلع هبـا اللجنـة التحـضريية للمعاهـدة والـدول األعـضاء مـن                فة اليت يتعيَّن أنْ   املكثَّ نظراً لألنشطة    ،وأخرياً

م َزلْـ تاً أثناء املرحلة التحـضريية، فقـد يَ  أجل إنشاء نظام الرصد الدويل ومركز البيانات الدويل وتشغيلهما مؤقَّ   
 .ال مع اللجنةون الفعَّن من التعاخاذ تدابري وطنية فورية من أجل استضافة حمطة رصد والتمكُّاتِّ
   
    السلطة الوطنية  -٨

  دولـة طـرف بتـسمية أو إقامـة    تنصُّ املادة الثالثة من معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية علـى أن تقـوم كـلُّ          
  ".األخرى صال باملنظمة وبالدول األطرافجهة الوصل الوطنية اليت جيري عن طريقها االتِّ"سلطة وطنية تكون 

ساسية للسلطة الوطنية هي تيسري التفاعل بني الدول ومنظمة معاهـدة احلظـر الـشامل للتجـارب                والوظيفة األ 
وقبل دخول املعاهدة حيِّز النفـاذ،  . النووية بشأن مجيع املسائل املتعلقة بتنفيذ املعاهدة بعد دخوهلا حيِّز النفاذ       

 بـسبب ضـرورة التعـاون مـع اللجنـة      تـة تكون غالبية الدول األعضاء قد أقامت على األقـل سـلطة وطنيـة مؤقَّ    
  .قعلى إنشاء نظام التحقُّ

 ما تكون السلطة الوطنية هـي الكيـان احلكـومي الـذي             بالنسبة للدول اليت تستضيف مرافق رصد عادةً        •
ع على إبرامه من أجـل املـضي قُـدماً يف نظـام الرصـد الـدويل،                 فاق املرفق املعين ويشجِّ   يتفاوض بشأن اتِّ  

 .ته عند دخول املعاهدة حيِّز النفاذيكون قد بلغ مرحلة التشغيل الكامل برمَّن أن الذي يتعيَّ

 تتعاون الـسلطة الوطنيـة مـع اللجنـة علـى إنـشاء مركـز بيانـات وطـين وبنـاء القـدرات                        ، أخرى يف دولٍ   •
 .ي بيانات نظام الرصد الدويل وحتليلها، مبا يف ذلك تدريب العاملني يف احملطاتالوطنية على تلقِّ

ة ليكـون هـذا     ة هيئـات حكوميـة خمتـصَّ      ف من عدَّ  سات يتألَّ مسَّت بعض الدول كياناً مشتركاً بني املؤسَّ        •
 .الكيان هو السلطة الوطنية املعنية

 خاصة، بالنظر   سم دور السلطة الوطنية بأمهيةٍ    يف حاالت التفتيش املوقعي بعد دخول املعاهدة حيِّز النفاذ، يتَّ         
وتشمل . قاً للمعاهدة فى االضطالع بأنشطة التفتيش و    ترتيبات إدارية حىت يتسنَّ   إىل ما يلزم من مفاوضات و     

 التعاونَ بني الدولة الطرف اخلاضعة للتفتيش وفرقة التفتيش التابعة ملنظمة املعاهدة والتشاوَر بشأن هذه املهام
  .اختصاصات أعضاء فرقة التفتيش وجمال عملهم وامتيازاهتم وحصاناهتم

. ية عمل ذلك  ما تترك للدولة نفسها حرِّ    عاهدة اشتراطات إنشاء أو تسمية السلطات الوطنية وإنَّ       م امل وال تنظِّ 
ولـئن كانـت هـذه      .  آخـر   مبوجب مرسـوم أو قـرار أو أمـر وزاري أو صـكٍّ              يتمَّ سي جيوز أنْ  وهو شأن مؤسَّ  

روري يف بعـض    السلطة ُتنشأ عموماً مبوجـب الـصالحيات التنفيذيـة العامـة للحكومـة، فقـد يكـون مـن الـض                    
ر صـالحياهتا علـى    قـانوين، وخـصوصاً عنـدما تـؤثِّ    الدول حتديد والية وصالحيات الـسلطة الوطنيـة يف صـكٍّ         

  . ما من سلطة اإلنفاذحقوق أطراف ثالثة، أو عندما ُيعهد إليها بقدرٍ
  . عضواً حىت اآلن بتسمية سلطتها الوطنية دولة١٣٠ًوقد قامت أكثر من 
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    هة إىل اهليئات التشريعيةقائمة مرجعية موجَّ  -٩
  :ن العناصر الواجب مراعاهتا عند إدراج املعاهدة ضمن القانون الوطين ما يليتتضمَّ

    
  التدابري املطلوبة صراحةً  -١-٩

  تفجري نووي آخر؛تفجريات جتارب األسلحة النووية وأيِّ )١(حظر ومنع  •  
شمل األشـخاص الطبيعـيني الـذين       توسيع نطاق التشريعات خـارج نطـاق احلـدود الوطنيـة لتـ              • 

