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   للتجارب النووية معاهدة الحظر الشامللتطبيق الوطنية  اإلجراءاتدليل 

     مةمقد   -1
  تطبيقها علىالهيئة المراقبة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية و  1-1
مددن املمتدددة  يف الفدد ة مددر ر نددزع السددالي يف جنيددف أثندداءمعاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة وصدديا ة التفدداو  مت 

. ويتمثددددل هدددددف 3996يف نيويددددورع يف عددددام ه املعاهدددددة علددددى هددددذالتوقيددددع  وفُددددتب بدددداب 3996إىل عددددام  3994عددددام 
مراقبتدددد  التحقددددق مندددد  و بأسددددلوب فعددددال و كددددن معاهدددددة احلظددددر الشددددامل للتجددددارب النوويددددة و رضددددها يف احلظددددر الشددددامل 
 لتفجريات جتارب األسلحة النووية وأّي تفجريات نووية أ رى يف أّي بيئة.

معاهددة احلظدر الشدامل للتجدارب النوويدة ذه املعاهددة تعدرف باسد  هيئدة ملراقبدة تطبيدق الددول هلداملعاهددة هيئدة  توقد أنشئ
يف املعاهدددة وتتددألف مددن ثالثددة أجهددزة: مددر ر الدددول األطددراف، وا لدد  األعضدداء تضدد  يف عضددويتها ايددع الدددول الددا ، 

لتجدارب النوويدة وامتثاهلدا مدن احلظدر الشدامل للددول لتحقدق للاملعاهددة أيضدان نظدام ت أوقدد أنشدالتنفيذي، واألمانة الفنية. 
 من العناصر التالية:واملراقبة لاللتزامات املعلن عنها يف املعاهدة. ويتكون نظام التحقق 

   ،ة ورصدد النويددات املشدعّ لالهتدزازات األرضدية  السديزميلرصدد ليشدتمل علدى مرافدق الدذي نظام الرصد الددويل
 يدعم  مركز البيانات الدويل يف فيينا؛و  السمعيوالرصد دون ية املائية املوجات الصوتورصد 

   ؛اإليضايو التشاور 

   ؛على املواقععمليات التفتيش 

   بناء الثقة.إجراءات 
  
  لمعاهدةلتطبيق اطنية الو اإلجراءات دليل  1-2

ّ  علدددى ف هدددو تسدددهيل التعدددر   ملعاهددددةلتطبيدددق االوطنيدددة اإلجدددراءات ليدددل دالغدددر  مدددن  علدددى الددددول  العناصدددر الدددا قدددد يتعددد
تعليقددات علدددى هددذه العناصددر إىل جاندددب ويقدددم لندددا هددذا الدددليل املعاهدددة. تطبيددق يف القددانون الددوطين سدددعيان إىل إدراجهددا 

 لنموذجية. ويف هذا الصدد:من التشريعات اأنواع عدة 

   فقدد . ولكددل دولددة أن تقددرر مددا هددي املعلومددات واالس شدداد أل ددرا  اإليضدداي  الدددليلُوضددعت املددواد يف هددذا
نظامهدا ودا يتفدق مدع التزاماهتدا ووجدب املعاهددة الوفداء ب هداالا قد تكون مفيدة يف سياقها الدوطين وكيدف ميكن

 وين وثقافتها القانونية.القان

   املعاهدددة. ولكنهددا قددد ولغددة نظددام قددانوين بعيندد  وإمنددا تسدداير متطلبددات علددى  الدددليلال تسددتند املعلومددات يف هددذا
علددى هددذه العناصددر بعددا الدددول وقددد تشددتمل الوطنيددة املطبقددة يف لتشددريعات ايف أمثلددة مدرجددة عناصددر تعكدد  
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بالتفصدددديل يف يددددت  حتديدددددها عددددام   الطددددابع الذات املدددددا ل لتطبيددددق االلتزامددددات رجعيددددة إىل بعددددا مإشددددارات 
 املعاهدة.

  وال يُقصدد منهدا أن يسداعد املشدرعون القدانونيّ  يف عملهد  عدام  مرجعديمصددر هي األحكام النموذجية  ن  إ
جيدددوز لكدددل دولدددة تعدددديل أو إضدددافة أو لعناصدددر مطلوبدددة يف دولدددة مدددا و ُتستنسدددر حرفيدددان. وقدددد ال تكدددون ايدددع ا

 .ما هو مالئ  هلااألحكام النموذجية حسب تطبيق هذه 



 3131 آذار/مارس حة،مشروع صيغة منق  

 7 
 

 
 

  
   معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوويةلتطبيق الوطنية اإلجراءات دليل 

     لتطبيق المعاهدة الوطنيةاإلجراءات  -2
 المعاهدة من الثالثة المادة 2-1
 

تصددبب معاهدددة احلظددر ال و  (1)لتزاماهتددا ووجددب القددانون الدددويل.التددزام عددام بددأن تددوائ  قانو ددا الددوطين مددع اعلددى كددل دولددة 
جددزءان مددن قددانون الدولددة الدددا لي مددا   يددنل الدسددتور أو التشددريع يف تلدد  الدولددة علددى  تلقائيدداالشددامل للتجددارب النوويددة 

الدددول الددا  ووجددب املعاهدددة ذاتيددة التنفيددذ. ففددي املفروضددة ذلدد . وحدده يف هددذه احلالددة، قددد ال تكددون بعددا االلتزامددات
املعاهددددة يف القدددانون يددددرص بصدددورة تلقائيدددة التصدددديق علدددى معاهددددة دوليدددة فدددإن إجدددراء تتبدددع النظدددام القدددانوين  األحدددادي ، 

الوثيقددة صددراحة االلتزامددات يدددرص تشددريع وطددين تبددين الدددول الددا تتبددع النظددام القددانوين  الثنددائي  جيددب علددى الددوطين، بينمددا 
إال أنددد   ذاتيددة التنفيددذليسدددت ووجددب املعاهدددة املفروضددة االلتزامدددات وعلدددى الددر   مددن كددون  .يف قوانينهددااملعاهدددة الصددلة ب

األحادية فإ ا سوف حتتاص إىل تبدين تشدريعا يطبدق هدذه املعاهددة قبدل أن تسدتطيع هدذه الددول جعدل هدذه الدول حه مع 
 . سارية املفعولاملعاهدة 
ضددرورية لتنفيددذ إجددراءات قددد تراهددا أي بددأن تتخددذ  مددن كددل دولددة طددرف املددادة الثالثددة مددن املعاهدددة تتطلددب ن  فددإ ومددن  ،

 .ذل  بالتماشي مع تشريعاهتا الدستورية التزاماهتا ووجب املعاهدة

  ّ   التزاماهتدددا الدوليدددة ووجدددب املعاهددددة بغيدددة حتديدددد ااطدددوات الواجدددب ا اذهدددا لكدددي  علدددى كدددل دولدددة طدددرف أن تقدددي  ويتعددد
 على الصعيد الدا لي.بشكل مباشر  سارية املفعولتصبب املعاهدة 

  ّ لضدددمان التزامهدددا تكميليدددة الاإلجدددراءات ومدددا يلدددزم مدددن املعاهددددة لتطبيدددق  اتشدددريعتبدددين  علدددى الدولدددة وعندددد االقتضددداء، يتعددد
تشددريع الددوطين اليعتمددد مندد  عددا احلدداالت تكددون اإلجددراءات التشددريعية والقانونيددة مطلوبددة وبالتددايل بويف ووجددب املعاهدددة 

 .يف املعاهدة كل دولة طرفلعلى النظام القانوين والثقافة القانونية للمعاهدة املطبق 
  
  المعاهدة التزامات عن عامة لمحة 2-2

بعدددا  تتعلدددقو  طنيدددةالو اإللتزامدددات املفدددرو  تطبيقهدددا ووجدددب اإلجدددراءات بعدددا علدددى املدددادة الثالثدددة مدددن املعاهددددة  تدددنل
نظددام وذلدد  علددى الددر   مددن مالحظتنددا بددأن تطبيددق ووجددب املعاهدددة،  بإنشدداء وتشددغيل نظددام التحقددق االلتزامددات األ ددرى

عمليممات تيتممي   والإعممداد تقممارير إلزاميممة ال تتضمممن ، ألن املعاهدددة يثقددل كاهددل الدددولال يشددكل عبئددا كبددريا التحقددق 
 : دهامفابعا اإلجراءات الوطنية الا جيب على الدول تطبيقها والا املادة الثالثة من   ويستبّ .روتينية

                                                                    

على أن  ال جيوز لطرف يف معاهدة أن يتمّس  بأحكام قانون   3969من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  37تنل املادة  (1)
 ئ  بالتزامات  ووجب معاهدة ما.الدا لي لتربير عدم وفا
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   ّالدولدددة أو أي مكدددان آ دددر أراضدددي يف أي مكدددان يف )االعتبددداريّ( مندددع األشدددخاي الطبيعيدددّ أو القدددانوني
ميتدددد مدددن  ارسدددة أنشدددطة بظدددورة ووجدددب املعاهددددة و لسددديطرة الدولدددة أو لسدددلطة اال تصددداي القضدددائي خيضدددع 

بصدددرف النظدددر عدددن وذلددد  لطبيعيدددّ الدددذين جملدددون جنسددديتها ليشدددمل األشدددخاي اجمدددال هدددذا املندددع ويتسدددع 
 ؛تواجده  يف أي دولة يف العا مكان 

  التعاون مع الدول األطراف األ رى وتقدمي املساعدة القانونية إليها؛ 

  ّاهليئدددة املراقبدددة للمعاهددددة مدددع للتواصدددل الوطنيدددة ة االتصدددال احملوريدددة نقطدددوطنيدددة تعمدددل وثابدددة هيئدددة إقامدددة  أو تعيددد
 والدول األطراف األ رى.

ّ  اع وهنددا امتثاهلددا مددن لتحقددق الدددول األطددراف ليتسددل ل يف القددانون الددوطينإدراجهددا  لتزامددات أ ددرى ووجددب املعاهدددة يتعدد
 :املعاهدة الا تشتمل على  ألحكام

  ؛ عمليات التشاور واإليضاي حسب ما تقتضي  الضرورة ىف املشاركة 

   ؛إجراءات بناء الثقة املشاركة يف 

   ،الرابعدة لمدادة ملفتشي اهليئة املراقبة للمعاهدة بإجراء تفتيشدات علدى املواقدع يف أراضديها وذلد  وفقدا لالسماي
 ؛ معينةلشروط  امتثاالو 

  :فيما يتعلق بالدول الا تستضيف مرافق نظام الرصد الدويل 

   ركز البيانات الدويل يف فيينا؛ملمنها املستمدة املعلومات وتقدمي إنشاء وتشغيل احملطات تسهيل 

   تسدددهيالت مدددع اهليئدددة املراقبدددة للمعاهددددة الدددذي يتعلدددق مدددن بدددّ أشدددياء أ دددرى تفددداو أو ترتيدددب اإبدددرام 
 أساليب التعاون فيما يتعلق وحطات الرصد.ب

وويددة سددوف بددأن هيئددة معاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب الناملددادة الثانيددة مددن املعاهدددة مددن  57إىل  54وحتدددد الفقددرات 
ووثدل هدذه االمتيدازات واحلصدانات حسدب مدا هدو ضدروري ملمارسدة هدذه اهليئدة لو ائفهدا  الصفة القانونيدة حتظى وثل هذه 

األطدددراف األ دددرى واملددددير العدددام واملدددو فّ واملفتشدددّ كمدددا حتددددد هدددذه الفقدددرات أيضدددا بدددأن املنددددوبّ املفوضدددّ للددددول 
متيددددازات واحلصددددانات حسددددب مددددا هددددو ضددددروري ملمارسددددته  املسددددتقلة املفتشددددّ سددددوف جظددددو وثددددل هددددذه االومسدددداعدي 

لو ددائفه  فيمددا يتعلددق باهليئددة املراقبددة وبالتددايل فددإن اإلجددراءات التشددريعية أو التدددابري اإلداريددة سددوف تكددون بصددورة طبيعيددة 
 تصددداي القضدددائية ضدددرورية لالعددد اف بالصدددفة القانونيدددة للهيئدددة املراقبدددة وملدددنب تلددد  االمتيدددازات واحلصدددانات يف سدددلطة اال

 .الوطنية
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   معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوويةلتطبيق الوطنية اإلجراءات دليل 

 تشريع للالعناصر الرئيسية  -3
     لمعاهدةالتنييذ االوطني 

  الديباجة 3-1
. وقددد تشددتمل الديباجددة فيمددا القددانونهددذا وسددلطة و تشددريعي علددى طبيعددة ونطدداقددانون يتوقددف مدددى وبتددوى ديباجددة أي 

 مرجعية إىل اجلوانب التالية:إشارات يتعلق بتنفيذ املعاهدة على 

   الدولة هلا؛وتبين املعاهدة 

   وجب املعاهدة، حسب االقتضاء؛و/أو تعديل تشريع وطين لتنفيذ االلتزامات وتبين احلاجة إىل 

  األساس الدستوري و/أو القانوين لسن التشريع املطلوب؛ 

   (2)كون ل  صلة ووضوع املعاهدة.يالتشريع الوطين القائ  الذي قد 

 :مثلاملتعلقة باملعاهدة، القوانّ يف ديباجة شاملة عتبارات ابعا الدول  تأدرجد وق

   ؛النوويالسالي وعدم انتشار املعاهدة ودورها يف جمال نزع 

  ؛الا تتبناها املعاهدة لتزام الدولة باملبادئ ا 

  املدنية والعلمية. ومن   باالستفادة من تطبيقات املعاهدة  ووجباملشاركة يف نظام التحقق بهتمام الدولة ا 
 
  تعاريف 3-2

يف وردت الدددددا والتعبدددددريات بعا املصدددددطلحات لددددديف التشدددددريع  اتفددددديتعر تضدددددع مدددددن الضدددددروري أن  بأنددددد رت الدولدددددة إذا قدددددر  
املصددددطلحات هددددذه تعريفاهتددددا التشددددريعية ملدددددلول ونطدددداو  أن حتددددري علددددى عدددددم تغددددري  فإندددد  جيددددب علددددى الدولددددة املعاهدددددة، 

 .التعبرياتو 

                                                                    

ة وضع اإلجراءات التشريعية يف سياو النظام القانوين الوطين وذل  عن يف بعا الواليات القضائية يكون اهلدف من الديباج (2)
  طريق اإلشارة إىل قوانّ أو أنظمة أو لوائب تنظيمية أ رى قد تكون متعلقة هبا. واعتمادا على املنهج التشريعي املتبع يف الدولة، فإن

أكثر من ا االت التالية: القانون الدويل العام، وحظر أسلحة ميكن اعتبار أن موضوع املعاهدة ذو صلة بالتشريع الوطين يف واحد أو 
الدمار الشامل، ونزع السالي وعدم انتشار األسلحة النووية، واملناطق ااالية من األسلحة النووية، واألمن الوطين، ومكافحة اإلرهاب، 

 والقانون النووي، وقانون البيئة، والقانون اجلنائي، والقانون اإلداري.
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  األهداف 3-3
قدددد يشدددري  ،املتصددلة باملعاهددددةقدددوانّ للالتشددريعية يف بعدددا البلددددان علدددى بيددان باألهدددداف. وبالنسدددبة القدددوانّ قددد تشدددتمل 

للمعاهددة. ويف الددول الددول التحقدق مدن امتثدال تسدهيل ة علدى الصدعيد الدوطين وإىل لتزامدات الدولدابيان كهدذا إىل تنفيدذ 
وافقدددة السدددلطة التشدددريعية مدددن أجددددل الستصددددار مجنبدددا إىل جندددب مدددع التشدددريع املطبدددق هلدددا  املعاهددددةتقددددمي مت فيهدددا الدددا 

 دة.على املعاهالتصديق إصدارمها يف مشروع قانون واحد فروا تشري أيضا هذه األهداف إىل 
 
  القضائية والوالية التجريم 3-4

 ضرورية لتنفيذ ما يلي:إجراءات أن تتخذ كل دولة طرف أي بتقضي املادة الثالثة من املعاهدة 

أو يف أي مكددددان آ ددددر أراضدددديها يف أي مكددددان يف  )االعتبدددداريّ( منددددع األشددددخاي الطبيعيددددّ والقددددانونيّ  )أ( 
ف اطددر الدددول األبددأي نشدداط بظددور علددى القيددام لدددويل، مددن خيضددع لواليتهددا، حسددبما يعدد ف هبددا القددانون ا

 ووجب هذه املعاهدة؛

بددأي نشدداط مددن هددذا القبيددل يف أي مكددان القيددام مددن  )االعتبدداريّ(منددع األشددخاي الطبيعيددّ والقددانونيّ  )ب( 
 حتت سيطرهتا؛

أنشددطة مددن هددذا  يبددأيددام القوفقدان للقددانون الدددويل، منددع األشددخاي الطبيعيددّ الددذين جملددون جنسدديتها مددن  )ص( 
  .أ ر القبيل يف أي مكان

 :الا من بينها واألنشطة احملظورة على الدول األطراف ووجب هذه املعاهدة هي تل  الواردة يف املادة األوىل

   ...  ات نوويددة أ ددرى، نوويددة أو أي تفجددري األسددلحة الجتددارب  مددن تفجددريات أي تفجددريإجددراء االمتندداع عددن
 ؛  اضع لواليتها أو لسيطرهتاأ ر وحظر ومنع أي تفجري نووي من هذا القبيل يف أي مكان 

   ...   ب يف إجدددراء أي تفجدددري مدددن تفجدددريات جتدددارب األسدددلحة النوويدددة أو أي تفجدددري ندددووي االمتنددداع عدددن التسدددب
 . آ ر

 العناصر التالية:بصورة كلية أو جزئية على  تستلزمأن بتطبيق املعاهدة لالوطنية جراءات اإلومن شأن 

  تلدد  األنشددطة أن  (3)األوىل يف شددكل تشددريع جنددائي. ومددن شددأن األحكددام اجلنائيددة الددا جتددّرم املددادةستنسددا  ا
يددع جمداالن  وأن تضدمن ودا القدوي د علدى األمهيدة الكدربى للحظدر يف هدذه املعاهددة، وأن تدنل علدى رادع تشد  

 .واالعتباريّ سواء أكانوا تابعّ للدولة أم الشخاي الطبيعيّ حبق األتنفيذ هذه األحكام للريبة إمكانية 

   (4) .لمعاهدةوفقا ل طورة اجلرمية اجلنائية وقاسية بدرجة تكفي لتعك  شديدة فر  عقوبات 
 

                                                                    

حيث تستخدم كل دولة املصطلحات تستخدم املصطلحات مثل  جترمي  أو  جرمية  أو  حظر  أو  منع  هنا بصفة عامة؛  (3)
 اااصة هبا، آ ذة يف االعتبار تصنيف اجلرائ  اجلنائية يف تشريعاهتا الوطنية.

وأدرجت عقوبة السجن ا جرائ   طرية جدان بصفة عامة، عاملت التشريعات الا اعتمدهتا الدول انتهاكات أحكام املعاهدة بوصفه (4)
 .الا تصدر أحكامان من هذا القبيلسلطة اال تصاي القضائي تصل إىل عقوبة السجن املربد يف لالنتهاكات األكثر  طورة 
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  يف االشدددد اع ذل  أعمددددال ، وكدددداحملدددداوالت الراميددددة إىل القيددددام بتفجددددري نددددووياألنشددددطة التحضددددريية و/أو  جتددددرمي
تعزيدز احلظدر و كدّ ضدباط  التجدرمي ومدن شدأن ذلد ، أو املسامهة فيهدا.  اارتكاهب التحريا علىاجلرمية ، أو 

 إنفاذ القانون من وقف اجلرمية أو منع وقوعها، قدر اإلمكان.

فيمدا يتعلدق وخالفددات  إقليمهداوعلددى  ارعاياهدعلدى القضدائية  أن  دارس الدولدة واليتهددابد تتوقدع مدن الدولددةاملعاهددة  وودا أن  
للتشددددريعات املطبقددددة  عنددددد صدددديا تهاأن تر ددددذ اجلوانددددب التاليددددة يف احلسددددبان علددددى الدولددددة ينبغددددي فإندددد  ، املعاهدددددة أحكددددام

 :للمعاهدة

  اجدددددين علددددى أراضدددديواالعتبدددداريّ املتو علددددى ايددددع األشددددخاي الطبيعيددددّ  ائيينبغددددي أن يطبددددق التشددددريع اجلندددد 
 ،القددانون الددددويل امددحسددبما يعددد ف هب ،القضدددائية أو لسدديطرهتالواليتهددا الدولددة أو يف أي مكددان آ دددر خيضددع 

 هت .ابصرف النظر عن جنسيوذل  

   ة القضددائية  ددارص الواليددالطبيعيددّ األشددخاي  ائي أيضددان ليشددملندديتسددع نطدداو التشددريع اجلوبصددورة اسددتثنائية
القضددددائية  سددددلطتهاعنددددما يرتكبددددون جرميددددة مدددن هددددذا القبيددددل  دددارص وذلدددد   تهاالددددذين جملدددون جنسدددديللدولدددة 

 اإلقليمية.

  مددديريفئددات  خمتلددفاملطدداف ، ويف  ايددة الشخصدديات االعتباريددةائي أيضددان ليشددمل ندديتسددع نطدداو التشددريع اجل 
 (  5).ومسئويل الدولة

  لددزم أيضددان ماحلظددر أن القضددائية، حتديددد سددلطات ا تصاصددها يف بعددا  علددى الدولددة قددد يكددون مددن الضددروري 
 امللكي.التاص  حكومة أولل

   األحكددددام النموذجيدددة الددددا  سددددتفاد مدددنوقدددد يُ ‘. احملاكمددددةالتسدددلي  أو ‘مبدددددأ ال تدددنل املعاهددددة صددددراحة علدددى
 مهتمدددةللدددول الدددا تعتدددرب  إرشدددادي رات واجلرميدددة وثابددة مرجدددعاملخدددد   ملكافحدددةوضددعها مكتدددب األمددد  املتحدددة 

 (  6) املبدأ على األنشطة احملظورة ووجب هذه املعاهدة. تطبيق هذاب
 
  النووي األمن: النووية التيجيرات منع 3-5

القضددائية أو  لسددلطتهاأي تفجددريات نوويددة يف أي مكددان خيضددع إجددراء نددع كددل دولددة طددرف أن  بددتقتضددي املددادة األوىل أيضددان 
علدى اجلنداة ومركدد أن يكدون لد  أثدر رادع بدشدفوعة بالعقوبدات الكافيدة والرادعدة، امل ،اجلرائ  اجلنائية تشريعلسيطرهتا. ومن شأن 

 احملتملّ.

إجدراء األشدياء واملدواد الدا مدن شدأ ا أن تسده  يف  حيدازةمندع  إىل للدولدة ومن امله  أيضدا بدأن هتددف اإلجدراءات الوقائيدة
وهدي  ،األ درى  تيبدات الأو  تعدددة األطدرافامل عاهدداتاملووجدب  ةمطلوبد اإلجدراءاتتفجري نووي. وبعدا هدذه نشاط 

                                                                    

من األحكام التشريعية النموذجية ملكتب األم  املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية فيما يتعلق وسرولية الكيانات  4انظر الباب   (5)
 االعتبارية.

 ملكافحةمن األحكام التشريعية النموذجية ملكافحة اإلرهاب، الا وضعها مكتب األم  املتحدة  36املادة  على سبيل املثالانظر  (6)
د ذكرها يف ]هذه األحكام النموذجية[ ترتكب لنظر يف أي جرمية ير لا تصاي  سلطة ]اس  الدولة[ ....  يكون حملاك املخد رات واجلرمية: 

 ]اس  الدولة[ و  يت  تسليم  إىل أي دولة تطلب تسليم  لنف  الفعل أراضي ......يف  .... وُجد اجلاين املزعومما  الدولة إذا أراضي ارص 
 ؛ اجلنائي
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السددرقة  مثدلعدال مددن  دالل أفوذلد  غدري مصدري هبدا للمددواد واملرافدق النوويدة الغدري قانونيددة أو الترمدي إىل مندع االسدتعماالت 
ر الوكالددة الدوليدددة وتددوف   (7) والتخريددب. اتوالتهديددددوحتويددل االسددتخدام السددلمي للمددواد النوويدددة إىل اسددتخدام  ددري سددلمي 

ة بددداألمن الندددووي علقدددمرجعيدددة وتقددددم املسددداعدة القانونيدددة إىل دوهلدددا األعضددداء يف املسدددائل املتإرشدددادية للطاقدددة الذريدددة مدددواد 
ويقدددددم  إرشدددداديةرات واجلرميددددة مددددواد املخددددد   ملكافحددددةر مكتددددب األمدددد  املتحدددددة ويددددوف   (8) احلمايددددة املاديددددة للمددددواد النوويددددة.بو 

 أدنداه             املدذكورين 6و 4الفصدلّ  ويقددم لندا (9) اتفاقيدات مكافحدة اإلرهداب.تطبيدق املسداعدة القانونيدة يف جمدال 
 .املزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع

 
  القانونية المساعدة وتبادل الجنائية التقاضي إجراءات 3-6

طدراف فيمدا بينهدا وتقددم الشدكل املناسدب مدن املسداعدة من املادة الثالثدة مدن املعاهددة، تتعداون الددول األ 3عمالن بالفقرة 
أيدددة  وأأشدددكال املسددداعدة القانونيدددة للددددول تنفيدددذ التزاماهتدددا ووجدددب املعاهددددة. وال حتددددد املعاهددددة  تسدددهيلالقانونيدددة بغيدددة 

 هذه املساعدة. تقدمي مثللمعينة إجراءات  

يقتضددي األمددر تعدداون عدددة قددد فة بظددورة ووجددب املعاهدددة، بأنشددطاملتعلقددة جلددرائ  رتك ي ااملالحقددة القضددائية ملددسددياو ويف 
تكنولوجيدا و ركدة أشدخاي حبحداالت التجدارب النوويدة  تدرتب املساعدة القانونيدة. ومدن املتوقدع أن وتبادهلا معان دول أطراف 

اعدة القانونيدة اجلدرائ  وتبدادل املسدمدرتك ي ضدمان مالحقدة ومدن أجدل  .بدّ الددول لحددودالعابرة ل و/أو موارد مالية موادو 
 بّ الدول، ميكن أن تشري التشريعات إىل ما يلي:

  مرتكبيهدددددا ومقاضددددداة لتدددددزام السدددددلطة الوطنيدددددة أو السدددددلطة املختصدددددة وندددددع اجلدددددرائ  والتحقيدددددق فيهدددددا ومالحقدددددة ا
 املزعومّ.

  مددن مت ذلدد   سددواءاجلنائيددة وتبددادل املسدداعدة القانونيددة، التقاضددي جددراءات النظددام الددذي سددوف يطبددق علددى إ
نظدددام مدددن  دددالل أم احملليدددة املسدددائل اجلنائيددة فيمدددا خيدددل لقددانون الدددوطين لإىل األحكدددام العامدددة  لرجدددوعا ددالل 
هددذه ملثددل دة بددد   اصددة وضددع أحكددام عددن طريددق وفقددان لاللتزامددات الدوليددة، أم وموجددود بالفعددل قددائ   دداي 

  را .األ

   ميكددن فإندد  ، بددّ الدددول تفاقددات ثنائيددة أو متعددددة األطددراف لتبددادل املسدداعدة القانونيددةايف حددال عدددم وجددود و
التعددداون الفعدددال مدددع الددددول حتقيدددق د مدددن أجدددل بدددد  لكدددي يدددزود دولدددة مدددا بتفدددويا  ددداي و التشدددريع  صددديا ة

                                                                    

 3541أكد جمل  األمن التابع لألم  املتحدة على أمهية تبين وتطبيق هذه اإلجراءات الوقائية فقد طلب جمل  األمن يف القرار  (7)
ن ميثاو األم  املتحدة، ومن   فهو قرار ملزم جلميع الدول األعضاء وتطالب جمل  األمن ( الذي اعتمده ووجب الفصل السابع م3114)

بأن تتخذ وتطبق إجراءات فعالة لوضع ضواب  دا لية ملنع انتشار األسلحة النووية ووسائل  ،صراحة من  ايع الدول ، من بّ أمور أ رى
 يئات الغري  اضعة للدولة.إنتاجها واملواد الدا لة يف تصنيعها بّ األفراد واهل

 (.3131) 3( وا لد 3111) 3، ا لد ون النوويدليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن القانانظر إىل  (8)

رات واجلرميةاأل األحكام التشريعية النموذجية ملكافحة اإلرهاب الا وضعها مكتبانظر إىل  (9) ، م  املتحدة ملكافحة املخدر
(3119.) 
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إىل حتديددد ووصددوال تصدديق علددى الوثددائق وأ ددذ الشدهادات أو اإلفددادات، المتنوعددة بدددءا باأل درى يف جمدداالت 
(  10)  تسليمه .مكان وجود املشتب  هب  وا رمّ الذين يتعّ  

 

هدو اإلجدراء ملسداعدة علدى مندع التفجدريات النوويدة مدن أجدل االوقائية الا ميكن أن تنظدر فيهدا الددول  اإلجراءاتومن بّ 
مددنب األفددراد الددذين يددوفرون املعلومددات عددن األنشددطة اافيددة املتصددلة وقتضدداه حيددث ميكددن  ، املبلدد محايددة  املعددروف باسدد  

الرجددوع يف حبمايددة املبلدد  وقددد تر ددب الدددول املهتمددة  (11) محايددة وحصددانة.مددا مُيددنب للشددهود مددن  نفدد  جريات النوويددةبددالتف
( 12)،رات واجلرميددةد  باملخدد املعدديناألمدد  املتحدددة  ي بشددأن محايددة الشددهود الددذي وضددع  مكتددبإىل مشددروع القددانون النمددوذج

هددددذا التعليددددق علددددى إىل أيضددددا يف الرجددددوع وكددددذل  ، االجنلوسكسددددوىاالقددددانون ذات لبلدددددان مددددن أجددددل ا  حتديدددددان واملصددددم  
(  13) لقانون.لشروع امل

 

  (14)الوطنية السلطة 3-7
  الوطنية السلطة وظائف 3-7-1

سدددلطة وطنيدددة  تنشددد أو  تعدددّمدددن املدددادة الثالثدددة مدددن املعاهددددة، أن  4ووجدددب الفقدددرة  كدددل دولدددة طدددرف  علدددى  يُطلدددب مدددن
وبالدددددول األطددددراف األ ددددرى .  راقبددددة للمعاهدددددةباهليئددددة املاالتصددددال يددددت  وطنيددددة الددددا عددددن طريقهددددا  بوريددددةجهددددة ك تعمددددل 

يف ايدع املسدائل الدا  واهليئدة املراقبدة للمعاهددة وذلد والو يفة األساسية للسلطة الوطنية هدي تسدهيل التفاعدل بدّ الددول 
سدبب وذلد  بسدلطة وطنيدة مرقتدة  علدى األقدل  البيدة الددول أنشدأتاملعاهدة. ويف أثناء املرحلة التحضدريية،  بتطبيقتتعلق 

 ولتسددهيل مبددادرات بندداء القدددرات واملراقبددة إىل التعدداون مددع اللجنددة التحضددريية يف إقامددة نظددام التحقددق حاجددة هددذه الدددول
 .واإلمكانيات

 ما يلي:  على ميكن أن تشمل و ائف/صالحيات السلطة الوطنيةو 

   تنفيذ املعاهدة؛تطبيق و نية يف املسائل املتصلة بواملرسسات الوطاإلدارات واهليئات التعاون مع 

  ووجب املعاهدة؛ بالتزاماهتا وفاء الدولة الطرف 

    ومع الدول األطراف األ رى يف املعاهدة؛ اهليئة املراقبة للمعاهدةرئيسية مع اتصال جهة كالعمل 

   نظددددام التحقددددق تطبيدددقتسددددهيل  هبدددددفومدددع الدددددول األطددددراف األ دددرى  اهليئدددة املراقبددددة للمعاهدددددةالتعددداون مددددع 
 ؛واملراقبة

                                                                    

انظر إىل القانون النموذجي بشأن تبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية والقانون النموذجي بشأن تسلي  ا رمّ اللذين وضعهما  (10)
رات واجلرميةاألم  املت مكتب  .حدة ملكافحة املخدر

 Dieter Dieseroth, Societal Verification، ولإلطالع على املزيد من املعلومات انظر كذل  الدليلمن هذا  1-7انظر إىل اجلزء  (11)

(2008). 

 http://www.unodc.org/pdf/lap_witness-protection_2000.pdfبرجاء اإلطالع على محاية الشهود على املوقع اإللك وين  (12)

 .http://www.unodc.org/pdf/lap_witness-protection_commentary.pdf برجاء اإلطالع على محاية الشهود على املوقع اإللك وين  (13)

 ن تشكيل السلطة الوطنية يوضب بالتفصيل و ائفها/صالحياهتا املمكنة.ورسوم منوذجي بشأ الدليلمن هذا  4يزودنا امللحق  (14)
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  دةواهليئدة املراقبددة للمعاهددالددول األطددراف  أي مددن ات أو ترتيبددات مدع أي شددخل ومدعيدالتفداو  بشددأن اتفاق 
 هذه االتفاقات وال تيبات؛ مثل معاهدة وتنسيق إبراملل بتطبيق الدولةفيما يتعلق 

   ّفيمدددا يتعلدددق  ومعاجلدددة مثدددل هدددذه املعلومدددات وذلددد  واالعتبددداريّطلدددب املعلومدددات مدددن األشدددخاي الطبيعيددد
 ؛ى احمللي على املستو  وشروطها املعاهدة واالمتثال ألحكامها بتطبيق

