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      الصةخ

ويتناول . ١٩٩٦سبتمرب / أيلول١٠ احلظر الشامل لألسلحة النووية يف  العامة لألمم املتحدة معاهدةَاجلمعيةُاعتمدت 
  . الذي أنشأته املعاهدة لرصد االمتثال حلظر التجارب النوويةتحقُّقنية املتعلقة بنظام ال التنفيذ الوطهذا التعليق تدابَري

 الوطنية الالزمة لتنفيذ الدول األطراف يف املعاهدة التزاماهتا املتعلقة بالتفتيش التدابَريعلى اخلصوص وهو يفحص 
 معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية لكي املوقعي، يف سياق األنشطة اليت تضطلع هبا اللجنة التحضريية ملنظمة

  .للعمل عند بدء نفاذ املعاهدة ، مبا فيه العنصر املعين بالتفتيش املوقعي، جاهزاتحقُّقيكون نظام ال

ات اليت  الذي أنشأته املعاهدة والتحدّيتحقُّق نظام البإجياز أمهيةَو  أوالًومن أجل القيام بذلك، تفحص هذه الورقةُ
 عن عمليات  عامةًم حملةً تقدِّمثَّ. كِّزةً على األعمال التحضريية الرامية إىل تطوير قدرات التفتيش املوقعيتواجهه، مر

 التشريعية وغريها من التدابري اليت ل التدابَريالتفتيش املوقعي، مع اإلحالة إىل نظم التفتيش الدولية األخرى، وُتحلِّ
 هذه االلتزامات باإلحالة إىل تزامات على الدول األطراف، متناولةًب على ذلك من القد تلزم لتنفيذ ما يترتَّ

 مستوى ، واخلربات العملية على العامةبات اخلاصة اليت تنص عليها املعاهدة، واالعتبارات املتعلقة بالسياساتاملتطلّ
  .املنظمة واملستوى الوطين

 هلذه رة، وتدابري مستصوبة، وتيسرياًاألنصبة املقرَّبات، واحتياجات من  لعملية حتديد ما يتصل بذلك من متطلّودعماً
 من تقدمي الطلب إىل تقييم لتفتيش املوقعي مبوجب املعاهدة، بدءاًجراءات اا إل عامطاً خمط١َّاملرفق م يقدِّالعملية، 

  .تصلة هبذا التفتيشاللتزامات املابشأن تنفيذ   مرجعيةً قائمة٢ًاملرفق م يقدِّالدول األطراف لنتائج التفتيش، يف حني 
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    مةمقدِّ  - أوالً

. ١٩٩٦ســبتمرب / أيلــول١٠يــة يف  احلظــر الــشامل للتجــارب النوو لألمــم املتحــدة معاهــدةَ العامــةُاعتمــدت اجلمعيــةُ
 تـصديقها عليهـا لـدى    ملعاهـدة وثـائقَ   با٢يداع الدول املدرجة يف املرفـق   يوما على إ١٨٠ويبدأ نفاذ املعاهدة مبرور  
  )١(.األمني العام لألمم املتحدة

التجـارب النوويـة،     الرامـي إىل رصـد االمتثـال حلظـر           تحقُّقوتوفِّر املعاهدة، بفضل هدفها ونطاقها ونظامها العاملي لل       
 ١ فـالفقرة .  فريـدة مبوجـب القـانون الـدويل         مكانةً أيضاويعطيها وضعها اخلاص    . إطارا قانونيا دوليا فريدا من نوعه     

 قـادرا علـى اسـتيفاء شـروط     تحقُّـق من املادة الرابعة تنص على أنـه عنـد بـدء نفـاذ املعاهـدة، جيـب أن يكـون نظـام ال                     
ضي ضـمنا تفعيـل األحكـام املتعلقـة بإنـشاء نظـام           تـ املعاهـدة تق  أنَّ  ويعـين ذلـك     . دة املنصوص عليها يف املعاهـ     تحقُّقال
  )٢(. قبل بدء نفاذ املعاهدةتحقُّقال

ــل نظــام ال    ــة ضــمان تفعي ــد ُعهــد مبَهّم ــقوق ــة     تحقُّ ــشامل للتجــارب النووي ــة التحــضريية ملعاهــدة احلظــر ال  إىل اللجن
، بعــد اعتمــاد ١٩٩٦نــوفمرب /ذا الغــرض يف تــشرين الثــاين  وهــي منظمــة دوليــة أُنــشئت هلــ ،")التحــضريية اللجنــة("

ن عـ عـدا   هذه اهليئة ما ُيعهد به عادة إىل اللجان التحضريية، إذ تشمل واليتـها،  وتفوق واليةُ. املعاهدة بفترة وجيزة  
  . قعي الالزمة إلنشاء نظام رصد عاملي ونظام تفتيش مواألنشطة الالزمة عادة للتحضري لنفاذ املعاهدة، األنشطةَ

 قبـل بـدء نفـاذ املعاهـدة، فهـو ال يـزال حباجـة إىل أن يؤّسـس ويكـون جـاهزا                        تحقُّـق ال ميكن تنفيذ نظـام ال     ويف حني   
  . بات املنصوص عليها يف املعاهدةللوفاء بالغرض منه، وفقا للمتطلّ

لكـي تنفِّـذ التزاماهتـا املتعلقـة        خذها الدول األطراف يف املعاهدة       جيب أن تتَّ   يتوينظر هذا التعليق يف التدابري الوطنية ال      
 مبـا فيـه   ،تحقُّـق بالتفتيش املوقعي، يف سياق األنشطة اليت تضطلع هبا اللجنة التحضريية لكي تضمن أن يكون نظـام ال   

  . عنصر التفتيش املوقعي، جاهزا للعمل عند بدء نفاذ املعاهدة

                                                 

زال    عليها، وما٢ا من تاريخ تصديق الدول املدرجة يف املرفق  يوم١٨٠عمال باملادة الرابعة عشرة، يبدأ نفاذ املعاهدة بعد   )1(
الدميقراطية،  ، وباكستان، ومجهورية كوريا الشعبية)اإلسالمية-مجهورية(إسرائيل، وإيران : أو تصديق الدول التالية/يلزم توقيع و

  .والصني، ومصر، واهلند، والواليات املتحدة األمريكية
 A New Look at theبعنوان ) IGGS( الصادرة عن اجملموعة الدولية لألمن العاملي ٦منية رقم وفقا لورقة كلينجنديل األ  )2(

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty ،ميكن القول بأنه بفضل السلطة الكبرية املمنوحة للجنة : "٤٦، الصفحة ٢٠٠٨
قا بشكل  أصبح جزء كبري من املعاهدة مطبَّ- تحقُّق املعاهدة لل وخباصة سلطة إنشاء اجلانب األعظم من نظام-] للمعاهدة[التحضريية 

ولكن باملعىن الرمسي الضّيق، ال ميكن استخدام نظام . مركز البيانات الدويل/وهذا ما ينطبق باألخص على نظام الرصد الدويل. مؤقت
  ."وال ميكن تنظيم تفتيش موقعي دون بدء النفاذ. ها من تطبيق املعاهدة ما مل يبدأ نفاذتحقُّقمركز البيانات الدويل لل/الرصد الدويل
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  : ملنشأ مبوجبها اتحقُّقمعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ونظام ال  -ثانياً
    األمهية والتحديات

 وبالرغم من عدم )٣(. منها بفعاليةتحقُّق التفجريات النووية يف مجيع البيئات بطريقة ميكن الاملعاهدة حظُرالغرض من 
على م به زع السالح النووي وعدم انتشاره أمر ُمسلَّ  أمهيتها يف السياق الدويل لن، فإنَّز النفاذ بعُددخول املعاهدة حّي

دولةً  ١٨٣عة عليها واملوقِّدولةً  ١٥٩ إذ بلغ عدد الدول املصدِّقة عليها -وما االلتزام الكبري باملعاهدة . نطاق واسع
  )٤(. سوى دليل على األمهية اليت يعلّقها اجملتمع الدويل على هذه املعاهدة وعلى نفاذها- ٢٠١٣ يونيه/حزيرانحبلول 

 عنــصرا أساســيا أثنــاء تحقُّــقزع الــسالح وعــدم انتــشاره، كــان نظــام ال علقــة بــنوعلــى غــرار املعاهــدات األخــرى املت
 فلــم يكــن مــن املمكــن االتفــاق علــى حظــر شــامل للتجــارب يف غيــاب نظــام موثــوق     )٥(.التفــاوض علــى املعاهــدة 

تـشاور والتوضـيح؛    ال) ب(نظام رصد دويل؛ و   ) أ(ن من    يتكوَّ تحقُّق، ُتنشئ املادة الرابعة نظاما لل     ومن مثَّ  )٦(.تحقُّقلل
  . تدابري لبناء الثقة) د(عمليات التفتيش املوقعي؛ و) ج(و

مـن شـفافية وبنـاء ثقـة ومجـع بيانـات       :  املوجـودة يف املعاهـدات الدوليـة    تحقُّقالهنوج   معظم عناصر    وتشمل املعاهدةُ 
 ومهــا نظــام - تحقُّــق النني األساســيني لنظــاماملكــّوأنَّ بيــد  )٧(.)تــصحيح (ورصــد ومراقبــة امتثــال وتــدابري انتــصاف 
  : األخرىتحقُّق بنظم الصية مقارنةً يتميزان بسمات شديدة اخلصو-الرصد الدويل وعمليات التفتيش املوقعي 

عـة   مرفقـا موزّ ٣٣٧ مـن   سـيتكوَّن نظام الرصد الدويل، بصفته مشروعا تقنيا عامليا مل يسبق لـه مثيـل،           ف  •  
مائيـة وبيانـات عـن النويـدات        -ية ودون مسعية وصـوتية    حول العامل قادرة، من خالل مجع بيانات سيزم       

الـدول  املشّعة، على الكشف عن التفجريات النووية يف كـل البيئـات وإرسـال هـذه البيانـات إىل مجيـع                     
 وحبـسب  )٨(.ق مركـز البيانـات الـدويل يف فيينـا    ب للتوقيت احلقيقـي عـن طريـ   قارِاألطراف يف توقيت مُ  

                                                 

د كل دولة طرف بعدم إجراء  تتعهَّ-١: "معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، املادة األوىل املتعلقة بااللتزامات األساسية  )3(
ري نووي من هذا القبيل يف أيِّ أيِّ تفجري من تفجريات جتارب األسلحة النووية أو أيِّ تفجري نووي آخر، وحبظر ومنع أيِّ تفج

ب يف إجراء أيِّ تفجري من د كل دولة طرف، عالوة على ذلك، باالمتناع عن التسّب تتعهَّ-٢. مكان خيضع لواليتها أو سيطرهتا
  ."تفجريات جتارب األسلحة النووية أو أيِّ تفجري نووي آخر، أو التشجيع عليه أو املشاركة فيه بأيِّ طريقة كانت

 ٨٥-٨٣ بشأن معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية؛ وانظر أيضا الفقرات ٦٦/٦٤ر قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة انظ  )4(
  .من الوثيقة اخلتامية الصادرة عن مؤمتر استعراض معاهدة عدم االنتشار

هيئة نزع السالح التابعة لألمم املتحدة، . " الوايف والفعَّال عنصر أساسي يف مجيع اتفاقات احلد من األسلحة ونزعهاتحقُّقال"  )5(
  ).١٩٨٨ (تحقُّقمبادئ ال

م الكثري من املفاوضني بأنه إذا ما أريد التوّصل إىل اتفاق على معاهدة للحظر الشامل سلَّ: "... J. Ramakerحسبما ذكر   )6(
 ,Ramaker, Jaap." شروطهارط أساسي من ، كشتحقُّقللتجارب النووية، فال بّد من أن تنص املعاهدة على إقامة نظام دويل لل

The Final Test: a History of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Negotiations, 2003, page 91.  
االلتزامات القانونية، وترتيبات تبادل البيانات واإلبالغ، وأساليب " من االمتثال ملعاهدة ما أن يشمل تحقُّقميكن لنظام لل  )7(

 Coming to Terms withانظر ." تحقُّقالرصد، وآليات االتصال والتشاور والتوضيح، وطريقة متفقا عليها إلصدار األحكام املتعلقة بال

Security: a Handbook on Verification and Compliance ،الصادر عن معهد األمم املتحدة ١٣١ و١٧، يف الصفحتني ٢٠٠٣ ،
 S. Oeter, Inspection in Internationalانظر أيضا . (UNIDIR, VERTIC) تحقُّقعلومات تكنولوجيا اللبحوث نزع السالح، ومركز م