  النظر عن مكان ارتكاب األشخاص للفعل؛حيملون جنسية الدولة بغضِّ
 التعاون مع الدول األطراف األخرى وتقدمي املساعدة القانونية هلا؛  •  
 إنشاء أو تسمية سلطة وطنية؛  •  
فاق مرفق وترتيبات لدويل، إبرام اتِّ الدول اليت تستضيف مرفقاً تابعاً لنظام الرصد افيما خيصُّ  •  

ى اختيار موقع املرفق وتشييد املرفق وتشغيله وصيانته وحتديثه         أخرى عند االقتضاء حىت يتسنَّ    
  )٢(.ونقل بياناته

    
   ضروريةعناصر أخرى تكون عادةً  -٢-٩

 التعاريف؛  • 

  للحكومة أيضاً؛تشريعات تكون ملزمةً  • 

 ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية؛اإلقرار باألهلية القانونية   • 

ــة، ومنــدويب الــدول       •  ــازات وحــصانات منظمــة معاهــدة احلظــر الــشامل للتجــارب النووي امتي
 األعضاء فيها، وموظفيها وخربائها؛

 ية البيانات؛سرِّ  • 

  املنصوص عليه يف املعاهدة؛ تفجريات كيميائية تتجاوز احلدَّإجراءات إبالغ عن أيِّ  • 

 صالحيات التفتيش وإجراءاته؛  • 

 سلطة إصدار اللوائح التنظيمية؛  • 

ختصيص موارد مالية وبشرية من أجل املشاركة يف منظمة معاهـدة احلظـر الـشامل للتجـارب         • 
      .النووية ويف أنشطتها

                                                         
 التشريعات املوضوعة من أجل تنفيذ  فإنَّ،ملا كانت معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية جزءاً من اإلطار الدويل لألمن النووي  )1(

ساهم أيضاً يف إرساء نظام أمن نووي املادة األوىل من املعاهدة، ُتخالالً بأحكام األفعال اليت تشكِّل إجترمي   الصعيد الوطين، خاصةًاملعاهدة على
 .وطين متني

 . من املعاهدة٢٢انظر املادة الرابعة، الفقرة   )2(



 

14 

ى تـشغيل نظـام الرصـد        حىت يتسنَّ  خاصةً( أثناء املرحلة التحضريية     تدابري قد تكون ضروريةً     -٣-٩
  )تاً أثناء املرحلة التحضرييةالبيانات الدويل تشغيالً مؤقَّ لدويل ومركزا

 إنشاء أو تسمية سلطة وطنية ومركز بيانات وطين؛  • 

 اإلقرار باألهلية القانونية للجنة التحضريية؛  • 

 منح امتيازات وحصانات للجنة التحضريية واملندوبني واألمني التنفيذي واملوظفني واخلرباء؛  • 

 إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن املرافق مع اللجنة التحضريية؛  • 

وضــع ترتيبــات لالضــطالع باألنــشطة مبقتــضى قــرار إنــشاء اللجنــة التحــضريية، مبــا يف ذلــك     • 
 التعاون بني السلطة الوطنية واللجنة التحضريية؛

 .ختصيص موارد مالية وبشرية من أجل املشاركة يف اللجنة ويف أنشطتها  • 

ن تـشريعات منوذجيـة وتعليقـات، ونـشر هـذا الـدليل علـى موقـع منظمـة املعاهـدة                     ُوضع دليـل تـشريعي يتـضمَّ      وقد  
      .واألمانة على أهبة االستعداد إلسداء املشورة أو تقدمي املساعدة. باللغات الست

    *)٢٠١٤يناير / دولة حىت كانون الثاين١٦١(الدول املصدِّقة   -١٠
 إسـتونيا، أفغانـستان،     *، أسـتراليا  *، األردن، أرمينيا، إريتريا، إسـبانيا     *،أذربيجان، األرجنتني  إثيوبيا،   *،االحتاد الروسي 

 أوروغـواي، أوزبكـستان،   *، اإلمارات العربية املتحدة، أنتيغوا وبربودا، أنـدورا، إندونيـسيا        *،إكوادور، ألبانيا، أملانيا  
 بربـادوس، الربتغـال، بـروين دار        *،، باالو، البحرين، الربازيل    باراغواي *،يسلندا، إيطاليا أيرلندا،  أ *،أوغندا، أوكرانيا 

 بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة واهلرسك، *، بليز، بنغالديش  *، بلغاريا *، بلجيكا السالم،
غو، تـشاد،    ترينيـداد وتوبـا    *، بـيالروس، تركمانـستان، تركيـا      *،، بـريو  )دولـة متعـدِّدة القوميـات     ( بوليفيـا    *،بولندا

 جـزر البـهاما، جـزر كـوك، جـزر مارشـال، مجهوريـة أفريقيـا          *،توغو، تونس، جامايكا، اجلبل األسـود، اجلزائـر       
زانيا املتحدة،     مجهورية تن  *،التشيكية، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية الكونغو الدميقراطية      الوسطى، اجلمهورية 