   ووجددب املعاهددددة  انشددا هواملراقبددة الددذي مت تشددجيع التطبيقددات املدنيددة والعلميددة لتكنولوجيددات نظدددام التحقددق
 .من التطبيقات ومع الدول األطراف يف هذا ا ال اهليئة املراقبة للمعاهدةوالتعاون مع 

 
  الوطنية السلطة تشكيل 3-7-2
 السدددلطة الوطنيددة، فهدددذا األمددر مددد وع لتقدددير كدددل دولدددة وتفددويا تشدددكيلبالتفصدديل  للدددول األعضددداء املعاهددددة توضددبال 

 بتطبيدددق، ولكدددن ينبغدددي هلدددذه السدددلطة أن تكدددون يف وضدددع ميكنهدددا مدددن معاجلدددة وتنسددديق كدددل املسدددائل املتصدددلة علدددى حدددده
 أو إنشاء السلطة الوطنية:بشأن تعيّ الية اايارات التدراسة  األعضاء للدول. وميكن على حنو فعال املعاهدة
   حكوميددة أ ددرى تتمتددع بصددالحيات مناسددبة إلصدددار التوجيهددات ذات الصددلة للمرسسددات  هيئددةوزارة أو أي

 .من هذه املرسساتاملعلومات  وطلباملعاهدة،  بتطبيقالوطنية الا هلا عالقة 

  يف وفقددان للتقسددي  الدددا لي للمسددروليات  خمتصددةحكوميددة  هيئدداتمشدد ع يتددألف مددن عدددة  مرسسدداي كيددان
اهليئددة مددع التواصددل مددن التعدداون فيمددا بينهددا ومددن  لددتمكن هددذه اهليئددات، واسددتحداث آليددة تنسدديق هددذا الكيددان

 .للمعاهدة ةاملراقب

  جهددددة ك ليعمددددلفر لدددد  الصددددالحيات واملددددوارد الالزمددددة اسددددلطة وطنيددددة، تتددددو للعمددددل ك صيصددددان انشددددا ه مت ن كيددددا
 ومع الدول األطراف. اهليئة املراقبة للمعاهدةمع اتصال 

 
  الوطنية السلطة تعيين 3-7-3

قددرار أو أمددر وزاري أو مرسددوم أو  إصدددارعددن طريددق فيهددا  السددلطة الوطنيددة مسددألة إداريددة ميكددن البددتّ تعيددّ إنشدداء أو يعتددرب 
مددن إجددراءات أ ددرى وبينمددا يددت  بالتددايل إنشدداء هددذه السددلطة الوطنيددة بصددفة عامددة وقتضددى السددلطات التشددريعية   ددري ذلدد 

 تشددددريعيف وصددددالحيات السددددلطة الوطنيددددة  تفددددويافقددددد يكددددون مددددن الضددددروري يف بعددددا الدددددول حتديددددد  لحكومددددةل العامددددة
تنفيددذ عندددما يُعهددد إليهددا بقدددر مددا مددن سددلطة أو ى حقددوو أطددراف ثالثددة، ، و صوصددان عندددما تددرثر صددالحياهتا علددقددانوين
 امليزانية.ب  اصة أو عندما يكون ذل  ضروريان أل را  ،القانون

 
 األممممن تحقيمممق وفمممي الكممموار  حممماالت فمممي اإلغاثمممة تقمممديم فمممي الوطنيمممة السممملطة دور 3-7-4

  النووي
ملعاهددة، ومدع لشدروط ا الددول األطدراف أداة للتحقدق مدن امتثدالتنل املعاهدة على إنشاء نظام رصد دويل ليكدون وثابدة 

 األعضددداء علدددى الددددول ندددافع إضدددافيةو عدددادتيف هدددذا النظدددام قدددد  املسدددتخدمةالرصدددد  وتكنولوجيدددات ذلددد  فدددإن بياندددات
 األمن النووي.وحتقيق الكوارث  آثاروالسيما يف جمال التخفيف من 

السددلطة الوطنيدة )أو مركدز البياندات الددوطين  تتوصدلمطلبدا بدأن الوطنيددة هتدا تددرص يف إجراءاأن بد، فقدد تر دب الدولددة ومدن  
حددداالت  ويفالكدددوارث  مدددن آثدددارالوطنيدددة املسدددرولة عدددن التخفيدددف  اهليئددداتترتيدددب تعددداون مدددع إىل التدددابع هلدددا، إن وجدددد( 
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م يف الوقدددت أن تقدددد  يف موضدددع ميكنهدددا مدددن  هدددذه السدددلطة الوطنيدددة تكدددوناإلشدددعاعية، وذلددد  لكدددي  والتسدددريبات الطدددوارئ
 انبعاثددددداتويشدددددمل ذلددددد  علدددددى متاحدددددة وذات صدددددلة مدددددن نظددددام الرصدددددد الددددددويل  ونشدددددرات بياندددددات املناسددددب أي بياندددددات

مددددن صددددنع كارثددددة طبيعيددددة أو   حدددددوث يف أعقدددداب بالكارثددددة املتددددأثرة املنكوبددددة يف الدولددددة أو املنطقددددةة، املشددددعّ  والتسددددريبات
آذار/مددارس  33يف أعقدداب الزلددزال الددذي وقددع يف اليابددان يف أمهيددة ذلدد  بصددفة  اصددة  أثبتددت األحددداث. وقددد اإلنسددان
السددلطات اليابانيددة أن بيانددات نظددام الرصددد أفددادت . ومددع أن عدددد اإلصددابات كددان عاليددان لدرجددة مأسدداوية، فقددد 3133

، األمددر قليلددة قبددل حدددوث الددزالزل الدددويل سدداعدهتا علددى إصدددار اإلنددذارات حبدددوث موجددة تسددونامي  ددالل بضددع دقددائق
دددالدددذ يف الغدددالف اجلدددوي  اإلشدددعاعي االنتقدددال رصددددن بعدددا النددداس مدددن الفدددرار إىل منددداطق مرتفعدددة. وسددداعدت أداة ي مك 

، األمددر يف فوكوشدديما املدددمرةة مددن بطددة الطاقددة النوويددة للمددواد املشددعّ  الشدداملةباالنبعاثددات نظدام الرصددد الدددويل علددى التنبددر ل
 يف ااارص. و عملية اإل الء وهتدئة خماوف اجلمهور يف اليابان ب القيام الذي ساعد سلطات الصحة العامة على تقيي 

بشددأن اإل اثددة يف  اتصددال مددع تشددريع املعاهدددة حلقددة الوطنيددة إجراءاهتددايف تنشدد  أن يف  باملثددل وكددذل ، قددد تر ددب الدولددة
 األمن النووي.و الكوارث  التحا
 
  الدولي الرصد نظامل ةالتابع الرصد مرافق 3-8

 ايدع أحندداءدولدة مضدديفة يف  89سددوف تعمدل، يف  عنددما يددت  إكماهلدا فإ دا مرفقددان  117د الددويل مدن يتدألف نظدام الرصدد
 مدن أجدل رصدد أي تفجدريات نوويدةوذلد  يتعذر الوصول إليها،  من العا  يف مناطق نائيةبعا هذه املرافق  قعتو العا ، 

 تسدتويفة بوصدفها وخمتدربات النويددات املشدعّ بطدات الرصدد  ووجدرد إنشداء وحتدديث واعتمداد. حتدث علدى كوكدب األر 
اهليئدة املراقبدة مدع  هدامربر ووجدب عقدود تُ  سدوف تعمدل علدى تشدغيلها ليدةاحملرسسدات امل فإن ،املطلوبة ايع املتطلبات التقنية

يانددات ن مركددز البمددة يف بطددات نظددام الرصددد الدددويل ونشددرات البيانددات الصددادرة املسددج لالبيانددات  ويددت  إرسددال. للمعاهدددة
وتوزيدع بيانددات نظددام الرصددد  اسددتقبال. ويددت  للهيئددة املراقبدة للمعاهدددة الشدداملة التصدداالتالتحتيدة ل بيئددةالالددويل مددن  ددالل 

 هارسدلالدا تُ بطدات أرضدية إىل ثدالث البياندات  األقمدار الصدناعيةهدذه وترسدل . أقمدار صدناعيةالدويل عرب شبكة مدن سدتة 
 عرب وصالت أرضية. إىل مركز البيانات الدويل بدورها

تتعدداون الدددول الددا تستضدديف مرافددق نظددام الرصددد الدددويل باملعاهدددة،  الربوتوكددول امللحددق مددن 3يف املرفددق  كمدا هددو موضددب
بضدددرورة املعاهددددة وتقضدددي و ويلهدددا وصددديانتها.  وحتدددديثهايف إنشددداء مرافدددق النظدددام وتشدددغيلها  اهليئدددة املراقبدددة للمعاهددددةمدددع 

وتدنل املدادة الرابعدة مدن  (15)م مدع الددول املضديفة.ربر تفاقدات أو ترتيبدات تُداهذا التعاون يف  شكل وأساليبصيل اتفحتديد 
ل بطدات الرصدد الدا تستضديفها أو الدا  ضدع ملسدروليتها ووجدب  لد  وتشدغ   سدوف الددول األطدراف املعاهدة على أن  

(16)احملطات تبقى  اضعة لسلطة األمانة الفنية. هن هذ، ولكاملعاهدة بروتوكول
 

لددول الدا تستضديف مرافدق نظددام ا رودا توجدد هنداع حاجدة يفبالفعدل ف ةواملوجدود ل تيبدات الوطنيدة القائمدةعلدى اا واعتمداد
 وا يلي:القيام ة الوطنية أو أي كيان آ ر للسلطجييز  بأن تدرص شرطا يف تشريعاهتا الرصد الدويل، 

                                                                    

 من اجلزء األول من الربوتوكول. 5الفقرة  (15)

 الرابعة من املعاهدة. املادةمن  37الفقرة  (16)
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   نظدددام الرصدددد الددددويل: قدددد يكدددون مدددن الضدددروري يف بعدددا الددددول تدددابع لمرفدددق ك عمدددلت هيئدددةتعيدددّ إنشددداء أو
 ميددةاحلكو  كياندداتال الرصددد الدددويل أل ددرا  ابددال لنظددام التابعددة طددات احملطددة أو احملإصدددار قددرار وزاري جدددد 

 ؛هذه احملطات مثل أ رى بطبيعة عمل أو أطراف ثالثة

   بشأن االتفاقات أو ال تيبات أو العقود؛ مع اهليئة املراقبة للمعاهدة التفاو 

   الوطين؛ على املستوى للمعاهدة التنفيذ املالئمة إجراءاتاملسامهة يف إعداد 

   لوكدة ملكيدة  يضداأر  وحيدازة لشدغلالالزمدة اإلجدراءات اإلداريدة  واتباع اصة أطراف اتفاقات مع عقود إبرام 
مددو في املنظمددة وأي شددخل  مددد ل بددال عوائددق يسددمب بددد ولالعمددل علددى تددأمّ  خبددالف ذلدد   اصدة أو

 .هذه األر على املستضافة  ،بطة أو بطات النظام صيانة وأمكلف وهمة إنشاء أو تشغيل 

 أن أمددن نظددام الرصددد الدددويل ومركددز البيانددات الدددويل ومرفددق االتصدداالت العدداملي ذكددره سددبق وفضددالن عددن ذلدد ، يتضددب  ددا 
حلاجددة إىل الددوعي بدداألمن السدديرباين وبا ويتزايدددووجددب املعاهدددة.  واملراقبددة نظددام التحقددقل بالنسددبةلدد  أمهيددة حا ددة  هددو أمددن

واملوجددود  التشددريع القددائ  تراجددعقددد تر ددب الدددول يف أن  ،. ويف هددذا السددياويف أوسدداط ا تمددع الدددويل إطددار قددانوين فعددال
  نظددام الرصددد الدددويل أو مركددز البيانددات الدددويل أو مرفددق االتصدداالت العدداملي تعددر   يف حددالللتأكددد مددن أندد   لددديها بالفعددل

اجلرميددة هددذه التحقيددق يف  فددإن هددذه الدددول سددوف تكددون يف وضددع ميكنهددا مددن أعماهلددا تشددوو وتعيددق هلجمددة سدديربانية مددا،
 (17)سلطات دولة أ رى.تقوم هبا  الا الحقةاملتحقيق أو ال اتعمليالتعاون يف ومعاقبته ، و  ة مرتكبيهاومالحق

 
  توضيحات وطلب التشاور 3-9

توضدديحات مددن دولددة طددرف أ ددرى،  تطلددبأن بدد مددا ادة الرابعددة مددن املعاهدددة، جيددوز لدولددة طددرفاملدد مددن 39عمددالن بددالفقرة 
متثددال ألحكددام املددادة األوىل مددن االعدددم احتمددال بشددأن  اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة وذلدد مباشددرة أو مددن  ددالل بصددورة إمددا 

إجددراء  للمعاهدددة ةمددن اهليئددة املراقبدد يف أن تطلددب مددا حبددق أي دولددة طددرف عددن وال يضددر املعاهدددة. وهددذا اإلجددراء مسددتقل
 .من املعاهدة املادة الرابعةمن )د(ووجب البند  على دولة أ رى تفتيش موقعي

تسددعى للحصددول علددى إيضدداي قلددق الدولددة الطددرف الددا  خمدداوفتبديددد  هبدددفال علددى حنددو فع دد الشددرطوسددعيان لتنفيددذ هددذا 
 :يع الشروط التاليةأو امن على أي  أن جتوي لتشريعمن دولة أ رى فيجوز ل

  طلدددب  حادثدددة مدددا تسدددتدعي مدددا وقعدددت فيهدددا منطقدددة أو يسددديطر علدددى أي شدددخل يشدددغل علدددى واجدددبمدددن ال
 ؛ هبذه احلادثة أن يوفر املعلومات ذات الصلةب التوضيب

    مالئمددددة  إجددددراءات تنفيذيدددة قانونيددددةالتوضددديب أو ا دددداذ أي إمكانيدددة إجددددراء عمليددددات تفتددديش وطنيددددة أل ددددرا
(18)أ رى جلمع املعلومات؛

 

  علدددى هدددذا النحدددو إىل الدولدددة الطدددرف  الدددا حصدددلت عليهددداالسدددلطة الوطنيدددة نقدددل املعلومدددات  واجدددب علدددىمدددن ال
 .اهليئة املراقبة للمعاهدةاأل رى و/أو إىل 

                                                                    

 .الدليلمن هذا  4-7انظر اجلزء  (17)

توجد هناع أمثلة على تشريعات تتبعها بعا الدول الا تنطوي على شروط  ك ن هذه الدول من إجراء عمليات تفتيش وطنية  (18)
 عليها يف املعاهدة للقيام بعمليات التفتيش على املواقع. أل را  التوضيب، الا  اثل يف بعا احلاالت اإلجراءات واألساليب املنصوي
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  الثقة بناء إجراءات 3-11

بصدددورة اإلبدددال  الطدددوعي  وأناإلجدددراءات الطوعيدددة لبنددداء الثقددة  اجلدددزء الثالددث مدددن الربوتوكدددول امللحدددق باملعاهدددة يوضددب لندددا
أن  مددن شددأن  هددذا ألنبندداء الثقددة ل ملثددل هددذه اإلجددراءاتالعنصددر الرئيسددي  ميثددلالتفجددريات الكيميائيددة  إجددراء مسددبقة قبددل

نظددام الرصددد الدددويل.   كتشددفيُ أي حدددث  أصددل وسددببتوضدديب  علددىوالدددول األطددراف  اهليئددة املراقبددة للمعاهدددةسدداعد ي
 في المعاهدة. معين شتراطات إبالغ روتينياوليس هناك من 

أي تفجدري كيميدائي وهدي : عنهدا اإلبدال  الطدوعي الدا ينبغديللتفجدريات الكيميائيدة  حددود ومعدايريوقد وضعت املعاهددة 
تفجدددري واحدددد يف أي كيدددت  تفجريهدددا  ‘ ي إن ي‘ن مكددداف  مددد شدددديدة اإلنفجدددارطدددن أو أكثدددر مدددن املدددواد  111يسدددتخدم 
 .(19)القضائية لسلطتهاخيضع أ ر مكان أي الدولة أو يف  أراضيمكان يف 

  عليها:قد يتعّ  ف عن هذه التفجريات الكيميائية لدولة اإلبال يتسل لولكي 

   ّالسددددلطة الوطنيددددة عددددن هددددذه التفجددددريات مسددددبقان، واالعتبدددداريّ إبددددال  أن تطلددددب مددددن األشددددخاي الطبيعيدددد
 ، وكذل  عن شكل التفجري والغر  من ؛مكان التفجري وزمان  ونوعيت  ومنط تفاصيل عن  ذل  يشملو 

   عن التفجريات الكيميائية اإلبال  شروط  الذين ينتهكون ألشخاياعقوبات على  تفر أن. 
 
  المواقع يعل  التيتي  عمليات 3-11

على أن تطلب التفتيش ب املعاهدة حق كل دولة طرف يف على املادة الرابعة من املعاهدة من 15و 14الفقرتان  تركد
من  ما توضيب ما إذا كان تفجري هبدفوذل  امللحق هبا، الربوتوكول  واجلزء الثاين من ووجب املعاهدة املواقع

للمادة األوىل من  ل انتهاكان تفجريات جتارب األسلحة النووية أو أي تفجري نووي آ ر قد ُأجري على حنو يشك  
على بتمل. وتكون عمليات التفتيش  منته ميكن أن تساعد يف حتديد هوية أي وقائع اع أي وهبدف املعاهدة 

 .على المواقع عمليات تيتي  روتينيةفالمعاهدة ال تقتضي إجراء : استثنائيان  حدثان  املواقع

ومدددن املهددد  أن يصدددا  أي  (20).علدددى املواقدددعبعمليدددات التفتددديش فيمدددا يتعلدددق حقدددوو وعليهدددا واجبدددات للددددول األطدددراف و 
ال ويف الوقدددت املناسدددب حسدددبما جددداء يف وقعي علدددى حندددو فع دددتشدددريع تنفيدددذي هبددددف كفالدددة إجدددراء عمليدددات التفتددديش املددد

، وذلدد  دون تقييددد صددالحيات التفتدديش أو إد ددال أي عناصددر مددن شددأ ا تددأ ري  ارسددة امللحددق هبددا املعاهدددة والربوتوكددول
ة يف املعاهدددة الددواردو  املقددررة املواعيددد الزمنيددةااللتددزام ب يكتسددب ،واليددة التفتدديش، أو جعلهددا أكثددر صددعوبة. ويف هددذا السددياو

 بشأن إجراء عمليات التفتيش املوقعي، بأمهية  اصة.

وإذا وضددعنا مددا سددبق ذكددره يف االعتبددار فإندد  يعددود علددى كددل دولددة بددأن تقددرر بنفسددها الدرجددة الددا حتتدداص عندددها إىل دمددج 
التاليددة العناصددر  ءاألجددزادا ددل تشددريعاهتا الوطنيددة وتلخددل لنددا   حددول القيددام بتفتيشددات علددى مواقعهددا   شددروط املعاهدددة 

 على النحو التايل:  الرئيسية الا جيب على كل دولة مراعاهتا يف تشريعاهتا الوطنية

                                                                    

الربوتكول الثالث وسوف يت  مثل هذا اإلبال  عن التفجريات النووية بصورة مسبقة إذا أمكن ذل  ويشتمل هذا اإلبال  على  19))
 فجري املستخدم وكذل  ايضا شكل التفجري واهلدف املقصود من  .حتديد موقع وزمان وحج  ونوع الت

عمليات التفتيش ب للقيامالوطنية  اإلجراءاتتعليقات على انظر املزيد من التفاصيل يف: اللجنة التحضريية للهيئة املراقبة للمعاهدة،  (20)
 .ووجب املعاهدة على املواقع
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   ؛على املواقعالتزامات الدولة فيما يتعلق بعمليات التفتيش بتنفيذ حتديد السلطة أو السلطات املختصة 

   إسددناد دور رئيسددي إىل السددلطة الوطنيددة أو أي سددلطة خمتصددة أ ددرى يف تنسدديق ال تيبددات الدائمددة إلجددراء أي
 حسبما تقتضي  املعاهدة؛ على املواقعتفتيش  اتعملي

   ملراقبّ؛بامتيازات وحصانات فريق التفتيش وا الدولة الالزمة الع اف اإلجراءات الضروريةوضع 

  ق فريددق التفتدديش يف حبدداع افهددا و  علددى املواقددعلتددزام الدولددة بقبددول إجددراء عمليددات تفتدديش ا ضددرورة الددنل علددى
و ارسددددة أنشددددطة التفتدددديش املقددددررة يف  علددددى املواقددددعلدولددددة وإجددددراء التفتدددديش ل األراضددددي اااضددددعةالددددد ول إىل 

 املعاهدة؛

  ؛على املواقعإجراء التفتيش  والسماحد وبتسهيل منب السلطة املختصة الصالحيات لقبول 

  على املواقعإجراء التفتيش  والسماي وتسهيل وضع األساليب واإلجراءات لقبول. 
 
  واقعالم على التيتي  عمليات في الوطنية السلطة دور 3-11-1

تنسدديق ايددع ب، السددلطات الددا سددتكون خمتصددة الئحددة تنظيميددةرسددوم أو ود بوضددوي، د  أن حُتددبدد علددى كددل دولددة مددن املهدد 
ال ويف إجدددراء عمليدددات التفتددديش علدددى حندددو فع ددد ضدددمان هبددددف، وذلددد  علدددى املواقدددعاملسدددائل املتصدددلة بعمليدددات التفتددديش 

 .امللحق هبا توكولاملعاهدة والربو  شروط كما جاء يف  املقررةمواعيدها 

قوانينهددا الوطنيددة بددل وحدده تكددون يف تلقائيددا وحدده يف الدددول الددا تتبددع النظددام القددانوين األحددادي، حيددث تندددرص املعاهدددة 
سددلطة خمتصددة )أو توزيددع مسددروليات هددذه قددد يكددون مددن الضددروري تعيددّ لشددروط املعاهدددة أولويددة علددى القددوانّ الوطنيددة ف

ومددع أن لضددمان وفدداء الدولددة بالتزاماهتددا يف املواعيددد املقددررة ( مددا تقتضددي  األحددوالسددب ح، متنوعددةالسددلطة بددّ سددلطات 
الزمنيدددة الصددارمة املقدددررة يف  إال أن املواعيدددذاتيددة التنفيددذ يف النظدددام األحددادي، تكدددون  ،مدددن حيددث املبدددأ ،املعاهدددة شددروط

لضدددمان  وطنيدددة إجدددراءاتا ددداذ الددددول  مدددنتتطلدددب  علدددى املواقدددع سدددوفعمليدددات التفتددديش  بدددإجراء املعاهددددة فيمدددا يتعلدددق
 (21).وفائها بالتزاماهتا

 
  ئمةالدا الترتيبات 3-11-2

ترتيبدددات دائمدددة مدددع كدددل دولدددة طدددرف وذلددد  لكدددي تكدددون التحضدددريات  اهليئدددة املراقبدددة للمعاهددددةبدددأن تدددربم املعاهددددة تقضدددي 
 ومسدبقة قبدل القيدام بدأي عمليدات تفتديش بتملدة علدى املواقدعجاهزة بصدورة دائمدة  بتطبيق املعاهدة التمهيدية ذات الصلة

وصدددول فريدددق ب يتعلدددقاحملدددددة يف املعاهددددة فيمدددا و  (22)املقدددررة الزمنيدددةاملواعيدددد به  هدددذه ال تيبدددات الدائمدددة يف االمتثدددال اوتسددد

                                                                    

إىل  3/33/3133الا عقدت يف فينا من الف ة من  3133كان هذا إحدى نتائج ورشة العمل اإلرشادي لعام  (21)
 .حتت عنوان التشريع الوطين املطبق ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 5/33/3133

نظران للمواعيد الزمنية القصرية املمنوحة لفريق التفتيش من أجل الوصول إىل نقطة الد ول للدولة الطرف اااضعة للتفتيش )ثالث  (22)
ة اعتبارا من ساع 16ساعات كحد أدى قبل املوعد املعتزم ملغادرة فريق التفتيش(، والسفر واالنتقال إىل منطقة التفتيش )يف  ضون 

ساعة بعد الوصول إىل نقطة الد ول(، فقد تكون اإلجراءات الوطنية لتطبيق  73نقطة الد ول( والبدء يف أنشطة التفتيش )يف  ضون 
املعاهدة املطلوبة من أجل تنفيذ هذه الشروط  اثلة لإلجراءات الا تعتمدها الدول للسماي بالد ول السريع لألشخاي واملعدات يف 

 هود اإل اثة الدولية املبذولة يف حالة حدوث الكوارث.إطار ج
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يف حدددداالت قددددد حتتدددداص الدولددددة وبالتددددايل فيف أنشددددطة التفتدددديش.  ءيف املعاهدددددة والبدددددالتفتدددديش إىل أراضددددي الدولددددة الطددددرف 
 لتالية:ا ابالتزاماهت لتمكينها من الوفاء تبين إجراءاتإىل  الضرورة

   ّحتدددتفا هبدددا األماندددة الفنيدددة،  الدددا قائمدددةال املفتشدددّ كجدددزء مدددنمفتشدددّ ومسددداعدي لل ا تيدددار الدولدددةو تعيددد
ز يومدددان مدددن د دددول املعاهددددة حي ددد 11يف موعدددد أقصددداه  اهليئدددة املراقبدددة لتطبيدددق املعاهددددة واملفددد   تقددددميها إىل

 ، ورفدداوتعيددّ وا تيددارمددنب التأشددريات، مثددل متابعددة يف هددذا الصدددد ) إجددراءاتأي  الدولددة ا دداذ، و التنفيددذ
 ، وما إىل ذل (؛املفتشّ

   وإىل أي  املفتشددددّاالعددد اف باالمتيددددازات واحلصدددانات املمنوحددددة ووجدددب املعاهدددددة إىل املفتشدددّ ومسدددداعدي
(23)الدولة؛ أراضييف  املواقع يعلتفتيش  علميات مراقبّ عند إجراء

 

   11يف موعدد أقصداه  اهليئدة املراقبدة للمعاهددةتقددميها إىل  املفد  ، التفتديشنقاط د ول فريدق و مواقع حتديد 
 ؛التنفيذز د ول املعاهدة حي   تارير يومان من

    للطددائرات الغددري منتظمددة املواعيددد واملوضددوعة يف أي وقددت حتددت تصددرف إصدددار رقدد  تددر يل دبلوماسددي دائدد
 فددرو التفتدديش لنقددل املفتشددّ واملعدددات علددى أن يددت  تسددلي  هددذه ال ا دديل إل اهليئددة املراقبددة لتطبيددق املعاهدددة

 ؛التنفيذز حي  د ول املعاهدة  تارير يومان من 11يف موعد أقصاه 

  مدددن اهليئدددة ووجدددب قائمدددة املعددددات املعتمددددة  علدددى املواقدددعاملعددددات السدددتعماهلا أثنددداء عمليدددات التفتددديش  تدددوفري
 .املراقبة لتطبيق املعاهدة حسب ما تقتضي  الضرورة

 
  التيتي  لعمليات الخاضعة الطرف الدولة لتزاماتا 3-11-3

 اااضدددعةالدولدددة الطدددرف  االلتزامدددات الدددا جيدددب علدددىميكدددن أن يشدددار يف التشدددريع الدددوطين، إىل  ذلددد  ضدددروريان، إذا اعتدددرب
 . وهذه االلتزامات هي:على مواقعهاأثناء التفتيش  الوفاء هبا تفتيشلل

   ؛املراقبة لتطبيق املعاهدةإقرار الدولة باستالمها إل طار التفتيش املرسل إليها من اهليئة 

  ؛على مواقعهاجراء التفتيش إل الدولة قبول 

  تدددوفري وتدددأمّ وسدددائل الراحدددة الضدددرورية لفريدددق و لفريدددق التفتددديش واملعددددات،  الفدددوريلدددد ول ل ضدددمان الدولدددة
 ف ة التفتيش؛ التفتيش، وضمان مروره اآلمن أثناء

   من الوصول إىل منطقة التفتيش؛مد ال ميكنه  فريق التفتيش منب 

   أنشطة التفتيش يف منطقة التفتيش؛لفريق التفتيش بإجراء السماي 

  يف تنفيدددذ معددد  بتقددددمي املسددداعدة إىل فريدددق التفتددديش، والتعددداون علدددى املواقدددع تددديش تسدددهيل إجدددراء عمليدددات التف
 ؛بالتفتيش كل األ را  ذات الصلةحتقيق   رى من أجل األوطنية الكيانات المع واالتصال مهام  

   ّمع فريق التفتيش؛للتواصل اتصال جهة تعي 

                                                                    

 أدناه. 3-33-1انظر الباب  (23)
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   ؛على املواقعالالزمة وضمان تنقل  املأمون واآلمن أثناء التفتيش الضرورية تزويد فريق التفتيش باادمات 

    مع فريق التفتيش؛لتبادل املعلومات جتماعات اتنظي 

   الغمو  الا قد تنشأ أثناء التفتيش؛جوانب تسهيل تقدمي إيضاحات إلزالة 

   وضمان انتقال  املأمون واآلمن إىل نقطة ااروص.من املواقع تسهيل  روص فريق التفتيش 
 
  التيتي  صالحيات 3-11-4

. وميكددن حتديدددد علددى املواقددعيش حتدددد املعاهدددة الصددالحيات الددا جيددوز لفريددق التفتدديش واملددراقبّ أن ميارسددوها أثندداء التفتدد
عددائق. أى دون بسالسددة وبددهددذه الصددالحيات يف التشددريع، إذا تطلددب األمددر ذلدد ، لتيسددري وضددمان سددري عمليددة التفتدديش 

بأنشدددطة االضدددطالع  كدددنه  مدددن واسدددعة صدددالحية فريدددق التفتددديش واملدددراقبّ بهدددذا التشدددريع، بصدددورة مثاليدددة سدددوف يدددزود و 
الدددذي وضدددعت  علدددى املواقدددع تفتددديش العمليدددات ودليدددل التفتددديش وبالتماشدددي مدددع تفدددويا  التفتددديش عمدددالن بأحكدددام املعاهددددة

د وزيددد مددن التفصدديل . وميكددن أن يكددون شددرط مددنب صددالحيات التفتدديش ذا طددابع عددام أو أن جددد  اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة
 حقوو فريق التفتيش.الدقيق 

 على النحو التايل:ملواقع على اتفتيش الوميكن تلخيل صالحيات فريق التفتيش أثناء 

   دليددل التفتدديش وتفددويا و إجددراء عمليددة التفتدديش، وددا يتفددق مددع املعاهدددة الددا سددوف يددت  هبددا  كيفيددةالحتديددد
الدولدة تتخدذها ، مدع مراعداة أي  طدوات اهليئدة املراقبدة للمعاهددةالدذي وضدعت  على املواقدع لتفتيش اعمليات 

(24)؛إىل املواقعا التفتيش  ور فل  املنظ  الد ول ق مع أحكام املعاهدة بشأن وا يتف
 

  مددددع مراعدددداة ةفعالددددبصددددورة  لتفتدددديشاتنفيددددذ تقتضددددي  الضددددرورة لضددددمان مددددا  تعددددديل  طددددة التفتدددديش، حسددددب ،
(25)؛على هذه ااطة الدولةالا تق حها ت التوصيات والتعديال

 

   (26)الغمو  الا قد تنشأ أثناء التفتيش؛بأوج  فيما يتعلق من الدولة طلب توضيحات
 

   التعددرف علددى هددو و لغددر  وحيددد منطقددة التفتدديش إىل دا ددل الوصددول مددد الن ميكددن فريددق التفتدديش مددن إتاحددة
(27)ذات الصلة بغر  التفتيش؛الوقائع احلقائق و 

 

  (28)منطقة التفتيش للقيام بأنشطة التفتيش وفقان ألحكام املعاهدة؛دا ل دون عائق التحرع ب
 

   (29)فوو منطقة التفتيش؛القيام برحالت جوية
 

                                                                    

 .)أ( من اجلزء الثاين من الربوتوكول 61الفقرة  (24)

 .)ب( و)ص( من اجلزء الثاين من الربوتوكول 61الفقرتان  (25)

 توكول.)ز( من اجلزء الثاين من الربو  63)د( و 61الفقرتان  (26)

 .)ص( من املادة الرابعة من املعاهدة 57الفقرة  (27)

 ) من املادة الرابعة من املعاهدة.)ه 57الفقرة  (28)

 .من اجلزء الثاين من الربوتوكول 73الفقرة  (29)
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   واملعتمددددة   اااصدددة هبددد املعدددداتومدددع األماندددة الفنيدددة، باسدددتخدام بعضدددهما مدددع بعضدددان أعضددداء الفريدددق اتصدددال
(30)؛واملصري هبا ووجب الربوتوكول امللحق باملعاهدة

 

  (31)منطقة التفتيش؛ عنونقلها بعيدان  هاوحتليلومعاجلتها  ناتالعي  يع جتم
 

   الددا  ددت املوافقددة عليهددا ووجددب األحكددام ذات الصددلة يف الربوتوكددولاملعتمدددة إحضددار واسددتخدام املعدددات 
(32)؛امللحق باملعاهدة

 

   كهددددوف الفددددر أو احلُ ندددداج  أو املردي إىل يدددد تضدددد  مددددد الالددددا أ ددددرى وأبنيددددة   ددددالل مبددددايناملددددرور واالنتقددددال
سددوى مددن  ددالل املددرور  بطريقددة أ ددرى الوصددول إليهدداعلددى فريددق التفتدديش يتعددذر الددا كبددرية احلجدد  ال ددرى األ