Law: Monitoring Compliance and the Problem of Implementation in International Law, 1997, pages 108-109.  
ى مركز البيانات الدويل وجيمع ويعاجل وحيلّل ويبلّغ عاهدة، يتلقّ من اجلزء األول من الربوتوكول امللحق بامل١٦ بالفقرة عمالً  )8(

  .وحيفظ البيانات من مرافق نظام الرصد الدويل
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ظام، الذي أصبح اآلن على وشـك االكتمـال، هـو أكثـر الـنظم التقنيـة              هذا الن  نَّإف"قول أحد الكّتاب،    
 متعددة األطراف، وهـو يف       من االلتزام مبعاهدةٍ   تحقُّق من بني كل النظم اليت أُنشئت حىت اآلن لل         مشوالً

  )٩(". على اإلطالق يف رصد كل بيئات األرضالوقت نفسه من بني أكثر املشاريع طموحاً
 ، عندميكِّن املنظمة املرتقَبة مستقبالأن  )١٠(، النهائيتحقُّقتدبري ال ق هذا، بصفتهوبإمكان نظام التحقُّ  •

 ستة يف غضون، ه من أن تستهلعلى إجراء تفتيش موقعي،  )١١( التنفيذيةتهاهيئاحلصول على موافقة 
ية  منطقة تقع خارج نطاق الوالأو يف أيِّيف إقليم الدولة الطرف  ،بشأنهأيام فقط من تلقي طلب 

سالح جتربة ( مما إذا كان قد أُجري تفجري تحقُّقمن أجل الدولة أو خارج سيطرهتا يِّ القضائية أل
  .ك حمتملمنتهِأيِّ قد تساعد يف حتديد هوية وقائع أيِّ ، ومجع )نووي

قد طرح عدم االمتثال، عن بفعالية على الّردع  تصميم نظام قادر على رصد االمتثال مبصداقية، ومن مثَّ أنَّ معو
 تحقُّق استعداد هذا النظام الستيفاء شروط الفإنَّ )١٢(يات أثناء املفاوضات اخلاصة باملعاهدة،العديد من التحّد

  )١٣(.يات خالل املرحلة التحضرييةالعديد من التحّدأيضا مبقتضى املعاهدة عند بدء نفاذها يطرح 
    
  دة عند بدء نفاذ املعاهتحقُّقب لتنفيذ نظام الالتأّه  - ١- ٢
  

عة على املعاهدة أُنشئت اللجنة التحضريية بقرار الدول املوقِّ )١٤( من املعاهدة،١- متاشيا مع مقتضيات املادة الرابعة 
 ومنها األعمال الالزمة لضمان )١٥(ال،لكي تضطلع باألعمال التحضريية الضرورية لتنفيذ املعاهدة على حنو فعَّ

  )١٦(.اهدةبدء نفاذ املعفوَر  تحقُّقنظام ال" تفعيل"
من تقريباً  يف املائة ٨٥ما نسبته  تركيبإذ اكتمل  )١٧(ع شوط بعيد يف األعمال التحضريية لبدء نفاذ املعاهدة،وقد قُِط

ولكن من اجلدير . عة تتلقى بيانات من مركز البيانات الدويل دولة موق١١٨ِّحمطات نظام الرصد الدويل وأصبحت 
                                                 

)9(  Dahlman, Mykkelveit and Haak, Nuclear Test Ban: Converting Political Visions to Reality, 2009, page 113.  
 اليت ُيلجأ إليها تحقُّقعادة ما ُينظر إليها كأداة ال"تفتيش املوقعي مبوجب املعاهدة، ، مثل عمليات الاملفاجئعمليات التفتيش   )10(

 تكون يف األحوال العادية مؤشرا قويا تحقُّق ضمن حزمة الاملفاجئ موافقة األطراف على إدراج التفتيش إنَّو[...] كمالذ أخري 
صادر عن معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح، ومركز معلومات انظر املرجع اآلنف الذكر ال." على عزمها االمتثال للمعاهدة

  .٢٦، الصفحة تحقُّقتكنولوجيا ال
لتحقيق موضوع وغرض هذه "تنص املادة الثانية من املعاهدة على إنشاء منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية   )11(

 الدويل من االمتثال هلا، وتوفري حمفل للتشاور والتعاون فيما تحقُّققة بالاملعاهدة، وضمان تنفيذ أحكامها، مبا يف ذلك األحكام املتعل
  ".بني الدول األطراف

  .R. Johnson, Unfinished Business: the Negotiation of the CTBT and the End of Nuclear Testing, 2009, Page 147انظر   )12(
  .”Dahlman, Mykkelveit and Haak, op cit, Chapter 6: “Establishing the Verification Regimeانظر   )13(
 املنصوص عليها يف هذه تحقُّق قادراً على استيفاء شروط التحقُّقعند بدء نفاذ هذه املعاهدة، جيب أن يكون نظام ال"  )14(

  ."املعاهدة
 / تشرين الثاين١٩مد يف نيويورك يف القرار املنشئ للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية املعت  )15(

  ).CTBT/MSS/RES/1 (١٩٩٦نوفمرب 
  ).مرفق القرار( من النص املتعلق بإنشاء جلنة حتضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ١٣ و١الفقرتان   )16(
  .، الصادر عن اللجنة التحضريية للمنظمة٢٠١١انظر التقرير السنوي   )17(



 

8 

ويف غضون  )١٨(. ما مل يبدأ نفاذ املعاهدةتحقُّقلنظام ال جيوز استخدامها ألغراض الاملعلومات اليت جيمعها ا أنَّ بالذكر
وميكن للبلدان أن تستفيد من التطبيقات املدنية والعلمية لبيانات الرصد  )١٩("التشغيل املؤقت"ذلك، يكون النظام قيد 

  )٢٠(. مبوجب املعاهدةعاليت ُتجَم
    
   عند بدء نفاذ املعاهدةب لتنفيذ التفتيش املوقعيالتأّه  -٢-٢
  
 اللجنة التحضريية مكلّفة بالقيام جبميع التحضريات الالزمة، يف استيفاء شروط املعاهدة والربوتوكول امللحق هبا، إنَّ

ن مجيع وهذا ما يشمل إعداد دليل تشغيلي يتضّم.  بدء نفاذ املعاهدةاعتبارا منلدعم عمليات التفتيش املوقعي 
فق عليهما اوالتقنية واإلدارية وقائمة باملعدات اليت ُتستخدم أثناء عمليات التفتيش املوقعي لكي يواإلجراءات القانونية 

  )٢١(.حيازة معدات التفتيش واختبارهااملؤمتر األول للدول األطراف، ووضع برنامج لتدريب املفتشني، باإلضافة إىل 
رات مؤخرا اعة بعض القرعي، وقد اختذت الدول املوقِّواللجنة التحضريية منهمكة كليا يف تطوير نظام التفتيش املوق

 حملة عامة عن أنشطة اللجنة ومنجزاهتا يف هذا ٢٠١١ن التقرير السنوي ويتضّم. لزيادة أنشطة املنظمة يف هذا اجملال
ري جي ٢٠١٤ إجراء مترين ميداين متكامل يف عام يتمثل يفا يف الوقت احلاضر، فاملشروع الرئيسي أمَّ )٢٢(.اجملال

  .عملية التفتيش املوقعي واختبار القدرات املتصلة هبا اختبارا شامالالتمّرن فيه على كثري من عناصر 
لبدء نفاذ املعاهدة جارية حاليا على املستوى الدويل، فقد يلزم أيضا أن تستعد الدول التحضريية عمال األ أنَّ معو

  .الوطين على املستوى يش املوقعيبدورها لتنفيذ التزاماهتا املتعلّقة بالتفت
املعاهدة يف تلك مة بتنفيذ التزاماهتا مبوجب لَزمعاهدة من املعاهدات ُمأيِّ بوجه عام، تكون الدول األطراف يف و

وتبعا للنظام القانوين الوطين، قد يلزم  )٢٣(. يف هناية املطافموعد أقصاه وقت التصديق عليها، أو عند بدء نفاذها
ويف حالة معاهدة احلظر الشامل . قبل التصديقمسّبقا ختاذ تدابري تنفيذ وطنية أخرى أيضا إصدار تشريعات أو ا

، تشريعات أو غري ذلك  العامةاعتمدت بعض الدول، ألسباب دستورية أو متعلقة بالسياساتفقد للتجارب النووية، 
  )٢٥(.ا مع بدء نفاذ املعاهدةسري مفعوهل، سوف يتشمل أحكاما بشأن عمليات التفتيش املوقعي )٢٤(من تدابري التنفيذ،

                                                 

، اليت تتضمَّن تقرير ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١٩ املؤرَّخة CTBT/PC-19/1/Annex IIمن الوثيقة ) أ (١٣رة انظر الفق  )18(
 من الوثيقة ١٦انظر كذلك الفقرة (الفريق العامل باء إىل الدورة التاسعة عشرة للجنة التحضريية، بصيغته اليت اعتمدهتا اللجنة 

CTBT/PC-19/1 ٢٠٠٢نوفمرب /ين تشرين الثا١٩ املؤرَّخة.(  
  .من مرفق القرار املنشئ للجنة التحضريية) ج (٥انظر الفقرة   )19(
of-applications-scientific-and-civil-potential/regime-verification/org.ctbto.www://phtt-للمزيد من املعلومات، انظر   )20(

/technologies-and-data-verification-ctbt.  
  . من مرفق القرار املنشئ للجنة التحضريية١٥الفقرة   )21(
  .٣٧ إىل ٣١الصفحات   )22(
 طرف أن حيتج بأحكام قانونه الداخلي لتربير ال جيوز أليِّ" تنص على أنه  من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، اليت٢٧املادة   )23(

  ".عدم تنفيذه معاهدة ما
 اللجنة التحضريية ،)ملعاهدةالتنفيذ التدابري الوطنية دليل  (Guide to CTBT National Implementation Measuresانظر   )24(

  .ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية
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ف التدابري الوطنية اليت قد تلزم لتنفيذ االلتزامات املتعلقة بالتفتيش املوقعي أن ُتستكَش  يف هذا السياق،،ومن املفيد
 الدول األعضاء عند بدء نفاذ املعاهدة، مع االستفادة تنفيذها من جانبومبوجب املعاهدة لتيسري تقييم هذه التدابري 

ولكي نقوم بذلك، سنبدأ بتقدمي حملة . من خربة اللجنة التحضريية يف تطوير القدرات املتعلقة بالتفتيش املوقعييف ذلك 
  . عامة عن عمليات التفتيش املوقعي مبوجب املعاهدة ومقارنتها بغريها من نظم التفتيش الدولية

    
  الشامل حملة عامة عن عمليات التفتيش املوقعي مبوجب معاهدة احلظر   -ثالثاً

  للتجارب النووية  
  

 تحقُّـق  من معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية على أن تتعاون كـل دولـة طـرف لتيـسري ال                  ٣-تنص املادة الرابعة  
وترد أحكام التفتـيش املـوقعي      . التفتيش املوقعي يف أراضيها   إجراء  من االمتثال هلذه املعاهدة بأساليب منها السماح ب       

. لفــرع دال، واجلــزء الثــاين مــن الربوتوكــول امللحــق مبعاهــدة احلظــر الــشامل للتجــارب النوويــة    يف املــادة الرابعــة، ا
ب التــشغيل اخلــاص بعمليــات التفتــيش، ر معلومــات أكثــر تفــصيال عــن اإلجــراءات اإلداريــة والتقنيــة يف كتيِّــوســتوفَّ

  )٢٦(.د بدء نفاذ املعاهدةيقّره املؤمتر األول للدول األطراف بعأن تضعه اللجنة التحضريية واملزمع أن 
    
  زة لعمليات التفتيش املوقعي مبوجب معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويةالسمات املمّي  -١-٣
  

 املنـشأة مبوجـب االتفاقيـات املتعلقـة مبراقبـة األسـلحة ونـزع        تحقُّـق إنَّ عمليات التفتيش هي مسة مشتركة بني نظـم ال    
 إليهـا  شاريُـ د يف مثل هذه املعاهدات طائفـة عريـضة مـن آليـات التفتـيش،              وقد توج .  األسلحة السالح وعدم انتشار  

وقـد ُعرفـت علـى األكثـر، يف بـادئ       )٢٧(.ي حقائق أو عمليات حترٍ، ومـا إىل ذلـك  باعتبارها زياراٍت أو بعثات تقصّ   
رت بعـد ذلـك لتـصبح حقـاً     األمر، بكوهنا تدابري للرصد أو الشفافية أو بناء الثقة، رهنا مبوافقة الدولة املعنيـة، مث طُـوِّ           