بية، مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية سـابقا، مجهوريـة مولـدوفا،            مجهورية الو الدميقراطية الشع    *،كوريا مجهورية
 زامبيـا، سـاموا، سـان مـارينو،     *، جورجيا، جيبويت، الدامنرك، الرأس األخـضر، روانـدا، رومانيـا         *،جنوب أفريقيا 

 ســلوفينيا، *،فنــسنت وجــزر غرينــادين، ســانت كيتــيس ونيفــيس، ســانت لوســيا، الــسلفادور، ســلوفاكيا  ســانت 
 صـربيا، طاجيكـستان،     *، سرياليون، سيـشيل، شـيلي     *، سويسرا *، السنغال، السودان، سورينام، السويد    سنغافورة،

زويال    الفلـبني، فـن    *،بيـساو، فـانواتو، فرنـسا     -العراق، ُعمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيماال، غيانا، غينيـا، غينيـا          
، قريغيزستان، كازاخستان، الكامريون، الكرسـي   قربص، قطر  *، فيجي، فييت نام   *،فنلندا ،)البوليفارية-مجهورية(

، كينيـا، التفيـا،   س الكويـت، كرييبـا   *، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا    *،الرسويل، كرواتيا، كمبوديا، كندا   
ليتوانيــا، ليختنــشتاين، ليــسوتو، مالطــة، مــايل، ماليزيــا، مدغــشقر، املغــرب،        لبنــان، لكــسمربغ، ليربيــا، ليبيــا،    

 منغوليـا، موريتانيـا، موزامبيـق،    *،يرلنـدا الـشمالية   أاملتحدة لربيطانيا العظمـى و     ي، ملديف، اململكة   مالو *،املكسيك
 النيجــر، نيجرييــا، نيكــاراغوا،   *، النمــسا*،، ناميبيــا، نــاورو، النــرويج  )دةاملوحَّــ-واليــات(مونــاكو، ميكرونيزيــا  

      .نان اليو*، اليابان*، هولندا*،ي، هندوراس، هنغاريا نيوزيلندا، هايت
                                                         

 .ز النفاذيِّى دخوهلا ح يتسنَّق على املعاهدة قبل أنْ تصدِّ، اليت جيب أن٢ْالدول، املذكورة يف املرفق   *
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 / حىت كانون الثاين دولة٢٤ً(ق بعد على املعاهدة عة اليت مل تصدِّالدول املوقِّ  -١١
    )٢٠١٤يناير 

ي، جـزر القمـر،       ليـشت - بـابوا غينيـا اجلديـدة، تايلنـد، تيمـور          *،)اإلسـالمية -مجهورية( أنغوال، إيران    *،إسرائيل
 غامبيا، غينيـا االسـتوائية،      *،زيلند، الصني ي، سري النكا، سوا     سان تومي وبرينسيب  ،  جزر سليمان، زمبابوي  

  . اليمن*، ميامنار، نيبال، نيوي، الواليات املتحدة األمريكية*،الكونغو، مصر
    

    )٢٠١٤يناير / حىت كانون الثاين دولة١٣ً(عة الدول غري املوقِّ  -١٢
 جنـوب   *،عبية الدميقراطيـة  تونغا، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، مجهوريـة كوريـا الـش            ،   بوتان، توفالو  *،باكستان

  .*دومينيكا، الصومال، كوبا، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، اهلندالسودان، 
    

    بدء النفاذ  -١٣
 يومـاً مـن التـصديق عليهـا مـن طـرف الـدول        ١٨٠يبدأ نفاذ معاهدة احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة بعـد         

 يف املفاوضـات  بـع واألربعـون رمسيـا   ت هـذه الـدول األر  وقـد شـارك  . ٢األربع واألربعني املدرجة يف املرفـق       
ومل تـصدِّق مثـان مـن       . بشأن املعاهدة وكانت متتلك عندئذ مفاعالت طاقة نووية أو مفاعالت أحباث نووية           

  )٣(.تلك الدول بعد على املعاهدة

    
      القرارات الصادرة عن االحتاد الربملاين الدويل  -١٤
    ٢٠١٣- ١٩٩٥الفترة القرارات الصادرة خالل  - ١- ١٤
 إىل معاهــدة احلظــر الــشامل  يف بعــضها صــراحةً مــن القــرارات أشــاَر الربملــاين الــدويل جمموعــةًخــذ االحتــاُداتَّ

  : مع أهداف املعاهدةسقةًللتجارب النووية أو كانت األهداف املعلنة فيها متَّ
املـؤمتر الربملـاين   (لحة النوويـة  أمهية الوفاء بااللتزامات املنصوص عليها يف معاهدة عدم انتـشار األسـ        •

 )١٩٩٤باريس، /الدويل احلادي والتسعون
املــؤمتر (احلظـر الــشامل لتجــارب األســلحة النوويــة ووقــف مجيــع جتــارب األســلحة النوويــة احلاليــة    •