(33)؛وثل هذه املباين واألبنية
 

   ملددة تزيدد عدن علدى  ديدد فد ة التفتديش للهيئدة املراقبدة للمعاهددة موافقة ا ل  التنفيذي احلصول على متابعة
(34)ومان؛ي 61يومان و 35

 

  فريددق التفتددديش أثبددت منطقددة التفتدديش إذا دا ددل األ دددرى واألبنيددة ىل املبدداين لوصددول إاحلصددول علددى مددد ال ل
أند  بالتفتديش و مهدام تفدويا ز جنداإل ان األ درى ضدروريواألبنيدة املبداين هدذه ىل إ الدد ولأن باألدلة املوثوو هبدا بد

(35)؛هذه املباين واألبنية من  ارصا التفويا يتعذر تنفيذ األنشطة الضرورية املر ل هبا يف هذ
 

   (36).للهيئة املراقبة للمعاهدةة، بعد موافقة ا ل  التنفيذي نات مشعّ للحصول على عي  يف ال بة احلفر
 

 
  الوطنيون والممثلون المراقبون 3-11-5

لتفتديش، السدماي ملدا اااضدعة لرهندان ووافقدة الدولدة الطدرف  املادة الرابعة من املعاهدة علدى أند  جيدوز، من 63تنل الفقرة 
عمدددالن بأنددد  جيدددوز . و علدددى املواقدددعالتفتيش ورافقدددة فريدددق التفتددديش بدددطالبدددة املال يزيددد عدددن ثالثدددة مدددراقبّ مدددن الدولدددة )الددددول( 

اااضدعة الدولدة الطدرف ملمثلدّ وطنيدّ مدن  السدماي، امللحدق باملعاهددة اجلدزء الثداين مدن الربوتوكدول مدن )ص( 63بالفقرة 
 رافقة فريق التفتيش.ولتفتيش ل

والشددروط  هدذه األحكداممثددل ميكدن مراعداة العناصددر التاليدة لتنفيدذ فإندد  املتدوفرة، الوطنيدة واسدتنادان إىل أمثلدة مدن التشددريعات 
 :اااصة باملراقبّ واملمثلّ الوطنيون

   ددالل مهلددة الددد ول هلددرالء املددراقبّ وحصددانات املددراقبّ، و صوصددان إصدددار تأشددريات  بامتيددازاتاالعدد اف 
 ؛زيارة املراقبّ هلذه الدولةإ طار الدولة بتارير قصرية من زمنية 

                                                                    

 .من اجلزء الثاين من الربوتوكول 63الفقرة  (30)

 .من اجلزء الثاين من الربوتوكول 97الفقرة  (31)

 من اجلزء الثاين من الربوتوكول. 51)ي( و 43و 41)أ( و 16الفقرات  (32)

 .من اجلزء الثاين من الربوتوكول 91الفقرة  (33)

 .من املادة الرابعة من املعاهدة 47الفقرة  (34)

 من اجلزء الثاين من الربوتوكول امللحق باملعاهدة. 93و 91من املادة الرابعة من املعاهدة؛ والفقرتان  57و 56الفقرتان  (35)

 .من اجلزء الثاين من الربوتوكول 71)ي( و 69الفقرتان  (36)
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  ّوات املسدلحة أو عناصدر الشدرطة أو القدمثدل الدذين جيدوز هلد  مرافقدة فريدق التفتديش؛  الوطنيّ حتديد املسرول
  ريه  من ضباط األمن العام؛

   الشرطة إىل املمثلّ الوطنيّ؛و ائف إسناد و ائف املساعدة واالتصال و/أو 

   مثدل قيدام وجدب املعاهددة، باإلضافة إىل صالحيات التفتيش والصالحيات إلجراء حتريات ملمثلّ الوطنيّ امنب
مدن عمدل ضدروري  يالوثائق أو مقابلة األشدخاي أو االضدطالع بدأاملستندات و فحل هرالء املمثلّ الوطنيّ ب

 يف أراضي الدولة.على املواقع بتفتيش  أجل القيام
 
  التيتي  منطقة إلى لدخو ال 3-11-6

للهيئدددة املددددير العدددام  هيصددددر الدددذي التفتددديش ويا تفدددل إىل منطقدددة التفتددديش )حسدددبما هدددو بددددد يف د و سدددعيان لضدددمان الددد
شددا لي( منطقددة التفتدديش، أو تشددريعية إلجبددار شددا ل )اإلجددراءات القددد يكددون مددن الضددروري وضددع املراقبددة للمعاهدددة فإندد  

فريددق التفتدديش يف االضددطالع بو ائفدد . ودعدد  ( فيهددا، علددى التعدداون مددع موجددودين أشددخايأو )موجددود أو أي شددخل 
وال تيبدددات التشدددغيلية واإلداريدددة  ،ونطقدددة التفتددديش تعريدددف فريدددق التفتددديش علدددى يشدددمل هدددذا الددددع ف وبصدددورة  اصدددة سدددو 

يف توضددديب جوانددب الغمددو . وهلدددذا مددع فريددق التفتدديش واملشدداركة والتعددداون  ،األدلددةتقدددمي و  ،حلسددن سددري التفتددديشاملتبعددة 
صددددالحية ( الددددوطنيّ املمثلددددّأو )الددددوطين  أن ميددددنب السددددلطة املختصددددة أو املمثددددل (3): الددددوطين ميكددددن للتشددددريع ،الغددددر 

 باعطددداء معلومدددات و/أو التعددداون فيهدددا)أشدددخاي موجدددودين( طلدددب مدددن شدددا ل منطقدددة التفتددديش وأي شدددخل موجدددود ال
االسددتعانة بقددوى األمددن العددام أو فددر   رامددة أو عقوبددة علددى مثددل  لتنفيددذ القددانون جددراءات اإلأن يضددع  (3)و/أو معهددا 

 . مفتش أو مرافق وطين أو يضلله أي أو الذي يعرقل عمل الشخل الذي يرفا التعاون
 
  والمصادرة التيتي  عمليات 3-11-7

مدا يتعلدق منهدا قدد تتطلدب أنشدطة التفتديش، وال سديما ف، يف املعاهددة ملتطلبات الدستورية يف الدولدة الطدرفاعتمادان على ا
. ويف هددددذه قضددددائيتصددددريب احلصددددول علددددى إذن و ثبددددات، إلاأدلددددة مصددددادرة كوميددددة أو احلاصددددة أو اامتلكددددات املتفتدددديش ب

احملتملددة  عمليددة التفتدديشقبددل مسددبقان اإلذن هددذا مثددل صدددار إلاملالئدد  الشددرط علددى الددوطين التشددريع يددنل ينبغددي أن  ،احلالددة
وتدددوفري علدددى املواقدددع عمليدددات التفتددديش  ولتسدددهيلاملعاهددددة اللتزاماهتدددا شدددروط الدولدددة مراعددداة ، وذلددد  يف ضدددوء أو  الهلدددا

 ما يلي:الوطين يف التشريع درص تُ ومن العناصر الا املوعد املقرر فريق التفتيش إىل منطقة التفتيش يف د ول لية إمكان
   تفتددديش مدددن السدددلطات املعتدددادة للحصدددول علدددى مدددذكرة الروتينيدددة إجدددراء عاجدددل بددددالن مدددن اإلجدددراءات اعتمددداد

اهلدددف مددن وإعاقددة د ددول فريددق التفتدديش إىل منطقددة التفتدديش وا ازفددة بإحبدداط  ، وذلدد  جتنبددان لتددأ ريالوطنيددة
 التفتيش؛إجراء 

   ال دداذ القددرار حددول اإلصدددار العاجددل الصددالحيات صددالحيات للسددلطة الوطنيددة أو املددرافقّ الددوطنيّ المددنب
 ؛ملذكرة التفتيش

   يف حدددال رفدددا وذلددد  بصدددورة اسدددتثنائية * مدددر قضدددائي انتظدددار ألدون املبددداين التصدددريب ملفدددتش وطدددين بدددد ول
 ف أدلدددة اإلثبددداتتدددالاأو وجدددود  طدددر بفقدددد احتمدددال و الفريدددق هلدددذه املبددداين د دددول إمكانيدددة السدددلطة املختصدددة 

 ؛املوجودة هبا
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   الشددخل الددذي يددرفا التعدداون أو الددذي يعرقددل عمددل املفددتش أو املرافددق الددوطين فددر   رامددة أو عقوبددة علددى
 . أو يضلله

 
  والحصانات االمتيازات 3-12
  والحصانات لالمتيازات العام المنح 3-12-1

جنبددا إىل يف املعاهدددة  املددادة الثانيددة مددن املعاهدددة، يتمتددع مندددوبو الدددول األطددراف مددن 55و 54عمددالن بأحكددام الفقددرتّ 
ه ، واملددددير و ومستشدددار ومنددددوبيه  ه ، و ثلدددو األعضددداء املنتخبدددّ للمجلددد  التنفيدددذي، يومستشدددار ندددب مدددع بددددالئه  ج

 ته ، باالمتيدددازات واحلصدددانات الالزمدددة ملمارسددداهليئدددة املراقبدددة للمعاهددددةومو فدددو  املفتشدددّالعدددام، واملفتشدددون، ومسددداعدو 
 املستقلة لو ائفه .

األهليددددة القانونيددددة واالمتيددددازات واحلصددددانات يف  يددددت  حتديدددددأن مددددن املعاهدددددة علددددى ة املددددادة الثانيددددمددددن  56الفقددددرة وتددددنل 
ومدن  (37)والددول األطدراف ويوافدق عليهدا مدر ر الددول األطدراف يف دورتد  األوىل. اهليئة املراقبدة للمعاهددةاتفاقات تربم بّ 

ت عليهدددا اتفاقيدددة املعتدددادة الدددا نص دددعلدددى  دددرار االمتيدددازات واحلصدددانات االمتيدددازات واحلصدددانات تكدددون هدددذه  املنتظدددر أن
 وصدددفتها وأهليتهدددا اهليئدددة املراقبدددة للمعاهددددةوكاندددة  يدددت  االعددد افوأن  3946األمددد  املتحددددة لعدددام  وحصدددانات امتيدددازات

 القانونية بوصفها منظمة دولية. 

ميددنب االمتيددازات واحلصددانات للمنظمددات الدوليددة ومو فيهددا. بالفعددل ومطبددق يع وطددين قددائ  تشددر  العديددد مددن الدددولولدددى 
املطبددق علددى املنظمددات الدوليددة ومو فيهددا بالفعددل القددائ  الددوطين التشددريع مثددل هددذا يكفددي تعددديل  ،هددذه احلالددةمثددل ويف 

تحديدد لاملدادة الثانيدة مدن املعاهددة و  مدن 55ومو فيهدا املشدار إلديه  يف الفقدرة اهليئة املراقبة للمعاهددة يشمل يتسع للكي 
 عمددالن بدداجلزء الثدداين مددن الربوتوكددولعلددى املواقددع أثندداء عمليددات التفتدديش   ددنبسددوف الددا اااصددة االمتيددازات واحلصددانات 

إمكانيددة سددوف توجددد هندداع تشددريع و لمثددل هددذا ايف تعددديل املسدداعدة . وميكددن إدراص األحكددام املالئمددة امللحددق باملعاهدددة
الضدددددرورية ملدددددراق ي ومدددددو في اهليئدددددة املراقبدددددة لالمتيدددددازات واحلصدددددانات الدددددوطين يف التشدددددريع رى وهدددددي التحديدددددد الصدددددريب أ ددددد

 .للمعاهدة
 
  المواقع على التيتي  عمليات أثناء والحصانات االمتيازات 3-12-2

االمتيددازات واحلصددانات أيضددا صددراحة حتدددد املعاهدددة إىل االمتيددازات واحلصددانات، يف املعاهدددة إىل جانددب اإلشددارة العامددة 
، يتمتددع املدددير علددى املواقددعفددي أثندداء سددري عمليددات التفتدديش ف. علددى املواقددعالواجددب منحهددا أل ددرا  عمليددات التفتدديش 

مددن يف الفقددرات املوضددحة ومو فددو األمانددة الفنيددة باالمتيددازات واحلصددانات اإلضددافية املفتشددّ العددام واملفتشددون ومسدداعدو 
مفعدددول فقدددرات األحكدددام سدددريان الشدددروط و امللحدددق باملعاهددددة. وتعلدددن هدددذه الثددداين مدددن الربوتوكدددول اجلدددزء مدددن  11إىل  36

. ومُيددنب املراقبددون نفدد  االمتيددازات واحلصددانات 3963الددواردة يف اتفاقيددة فيينددا للعالقددات الدبلوماسددية لعددام بالددذات معينددة 
اجلدزء الثداين مدن  مدن 13 والفقدرة 37 مدا جداء يف الفقدرة باسدتثناءمن الدولة منحهدا للدبلوماسديّ الا يتوقع فريق التفتيش 

 .(38)نات أو عبثه  باملعدات املعتمدةبعدم انتهاع املراقبّ حلرمة العي واااصة امللحق باملعاهدة الربوتوكول
 

                                                                    

 من املادة الثانية من املعاهدة . 36( و )ط( 3( الفقرتّ )37)

 )ي( من املادة الثامنة من الربوتوكول 37و  13( الفقرة 38)
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  البيانات سرية 3-13
 :بسرية البيانات يتعلقانعنصران رئيسيان الوطين  من منظور التشريعع هنايوجد 

   علددى املعلومددات والبيانددات لددديه  مددد الن يسددهل هلدد  احلصددول الددذين واالعتبدداريون األشددخاي الطبيعيددون  إن
اهليئددة املراقبددة ها تتخددذالددا قددرارات اللألحكددام الددواردة يف املعاهدددة و للشددروط و سددوف ميتثلددوا ووجددب املعاهدددة 

باحملافظددة علددى سددرية البيانددات ذلدد  االلتددزام ينطبددق و . والبيانددات سددرية املعلومددات مددن أجددل محايددةللمعاهدددة 
 املعاهدة؛على تطبيق  تعملالا و ثليها األ رى على السلطة الوطنية و ريها من املرسسات الوطنية 

   سددوف  ّ الددا تعمددل علددى تطبيددق و ثليهددا األ ددرى السددلطة الوطنيددة و ريهددا مددن املرسسددات الوطنيددة  علددى يتعدد
دمدددة أ دددرا  اهليئدددة املراقبدددة للمعاهددددة اأو مدددع  ل املعلومدددات والبياندددات فيمدددا بيدددنه تبدددادبدددأن تقدددوم باملعاهددددة 

. مددددات والبياندددداتالتبددددادل للمعلو  لقيددددام بددددذل االوطنيددددة السددددلطة إىل تفددددويا املعاهدددددة. وروددددا تدددددعو احلاجددددة 
هددذه املعلومدددات  . ومدددن املفيددد حتديددد أن  اهليئددة املراقبددة للمعاهدددةوتتلقددى السددلطة الوطنيددة أيضددان البياندددات مددن 

يكددون ذلدد  مطلوبددان باملدددى الددذي ميكددن إرسدداهلا إىل سددلطات أ ددرى أو إىل كيانددات  اصددة الددا والبيانددات 
جلددرائ  اجلنائيددة رتك ي اعاهدددة أو املالحقددة القضددائية ملددمللشددروط ااالمتثددال مراقبددة لتمكينهددا مددن إىل أبعددد حددد 

 .  املنصوي عليها يف املعاهدة

أحكامدددان إد دددال ميكدددن فإنددد  يف حالدددة عددددم االمتثدددال ملتطلبدددات السدددرية،  يدددة رادعدددةقانون يدددةتطبيدددق إجدددراءات تنفيذوليتسدددل 
 .األعضاء على التشريعات الوطنية للدول أو عقوباتمالية  رامات تفر  

 
  المعاهدة تطبيق صالحيات 3-14

 احلكومددة أو السددلطة الوطنيددة أو أي كيددان آ ددر يف الدولددة الطددرفمددا سددوف يددت  مددنب عمددالن باملتطلبددات الدسددتورية، عددادة 
مثددل اللددوائب املسدداعدة اإلضددافية واإلجددراءات التشددريع الددوطين  والصددداراملعاهدددة  لتطبيددقالصددالحيات الالزمددة  يف املعاهدددة
 .  التطبيقوثل هذا القرارات أو املقررات اإلدارية املتصلة  أوالتنظيمية 

منصدوي عليد  يف تفدويا عدام هدذه الصدالحيات، ووجدب  يدت  مدنبميكدن أن ووفقا للمتطلبات التشريعية يف الدولدة فإند  
يف  وبددددددةنددددة فيمددددا يتعلددددق بعناصددددر معي   اصددددة شددددروط وفقددددا لأن ُ ددددنب الصددددالحيات ميكددددن بدددددالن مددددن ذلدددد ، و التشددددريع. 
للقيدام بعمليدات التفتدديش الالزمدة اإلجدراءات اإلداريددة العناصدر الددا تشدتمل مدن بدّ أمددور أ درى علدى تلد  مثدل التشدريع، 

نظدددام الرصدددد الددددويل، واالعددد اف تابعدددة لمرافدددق بوصدددفها بطدددات و صددديل ، علدددى املواقدددع، وقبدددول التفتددديش علدددى املواقدددع
بنددداء  . وميكدددن أن ُ دددنب السدددلطة الوطنيدددة صدددالحيات تنفيذيدددة إذا كدددانشاملمنوحدددة لفريدددق التفتدددي باالمتيدددازات واحلصدددانات

 (39).مركزيان املتبع السلطة التنفيذية 

                                                                    

 املذكورة عالي . 7-1برجاء اإلطالع على اجلزء  (39)
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   معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوويةلتطبيق الوطنية اإلجراءات دليل 

الدول  تتبناهاالتي ة الممكنلمداخل ا -4
لتطبيق معاهدة  تشريعات الوطنيةإلصدار ال

     الحظر الشامل للتجارب النووية
 مةمقد   4-1

تعطدي مباشدرة لكدي  تبنيهداعليهدا الدسدتورية، ااطدوات التشدريعية الواجدب إلجراءاهتدا  على كدل دولدة أن حتددد، وفقدان يتعّ  
املعاهدددة الددا تطبيددق تشددريعات وأن مراجعددة . الددوطينعلددى الصددعيد قددوة النفدداذ القددانوين ملعاهدددة تزاماهتددا الدوليددة ووجددب االل

ّ  التشدريعياإلجدراءات ومددى طبيعدة بدأن لندا توضدب  (40)بالفعل  الدولتبنتها  املعاهددة يتفاوتدان  لتطبيدق  ا اذهدا ة الدا يتعد
 للدولة. الدا ليالبنائي  واهليكللنظام القانوين والثقافة القانونية اعتمادا على اكثريان من بلد آل ر، 

التشددريعات الوطنيددة القائمددة تفددي فعددالن بددبعا أو  مددن أن  تأكددد الدولددة جمددرد عددن ، ال يتعدددى األمددرقددد يف بعددا احلدداالت و 
تلقائيدا علدى املفعدول سدارية تصدبب بعدا أحكدام املعاهددة  مدن أن  التأكدد يف املعاهددة أو املنصدوي عليهدا ل املتطلبات بك

ّ  احلددداالت األ دددرى بعدددا يف علدددى املعاهددددة. و الدولدددة تصدددديق وجدددرد  الصدددعيد الدددوطين تعدددديل أو علدددى الدولدددة ، قدددد يتعددد
يكدون مدن الضدروري قدد ال فسدن قدانون جديدد. وعدالوة علدى ذلد ، حتتداص الدولدة إىل ، أو قدد ةالقائمد اتتكميل التشدريع

تقددوم السددلطة التنفيذيدددة  أنبدد: فقددد يكفددي يف بعددا احلددداالت علددى اإلطدددالو قددانوينتشددريع أي وضدددع علددى الدولددة  دائمددا
 .إليهااملمنوحة الصالحيات التكميلية الالزمة ووجب التشريعات املراسي  أو  وجرد إصدار

اإلداريدة، إن اإلجدراءات بعدا ا داذ علدى األقدل إىل حتتداص كدل دولدة  بدأنمدن الواضدب  ملدا ل فإن اومهما ا تلفت هذه 
املدددا ل عددن  عامددةن  هددذا الفصددل حملددةن لنددا م ووجددب املعاهدددة. ويقددد   التزاماهتددا تنفيددذمددن أجددل تشددريعية، إجددراءات   تكددن 

 .  هدةلتطبيقها للمعا الدول حه اآلن تبنتهاالتشريعية الرئيسية الا 
 
  المداخل عن عامة لمحة 4-2

  المعاهدةلتطبيق  شاملكلي قانون  
 املددذكوريف الفصددل مت مناقشددتها معظدد  العناصددر الددا الدولددة إدراص القضددائية السددلطات قددد يكددون مددن الضددروري يف بعددا 

الدوطين. ويف  الصدعيدعلدى  للتنفيدذ مدن الناحيدة القانونيدةجعدل االلتزامدات املعنيدة قابلدة من أجل قانوين دا ل تشريع أعاله 
لتطبيدق املعاهددة ويزودندا هدذا الفصدل بنظدرة عامدة . شداملكلدي قدانون  تبدين إىل سوف جتداص األمدر مدن الدولدة  ،هذه احلالة

 على املدا ل التشريعية الرئيسية الا تبنتها الدول لتطبيق املعاهدة :
 

                                                                    

 قاعدة البيانات حول التشريعات املطبقة للمعاهدة متاحة على موقع اهليئة املراقبة للمعاهدة على اإلن نت. (40)
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  المعاهدةلتطبيق قانون إطاري 
علددى لتطبيددق املعاهدددة املعاهدددة، مددن جمددرد إطددار أساسددي ضددروري لتطبيددق القددانوين شددريع التقددد يتددألف يف بعددا احلدداالت 
لدددوائب إصددددار وسدددوف يفدددو  مثدددل هدددذا التشدددريع القدددانوين الدولدددة  . مسددداعد ثدددانوي  تشدددريعبوصدددف  الصدددعيد الددددا لي 

قددوانّ تشددريعية مددن الربملددان بددل يتاملعاهدددة. و البددان مددا الالزمددة لتطبيددق حتدددد اإلجددراءات فرعيددة ثانويددة أو مراسددي  تنظيميددة 
تطبيدق الدوطين إعدداد تشدريع القدانوين النظدام فيهدا يتطلدب يف احلداالت الدا  علدى املعاهددة وذلد التصدديق هذا الندوع عندد 

قدددانون إطددداري  الددددليلهبدددذا  3ويقددددم لندددا امللحدددق  .اعليهدددوالتصدددديق للموافقدددة  ا للربملدددانوتقددددميهاملعاهددددة بصدددورة مسدددبقة 
 املعاهدة.بيق لتطمنوذجي 

 
  القانون الجنائيعلى تعديل إجراء 

حظدددر التفجدددريات النوويدددة، كثدددري مدددن سدددلطات اال تصددداي القضدددائية للددددول شدددرطان يدددنل علدددى   لددددىرودددا يوجدددد بالفعدددل 
بصدورة صدارمة  تعكد لمعاهددة قدد ال تبدين الددول لقبدل  مت إصددارها بصدورة مسدبقةاألحكام الوطنية الدا و  الشروطولكن 

هددددذا  قددددد يفتقدددر ولكدددنصددددراحة يُدددذكر احلظددددر يف الدسدددتور  ،املعاهدددددة. ففدددي بعددددا الددددولتفرضددد  شدددامل الددددذي احلظدددر ال
دة. بدددد  بعقوبددات القددانون يُعاقددب عليهددا جرميدددة  ة هددذا احلظددراألحكددام الددا جتعدددل مددن خمالفددأن جدددد بدقددة إىل الدسددتور 

تسدددريبات التسدددبب يف ق باإلرهددداب الندددووي أو تتعلدددجدددرائ  العديدددد مدددن البلددددان يوجدددد هنددداع يف قدددد فوعددالوة علدددى ذلددد ، 
 ات النوويددةقددد ال تشددري مباشددرة إىل التفجددري ذات الصددلة القانونيددة النصددوي  البيئيددة، ولكددن  انتهاكددات لقددوانّ أو  ةإشددعاعي

احلظددر  ددارص تطبيددق علددى الدولددة تفددر  أحكددام إىل التشددريعات القائمددة فتقددر . ويف حدداالت أ ددرى، قددد تبوصددفها جددرائ 
. وهلدذه األسددباب، فدإن اجلانددب الوحيدد الددذي قدد يتطلدب إجددراءن تشدريعيان هددو تعدديل القددانون اجلندائي أو األحكددام اأراضديه

ليمتددد  ددارص حدددود الدولددة احلظددر الشددامل الددذي تددنل عليدد  املعاهدددة. نطدداو ذات الصددلة بغيددة توسدديع والشدروط القانونيددة 
 اجلنائي. نموذجي لتعديل القانونالقانون ال 1ويوضب لنا امللحق 

 
  السلطة الوطنيةن يبإنشاء وتعيمرسوم إصدار 

ّ  أن تكدون كدل دولدة طدرف مطالبدة بداملدادة الثالثدة مدن املعاهددة، من  4ووجب الفقرة  سدلطة وطنيدة تكدون وثابدة جهدة تعد
. وتبعددان للمعاهدددة اهليئددة املراقبددةمددع األطددراف األ ددرى و الدددول مددع االتصددال عددن طريقهددا يددت  الوطنيددة الددا االتصددال احملوريددة 

ّ  يدددت  للنظدددام القدددانوين يف كدددل دولدددة،  تتخدددذه أو قدددرار إداري تنظيميدددة أو لدددوائب قدددانوين تشدددريع بواسدددطة السدددلطة هدددذه تعددد
بأندد  الدولدة قددد تعتدرب يف بعددا احلداالت  أن  بدالدددول تتبناهدا الوطنيدة الددا وتوضدب لنددا اإلجدراءات . للدولددة ختصدةاملسدلطة ال

تيسدددري هبددددف  ،أو قدددرار إداريالئحدددة تنظيميدددة أو قدددانوين تشدددريع السدددلطة الوطنيدددة يف و يفدددة دور و د حتديدددهلدددا مدددن املالئددد  
صددادر مددن الدولددة بإنشدداء أو بتعيددّ هددذه مرسددوم منددوذجي  4ويوضددب لنددا امللحددق الددوطين. الصددعيد دورهددا التنسدديقي علددى 

 السلطة الوطنية.
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   معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوويةلتطبيق الوطنية  تاإلجراءادليل 

 االتياقياتالمعاهدة في سياق  -5
     الدولية األخرى

  مةمقد   5-1
االتفاقيدددات الدددا تعقدددد بدددّ الددددول علدددى املسدددتوى جدددزءان مدددن عددددد مدددن  معاهددددة احلظدددر الشدددامل للتجدددارب النوويدددةل تشدددك  

وعنددد ونددزع السددالي النددووي.  ةالنوويدداألسددلحة اإلرهدداب النددووي وعدددم انتشددار أو اإلقليمددي يف جمدداالت مكافحددة  الدددويل
يف التشدريعية أو اإلداريدة لتنفيددذها، قدد تر دب الدولدة يف أن تنظددر اإلجدراءات  هدااملعاهدددة أو اعتماددولدة مدا علدى تصدديق 

ولكدددي  أكثدددر عموميدددة و وليدددةلتزاماهتدددا ذات الصدددلة يف سدددياو ااأل دددرى لكدددي تضدددع الدوليدددة واإلقليميدددة االتفاقيدددات هدددذه 
الوطنيدددة مدددع شدددروط هدددذه  األحكدددام التشدددريعيةتتأكدددد مدددن انسدددجام و ا مدددبينهتددددا ل تعدددار  و ب يف  ايدددة األمدددر أي تتجن ددد

 .االتفاقيات
 
  النووية للتجارب الشامل الحظر بمعاهدة الصلة ذات واإلقليمية الدولية االتياقيات 5-2

  1771 لموقعة عاما معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
يف عدددام أجنددزت ، و 20مددن القددرن الددد السدددتينياتمنتصددف جددرى التفدداو  بشددأن معاهدددة عددددم انتشددار األسددلحة النوويددة يف 

منددددددع انتشددددددار األسددددددلحة النوويددددددة  (3)إىل: هددددددذه املعاهدددددددة . وهتدددددددف 3971ز النفدددددداذ يف عددددددام ود لددددددت حي دددددد 3968
يف حتقيدددق هددددف  قدددمان  املضدددي (1)الت السدددلمية للطاقددة النوويدددة؛ االسدددتعما تشددجيع (3)وتكنولوجيددا األسدددلحة النوويدددة؛ 

 نزع األسلحة النووية.

متفجدرة نوويدة أ درى إىل أي دولدة ال وسدائل د الدول الا  لد  األسدلحة النوويدة بدأال تنقدل األسدلحة النوويدة أو أي وتتعه  
، او ، او السديطرةحتداول احلصدول علدىويدة بدأال  ل  أسلحة نووية، ويف الوقت ذات  تتعهدد الددول الدا ال  لد  أسدلحة نو 

أن تُددددربم بددددو ، (41)متفجددددرة نوويددددة أ ددددرىوسددددائل نوويددددة أو أي السددددلحة األامددددتالع أو حيددددازة  تأو خبددددالف ذلدددد  تصددددنيع 
مثددل  وضددع وإدارةالددا هلددا احلددق يف ة، مددع الوكالددة الدوليددة للطاقددة الذريدداألسددلحة النوويددة عدددم انتشددار اتفاقددات ضددمانات 

 .للطاقة الذريةالدولية قانون الوكالة من  5أ  IIIاملادة الضمانات ووجب  هذه

                                                                    

من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية تنل على أن تتعهد كل دولة طرف يف املعاهدة من الدول الا ال  تل   3( املادة 41)
بأن ال حتاول احلصول من أي جهة ناقلة مهما كانت طبيعتها على أي أسلحة نووية أو  ريها من الوسائل األسلحة النووية 

املتفجرة النووية األ رى أو االستحواذ بصورة مباشرة أو  ري مباشرة مثل هذه األسلحة النووية أو الوسائل املتفجرة النووية وتتعهد 
 تل  أسلحة نووية أو  ريها من الوسائل املتفجرة النووية األ رى وبأن ال تسعى  هذه الدول أيضان بأن ال تصنع أو خبالف ذل 

 أو تتلقى أي مساعدة يف جمال تصنيع األسلحة النووية أو  ريها من وسائل التفجريات النووية األ رى.
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لمدددواد السدددتعمال السدددلمي لالددددول لحتويدددل عددددم التأكدددد مدددن الضدددمانات هدددو املسددداعدة يف  هدددذه واهلددددف األساسدددي مدددن
الضدددمانات هدددي هدددذه املتفجدددرة النوويدددة، حيدددث إن الوسدددائل و  نتددداص األسدددلحة النوويدددةإل إىل اسدددتعمال  دددري سدددلميالنوويدددة 

اااضددعة للضددمانات أل ددرا   ددري ملددواد النوويددة ا لتعهددداهتا بعدددم اسددتعمال  للتحقددق مددن امتثددال الدددولاألساسددية  يلةالوسدد
 مر ل هبا.سلمية و ري 

 
  2115 عامفي  وتعديلها ،1791 لعام اتياقية الحماية المادية للمواد النووية

ز حي دددهدددذه االتفاقيدددة ود لدددت  3979تشدددرين األول/أكتدددوبر  36اتفاقيدددة احلمايدددة املاديدددة للمدددواد النوويدددة يف الددددول  تبندددت
. بددّ الدددول النقددل الدددويل للمددواد النوويددةبصددورة بددددة نظ  أول اتفاقيددة دوليددة تدد. وهددي 3117شددباط/فرباير  8النفدداذ يف 

والسدالمة النوويدة واألمدن الندووي. األسدلحة النوويدة عددم انتشدار و إىل قانونيدة تددعاالتفاقيدة علدى حندو فريدد عناصدر  وتدمج
ويات احلمايدددة املاديدددة املطلدددوب تطبيقهدددا علدددى املدددواد النوويدددة املسدددتخدمة تسدددمأهدددداف االتفاقيدددة هدددي: وضدددع وحتديدددد أن و 

بشدأن القدانون اجلندائي  ان أحكامدو شدروطان تضدع أيضدان  وهدذه االتفاقيدة. بدّ دول العدا نقلها أثناء وذل  لأل را  السلمية 
 واإلجراءات اجلنائية.