  .مة للدولة املعنية وتكون بذلك ملزِتحقُّقآليات لالستعراض أو املراقبة أو ال
مـا إذا كانـت عمليـات التفتـيش دائمـة أو غــري       ‘١‘: وميكـن تـصنيف عمليـات التفتـيش املـوقعي وفقـا ملعـايري خمتلفـة        

يِّ مناطق تقع خارج حـدود الواليـة القـضائية أل         ما إذا كانت جتري يف أراضي دولة ذات سيادة أو يف             ‘٢‘دائمة؛ و 
غــرض التــصفية؛ لغــرض اإلزالــة أو لوفــق غرضــها، كــالتفتيش األساســي والتفتــيش ‘ ٣‘ودولــة أو خــارج ســيطرهتا؛ 

ويف هذه الفئـة، جنـد      .  إجراء أو طلب التفتيش    ما إذا كانت أنسب ألغراضنا، وفقا للطرائق أو آلليات حتريك         ‘ ٤‘و
                                                 

member/org.ctbto.www://http-. نظر على سبيل املثال القانون األسترايل اخلاص مبعاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويةا  )25(

/resources-legal/states.  
  .١٣؛ الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرة )ح (٢٦انية، الفقرة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، املادة الث    )26(
، ١٩٥٩، ومعاهدة أنتاركتيكا لعام ١٩٥٧على سبيل املثال، النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام انظر،     )27(

عدم انتشار األسلحة النووية لعام ، ومعاهدة ١٩٦٧ومعاهدة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبـي لعام 
، ومعاهدة احلد من التجارب اجلوفية لألسلحة النووية املعقودة بني الواليات املتحدة األمريكية واحتاد اجلمهوريات ١٩٦٨

م التقليدية يف أوروبا لعا ، ومعاهدة القوات املسلحة١٩٧٥، واتفاق سيناء املؤقت لعام ١٩٧٤االشتراكية السوفياتية يف عام 
 بني الواليات املتحدة األمريكية ١٩٩١االستراتيجية واحلد منها املعقودة عام  ، ومعاهدة زيادة ختفيض األسلحة اهلجومية١٩٩٠

، اليت أتاحت أحدث مرجع ١٩٩٣لعام واحتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية، وعلى األخص اتفاقية األسلحة الكيميائية 
  .ملوقعي مبوجب معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويةللتفاوض على أحكام التفتيش ا
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دورية، اليت تشكِّل جـزءا مـن اإلجـراءات االعتياديـة، وقـد تـشمل عمليـات التفتـيش الـروتيين أو                      عمليات التفتيش ال  
  )٢٨(.بناًء على تكليف أو طلبُيحرَّك إجراؤه ، الذي املفاجئ والتفتيش ،العشوائي

ش يعتبـار التفتـ   باوميثل التفتيش املوقعي مبقتضى معاهـدة احلظـر الـشامل املفهـوم األكثـر تطـورا لعمليـات التفتـيش الدوليـة                       
  )٢٩(.ماً تنظيماً صارماًدا من الناحية التكنولوجية ومنظَّتدبريا إلزاميا واستثنائيا ومعق ، نظراً لكونهتحقُّق النهائي للالتدبَري

    
  عمليات التفتيش املوقعي إلزامية  -١-١-٣
  
يش موقعي عندما توافق عليـه اهليئـة    الطرف بالسماح بإجراء تفت احلظر الشامل للتجارب النووية الدولةَ  م معاهدةُ لزُِت

وتكـون الدولـة الـيت تـرفض الـسماح      . منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجـارب النوويـة   مستقبالً  التنفيذية ملا سيصبح    
 ومنظمـة    هـي أيـضا إلزاميـة      احلدود الزمنية املتعلقة بـالتفتيش    و. بإجراء التفتيش املوقعي غري ممتثلة اللتزاماهتا التعاهدية      

ضع لالتفـاق  ختـ يف غضون ستة أيام من تاريخ تلقي طلب التفتـيش املـوقعي، وال    وصول فريق التفتيش     أْي،  بوضوح
وقـد تـؤدي نتـائج التفتـيش إىل تقيـيم مـدى االمتثـال واعتمـاد الـدول                   . مع الدولة املعنية مثل نظـم التفتـيش األخـرى         

التفتيش جملرد إجراء استعراض من قبـل النظـراء         بدالً من أن يكون     ) تصحيحية(األطراف يف املعاهدة تدابري انتصافية      
  .أو لغرض مماثل

    
  مفاجئعمليات التفتيش املوقعي هي عمليات تفتيش   -٢-١-٣
  

واملنـاطق  .  اللتزاماهتـا التعاهديـة    الدولة ممتثلة أنَّ  إنَّ املراد عادةً من التفتيش الروتيين هو ضمان الشفافية أو بناء الثقة ب            
، يكـون توقيـت التفتـيش       ويف كـثري مـن احلـاالت      ). اسـتنادا إىل إعالنـات     (ن معروفـة مقـدما     للتفتيش تكو  اليت ختضع 

تتفـق  ، حيـث  املفـاجئ والعكـس صـحيح يف عمليـات التفتـيش      . أيضا معروفاً مسبقا أو مرهونـا باالتفـاق مـع الدولـة           
  . االشتباه بعدم االمتثالعلى أراضيها عند" مواقع غري معلنة"ا على قبول التفتيش املداهم يف الدول األطراف مسبق

وال جيـوز إجـراء تفتـيش       .  معاهدة احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة علـى إجـراء عمليـات تفتـيش روتينيـة                   وال تنصّ 
ــة للمنظمــة     ــة التنفيذي ــة طــرف يف املعاهــدة ومبوافقــة اهليئ وجيــب أن يــستند الطلــب إىل  . مــوقعي إال بطلــب مــن دول

وهلــذه األســباب، ميكــن . ثنني معــاالويل أو بوســائل تقنيــة وطنيــة أو بــامعــت بواســطة نظــام الرصــد الــدمعلومــات ُج
  )٣٠(.واستثنائيانادرا ، وتكون بذلك حدثا "مفاجئعمليات تفتيش "اعتبار عمليات التفتيش املوقعي 

    

                                                 

 ,S. Sur, Verification of Current Disarmament and Arms Limitation Agreements: Ways, Means and Practicesانظر   )28(

1991, page 34.  
  .Dahlman, Mykkelveit and Haak, op cit, page 138انظر   )29(
، يف املرجع (UNIDIR, VERTIC) تحقُّقتحدة لبحوث نزع السالح ومركز معلومات تكنولوجيا الانظر معهد األمم امل  )30(

  .٢٥د به سابقا، الصفحة املستشَه
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  دة من الناحية التكنولوجيةعمليات التفتيش املوقعي معقَّ  -٣-١-٣
  

جـرى السـتبانة    التفتـيش الـذي يُ    أنَّ  تفجري نووي يعـين ضـمناً       لزوما إجراء    إنَّ التعقّد التكنولوجي الذي ينطوي عليه     
نـه  حيتاج إىل تطبيق تقنيـات متكّ من شأنه أن ما إذا كان قد حدث تفجري من هذا القبيل مبا يشكِّل انتهاكاً للمعاهدة     

 مـن اجلـزء الثـاين مـن     ٦٩رة وأنشطة التفتيش وتقنياته مشروحة بالتفصيل يف الفق  .  مبصداقية الغرض منه ق  من أن حيقِّ  
ــصرية وصــوال إىل أخــذ ال    ،الربوتوكــول ــة الب ــالتحليق للمالحظ ــدأ ب ــات وتب ــاحلفر   عيِّن ــسيزمي ف ــسح ال ــة مث امل .  البيئي

حليلولـة دون فقـدان أدلـة تفجـري         من أجـل ا   ى أن يكون التفتيش املوقعي تدبريا سريع التنفيذ         الوقت نفسه، ُيتوخّ   ويف
ونـشر مـا يلـزم      يف حـدود فتـرة قـصرية جـداً، أن تكـون املنظمـة علـى أهبـة االسـتعداد             لذا، يلزم،  )٣١(.نووي مزعوم 

  .دعموتقدمي الالستقبال ل، وأن تكون الدولة الطرف جاهزة  بالتفتيش من املعدات والعاملنيللقيام
    
  عمليات التفتيش منظمة تنظيما صارما  -٤-١-٣
  
 الدولـة الطـرف     وحقـوق اً ضـرورياً بـني متطلبـات التفتـيش املـوقعي            توازنـ  معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية    قيم  ُت

ا بذلـه املتفاوضـون مـن جهـود حلمايـة      وتعبِّـر أحكـام املعاهـدة عمّـ    . محايـة مـصاحلها األمنيـة الوطنيـة       يف  موضع التفتـيش    
ه، تكـون حقـوق     عليـ بنـاًء   و.  والـردع  تحقُّـق ال لل تـدبري فعَّـ    مـع الـتمكّن يف الوقـت نفـسه مـن إرسـاء            التقّحم  الدولة من   

وعلـى وجـه اخلـصوص، حيـق للدولـة          . دة حتديـداً واضـحا    والتزامات فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش حمـدَّ        
وُتعـّين مـرافقني لفريـق التفتـيش     عـة   اجملمَّعيِّنـات وتفحـص البيانـات وال  الطرف موضع التفتيش أن تراقب أنشطة التفتيش    

  .اسة ومتنع إفشاء املعلومات السرية اليت ال تتصل بالغرض من التفتيشواقع احلّسوتتخذ تدابري حلماية التجهيزات وامل
    
  إجراءات عمليات التفتيش املوقعي مبوجب معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية  - ٢- ٣
  

 التنفيـذي   لـسُ  إجرائـه اجمل   عندما يوافق علـى   جتري املنظمة املقبلة ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية تفتيشا موقعيا           
ن املخطط العـام  ذه الوثيقة جدوال يبيِّهبن املرفق األول ويتضمَّ. ي طلب من دولة طرف يف املعاهدة  للمنظمة، عقب تلقّ  

  .لعملية التفتيش املوقعي
    
  مبادئ عامة  -١-٢-٣
  

فتــيش الغــرض الوحيــد مــن التأنَّ  مــن املــادة الرابعــة، علــى ٣٥تــنص الفقــرة . الغــرض مــن عمليــة التفتــيش  •  
 تفجري نووي آخـر قـد       املوقعي هو توضيح ما إذا كان تفجري من تفجريات جتارب األسلحة النووية أو أيُّ             

ميكـن أن تـساعد يف   وقـائع  والقيـام، قـدر اإلمكـان، جبمـع أيـة       ،للمعاهـدة ل انتـهاكا  أجري على حنو يـشكِّ  
تعمال التفتـيش املـوقعي أو   والقـصد مـن هـذه الـصياغة هـو منـع إسـاءة اسـ         .منتهك حمتمـل أيِّ حتديد هوية  

تـستخدم طلبـات    "أن  مبقتـضاها   األمـم املتحـدة، وينبغـي       أقّرهتـا    اليت   تحقُّقالتعسُّف فيه، متاشيا مع مبادئ ال     
                                                 

أثناء التفاوض على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، حدَّد فريُق اخلرباء املعّين للنظر يف اخلصائص القابلة للكشف يف التفجريات   )31(
الصدمات الالحقة والغازات اخلاملة ": يكون الزمن عنصرا حامسا فيها" التالية كمظاهر يناريوهات املراوغة يف خمتلف البيئات املسائلَالنووية وس

  .١٦١الصفحة ، R. Johnsonانظر . املشعة مثل غاز الزينون واألرغون واألشياء البشرية الصنع اليت ميكن أن ختّبأ أو حتّور بسرعة
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تـدابري  وتـرد   . "حـاالت التعـّسف   ب  التفتيش حـصرا ألغـراض تبـيُّن مـدى االمتثـال، مـع احلـرص علـى جتنّـ                  
 طلبـات التفتـيش   ُتبقـى ، اليت تقتـضي مـن الـدول األطـراف أن             من املادة الرابعة   ٣٦إضافية يف الفقرة    محاية  

وجيــوز للمجلــس . املــوقعي يف داخــل نطــاق املعاهــدة ومتتنــع عــن تقــدمي طلبــات ال أســاس هلــا أو تعــسفية   
  )٣٢(.التنفيذي أن يتخذ تدابري انتصافية ضد الدولة الطرف الطالبة يف حالة الطلبات العابثة أو التعسفية

 لوالية أو سـيطرة واحـدة   منطقة تكون خاضعةًأيِّ جيوز إجراء تفتيش موقعي يف     . ملوقعيالتفتيش ا منطقة    •  
دولـة طـرف أو    يِّ  أو أكثر من الـدول األطـراف يف املعاهـدة أو تكـون خـارج نطـاق الواليـة القـضائية أل                     