 )١٩٩٥بوخارست، /الربملاين الدويل الرابع والتسعون
لـى التوقيـع علـى معاهـدة احلظـر الـشامل        البلـدان ع خاذ إجراءات برملانية مـن أجـل تـشجيع كـلِّ      اتِّ  •

خـاذ تـدابري    للتجارب النووية اليت حتظر مجيع التجارب النووية والتصديق عليها، والتشجيع على اتِّ           
سم بالعاملية وبعدم التمييز، والعمل على القضاء على مجيع األسلحة النووية   ملنع االنتشار النووي تتَّ   

 )١٩٩٩بروكسل، / الدويل األول بعد املائةاملؤمتر الربملاين(يف هناية املطاف 
أمهية عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والقذائف النووية والكيميائيـة والبيولوجيـة، مبـا يف ذلـك منـع           •

 )٢٠٠٣، )شيلي(سانتياغو /املؤمتر الربملاين الدويل الثامن بعد املائة(استخدام اإلرهابيني هلا 
                                                         

  .، باكستان، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، الصني، مصر، اهلند، الواليات املتحدة األمريكية)اإلسالمية-مجهورية(إسرائيل، إيران   )3(
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لم واألمن وإقامـة حتـالف دويل       دة األطراف على صون السِّ    ظمات املتعدِّ دور الربملانات يف مساعدة املن      •
 )٢٠٠٣جنيف، /الدورة التاسعة بعد املائة جلمعية االحتاد الربملاين الدويل(لم من أجل السِّ

إعالن مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة عـن جتربـة أسـلحتها النوويـة وتعزيـز نظـام عـدم االنتـشار                          •
 )٢٠٠٦جنيف، /ة اخلامسة عشرة بعد املائة جلمعية االحتاد الربملاين الدويلالدور(النووي 

دور الربملانات يف النهوض بعدم االنتشار ونزع السالح النـوويني، وكفالـة دخـول معاهـدة احلظـر                  •
 /الدورة العشرون بعـد املائـة جلمعيـة االحتـاد الربملـاين الـدويل             (ز النفاذ   الشامل للتجارب النووية حيِّ   

  .)٢٠٠٩يس أبابا، أد
    

    ٢٠٠٩نص قرار عام  - ٢- ١٤
دور الربملانات يف النهوض بعدم االنتشار ونزع السالح النوويني، وكفالة دخول معاهـدة               

    ز النفاذاحلظر الشامل للتجارب النووية حيِّ
    لالحتاد الربملاين الدويل١٢٠ اجلمعية الـ*خذته بتوافق اآلراءقرار اتَّ  

 )٢٠٠٩أبريل /سان ني١٠أديس أبابا، (
  

  لالحتاد الربملاين الدويل،١٢٠ اجلمعية الـإنَّ  

زع السالح وعدم االنتشار النوويني بغيـة تعزيـز الـسالم واألمـن        على النهوض بن   وقد عقدت العزمَ    
 يف جمــال نــزع  هــامٍّمٍ إحــراز تقــدُّعلــى أنَّ د تــشدِّوإذْ ملبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة، الــدوليني وفقــاً

 ، من جانب الدول كافةً وإسهامات خملصةًطاًينش النووي يستلزم دعماًالسالح 

 سالح نووي يف العـامل ميكـن أن يفـضي اسـتعماهلا إىل              ٢٦ ٠٠٠ لوجود حنو     يساورها بالغ القلق   وإذْ  
  للسالم واألمن الدوليني،ل هتديداًعد اإلنسانية والبيئية واالقتصادية، وتشكِّرة على الصُّعواقب مدمِّ

 الواقعة على الـدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة مبوجـب املـادة الـسادسة مـن                    االلتزاماتِ ًداد جمدَّ  تؤكِّ وإذْ  
زع السالح النووي، وما قطعته على نفسها الدول          معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية واليت تقضي بن       

 ،٢٠٠٠ و١٩٩٥دات صرحية يف هذا الصدد يف إطار مؤمتري استعراض املعاهدة عامي من تعهُّ

م احملـرز يف     يف التقـدُّ   دماًخذها االحتاد الربملاين الدويل للمضي قُ      إىل القرارات اليت سبق أن اتَّ       تشري وإذْ  
جمايل عدم االنتشار ونزع السالح ولتشجيع التصديق على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية،           

 ،)١٩٩٩أبريل /بروكسل، نيسان (١٠١ الـسيما القرار الذي اعتمده املؤمتر الربملاين الدويل وال

 ملعاهدة عدم انتـشار األسـلحة النوويـة بوصـفها حجـر األسـاس يف                 احلامسةَ  األمهيةَ ًداد جمدَّ  تؤكِّ وإذْ  
نظـام عـدم االنتـشار ونــزع الـسالح النـوويني، الـذي يــضع االلتزامـات القانونيـة يف هـذين اجملــالني          