مصدددادقة ز النفددداذ بعدددد حي دددهدددذا التعدددديل سدددوف يدددد ل و ، 3115   وز/يوليددد 8تعدددديل هدددذه االتفاقيدددة يف تبندددت الددددول و 
، وذلدد  علهددا أكثددر  وليددةجلالتعددديل هددو حتددديث االتفاقيددة هددذا الغددر  مددن عليدد  وأن  الدددول األطددراف يف االتفاقيددةثلثددي 
علددددى و  الددددة للمددددواد النوويددددة وللمرافددددق النوويددددة املسددددتخدمة يف األ ددددرا  السددددلميةمحايددددة ماديددددة فع  احملافظددددة علددددى و يددددق  لتحق

علددى الصددعيد  النوويددة املددواد واملرافددقباالسددتخدامات الغددري سددلمية لتلدد  منددع ومكافحددة اجلددرائ  املتعلقددة و ؛ املسدتوى العدداملي 
العديددد مددن يددت  تطبيددق ويف الوقددت ذاتدد ،   .(42)ألطددراف حتقيقددان هلددذه الغايدداتالتعدداون فيمددا بددّ الدددول ا وتسددهيلالعدداملي؛ 
لوكالددة الدوليددة للطاقددة الذريدددة مدددن اغددري ملزمددة الصددادرة اإلرشدددادية الملبددادئ ا هددذه املعاهددددة بالتماشددي مددع أحكددامشددروط و 

 ن.معايري األما اعتبارهاب
 

  (2114)لعام  1541رقم قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 
وتنفيدددذ تشدددريعات حتظدددر  بتبدددل  أن تقدددوم ايدددع الددددول بدد 3114يف عدددام  الدددذي تبنتددد  الددددول 3541رقددد  القدددرار  يقضددي

يددددة أو األسددددلحة النوويددددة أو الكيميائوتطددددوير وحيددددازة وامددددتالع ونقددددل واسددددتخدام لدولددددة صددددنع لعلددددى أي جهددددة  ددددري تابعددددة 
جهددة  ددري أي علددى ظددر جاأل را  اإلرهابيددة، كمددا وأنظمددة إطالقهددا وذلدد  علددى وجدد  ااصددوي فيمددا يتعلددق بددالبيولوجيددة 

 أو املشاركة فيها أو دعمها أو  ويلها.احملظورة لقيام بأي من هذه األنشطة اتابعة للدولة 

، فدددإن أي تشدددريع مالئددد  وفعدددال تتبناهدددان أبددداملطلدددوب مدددن الددددول اإلجدددراءات بالضدددب  ال جددددد  3541ومدددع أن القدددرار 
. ومددن قانونددان  عليهدداواملعاقبددة احملرمددة تجددرمي هددذه األنشددطة ل سددوف يطالددب الدددوليتخددذ يف هددذا الصدددد هددذا القددرار لتنفيددذ 

القيدددام بددأي تفجدددري ندددووي  ةلدولدددالغدددري تابعددة لتشدددريع جظدددر علددى اجلهدددات وضددع املالئمددة يف هدددذا الشدددأن اإلجدددراءات بددّ 
 ل تساعد علي .وبأي أعما

 
  2115أعمال اإلرهاب النووي، لمكافحة االتياقية الدولية 

                                                                    

 من اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية . 3( املادة 42)
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 3115أيلول/سدددبتمرب  34، وفُدددتب بددداب التوقيدددع عليهدددا يف 3115نيسدددان/أبريل  31هدددذه االتفاقيدددة يف تبندددت الددددول 
م  دددري املشدددروع احليدددازة  دددري املشدددروعة أو االسدددتخدا حتدددرماتفاقيدددة . وهدددي 3117   وز/يوليددد 7ز النفددداذ يف ود لدددت حي ددد

تبدين التعداون الددويل بدّ الددول يف تددعي  مدن أجدل وذلد   ،ةلدولدتابعة لأو املواد النووية من جانب جهات  ري للوسائل 
 .عاقبته وم ة مرتكبيهاأعمال اإلرهاب النووي ومالحقملكافحة عملية فعالة إجراءات 

 
  معاهدات المناطق الخالية من األسلحة النووية

جتربدددة هدددذه ظدددر علدددى احليسدددري فيهدددا حيدددث عاهددددات املنددداطق اااليدددة مدددن األسدددلحة النوويدددة منددداطق جغرافيدددة ملندددا د حتدددد  
معاهددة  شدروطأبعدد مدن حددود . وتدذهب هدذه املعاهددات إىل إطدالو نصبها يف قواعددو األسلحة وإنتاجها واستخدامها 

 إلطدالوقواعدد أحبداث ونصدب إجدراء  حتظدرأن  أيضداميكنهدا أن هدذه املعاهددات عدم انتشار األسلحة النوويدة مدن حيدث 
احلمايددة املاديدة للمددواد النوويدة واملرافددق ب وميكدن هلددذه االتفاقيدات أيضدا بددأن تطالدب ةالنفايدات املشددعّ دفددن و األسدلحة النوويدة 

 النووية. 

لنوويدددة يف ( معاهددددة حظدددر األسدددلحة ا3لمنددداطق اااليدددة مدددن األسدددلحة النوويدددة هدددي: )لإن املعاهددددات اإلقليميدددة الرئيسدددية 
( معاهددددة اعتبدددار منطقدددة احملدددي  اهلدددادئ 3؛ )3967]معاهددددة تالتيلولكدددو[،   الكددداري ي أمريكدددا الالتينيدددة ومنطقدددة البحدددر

نشدددداء منطقددددة  اليددددة مددددن إ( املعاهدددددة املتعلقددددة ب1؛ )3985منطقددددة  اليددددة مددددن األسددددلحة النوويددددة ]معاهدددددة راروتونغددددا[، 
منطقددة  اليددة مددن األسددلحة إنشدداء ( معاهدددة 4؛ )3995ة بددانكوع[، األسددلحة النوويددة يف جنددوب شددرقي آسدديا ]معاهددد

( معاهددددددة إنشددددداء منطقددددة  اليدددددة مدددددن األسدددددلحة النوويدددددة يف آسددددديا 5؛ )3996]معاهددددددة بيلينددددددابا[،  يف أفريقيدددددا النوويددددة
 .3116الوسطى، 

 
  االلتزامات عن عامة لمحة 5-3

ّ   عأنددوا الدوليددة املددذكورة عاليدد  واملعاهدددات االتفاقيددات  توضددب يف  علددى الدددول األطددراف خمتلفددة مددن االلتزامددات الددا يتعدد
 .هذه االتفاقياتعلى  هاوقت تصديقتد لها على قوانينها احمللية يف أن هذه االتفاقيات 

علددى قوانينهدددا الوطنيددة ومددن أجدددل  إد اهلددامدددن الدددول حملددة جمملدددة عامددة عددن االلتزامددات الدددا قددد تتطلددب تقدددمي يف  ور بددةن 
وفقددددان فإننددددا سددددوف نلخددددل االلتزامددددات املفروضددددة علددددى الدددددول ، االتفاقيدددداتبددددّ خمتلددددف  مرجددددع مشدددد عتقدددددمي تسددددهيل 

 للتصنيف التايل:

  التعهدات األساسية؛ 

   تصددالاتعيددّ جهددات باهدددة أو املتصددلة باملشدداركة يف هيئددات املعالدولددة التزامددات أي  ، اترسسددامل لتزامدداتا 
 ؛وطنية

  النشاط النووي؛وضب  لتزامات بتنظي  االأي  ، الضابطة تنظيميةاللتزامات ال ا 

   ؛الدوليةواملراقبة التحقق بإجراءات تصلة امللتزامات اال ، أي واملراقبة التحقق التزامات 

   ؛احملرمة بعا األنشطةعلى جنائية عقوبات اااصة بفر  لتزامات اال، أي  التجرمي التزامات 

   لتزامددات بالتعدداون مددع الدددول األطددراف األ ددرى وبتبددادل املسدداعدة القانونيددة ا، أي  التزامددات تبددادل املسدداعدة
 يف املسائل اجلنائية.  بينه
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 األساسية التعهدات 5-3-1

 معاهدة عدم انتشار
 األسلحة النووية

   عددن نقددل األسددلحة النوويددة أو مسدداعدة اآل ددرين علددى الدددول احلددائزة ألسددلحة نوويددة امتندداع
 تصنيعها 

   عن حيازة أو تصنيع األسلحة النووية زة ألسلحة نووية الدول الغري حائامتناع  

  الوكالددة الدوليددة  االمتندداع عددن تزويددد اآل ددرين بدداملواد أو املعدددات الددا ال  ضددع لضددمانات
 للطاقة الذرية

  األ رىمع الدول  مواصلة مفاوضات نزع السالي حبسن نية 

    الةمواصلة املفاوضات بشأن نزع السالي نزعان عامان وكامالن حتت رقابة دولية صارمة وفع 

اتياقية الحماية المادية 
 للمواد النووية

   وى العا بّ الدول على مستالنقل عملية ضمان محاية املواد النووية أثناء 

   غري بميةالنووية الاالمتناع عن استرياد أو تصدير املواد 

معاهدة الحظر الشامل 
 للتجارب النووية

  االمتناع عن القيام بتفجريات نووية 

   ويةحظر ومنع التفجريات النو 

    تشجيعها أو املشاركة فيها ب يف تفجريات نووية أواالمتناع عن التسب 

االتياقية الدولية 
أعمال  لمكافحة

 اإلرهاب النووي

   وعة للمدددواد تصددلة باحليددازة  دددري املشددر املنائيدددة اجلرائ  اجلددالضدددرورية لتحديددد تبددين اإلجددراءات
أو إحلددداو باسدددتخدامها النوويدددة أو اإلشدددعاعية واسدددتخدامها وباولدددة اسدددتخدامها والتهديدددد 

 الضرر ورفق نووي

معاهدات المناطق 
الخالية من األسلحة 

(43)النووية
 

   أو  (45)املتفجددرة النوويددة والوسددائلة النوويددة األسددلحمتعلقددة ب (44)حبددوثاالمتندداع عددن إجددراء
 اسدددتالمها أو حيازهتدددا أو ا تبارهدددا أو نتاجهدددا أوإ اسدددتخدامها أو تطويرهدددا أو تصدددنيعها أو

أي علدى تشدجيع االمتنداع عدن الو أو تركيبهدا أو نشدرها،  السيطرة عليها زينها أو نقلها أو 
  ا تقدم

   لألسددلحة النوويددةاالمتندداع عددن تزويددد الدددول احلددائزة ألسددلحة نوويددة أو الدددول  ددري احلددائزة 
(46)إال ووجب ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذريةباملواد االنشطارية 

 

   (47)النفايات املشعة أو  زينهادفن االمتناع عن
 

   الندووي  ونزع السداليحتويل االستخدام الغري سلمي للقدرات النووية إىل استخدام سلمي
(48)

 

  (49)االمتناع عن اهلجوم املسلب على منشآت نووية
 

                                                                    

ما بالنسبة للصيا ة . أمعاهدات املناطق ااالية من األسلحة النوويةقائمة عامة بالشروط والتعهدات الواردة يف خمتلف نذكر هنا  (43)
 اااصة احملددة لكل معاهدة من هذه املعاهدات ، يرجى االطالع على وثيقة املعاهدة ذات الصلة.

 معاهدة بيليندابا هي الوحيدة الا حتظر إجراء البحوث يف األسلحة النووية. (44)

 ال تستخدم معاهدة تالتيلولكو وال معاهدة بانكوع مصطلب  وسائل متفجرة نووية . (45)

 عاهدة وس  آسيا.معاهدة راروتونغا ومعاهدة بانكوع وم (46)

 معاهدة راروتونغا ومعاهدة بانكوع. (47)

 بيليندابا. معاهدة (48)
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  اتالمؤسس لتزاماتا 5-3-2

اتياقية الحماية المادية 
 للمواد النووية

  حلمايددة املاديددة للمددواد النوويددة سددرولة عددن ااالتصددال املوجهددة  املركزيددةالسددلطة  وإبددال ديددد حت
 الدول هلا واستجابةاملواد النووية  دادتنسيق عمليات اس  عن و 

   طدددار التشدددريعي والتنظيمددديسدددلطة أو سدددلطات خمتصدددة مسدددرولة عدددن تنفيدددذ اإلتعيددّد إنشددداء أو 
 لالتفاقية

معاهدة الحظر الشامل 
 للتجارب النووية

  اهليئددة املراقبددة املعاهدددة ) لتطبيددقالنااددة عددن إنشدداء هيئددة العضددوية  لتزامدداتإل الدددول حتمددل
 لفرو التفتيش مسامهات واالمتيازات واحلصاناتومنحها (: للمعاهدة

  ّاهليئدة املراقبدة مع  للتواصلصال الوطنية االت سلطة وطنية لتكون وثابة جهة إنشاءأو  تعي
 ومع الدول األطراف األ رىللمعاهدة 

االتياقية الدولية 
أعمال  لمكافحة

 اإلرهاب النووي

   االتصددددال  وجهدددداتلدددديها  املختصددددة باهليئددداتالعددددام لألمددد  املتحدددددة  األمدددّالدددددول إعدددالم
 لومات واستالمها عن إرسال املع فيها املسرولة

معاهدات المناطق 
الخالية من األسلحة 

 النووية

  لتنفيذ املعاهدة (51)أو جلنة (50)النااة عن إنشاء هيئةالعضوية تزامات لال الدول حتمل 

 
  الضابطة التنظيمية لتزاماتاال 5-3-3

ضمانات الوكالة الدولية 
 للطاقة الذرية

  لة ورقابة على ايع املواد النووية اااضعة للضماناتنظام مساء إقامة 

اتياقية الحماية المادية 
 للمواد النووية

  مسددتويات احلمايددة املاديددة املوصددوفة يف  دا ددل إطددار قانو ددا الددوطين ااددايالدولددة  تطبددق
 ة نقل املواد النوويعلى األول امللحق 

حماية تعديل اتياقية ال
 المادية للمواد النووية

   ريانظدددام محايدددة ماديدددة مالئمدددان سدددتطبدددق وحتدددافا علدددى و  تنشددد سدددوف كدددل دولدددة طدددرف 
 القضائيةلسلطتها على املواد النووية وعلى املرافق النووية اااضعة  املفعول

  للمواد النووية جك  احلماية املاديةضاب  ار تشريعي وتنظيمي إطاحملافظة على و  إنشاء 

معاهدات المناطق 
الخالية من األسلحة 

 النووية

  (52)املادية للمواد النووية احلماية
 

  (53)راتالصاد ضواب  على
 

  
                                                                    

 
 معاهدة بيليندابا. (49)

 .يوكالة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبمعاهدة تالتيلولكو:  (50)

 هدة بانكوع: جلنة منطقة جنوب شرو آسيا ااالية من األسلحة النووية؛ معاهدة بيليندابا: اللجنة األفريقية للطاقة النووية.معا (51)

 معاهدة بيليندابا ومعاهدة وس  آسيا. (52)

 معاهدة وس  آسيا. (53)
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  والمراقبة التحقق لتزاماتا 5-3-4
 قبول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإبرام اتفاقات ضمانات معها   معاهدة عدم االنتشار

ضمانات الوكالة الدولية 
 للطاقة الذرية

    إعداد تقارير عن األنشطة النوويةنظام 

   عمليات التفتيش من جانب مفتشي الوكالة 

معاهدة الحظر الشامل 
 للتجارب النووية

   نشاء وتشغيل مرافق رصدإ 

   ضيحاتطلب تو و التشاور  اتمليع 

   على املواقعمليات التفتيش ع 

    بناء الثقةإجراءات 

معاهدات المناطق 
الخالية من األسلحة 

 النووية

   التقاريربادل ت 

  (54)وكالة الدولية للطاقة الذرية وإبرام اتفاقات ضمانات معهاال ضماناتبول ق
 

   (56)احلقائقبعثات تقصي و  (55)،اصةااتفتيش المليات ع
 

  
  التجريم لتزاماتا 5-3-5

اتياقية الحماية المادية 
 للمواد النووية

  شددداب  املتصدددلة باالسدددتخدام  دددري املشدددروع للمدددواد النوويدددة أو سدددرقتها أو مدددا  جتدددرمي األفعدددال
 أو التهديد باستخدامها ،ذل 

تعديل اتياقية الحماية 
 واد النوويةالمادية للم

    املوجهة ضد مرفق نووياإلجرامية األعمال جترمي 

معاهدة الحظر الشامل 
 للتجارب النووية

   التفجريات النووية ومنعها حظر 

االتياقية الدولية لقمع 
 أعمال اإلرهاب النووي

   املتصددلة باحليددازة  ددري املشددروعة للمددواد النوويددة أو اإلشددعاعية أو باسددتخدامها اجلددرائ  جتددرمي
املتصدددلة بإحلددداو الضدددرر ورفدددق  اجلدددرائ أو باولدددة اسدددتخدامها أو التهديدددد باسدددتخدامها أو 

 غر  إجراميلنووي 
 
  المساعدة تبادل لتزاماتا 5-3-6

دية اتياقية الحماية الما
 للمواد النووية

   يف استعادة املواد النووية ومحايتهابّ الدول التعاون 

  التعاون يف تصمي  أنظمة احلماية املادية للمواد النووية وصيانتها وحتسينها 

   يتعلق باإلجراءات اجلنائيةالتعاون فيما 

معاهدة الحظر الشامل 
 للتجارب النووية

   التعدددداون مددددع الدددددول األطددددراف األ ددددرى وتقدددددمي الشددددكل املالئدددد  مددددن املسدددداعدة القانونيددددة
 لتسهيل تنفيذ االلتزامات

تبدددادل ، مدددن  دددالل ة مرتكبيددد اإلرهددداب الندددووي ومالحقددد إجدددراء حتقيدددق حدددولالتعددداون يف   االتياقية الدولية 
                                                                    

 تتطلب معاهدة وس  آسيا أيضان إبرام الربوتوكول اإلضايف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. (54)

 معاهدة راروتونغا. (55)

 عاهدة بانكوع.م (56)
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أعمال  لمكافحة
 اإلرهاب النووي

 إىل الدول املطالبة وحاكمته  على أراضيها املعلومات وتسلي  ا رمّ ونقل احملتجزين

 
  األهمية 5-4
بصددورة يددرتب   يكمددن يف اهلدددف منهددا والددذيلدوليددة وااإلقليميددة كددالن مددن االتفاقيددات واملعاهدددات بددّ  القاسدد  املشدد ع  إن  

االتفاقيددات هددذه  وتقددوممباشددرة أو  ددري مباشددرة بدداألمن النددووي وعدددم انتشددار األسددلحة النوويددة و/أو نددزع السددالي النددووي. 
.... اخل ، ويددددة والتفجددددريات النوويددددة النو الوسددددائل و املددددواد النوويددددة واملددددواد اإلشددددعاعية واملرافددددق النوويددددة بددددإدراص  واملعاهدددددات

 .للمراقبةبوصفها عناصر حا ة يف األنشطة احملظورة أو اااضعة 

الدا ، فدإن نطداو االلتزامدات بدّ هدذه االتفاقيدات واملعاهددات االقليميدة والدوليدة هدذا القاسد  املشد عبصرف النظر عن و 
أوقددات خمتلفددة وأل ددرا  خمتلفددة. مسددتقلة يف أندد   ددت صدديا تها بصددورة يتفدداوت بالضددرورة، نظددران إىل تفرضددها علددى الدددول 

لاللتزامدات االمتثدال بللددول يسدمب أن بدتنفيدذها لااللتزامدات قدد تكدون متشداهبة وميكدن هدذه ويف الوقت ذات ، فإن بعدا 
االلتددزام بددإبرام اتفاقددات الضددمانات يظهددر يف كددل مددن االتفاقيددات واملعاهدددات وهددذا يعددين بددأن يف خمتلددف املنصددوي عليهددا 

واحلمايدددة املاديدددة إن االلتدددزام و ، اااليدددة مدددن األسدددلحة النوويدددة املنددداطق ومعاهدددداتاألسدددلحة النوويدددة ار معاهددددة عددددم انتشددد
مددن اتفاقيددة احلمايددة املاديددة للمددواد النوويددة وبعددا معاهدددات املندداطق اااليددة مددن األسددلحة  يف كددالن  ان للمددواد النوويددة مطلوبدد

 النووية.

هددو جتددرمي انتهدداع حظددر إجددراء تفجددري نددووي  أن  فإننددا نقدددر  امددان بددالنوويددة،  وفيمددا يتعلددق وعاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب
أُدرص قدد كدون يميكدن أن  وهدو جترميدان دوليدة وإقليميدة أ درى، عددة اتفاقيدات ومعاهددات يف  املطلوبةيفي بااللتزامات جترميا 

 .االتفاقياتعمالن هبذه التشريعات الوطنية فعالن يف 

نائيددة اجلرائ  اجلددالدوليددة بدأن تنشدديء يف تشدريعاهتا االقليميددة و طدرف يف هددذه املعاهددات اللدولددة ليكددون مدن املفيددد ومدن  ، 
ملكافحدددة ، واالتفاقيدددة الدوليددة 3541معاهددددات، والسدديما قددرار جملددد  األمددن عدددة األنشدددطة احملظددورة ووجدددب  الددا حتددرم

 عاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية.وم (57)عديلها،أعمال اإلرهاب النووي، واتفاقية احلماية املادية للمواد النووية وت

معاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة ال حتدددد  أن  بدددير باملالحظددة مددن اجلددفوفيمددا يتعلددق بتبددادل املسدداعدة القانونيددة، 
ت اتشددريعتتبدل . ومدع ذلد ، فدإن الدولدة الدا املتبادلدة بتقددمي املسداعدة القانونيددة هدابالتفصديل مددى التزامللددول األعضداء 

هددي بددددة، ومتطلبددات شدد اطات ان الددا تتضددم  تلدد   ،املددذكورة أعددالهالدوليددة اإلقليميددة و لكددي تطبددق االتفاقيددات وطنيددة 
احلظدددر لتشدددمل اجلدددرائ  املتصدددلة وعاهددددة االتفاقيدددات واملعاهددددات الدوليدددة ميكنهدددا أن تنظدددر يف توسددديع نطددداو أحكدددام دولدددة 

الدوليددة. الددا تنشدد  عددن هددذه االتفاقيددات ام متماسدد  بشددأن اجلددرائ  وذلدد  ليكددون لددديها نظددالشددامل للتجددارب النوويددة 
الوقائيددة، واحلجددز( والتعدداون الدددويل )تبددادل اإلجددراءات و هددذه األحكددام بالتحقيقددات )محايددة املبلغددّ والشددهود، تتعلددق وقددد 

(58).ضيهاللدول املطالبة وحاكمته  على أرا املعلومات، وتبادل املساعدة القانونية( وتسلي  ا رمّ
 

                                                                    

أعمال  ملكافحةاالتفاقية الدولية و  اتفاقية احلماية املادية للمواد النوويةملعرفة املزيد عن أحكام منوذجية الا تغطي اجلرائ  احملد دة يف  (57)
 ، ا لد الثاين.دليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن القانون النوويبرجاء االطالع على  ،اإلرهاب النووي

 رات واجلرمية.املخد  ملكافحة األحكام التشريعية النموذجية ملكافحة اإلرهاب ملكتب األم  املتحدة انظر  (58)
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عنصدددر  أن  احلظدددر الشدددامل للتجدددارب النوويدددة فإنندددا نقددددر بددد يف إطدددار معاهددددةواملراقبدددة وأ دددريان، وفيمدددا يتعلدددق بنظدددام التحقدددق 
. ومثدة دروس ميكدن استخالصدها مدن تنفيدذ آليدات التفتديش علدى واملراقبدةلتحقدق مشد ع يف عمليدات ا ان عنصدر هدو التفتيش 

التشدريعية أو اإلداريدة الدا قدد  اإلجدراءاتبدين توذلد  عنددما حنددد ونمعاهددات أ درى اتفاقيدات و املستوى الدوطين ووجدب 
 .ووجب القانون الوطينعلى املواقع التزامات التفتيش بفعالة بصورة للوفاء تكون مطلوبة 
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   معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوويةلتطبيق الوطنية اإلجراءات دليل 

     المرحلة التحضيرية الالزمة أثناءاإلجراءات  -6
  للمعاهدة المراقبة للهيئة التحضيرية اللجنة تيويض 6-1

يف املددذكورة  ةدولدد 44ال  يومددان مددن تصددديق 381بعددد التنفيددذ ز تددد ل معاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة حي دد 
 واملراقبددة، سدديكون نظددام التحقددق مددن املعاهدددة املددادة الرابعددةمددن  3وعمددالن بددالفقرة  (59).عليهددا املعاهدددةمددن  3امللحددق 

متطلبددات التحقددق قددادران علددى تلبيددة هددو نظامددان اهدددة شددروط املعالدددول رصددد امتثددال مددن أجددل املنشددأ ووجددب املعاهدددة 
حيددز  املعاهدددةد ددول لبدددء واسددتعدادان حتضددريان . د ددول هددذه املعاهدددة حيددز التنفيددذووجددب املعاهدددة عنددد بدددء واملراقبددة 
جددب اللجنددة التحضدريية ملنظمددة معاهددة احلظددر الشدامل للتجددارب النوويدة )اللجنددة التحضدريية( وو  فقددد مت إنشداء التنفيدذ

واملراقبدة نظدام التحقدق  إلقامدة 3996تشدرين الثداين/نوفمرب  39عدة علدى املعاهددة يف القرار الدذي اعتمدتد  الددول املوق  
 نظام الرصد الدويل ومركز البيانات الدويل،.على ذل  ويشتمل يف إطار املعاهدة وتشغيل  مرقتان، 

 
  اإلجراءات 6-2

  ّ نظددام  إنشدداءالقيددام هبددا مددن أجددل علددى املعاهدددة عددة اللجنددة التحضددريية والدددول املوق   علددى نظددران لألنشددطة املكثفددة الددا يتعدد
الرصددد الدددويل ومركددز البيانددات الدددويل وتشددغيلهما مرقتددان أثندداء املرحلددة التحضددريية، فقددد رأت بعددا الدددول أ ددا حتتدداص إىل 

تبنددت هددذه الدددول . وقدد حيددز التنفيددذ اهدددةاملعد دول التعدداون مددع اللجنددة التحضدريية قبددل بدددء مدن إجددراءات  كنهددا ا داذ 
 :من أجل، وذل  هذه الدول او تشريعات القضائي اال تصاي يف  ادماجهاوبدأ التشريعات 

   السلطة الوطنية؛تعيّ إنشاء أو 

   (60)نة التحضريية بوصفها منظمة دولية؛الدائمة والقانونية للجوالصفة  بوضعاالع اف
 

   (61)؛التسهيالت و املرافق حول تفاقات أو ترتيبات اإبرام بشأن مع اللجنة التحضريية بالتفاو  ال  يل
 

                                                                    

اإلسالمية(، إيران  إسرائيل، أملانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، إيران )اهورية النمسا، األرجنتّ، إسبانيا، أس اليا،اجلزائر، االحتاد الروسي،  (59)
الشعبية،  كا، بلغاريا، بنغالديش، بولندا، بريو، تركيا، اجلزائر، اهورية كوريا، اهورية كوريا الدميقراطيةإيطاليا، باكستان، الربازيل، بلجي

ملكة جنوب أفريقيا، رومانيا، زائري، سلوفاكيا، السويد، سويسرا، شيلي، الصّ، فرنسا، فنلندا، فيتنام، كندا، كولومبيا، مصر، املكسي ، امل
، زائري، روسيا ى وإيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، الياباناملتحدة لربيطانيا العظم

 .االحتادية

 .33و 7، الفقرتان عاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويةللهيئة املراقبة ملالقرار املنش  للجنة التحضريية نل  (60)

 .34، الفقرة عاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويةللهيئة املراقبة ملالقرار املنش  للجنة التحضريية نل  (61)
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   األنشددطة عمددالن بددالقرار املنشدد  للجنددة التحضددريية، وددا يف ذلدد  التعدداون بددّ واملسدداعدة علددى إجددراء ال  دديل
 وطنية واللجنة التحضريية؛السلطة ال

   للمشاركة يف اللجنة ويف أنشطتها؛املالية والبشرية  صيل املوارد 

  .منب االمتيازات واحلصانات إىل اللجنة التحضريية واملندوبّ واألمّ التنفيذي واملو فّ واارباء 
 
  عاونالت 6-3

القانونيدة األحكدام جعدل  يف بعدا احلداالت   تقدررأن دببعدا الددول تبنتهدا املعاهددة الدا تطبيدق يظهدر مدن اسدتعرا  تشدريعات 
. ويف هدذه احلداالت، مت التمييدز مدا ان فدور املفعدول ونافدذة سدارية  أحكاما مع اللجنة التحضرييةالدول الا قد تلزم لضمان تعاون 

؛ و)ب( األحكام الا ستصدبب لتشريعات املعنيةعند تبين الدولة لفوران املفعول ت الا ستصبب نافذة بّ: )أ( أحكام التشريعا
 ز النفاذ.د ول املعاهدة حي  املفعول فق  عند نافذة 

وذلدد  سددلطة وطنيددة مرقتددة علددى املعاهدددة عددة وعددالوة علددى ذلدد ، ويف أثندداء املرحلددة التحضددريية، أنشددأت  البيددة الدددول املوق  
أدندداه املددذكور  4-6يددرد يف البدداب . و واملراقبددة مددع اللجنددة التحضددريية يف إنشدداء نظددام التحقددق تعاو ددااحلاجددة إىل بسددبب 
 3و 3املالحددق  العمددل مددع اللجنددة التحضددريية أثندداء املرحلددة التحضددريية. ويشددتمل يتنظددلنموذجيددة الحكددام األعلددى تعليددق 

بالتعداون مدع اللجندة اااصدة وال  ديل  اتالتشدريعيان مفعدول سدر تدارير بددء حدول علدى أحكدام منوذجيدة  الدليل هذامن 
 التحضريية.

 
  والحصانات االمتيازات 6-4

التمهيديدددة باألعمدددال تقدددوم أنشدددئت لكدددي مكوندددة مدددن  ثلدددّ مدددن عددددة حكومدددات اللجندددة التحضدددريية هدددي منظمدددة دوليدددة 
وذلد  بصدورة مسدبقة ملعاهددة ووجدب ارصدد ال لمعاهددة والسديما مدن أجدل إقامدة نظدامالالزمة للتطبيق الفعال لالتحضريية 

وتبندددت وتوضدددب لندددا الوثيقدددة التأسيسدددية للجندددة التحضدددريية وضدددع ومكاندددة هدددذه اللجندددة ز النفددداذ. حي ددد د دددول املعاهددددةقبدددل 
الددنل اادداي بإنشدداء  3996نددوفمرب  39الدددول املوقعددة علددى معاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة يف نيويددورع يف 

. وتدنل الفقدرة ريية للهيئدة املراقبدة للمعاهددة واملرفدق بقدرار إنشداء اللجندة التحضدريية للهيئدة املراقبدة للمعاهددة اللجنة التحضد
 ،، بصدفتها منظمدة دوليدة، سدلطة للتفداو  علدى االتفاقدات وإبرامهدا  لّلجندةسدوف يكدون   النل صدراحة علدى أند من 7
غاياهتدددا . لتحقيقهدددا لو ملمارسدددة و ائفهدددا  ةضدددرور تقتضدددي  ال حسدددب مدددابدددأي أهليدددة قانونيدددة أ دددرى هدددذه اللجندددة تتمتدددع أن و 

مدددن الدددنل علدددى أن ميدددنب البلدددد املضددديف للجندددة التحضدددريية الوضدددع القدددانوين واالمتيدددازات واحلصدددانات  33وتدددنل الفقدددرة 
سدة وكدذل  أيضدا للسدماي ألعضدائها العداملّ ومار  منظمدة دوليدةبوصدفها   رضدها و هبددفها  لتمكنها مدن الوفداءالضرورية 

 (62). و ائفه  بصورة مستقلة
املزمددع إنشددائها لمعاهدددة اهليئددة املراقبددة لمنظمددة دوليددة منفصددلة ومسددتقلة عددن تعمددل بصددفتها وملددا كانددت اللجنددة التحضددريية 

نظددام الرصدددد لتابعدددا الددا تستضددديف مرفقددان البلدددان لددددول، السدديما تلددد  ، فقددد كدددان مددن الضدددروري يف كثددري مددن امسددتقبالن 
ز النفددداذ، علدددى إصددددار أمدددر أو قدددرار ووجدددب التشدددريعات الوطنيدددة ذات الصدددلة الددددويل، العمدددل، قبدددل د دددول املعاهددددة حي ددد

سددددددلطة  للجنددددددة التحضددددددريية ومنحهددددددا االمتيددددددازات واحلصددددددانات الالزمددددددة ألداء مهامهددددددا يف القددددددانوين بالوضددددددعالعدددددد اف ل
                                                                    

 .33و 33و 31و 7نل القرار املنش  للجنة التحضريية ملنظمة املعاهدة، الفقرات  (62)
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للجنددددة واحلصددددانات املمنوحددددة متيددددازات االقدددرار منددددوذجي بشددددأن ب 5املرفددددق يزودنددددا و القضددددائية لتلدددد  الدولددددة. اال تصددداي 
 التحضريية.

 
  التحضيرية المرحلة أثناء النووية التيجيرات حظر 6-5
بددأن تتبددل فددوران عددددة األطددراف مت اثلددة أ ددرى ر عدددد مددن الدددول، ألسددباب تتعلددق بالسياسددة العامددة أو تنفيددذان اللتزامددات قددر  

 (63)ز النفدداذ.د ددول املعاهدددة حي ددوذلدد  بصددورة مسددبقة قبددل النوويددة  التجددارب الددا  نددع إجددراءاملعياريددة الوطنيددة القيددود اعتمدداد 
علددى سددبيل  نمددا كددان لدددى دول أ ددرى بيقوانينهددا اجلنائيددة املعاهدددة، علددى ، وقددت تصددديقها فددوران  لت بعددا الدددولوقددد عددد  

تنفيدذ التزاماهتدا ووجدب معاهددة إقليميدة ملنطقدة  اليدة مدن األسدلحة ل، مضدى موجدودة بالفعدل مندذ زمدنتشريعات قائمدة  املثال
 النووية.