  )٣٤(. كيلومتر مربع١ ٠٠٠ وال جيوز أن تتجاوز مساحة منطقة التفتيش )٣٣(.سيطرهتاخارج 
 فريـق التفتـيش مـن     العام ملنظمـة معاهـدة احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة أعـضاءَ         خيتار املديرُ . التفتيشفريق    •  

 وجيب قصر   )٣٥(.قائمة املفتشني ومساعدي التفتيش الذين ُيرّشحهم املدير العام أو ترّشحهم الدول األطراف           
أثنـاء القيـام بأعمـال      شا، فيمـا عـدا      مفّت ٤٠ يتجاوز   عددهم على احلد األدىن الالزم إلجراء التفتيش، على أالّ        

  )٣٦(.هبااحلفر، إن اضطلع 
 يوما اعتبارا من تـاريخ موافقـة اجمللـس التنفيـذي علـى      ٦٠يكون التفتيش ملدة ال تتجاوز  . مدة التفتيش   •  

 يومـا، إذا  ١٣٠ يومـا إضـافية، حبيـث ال يزيـد اجملمـوع علـى              ٧٠وجيوز متديـدها لفتـرة      . طلب التفتيش 
  )٣٧(.تفتيش ذلك وجرت املوافقة عليه بأغلبية أصوات مجيع أعضاء اجمللس التنفيذيطلب فريق ال

، تـضع اتفاقيـة احلظـر حـدودا زمنيـة صـارمة             ١يف املرفق   يتبيَّن  حسبما  . حلدود الزمنية للتفتيش املوقعي   ا  •  
 منتـهى   ونظرا ألمهيـة العمـل الفـوري، يكـون احتـرام تلـك احلـدود الزمنيـة يف                 . إلجراء التفتيش املوقعي  

  : هامة على وجه اخلصوصواألمور التالية. األمهية ليكون التفتيش ذا مصداقية
  )٣٨( ساعة من تلقي طلب إجراء تفتيش موقعي؛٩٦يتخذ اجمللس التنفيذي قرارا يف غضون   ○    
  )٣٩(يصل فريق التفتيش إىل نقطة الدخول للتفتيش يف غضون ستة أيام من تلقي الطلب؛  ○    
  )٤٠( ساعة من وصوله إىل نقطة الدخول؛٣٦تيش إىل منطقة التفتيش يف غضون يصل فريق التف  ○    

                                                 

مطالبة الدولة ) أ: (وميكن أن تشمل تلك التدابري ما يلي. ٦٧ظر الشامل للتجارب النووية، املادة الرابعة، الفقرة معاهدة احل  )32(
تعليق حق الدولة الطرف الطالبة يف أن تطلب إجراء تفتيش موقعي ) ب(الطرف الطالبة بتسديد تكلفة أي حتضريات للتفتيش، و

  .لطرف الطالبة يف العضوية يف اجمللس التنفيذي ملدة من الزمنتعليق حق الدولة ا) ج(ملدة من الزمن، و
  .٥؛ والربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرة ٣٤معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، املادة الرابعة، الفقرة   )33(
  .٣معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرة   )34(
  .١٥ و١٠ الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرتان معاهدة احلظر  )35(
  .٩معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرة   )36(
  .٤معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرة   )37(
  .٤٦نووية، املادة الرابعة، الفقرة معاهدة احلظر الشامل للتجارب ال  )38(
  .٥٣معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، املادة الرابعة، الفقرة   )39(
  .٥٤معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرة   )40(
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 سـاعة مـن وصـول فريـق التفتـيش           ٧٢تبدأ أنشطة التفتيش يف منطقة التفتيش يف موعد ال يتجـاوز              ○    
  )٤١(.إىل نقطة الدخول

لطـرف  يفـرض عـدد مـن األحكـام علـى الدولـة ا            . دعم إجرائـه  بـ ع التفتـيش    الدولة الطـرف موضِـ     التزام  •  
ويوجـد التـزام    )٤٢(. صارما بأن متكّن من إجـراء التفتـيش وتـساعد عليـه وتيـّسره              التزاماموضع التفتيش   

أيضا بتوفري، أو باختاذ الترتيبات لتوفري، أسباب الراحة الالزمة لفريق التفتـيش، مثـل وسـائل االتـصال،                  
 )٤٣(.م، والرعايـة الطبيـة    وخدمات الترمجـة الـشفوية، وسـبل النقـل، وأمـاكن العمـل، والـسكن، والطعـا                

 ومن املؤكـد أنـه يـؤدي        )٤٤(ويشكل مدى التعاون مع فريق التفتيش جزءا من التقرير املتعلق بالتفتيش،          
  .اجمللس التنفيذي هلذه املسألة دوراً مهما يف دراسة

تقــضي املعاهــدة بــأن ُتجــرى أنــشطة  .  فريــق التفتــيش يف تنفيــذ األنــشطة بأقــل قــدر مــن الــتقّحم التــزام  •  
 بأقـل قـدر ممكـن مـن الـتقّحم مبـا يّتـسق مـع حتقيـق الفريـق أهـداف َمَهّمتـه بفعاليـة ويف الوقـت                              تحقُّقلا

وتقضي املعاهدة أيضا بـأن يـسعى فريـق التفتـيش إىل التقليـل بقـدر اإلمكـان مـن التـدخل يف                       . املناسب
  )٤٥(.العمليات العادية للدولة الطرف موضع التفتيش

    
  وقعياستهالل التفتيش امل  -٢-٢-٣
  

  )٤٦(طلب التفتيش املوقعي
  

وقـد ُصـمِّم نظـام      . يبدأ التفتيش املوقعي دائمـا بطلـب مـن دولـة طـرف يف اتفاقيـة احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة                       
املـسألة  دولة طرف أن تطلب إجراء تفتيش مـوقعي لتوضـيح           يِّ   وأل ،الرصد الدويل للكشف عن األحداث املشبوهة     

وكمبدأ عام مـن مبـادئ املعاهـدة، ال حيـق ال ملركـز البيانـات الـدويل                  . رها هذا النظام  على أساس املعلومات اليت يوفّ    
مركـز البيانـات الـدويل      أنَّ  حـدث، ذلـك     أيِّ  وال لألمانة الفنيـة ملنظمـة املعاهـدة إصـدار أحكـام فيمـا يتعلـق بطبيعـة                   

 إجـراء  تتخـذ أيَّ  هـي الـيت     طـراف   لـدول األ  او. تقتصر مهمته على مجع البيانات وحتليلها وإتاحتها للـدول األطـراف          
وجيوز أيضا أن يستند الطلب إىل معلومات يتم احلصول عليها بوسائل تقنية وطنية علـى حنـو يتفـق مـع       . تراه مالئما 

  )٤٧(.مبادئ القانون الدويل املعترف هبا عموما أو إىل مزيج من هذه املعلومات وبيانات نظام الرصد الدويل

                                                 

  .٥٧معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرة   )41(
  .٥٨؛ والربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرة ٥٩ و٥٧معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، املادة الرابعة، الفقرتان   )42(

  .١٢ و١١تان معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقر (43)
  .٦٢ الثاين، الفقرة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء  )44(
  .٢؛ انظر أيضا املادة الرابعة، الفقرة ٥٨معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرة   )45(
  .٤١؛ والربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرة ٣٨-٣٤معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، املادة الثانية، الفقرات   )46(
اآلنف الذكر، املرجع ، يف R. Johnson و،٥ا معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، املادة الثانية، الفقرة انظر أيض  )47(

  .، بشأن املناقشات املتعلقة بالوسائل التقنية الوطنية أثناء التفاوض على املعاهدة١٦٩ الصفحة
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أمـا  .  على أن تـضطلع الـدول األطـراف، ولـيس املنظمـة، مبـسؤولية تقـدير مـدى االمتثـال             اتُّفق أثناء املفاوضات  قد  و
خماوف بعض الدول من أال تكون لديها املوارد الالزمة للتحليل وإصدار األحكام على أساس البيانـات الـواردة مـن                   

فــرز بالبيانــات الــدويل األحــداث وإلــزام مركــز لفــرز مركــز البيانــات الــدويل، فقــد عوجلــت بإرســاء معــايري قياســية  
  )٤٨(.األحداث الوطنية وتقدمي املساعدة التقنية عند الطلب

ينبغـي تـضمني هـذا      كمـا   . وينبغي تقدمي الطلب يف آن معا إىل اجمللـس التنفيـذي ملنظمـة املعاهـدة وإىل مـديرها العـام                   
قتـرح تفتيـشها، وبيئـة احلـدث        إحداثيات موقع احلدث، والدولة الطرف وحدود املنطقة امل       : الطلب املعلومات التالية  

ومجيــع البيانــات الــيت يــستند إليهــا الطلــب،   والوقــت املقــدَّر لوقــوع احلــدث الــذي حــّرك تقــدمي الطلــب،   احملتملــة، 
  .أو أسباب عدم إجرائهاأجريت عملية تشاور وتوضيح أيِّ مراقب مقترح، ونتائج أيِّ  معلومات تفصيلية عنو
    

  األعمال التحضريية للتفتيش
  

 األعمال التحضريية للتفتيش، مبا فيها االتصال بالدولة الطرف موضع التفتيش خبـصوص كـل األغـراض املتـصلة       تبدأ
 املـذكورة أعـاله، وذلـك حـىت قبـل موافقـة             )٤٩(هبذا التفتيش، حاملا يتأكّد املدير العـام مـن اسـتيفاء الطلـب للـشروط              

الالزمة تأهبا لوصول فريـق التفتـيش ومعداتـه عنـد نقطـة           يتسّنى اختاذ الترتيبات    لكي  اجمللس التنفيذي على التفتيش،     
  .الدخول يف غضون مهلة الستة أيام املطلوبة، بعد تلقي الطلب

    
  )٥٠(القرار الذي يتعّين على اجمللس التنفيذي اختاذه

  
  جـاوز  على اجمللس التنفيذي أن يبـدأ فـوراً يف النظـر يف طلـب التفتـيش وأن يتخـذ قـرارا بـشأنه يف غـضون فتـرة ال تت                             

. ث من الدولـة الطـرف املطلـوب تفتيـشها         احلَدعن   ويف هذه األثناء، يستوضح املدير العام        )٥١(.يه ساعة بعد تلقّ   ٩٦
رت الدولة الطرف الطالبة سحب الطلب بناء علـى اإليـضاح املقـدم، أو إذا مل يوافـق اجمللـس التنفيـذي علـى              قرَّ وإذا

  . إجراء آخر بشأن الطلبالطلب، ُتوقف األعمال التحضريية وال ُيتخذ أيُّ
بـالغ عـددهم    دا مـن بـني أصـوات أعـضاء اجمللـس التنفيـذي ال              صـوتا مؤيِّـ    ٣٠مبا ال يقـل عـن     وعند املوافقة على التفتيش     

أخـرى، موقـع منطقـة التفتـيش وحـدودها،       أمـور    يصدر املدير العام تكليفا بالتفتيش ُيحّدد فيه، ضمن          )٥٢(،عضواً ٥١
                                                 

، الصفحات R. Johnson؛ انظر أيضا ٢٢-١٨الفقرات معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء األول،   )48(
  .٧٦، الصفحة O. Dahlman و،١٥٧-١٥٥

  .٤١معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، املادة الرابعة، الفقرة   )49(
  .٤٦-٣٩معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، املادة الرابعة، الفقرات   )50(
ضى اتفاقية األسلحة الكيميائية، اعتمدت معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية إجراء  مبقتاملفاجئخالفا لعمليات التفتيش   )51(
للتفتيش املوقعي الذي يتطلب تصويتا إجيابيا من اجمللس التنفيذي للسماح باملضي قدما يف التفتيش، بدالً من إجراء " الضوء األخضر"
ويف كلتا احلالتني، يشترط احلصول على . ت اجمللس التنفيذي لوقفهالذي يسمح للتفتيش باملضي قدما ما مل يصوِّ" الضوء األمحر"

  .ا جيعل احلد األدىن املطلوب عاليا جداًممغالبية كبرية من أصوات مجيع أعضاء اجمللس التنفيذي، 
 أثناء التفاوض، ثالثة أمخاس أعضاء اجمللس التنفيذي، كحل وسط بني املوقفني اللذين فضلتهما وفود خمتلفةالعدد يشكّل هذا   )52(