 ر الطاقة النووية لألغراض السلمية، يف تطويل يف الوقت نفسه احلقَّفُكْوَي

 إىل االتفاقيـات والقـرارات الدوليــة الـيت اعتمـدها جملـس األمــن بـاألمم املتحـدة واالحتــاد         تـشري وإذْ  
  يف احلصول على التكنولوجيا النووية لألغراض السلمية،الربملاين الدويل فيما يتعلق باحلقِّ
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دول جلميع األحكام املنصوص عليها يف معاهدة عدم         بسبب عدم امتثال بعض ال     ُ يساورها القلق  وإذْ  
ض الـدعائم الـثالث للمعاهـدة وينـتقص مـن الفوائـد الـيت تعـود علـى                   ا يقوِّ انتشار األسلحة النووية ممَّ   

 ،الدول كافةً

 مجيع الدول االمتثال الصارم اللتزاماهتا املتعلقة بعدم االنتـشار          لَفُكْ تَ  أمهية أنْ   تضع يف االعتبار   وإذْ  
 زع السالح النوويني،ون

م احملرز يف إطار معاهدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة واتفاقـات الـضمانات الـيت        بالتقدُّ م تسلِّ وإذْ  
 الدول احلائزة لألسلحة النووية على التنفيذ التام لاللتزامات اليت قطعتها على ُّ حتثوإذْأسفر عنها، 

 ،٢٠٠٠ و١٩٩٥نفسها يف أثناء مؤمتري استعراض املعاهدة عامي 

ز النفـاذ علـى    معاهدة احلظر الـشامل للتجـارب النوويـة مل تـدخل بعـد حيِّـ               ألنَّ  يساورها القلقُ  وإذْ  
 حلظـر الـتفجريات النوويـة     عامـاً ٤٠الرغم من اجلهود الدؤوبة اليت بذهلا اجملتمع الدويل على مـدى          

  على فتح باب التوقيع عليها، عاما١٣ًيف مجيع البيئات وبعد مرور 

ة تفجـريات نوويـة     ق مـن وقـف تفجـريات جتـارب األسـلحة النوويـة أو أيَّـ                التحقُّـ   بـأنَّ   منها واقتناعاً  
ة حنو نزع السالح لية مهمَّزع السالح وعدم االنتشار، وهو خطوة أوَّ       لن االً فعَّ ل إجراءً أخرى يشكِّ 

ة النوويـة هـو القـضاء     الطريـق الوحيـد إىل إزالـة هتديـد األسـلح       على أنَّ  دتشدِّ كانت   النووي، وإنْ 
 ا، تامعلى هذه األسلحة غري اإلنسانية قضاًء

ق  وجود معاهدة للحظر الشامل للتجارب النوويـة عامليـة النطـاق وقابلـة للتحقُّـ                على أنَّ  د تشدِّ وإذْ  
  يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار النوويني، حموريةًل أداةًالناجع يشكِّ

م الـذي تـضطلع بـه الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة يف تعزيـز التعـاون                     على الدور احلاسـ    دتؤكِّإذْ  و  
لمية، وعدم االنتـشار النـووي،      النووي، ونقل التكنولوجيا النووية إىل البلدان النامية لألغراض السِّ        

 للضمانات مصحوب  شاملٍفاقٍ الدول إىل اعتماد معيار ضمانات عدم االنتشار يف اتِّ     وحاجة كلِّ 
  ايف،بربوتوكول إض

ــها  ُعــربُتإذْ و   ــة أمل ــة األمــم املتحــدة املتعــدِّ    ألنَّعــن خيب دة األطــراف  مــؤمتر نــزع الــسالح، وهــو هيئ
فـاق بـشأن برنـامج      ل، بعد ما ينوف على عقد من الزمن، إىل اتِّ         للتفاوض بشأن نزع السالح، مل يتوصَّ     

  ات التفاوض بشأن نزع السالح،ن اآلراء فيما يتعلق بأولوية بسبب تباُيعمل ومل يستأنف واليته اهلامَّ
 الذي تـضطلع بـه معاهـدات نـزع الـسالح الثنائيـة، مثـل معاهـدة              اهلامَّ  الدورَ  تضع يف اعتبارها   وإذْ  

 مبا قامت بـه بعـض الـدول احلـائزة ألسـلحة نوويـة مـن             ب ترحِّ وإذْختفيض األسلحة االستراتيجية،    
 علـى ختفـيض مجيـع       زة ألسـلحة نوويـة كافـةً       الدول احلـائ   ُّحتث وإذْختفيضات يف ترسانتها النووية،     

  أنواع األسلحة النووية بطريقة أعمق وأسرع وال رجعة فيها،
الة يف تدابري فعَّ خاذن يف اتُِّمكْ الطريقة املثلى لضمان السالم واالستقرار يف العامل َت بأنَّ منهاواقتناعاً  