تتناسدب مدع  طدورة قاسدية إجراء تفجدري ندووي، مدع فدر  عقوبدات للجدرائ  اجلنائيدة املتعلقدة بدومدن شدأن التجدرمي الصدريب 
دع ار عمددددل كددددتالوسددددائل النوويددددة بددددأن املددددواد أو احلصددددول علددددى هتدددددف إىل منددددع الددددا تدددددابري ال، إىل جانددددب  اجلرميددددة ذههدددد
أن مندددع حتدددو ل أراضدددي الدولدددة إىل لتالقضدددائية للدولدددة و السدددلطة وثدددل هدددذه األنشدددطة دا دددل القيدددام عدددن تثنددديه  ألشدددخاي ل

 .احملظورة اجلنائية لالقيام هبذه األعمايتجرأون على مالذ آمن ملن قد تصبب 
الددة حتظددر تصددنيع أو حيددازة أو امددتالع أو تطددوير أو نقددل أو حتويددل أو قددوانّ فع  فددر  تنفيددذ و تبددين أصددبب  ،3114ومندذ عددام 

ضدددواب  المدددن وضدددع جمددداال واسدددعان أصدددبب أيضدددا ، وكدددذل  إطالقهددداأنظمدددة اسدددتخدام أسدددلحة نوويدددة أو كيميائيدددة أو بيولوجيدددة و 
علدددى ايدددع الددددول مفروضدددان التزامدددان هدددو لددددول، الغدددري تابعدددة لندددع انتشدددار هدددذه األسدددلحة بددّد اجلهدددات إىل مالراميدددة دا ليدددة ال

اهليئددة هددذه التشددريعات متاحددة يف قاعدددة بيانددات تشددريعات علددى (. ومثددة أمثلددة 3114) 3541ووجددب قددرار جملدد  األمددن 
 .موقعها االلك وينعلى املراقبة للمعاهدة 

                                                                    

 .الدليلانظر الفصل ااام  من هذا  (63)
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   معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوويةلتطبيق الوطنية اإلجراءات دليل 

 والمواد المرجعية برامج المساعدة القانونية -7
     اإلرشادية

  للمعاهدة المراقبة للهيئة التحضيرية اللجنة من المقدمة القانونية المساعدة 7-1
عاهددة احلظدر الشدامل للتجدارب النوويدة علدى ملللهيئدة املراقبدة جنة التحضدريية القرار املنش  للامللحق ب من 38تنل الفقرة 

 أن تقوم اللجنة التحضريية وا يلي:
القانونيددددة واإلداريددددة  بدددداإلجراءاتفيمددددا يتعلددددق علددددى املعاهدددددة عددددة تيسددددري تبددددادل املعلومددددات بددددّ الدددددول املوق   )أ( 

، بشدأن تلد  الددول علدى طلدب بنداءن  ،عليهدا عدةدول املوق  واملسداعدة إىل الد واملشورةاملعاهدة  لتطبيقالالزمة 
 هذه املسائل؛

للددددول، مدددن أجدددل حدددول املعاهددددة متابعدددة عمليدددة التصدددديق وتدددوفري املعلومدددات واملشدددورة القانونيدددة والتقنيدددة  )ب( 
 ؛الدول على هذه املعاهدةتيسري عملية تصديق 

 .ا تراه اللجنة ضروريان حسب م سجالتالو تقارير الدراسات و مثل هذه الإعداد  )ص( 

الددول باملعلومدات والوثدائق  ،التفدويا ا يف إطدار هدذمت تطدويره ، الدذي برندامج املسداعدة القانونيدة للجندة التحضدرييةويدزود 
والتعليقدات علدى اإلرشدادية املدواد املرجعيدة علدى ذلد  مل تيشدو ووجدب املعاهددة.  االلتزاماهتد هاواملشورة فيمدا يتعلدق بتنفيدذ

األطدددراف ثندددائي تعددداون علدددى أسددداس األ دددرى املسددداعدة أشدددكال التشدددريعات و دددري ذلددد  مدددن القدددوانّ و اريع مشدددمسدددودة 
مددن اللجندة التحضددريية مدة املقد  التوضدديحية العدرو  مددع ، إىل جاندب وذلدد  جنبدان  الدددول األعضداء علددى طلدب ي بنداءن وسدر  

 ث ااارجية.العمل واحللقات الدراسية والدورات التدريبية واألحداورو يف إطار 

املسدداعدة القانونيددة، ولتيسددري تبددادل املعلومددات اادداي بمان يف تطددوير برناجمهددا دُ وملسدداعدة اللجنددة التحضددريية علددى املضددي قُدد
ا دددذهتا الوطنيدددة الدددا بإجراءاهتدددا اللجندددة التحضدددريية بإ طدددار الددددول تقدددوم القانونيدددة واإلداريدددة، اإلجدددراءات عدددن بدددّ الددددول 

للهيئددة املراقبددة إلدراجهددا يف قاعدددة البيانددات التشددريعية الوطنيددة الددا تبنتهددا ر نسددخة مددن التشددريعات وتددوف  لتطبيددق املعاهدددة 
 .للمعاهدة

 :على العنوان التايل باللجنةوملزيد من املعلومات عن برنامج املساعدة القانونية للجنة التحضريية، يرجى االتصال 
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  الذرية للطاقة الدولية الوكالة من المقدمة القانونية المساعدة 7-2

ء يف جمددددال وضددددع األطدددر القانونيددددة الوطنيددددة الددددا حتكدددد  م الوكالددددة الدوليددددة للطاقددددة الذريددددة املسددداعدة إىل دوهلددددا األعضدددداتقدددد  
السدالمة النوويدة واألمدن علدى ذلد   ويشدتملالقدانون الندووي،  عاالستعماالت اآلمنة والسلمية للطاقدة النوويدة يف ايدع فدرو 

يددة للطاقددة الذريددة للوكالددة الدولالقانونيددة برنددامج املسدداعدة تنفيددذ يددت  و النددووي والضددمانات واملسددرولية عددن األضددرار النوويددة. 
القددوانّ الوطنيددة وتدددريب األفددراد وإعددداد صدديا ة مددن  ددالل الدددورات التدريبيددة واحللقددات الدراسددية واملسدداعدة الثنائيددة يف 

 :على العنوان التايل ملزيد من املعلومات يرجى االتصال وكتب الشرون القانونية يف الوكالةو . اإلرشادية املواد املرجعية
  

International Atomic Energy Agency 

Office of Legal Affairs 

Wagramer Strasse 5 

A-1400 Vienna 

Tel.: (+43-1) 2600-21506 

Fax: (+43-1) 2600-29784 

Email: official.mail@iaea.org 

Website: http://ola.iaea.org 

 ريةالوكالة الدولية للطاقة الذ
 مكتب الشئون القانونية

 واجرامر س اسي 5
 فيينا – 3411 –أ 

 21506-2600 (1-43+)هاتف: 
 29784-2600 (1-43+)فاك : 

 official.mail@iaea.orgبريد إلك وين: 
 http://ola.iaea.orgموقع إلك وين: 

 
 

  
 المتحدة األمم مكتبل التابع اإلرهاب مكافحة فرع من المقدمة القانونية المساعدة 7-3

 والجريمة راتلمخد  با المعنى
 
تلدد   ن الددا تطلددبللبلدددارات واجلرميددة املخددد   كافحددة و  كتددب األمدد  املتحدددة املعددينالتددابع ملاإلرهدداب  مكافحددةر فددرع يددوف  

املسددداعدة القانونيدددة املتخصصدددة يف مكافحدددة اإلرهددداب وذلددد  يف إطدددار مشدددروع  العددداملي بشدددأن  تعزيدددز النظدددام ، املسددداعدة
األمددد  ملكتدددب التدددابع اإلرهددداب مكافحدددة القدددانوين ملكافحدددة اإلرهددداب . ولتسدددهيل تقددددمي هدددذه املسددداعدة، وضدددع فدددرع مندددع 

علدددى التقنيدددة املتخصصدددة واملنشدددورات املوضدددوعية، وهدددي متاحدددة  الوسدددائلجمموعدددة مدددن واجلرميدددة  املخدددد راتاملعدددين باملتحددددة 
األمدد  املتحدددة ملكافحددة كتددب التددابع ملاإلرهدداب  مكافحددةملزيددد مددن املعلومددات يرجددى االتصددال بفددرع و . اإللكدد وينموقعدد  
 :على العنوان التايل رات واجلرميةاملخد  

  

mailto:legal.registry@ctbto.org
http://www.ctbto.org/
mailto:legal.registry@ctbto.org
http://www.ctbto.org/
mailto:official.mail@iaea.org
http://ola.iaea.org/
mailto:official.mail@iaea.org
http://ola.iaea.org/
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United Nations Office on Drugs and Crime 

Terrorism Prevention Branch 

Vienna International Centre 

P.O. Box 500 

A-1400 Vienna 

Tel.: (+43-1) 26060-5604 

Fax: (+43-1) 26060-5968 

Email: unodc.tpb@unodc.org 

Website: www.unodc.org/unodc/terrorism.html 

 مكتب األم  املتحدة ملكافحة اجلرمية واملخدرات
 فرع مكافحة اإلرهاب

 مركز فيينا الدويل
 511صندوو بريد: 

 أ فيينا – 3411
 5604-26060 (1-43+)هاتف: 
 5968-26060 (1-43+)فاك : 

 .orgunodc.tpb@unodcريد الك وين: ب
 www.unodc.org/unodc/terrorism.htmlموقع الك وين: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
  السيبراني مناأل مجال في المقدمة القانونية المساعدة 7-4

ملواجهددة لتشددريع املالئدد  تبددين الدولددة ليتمثددل يف متكامددل عنصددر مددن السدديرباين  مددناألأي اسدد اتيجية وطنيددة لتددوفري تتكددون 
 الدددا تشدددتمل علدددىأ دددرى،   ريهدددا مدددن أ دددرا إسددداءة اسدددتعمال تكنولوجيدددا املعلومدددات واالتصددداالت أل دددرا  إجراميدددة أو 

. وملددا كانددت األمهيددةالغددة الباألساسددية للمعلومددات الوطنيددة )أو الدوليددة(  يدداتاألنشددطة الددا تسددتهدف النيددل مددن سددالمة البن
دوليدددة أصدددالن يف تكدددون مدددن أي مكدددان حدددول العدددا ، فدددإن التحدددديات وتدددأي ميكدددن أن تنشدددأ لآلمدددن السددديرباين التهديددددات 

يف  قددر اإلمكدان لتيسدري التعداون اإلقليمدي والددويلبالتشدريعية املعدايري تعدديل العمدل علدى املستحسن واألفضل ومن  جماهلا
التكددافر ، مثددل تلدد  الددا عدددم األ طددار  الدا ليددة املصدددر  أو أ طددار  بتعلددق األمددر وددا يسددمى وعندددما ي. هددذا ا ددال

احلكوميددة األساسدية  يدداتغدري متوقعدة يف أضددرار كبدرية للبنالميكددن أن تتسدبب اهلجمددات فإند  تطرحهدا اهلجمدات السدديربانية، 
اهليئدددات مدددن يتطلدددب اتيجيات األمنيدددة،  دددا االسددد  إجدددراء تغدددري وتعدددديل علدددى . ومدددن  ّ، البدددّد مدددن للمعلومدددات واااصدددة
أو عقددد بيددنه  التكددافر احملتملددة عدددم أ طددار ومواجهددة أُطُددر تعاونيددة لتبددادل املعلومددات االسددتخباراتية تبددين اادداي والقطدداع 

 شراكات بّ القطاعّ العام واااي. 
رات واجلرميدددة مدددذكرة املخدددد  ملكافحدددة  ع االحتددداد الددددويل لالتصددداالت ومكتدددب األمددد  املتحددددة، وق ددد3133ويف أيار/مدددايو 

خمدداطر اجلرميددة السدديربانية مددن تخفيددف المسدداعدة الدددول األعضدداء علددى مددن أجددل تفدداه  للعمددل معددان علددى الصددعيد العدداملي 
االسدددتخدام اآلمدددن ملطلدددب االسدددتجابة ضدددمان لالعدالدددة اجلنائيدددة، و لتحقيدددق  هلدددذه اجلدددرائ ضدددمان مكافحدددة فعالدددة هبددددف 

. األمهيددددةالبالغددددة األساسددددية للمعلومددددات الوطنيددددة )والدوليددددة(  يدددداتمددددات واالتصدددداالت ومحايددددة سددددالمة البنلتكنولوجيددددا املعلو 
  ّ  تقدددميها إىل الدددول األعضدداء خبصددوي اجلرميددة السدديربانية واألمددن وتعمددل املنظمتددان معددان بشددأن املسدداعدة التقنيددة الددا يتعدد

الدددوطين قددددر الصدددعيد التشدددريعية علدددى للددددول لتعدددديل معايريهدددا مدددة واملدددوارد الالز اادددربة  عدددن طريدددق تدددوفريالسددديرباين، وذلددد  
 .بينها لتعاون اإلقليمي والدويلاتسهيل من أجل اإلمكان 

  
United Nations Office on Drugs and Crime 

Focal Point for Cybercrime 

Organized Crime and Illicit Trafficking Branch 

Vienna International Centre 

P.O. Box 500 

A-1400 Vienna 

Tel.: (+43-1) 26060-4084 

Email: unodc.tpb@unodc.org 

Website: www.unodc.org/unodc/terrorism.html 

 

 تمكتب األمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرا
 النقطة المحورية لألمن السيبراني

 فرع الجريمة المنظمة والتهريب الغير مشروع
 مركز فيينا الدولي
 511صندوق بريد: 

 أ فيينا – 1411
 4084-26060 (1-43+)هاتف: 

 unodc.tpb@unodc.org بريد إلكتروني:
 www.unodc.org/unodc/terrorism.htmlموقع إلكتروني: 

 
  

mailto:unodc.tpb@unodc.org
http://www.unodc.org/unodc/terrorism.html
mailto:unodc.tpb@unodc.org
http://www.unodc.org/unodc/terrorism.html
mailto:unodc.tpb@unodc.org
http://www.unodc.org/unodc/terrorism.html
mailto:unodc.tpb@unodc.org
http://www.unodc.org/unodc/terrorism.html
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International Telecommunication Union (ITU) 

ICT Applications and Cybersecurity Division (CYB)  

Policies and Strategies Department  

Bureau for Telecommunication Development  

Place des Nations  

1211 Geneva 20  

Switzerland 

Tel.: +41 22 730 5825/5429  

Fax:  +41 22 730 5484  

Email:  cybmail@itu.int 

Website:  http://www.itu.int/ITU-D/cyb 

 االتحاد الدولي لالتصاالت
 قسم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألمن السيبراني

 إدارة السياسات واالستراتيجيات

 تب تطوير االتصاالت من على بعدمك

 

 

 31فيينا  3333

 سويسرا

  5825/5429 730 22 41+هاتف: 
  5484 730 22 41+فاكس: 

 cybmail@itu.intبريد إلكتروني: 

 D/cyb-http://www.itu.int/ITUموقع إلكتروني: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  الكوار  قانون برنامج األحمر، والهالل األحمر الصليب لجمعيات الدولي االتحاد 7-5

إمكانيدددة يسددعى برنددامج قددانون الكددوارث يف االحتددداد الدددويل جلمعيددات الصددليب األمحددر واهلدددالل األمحددر إىل التخفيددف مددن 
القددانوين. وكمددا مددن املنظددور التأهددب للكددوارث رفددع حالددة االسددتعداد و وذلدد  مددن  ددالل الكددوارث ملخدداطر الندداس تعددر  

السدلطة الوطنيدة املعنيددة إىل إسددناد دور قددد تر دب الددول يف النظدر يف فأعداله،  4-7-1يف البداب  ة ذلدد مناقشد لندا سدبق
االت الطدددوارئ حلدددالسدددتجابة لتددددابري الاملسددداعدة علدددى ا ددداذ جمدددال بياندددات نظدددام الرصدددد الددددويل يف إىل املعاهددددة و بتطبيدددق 

 :ومواجهتها اإلشعاعية
  

International Federation of Red Cross 

and Red Crescent Societies 

P.O. Box 372 

CH-1211 Geneva 19 

Switzerland 

Telephone: +41 22 730 42 22 

Fax: +41 22 733 03 95 

Email:  idrl@ifrc.org  or disaster.law@ifrc.org 

Website:  www.ifrc.org   
  اإلرشادية المرجعية المواد 7-6

  متاي على املوقع اإللك وين دليل التوقيع والتصديق على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية. 

http://www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/pdf/Signature_and_ratification_Guide_englilsh_15_Sept_09.pdf 

  ة علددددددى املوقددددددع متاحدددددد معلومددددددات أساسددددددية للربملددددددانيّ بشددددددأن معاهدددددددة احلظددددددر الشددددددامل للتجددددددارب النوويددددددة
 .اإللك وين

http://www.ctbto.org/fileadmin/content/reference/outreach/ctbto_guide_parliamentarians.pdf 

   الصددلة لوثيقددة االمتيددازات واحلصددانات واتفاقددات املرافددق. االتشددريعات و  :لتطبيددق املعاهدددة الوطنيددةاإلجددراءات
 .املتاحة على املوقع اإللك وين 3133أيلول/سبتمرب  33يف  ة املرر   CTBT/PTS/INF.1204وعاهدات 

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

   املتاحة على املوقع اإللك وين هدةاااصة باملعاقاعدة بيانات التشريعات 

mailto:cybmail@itu.int
http://www.itu.int/ITU-D/cyb
mailto:cybmail@itu.int
http://www.itu.int/ITU-D/cyb
file:///G:/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/6KM3P3OM/idrl@ifrc.org
file:///G:/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/6KM3P3OM/disaster.law@ifrc.org
file:///G:/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/6KM3P3OM/www.ifrc.org
http://www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/pdf/Signature_and_ratification_Guide_englilsh_15_Sept_09.pdf
http://www.ctbto.org/fileadmin/content/reference/outreach/ctbto_guide_parliamentarians.pdf
http://www.ctbto.org/member-states/legal-resources/
http://www.ctbto.org/member-states/legal-resources/
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http://www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/pdf/Legal_documents/National_provisions_database-

online_july2011.pdf 

  املتاي على املوقع اإللك وين املعاهدةاااي بعات استبيان التشري 
http://www.ctbto.org/member-states/legal-resources/ 

   ( املتاي على املوقع اإللك وين3111) ،رية بشأن القانون النوويدليل الوكالة الدولية للطاقة الذكتيب. 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1160_web.pdf 

   ( املتددداي 3131) ،التطبيدددقدليدددل الوكالدددة الدوليدددة للطاقدددة الذريدددة بشدددأن القدددانون الندددووي: تشدددريعات كتيدددب
 .على املوقع اإللك وين

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1456_web.pdf 

   لدددددمج وتطبيدددق تشددددريعات  اصددددة باتفاقيددددات رات واجلرميددددة: املخددددد  ملكافحدددة مكتددددب األمدددد  املتحدددددة دليدددل
 .( املتاي على املوقع اإللك وين3116) ،العاملي مكافحة اإلرهاب

http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Guide_Legislative_Incorporation_Implementation/Eng

lish.pdf 

   ( 3119) ،: األحكدام التشدريعية النموذجيدة ملكافحدة اإلرهدابرات واجلرميدةاملخدد  ملكافحدة مكتب األم  املتحددة
 .املتاي على املوقع اإللك وين

https://www.unodc.org/tldb/en/model_laws_treaties.html 

  املتددددداي علدددددى املوقدددددع  رات واجلرميدددددة: قاعددددددة البياندددددات التشدددددريعيةخدددددد  اململكافحدددددة كتدددددب األمددددد  املتحددددددة م
 .اإللك وين

https://www.unodc.org/tldb/laws_legislative_database.html 

http://www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/pdf/Legal_documents/National_provisions_database-online_july2011.pdf
http://www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/pdf/Legal_documents/National_provisions_database-online_july2011.pdf
http://www.ctbto.org/member-states/legal-resources/
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1160_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1456_web.pdf
http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Guide_Legislative_Incorporation_Implementation/English.pdf
http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Guide_Legislative_Incorporation_Implementation/English.pdf
https://www.unodc.org/tldb/en/model_laws_treaties.html
https://www.unodc.org/tldb/laws_legislative_database.html
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   الديباجة

 ،3996أيلول/سددبتمرب  31معاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة يف تبنددت لألمدد  املتحدددة ن اجلمعيددة العامددة إحيددث 
]تدددارير التوقيدددع أو  .........يف علدددى هدددذه املعاهددددة ]صدددد قت[ ......... وق عدددت ]اسددد  الدولدددة[ .........حيدددث إن و 

 ]بقرار احلكومة أو الربملان[؛ بد.........التصديق[ عمالن 

الددددول امتثدددال ملراقبدددة نظدددام حتقدددق تنشددد  و حلظدددر الشدددامل للتجدددارب النوويدددة حتظدددر التفجدددريات النوويدددة ن معاهددددة اإحيدددث و 
 ووجب املعاهدة؛املفروضة عليها اللتزامات با

ّ  و  عاهدددددة احلظددددر ووجددددب مالضددددرورية لتنفيددددذ التزاماهتددددا تتبددددل اإلجدددراءات ]اسدددد  الدولددددة[ أن  ......... علددددى حيدددث يتعدددد
(64)ية؛الشامل للتجارب النوو 

 

الدولددة ......... ]اسدد   تتبندداه الددذي  ،]لألسدداس القددانوين الددوطين[ للتشددريع .........وفقددان  ،]جيددوز[ ]جيددب[ إن دد  حيددثو 
 ووجب معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية. هالتنفيذ االلتزامات الا تقع على عاتقالدولة[ 

 ناء على ما تقدم فقد اتفقت الدول األطراف على ما يلي من مواد :فإن  ب
  

   تمهيديةشروط  -1الباب
  تعرييات -1الجزء 

 [.يف املعاهدةهلا  ةاملخصصالواردة يف هذا القانون نف  املعاين والتعبريات لمصطلحات يكون لسوف ]
 

 ]أو[
 
 التالية:املخصصة املعاين و الية التالتعبريات و لمصطلحات يكون لسوف  أل را  هذا القانون]

(65).للهيئة املراقبة للمعاهدةألمانة الفنية لوكبري املو فّ اإلداريّ يعين رئي  األمانة الفنية  "المدير العام"
 

وشددددروط صددددادر وفقددددان ألحكددددام لاتفتدددديش ووجددددب تفددددويا الفيدددد  التفتدددديش  يتعددددين املوقددددع الددددذي جيددددر  "منطقممممة التيتممممي "
 (66)املعاهدة.

(67)ملعاهدة.ووجب اعلى املواقع تعين الوثيقة الصادرة عن املدير العام إلجراء تفتيش التيتي " تيويض "
 

                                                                    

 .من املادة الثالثة من املعاهدة 3الفقرة  (64)

 .من املادة الثانية من املعاهدة 49الفقرة  (65)

من اجلزء الثاين  93إىل  86والفقرات من  1)ص( و 43)ص( من املادة الرابعة من املعاهدة؛ والفقرتان  57والفقرة  43الفقرة  (66)
 من الربوتوكول.

 .من اجلزء الثاين من الربوتوكول 43من املادة الرابعة من املعاهدة؛ والفقرة  54الفقرة  (67)
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التفتدديش وفقددان ألحكددام بتعيددنه  يف تفددويا املدددير العددام يقددوم الددذين  ّفتشدديعددين املفتشددّ ومسدداعدي امل"فريممق التيتممي " 
(68)]اس  الدولة[........ يف  على املواقعاملعاهدة لغر  إجراء تفتيش 

 

 الدولدة[ ]اسد  ....... وفقدان ألحكدام املعاهددة، وقبلدتمفدتش كمفدتش أو مسداعد ند   يالفدرد الدذي مت تعييعين ميت " ال"
(69)يف فريق تفتيش.بوصف   هبا اقععلى املو هبذه الصفة إلجراء تفتيش تعيين  

 

تخدددزين بالددا تقددوم للهيئدددة املراقبددة للمعاهدددة ة نيدداألمانددة الفاحملوريددة دا ددل الرئيسددية  هدددةاجليعددين  "مركممز البيانممات الممدولي"
(70)البيانات الواردة من مرافق نظام الرصد الدويل.معاجلة و 

 

املختدددربات النظدددام علدددى ذلددد  ويشدددتمل  ،ةيعدددين مرافدددق الرصدددد السددديزمي ورصدددد النويددددات املشدددع  "نظمممام الرصمممد المممدولي" 
ومددا يتصددل بددذل  مددن وسددائل  السددمعيدون  املوجددات الصددوتيةمرافددق ، و ةاملائيدد ةالصددوتياملوجددات رصددد مرافددق املعتمدددة، و 

املعاهددددة ووجدددب ، املنشدددأ للهيئدددة املراقبدددة للمعاهددددةألماندددة الفنيدددة لمركدددز البياندددات الددددويل  هدددذا النظدددام يددددع و التصدددال، ا
 .من امتثال الدول لشروط املعاهدة نظام التحققلاملكونة بوصف  واحدان من العناصر األربعة 

بروتوكددددول مددددن األول امللحددددق يف موضددددحة ي تعددددين املرافددددق الددددا تشددددكل نظددددام الرصددددد العدددداملي، كمددددا هدددد"مرافممممق الرصممممد" 
 .71املعاهدة

نقطدة االتصدال احملوريدة وثابدة لتعمدل ]اسد  الدولدة[  ...... [ ]املنشدأة[ يفاملعي ندةتعين السلطة الوطنيدة ]"السلطة الوطنية" 
(72)حكام املعاهدة.أبالتماشي مع شروط و ومع الدول األطراف األ رى اهليئة املراقبة للمعاهدة مع 

 

]السدددلطة الوطنيدددة[ ]السدددلطة املختصدددة[ لتبدددادل البياندددات مدددع مركدددز الدددذي تعي نددد  يعدددين الكيدددان  "مركمممز البيانمممات الممموطني"
 البيانات الدويل.

اء ]السدددلطة الوطنيدددة[ ]السدددلطة املختصدددة[ ملسددداعدة ومرافقدددة فريدددق التفتددديش أثندددتعي نددد   ايعدددين: )أ( فدددردوطني" المممميمممت  ال"
(73)وفقان ألحكام املعاهدة.على املواقع تفتيش لل ئ إجرا

 

]اسددد  الدولدددة[ وفقدددان  ...... نظدددام الرصدددد الددددويل الدددا تستضددديفهالالتابعدددة تعدددين مرافدددق الرصدددد  "مرافمممق الرصمممد الوطنيمممة"
 ألحكام املعاهدة.

                                                                    

 من اجلزء الثاين من الربوتوكول. 33إىل  34من املادة الرابعة من املعاهدة؛ والفقرات  51الفقرة  (68)

 من اجلزء الثاين من الربوتوكول. 33إىل  34الفقرات من  (69)

 .)ب( من املادة الرابعة من املعاهدة 34الفقرة  (70)

( روا ال يكون هذا الشرط ضروريان يف حالة إذا   تكن الدولة تستضيف بطات نظام الرصد الدويل أو تدير بصورة مش كة مرافق 71)
إنشاء  اندماص نووي  من املعاهدة( بينما ميكن بصورة ر ية 4من املادة  38و 47(  )الفقرة CNFوطنية )اندماص نووي بارد 

بارد فق  بعد د ول املعاهدة حيز التنفيذ ومن املقرر  الل املرحلة التحضريية بأن النموذص األصلي لالندماص النووي البارد روا 
يشارع يف املتطلبات التعاونية وذل  من  الل صيا ة ترتيب / اتفاقية منوذجية حول النموذص األصل للمرافق الوطنية التعاونية 

 املعتمدة من اللجنة التحضريية .

 .ادة الثالثة من املعاهدةمن امل 4الفقرة  (72)

 )ص( من اجلزء الثاين من الربوتوكول. 63الفقرة  (73)
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دولدددة أ دددرى  يفعلدددى املواقدددع إجراء تفتددديش بدددلدددب اتطيف املعاهددددة طرفدددان مدددا ثدددل دولدددة مي الدددذي شدددخلاليعدددين مراقمممب" ال"
تفتديش الجدراء إلرياقدب  الدولدة األ درى اااضدعة للتفتديش [ ووجدب املعاهددة، وتقبلد اااضعة للتفتيش ]اس  الدولة .....

(74).على املواقع هبا .....]اس  الدولة[
 

مت كددان قددد والتأكددد إذا  وفقددان ألحكددام املعاهدددة لتوضدديب علددى املواقددع يددت   اتفتيشددإجددراء يعددين " علممى المواقممعتيتممي  ال"
ميكددن أن حقددائق قدددر اإلمكددان، أمددع أي بالقيددام، يعددين و   املعاهدددةشددروط ينتهدد  يف هددذه املواقددع تفجددري نددووي  إجددراء

 (75).شروط االتفاقيةل حتديد هوية أي منته  بتملعلى تساعد 
(76)عاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية املنشأة ووجب املعاهدة.اهليئة املراقبة ملتعين " الهيئة المراقبة للمعاهدة"

 

 .يان اعتبار يعين شخصان طبيعيان أو شخص" ال"

(77)، وا فيها مركز البيانات الدويل.للهيئة املراقبة للمعاهدةتعين األمانة الفنية "األمانة الينية" 
 

 31ويددورع يف اجلمعيددة العامددة لألمدد  املتحدددة يف نيتبنتهددا تعددين معاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة الددا "المعاهممدة" 
وتشدددتمل املعاهددددة علدددى ارير التصدددديق[، ]تددد .......]اسددد  الدولدددة[ يف ....... عليهدددا قتوصدددد   3996أيلول/سدددبتمرب 

تغدددريات التعددديالت و ال وكددذل  بددالربوتوكول ]املالحددق املرفقددة و باملعاهدددة، والربوتوكددول امللحددق باملعاهدددة، املالحددق املرفقددة 
 آل ر ووجب املادة السابعة من املعاهدة[.من وقت عليها الا يت  إد اهلا 

 الذي يتألف من أربعة عناصر:و ، لشروط  املعاهدةالدول امتثال ملراقبة يعين النظام املنشأ "نظام التحقق" 
 يدعم  مركز البيانات الدويل؛و نظام الرصد الدويل  )أ( 
 ؛اإليضاحاتو التشاور  )ب( 
 ؛على املواقععمليات التفتيش  )ص( 
(78)بناء الثقة.راءات إج )د( 

 
 

  أغراض القانون -2الجزء 
معاهددددة احلظددر الشدددامل ووجددب بالتزاماهتدددا ]اسددد  الدولددة[  ....... وفدداء الغددر  مدددن هددذا القددانون هدددو  (عمممام  غممرض  ) 

 للتجارب النووية
 

 ]أو[
 
 (79)أ را  هذا القانون هي كما يلي: (خاصغرض  )

                                                                    

 .عاهدةمن املادة الرابعة من امل 63الفقرة  (74)

 من املادة الرابعة من املعاهدة. 15الفقرة  (75)

 .من املادة الثانية من املعاهدة 3الفقرة  (76)

 من املادة الثانية من املعاهدة. 51إىل  43الفقرات من  (77)

 من املادة الرابعة من املعاهدة. 3الفقرة  (78)
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 [.التوقيع تارير] .......]اس  الدولة[ يف  .......عتها املوافقة على املعاهدة الا وق   )أ( 
 ووجب املعاهدة.بالتزاماهتا ]اس  الدولة[  .......[وفاء ] كّ تنفيذ[ ] )ب( 
 .يف اجلرمية واملتواطئّ معه وضع عقوبات جنائية حبق مرتك ي األنشطة الا حتظرها املعاهدة  )ص( 
ووضددع هددذه األنشددطة حتددت   ،األنشددطة الددا حتظرهددا املعاهدددةعددن كشددف اللضددمان منددع تبددين اإلجددراءات  )د( 

 .طائلة القانون
لشددروط لتزاماهتددا فيمددا يتعلددق بددالتحقق مددن االمتثددال ال]اسدد  الدولددة[  .......تنفيددذ لتسددهيل  تبددين إجددراءات  (ه) 

 أحكام املعاهدة.و 
]اسدددد  الدولددددة[ ووجددددب  .......لضددددمان تشددددغيل مرافددددق الرصددددد الوطنيددددة الددددا تستضدددديفها تبددددين إجددددراءات  )و(  

 (80)املعاهدة.
 ]اس  الدولة[. ........ ووجب املعاهدة يف على املواقع عمليات التفتيش  إجراء تسهيل  )ز( 
 (81)املعاهدة. بتطبيق املتصلة والقضايا لسلطة الوطنية لتنسيق ايع األمور [ ]إنشاء[ اتعيّ] )ي( 

 
 حظر التيجيرات النووية -2بابال 

 
 (82)الجنائية والجرائم األنشطة المحظورة  -3 الجزء 

 جظر على أي شخل (3)

                                                                    
 

  حسبما يقتضي  احلال. (79)

 .من املادة الرابعة من املعاهدة 1الفقرة  (80)

 .من املادة الثالثة من املعاهدة 4الفقرة  (81)

( 1( من اجلزء )3( من هذه املعاهدة وجدد اجلزء الفرعي )3ملادة )( بعد تكرار ا1( املتفرع من هذا اجلزء )3( هذا اجلزء الفرعي )82)
( وأل را  املسئولية اجلنائية يف سلطات اال تصاي 3العقوبة املفروضة على األنشطة واألعمال الا جظرها اجلزء الفرعي )

دنا بالعنصر املوضوعي لألعمال احملظور ( يزو 3القضائي املرتكزة على أساس القانون العام فإن  ميكننا القول بأن اجلزء الفرعي )
وفيما يتعلق بالعنصر الذاي فإن  جيب على العنصر املوضوعي ذات  بان جدد لنا قضية اإلدانة وبالتايل فال تق ي الصيغة 

للناس وللبيئة  النموذجية علينا النية اااصة )الدافع اااي( على أساس الطبيعة ااطرية للجرمية ومدى األذى الذي حتدث  اجلرمية
يف حالة إجراء تفجري نووي وال تق ي علينا هذه الصيا ة النموذجية أيضا إد ال أي نوع من املسئولية أو اإلمهال عن القيام 
باملسئولية دا ل القوانّ فهذا األمر م وع للمشرع ليقرره وعادة لي  من الضروري يف القانون املدين إثبات العنصر الذاي 

ئولية وعندما حندد مستوى استحقاو اللوم أو عندما نقرر ما إذا كان من املستحسن بأن نطالب بنية  اصة عن لتحديد املس
( فإن من بّ االمتيازات العملية الا ينبغي علينا مراعاهتا هي: إن إثبات العنصر الذاي 3األنشطة احملظورة يف الفقرة الفرعية )