 من معاهدة احلظر الشامل، فيما خيص قرارات اجمللس ٣٦ -أغلبية الثلثني أو األغلبية البسيطة، الواردان يف املادة الثانية :ومها
  .١٧٠، الصفحة R. Johnsonانظر أيضا . التنفيذي يف األمور اجلوهرية واألمور اإلجرائية، على التوايل
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ر االضطالع هبا، ونقطة الدخول لوصول الفريق واملعدات، وأمساء أعضاء فريـق التفتـيش،              وأنواع أنشطة التفتيش املقر   
ر الدولة الطرف موضع التفتـيش بـالقرار، مـع تبيـان تـاريخ ووقـت وصـول                   وُتخطَ )٥٣(.وقائمة املعدات اليت ستستخدم   

  )٥٤(.فريق التفتيش
    
  الدعم والتعاون من جانب الدولة الطرف موضع التفتيش  -٣-٢-٣
  

علــى الدولــة الطــرف موضــع التفتــيش، عنــد تلقيهــا اإلخطــار بــالتفتيش مــن املــدير العــام، أن تــسمح بــإجراء تفتــيش  
أن تبـذل كـل   التزامـا   وزيادةً على ذلك، حيق للدولـة الطـرف موضـع التفتـيش ويتعـّين عليهـا             )٥٥(.إقليمهاموقعي يف   

 وبعبـارات   )٥٦(.ش من إجنـاز مَهمَّتـه حتقيقًـا هلـذه الغايـة           جهد معقول إلثبات امتثاهلا للمعاهدة، وأن متكِّن فريق التفتي        
  :أدّق، ُيقصد من هذه االلتزامات ما يلي

  )٥٧(.ضمان دخول فريق التفتيش فور وصوله إىل نقطة الدخول  •  
وحيـق للدولـة الطـرف    . السماح بإدخال معـدات التفتـيش دون قيـود عنـد الوصـول إىل نقطـة الـدخول                 •  

املعدات قد وافق عليها مـؤمتر الـدول األطـراف واعتمـدهتا األمانـة الفنيـة                أنَّ   د من موضع التفتيش التأكّ  
 وجيوز للدولة الطرف موضع التفتيش أن تستبعد املعدات الـيت           .على اعتبار أهنا معايرة ومصونة وحممية     

  )٥٨(.ال تتوافق ووالية التفتيش أو اليت مل ُتعتمد ومل ُيصدَّق عليها

رورية لفريـق التفتـيش، مثـل وسـائل االتـصال، وخـدمات الترمجـة الـشفوية،                 تأمني أسـباب الراحـة الـض        •  
  )٥٩(.ووسائل النقل، وأماكن للعمل، والسكن، والطعام، والرعاية الطبية

ــسرية والترتيبــات        •   عقــد جلــسة إحاطــة لتعريــف فريــق التفتــيش مبنطقــة التفتــيش وبقــضايا الــسالمة وال
  )٦٠(.ية لعملية التفتيشلوجستال

  )٦١(.ملساعدة وضمان الوصول اآلمن لفريق التفتيش واملعدات إىل منطقة التفتيشتقدمي ا  •  

  )٦٢(.توفري ممثل لالتصال بفريق التفتيش  •  

  )٦٣(.مساعدة فريق التفتيش طوال التفتيش وتسهيل مهمته  •  

                                                 

  .٥٤تجارب النووية، املادة الرابعة، الفقرة معاهدة احلظر الشامل لل  )53(
  .٤٣ و٤٢؛ الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرتان ٥٥معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، املادة الرابعة، الفقرة   )54(
  .٥٦معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، املادة الرابعة، الفقرة   )55(
  .٥٧ووية، املادة الرابعة، الفقرة معاهدة احلظر الشامل للتجارب الن  )56(
  .٤٥معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، املادة الرابعة، الفقرة   )57(
  .٥١ و٥٠معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرتان   )58(
حلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، منظمة معاهدة ا. تسّدد املنظمة هذه النفقات للدولة الطرف موضع التفتيش  )59(

  .١٢و ١١اجلزء الثاين، الفقرتان 
  .٥٢معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرة   )60(
  .٥٤معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرة   )61(
  .٦١ارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرة معاهدة احلظر الشامل للتج  )62(
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  )٦٤(.توفري معدات التفتيش اليت يكون قد طلبها املدير العام  •  

داخل منطقة التفتيش والـسماح لـه بالتنقـل فيهـا دون عوائـق إلجـراء             متكني فريق التفتيش من الوصول        •  
  )٦٥(.األنشطة التفتيشية

بذل كل جهد معقول للوفاء مبتطلبات َمَهمَّة التفتيش بوسائل بديلة حني يكون الوصول مقيـدا حلمايـة      •  
  )٦٧(. أوجه غموض تنشأ خالل التفتيشوتقدمي توضيحات لتبديد أيِّ )٦٦(.منشآت حّساسة

 )٦٨(.ة فريـق التفتـيش ومراقبـة األنـشطة التفتيـشية     ملرافقـ للدولة الطرف طالبة التفتـيش أن تـسمِّي مراقبـاً         •  
فإذا وافقت الدولة الطرف موضع التفتيش علـى املراقـب املقتـرح، وجـب عليهـا منحـه حـق الوصـول،                 

  )٦٩(.وله أن يتمتع عندئذ باالمتيازات واحلصانات املنصوص عليها يف املعاهدة

وز ألعــضاء فريــق التفتــيش االتــصال بعــضهم بــبعض وباألمانــة الفنيــة للمنظمــة، باســتخدام معــداهتم  جيــ  •  
ا أن متــنحهم وعلــى الدولــة الطــرف موِضــع التفتــيش إمَّــ . اخلاصــة باالتــصال املعتَمــدة واملــصدَّق عليهــا 

  )٧٠(.لتفتيشر معدات من عندها ليستخدمها فريق اا أن توفّموافقتها على استخدام هذه املعدات وإمَّ
    
    أنشطة التفتيش وتقنياته  -٤-٢-٣

وللدولـة الطـرف   . هلا حـسب االقتـضاء  ُتجرى أنشطة التفتيش على أساس خطة تفتـيش يـضعها فريـق التفتـيش ويعـدّ      
موضع التفتيش أن تـزوِّد فريـق التفتـيش، طيلـة عمليـة التفتـيش، مبعلومـات أو إيـضاحات أو بيانـات تتعلّـق باحلـدث                           

ويأخذ فريق التفتـيش هـذه التفـسريات يف    . ناحية أخرىأيِّ  من  الطلب أو هلا صلة بالتفتيشريك حتب يفالذي تسبّ 
  )٧١(.يف تقريره عن التفتيش أيضا احلسبان لتطوير خطة التفتيش وُيدرجها

مات يف منطقـة التفتـيش، يـشار إليهـا      تطبيـق أنـشطة التفتـيش وتقنياتـه اجملـال لفريـق التفتـيش بالبحـث عـن سِـ            ويتيح
 علــى إجــراء تفجــري نــووي  يــدلّراًبــصمات أو آثــار قابلــة للمالحظــة أو مظــاهر شــذوذ، قــد تكــون مؤّشــ: لتعــابريبا

ق ذلـك كلـه فإمنـا يتوقـف علـى عـدد مـن العوامـل، مبـا يف ذلـك البيئـة الـيت                          ا كيف ُيطبَّـ   أمَّ. انتهاكا ألحكام املعاهدة  
  )٧٢(.التفجري أجري فيها أنَّ ُيفترض

                                                 

  .٥٩معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، املادة الرابعة، الفقرة   )63(
  .٥٩معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرة   )64(
  .٥٧قرة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، املادة الرابعة، الف  )65(
  .٨٨معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرة   )66(

  .٦١معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرة  (67)
  .٦٨-٦٣معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرات   )68(
  .٣١؛ والربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرة ٦١ احلظر الشامل للتجارب النووية، املادة الرابعة، الفقرة معاهدة  )69(
  .٦٢معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرة   )70(

  ).و) (ج (٦٠معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرة  (71)
ز بني جتربة نووية أجريت يف الغالف اجلوي، أو على سطح األرض أو قريبا منه، أو حتت املبدأ، ميكن للمرء أن ميّيمن حيث  (72)

وكل من هذه املواضع املختلفة احملتملة إلجراء التجارب يقتضي تنويعات يف . سطح األرض، وبالقرب من سطح احمليط أو يف أعماقه
  .يش الالزمة جلمع الوقائع الوثيقة الصلة بتحديد ما إذا كان قد حدث تفجري نووياستخدام تقنيات التفت
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 تنقسم أنشطة التفتيش وتقنياته إىل مرحلتني، وتبـدأ باملرحلـة           )٧٣( بأقل تقّحم ممكن،   تحقُّقبري ال وعمال مببدأ تنفيذ تدا   
 وبعــض هــذه التقنيــات يلــزم لتــضييق  .مــا مث تنتقــل، إذا لــزم األمــر فحــسب، إىل املرحلــة األكثــر تقحمــا  األقــل تقّح

  )٧٤(.لحدثمساحة البحث، يف حني يوفر بعضها اآلخر مؤشرات تدل على الطابع النووي ل
 ، التقنيات التاليـة   "فترة التفتيش األولية  " يوما األوىل من التفتيش، أو       ٢٥وميكن أن يستخدم فريق التفتيش، خالل الـ      

،  واملالحظـة البـصرية    حتديـد املوقـع؛    :)ه(إىل  ) أ (٦٩املذكورة يف اجلزء الثاين من بروتوكـول املعاهـدة يف الفقـرات             
ــك   ــا يف ذل ــدد األطيــ  مب ــصوير املتع ــراء،  اف والت ــعة دون احلم ــاتأخــذ  والقياســات باألش ــة وحتليلــ  عيِّن ــن البيئ  ،ها م

 يومـا   ٢٥الــ فتـرة   تقرير التفتيش املرحلي الذي يعده فريق التفتيش بعد         تقدمي  وعقب   .السيزمولوجي السليب  الرصدو
 )٧٥(.وقـف التفتـيش   ) األغلبيـة البـسيطة جلميـع أعـضائه       (ر بأغلبيـة األصـوات      األوىل، جيوز للمجلس التنفيذي أن يقرّ     

 املـــذكورة يف اجلـــزء الثـــاين مـــن الربوتوكـــول يف اســـتمر التفتـــيش وجـــاز عندئـــذ اســـتخدام التقنيـــات التاليـــة  وإالّ،
رسم خرائط للمجال املغنطيـسي وجمـال       والقياس السيزمي للرنني وإجراء مسوح سيزمية نشطة         :)ز(و) و( الفقرتني

  . الكهربائية)ةالناقلّي(ة املوصلّيوقياسات ) رادار باطن األرض(اجلاذبية، وأخذ قياسات برادار خمترق لألرض 
    

  حتديد املوقع
  

وإضافة إىل ذلـك، يعـد حتديـد املوقـع          . يقوم فريق التفتيش بتحديد املوقع من أجل التأكد من حدود موضع التفتيش           
ا عمليـة تـدعم أيـضا       عملية أساسية لتوجيه مسارات وتنقالت فريق التفتيش ضمن منطقة التفتـيش؛ عـالوة علـى أهنـ                

توثيقها، وذلك مـثال بتعـيني مواقـع الـسمات وأوجـه الـشذوذ ذات الـصلة بـالتفتيش                   ببأنشطة تفتيشية أخرى و   القيام  
  .املوقعي املالحظة ومواضع عالمات القياسات ضمن منطقة التفتيش

    
  املالحظة البصرية

  
مـثال  (جـري وكيـف      تدل على التفجري وأين أُ     ف األعمال التحضريية لتفجري نووي وكذلك إجراؤه بصمات       قد ختلِّ 

مواضع تثبيت املعدات واألدوات ومعـدات التـشخيص والكـبالت ومسـات نظـام االحتـواء والتـدابري األمنيـة الوقائيـة                   
آثـار قابلـة   أيِّ والغـرض مـن املالحظـة البـصرية هـو العثـور علـى        ) واألعمال التحضريية السطحية واملنـشآت واملبـاين    

  .قهاللمالحظة وتوثي
وإضــافة إىل املالحظــة البــصرية الــيت يقــوم هبــا مفــتش يستقــصي بعينيــه تــضاريس املنطقــة، تــسمح املعاهــدة بالتــصوير 

 وبتطبيــق تقنيــة .الفيــديوي أو الــساكن، والتــصوير املتعــدد األطيــاف، مبــا يف ذلــك القياســات باألشــعة دون احلمــراء 
                                                 

 إىل معلومات موضوعية، وتقتصر على موضوع هذه املعاهدة، وُيضطلع هبا على أساس االحترام تحقُّقتستند أنشطة ال"  )73(
الة  فعَّبطريقةشى وبلوغ أهداف هذه األنشطة م ممكن يتماالكامل لسيادة الدول األطراف، وبالطريقة اليت تنطوي على أقل تقّح