  النووية،  األسلحةسبيل إحالل األمن الدويل، مبا فيها نزع السالح وعدم انتشار
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ية من تدابري بناء الثقة، من قبيل تقليص أمهية األسـلحة النوويـة يف مـذاهب                 بالفوائد املتأتِّ  م تسلِّ وإذْ  
 الثقـة املتبادلـة      تـدرك  وإذْديد،  ب الـشَّ  م األسـلحة النوويـة مـن حالـة التأهُّـ          ظُـ األمن القومي وإزالـة نُ    

ى إنـشائه مـن منـاطق إقليميـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة، مثـل                   يـة علـ   فاق حبرِّ  االتِّ ا يتمُّ بة عمَّ املترتِّ
  املناطق املنشأة يف جنوب احمليط اهلادئ وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينية،

   إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط، بدون استثناء، أمهيةَد تؤكِّوإذْ  
 استخدام األسلحة النووية بطريقة غري مقـصودة أو غـري مـأذون     إزاء خطر  يساورها قلق عميق   وإذْ  

رات سياسـية   ب علـى ذلـك مـن خـسائر يف األرواح البـشرية ومـن أضـرار بالبيئـة وتـوتُّ                    هبا وما يترتَّ  
  وخسائر اقتصادية وعدم استقرار يف األسواق،

سيما فيما   الح، وال  بالعمل من أجل إشراك الربملانات بصورة أكمل يف عملية نزع الس           د تتعهَّ وإذْ  
يتعلق باألسلحة النوويـة، يف شـكل زيـادة الـضغط علـى احلكومـات والفحـص الـدقيق للميزانيـات                     

  صة لتطوير األسلحة النووية،العسكرية وبرامج الشراء املخصَّ
ل يف األمــن غــري  باملبــدأ األساســي املتمثِّــينبغــي أن ختــلَّ  سياســات الــدفاع الــوطين ال أنَّ تــدركوإذْ  

 نـشر أو مراكمـة لألصـول االسـتراتيجية للقـذائف       أيَّ إىل أنَّمَّ مـن ثَـ    تـشري  وإذْوص للجميـع،    املنق
ر يف قدرة الدول احلائزة ألسلحة نووية علـى الـردع قـد يعرقـل               املضادة للقذائف التسيارية اليت تؤثِّ    

  عملية نزع السالح النووي،
يع أنواع األسـلحة النوويـة بطريقـة        ض مج  جبميع الدول احلائزة ألسلحة نووية أن ختفِّ       هتيب  -١  

  أعمق وأسرع وال رجعة فيها؛
 علــى مــضاعفة جهودهــا ملنــع انتــشار األســلحة النوويــة وســائر أســلحة  الــدولَمجيــَع حتــثُّ  -٢  

   للقانون الدويل؛الدمار الشامل ومكافحته وفقاً
نوويـة باعتبارهـا     الذي تضطلع به معاهدة احلظـر الـشامل للتجـارب ال            احليويَّ  الدورَ دتؤكِّ  -٣  

 لعدم  عن خيبة أملها   ُعربوُت من إطار يرمي إىل حتقيق عدم االنتشار النووي ونزع السالح،            جزءاً
  على فتح باب التوقيع عليها؛ سنة ةثالث عشرز النفاذ بعد مرور دخول املعاهدة حيِّ

يهـــا، دون إبطـــاء  لتوقيـــع املعاهـــدة والتـــصديق عل املُلـــحَّ والطـــابَع احليويـــةَ األمهيـــةَدتؤكِّـــ  -٤  
  شروط، لكي يبدأ نفاذها يف أقرب وقت ممكن؛ أو

 مــن جانــب بربــادوس   ٢٠٠٨التــصديقات علــى املعاهــدة يف عــام    / بالتوقيعــاتبترحِّــ  -٥  
  ي وكولومبيا ولبنان وماليزيا ومالوي وموزامبيق؛ ليشت-وبوروندي وتيمور

تـصديق علـى املعاهـدة أن متـارس          بربملانات مجيع الدول اليت مل تقـم بعـد بـالتوقيع وال            هتيب  -٦  
  الضغط على حكوماهتا لتقوم بذلك؛

للمعاهـدة،   ٢ مجيـع الـدول املتبقيـة املدرجـة يف قائمـة املرفـق                برملانـاتِ  بشكل خاص  ُّحتث  -٧  
ــدء نفاذهــا تــصديق تلــك الــدول عليهــا، علــى أنْ      حكوماهتــا علــى التوقيــع   حتــثَّوالــيت يقتــضي ب

  ؛والتصديق على املعاهدة فوراً
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د بوقفهـا االختيـاري الختبـار      جبميع الـدول احلـائزة ألسـلحة نوويـة أن تواصـل التقيُّـ              هتيب  -٨  
األسلحة النووية، وجبميع الدول اليت مل تقم بعد بتفكيك مواقعها للتجارب النووية أن تقوم بذلك       

ق الــذي وضــعته منظمــة علــى أســاس طــوعي، وجبميــع الــدول أن تبقــي علــى دعمهــا لنظــام التحقُّــ 
  ة احلظر الشامل للتجارب النووية إىل أن يبدأ نفاذ املعاهدة؛معاهد