بة وذل  يف  ياب اع اف املشتب  ب  باجلرمية الا ارتكبها وهناع اعتبار ا ر جيب علينا هو أمران ميكن أن يكون يف منتهى الصعو 
مراعات  وهو أن إضافة العنصر الذاي يف حالة طلب تسلي  ا رمّ إىل دوهل  املطالب وحاكمته  وطلب املساعدة القانونية 

أن يكون النشاط احملظور يف كالن من الدولة املطالب واملطلوب املتبادلة هي إضافة روا تعيق أو تعقد العملية وذل  ألن  جيب 
( 1( من هذا اجلزء )4( و )1منها هذا التسلي  هو نشاطان معاقب علي  من القوانّ املطبقة وتق ي الصيغة يف األجزاء الفرعية )

  أيضان املشاركة يف هذا النشاط كشري  ( وكذل3جترمي كالن من باولة القيام بأي نشاط من األنشطة املوضحة يف اجلزء الفرعي )
 متواط  يف اجلرمية.
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 (83)سالي نووي، أو أي تفجري نووي آ ر؛ل تفجريى ا تبار إجراء )أ( 
الي ندووي أو أي تفجدري نددووي سدلر ىدتفجيا تبدار يف إجددراء  ، أو التشدجيع أو املشداركة بأيدة صدورةالتسدب ب )ب( 

(84)؛صورةي  بأي ف آ ر
 

لفد ة  للسدجن فيهدا  معرضدان يكدون جرميدة  يقد ف فإند   3الفقدرة  ىضدوقت  ةبظدور  جرميدة يف  يتدورطشخل   أي  (3)
 .معان  ا العقوبتّتبكل، أو [ ] رامة ال تتجاوز بدفع سنة أو  [ ] تتجاوز ال

لفدد ة  السددجن  وخيضددع لعقوبددة  جرميددة يقدد ف فإندد   3الفقددرة  وقتضددى  بظددورة  جرميددة يف  ،يشددارع شددخل أي  (1)
 .معان  ا العقوبتّتبكل، أو [ ] رامة ال تتجاوز بدفع سنة أو  [ ]ال تتجاوز 

السدددجن  خيضددع لعقوبدددة و  فإندد  يرتكدددب جرميدددة  ه املدددادةيف هدددذ بددددة جرميدددة يرتكدددب جدداول أن  الشددخل الدددذي  (4) 
 .ا العقوبتّتبكل، أو [ ]سنة أو  رامة ال تتجاوز  [ ]ال تتجاوز  لف ة

 
 القضائية سلطة االختصاص  -4المادة 

وذلددد  يف   1املدددادة فيمدددا يتعلدددق بددداجلرائ  الدددواردة يف  القضدددائي  سدددلطة اال تصددداي ]اسددد  الدولدددة[ ......لدددد  يكدددون (3)
 سددفينة أو طددائرة مسددجلة  مددن؛ أو )ب( علددى ها)أ( يف أراضدديفعددالن  رتكبهدداا  أو هبدداحالددة إذا مددا حدداول جمددرم مددا ارتكا

القضددائية أو لسدديطرهتا، حسددبما لسددلطتها  يف أي مكددان آ ددر خيضددع  )ص( ؛ أوباسدد  ....... )يددذكر اسدد  الدولددة(
(85)القانون الدويل. ايع ف هب

 

واملرتكبددة  1املددادة فيمددا يتعلددق بدداجلرائ  الددواردة يف  القضددائي  سددلطة اال تصدداي ]اسدد  الدولددة[ ....... يكددون لددد  (3)
ضدددي دولدددة علدددى أرا هددداأحدددد مواطني إىل ارتكاهبدددا أو ارتكبهددداإحددددى رعايدددا هدددذه الدولدددة إذا سدددعى أراضددديها  دددارص 
 (87)،(86).أ رى أجنبية

 تبادل المساعدة القانونيةو ، اجراءات التقاضى اجلنائية  -5المادة 

املنصدوي عليهدا [ اإلجدراءات املالئمدة ملندع وقدوع اجلدرائ  اسد  الدولدة]..... السدلطات املختصدة يف حتددد  سوف  (3)
 القوانّ السارية[.، وفقان ألحكام ]القانون اجلنائي[ ]ة مرتكبيهاهذا القانون، والتحقيق فيها ومالحقيف 

                                                                    

 .من املادة األوىل من املعاهدة 3الفقرة  (83)

 .من املادة األوىل من املعاهدة 3الفقرة  (84)

 من اجلزء الثاين من الربوتوكول. 7و 6من املعاهدة؛ والفقرتان  من املادة الرابعة 14من املادة األوىل والفقرة  3الفقرة  (85)

يرجى مالحظة أن مصطلب  مواطن الدولة  ينبغي أن يشمل أيضان الشخصيات االعتبارية املتواجدة على أراضي الدولة. فإذا    (86)
حكام من نطاو تطبيق األ التوسعيلزم أن تدرص يف التشريع صيا ة بددة  فإن  ،املصطلب التشريع اجلنائي يف الدولة صراحة على ذل ينل 

ومسرولية شه أنواع املديرين. ولالطالع على أحكام منوذجية هرالء األشخاي القانونيّ لتشمل الشخصيات االعتبارية، وتنظ  مسروليتها 
 من األحكام التشريعية النموذجية ملكافحة اإلرهاب الا وضعها مكتب األم  املتحدة  4بشأن مسرولية الكيانات االعتبارية، انظر الباب 

 واجلرمية. املخدرات  كافحةمل

أو  مقاضاة ا رمّ أمام الدول الا تطالب باكمته  عن اجلرائ  الا  الا قد تر ب يف تنفيذ مبدأ  التسلي  وبالنسبة للدول  (87)
يكون  التالية:  ملعاهدةاالس شاد بشروط ا  بشأن املخالفات املرتكبة يف إطار املعاهدة، قد يكون من املفيد ارتكبوها وقتضى املعاهدة

]اس  الدولة[ إذا  واملرتكبة  ارصه املادة الوالية القضائية فيما يتعلق باجلرائ  احملددة يف هذ سلطة ا تصاي ]اس  الدولة[ ...... اك حمل
 . ذاهتااجلرمية  بشأن  بتسليم  تطلب  أ رى ]اس  الدولة[ و  يسل  إىل أي دولة ..... وُجد مرتكبها املزعوم يف أراضي



 

50  
 

[ أن تتعددداون مدددع السدددلطات اسددد  الدولدددة]..... للسدددلطات املختصدددة يف جيدددوز ( 3) تبمممادل المسممماعدة القانونيمممة(عمممام: )
أو ، بقدددر مددا هدددو مطلددوب ملنددع اجلدددرائ  معهددداوتتبدددادل املعلومددات ذات الصددلة  األجنبيددة املختصددة ومدددع املنظمددات الدوليددة

(88)أجنبية  اثلة.قانونية ن أو قواعد ووجب هذا القانو مرتكبيها مالحقة 
 

 
 ]أو[

للسددددددلطات املختصددددددة ]، عمددددددالن بددددددالقوانّ السددددددارية ذات الصددددددلة  جيددددددوز( 3) تبممممممادل المسمممممماعدة القانونيممممممة(خمممممماص: )
 ختصددددة ومددددع املنظمددددات الدوليددددة]اسدددد  الدولددددة[،[ أن تتعدددداون مددددع السددددلطات األجنبيددددة امل ..... واملعاهدددددات النافددددذة يف

ووجددب هددذا القددانون أو مرتكبيهددا أو مالحقددة اجلددرائ  ، بقدددر مددا هددو مطلددوب ملنددع معهدداوتتبددادل املعلومددات ذات الصددلة 
 أجنبية  اثلة.قانونية قواعد 

 :على ما يلي تبادل املساعدة القانونية يشتمل ميكن أن  (1)

 األشخاي؛ دلة منأ أ ذ إفادات أو  )أ( 
 بإفاداهت  لإلدالء  اآل رينمن األشخاي األشخاي احملتجزين أو  ريه   تقدمياملساعدة يف  ()ب 

 يف التحقيقات؛ للمساعدة أو وشهاداهت  
 الوثائق القضائية؛ القيام بتسلي   )ص( 
 ؛املصادرة أو  التفتيش القيام بعمليات  )د( 
 واملواقع؛ املباين  فحل  (ه) 
 لة اإلثبات؛تقدمي املعلومات وأد )و( 
(89)أي شكل آ ر من أشكال املساعدة. )ز( 

 

املطالبددة وحدداكمته  ألجنبيددة اإىل الدددول تسددلي  مرتكبيهددا جددرائ  ميكددن  مددناجلددرائ  املدرجددة يف هددذا القددانون تعتددرب  (4)
 ]اس  الدولة[. ...... ووجب القوانّ السارية ذات الصلة واملعاهدات النافذة يفعلى أراضيها 

 
 السلطة الوطنية -3 الباب 

 
  السلطة الوطنيةتعيين  -6 الجزء 

اتصددال بوريددة   جهددةل وثابددة الددا تعمدد الوطنيددةر  السددلطةر بوصددفها  ]اسدد  الكيددان[  يددت  تعيددّ .....  ووجددب هددذا القددانون 
 بتحقيددددق ومددددع الدددددول األطددددراف يف املعاهدددددة خبصددددوي أي مسددددألة تتعلددددق  اهليئددددة املراقبددددة للمعاهدددددة مددددع  للتواصددددلوطنيددددة 
(90).بتطبيقها املعاهدة والغر  منها أو  هدف

 
 

                                                                    

 .من املادة الثالثة من املعاهدة 3الفقرة  (88)

 واجلرمية. املخدرات  ملكافحة املساعدة يف املسائل اجلنائية، الذي وضع  مكتب األم  املتحدة تبادل انظر القانون النموذجي بشأن  (89)

 من املادة الثانية من املعاهدة. 5من املادة الثالثة والفقرة  4الفقرة  (90)
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 ]أو[

 اهليئدة املراقبدة للمعاهددةمدع للتواصدل وطنيدة  اتصدال بوريدة  جهدةسلطة وطنيدة تعمدل وثابدة يت  إنشاء ذا القانون ووجب ه
ويكددددون . بتطبيقهددددا ومددددع الدددددول األطددددراف يف املعاهدددددة خبصددددوي أي مسددددألة تتعلددددق هبدددددف املعاهدددددة والغددددر  منهددددا أو 

 .[ ]....... السلطة الوطنية على النحو التايل: تشكيل 
 
 و[]أ

سددددلطة ال باعتبددددارهكيددددان  بتعيددددّ ]أمددددر وزاري[ ]مرسددددوم رئاسددددي[ ]ووجددددب [ يف الدولددددة ]السددددلطة املختصددددة...... تقددددوم 
ومدددع الددددول  اهليئدددة املراقبدددة للمعاهددددةمدددع للتواصدددل وطنيدددة  تصدددالا  جهدددةوطنيدددة[ ]بإنشددداء سدددلطة وطنيدددة[ تعمدددل وثابدددة ال

 عاهدة والغر  منها أو بتنفيذها.األطراف يف املعاهدة خبصوي أي مسألة تتعلق هبدف امل
 

  وظائف السلطة الوطنية -7 الجزء
والدددددول األطددددراف يف  اهليئددددة املراقبددددة للمعاهدددددة بالتعدددداون مددددع اإلدارات والوكدددداالت واملرسسددددات الوطنيددددة األ ددددرى، ومددددع  

(91)وا يلي:تقوم السلطة الوطنية املعاهدة، ووفقان ألحكام املعاهدة، 
 

 الفعال هلذا القانون؛التنفيذ ضمان  )أ( 
 ]اس  الدولة[ ووجب املعاهدة؛...... بالتزامات  الوفاء  )ب( 
ومدددع الددددول األطدددراف  اهليئدددة املراقبدددة للمعاهددددة مدددع  رئيسدددية بوريدددة  وطنيدددة اتصدددال جهدددة التصدددرف وثابدددة  )ص( 

 األ رى يف املعاهدة؛
 وجب املعاهدة؛بنتيجة اإلجراءات اجلنائية املتعلقة باألنشطة احملظورة و إبال  اهليئة املراقبة للمعاهدة  )د( 
 (92)املعاهدة؛ بتطبيق االتفاقات أو ال تيبات املتصلة ومتابعة إبرام التفاو  بشأن  (ه) 
 املعاهددددددة واالمتثدددددال  بتطبيدددددق فيمدددددا يتعلدددددق واالعتبددددداريّ بيعيدددددّ املعلومدددددات مدددددن األشدددددخاي الط طلدددددب  )و( 

 هذه املعلومات؛ ومعاجلة لشروطها 
الكددددوارث  آثدددداراملسددددرولة عددددن اإل اثددددة والتخفيددددف مددددن  الكيانددددات الوطنيددددةتعدددداوين مددددع  ل تيددددب التوصددددل   )ز( 

 والطوارئ اإلشعاعية؛
نشدددددأ ووجدددددب املعاهددددددة واملراقبدددددة نظدددددام التحقدددددق تكنولوجيدددددات لاملدنيدددددة والعلميدددددة للتطبيقدددددات   تشدددددجيع  )ي( 

ُ
امل

 (93)يف هذا ا ال؛يف املعاهدة نظمة والدول األطراف املوالتعاون مع 

                                                                    

مزيد من الو ائف املمكنة للسلطة الوطنية،  برجاء اإلطالع على األحكام النموذجية بشأن مرافق الرصد من أجل معرفة على   (91)
 .4والتشاور والتوضيب وعمليات التفتيش املوقعي. ولالطالع على منوذص  مرسوم إنشاء سلطة وطنية ، انظر أيضان املرفق 

 من اجلزء األول من الربوتوكول. 5و 4من املادة الثالثة من املعاهدة؛ والفقرتان  3من املادة الثانية والفقرة  56و 5الفقرتان  (92)

 .من املادة الرابعة من املعاهدة 33و 31الفقرتان  (93)
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اللددددوائب للسددددلطة الوطنيددددة ووجددددب هددددذا القددددانون أو املمنوحددددة  بالواجبددددات و ارسددددة الصددددالحيات  الوفدددداء  )ط( 
 ]اس  الدولة[؛لد ......  أو ووجب أي قانون آ ر التنظيمية 

 أعاله. املذكورة من الو ائف ألي  السلطة الوطنية داء أل أو داعمةطارئة  مهام  القيام بأي )ي( 
 

 مرافق الرصد -4 الباب
 
  مرافق الرصد -9 الجزء 
والدددول األطددراف يف  اهليئددة املراقبددة للمعاهدددةمدع بالتعداون مددع اإلدارات والوكدداالت واملرسسددات الوطنيددة األ ددرى، و  (3)

 وا يلي: تقوم ]السلطة الوطنية[ ]السلطة املختصة[،املعاهدة، ووفقان ألحكام املعاهدة، 
 وتشدددددغيلها وصددددديانتها،  وتددددددعيمهايف إنشددددداء مرافدددددق رصدددددد وطنيدددددة  اهليئدددددة املراقبدددددة للمعاهددددددة التعددددداون مدددددع  )أ( 

الالزمددة كجددزء مددن نظددام الرصددد الدددويل، وددا الضددرورية االتصدداالت تزويدددها بوسددائل   ويشددتمل ذلدد  علددى
 ؛للهيئة املراقبة للمعاهدة بالقيام بإجراءات التحقق واملراقبة يسمب 

نظدام الرصدد الددويل إىل مركددز التابعددة لمدن احملطدات الوطنيدة  الدا مت احلصددول عليهدا البياندات  إرسدال ونقدل  )ب( 
 (94)البيانات الدويل.

والدددول األطددراف يف اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة بالتعداون مددع اإلدارات والوكدداالت واملرسسددات الوطنيددة األ ددرى، ومدع  (3)
 أن تقوم وا يلي: جيوز ]للسلطة الوطنية[ ]للسلطة املختصة[،املعاهدة، 

  خبصددددوي األ ددددرى و ريهددددا مددددن األطددددرافة املراقبددددة للمعاهدددددة اهليئددددالددددد ول يف اتفاقددددات أو ترتيبددددات مددددع  )أ( 
الرصددددد  الالزمددددة إلنشدددداء مرافددددق املتصددددلة  املرافددددق األر  أو شددددرا ها أو اسددددتئجارها وتددددوفري  شددددغلحيددددازة و 
 (95)الوطنية؛

 (96)ز بيانات وطين لتبادل البيانات مع مركز البيانات الدويل؛مرفق ليكون وثابة مركتعيّ إنشاء أو  )ب( 
 (97)الرصد الدويل.يعمل يف إطار نظام متعاون  وطين  يعمل كمرفق مرفق  تعيّإنشاء أو  )ص( 

  

                                                                    

 .)ب( من املادة الرابعة من املعاهدة 1الفقرة  (94)

 من املادة الرابعة من املعاهدة. 37)أ( والفقرة  1الفقرة  (95)

)ص( من املادة الرابعة من املعاهدة؛ تستطيع الدول األطراف أن ترسل بيانات نظام الرصد الدويل وأن تتلقى منتجات  39الفقرة  (96)
 مركز البيانات الدويل دون احلاجة إىل إنشاء مركز بيانات وطين.

 .من املادة الرابعة من املعاهدة 38و 37الفقرتان  (97)
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 بناء الثقة طلب توضيحات وإجراءات  -5 الباب

  المشاركة -7 الجزء
دول األطددددراف يف املعاهدددددة يف والدددداهليئددددة املراقبددددة للمعاهدددددة تشددددارع ]السددددلطة الوطنيددددة[ ]السددددلطة املختصددددة[ مددددع  (3)

فيمدددا يتعلدددق باملسدددائل الدددا قدددد تثدددري القلدددق بشدددأن احتمدددال عددددم االمتثدددال  وطلدددب التوضددديحات عمليدددات التشددداور 
 (98)ألحكام املادة األوىل من املعاهدة.

 
 المممادة  برجمماء اإلطممالع علممى  الثقممةبنمماء  إجممراءات  بشمم ن لمعرفممة األحكممام العامممة النموذجيممة الخاصممة  ) 

12) 

والدددول األطددراف يف املعاهدددة اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة جيددوز ]للسددلطة الوطنيددة[ ]للسددلطة املختصددة[ أن تتعدداون مددع  (3)
ة املتعلقددد بنددداء الثقدددة بدددإجراءات لدددق مدددن دوائدددر الصدددناعة احملليدددة والكياندددات واألشدددخاي فيمدددا يتعوأصدددحاب الشدددأن 

 التفجريات الكيميائية.باهليئة املراقبة للمعاهدة  طار إب
 

  طلب المعلومات -11 الجزء
مدددن أي شدددخل تعتقدددد أن حبوزتددد   معلومدددات  تسدددعى للحصدددول علدددى جيدددوز ]للسدددلطة الوطنيدددة[ ]للسدددلطة املختصدددة[ أن 

 معلومات أو وثائق هلا صلة وا يلي:
   (99)ثال ألحكام املادة األوىل من املعاهدة؛توضيب مسألة قد تثري القلق بشأن عدم االمت )أ( 
التفتددديش  أثنددداء إيضددداي حلسددد  قضدددية أو موضدددوع  دددت إثارتددد   التقددددم بطلدددبحسدددب مدددا تقتضدددي  الضدددرورة  )ب( 

   (100)؛على املواقع
 القانون. تنفيذ ملعاهدة أو ا تطبيق  )ص( 

 
  الجرائم -11 الجزء

مددا قددام مثددل  [ إذا ]بددد ومعددر  لعقوبددة جرميددة ، يكددون الشددخل قددد ارتكددب 31املددادة م ووجددب مقددد   طلددب  للددرد علددى 
 :هذا الشخل وا يلي

ى يف حددددود قدرتددد  علددد وذلددد   ،عدددذر معقدددول دونمنددد  املطلوبدددة املعلومدددات أو الوثدددائق  عجدددز عدددن تقددددمي  )أ( 
 .املطلوب من  تقدمي مثل هذه املعلومات والوثائق

 رة.لة أو وثائق مزو  معلومات كاذبة أو مضل  قد م عمدان  )ب( 
  

                                                                    

 من املادة الرابعة من املعاهدة. 11-39الفقرات  (98)

 .من املادة الرابعة من املعاهدة 39الفقرة  (99)

 )ز( من اجلزء الثاين من الربوتوكول. 63الفقرة  (100)
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 7 الممادة برجماء اإلطمالع علمى بنماء الثقمة إجمراءات بشم ن تمدابير  النموذجيمة العاممة والخاصمة  األحكمام لمعرفة )
(2))  

  ةكيميائيالتيجيرات الاإلخطار ب -12 الجزء
وإ طددار اهليئددة  بندداء الثقددة  إجددراءاتيف اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة تتعدداون ]السددلطة الوطنيددة[ ]السددلطة املختصددة[ مددع  (3)

[ طددن أو أكثددر مددن مددواد 111تسددتخدم فيهددا ]والددا بددأي تفجددريات كيميائيددة خمطدد  هلددا مسددبقان  املراقبددة للمعاهدددة
(101)يف أراضي ]اس  الدولة[. كتفجري واحد  والا يت  تفجريها  ‘ي إن ي‘ناسفة من مكاف  

 

(3)   ّ [ طددن أو أكثددر مددن مددواد 111فيدد  ] والددذي يسددتخدم ل الددذي ينددوي القيددام بتفجددري كيميددائي  علددى الشددخيتعدد
 وثدل هدذا التفجدري السدلطة الوطنيدةخيطدر  بدأن  واحدد  كتفجدري   والدا يدت  تفجريهدا ‘ ي إن ي‘ناسفة من مكاف  

 :يف هذا اإل طار ما يلي دان قبل سبعة أيام على األقل من موعد التفجري، بد  

 املوقع اجلغرايف ملكان التفجري )أ( 
 موعد وتارير التفجري؛ )ب( 
 كمية املادة املتفجرة ونوعها؛ )ص( 
 شكل التفجري  )د( 
 الغر  من التفجري؛ (ه) 
 التفجري.بأي تفاصيل أ رى ذات صلة  )و( 

يف  يسدتخدم لدا اشدخل يندوي القيدام بسلسدلة مدن التفجدريات الكيميائيدة أي أيضدان علدى  3 الفرعيدة الفقرةسري ت (1)
 وتُفجدددر بواسدددطة أمدددر  ‘ي إن ي‘[ طدددن مدددن مدددواد ناسدددفة مدددن مكددداف  111أقدددل مدددن ]انفجدددار واحدددد منهدددا  كدددل 

 سلسددلة التدددمريات يفاملسددتخدمة ‘ ي إن ي‘يكددون جممددوع كميددة املددواد الناسددفة مددن مكدداف  حبيددث  فجددري واحدددت
(102)[ طن أو أكثر.111]

 

عدن التفجدريات  مدن هدذه املدادة  1و 3الفقدرتّ مسدبقان ووجدب اإل طدار  يعجدز عدن الشخل الدذي على يتعّّ  (4)
 .  السلطات املسئولة فوران بدون املزيد من التأ ري ال يتباطيء بإ طار الكيميائية بأن 

عن التفجدريات م باإل طار املطلوب ا   يتقد  إذ [ ] رامة دفع   جرمية وخيضع لعقوبة رتكب ا بأن  قد يعترب الشخل (5)
 .من هذه املادة 1و 3 الفقرتّيف الكيميائية املذكورة 

  
 على المواقع عمليات التيتي   -6 الباب

 
  وظائف السلطة الوطنية -13 الجزء

                                                                    

من اجلزء الثالث من الربوتوكول: تزو د كل دولة طرف على أساس  3و 3من املادة الرابعة من املعاهدة؛ والفقرتان  68الفقرة  (101)
 طوعي األمانة الفنية بإ طار، يفض ل أن يكون مسبقان، بتفجريات كيميائية معي نة.

 توكول.من اجلزء الثالث من الربو  3الفقرة  (102)
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اهليئددة األ ددرى، ومددع تقددوم ]السددلطة الوطنيددة[ ]السددلطة املختصددة[، بالتعدداون مددع اإلدارات والوكدداالت واملرسسددات الوطنيددة 
 :وذل  يف ا االت التالية والدول األطراف يف املعاهدة، املراقبة للمعاهدة 

 (103)؛املفتشّ املفتشّ ومساعدي  ّيلتع ال شيب  )أ( 
املسددداعدة إىل فريدددق  عدددن طريدددق تقددددمي لدددة[ يف ]اسددد  الدو  علدددى املواقدددع عمليدددات التفتددديش  إجدددراء تسدددهيل  )ب( 

الوطنيددة األ ددرى جلميددع األ ددرا  ذات  بالكيانددات يف النهددو  وهامدد  واالتصددال معدد  التفتدديش، والتعدداون 
 (104)الصلة؛

 (105)؛على املواقع عمليات التفتيش من أجل نقاط د ول يف ]اس  الدولة[  تعيّ )ص( 
فريدق  وموضدوع  حتدت طلدب  املواعيدد ةبددددبلوماسي دائ  لطدائرة  دري طريان تر يل احلصول على رق   )د( 

 ،(106)لتنقله  يف أي وقت للمواقع تفتيش؛
وضدددمان الدددد ول الفدددوري لفريدددق  (107)،اهليئدددة املراقبدددة للمعاهددددة يش مدددن تباسدددتالم اإل طدددار بدددالتف اإلقدددرار  (ه) 

وضددمان مددروره  (109)وتزويددد فريددق التفتدديش بوسددائل الراحددة الضددرورية وال تيددب هلددا،إىل املوقددع  (108)التفتدديش،
 (110)اآلمن أثناء ف ة التفتيش؛

باملعلومددات الددا التفتدديش  فريددق إلحاطددة جلسددات  عقددداملعدددات قبددل التفتدديش و  إجددراء فحوصددات علددى  )و( 
 (111)إجراءات ما بعد التفتيش؛ا اذ و جتاجها 

 ؛أثناء عمل  تعيّ مفتشّ وطنيّ ملرافقة فريق التفتيش ومساعدت  )ز( 
 ؛على املواقع ن لغر  تسهيل عملية التفتيش إصدار توجيهات ألي شخل أو كيا )ي( 
 واملراقبّ واملفتشّ الوطنيّ. ّاملفتش  هلويةتعريف  إصدار شهادة  )ط( 

 
  صالحيات التيتي  -14 الجزء

وفقدان ألحكدام املعاهددة وذلد  يف منطقدة تفتديش يف ]اسد  الدولدة[  علدى املواقدع جق لفريدق التفتديش إجدراء تفتديش  (3)
مددددن  تفجددددريان مددددا مددددا إذا كددددان  مددددن أجددددل توضدددديب اهليئددددة املراقبددددة للمعاهدددددة ات الصددددلة الصددددادرة عددددن والقددددرارات ذ

                                                                    

 من اجلزء الثاين من الربوتوكول. 33إىل  34الفقرات   (103)

 .من املادة الرابعة من املعاهدة 59الفقرة   (104)

 من اجلزء الثاين من الربوتوكول. 13الفقرة   (105)

ّ  التجربة أن  األمر قد يت من اجلزء الثاين من الربوتوكول. 15الفقرة  (106) طلب تعديل اللوائب الوطنية أو إصدار استثناء لتمكّ وتب
 الدولة من إصدار هذا الرق .

 من اجلزء الثاين من الربوتوكول. 44الفقرة  (107)

 الثاين من الربوتوكول.من اجلزء  45الفقرة  (108)

 من اجلزء الثاين من الربوتوكول. 33الفقرة  (109)

 من اجلزء الثاين من الربوتوكول. 331و 54الفقرتان  (110)

 من اجلزء الثاين من الربوتوكول. 319الفقرة  (111)
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ندووي آ در قدد ُأجدري علدى حندو يشدكل انتهاكدا للمدادة األوىل  تفجدريي تفجريات جتدارب األسدلحة النوويدة أو أي 
حتديدددد هويدددة أي منتهددد  ميكدددن أن تسددداعد يف وقدددائع حقدددائق و اإلمكدددان، أمدددع أي  بقددددر مدددن املعاهددددة والقيدددام، 

 (112)بتمل.
 :احلق يف لفريق التفتيش سوف يكون  (3)

الدددليل تعليمددات التفتدديش و  وتفددويامددع أحكددام املعاهدددة  بالتماشددي حتديددد كيفيددة إجددراء عمليددة التفتدديش،  )أ( 
، مددع مراعدداة أي  طددوات اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة  الددذي وضددعت  علددى املواقددع لتفتيش اادداي بدداالتشددغيلي 
 (113)للمفتشّ إىل مواقعها ؛ املنظ   الد ول مع أحكام املعاهدة بشأن  يتفق ]اس  الدولة[ وا تتخذها 

ال لعمليددة التفتدديش، مددع مراعدداة الضددرورة، لضددمان التنفيددذ الفعددمددا تقتضددي  تعددديل  طددة التفتدديش، حسددب  )ب( 
 (114)على هذه ااطة ؛إد اهلا السلطة الوطنية تق ي التوصيات والتعديالت الا 

 (115) الل التفتيش ؛ إلزالة أوج  الغمو  الا قد تنشأ توضيحات  طلب )ص( 
الوقددائع احلقددائق و حتديددد وحيددد هددو غددر  لمنطقددة التفتدديش  دا ددل تددوفري مددد الن لضددمان وصددول املفتشددّ )د( 

 (116)بغر  التفتيش؛الوثيقة ذات الصلة 
 (117)نشطة التفتيش وفقان ألحكام املعاهدة؛منطقة التفتيش للقيام بأ دا ل التنقل دون عائق  (ه) 
 (118)فوو منطقة التفتيش؛ بطلعات رحالت جوية القيام  )و( 
ألمانددددة الفنيددددة، باسددددتخدام ومددددع ا بعضددددها مددددع بعددددا املختلفددددة للدددددولالتابعددددة اتصددددال السددددلطات الوطنيددددة   )ز( 

 (119)املعتمدة واملوافق عليها حسب األصول؛و  هب املعدات اااصة 
 (120)؛إىل املعامل من منطقة التفتيش نقلها بعيدان و   هاوحتليل ومعاجلتها العينات اع  )ي( 
 (121)عليها ووجب األحكام ذات الصلة يف الربوتوكول؛ واملوافق املعتمدة واستخدام املعدات  إحضار  )ط( 
فدددر أو  إىل منددداج  أو حُ  رديتددد  مددددا ل  حتتدددوي علدددى األ دددرى الدددا واألبنيدددة   دددالل املبددداين مدددن العبدددور  )ي( 

 (122)إليها بطريقة أ رى؛ وصول املفتشّ كهوف أ رى كبرية احلج  يتعذر 
                                                                    

 .من املادة الرابعة من املعاهدة 56الفقرة  (112)

 )أ( من اجلزء الثاين من الربوتوكول. 61الفقرة  (113)

 )ب( و)ص( من اجلزء الثاين من الربوتوكول. 61الفقرتان  (114)

 جلزء الثاين من الربوتوكول.)ز( من ا 63)د( و 61الفقرتان  (115)

 .)ص( من املادة الرابعة من املعاهدة 57الفقرة  (116)

 ( من املادة الرابعة من املعاهدة.)ه 57الفقرة  (117)

 من اجلزء الثاين من الربوتوكول. 73الفقرة  (118)

 من اجلزء الثاين من الربوتوكول. 63الفقرة  (119)

 من اجلزء الثاين من الربوتوكول. 97الفقرة  (120)

 من اجلزء الثاين من الربوتوكول. 51)ي( و 43والفقرتان  41-16الفقرات  (121)
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 مدددن الرابعددة املدددادة مددن 74 للفقدددرة وفقددان  يومدددان  52 مددرور  بعدددد التفتدديش عمليدددة اسددتمرار علدددى املوافقددة بعددد )ع( 
 :يلي وا القيام التفتيش لفريق جق فإن  املعاهدة

 فريدددق التفتددديش بشدددكل أثبدددت  منطقدددة التفتددديش إذا  دا دددل األ دددرى واألبنيدددة  الوصدددول إىل املبددداين  ‘3‘  
التفتددديش وأنددد   سدددلطة األ دددرى ضدددروري لتنفيدددذ واألبنيدددة  الوصدددول إىل املبددداين  بدددأن ميكدددن تصدددديق  

املبدددددداين  ددددددارص تلدددددد   مددددددن  املنطقددددددة ر تنفيددددددذ األنشددددددطة الضددددددرورية املددددددر ل هبددددددا يف هددددددذه يتعددددددذ  
 (123)؛واألبنية

للهيئددددة املراقبددددة نددددات إشددددعاعية، بعددددد موافقددددة ا لدددد  التنفيددددذي للحصددددول علددددى عي  يف ال بددددة احلفددددر  ‘3‘  
 (124).للمعاهدة

 
  المراقبون والميتشون الوطنيون -15 الجزء

 :التابع للهيئة املراقبة للمعاهدة فريق التفتيشاملرافقّ املذكورين أدناه ميكن أن يرافق 

علدى  تطالدب بدالتفتيش من الدولدة الطدرف أو الددول األطدراف يف املعاهددة الدا على األكثر ثالثة مراقبّ  )أ( 
 (125).اااضعة للتفتيش يف ]اس  الدولة[ قعاملوا

لالتصددال مددع  نه  السددلطة الوطنيددة تعي ددالددذين  (126)علددى األكثددر وطنيّالددراقبّ مددن املدد [ ]عدددد يصددل إىل  )ب( 
، وتسدددهيل مهمتدد  وضددمان مدددروره علددى املواقددع طددوال فددد ة التفتدديش  التفتدديش، وتقدددمي املسددداعدة إليدد  فريددق
(127).إىل ومن املواقع اآلمن

 
  

  والمبانيإلى المواقع  مدخال  للوصول  -16 الجزء
 :استيفاء الشروط التالية جيب على املفتشّ واملراقبّ واملفتشّ الوطنيّىل املواقع واملباين عند د وهل  إ (3)

 شهادة تعريف هبويته  تصدرها هل  السلطة الوطنية ]السلطة املختصة[؛بطاقة أو أن جملوا  )أ( 
بددو أند  مسدرول عددن أن يدربزوا شدهادة التعريدف هبدويته  أو أي وسدديلة أ درى لتعريدف اهلويدة ألي شددخل ي )ب( 

 :وذل  املكان الذي يد لون 
  ‘I‘ ( ؛املسئول إذا كان ذل  الشخل يف حالة عند د ول املكان)موجودان 

                                                                    
 

 من اجلزء الثاين من الربوتوكول. 91الفقرة  (122)

 من الربوتوكول.من اجلزء الثاين  93و 91من املادة الرابعة من املعاهدة؛ الفقرتان  57و 56الفقرتان  (123)

 الثاين من الربوتوكول.من اجلزء  71)ي( و 69الفقرتان  (124)

 من اجلزء الثاين من الربوتوكول. 67-61من املادة الرابعة من املعاهدة؛ والفقرات  63الفقرة  (125)

الوطنيّ الذين ميكنه  مرافقة فريق التفتيش، أي يف بعا احلاالت حد د التشريع الوطين الذي اعتمدت  الدول، نوع الضباط  (126)
ضباط حفا السل  أو إنفاذ القانون، ويف هذه احلالة  يكون هرالء الضباط احلق صراحة يف بعا سلطات ا اذ القرار،  مثل  طلب  

 مذكرات التوقيف.