  .٢ املعاهدة، املادة الرابعة، الفقرة ".تحقُّقومتتنع كل دولة طرف عن أي إساءة استعمال للحق يف ال. ويف الوقت املناسب
عتربه ضروريا حيثما أمكن، يبدأ فريق التفتيش بأقل اإلجراءات تقّحما، مث ينتقل إىل إجراءات أكثر تقحما حسبما ي] و"[  )74(

؛ انظر ٥٨املادة الرابعة، الفقرة  املعاهدة،." عاهدةفقط جلمع املعلومات الكافية لتوضيح القلق بشأن عدم االمتثال احملتمل هلذه امل
  .٧٠ و٦٩الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرتان أيضا 

  .٤٧معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، املادة الرابعة، الفقرة   )75(
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ة تـدل علـى جتربـة نوويـة حتـت سـطح األرض، ومـن          القياسات باألشعة دون احلمراء، ميكن كـشف بـصمات حمتملـ          
بها حتركات املركبات وأعمال احلفـر الـيت تـؤدي إىل حـدوث تغـريات يف                ذلك مثال االضطرابات السطحية اليت تسبّ     

  .اخلصائص اهليدرولوجية والسطحية
    

  قياس النشاط اإلشعاعي
  

ويـشتمل هـذا   ". نظاما لرصـد النويـدات املـشعة    "فتيش املوقعي اخلاصة بكشف اإلشعاعات      تميكن أن ُتعترب تقنيات ال    
النظام على تقنيات للبحث عن أوجه شذوذ يف النويدات املشعة والعثور عليها يف منطقة التفتـيش مـن أجـل اسـتبانة                     

ويتطلــب البحــث عــن النــشاط . نــة الــيت قــد تــدل علــى حــدوث الــتفجري النــووي احلــديث العهــدالنظــائر املــشعة املعيَّ
صة لكشف كمية النظائر املشعة ووجودها وأنواعها ومقاديرها يف منطقـة البحـث؛ وميكـن               تخّصاإلشعاعي أجهزة م  

  .تطبيق هذه التقنيات على األرض أو من اجلو
    

   البيئية وحتليلهاعيِّناتأخذ ال
  

د  اجلوامـ  عيِّنـات  مـن البيئـة، مبـا يف ذلـك           عيِّنـات شعاعي، ميكـن أخـذ      إضافة إىل عمليات قياس مستويات النشاط اإل      
 عيِّنـات ولكـن جيـوز نقـل ال      .  يف املوقع  عيِّناتل ال ن على فريق التفتيش أن حيلّ     وحيثما ميكن، يتعيّ  . والسوائل والغازات 

 ن فريـق التفتـيش بوضـوح      نـة باالسـم، إذا مـا بـيَّ        من أجل حتليلها خارج املوقع يف اثنني على األقل من املختربات املعيَّ           
مؤشـرات خبـصوص الطـابع النـووي         وحتليلـها    عيِّنـات  ويـوفر أخـذ ال     )٧٦(.يف املوقع التحليل الالزم ال ميكن إجراؤه      أنَّ  
  .ث الذي كان منطلقا للتفتيشللحد

    
    الرصد السيزمولوجي السليب

تقتـرن بارختـاء    ) صدمات الحقة (ميكن استخدام تقنية الرصد السيزمولوجي السليب لتسجيل أحداث سيزمية صغرية           
. رة يف فّوهـة التجويـف ومدخنتـها مـن جـراء تـأثري انفجـار حتـت سـطح األرض             اإلجهاد الصخري واسـتقرار احلجـا     

الصدمات الالحقـة الـيت تعقـب تفجـريا نوويـا حتـت سـطح األرض قـد تنـتج أيـضا عـن عمليـة اهنيـار تقتـرن                               أنَّ   كما
  مـع  وتستمر الصدمات الالحقة مبعدل متناقص مطّرد ألسـابيع يف أعقـاب الـتفجري،            . بتجويف أحدثه ذلك االنفجار   

ــشّدهــذا املعــدل يتوقّــ أنَّ  ــتفجري   ف ب ــؤرة ال ــالقرب مــن ب ــوجي ب وميكــن أن يــساعد الرصــد  . ة علــى التكــوين اجليول
السيزمولوجي السليب علـى حتديـد حـدوث تفجـري أو هـزة أرضـية باالسـتناد إىل االخـتالف يف اإلشـارات الـسيزمية                         

  .ثنياملرتبطة هبذين احلَد
    

                                                 

  .١٠٤-٩٧ات معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقر (76)
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سيزمي للرنني، واملسوح السيزمية النشطة، ورسم خرائط اجملال املغنطيـسي وجمـال            القياس ال : تقنيات فترة االستمرار  
   الكهربائيةاملوصليةاجلاذبية، واالستكشاف الراداري االختراقي لألرض وقياسات 

مـن صـنع   ( أشـياء اصـطناعية   تنتمي هذه التقنيات إىل فئة التقنيات اجليوفيزيائية اخلاصة بكشف أوجه الشذوذ أو أيِّ    
وُيبحث باستخدام بعض هذه التقنيات عن أشياء مستهدفة بـالقرب          . قترن بالتفجري النووي  يميكن أن   ، مما   )ساناإلن

 آثـار خملّفـات     من سطح األرض، كالكابالت وأغلفة أنابيب احلفر، يف حني ُيقصد باستخدام بعضها اآلخـر كـشفُ               
ّرغــة، وفجــوة االنفجــار، واملدخنــة الركاميــة فجــوات احلفــر املف(الــسمات املوضــعية األطــول عمــرا اجلوفيــة العميقــة 

  ).وبقعة احلجارة، والفجوة الِقّمية، واالنكسارات املوضعية
التبــاين احليِّــزي يف احلقــل املــوجي الــسيزمي  والغــرض املقــصود مــن تقنيــة القيــاس الــسيزمولوجي الــرنيين هــو قيــاس   

سح الـسيزمي النـشطة إىل حتديـد فجـوة          وهتـدف طرائـق املـ     . بالقرب مـن سـطح األرض يف مـساحة البحـث املـضّيقة            
  .تفجري حتت سطح األرض والبقعة احمليطة

ا استخدام تقنية مسوح اجملال املغنطيسي من أجل حتديد موضع تفجـري نـووي حتـت سـطح األرض مـشتبه فيـه فيـستند                         أمَّ
والـسبب الرئيـسي السـتخدام    . رضمواد مغنطيسية ضمن اجملال املغنطيـسي لـأل  أيِّ إىل حالة املغنطة املستحثَّة اليت تنتج يف  

مظـاهر  وُيقصد مـن رسـم خـرائط جمـال اجلاذبيـة كـشف              . هذه التقنية هو البحث عن أشياء من صنع اإلنسان قليلة الغور          
، تــؤدي إىل  يف بــاطن األرضع الكتــل الــصخرية وحتوالهتـا يف منطقــة الــتفجري اجلـويف  شـذوذ حــاّدة ناجتـة عــن إعــادة تـوزّ   

ا تقنيـة القيـاس بـالرادار املختـرق         أمَّـ . رات الحقـة تطـرأ علـى جمـال اجلاذبيـة املوضـعي            الكثافة وحتوّ تباينات غري معهودة يف     
تالفيـة ُتـستخدم لتقيـيم مواضـع وأعمـال األشـياء املطمـورة،         إفهـي طريقـة جيوفيزيائيـة غـري         ) رادار باطن األرض  (لألرض  

 وتـساعد قياسـات املوصـلية الكهربائيـة علـى           .وتقّصي وجـود واسـتمرارية األوضـاع والـسمات الطبيعيـة حتـت الـسطحية              
  .)الباطين(ة والنفاذية يف منطقة التفجري النووي حتت سطح األرض شف التغريات يف الكثافة واملساميك

أن تتـيح لفريـق التفتـيش إمكانيـة        بـ أيـضا   التـزام   هـذه، علـى الدولـة الطـرف موضـع التفتـيش             " فترة االستمرار "وأثناء  
  )٧٧(.نشآت األخرى مىت كان ذلك ضروريا إلجناز َمَهمَّة التفتيشالوصول إىل املباين وامل

    
   مشّعةعيِّناتاحلفر للحصول على 

  
إذا أّدت تقنيــات التفتــيش إىل النجــاح يف تــضييق مــساحة البحــث ضــمن حــدود موضــع ُيــشتبه فيــه حبــدوث تفجــري  

 مـن  عيِّنـات  املـشتبه فيـه وبأخـذ       نووي حمصور، قد يكـون مـن الـالزم لفريـق التفتـيش أن يقـوم حبفريـات يف املوضـع                    
ى جممـوع عـدد املفتـشني       وأثناء القيام بـاحلفر، ال جيـوز أن يتعـدّ         . حول منطقة التجويف أو احلجارة اليت مت حتديدها       

 اًوقـت أثنـاء التفتـيش رهنـ    أيِّ وجيوز احلفر يف  )٧٨(. شخصا٤٠املوجودين على إقليم الدولة الطرف موِضع التفتيش        
  )٧٩(.ع أعضاء اجمللس التنفيذيمبوافقة أغلبية مجي

                                                 

  .٩١ و٩٠معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرتان   )77(
  .٩معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرة  (78)

  .٧٠؛ والربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرة ٤٨ر الشامل للتجارب النووية، املادة الرابعة، الفقرة معاهدة احلظ  )79(
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  التحليقات
مـن التحليـق     والغـرض    )٨٠(.د يف املعاهـدة   حق فريـق التفتـيش يف القيـام بعمليـة حتليـق آليـة فـوق منطقـة التفتـيش حمـدّ                     

األويل هــو تــوفري مــسار توجــه عــام لفريــق التفتــيش خبــصوص منطقــة التفتــيش، والتــضييق والتحديــد األمثــل ملواقــع    
كمـا جيـوز القيـام بتحليقـات إضـافية رهنـا باالتفـاق مـع                . األرض، وتسهيل مجع األدلة الوقائعية    التفتيش القائم على    

  .الدولة الطرف موِضع التفتيش
    
  )٨١(الوصول املنظَّم  -٥-٢-٣
  

على الدولة الطـرف موِضـع التفتـيش التـزام بتـوفري ُسـبل الوصـول لفريـق التفتـيش إىل منطقـة التفتـيش والـسماح لـه                             
األحكـام اخلاصـة بالوصـول املـنظَّم الـواردة يف       أنَّ   غري. ا موانع داخلها من أجل القيام بأنشطة التفتيش       بالتحّرك دومن 

املعاهدة تتيح مع ذلـك جمـاال للتفـاوض بـشأن سـبل الوصـول بـني الدولـة الطـرف موِضـع التفتـيش وفريـق التفتـيش؛                 
  .وجيري ذلك على أساس كل حالة على حدة

 علــى أنــه الترتيبــات الــيت تتخــذها الدولــة الطــرف موضــع التفتــيش حلمايــة املنــشآت   ميكــن تعريــف الوصــول املــنظَّم
احلساسة واملعلومات السرية اليت ال تتصل بالغرض مـن التفتـيش، بينمـا تتـيح مـع ذلـك للمفتـشني إمكانيـة الوصـول                         

 )٨٢(.ل مقيــدا متامــااحملــدود لكــي يقومــوا بأنــشطة التفتــيش أو تــوفر وســيلة بديلــة إلثبــات االمتثــال، إذا كــان الوصــو
  :وحتقيقا هلذه الغاية، جيوز للدولة الطرف موضع التفتيش أن تتخذ التدابري التالية

  حجب املعروضات واملخازن واملعدات احلساسة عن األنظار؛  ) أ(  
قصر قياسات نشاط النويدات املشعة واإلشعاع النووي على القياسات الالزمة لتحديد وجود أو   ) ب(  

   وطاقات اإلشعاع ذات الصلة بالغرض من التفتيش؛انعدام أنواع
 أو حتليلـها علـى حتديـد وجـود أو انعـدام النـواتج املـشعة أو غريهـا مـن النـواتج             عيِّنـات قصر أخـذ ال     )ج(  

  ذات الصلة بالغرض من التفتيش؛
   املباين وسائر املنشآت؛ الوصـول إىلتنظيم  )د(  
  )٨٣(.د الوصول إليهاإعالن املواقع املقّي  )ه(  

                                                 

  .٨٤-٧١رات معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، والربوتوكول، اجلزء الثاين، الفق (80)
  .٩٦-٨٦معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرات   )81(
انظر، على سبيل املثال، الربوتوكول النموذجي للوكالة الدولية للطاقة الذرية . تحقُّقالوصول املنظَّم مفهوم شائع يف أنشطة ال  )82(