دة األطراف ميكـن     يف املفاوضات بشأن معاهدة غري متييزية ومتعدِّ        على الشروع فوراً   ُّحتث  -٩  
االنشطارية ألغراض صنع األسلحة النووية أو وسائل التفجري          حلظر إنتاج املواد     ق منها دوليا  التحقُّ 

  ؛النووية األخرى
 إىل بــدء املفاوضــات بغــرض إبــرام معاهــدة تتعلــق حبظــر القــذائف األرضــية    الــدولَتــدعو  -١٠  

   حربية نووية؛القصرية واملتوسطة املدى اليت حتمل رؤوساً
 اليت لديها قدرة يف جمال القذائف التسيارية واليت مل تنضم إىل مدونة الهاي               الدولَ توصي  -١١  

ك يف مكافحـة     وجه السرعة لتحقيـق كامـل فعاليـة هـذا الـصَّ            لقواعد السلوك بأن تقوم بذلك على     
  انتشار القذائف التسيارية؛

 جبميع الدول احلائزة ألسلحة نووية أن تعتمد تدابري لبناء الثقة، مبا فيها تقليص أمهية               هتيب  -١٢  
  شديد؛ب الاألسلحة النووية يف مذاهب األمن القومي وإزالة مجيع األسلحة النووية من حالة التأهُّ

 أمهية حتقيق االنضمام العاملي إىل معاهدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة،               د من جديد  تؤكِّ  -١٣  
  إليها الدول غري األطراف فيهـا علـى وجـه الـسرعة ودون شـروط باعتبارهـا دوالً                  وأمهية أن تنضمَّ  

 األسـلحة   غري حائزة ألسلحة نووية، وأمهيـة وفـاء مجيـع الـدول األطـراف يف معاهـدة عـدم انتـشار                    
  النووية بالتزاماهتا مبوجب املعاهدة؛

ــل   -١٤   ــدوها األمـ ــى اتِّ    حيـ ــع علـ ــة التوقيـ ــدول املعنيـ ــن الـ ــب مـ ــضمانات   يف أن ُيطلـ ــات الـ فاقـ
ربمــة منــها يف إطــار الوكالــة الدوليــة للطاقــة ســيما املُ والربوتوكــوالت اإلضــافية واالمتثــال هلــا، وال
  دويل يف جمال الطاقة النووية لألغراض املدنية؛الذرية، كشرط مسبق لالستفادة من التعاون ال

 جبميع الـدول أن تـدعم املبـادرات الراميـة إىل عوملـة االلتزامـات املنـصوص عليهـا يف                     هتيب  -١٥  
 بـشأن إزالـة قـذائفهما املتوسـطة         عـة بـني الواليـات املتحـدة واالحتـاد الـسوفيايت سـابقاً             املعاهدة املوقَّ 

ُهج التعاونيـة ملـسألة     ز الـنُّ  وأن تعـزِّ  ) ائف النوويـة املتوسـطة املـدى      معاهدة إزالة القذ  (واألقصر مدى   
   بتقييم مشترك للتهديدات احملتملة؛الدفاع املضاد للقذائف، بدءاً

 امتثــال الــدول مجيــع التزاماهتــا يف جمــال نــزع الــسالح لَفُــكْ بالربملانــات الوطنيــة أن َتهتيــب  -١٦  
  وعدم االنتشار؛

ال جلميع القرارات والتوصيات املتعلقـة بالـسالم        لى تقدمي دعم قوي وفعَّ     ع  الربملاناتِ ُّحتث  -١٧  
  مدت يف السابق يف مؤمترات االحتاد الربملاين الدويل ومجعياته؛ونزع السالح واألمن اليت اعُت



 

20 

 على القيام عن كثب برصد التنفيـذ الـوطين جلميـع املعاهـدات وقـرارات                 الربملاناتِ عتشجِّ  -١٨  
ملتعلقة مبراقبة األسلحة وعدم االنتشار ونزع السالح، وإشراك مجاهريها يف القضايا           األمم املتحدة ا  

  حرز يف هذا الصدد؛م املُالنووية وتقدمي تقارير إىل االحتاد عن التقدُّ
 يف الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة أو األطـراف يف اتفـاق للـضمانات        األعضاَء الدولَ ُّحتث  -١٩  

 مَّى هلا الوفاء بالتزاماهتا يف جمال الـضمانات ومـن ثَـ          وثابت للوكالة حىت يتسنَّ     قويٍّ على تقدمي دعمٍ  
  ة مع الوكالة بتزويدها جبميع املعلومات املطلوبة؛التعاون حبسن نيَّ

خـذ  فاقات العامة للضمانات تـصديقها عليهـا أن تتَّ         بالدول اليت يقتضي بدء نفاذ االتِّ      هتيب  -٢٠  
   يف أقرب وقت ممكن؛اخلطوات الالزمة لذلك الغرض