 من اجلزء الثاين من الربوتوكول.)ص( و)ز(  63من املادة الرابعة من املعاهدة؛ والفقرتان  57و 56و 59الفقرات  (127)
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  ‘II‘  ذل .املسئول ، إذا طلب منه  الشخل املكان د وهل  بعد الحقان يف أي وقت معقول 

كتمدددال ا  وقدددت الدددد ول ووقدددت بدددّمدددا ع شدددخل يبددددو أنددد  مسدددرول عدددن املكدددان يف أي وقدددت اإذا   يكدددن هنددد (3)
كتمددال التفتدديش، ا بعددد  عندددما يكددون ذلدد   كنددان مددن الناحيددة العمليددة التفتدديش، جيددب علددى املفتشددّ الددوطنيّ، 

 في : واداملكان، وجد    احلري على إعطاء شا ل املكان أو الشخل املسرول عن  بيانان مكتوبان يفيد بد وهل

 تارير وزمن الد ول؛ )أ( 
 الد ول والغر  من ؛  روف )ب( 
 د ل املكان.الذي من املفتشّ الوطنيّ س  كل شخل ا )ص( 

 
 :بأن يقوم وا يلي ب من  ااضوع لعمليات التفتيش طلر يُ باملوقع مسئول جيب على كل شخل  (1)

 (128)أن يقدم الدع  لفريق التفتيش واملراقبّ واملفتشّ الوطنيّ لتسهيل عملية التفتيش؛ )أ( 
طريددق لتفتددديش املددراقبّ واملفتشدددّ الدا ليدددة الالزمددة ويتخدددذ ال تيبددات لتمكدددّ  التعليمددات أن ُيصدددر كدددل  )ب( 

 (129)الوصول إىل املنشآت ووجب املعاهدة؛الوطنيّ من 
 (130)عن منطقة التفتيش؛الالزمة املعلومات على فريق التفتيش بإطالع أن يساعد السلطة الوطنية  )ص( 
(131).فريق التفتيشويستفسر عنها الا يواجهها  الغمو أوج  ه  يف توضيب اأن يس )د( 

 

، علدى عرقلدة أو عمددا أو إمهداال مند أو يعمدل، ادة ه املدوفقدان هلدذ التعداون بدالتزام  يتعلدق ينته  شرطان كل شخل  (4)
 ارسدددددت  ألي مدددددن سدددددياو أو مفدددددتش وطدددددين يف دويل مفدددددتش أو مراقدددددب و دددددداع أو تضدددددليل  مقاومدددددة تدددددأ ري أو 
يُعاقردب يرتكدب جرمدان إمندا هدو شخصدان ت عليهدا املعاهددة، أو أي صدالحية نص ديف املعاهددة املشدار إليهدا الو ائف 

 .[ ]د القانون بعقوبة علي  

 أثندداء دويل إذا اكتشددف مفددتش وطددين أي خمالفددة أو اشددتب  يف حدددوثها ووجددب هددذا القددانون نتيجددة مرافقتدد  ملفددتش  (5)
فيهدا إىل الشدرطة يف أقدرب  املخالفدة املشدتب    عدن تلد  املخالفدة أو أن يبل دعليد  جيدب فإند  ، على املواقدع  التفتيش

 ش.كتمال عملية التفتيا وقت  كن عمليان بعد 
  

  التيتي  ومصادرة اآلدلة عمليات  -17 الجزء
علددى املوافقددة علددى  يف منطقددة التفتدديشمددا شددخل يسدديطر علددى مكددان مددن احلصددول علددى فريددق التفتدديش تعددذر إذا  (3)

بشدأن  تفتديش ، أن تصددر أمدر فريدق التفتديش علدى طلدب ة املختصدة، بنداءن ، جيدوز للسدلطالد ول إىل ذل  املكدان
 إىل االعتقاد: تدعوها فر أسباب معقولة اذل  املكان إذا اطمأنت إىل تو 

                                                                    

 من اجلزء الثاين من الربوتوكول. 53من املادة الرابعة من املعاهدة؛ والفقرة  57و 56و 59ات الفقر  (128)

 من اجلزء الثاين من الربوتوكول. 53من املادة الرابعة من املعاهدة؛ والفقرة  57و 56و 59الفقرات  (129)

 وتوكول.من اجلزء الثاين من الرب  53من املادة الرابعة من املعاهدة؛ والفقرة  57و 56و 59الفقرات  (130)

 من اجلزء الثاين من الربوتوكول. 319)ز( و 63من املادة الرابعة من املعاهدة؛ والفقرتان  57و 56و 59الفقرات  (131)
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املكددان ضددروري لغددر   ارسددة أي و يفددة معتددزم القيددام هبددا أو أي صددالحية فريددق التفتدديش إىل بددأن د ددول  )أ( 
 القانون؛ أو منصوي عليها يف املعاهدة ويف هذا

هدددذا منصدددوي عليددد  يف  جرميدددة علدددى دليدددل علدددى ارتكددداب يف هدددذا املكدددان هنددداع بدددأن مدددن املمكدددن العثدددور  )ب( 
 القانون.

 :تعطي احلق لد  3الفقرة صادرة ووجب تفتيش أي مذكرة وأن  (3)

يفدددة معتدددزم املكدددان يف أي وقدددت لغدددر   ارسدددة أي و  بدددد ول لمفتشدددّ واملدددراقبّ واملفتشدددّ الدددوطنيّ ل )أ( 
 القيام هبا أو أي صالحية منصوي عليها يف املعاهدة ويف هذا القانون؛

الددا تقتضددي يف الظدروف  مثدل هددذه السددلطة املمنوحدة لدد  يسددتخدم قدددران معقدوالن مددن  بدأن لمفدتش الددوطين ل )ب( 
 د يف املذكرة أو تفتيش .د ول املكان احملد  لكفالة  ذل 

 
 االمتيازات والحصانات -7 الباب

 
  للهيئة المراقبة للمعاهدة القانونية  الصية  -19 الجزء

 ةاالعتباريدددوشخصددديتها با هدددا هدددي قدددادرة، علدددى التفددداو  و . دائمدددةمرسسددداتية  هدددي هيئدددة  الهيئمممة المراقبمممة للمعاهمممدة
فددع املمتلكددات واالحتفددا  هبددا والتصددرف فيهددا، ور  و لدد  حليددازة ، األ ددرى والددد ول يف عقددود و ددري ذلدد  مددن االتفاقددات

 .بذل  املتعلقة القانونية  الدعاوى
 

  االمتيازات والحصانات -17 الجزء
)ووجدددب القدددانون ذي الصدددلة الدددذي ميدددنب االمتيدددازات واحلصدددانات للمنظمدددات املكفولدددة ]تنطبدددق االمتيدددازات واحلصدددانات 

واحلصددانات  لالمتيددازات ة تنطبددق اتفاقيددة األمدد  املتحدددوسددوف يف الدولددة الطددرف([ ] واهليئددات األجنبيددة العاملددة  الدوليددة
ومستشداريه ، و ثلدي  وندواهب ومنددو  الددول األطدراف  اهليئدة املراقبدة للمعاهددة[ علدى مع إجراء التغريات الضدرورية عليهدا

 مددو في و  املفتشددّ ومستشدداريه ، واملدددير العددام، واملفتشددّ ومسدداعدي ونددواهب  األعضدداء املنتخبددّ يف ا لدد  التنفيددذي 
(132).قبة للمعاهدةاملرا اهليئة

 
  

  متيازات وحصانات فريق التيتي ا -21 الجزء
، يتمتددددع أعضدددداء فريددددق التفتدددديش علددددى املواقددددع ، ومددددن أجددددل القيددددام بأنشددددطة التفتدددديش [ ]باملددددادة دون اإل ددددالل  (3)

الدددا تشدددتمل اجلدددزء الثددداين مدددن بروتوكدددول املعاهددددة،  مدددن 37 واحلصدددانات املنصدددوي عليهدددا يف الفقدددرة باالمتيدددازات
التاليددة مدن اتفاقيدة فييندا للعالقددات  بالتماشدي مدع األحكداموذلدد   يتمتدع هبدا الدبلوماسديون وددا  املماثلدة تلد   علدى

 :3963نيسان/أبريل  38 ة الدبلوماسية املرر  

 ؛39املادة  )أ( 

                                                                    

 من املعاهدة.من املادة الثانية  55و 54الفقرتان  (132)
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 ؛11من املادة  3و 3الفقرتان  )ب( 
 ؛13من املادة  1و 3و 3لفقرات ا )ص( 
 .14املادة  )د( 

عددرب ]اسدد  الدولددة[ إىل دولددة طددرف أ ددرى  مددرور أعضدداء فريددق التفتدديش [، وعنددد  ]باملددادة بشددروط دون اإل ددالل  (3)
يتمتعدددددون أعضددددداء فريدددددق التفتددددديش  فدددددإن ، علدددددى املواقدددددع بأنشدددددطة عمليدددددات التفتددددديش  للقيدددددام منهدددددا،  املغدددددادرة أو 

الددا تشدددتمل  اجلدددزء الثدداين مددن بروتوكددول املعاهدددة،  مددن 38صددانات املنصددوي عليهددا يف الفقددرة باالمتيددازات واحل
مدن اتفاقيدة فييندا للعالقدات  41مدن املدادة  3الا يتمتدع هبدا الدبلوماسديون وفقدان ألحكدام الفقدرة املماثلة تل   على

 .3963نيسان/أبريل  38 ة الدبلوماسية املرر  

 3و 3الفقدرتّ بنف  االمتيازات واحلصدانات الدا يتمتدع هبدا أعضداء فريدق التفتديش ووجدب يتمتع املراقبون سوف  (1)
اجلددزء الثدداين مددن الربوتوكددول امللحددق مددن  37باسددتثناء تلدد  املمنوحددة ووجددب البنددد )د( مددن الفقددرة مددن هددذه املددادة 

(133)باملعاهدة.
 

هددذه احلصددانة املدددير العددام  مددا تندازل عددن إذا يف حالددة القددانون  اضدداء فريددق التفتدديش باحلصددانة ووجدب هددذال يتمتدع أع (4)
اجلدزء الثداين مدن الربوتوكدول امللحدق باملعاهددة. وال يتمتدع املراقبدون باحلصدانة ووجدب هدذا القدانون من  11وفقان للفقرة 

ووجدب  علدى املواقدع تفتديش اليف عمليدة  بالنيابدة عنهدانهدا و بتفدويا م إذا رفعت الدولة الطرف، الا يشدارع املراقدب 
 املراقب. هذا احلصانة عن هذه املعاهدة، 

  
 السرية -9 الباب

 
  السرية -21الجزء

ذات  للقددراراتوفقددان   ضددوعان س كددل األنشددطة وفقددان لألحكددام ذات الصددلة يف املعاهدددة و ُ ددارر ووجددب هددذا القددانون  (3)
(134)فيما يتعلق بسرية املعلومات والبيانات. يئة املراقبة للمعاهدةاهل الصلة الا تتخذها 

 

املعاهدددة أن تتبددادل فيمددا تطبيددق  يف  للهيئددات املشدد كة ، جيددوز ه املددادةمددن هددذ 3الفقددرة  أحكدداملشددروط و   مراعدداة  (3)
ووجدددب هدددذا بعضدددها مدددن بعضدددان  الدددا تتسدددلمها املعلومدددات والبياندددات  اهليئدددة املراقبدددة للمعاهددددة مدددع تتبدددادل بينهدددا و 

 شدددتمل علدددىوالدددا ت  ارسدددتها لو ائفهدددا ووجدددب هدددذا القدددانون، سدددياو يف  تنامدددت إىل علمهدددا القدددانون، أو الدددا 
املعاهدددة أو ملالحقددة  عددن  الناشددئة البيانددات الشخصددية، بقدددر مددا يكددون ذلدد  مطلوبددان لرصددد االمتثددال لاللتزامددات 

علدددى الغدددر  فقددد  اجلدددرائ  اجلنائيدددة ووجدددب هدددذا القدددانون. ويقتصدددر اسدددتخدام هدددذه املعلومدددات والبياندددات مدددرتك ي 
 .هذه املعلومات والبيانات من أجل  ترسلالذي اااي 

                                                                    

 من اجلزء الثاين من الربوتوكول. 13الفقرة  (133)

)أ(  88)ب( من املادة الرابعة من املعاهدة؛ والفقرتان  57و 38و 31إىل  7و 5من املادة الثانية والفقرات  7و 6الفقرتان  (134)
 .من اجلزء الثاين من الربوتوكول 89و
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ووجددب هددذا القددانون أو وفقددان ألحكددام املعاهدددة، لدد  مت شددخل ميلدد  معلومددات أو بيانددات قُددد   أي علددى جظددر   (1)
أو يسددمب ألي شددخل بالوصددول وقصددد عددن علدد   عددن هددذه املعلومددات  بددأن يكشددف و ضددع الشدد اط السددرية، 

 .وثل هذا الكشف لهلذا الشخ الئحة تنظيمية إليها ما   يسمب ل  القانون أو أي قانون آ ر أو 

القدانون عليهدا  عاقدب جرميدة مدن هدذه املدادة  1الفقدرة يرتكب كل مدن يكشدف عدن معلومدات أو بياندات ودا خيدالف  (4)
 [. ]بد

  
 أحكام متيرقة -7 الباب

 
  مؤقتةال اإلجراءات  -22 الجزء

والددددول للمعاهددددة لتحضدددريية تتعددداون السدددلطة الوطنيدددة مدددع اللجندددة افسدددوف ز النفددداذ، املعاهددددة حي ددد حددده تدددد ل  (3)
للهيئددددة املراقبددددة  بددددالقرار املنشدددد  للجنددددة التحضددددريية  امللحددددق الوفدددداء وتطلبددددات  مددددن أجددددل عددددة علددددى املعاهدددددة املوق  

عددة علددى معاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة، الددذي اعتمدتدد  الدددول املوق   للمعاهدددة
السدلطة الوطنيددة بالو دائف املنصددوي عليهدا يف هددذا  وسدوف تقددوم . 3996وفمرب تشدرين الثدداين/ن 39النوويدة يف 

(135)هلذا الغر .لتحقيق منها القانون بقدر ما هو مطلوب 
 

اللجندة التحضدريية، تتمتدع هدذه اللجندة التحضدريية يف أراضدي  يدت  حدل ز النفداذ وإىل أن املعاهددة حي د حه تد ل  (3)
ألداء و ائفهددا. وتبعددان لددذل ، تنطبددق الالزمددة ]اسدد  الدولددة[ باألهليددة القانونيددة وباالمتيددازات واحلصددانات الضددرورية 

مددددع  علددددى اللجنددددة التحضددددريية و ثليهددددا ومو فيهددددا و ربائهددددايف هددددذا القددددانون،  املوضددددحة االمتيددددازات واحلصددددانات 
 (136).مراعاة أجراء التغريات الالزمة عليها

  
  من تطبيق المعاهدة الممنوحة للدولة لكي تتمكن الصالحيات  -23 الجزء

 املر دددوب فيهدددا مدددن أجدددل املسدددائل الضدددرورية أو  حدددوللدددوائب تنظيميدددة جيدددوز ]للحكومدددة[ ]للسدددلطة املختصدددة[ أن تصددددر 
 وا يلي: القيام

 ؛قوة النفاذ القانونية بصورة كاملة هذا القانون  إعطاء  )أ( 
 ووجب املعاهدة؛اللتزامها تنفيذ ]اس  الدولة[  )ب( 
 ووجب املعاهدة؛ اهليئة املراقبة للمعاهدة ي اتفاو أو ترتيب مربم مع تنفيذ أ )ص( 
املرفقدددة بدددالربوتوكول ووالحدددق املعاهددددة واملعتمددددة مدددن  أي تغيدددريات ذات طدددابع إداري وتقدددين  إجدددراء تنفيدددذ )د( 

 ؛ اهليئة املراقبة للمعاهدة
 على املعاهدة. اعلى إد اهلاأل رى الا توافق الدول األطراف تنفيذ التعديالت  (ه) 

                                                                    

من نل القرار املنش  للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل  3من املادة الرابعة من املعاهدة، والفقرة  3الفقرة  (135)
 للتجارب النووية.

 من نل القرار املنش  للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية. 33إىل  31والفقرات من   7الفقرة   (136)
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  سريان ميعول المعاهدة ودخولها حيز التنييذ  بدء -24 المادة

[ يف اليدددوم الدددذي ]يصددددر[ لدددوائب تنظيميدددةحاجدددة إىل  ن]دو  [ ]املدددواد سدددريان مفعدددول  مدددن الناحيدددة القانونيدددة يبددددأ  (3)
 ]ينشر[ في  هذا القانون.

عمددالن حيددز التنفيددذ املعاهدددة د ددول  فيدد  يبدددأ يف اليددوم الددذي  [ ]املددواد سددريان مفعددول مددن الناحيددة القانونيددة  يبدددأ  (3)
 .من املعاهدة بأحكام املادة الرابعة عشرة 
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   2 الملحق 

   معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لتطبيق عملي قانون إطاري 
  التيسير -1 المادة

 :هنا املخصصة هلا سوف يكون للكلمات التالية املعاين التالية يف هذا القانون، (3)

 املعاهدة؛ووجب احلظر الشامل للتجارب النووية املنشأة  اهليئة املراقبة ملعاهدة   تعين اهليئة املراقبة للمعاهدة   

 ؛اعتباريان  الشخل  يعين شخصان طبيعيان أو  

مدد  املتحدددة يف نيويددورع  املعاهدددة  تعددين معاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة الددا اعتمدددهتا اجلمعيددة العامددة لأل 
والدا تشدتمل علدى املالحدق  قت عليهدا ]اسد  الدولدة[ يف ]تدارير التصدديق[، وصدد   3996أيلول/سدبتمرب  31يف 

 يددت  تعددديلها وتغريهددا بصدديغتها الددا بددالربوتوكول ] واملالحددق املرفقددة باملعاهدددة والربوتوكددول امللحددق باملعاهدددة  املرفقددة
 السابعة من املعاهدة[.آل ر ووجب املادة وقت من 

يف هلددددا ملخصصددددة ا املعدددداين نفدددد   اإلطدددداري العملددددي يف هددددذا القددددانون الددددواردة  والتعبددددريات لمصددددطلحات يكددددون ل (3)
 املعاهدة.

  
 اإلطاري العملي لتطبيق المعاهدة القانونأغراض  -2المادة 

 :فيما يلي اإلطاري العملي هذا القانون أ را  تتمثل 

 يف ]التارير[؛عليها ]اس  الدولة[  وقعت ملعاهدة الا املوافقة على ا )أ( 
 ووجب املعاهدة؛ ااهتبالتزام  كّ ]اس  الدولة[ على الوفاء ]تنفيذ[  )ب( 
 املر ددوب فيهددا إلعطدداء أو الضددرورية اللددوائب التنظيميددة مددنب ]احلكومددة[ ]السددلطة املختصددة[ سددلطة إصدددار  )ص( 

 ووجب املعاهدة.اللتزاماهتا ]اس  الدولة[ ولوفاء الكاملة القانونية قوة النفاذ  هذا القانون 
  

  المعاهدةعلى تصديق[ ]الموافقة[ ال] -3 المادة
 وقعدددت عليهدددا علدددى معاهدددة احلظدددر الشدددامل للتجددارب النوويدددة الددا ] دددت املوافقددة[ ]مت التصدددديق[ القددانون ووجددب هدددذا 
 يف ]التارير[.وذل  ]اس  الدولة[ 

  
  تيجيرات النوويةحظر ال -4 المادة

 :القيام وا يلي أي شخلجظر على  (3)

 أو أي تفجري نووي آ ر؛ ،سالي نوويال تبار تفجري إجراء  )أ( 
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املشدداركة أو عليدد   التشددجيعأو  سددالي نددووي أو أي تفجددري نددووي آ ددرال تبددار تفجددري إجددراء يف  التسددب ب )ب( 
 .بأي وسيلةفي  

 مدددن هدددذه املدددادة 3الفقدددرة بظدددور ووجدددب  بفعدددل منددد ، إمهددداالن بعمددددان أو  ،[القيدددام]أو جددداول يقدددوم أي شدددخل  (3)
[ سددنوات أو  ال تتجدداوز ]بالسددجن لفدد ة  ا القددانونب عليهددعاقردديُ  جرميددة يرتكددب  إمنددا هددو شخصددان  املددذكورة عاليدد 

 .معان  ّأو كالن العقوبت [  رامة ال تتجاوز ]بدفع 
جرميددة  إمنددا هددو شخصددان يرتكددب( أ) ميددة موضددحة يف الفقددرة اجلزئيددةأي شددخل يشددارع يف التخطددي  أو اإلعددداد جلر  (1)

أو لغرامددة ال تزيددد عددن )    ( أو لكددالن مددن العقددوبتّ  (عددام 3ويكددون معرضددان لعقوبددة السددجن ملدددة ال تزيددد عددن )
 .معان 

 جرميددة ويكددون معرضددار ( إمنددا هددو شخصددان يرتكددب بالشددخل الددذي يرتكددب جرميددة موضددحة يف الفقددرة الفرعيددة ) (4)
 لعقوبة السجن ملدة ال تزيد عن )    ( عام أو لغرامة ال تزيد عن )   ( أو كالن منهما معان.

مددن هددذه املددادة  3الفقددرة يف املددذكورة فيمددا يتعلددق بدداجلرائ  القضددائي اال تصدداي سددلطة اك  ]اسدد  الدولددة[ يكددون حملدد (5)
 أراضددي ]اسدد  الدولددة[، أو )ب( علددى مددن )أ( يف ارتكبهددا فعددال يف ارتكدداب اجلرميددة أو أي شددخل رع ُشددإذا وذلدد  

القضددائية أو لسديطرهتا، حسددبما  لسدلطتها أو )ص( يف أي مكددان آ در خيضددع  ،وبا هدا هدداسدفن وطددائرات مسدجلة في
(137)القانون الدويل. ايع ف هب

 

مدددن هدددذه  3الفقدددرة يف املدددذكورة بددداجلرائ  فيمدددا يتعلدددق القضدددائي  اال تصدددايسدددلطة اك  ]اسددد  الدولدددة[ يكدددون حملددد (6)
 .فعالن  إىل ارتكاهبا أو ارتكبها إحدى مو في هذه الدولة سعى إذا  أراضيها ارص واملرتكبة املادة 

  
  على المواقع عمليات التيتي   -5 المادة

يف أي منطقددة تفتدديش يف ]اسدد   علددى املواقددع إجددراء تفتدديش  للهيئددة املراقبددة للمعاهدددة جددق لفريددق التفتدديش التددابع  (3)
 الدذي وضدعت   علدى املواقدع لتفتيش ااداي بدا التشدغيليالتفتديش والددليل  ووقتضدى الدولة[ وفقان ألحكام املعاهدة 

مدا إذا كدان تفجدري مدن تفجدريات جتدارب األسدلحة النوويدة  كيددبغدر   توضديب وتأ، وذلد  اهليئة املراقبدة للمعاهددة
 بقدددر القيددام، بغددر  املعاهدددة و مددن ل انتهاكددا للمددادة األوىل أو أي تفجددري نددووي آ ددر قددد ُأجددري علددى حنددو يشددك  

 واكتشددداف القيدددام ميكدددن أن تسددداعد يف حتديدددد هويدددة أي منتهددد  بتمدددل، ووقدددائع  حقدددائق اإلمكدددان، أمدددع أي 
 احملددة يف املعاهدة.احملظورة تخدام األساليب باألنشطة واس

املنصدوي عليهدا  صدالحياهت  أو  و دائفه  د دول املكدان وفحصد  و ارسدة املفتشدّ  جق للمفتشّ ومسداعدي  (3)
، وجيدب علدى  منطقدة التفتديش وفقدان ألحكدام املعاهددة دا دل  على املواقع فيما يتعلق بالتفتيش وذل  يف املعاهدة 

 .بذل بالقيام للمفتشّ وملساعدي املفتشّ  سمب كل شخل أن ي

يف ]اسددد  الدولدددة[  علدددى املواقدددعإجدددراء عمليدددات التفتددديش  بتسدددهيل ]احلكومدددة[ ]السدددلطة املختصدددة[  سدددوف تقدددوم  (1)
 .قيام  اآلمن هبذه الو ائف يف أداء مهام  وضمانمع  وذل  بتقدمي املساعدة إىل فريق التفتيش والتعاون 

                                                                    

 الثاين من الربوتوكول.من اجلزء  7و 6من املادة الرابعة من املعاهدة؛ والفقرتان  14من املادة األوىل والفقرة  3الفقرة  (137)
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علدى املوافقددة  يف منطقدة التفتديشمددا يسديطر علدى مكدان الددذي شدخل مدن احلصدول ى فريدق التفتدديش علدتعدذر إذا  (4)
تفتدديش ، أن تصدددر أمددر فريددق التفتدديش علددى طلددب ، جيددوز للسددلطة املختصددة، بندداءن علددى الددد ول إىل ذلدد  املكددان

املكددان ضددروري  هددذابددأن د ددول  لالعتقدداد  تدددعوها فر أسددباب معقولددة اذلدد  املكددان إذا اطمأنددت إىل تددو بشددأن 
القيدددام هبدددا أو أي صدددالحية منصدددوي عليهدددا يف املعاهددددة فيمدددا  يعتدددزم و يفدددة  فريدددق التفتددديش أليلغدددر   ارسدددة 
 .على املواقع يتعلق بالتفتيش 

 الن إمهددامدددان أو ه املددادة أو يعمددل، عوفقددان هلددذمددع فريددق التفتدديش  التعدداون بددالتزام  ينتهدد  شددرطان يتعلددق كددل شددخل  (5)
 ارسدددت  ألي مدددن  جمدددرى قلدددة أو تدددأ ري أو  انعدددة أو تضدددليل مفدددتش أو مراقدددب أو مفدددتش وطدددين يف ، علدددى عر منددد 

 ]بدددالقددانون يعاقددب عليدد  يرتكددب جرمددان إمنددا هددو شخصددان املعاهدددة، يف عليهددا الصددالحيات املنصددوي الو ددائف أو 
.] 

  
  السلطة الوطنية -6 المادة

 تعمددل الددا سددلطة وطنيددة[ ]بإنشدداء سددلطة وطنيددة[  بوصددف  كيددان  ّيددبتع تقددوم ]احلكومددة[ ]السددلطة املختصددة[ ] (3)
ومددع الدددول األطددراف يف املعاهدددة بشددأن أي  اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة مددع للتواصددل وطنيددة  اتصددال بوريددة كجهددة 

 .بتحقيقها أو بتنفيذهاوأ راضها املعاهدة بأهداف مسألة تتعلق 

وطنيددة، بالتعدداون مددع اإلدارات والوكدداالت واملرسسددات الوطنيددة األ ددرى تقددوم السددلطة ال ووفقددان ألحكددام املعاهدددة، (3)
 :وذل  يف ا االت التالية والدول األطراف يف املعاهدة، اهليئة املراقبة للمعاهدة  ومع 

 ال هلذا القانون؛الفع  التنفيذ ضمان  )أ( 
 ووجب املعاهدة؛اللتزاماهتا ]اس  الدولة[  وفاء  )ب( 
ومدددع الددددول األطدددراف األ دددرى يف  للمعاهددددة اهليئدددة املراقبدددة مدددع  رئيسدددية وطنيدددة اتصدددال  ة كجهددد العمدددل  )ص( 

 املعاهدة؛
باألنشدددطة  الدددا أ دددذهتا فيمدددا يتعلدددق اجلنائيدددة  إجدددراءات املقاضددداه بنتيجدددة  إبدددال  اهليئدددة املراقبدددة للمعاهددددة  )د( 

 احملظورة ووجب املعاهدة؛
مددددددع األطددددددراف  بتنفيددددددذ املعاهدددددددة، ومتابعددددددة إبرامهددددددا املتعلقددددددة يبددددددات التفدددددداو  بشددددددأن االتفاقددددددات أو ال ت (ه) 

 (138)؛املعنية
 لددددق بتنفيددددذ املعاهدددددة واالمتثددددال هلددددا، فيمددددا يتعواالعتبدددداريّ املعلومددددات مددددن األشددددخاي الطبيعيددددّ  طلددددب  )و( 

 هذه املعلومات؛ ومعاجلة
 آثددارالكيانددات الوطنيددة املسددرولة عددن اإل اثددة والتخفيددف مددن واحددد )أو أكثددر( مددن ترتيددب تعدداوين مددع إبددرام  )ز( 

 الكوارث والطوارئ اإلشعاعية؛

                                                                    

 من اجلزء األول من الربوتوكول. 5و 4من املعاهدة؛ والفقرتان  من املادة الثالثة 3والفقرة من املادة الثانية  56و 5الفقرتان  (138)
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نشدأ ووجدب املعاهددة والتعداون ة واملراقبدتكنولوجيدات نظدام التحقدق لاملدنيدة والعلميدة  تشجيع التطبيقدات  )ي( 
ُ
امل

 (139)والدول األطراف يف هذا ا ال؛للمعاهدة  اهليئة املراقبة مع 
اللدددددوائب للسدددددلطة الوطنيدددددة ووجدددددب هدددددذا القدددددانون أو املمنوحدددددة  بالواجبدددددات و ارسدددددة الصدددددالحيات  الوفددددداء )ط( 

 ]اس  الدولة[؛لدى قانون آ ر  أي أو ووجبالتنظيمية 
 أي من الو ائف الواردة أعاله. أداء إىل مردية  عرضية أو طارئة مهام القيام بأي  )ي( 

  
  طلب المعلومات -7 المادة

املعلومدددات مدددن أي شدددخل تعتقدددد أن  تسدددعى للحصدددول علدددى جيدددوز ]للسدددلطة الوطنيدددة[ ]للسدددلطة املختصدددة[ أن  (3)
 ا صلة وا يلي:حبوزت  معلومات أو وثائق هل

 توضيب مسألة قد تثري القلق بشأن عدم االمتثال ألحكام املادة األوىل من املعاهدة، أو )أ( 
 تنفيذ املعاهدة أو إنفاذ هذا القانون. )ب( 

 :]حتدد العقوبة[ إذايعاقب علي  بديكون الشخل قد ارتكب جرمان  (3)

املسددددتطاع لالسددددتجابة لددددذل  قدددددر البوذلدددد   ،ر معقدددولعددددذ ندو املطلوبددددة م املعلومددددات أو الوثددددائق   يقددددّ  )أ( 
 ؛الطلب

 معلومات كاذبة أو مضللة أو وثائق مزورة. عمدان  قد م )ب( 
  

  القانون الجنائي -9المادة 
 القانون.هذا  يف املنصوي عليها ب [ على املخالفات  واملعمول املطلق يسري ]القانون اجلنائي[ ]القانون 

  
  ت والحصاناتاالمتيازا -7المادة 
ومستشددداروه ، و ثلدددو األعضددداء بددددالئه  وندددواهب  ، ومنددددوبو الددددول األطدددراف، وكدددذل  اهليئدددة املراقبدددة للمعاهددددة تتمتدددع 

 املفتشددّ ومستشدداروه ، واملدددير العددام، واملفتشددون ومسدداعدو بدددالئه  ونددواهب   التنفيددذي، وكددذل    املنتخبددون يف ا لدد
يف ]اسددددد  الدولدددددة[ باالمتيدددددازات واحلصدددددانات الالزمدددددة ألداء و دددددائفه ، حسدددددبما هدددددو  ةاهليئدددددة املراقبدددددة للمعاهددددددومو فدددددو 

 منصوي علي  يف املعاهدة.
  