(INFCIRC/540) تحقُّق من اجلزء الثاين من مرفق ال٥٢-٤٦ واتفاقية األسلحة الكيميائية، الفقرات.  
ى املساحة الكلية  الوصول إليه أربعة كيلومترات مربعة، بينما ال ميكن أن تتعّددال ميكن أن تتجاوز مساحة كل موقع مقيَّ  )83(

  .٩٢معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرة .  كيلومترا مربعا٥٠للمواقع املقيد الوصول إليها 
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وباإلضـافة  . انتهاك للمعاهدة أيِّ  بتلك احلقوق بقصد إخفاء     االحتجاج  مة بعدم   والدولة الطرف موضع التفتيش ملزَ    
إىل ذلــك، وكلمــا طُبِّقــت تلــك التــدابري، كــان علــى الدولــة الطــرف موضــع التفتــيش أن جتــد وســائل بديلــة للوفــاء   

  )٨٤(.مبتطلبات َمَهمَّة التفتيش
الوصـول  أنَّ فيما يتعلق باملواقع املقيَّد الوصول إليها، أنه إذا أثبـت فريـق التفتـيش مبـصداقية              وختاماً، جتدر املالحظة،    

ضروري لكي يفي مبَهّمته، كان على الدولة الطرف موضع التفتيش أن تتيح وصول عدد حمدود من املفتـشني رهنـاً                    
  .يشبطرائق جيري التفاوض عليها بني فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفت

    
  إهناء التفتيش  -٦-٢-٣
  

ن أعاله، جيوز إهناء التفتيش إذا وافقت عليه أغلبية مجيـع أعـضاء اجمللـس التنفيـذي، عقـب تقـدمي فريـق                       مثلما هو مبيَّ  
توصـية  تبعـا ل وقـت  أيِّ وبعد ذلك، جيوز إهناؤه أيضا يف  .  يوما األوىل من التفتيش    ٢٥التفتيش تقريره املرحلي عن الـ    

 سـاعة، بأغلبيـة ثلثـي مجيـع أعـضائه، عـدم املوافقـة               ٧٢يش، ما مل يقـرر اجمللـس التنفيـذي، يف غـضون             من فريق التفت  
  )٨٥(.على إهناء التفتيش

 ١٣٠ بقرار من اجمللس التنفيـذي، أو بعـد   املضي فيه يوما من املوافقة األولية على     ٦٠م بعد   ختَت التفتيش يُ  ، فإنَّ وإالَّ
  .على التمديد أغلبية مجيع أعضاء اجمللس التنفيذي، بناء على طلب فريق التفتيشوافقت إذا يوما من املوافقة عليه، 

    
  اجمللس التنفيذيته من جانب تقرير التفتيش ودراس  -٧-٢-٣
  

وصـفا لألنـشطة املـضطلع هبـا، والنتـائج الوقائعيـة الـيت توّصـل إليهـا فريـق           : يتضمَّن تقريـر التفتـيش املعلومـات التاليـة       
، إتاحـة سـبل الوصـول   تعاون الذي وفّرته الدولة الطرف موضع التفتـيش، ووصـفا وقائعيـا ملـدى      للعرضا  والتفتيش،  

  )٨٦(. تفاصيل أخرى ذات صلة بالغرض من التفتيش وسائل بديلة مقدمة للفريق وأيُّمبا يف ذلك أيُّ
وضـع التفتـيش قبـل      ولدى اختتام التفتيش، يضع فريق التفتيش وثيقة نتائج متهيدية ويستعرضها مع الدولة الطـرف م              

وعلى أساس تلك الوثيقة، وبعد عودة فريق التفتيش إىل املقر، يوضع مشروع تقريـر عـن التفتـيش                  . مغادرة املفتشني 
 ســاعة لتقــدمي تعليقاهتــا علــى ٤٨لدولــة الطــرف موضــع التفتــيش مهلــة لوُتتــاح  )٨٧(.تــاح للدولــة موضــع التفتــيشوُي

أيِّ أمكـن ذلـك، وترفـق علـى         مـىت مـا      التعليقـات ويـدرجها يف التقريـر         مشروع التقرير، وينظر املدير العـام يف هـذه        

                                                 

  ).ب (٨٨؛ والربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرة )د (٥٧قرة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، املادة الرابعة، الف  )84(
  .٥٠معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، املادة الرابعة، الفقرة   )85(
  .٦٢معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، املادة الرابعة، الفقرة   )86(
تاح مشروع التقرير للدولة موضع أن ُيعلى ) ٦٠لفقرة ، اجلزء العاشر، اتحقُّقمرفق ال( اتفاقية األسلحة الكيميائية تنص  )87(

وال تنص معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية على مهلة . املفاجئ يوما من تاريخ االنتهاء من التفتيش ٢٠التفتيش يف غضون 
  .حمددة هلذا التدبري
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وعلى املدير العام أن حييل تقرير التفتيش علـى الفـور إىل الدولـة الطـرف الـيت طلبـت التفتـيش                      . حال بتقرير التفتيش  
  )٨٨(.والدولة الطرف اليت خضعت له وإىل اجمللس التنفيذي ومجيع الدول األطراف

 خمالفة ألحكـام املعاهـدة ومـا إذا كـان           ن ما إذا كانت قد حدثت أيُّ      تنفيذي تقرير التفتيش ليتبيَّ   لس ال ويستعرض اجمل 
 وجيـوز ملـؤمتر الـدول األطـراف أن يتخـذ، بنـاء علـى توصـية             )٨٩(.قد أُسيء استخدام احلق يف طلب التفتيش املـوقعي        

وجيــوز للــدول . خمالفتــهاحيح أوضــاع تــصاجمللــس التنفيــذي، مــا يلــزم مــن التــدابري لــضمان االمتثــال للمعاهــدة أو    
  )٩٠(.ر اختاذ تدابري مجاعية تتفق والقانون الدويل أو توّجه انتباه األمم املتحدة إىل املسألةاألطراف أن تقّر

    
   الضرورية لتنفيذ االلتزامات املتصلة بعمليات التفتيش املوقعي التدابري  -رابعاً

  مبوجب معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية
  

، تتخذ كل دولـة طـرف، وفقـا إلجراءاهتـا     )املعاهدة(عمال باملادة الثالثة من معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية      
 تــدابري ضــرورية لتنفيــذ التزاماهتــا مبوجــب املعاهــدة، مبــا يف ذلــك التــدابري املتــصلة بعمليــات التفتــيش  الدســتورية، أيَّ

ففـي  .  النظـام القـانوين الـوطين والتـشريعات املعمـول هبـا يف كـل دولـة                  وتتوقف التدابري الضرورية علـى     )٩١(.املوقعي
  .  تشريعات، ويف حاالت أخرى قد يكفي وضع لوائح تنظيمية أو تدابري إداريةبعض احلاالت قد يستلزم األمر سّن

يعات ودون اخلــوض يف املتطلبــات الدســتورية املختلفــة الــيت جيــب أن تؤخــذ يف احلــسبان عنــد تنــاول مــسألة التــشر    
ث قليالً ومناقـشة بعـض اجلوانـب القانونيـة والـسياساتية الـيت ميكـن النظـر                 من املهم التريّ   )٩٢(نة،التنفيذية يف دولة معيَّ   

فيها على سبيل تأييد اختاذ تدابري تنفيذية خاصة مبعاهدات حتديد األسلحة ونزع الـسالح بـشكل عـام، حـىت عنـدما                      
  )٩٣(.ملعنيةيكون النشاط املنظّم منعدما يف الدولة ا

 ضـمان امتثـال الدولـة الطـرف وامتثـال           ‘١‘: تكفـل التـدابري التنفيذيـة األمـور التاليـة         فمن وجهة النظر القانونيـة،      ا  أمَّ
 سـرعة وفعاليـة التحقيـق يف      ‘٢‘مجيع اجلهات الفاعلة داخل واليتها القضائية، يف حال نـشوء مـا يـثري القلـق فيهـا؛ و                  

                                                 

  .٦٤ و٦٣معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، املادة الرابعة، الفقرتان   )88(
  .٦٦ و٦٥معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، املادة الرابعة، الفقرتان   )89(
  .معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، املادة اخلامسة  )90(
  الطرف من اختاذالدولة ال يعفي أّي أحكام مماثلةها من خلّو أنَّ  احملدد، ولواالشتراطغالبا ما تتضمن املعاهدات احلديثة هذا   )91(

-L. Tabassi, National Implementation and Enforcement of Nuclear: انظر. ما يلزم من تدابري لتتمكن من تنفيذ التزاماهتا

Weapon-Free Zone Treaties, 2009, pages 36-37 and A. Woodward, National Implementing Laws for Arms Control and 

Disarmament Treaties, 2003, page 151 . من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات٢٧وانظر أيضا املادة .  
 تشريعات تنفيذية جلعل عادة ما حتتاج إىل سّن) كبلدان القانون العام، مثالً" (املزدوج"الدول ذات التقليد  أنَّ يعتقد عموما  )92(

حيث ) كبلدان القانون املدين، مثالً" (األحادي"ذات التقليد املعاهدات الدولية واجبة التنفيذ حملياً، يف حني ال ينطبق ذلك على الدول 
ولكن حىت يف هذه الدول األخرية، قد يوجد فرق بني . تصبح املعاهدات جزءا من القانون الوطين تلقائياً مبجّرد التصديق عليها

 وعلى أيِّ. خرى اليت تتطلب تدابري تنفيذية حمليةب إدماجها تشريعيا، وااللتزامات األااللتزامات التعاهدية الذاتية التنفيذ اليت ال تتطلّ
  .حال، حىت عندما ال ُيعترب التشريع ضروريا يف دولة ما، عادة ما يلزم، على األقل، اختاذ بعض التدابري اإلدارية، مثل تعيني جهات اتصال

اختاذ تدابري تنفيذية خبصوص املعاهدات   أنَّغالبا ما تعترب بعض الدول اليت ليس لديها نشاط نووي ُيذكر إن مل يكن معدوما،  )93(
  .املتعلقة باألمن النووي وعدم االنتشار ليس أمرا ضرورياً يف والياهتا القضائية
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 تيــسري التعــاون مــع الــدول األطــراف األخــرى علــى تنفيــذ ‘٣‘ة مرتكبيهــا؛ وانتــهاكات األنــشطة احملظــورة ومقاضــا
ــال ألغــراض    املعاهــدة،  ــى ســبيل املث ــهاك املعاهــدة     وذلــك عل ــق يف حــاالت انت ــة يف التحقي ــساعدة القانوني ــادل امل تب

  .ومقاضاة مرتكيب االنتهاك
 إثبـات التـزام الدولـة الـسياسي مبعاهـدة مـا؛             ‘١‘: ا من منظور السياسة العامة، فتساهم التدابري التنفيذية فيما يلـي          أمَّ
ــة يف جمــاالت أخــرى؛ و    ‘٢‘و ــا الدولي ــة وعالقاهت ــز مــصداقية الدول ــة    ‘٣‘ تعزي ــتمكني مــن تعريــف اجلهــات املعني  ال

  )٩٤(. جعل اإلدارات احلكومية تدرك واجباهتا فيما يتعلق بتنفيذ املعاهدة‘٤‘بااللتزامات التعاهدية؛ و
أيــضا تأييــدا الختــاذ تــدابري تنفيذيــة إلعمــال معاهــدة احلظــر الــشامل للتجــارب النوويــة   وميكــن ســوق هــذه احلجــج  

  . ونظامها اخلاص بالتفتيش املوقعي
يف إطـار نظـم     عمليـات التفتـيش     إلتاحة اإلمكانيـة إلجـراء      وأكثر العناصر شيوعا يف التشريعات اليت اعتمدهتا الدول         

 العنصر املتعلِّـق    - )٩٦(تشريعات املعتمدة لتنفيذ معاهدة احلظر الشامل      وكذلك يف ال   - )٩٥( املتعددة األطراف  تحقُّقال
باالمتيازات واحلـصانات املمنوحـة للمفتـشني، مبـا يف ذلـك تأشـريات الـدخول؛ وحقهـم يف الوصـول إىل املنـاطق أو                        

نـشطة املـسموح    ت املفتشني يف إجراء األ    بصالحياتأمني وصوهلم إليها؛ واالعتراف     وااللتزام ب املرافق موضع التفتيش    
أما التدابري األخرى، مثل تعيني جهات اتـصال أو تـأمني وسـائل الراحـة وغريهـا مـن                   . هبا مبوجب الصك ذي الصلة    

ــا تكــون ذات طــابع تنفيــذي أو إداري، أو ميكــن تنظيمهــا مبوجــب        ــشني، فعــادة م ــدعم املمنوحــة للمفت أشــكال ال
  )٩٧(.اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بني املنظمة والدولة