ق بعـد علـى   أو تـصدِّ /ع و بالدول األطراف يف اتفـاق للـضمانات الـيت مل توقِّـ     كذلك هتيب  -٢١  
   ممكن؛بروتوكول إضايف أن تقوم بذلك يف أقرب وقٍت

سيما مكتب شؤون نزع السالح واللجنة التحـضريية          بأن تقوم األمم املتحدة، وال     توصي  -٢٢  
  ل للتجارب النووية، بتعزيز التعاون مع االحتاد؛ملنظمة معاهدة احلظر الشام

ع ا بربملانات الدول الـيت مل توقِّـ        لالحتاد الربملاين الدويل إىل االتصال سنوي       العامَّ  األمنيَ تدعو  -٢٣  
  ق على املعاهدات الدولية املذكورة يف هذا القرار بغرض تشجيعها على القيام بذلك؛أو تصدِّ/و
 على إصدار تعليمات إىل حكوماهتا باإلعراب عـن تأييـدها ملقتـرح األمـني                الربملاناتِ ُّحتث  -٢٤  

ن مـــن مخـــس نقـــاط والـــوارد يف الكلمـــة الـــيت ألقاهـــا حتـــت عنـــوان العـــام لألمـــم املتحـــدة املكـــوَّ
  ؛"النووية املتحدة واألمن يف عامل خالٍ من األسلحة األمم"
ــاِتعتــشجِّ  -٢٥   ــذ الكــ   الربملان ــصديق والتنفي ــة مــن    علــى دعــم الت ــاطق القائمــة اخلالي املني للمن

فـق عليهـا   األسلحة النووية، وعلى حبث إمكانية إنشاء مناطق إضافية خالية من األسلحة النوويـة تتَّ      
  دة؛ية يف مناطق حمدَّالدول حبرِّ

 مــن األســلحة  خاليــةًخــاذ اخلطــوات الالزمــة إلعــالن الــشرق األوســط منطقــةً   إىل اتِّتــدعو  -٢٦  
ه املؤمتر االستعراضي ملعاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة           ا مع القرار الذي أقرَّ    ناء، متشي النووية، دون استث  

  ؛١٩٩٥النووية عام 
 الربملانات على أن تبقي املسألة قيد نظرهـا علـى أعلـى املـستويات الـسياسية،                  مجيعَ عتشجِّ  -٢٧  

ويـة مـن خـالل محـالت        ما أمكن ذلك، االمتثال ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النو        ع، كلَّ وأن تشجِّ 
  .التوعية الثنائية واملشتركة واحللقات الدراسية وغريها من الوسائل

  __________________  
  أبدت الوفود التالية حتفُّظات على بعض أجزاء القرار:  

   من منطوق القرار؛١٥ و١١ و١٠الفقرات : الصني  -  
   من منطوقه؛١٣ و٨ و٧ و٦ و٤ و٣فقرات  من ديباجة القرار، وال١٢ و١٠ و٧ و٥ و٤الفقرات : اهلند  -  
   من منطوقه؛٢٦ و٢١ و١٠ و٦ من ديباجة القرار، والفقرات ١٨الفقرة ): اإلسالمية-مجهورية(إيران   -  
  . من منطوقه٢٣ و١٨ و١٧ و١٦ و١٤ و١٣ من ديباجة القرار، والفقرات ١٣ و٧الفقرتان : باكستان  -  
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  تفجــريات جتــارب األســلحة النوويــة وأيَّحتظــر معاهــدة احلظــر الــشامل للتجــارب النوويــة
وهي ترمـي إىل إزالـة األسـلحة النوويـة بتقييـد اسـتحداث أسـلحة                 .تفجريات نووية أخرى  

  .نوعياراً وحتسينها أكثر تطوُّ  نووية جديدة أو
    

س مبوجبــها منظمــة معاهــدة احلظــر الــشامل للتجــارب وعنــدما يبــدأ نفــاذ املعاهــدة، ستتأسَّــ
وتضطلع اللجنة التحـضريية للمنظمـة بأعمـال حتـضرياً لبـدء نفـاذ              .  بالنمسا النووية يف فيينا  
تــاً، وتقــدمي ســيما إقامــة نظــام الرصــد الــدويل مبوجــب املعاهــدة وتــشغيله مؤقَّ  املعاهــدة، وال

  .املساعدة إلنشاء مراكز البيانات الوطنية
    

شامل للتجـارب  عت على معاهدة احلظر الـ      كانت قد وقَّ   ،٢٠١٤يناير  /وحىت كانون الثاين  
  . دولة١٥٩ً، وصدَّقت عليها  دولة١٨٣ًالنووية 

        
  :التايل صال على العنوانومن أجل احلصول على مساعدة بشأن التنفيذ الوطين، يرجى االتِّ

  
  قسم اخلدمات القانونية

  شعبة الشؤون القانونية والعالقات اخلارجية
  اللجنة التحضريية 

  ارب النوويةملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتج
      مركز فيينا الدويل
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