  اللوائح التنظيمية -11المادة 
  املر دددوب فيهدددا مدددن أجدددلجيدددوز ]للحكومدددة[ ]للسدددلطة املختصدددة[ أن تصددددر لدددوائب تنظيميدددة تتنددداول املسدددائل الضدددرورية أو 

 وا يلي: القيام

 ؛كاملةالقوة النفاذ القانونية  هذا القانون  ءإعطا  )أ( 
                                                                    

 .من املادة الرابعة من املعاهدة 33الفقرة  (139)
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 ووجب املعاهدة؛اللتزاماهتا تنفيذ ]اس  الدولة[  )ب( 
 ووجب املعاهدة؛ اهليئة املراقبة للمعاهدة تنفيذ أي اتفاو أو ترتيب مربم مع  )ص( 
 وتوافددددق  باملعاهدددددة ة واملالحددددق املرفقدددد الربوتوكددددول  جتددددري علددددى تنفيددددذ أي تغيددددريات ذات طددددابع إداري وتقددددين  )د( 

 ؛اهليئة املراقبة للمعاهدة على مثل هذه التغريات
 على املعاهدة.الا توافق الدول األطراف على إد اهلا تنفيذ التعديالت  (ه) 

  
  سريان ميعول مواد المعاهدة ودخولها حيز التنييذ  بدء -11 المادة

 حاجددة إىل لددوائب تنظيميددة[ يف اليددوم الدددذي ن]دو  [ ]تنفيددذ ود وهلددا حيددز المددواد املعاهدددة  سددريان مفعددول  يبدددأ  (3)
 هذا القانون. [ نشر [ ]رااصد ] يت  في 

 مدددن ]السدددلطة املختصدددة[ حتددددده يف اليدددوم الدددذي  [ ]ود وهلدددا حيدددز التنفيدددذ مدددواد املعاهددددة  سدددريان مفعدددول  يبددددأ  (3)
 .لذل  بناء على أمر صادر منها
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   3المرفق 
   ائينتعديل القانون الج

   المعاهدةبش ن ائي نموذجي نحكم ج
 ،3996أيلول/سدبتمرب  31معاهددة احلظدر الشدامل للتجدارب النوويدة يف  تبندت اجلمعية العامة لألمد  املتحددة  إن حيث
 ،احلكومة أو الربملان[ قرار] ووجب يف ]تارير التوقيع أو التصديق[ عليها  [وقّعت ]صّدقت]اس  الدولة[ وإن 

الضددرورية حلظددر  اإلجددراءات  تتبددل حلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة تتطلددب مددن الدددول األطددراف أن ن معاهدددة اإحيددث و 
 ،ومنع التفجريات النووية

نقلهدا أو أو  لكهدا حيازهتدا أو املدواد النوويدة تشدريع آ در معمدول بد [ جظدر ]اسدتخدام أي ن ]القانون اجلنائي أو إحيث و 
 هدداأو نقل هدداأو تطوير  هددامتالكاأو  هتدداأو حياز األسددلحة النوويددة ]تصددنيع ظددر وجعلددى حنددو  ددري مشددروع[ فيهددا أو التصددرف 
 ،[أو تطويرهاتركيبها  أو  ]تصنيع أسلحة الدمار الشاملوجظر [ هاأو استخدام

كددل التفجددريات حظددر   علددى ملتتشددريع آ ددر معمددول بدد [ جتدداص إىل التعددديل لكددي يشددأي ن ]القددانون اجلنددائي أو إحيددث و 
 مت االتفاو بالتايل على املواد التالية:فإن   ،النووية

 تشريع آ ر معمول ب [ على النحو التايل:أي ل ]القانون اجلنائي أو يُعد   -1المادة 

 :على املادة ] [ من القانون اجلنائي التاليةواألحكام  سوف يت  اد ال الشروط   (3)

 .سالي نووي أو أي تفجري نووي آ ر ا تبار ( القيام بتفجري #
أو املشدداركة فيدد  بددأي  التشددجيع عليدد  سددالي نددووي أو أي تفجددري نددووي آ ددر أو  ا تبددار تفجددري إجددراء ب يف ( التسددب  ##

 .من األشكال شكل

 :يف املادة ] [ من القانون اجلنائي التالية واألحكام  سوف يت  إد ال الشروط  (3)

( مددن املددادة ##( و#ئ  الددوارد ذكرهددا يف الفقددرتّ فيمددا يتعلددق بدداجلرااال تصدداي  سددلطة ]اسدد  الدولددة[ يكددون حملدداك  *( 
)أ( يف أراضدددي ]اسددد  الدولدددة[، أو )ب( علدددى مدددن سدددفن وطدددائرات فعدددالن رع يف ارتكاهبدددا أو ارتكبدددت ُشددد إذاوذلددد   [3]

القددانون  هبمدا القضدائية أو لسدديطرهتا، حسدبما يعدد ف  تهددا، أو )ص( يف أي مكدان آ ددر خيضدع لواليباسد  الدولددة مسدجلة 
 .الدويل

( مددن املددادة ##( و#فيمددا يتعلددق بدداجلرائ  الددوارد ذكرهددا يف الفقددرتّ اال تصدداي سددلطة اك  ]اسدد  الدولددة[ يكددون حملدد**( 
 .]اس  الدولة[أراضي  ارص فعالن يف ارتكاهبا أو ارتكبها مواطين هذه الدولة  أحد  شرع إذا وذل   [3 ]

 قانونان  ريان مفعول نشر النل املنقب من القانون اجلنائي وبدء س  -2المادة 

 آ ر ذي صلة[. تشريع أي ( تنشر ]السلطة املختصة[ يف ]اس  املنشور الر ي[ النل املنقب ]للقانون اجلنائي أو3)

 .بصورة ر ية ]صدوره[ ]نشره[تارير ابتداء من   يبدأ سريان مفعول ود ول هذا القانون حيز التنفيذ  ( 3)
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(140)ةمتكامل ةنموذجي ةجنائي طو شر  
  

مدددددواد إشدددددعاعية/نووية أو  ، سددددديلة، أو ينشدددددر بدددددأي و تفدددددويا قدددددانوين مشدددددروع  بددددددون يسدددددتخدم،  شدددددخل كدددددل  (3)
 :جهاز ع يستخدم أو يصن  

 يف:التسبب  بقصد )أ( 

 ؛ طريةااسمانية اجل صابة اإلوفاة أو ال ‘3‘  
 املمتلكات أو بالبيئة؛ بإحلاو ضرر كبري  ‘3‘  
علدددى القيدددام بفعدددل مدددا أو االمتنددداع عدددن ، أو منظمدددة دوليدددة، أو دولدددة اعتبددداريشدددخل طبيعدددي أو جبدددار إل )ب( 

 ؛القيام بفعل ما
املمتلكدات بإصدابة  طدرية ألي شدخل أو إحلداو ضدرر كبدري يف أو  وفداة يف احتمال التسدب ب ب أو تسب  ال )ص( 

 ؛بالبيئةأو 
 [.(141)هلذه اجلرائ  ااطرية  الطبيعة  يعاقب ]بالعقوبات الا تأ ذ يف االعتبارهو شخصان سوف 

يعاقددددب هددددو شخصددددان سددددوف سددددالي نددددووي أو أي تفجددددري نددددووي آ ددددر،  تفجددددري  با تبددددار يقددددوم شددددخل كددددل  (3)
 هلذه اجلرائ [. الطبعة ااطرية ]بالعقوبات الا تأ ذ يف االعتبار 

 اأو إد اهلدد هاأو اسددترياد هدداأو نقل هدداوير أو تط هددامتالكاأو  هتدداأو حياز أسددلحة نوويددة يقددوم بتصددنيع  شددخل كددل  (1)
هلددذه  ةااطددري  الطبيعددة يعاقددب ]بالعقوبددات الددا تأ ددذ يف االعتبددار هددو شخصددان سددوف  هاأو اسددتخدام هدداأو حتويل
 اجلرائ [.

 أو فيهددا يشددارع أو عليهددا ع أو يشددج  يف هددذه املددادة عاليدد  الددوارد ذكرهددا  اجلددرائ مددن  يف أي ب يتسددب   شددخل كددل  (4)
  الطبيعدددة يعاقددب ]بالعقوبددات الدددا تأ ددذ يف االعتبددار  و جدداول ارتكاهبدددا امنددا هددو شخصدددان سددوفأبارتكاهبددا  يهدددد

 هلذه اجلرائ [. ااطرية

الددا ترتكبهددا جمموعددة مددن اجلددرائ  يف ارتكدداب واحدددة أو أكثددر مددن مددع سددبق اإلصددرار عمدددان يسدده   شددخل كددل  (5)
النشدداط اإلجرامددي أو الغددر  اإلجرامددي  تدددعي  ومسدداندة وهددو مشدد ع،  الددا تعمددل لتحقيددق  ددر  األشددخاي 

يعاقددب ]بالعقوبددات إمنددا هددو شخصددان سددوف للمجموعددة ]وهددو يعلدد  بقصددد ا موعددة مددن ارتكدداب هددذه اجلرميددة[ 
 هلذه اجلرائ [. ااطرية  الطبيعة الا تأ ذ يف االعتبار 

املددادة ذات الصددلة[ هنددا لددوارد ذكرهددا يف ]تددذكر ا القضددائية علددى اجلدرائ  سددلطة اال تصدداي ]اس  الدولددة[ يكدون لددد (6)
 :يف احلاالت التاليةوذل  

                                                                    

تشرين  5إىل  3يف الف ة من ت در قر الا عُ  ،املعاهدة تطبيق اتتشريعحول  العمل  ورشة أثناء  الشروط واألحكامت هذه عر ضر وُ  (140)
واملعاهدات الدولية  3541احملظورة واجلرائ  اجلنائية ووجب قرار جمل  األمن  الشروط واألحكام تتعلق  باألنشطة. وهي 3133 ربالثاين/نوفم
أعمال اإلرهاب النووي، واتفاقية احلماية املادية للمواد النووية  ملكافحة عاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، واالتفاقية الدولية وا فيها م
 بشأن  إجراءات تتطبق. ،CTBT/INF/2014وانظر كذل  الوثيقة  وتعديالهتا.

 ة ال تتجاوز ] [، أو كلتا العقوبتّ معان.السجن لف ة ال تتجاوز ] [ سنوات أو دفع  رام (141)
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أو يف  با هدداأراضددي ]اسدد  الدولددة[ أو علددى مددن سددفينة أو طددائرة مسددجلة  دا ددل  اجلرميددةعندددما ترتكددب  )أ( 
 (142)القانون الدويل؛ االقضائية أو لسيطرهتا، حسبما يع ف هب تهاأي مكان آ ر خيضع لوالي

 (143)]اس  الدولة[ أو مقيمان دائمان فيها؛مواطين عندما يكون اجلاين املزعوم من  )ب( 
 عندددما يكددون اجلدداين املزعددوم موجددودان يف أراضددي ]اسدد  الدولددة[ و  يددت  تسددليم  إىل أي دولددة أ ددرى تركددد  )ص( 

 ؛باكمت علي  وأحقيتها يف  القضائية سلطة ا تصاصها
اإلجرامددي الفعددل حددال إذا مددا ارتكددب  وذلدد  يف   ددارص ]اسدد  الدولددة[ اإلجرامددي الفعددل  يرتكددب عندددما  )د( 

الدددول الددا هلددا سددلطة اال تصدداي القضددائي هددي كانددت وإذا    ،بددّ الدددول أثندداء نقددل دويل للمددواد النوويددة
 .ااجلهة النهائية املقصود وصول الشحنة إليه  الدولة منشأ الشحنة أو

                                                                    

 من اجلزء الثاين من الربوتوكول. 7و 6من املادة الرابعة من املعاهدة؛ والفقرتان  14من املادة األوىل والفقرة  3 الفقرة (142)

لقانونيّ االعتباريّ املتواجدين يف أراضي الدولة. يرجى مالحظة أن مصطلب  مواطن  ينبغي أن  يشتمل أيضان على األشخاي ا (143)
فإذا   ينل التشريع اجلنائي يف الدولة صراحة على ذل ، فإن األمر سوف جتاص منا بأن ندرص يف التشريع صيا ة  اصة توسع من 

من األحكام التشريعية  4الباب  تطبيق هذه الشروط واألحكام على األشخاي القانونيّ وتنظي  مسئوليته  ومسئوليات املديرين، انظر
 املتحدة املعين باملخد رات واجلرمية. النموذجية ملكافحة اإلرهاب الا وضعها مكتب األم 
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   4المرفق 

   مرسوم السلطة الوطنية
(144)الديباجة

  
 3996أيلول/سددبتمرب  31معاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة يف  نددتتب اجلمعيددة العامددة لألمدد  املتحدددة  ن  إحيددث 

 ،يف ]تارير التوقيع أو التصديق[ عمالن ]بقرار احلكومة أو الربملان[وقّعت ]صّدقت [ عليها ]اس  الدولة[  وإن

ّ  ن دددإحيدددث و   تنشددد  سدددلطة وطنيدددة أو  تعدددّ ، أن مدددن املعاهددددة املدددادة الثالثدددةمدددن  4 علدددى كدددل دولدددة، ووجدددب الفقدددرة   يتعددد
 ،ومع الدول األطراف األ رى اهليئة املراقبة للمعاهدة مع للتواصل وطنية  اتصال أساسية جهة ك لتعمل

السددلطة الوطنيددة علددى تقددوم هبددا الو ددائف ذات الصددلة الددا  جلميددع ق املالئدد  يضددمان التنسدد املر ددوب فيدد    مددن ن ددإحيددث و 
 ،املستوى الوطين

  
 ة الوطنيةالسلطتعيين  -1 المادة

لتعمددل كجهددة  املرسددوم عاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة ووجددب هددذا املعنيددة والسددلطة الوطنيددة  مت إنشدداء  (3)
ومددع الدددول األطددراف يف املعاهدددة بشددأن أي مسددألة  اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة مددع للتواصددل  وطنيددة  اتصددال أساسددية

 .املعاهدة بتطبيق أو وأ راضها املعاهدة بأهداف  قتتعل

السدلطة الوطنيددة يدت  تشدكيل  السدلطة الوطنيدة ]أو[ باعتبارهددا  ]السدلطة املختصدة[ ّ  يدتعمت املرسدوم ووجدب هدذا و  (3)
 .[ ]: على النحو التايل

  
  وظائف السلطة الوطنية -2 المادة

األطددراف يف  األ ددرى والددول اهدددةاهليئددة املراقبدة للمع التعداون مددع اإلدارات والوكداالت واملرسسددات الوطنيدة األ ددرى ومدع 
 :بالو ائف التالية تقوم السلطة الوطنية املعاهدة، ووفقان ألحكام املعاهدة، 

 ال هلذا القانون؛الفع   التنفيذضمان  )أ( 
 ووجب املعاهدة؛بالتزاماهتا ]اس  الدولة[  الوفاءو   )ب( 
ومددع الددول األطددراف األ ددرى  ملراقبددة للمعاهددةاهليئدة ا مددع  للتواصددل رئيسدية وطنيددة اتصدال  العمدل كجهددة  )ص( 

 يف املعاهدة؛
 بنتيجة اإلجراءات اجلنائية املتعلقة باألنشطة احملظورة ووجب املعاهدة؛ اهليئة املراقبة للمعاهدة  إبال   )د( 

                                                                    

اسُتكمرل هذا النموذص أثناء حلقة العمل املتعلقة بتدارس تدابري التنفيذ الوطنية ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية. وانظر  (144)
 من هذا الدليل. 3-4و 7-1أيضان البابّ 
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هدددددددذه االتفاقيدددددددات أو  فددددددداو  بشدددددددأن االتفاقدددددددات أو ال تيبدددددددات املتصدددددددلة بتنفيدددددددذ املعاهددددددددة، ومتابعدددددددة الت (ه) 
 (145)؛ل تيباتا

 فيمددددا يتعلددددق بتنفيددددذ املعاهدددددة واالمتثددددال هلددددا، واالعتبدددداريّ املعلومددددات مددددن األشددددخاي الطبيعيددددّ  طلددددب  )و( 
 لومات؛هذه املع وحتليل ومعاجلة

 آثددارالكيانددات الوطنيددة املسددرولة عددن اإل اثددة والتخفيددف مددن واحددد )أو أكثددر( مددن ترتيددب تعدداوين مددع إبددرام  )ز( 
 الكوارث والطوارئ اإلشعاعية؛

ووجددددب  الددددذي مت إنشدددداءه واملراقبددددة تكنولوجيددددات نظددددام التحقددددق لاملدنيددددة والعلميددددة  التطبيقددددات  تشددددجيع  )ي( 
 (146)والدول األطراف يف هذا ا ال؛ ئة املراقبة للمعاهدةاهلي املعاهدة والتعاون مع 

اللددددوائب للسددددلطة الوطنيددددة ووجددددب هددددذا القددددانون أو املمنوحددددة  بالواجبددددات و ارسددددة الصددددالحيات  الوفدددداء  )ط( 
 ]اس  الدولة[؛لدى أو ووجب أي قانون آ ر التنظيمية 

 أي من الو ائف الواردة أعاله.بالسلطة الوطنية  إىل قيام مردية  مهام عرضية أو بأي القيام  )ي( 
  

  مرافق الرصد -3المادة 
اهليئدة  تقدوم ]السدلطة الوطنيدة[ ]السدلطة املختصدة[، بالتعداون مدع اإلدارات والوكداالت واملرسسدات الوطنيدة األ درى، ومدع 

 دة، وا يلي:والدول األطراف يف املعاه املراقبة للمعاهدة
 وتشدغيلها وصديانتها، ودا يف ذلد   وحتدديثها يف إنشداء مرافدق رصدد وطنيدة  اهليئة املراقبة للمعاهدة التعاون مع  )أ( 

بالوفددداء  للسدددلطة الوطنيددة االتصدداالت الالزمدددة كجددزء مدددن نظددام الرصدددد الدددويل، ودددا يسددمب  تزويدددها بوسدددائل
و ريهددددا مددددن  اهليئددددة املراقبددددة للمعاهدددددةقددددات أو ترتيبددددات مددددع ، والددددد ول يف اتفاواملراقبددددة التحقددددقبددددإجراءات 
 مثددددل هددددذهتتحقددددق  املتصددددلة  املرافددددق ها أو اسددددتئجارها وتددددوفري ئاألر  أو شددددرا وحيددددازة ، األ ددددرى األطددددراف
 األ را ؛

 بيانات وطين لتبادل البيانات مع مركز البيانات الدويل؛ كمركز   ليعمل مرفق  تعيّإنشاء أو  )ب( 
نظدام الرصدد الددويل إىل مركدز البياندات التابعدة لمدن احملطدات الوطنيدة مت احلصول عليهدا  الا البيانات  لإرسا  )ص( 

 الدويل؛
 الرصد الدويل. مع نظام وطين متعاون  ليعمل كمرفق مرفق  تعيّإنشاء أو  )د( 

  
  على المواقع التيتي   -4 المادة

اهليئددة عدداون مددع اإلدارات والوكدداالت واملرسسددات الوطنيددة األ ددرى، ومددع تقددوم ]السددلطة الوطنيددة[ ]السددلطة املختصددة[، بالت
 :باملهام التالية والدول األطراف يف املعاهدة،  املراقبة للمعاهدة

                                                                    

 من اجلزء األول من الربوتوكول. 5و 4من املادة الثالثة من املعاهدة؛ والفقرتان  3من املادة الثانية والفقرة  56و 5الفقرتان  (145)

 .من املادة الرابعة من املعاهدة 33الفقرة  (146)
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 ؛مفتشّ مفتشّ ومساعدي  لتعيّ ترشيب  )أ( 
التفتديش،  فريدق مسداعدة  وذلد  عدن طريدق يف ]اسد  الدولدة[  على املواقدع تسهيل سري عمليات التفتيش  )ب( 

 مددع الكيانددات الوطنيددة األ ددرى جلميددع األ ددرا  ذات الصددلةواالتصددال  يف النهددو  وهامدد  معدد  والتعدداون 
 ؛على املواقع بالتفتيش

 ؛على املواقع نقاط د ول يف ]اس  الدولة[ لعمليات التفتيش  تعيّ )ص( 
يف أي وقددت موضددوعة  املواعيددد مرتبطددة ب دبلوماسددي دائدد  لطددائرة  ددري طددريان  تددر يلاحلصددول علددى رقدد   )د( 

 ؛التفتيش فريق  حتت تصرف
 ، وضدمان الدد ول الفدوري لفريدق التفتديشللمعاهددة املراقبدةاهليئدة  يش مدن تباستالم اإل طار بالتف اإلقرار  (ه) 

أثندداء فدد ة  عملدد  بأمددان ، وتزويددد فريددق التفتدديش بوسددائل الراحددة الضددرورية وال تيددب هلددا، وضددمان إىل املواقددع
 فتيش؛الت

ا ددداذ لفريدددق التفتددديش و  وإحاطدددة  توعيدددةجلسدددات عقدددد املعددددات قبدددل التفتددديش و  بفحوصدددات علدددى القيدددام  )و( 
 التفتيش؛إجراء إجراءات ما بعد 

 تعيّ مفتشّ وطنيّ ملرافقة فريق التفتيش ومساعدت ؛ )ز( 
 ؛على املواقع لغر  تسهيل عملية التفتيش  هيئة إصدار توجيهات ألي شخل أو  )ي( 
 واملراقبّ واملفتشّ الوطنيّ.هبوية  املفتشّ لتعريف لإصدار شهادة  )ط( 

  
  طلب المعلومات -5 المادة

والدددول األطددراف يف املعاهدددة  اهليئددة املراقبددة للمعاهدددة تشددارع ]السددلطة الوطنيددة[ ]السددلطة املختصددة[ مددع سددوف  (3)
 لشددروط ا قدد تثدري القلددق بشدأن احتمدال عددم االمتثدال فيمدا يتعلددق باملسدائل الد واإليضداحاتيف عمليدات التشداور 

(147)املادة األوىل من املعاهدة. وأحكام
 

تطبيدددددق  والدددددول األطددددراف يف املعاهدددددة يف  اهليئددددة املراقبددددة للمعاهدددددة ]جيددددوز أن تتعدددداون ]السددددلطة الوطنيددددة[ مددددع  (3)
السدددددلطة  ]تتعددددداون ]السددددلطة الوطنيدددددة[ سدددددوف [ أو بدددددالتفجريات الكيميائيددددة  فيمددددا يتعلدددددق ء الثقدددددة بندددددا إجددددراءات
 طددددر السددددلطة الوطنيددددة اهليئددددة املراقبددددة وسددددوف  بندددداء الثقددددة إجددددراءات  يف  اهليئددددة املراقبددددة للمعاهدددددة مع املختصددددة
مددن مددواد ناسددفة مددن مكددداف  [ طددن أو أكثددر 111] اسددتخدامفيهددا يددت   بددالتفجريات الكيميائيددة الددا  للمعاهدددة

(148)[.[يف أراضي ]اس  الدولة يف تفجري واحد   ر تُفج  ‘ ي إن ي‘
 

املعلومددات مددن أي شددخل تعتقددد أن حبوزتدد  معلومددات أو وثددائق هلددا صددلة وددا  تطلددب أن  جيددوز للسددلطة الوطنيددة  (1)
 يلي:

                                                                    

 من املادة الرابعة من املعاهدة. 11إىل  39الفقرات من  (147)

من اجلزء الثالث من الربوتوكول: تزو د كل دولة طرف على أساس   3و 3من املادة الرابعة من املعاهدة؛ والفقرتان  68الفقرة  (148)
 ن يكون مسبقان، بتفجريات كيميائية معي نة قد جتريها هذه الدولة.ا تياري تطوعي األمانة الفنية  بإ طارات،  من املفضل أ
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 ، ألحكام املادة األوىل من املعاهدةالدول توضيب مسألة قد تثري القلق بشأن عدم االمتثال  )أ( 

 ؛ على املواقع تفتيش الأثناء أو مشكلة  هرت  توضيب ما قد يلزم حلل مسألة  )ب( 

 املعاهدة. تطبيق  )ص( 
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   5المرفق 

  التحضيرية اللجنة وحصانات متيازات اقرار بش ن 
 :ا هنااملخصصة هلاملعاين التالية   التالية للمصطلحات والتعبريات  سوف يكون   أل را  هذا القرار -1 مادةال

للهيئددة املراقبددة  عددين مددو في األمانددة الفنيددة املرقتددة للجنددة التحضددرييةي  للهيئددة املراقبددة للمعاهدددة  مو فددو اللجنددة التحضددريية 
 .للمعاهدة

احلظددر الشددامل للتجددارب  عاهدددةلهيئددة املراقبددة ملل عددين اللجنددة التحضددريية ي   للهيئددة املراقبددة للمعاهدددة  اللجنددة التحضددريية 
 39عددة علددى معاهدددة احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة يف نيويددورع يف املنشددأة بددالقرار الددذي اعتمدتدد  الدددول املوق  النوويددة 

 ؛3996تشرين الثاين/نوفمرب 

 لددى اللجندة التحضددرييةلددول املمثلدة لوفدود  ال يف املعتمددين واملستشدارين وندواهب  عدين املنددوبّ   ثلدو الددول األعضداء  ي
 .ة للمعاهدةللهيئة املراقب

 
احلظدر الشدامل للتجدارب النوويدة املنشدأة بدالقرار املعتمدد يف نيويدورع  للهيئدة املراقبدة ملعاهددة اللجندة التحضدريية  -2المادة 

التشددريع ذي سدند مدن القدانون يف  ووجددب ]هدي منظمددة دوليدة ذات أهليدة قانونيدة و  3996تشدرين الثداين/نوفمرب  39يف 
 .(149)*الصلة[

 
احلظددر الشددامل للتجددارب النوويددة باالمتيددازات واحلصددانات  للهيئددة املراقبددة ملعاهدددة تحضددريية تتمتددع اللجنددة ال -3المممادة 

 :(150)*التشريع ذي الصلة[ يذكر اس  كما هي بددة يف ]التالية يف أراضي ]اس  الدولة[ 

 ؛الا قد ترفع ضدها يف احملاك  احلصانة من الدعاوى واإلجراءات القانونية )أ( 
 ؛احملفو ة يف األرشيف الر ية الوثائق وامللفاتهلا ولإلطالع على  احملظور د و األماكن  د ول  )ب( 
مددددن التفتدددديش واالسددددتيالء واملصددددادرة ونددددزع اللجنددددة التحضددددريية  وأصددددول   تلكددددات  اسددددتثناءيف  احلصددددانة  )ص( 

 ؛تد ل الدول يف عملها امللكية أو أي شكل آ ر من أشكال 
 لجندددددة التحضدددددرييةال بتزويدددددد رة، باسدددددتثناء الرسدددددوم املتعلقدددددة اإلعفددددداء مدددددن الضدددددرائب املباشدددددرة و دددددري املباشددددد )د( 

 ؛باادمات واملرافق العامة
لالسددتعمال املخصصددة  األجهددزة علددى اسددترياد أو تصدددير املقددررة اإلعفدداء مددن الضددرائب والرسددوم اجلمركيددة  (ه) 

 الدولة[؛ يف ]اس للجنة التحضريية الر ي 
                                                                    

نل املوضوع بّ قوسّ هو نصان ضروريان يف حالة إذا ما كان املنظمة الدولية مطالبة بأن يت  تسجيلها وقتضى ( روا يكون ال149)
بشأن االمتيازات  3946تشريع وطين لكي يع ف هبا دا ل أراضي الدولة أو لكي تت  اإلشارة إىل معاهدة األم  املتحدة لعام 

 واحلصانات. 

بأن يت  تسجيلها وقتضى ( روا يكون النل املوضوع بّ قوسّ هو نصان ضروريان يف حالة إذا ما كان املنظمة الدولية مطالبة 150)
بشأن االمتيازات  3946تشريع وطين لكي يع ف هبا دا ل أراضي الدولة أو لكي تت  اإلشارة إىل معاهدة األم  املتحدة لعام 

 واحلصانات. 
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للجندددة  لالسددتعمال الر ددياملخصصدددة  األجهددزة رياد أو تصدددير علددى اسدددتقيدددود وضددواب   اإلعفدداء مددن أي  )و( 
 ؛التحضريية

للجنددة  لالسددتعمال الر ددياملخصصددة فيمددا يتعلددق باالتصدداالت الربقيددة والربقيددات الصددحفية  أسددعار خمفضددة  )ز( 
 .التحضريية

 
، ، لهيئددة املراقبددة للمعاهدددةل يتمتددع  ثلددو الدددول األعضدداء يف اللجنددة التحضددريية  ارسددة و ددائفه  إطددار  يف  -4 لمممادةا

   :(151)* التشريع ذي الصلة[يذكر اس   باالمتيازات واحلصانات التالية يف أراضي ]اس  الدولة[ كما هي بددة يف ]

املمنوحددة  تلدد  احلصددانات  علددى  ددرارالددا قددد تتخددذ ضدددها مددن الدددعاوى واإلجددراءات القانونيددة، احلصددانة  )أ( 
 دبلوماسية؛ال للهيئات

 ؛دبلوماسيةال اتهليئا على  رار ،يف األرشيفاحملظورة واحملفو ة  احملفو ات الر ية حرمةاالطالع على  )ب( 
 .دبلوماسيةال اتهليئا على  رار ،اإلعفاء من الضرائب والرسوم اجلمركية )ص( 

 ]اسدد  باالمتيددازات واحلصددانات التاليددة يف أراضدديللهيئددة املراقبددة للمعاهدددة  اللجنددة التحضددريية  مو فددويتمتددع  -5 المممادة
 :  (152)* الدولة[ كما هي بددة يف ]عنوان التشريع ذي الصلة[

يتقاعسددون فيمددا يتعلددق وددا يفعلوندد  أو الددا قددد تقددام ضددده  احلصددانة مددن الدددعاوى واإلجددراءات القانونيددة  )أ( 
 أداء مهامه  الر ية؛ سياوفعل  يف  عن

 يف اللجندددة التحضدددريية و فّ كمددداإلعفددداء مدددن الضدددرائب فيمدددا يتعلدددق باملرتبدددات والتعويضدددات الدددا يتلقو دددا   )ب( 
 ؛ للهيئة املراقبة للمعاهدة

أداء مهددامه   سددياويف أمتعددته  الشخصددية  اإلعفدداء مددن الرسددوم اجلمركيددة فيمددا يتعلددق باسددترياد أو تصدددير  )ص( 
 الر ية.

التاليدة يف أراضدي  باالمتيدازات واحلصداناتللهيئدة املراقبدة للمعاهددة  يتمتع األمدّ التنفيدذي للجندة التحضدريية  -6 المادة
 :(153)* الدولة[ كما هي بددة يف ]عنوان التشريع ذي الصلة[ ]اس 

 ةهليئددد احلصدددانة الدددا  دددنب  علدددى  دددرارالدددا قدددد تقدددام ضدددده  ،احلصدددانة مدددن الددددعاوى واإلجدددراءات القانونيدددة )أ( 
 ؛دبلوماسية

                                                                    

( روا يكون النل املوضوع بّ قوسّ هو نصان ضروريان يف حالة إذا ما كان املنظمة الدولية مطالبة بأن يت  تسجيلها وقتضى 151)
بشأن االمتيازات  3946لكي يع ف هبا دا ل أراضي الدولة أو لكي تت  اإلشارة إىل معاهدة األم  املتحدة لعام تشريع وطين 
 واحلصانات. 

( روا يكون النل املوضوع بّ قوسّ هو نصان ضروريان يف حالة إذا ما كان املنظمة الدولية مطالبة بأن يت  تسجيلها وقتضى 152)
بشأن االمتيازات  3946ملتحدة لعام تشريع وطين لكي يع ف هبا دا ل أراضي الدولة أو لكي تت  اإلشارة إىل معاهدة األم  ا

 واحلصانات. 

( روا يكون النل املوضوع بّ قوسّ هو نصان ضروريان يف حالة إذا ما كان املنظمة الدولية مطالبة بأن يت  تسجيلها وقتضى 153)
بشأن االمتيازات  3946ىل معاهدة األم  املتحدة لعام تشريع وطين لكي يع ف هبا دا ل أراضي الدولة أو لكي تت  اإلشارة إ

 واحلصانات. 
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علددى  ،الر يددة بفو ددات األرشدديفاحملظددورة واالطددالع علدى  اإلقامددة واألمداكن الر يددة  حدق د ددول أمدداكن  )ب( 
 ؛دبلوماسية ةهليئما مينب   رار

 .لعضو اهليئة الدبلوماسية ما مينب على  رار ،اإلعفاء من الضرائب والرسوم اجلمركية )ص( 
 

للهيئددة  اللجنددة التحضددريية بالنيابددة عددن  مهددام ر يددة يددردون يتمتددع ااددرباء الددذين  ارسددته  ملهددامه   سددياويف  -7 المممادة
، ، باالمتيدددازات واحلصددانات التاليددة يف أراضدددي ]اسدد  الدولدددة[ كمددا هددي بدددددة يف ]عنددوان التشدددريع ذي املراقبددة للمعاهدددة

   :(154)* الصلة[

فيمددا يتعلددق وددا يفعلوندد  أو يغفلددون فعلدد  الددا قددد تقددام ضددده  احلصددانة مددن الدددعاوى واإلجددراءات القانونيددة  )أ( 
 ؛بلوماسيةألعضاء اهليئة الد على  رار ما مينب  ،أداء مهامه  الر يةسياو يف 

 .للهيئة الدبلوماسية على  رار ما مينب احملظورة ،الر يةبفو ات األرشيف   الد ول إىل  )ب( 
 

تتنددازل  الددا  حدداالت  اصددة معينددة يف هددذه  املعاهدددة  ال تسددري االمتيددازات واحلصددانات املمنوحددة ووجددب  -9المممادة 
، أو للهيئدددة املراقبدددة للمعاهددددة ألمدددّ التنفيدددذي للجندددة التحضدددريية ، أو اللهيئدددة املراقبدددة للمعاهددددة اللجندددة التحضدددريية  فيهدددا

 .مقتضى احلال حسبعن هذه االمتيازات أو احلصانات بالتفتيش حكومة الدولة العضو املعنية، 
 

                                                                    

( روا يكون النل املوضوع بّ قوسّ هو نصان ضروريان يف حالة إذا ما كان املنظمة الدولية مطالبة بأن يت  تسجيلها وقتضى 154)
بشأن االمتيازات  3946دولة أو لكي تت  اإلشارة إىل معاهدة األم  املتحدة لعام تشريع وطين لكي يع ف هبا دا ل أراضي ال

 واحلصانات. 