    
  وضع ترتيبات دائمة من أجل عمليات التفتيش املوقعي  -١-٤
  

الزمنية الـصارمة ل املفروضـة علـى عمليـات التفتـيش املـوقعي، ال ميكـن بـدء األعمـال التحـضريية مـن                للحدود  نظراً  
و بـّد مـن أن تكـون بعـض الترتيبـات قائمـة علـى حنـ              إذ ال . الصفر عندما ُيطلب إجراء تفتيش موقعي أو ُيوافـق عليـه          

 التأكـد مـن وجـود       ولذلك، فإنَّ . دائم لدى مجيع الدول األطراف ليتسىن إجراء التفتيش وفقاً ملا تنص عليه املعاهدة            
وقـت كـان    أيِّ    يف عمليـة تفتـيش   يِّ  مثل هذه الترتيبات الدائمة مع املنظمة، هبدف ضمان إمكانية التنفيذ الـسريع أل            

  .امات التنفيذية جلميع الدول األطرافيف أراضي الدولة الطرف، يشكل جزءا من االلتز
وتتعلق الترتيبات الدائمة بتعـيني املفتـشني، واختـاذ اإلجـراءات الـيت تكفـل احتـرام االمتيـازات واحلـصانات، وحتديـد                       
نقــاط الــدخول، واختــاذ الترتيبــات الالزمــة إلصــدار رقــم إجــازة دبلوماســية دائمــة الســتخدام طــائرات غــري حمــددة     

ويلــزم أيـضاً النظـر يف وضـع ترتيبـات دائمـة للـدعم اللوجــسيت،       . عـدات التفتـيش، عنـد االقتـضاء    املواعيـد، وتـوفري م  
  .د بشأهنا يف املعاهدةيرد نص حمّدمل  وإن

                                                 

  .١٥٣اآلنف الذكر، الصفحة املرجع ، A. Woodwardانظر   )94(
األحكام النموذجية لضمانات ( التشريعات تنفيذ: كتيب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن القانون النوويانظر على سبيل املثال   )95(

  ).أحكام منوذجية لعمليات التفتيش الدولية( ُعّدة التنفيذ اخلاصة باتفاقية األسلحة الكيميائية ‐، والتشريعات الوطنية )التفتيش
  ).التفتيش املوقعيأحكام منوذجية لعمليات  (دليل تدابري التنفيذ الوطنية ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويةانظر   )96(
 املتعلقة ،)INFCIRC/540(النموذجي اإلضايف الدولية للطاقة الذرية  من بروتوكول الوكالة ١٣انظر على سبيل املثال املادة   )97(

  .بالترتيبات الفرعية
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  )٩٨(تسمية املفتشني ومساعدي التفتيش  -١-١-٤
عــة فقــد اعتــرب وجودهــا غــري ضــروري نظــراً للطبي  . لــن يكــون ملنظمــة معاهــدة احلظــر الــشامل هيئــة تفتــيش دائمــة   

عمليـة تفتـيش مـوقعي فريـق مؤلـف مـن مـوظفني          أيِّ  ى أن يـضطلع بـ     ومن املتوخّ . االستثنائية لعملية التفتيش املوقعي   
لدى منظمة معاهدة احلظر الشامل وخرباء من الدول األطراف خيتارهم املدير العام مـن قائمـة املفتـشني ومـساعدي                    

  .والدول األطراف) نظمةمن بني موظفي امل(التفتيش الذين يسميهم املدير العام 
ي، يف غـضون  علـى الـدول األطـراف أن تـسمِّ    و. وتنص املعاهدة على إجراءات تسمية املفتشني وتدريبهم وتأهيلـهم   

وجيوز للدولـة الطـرف أن تـرفض قبـول األفـراد      . دة، مفتشني ومساعدي تفتيش إلدراج أمسائهم يف القائمة     مهلة حمدَّ 
 أراضـيها، ولكــن ال جيـوز هلـا ذلــك بعـد املوافقـة علــى التفتـيش يف تلـك الدولــة        نني إلجـراء عمليـة تفتــيش علـى   املعيَّـ 

  . التفتيش املوقعياخلاص ب التشغيل )دليل(كتيِّب د هذه اإلجراءات مبزيد من التفصيل يف وسوف ُتحدَّ. الطرف
ر ى أن تـوفّ   اهـدة تتـوخّ   عمل ا تسمية مفتشني إلدراجهم يف القائمة ليست عملية إلزامية بكل معىن الكلمة، فإنَّ           أنَّ  ومع  

ي ل كـثريا جـدا علـى تلقّـ    ومـن مث فـإن املنظمـة سـوف تعـوِّ     . الدول األطراف خرباء للمـشاركة يف عمليـات التفتـيش        
  .تسميات مفتشني من الدول األطراف لتهيئة عدد مناسب من املفتشني ومساعدي التفتيش يكون متاحا من قبلُ

 مـن املـادة     ٤نة عمـال بـالفقرة       الوطنية املعيَّ  كل هذه االتصاالت السلطةُ   وسوف تضطلع بدور جهة الوصل باملنظمة يف        
ولـذلك، جيـب    . الثالثة، بوصفها جهة الوصل الوطنية اليت جيري عن طريقها االتصال باملنظمة وجبميع الدول األطراف             

 تنـسيق   ، بـشأن  سلطةالـ بعنـد الـضرورة،     باملهـام، أو    أو غريها من املؤسـسات      اهليئة  د الدول األطراف من هذه      أن تتأكّ 
  .اإلجراءات ذات الصلة على الصعيد الوطين لتسمية املفتشني واختاذ الترتيبات اإلدارية األخرى احملددة أدناه

    
  )٩٩( امتيازات فريق التفتيش وحصاناته -٢-١-٤
  

ال، حــصانة  يف فريــق التفتــيش، لكــي ميارســوا مهــامهم علــى حنــو فعَّــُيمنـــح املفتــشون ومــساعدو التفتــيش األعــضـاُء
وُتمنح هذه االمتيازات واحلـصانات ألعـضاء فريـق التفتـيش           . دبلوماسية على أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش      

حرمـة  (وهـي متـنح للفريـق بـصفته بعثـة دبلوماسـية             . من أجل املعاهدة ال من أجل املنفعة الشخصية لألفراد أنفـسهم          
، وألعـــضاء فريـــق التفتـــيش بـــصفتهم مـــوظفني  ) واملعـــداتنـــاتعيِّأمـــاكن املعيـــشة ومبـــاين املكاتـــب واألوراق وال

  ). حصانة األشخاص، واإلعفاء من الضرائب، وتسهيالت صرف العمالت، وما إىل ذلك(دبلوماسيني 
وُتصدر الدولة الطرف موضع التفتيش تأشريات دخول متعدد املرات تسمح بـدخول أعـضاء الفريـق وبقـائهم علـى                    

 سـاعة مـن     ٤٨وُتصدر التأشريات يف غضون فتـرة ال تتجـاوز          . طة التفتيش فحسب  أراضيها لغرض االضطالع بأنش   
  .استالم الطلب أو فور وصول أعضاء الفريق إىل نقطة الدخول

 تــشريعات وطنيــة أو غريهــا مــن  بامتيــازات املفتــشني ومــساعدي التفتــيش وحــصاناهتم ســنَّوقــد يقتــضي االعتــراُف
 الـيت لـديها نظـام أساسـي عـام      ،لى وجه اخلصوص، جيـب أن تتخـذ البلـدان   وع. التدابري كإصدار قرار أو أمر إداري   

                                                 

  .٢٥-١٤معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرات   )98(
  .٣١-٢٦لشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرات معاهدة احلظر ا  )99(
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بشأن االمتيازات واحلصانات، ما قد يلزم مـن التـدابري لتوسـيع نطـاق ذلـك النظـام ليـشمل مفتـشي منظمـة معاهـدة                          
  .احلظر الشامل، حسب االقتضاء

دولة الطرف موضع التفتـيش علـى قبـول         فإذا وافقت ال   )١٠٠(. أيضا بامتيازات وحصانات   )املراقبون(املراقب  ويتمّتع  
 الـيت يتمتـع      نفـسها  املراقب املقترح من جانب الدول األطراف الطالبة، وجب عليهـا منحـه االمتيـازات واحلـصانات               

  . واملعدات واإلعفاء من الرسوم اجلمركيةعيِّناتهبا أعضاء فريق التفتيش باستثناء احلصانة اخلاصة بال
    
  )١٠١( تعيني نقاط الدخول -٣-١-٤
  
ونظراً حلرص املعاهدة الدائم على ضـمان سـرعة         .  دولة طرف نقطة دخول واحدة أو أكثر لفريق التفتيش         ن كلُّ ُتعيِّ

تنفيذ أنشطة فريق التفتيش، فقد نصت على تعيني نقاط الدخول على حنو يستطيع معـه فريـق التفتـيش أن يـصل إىل             
. وينبغي أن يكون ذلك تـدبريا إداريـا حمـضا   .  ساعة٢٤منطقة تفتيش من نقطة دخول واحدة على األقل خالل       أيِّ  

  . وُيتوقع أن تتوىل السلطة الوطنية املعنية باملعاهدة يف كل بلد املسؤولية عن هذه االتصاالت مع املنظمة
    
  )١٠٢(حمددة املواعيد  رقم اإلجازة الدبلوماسية الدائمة الستخدام طائرات غري -٤-١-٤
  

ب عــدم تــوافر رحــالت جويــة جتاريــة يف احليلولــة دون ســفر فريــق التفتــيش ونقــل املعــدات يف  ال ُيــسمح بــأن يتــسبَّ
. ويف حالـة كهـذه، ميكـن اسـتخدام طـائرة غـري حمـددة املواعيـد        . الوقت املناسب إىل الدولة الطرف موضـع التفتـيش      

بعــد بــدء نفــاذ املعاهــدة، أن تستــصدر رقــم إجــازة دبلوماســية دائمــة ن علــى الــدول األطــراف، وهلــذا الــسبب، يتعــيَّ
ب احلـصول علـى هـذا الـرقم وجـود تـدابري             وعـادة مـا يتطلَّـ     . ن تبلغ املنظمـة بـه     لتستخدمه الطائرة، إذا لزم األمر، وأ     

  )١٠٣(.وطنية حمددة متكّن السلطة املختصة من إصدار الرخصة املطلوبة
    
  )١٠٤(  توفري معدات التفتيش-٥-١-٤
  

تــشتري املنظمــة معــدات التفتــيش املعتمــدة وتعايرهــا وتــصوهنا وحتــتفظ هبــا يف مــستودعات الســتخدامها عنــد لــزوم  
 األطـراف، فتكـون، يف هـذه احلالـة، هـي املـسؤولة              وميكن أن توفِّر هذه املعدات أيـضا الـدولُ        . إجراء تفتيش موقعي  

                                                 

  .٣١؛ الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرة ٦١معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، املادة الرابعة، الفقرة  )100(
  .٣٤-٣٢معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرات  )101(
  .٣٥عاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرة م )102(
ويكفي الدول . رقم اإلجازة الدبلوماسية قد ال يكون الزماً يف بضعة بلدان أنَّ تبيِّن جتربة منظمة حظر األسلحة الكيميائية )103(

 J. Hart, Political and Technical Aspects of Challengeانظر . األطراف اليت ينطبق عليها هذا الوضع، أن تبلغ املنظمة به

Inspections under the Chemical Weapons Convention, 2004, page 10 .عددا غري  أنَّ ولكن جتربة املنظمة املذكورة تبيِّن أيضا
 دولة طرفا، لغاية ٩٦اخلاصة بذلك من األمانة تنقصها املعلومات  أنَّ أي(قليل من الدول األطراف مل تزّود املنظمة بذلك الرقم 

 Update on the Technical Secretariat’s Readiness to conduct a: انظر املذكرة من املدير العام). ٢٠١١سبتمرب /أيلول ٥

challenge inspection or an investigation of alleged use. EC-66/DG.10 ،٢٠١١سبتمرب / أيلول٨ؤرخة امل.  
  .٤٠-٣٦ة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرات معاهد )104(
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تخـذ تـدابري لـضمان سـالمة املعـدات وأن تتبـع يف              وقـد يطلـب مـن تلـك الـدول أن ت           . عن صيانة املعـدات ومعايرهتـا     
وُيتوقـع أن يـستلزم األمـر إبـرام اتفاقـات ثنائيـة بـني املنظمـة                 . صيانتها ومعايرهتا الشروط املنصوص عليها يف املعاهدة      

  . املقبلة وتلك الدول هلذا الغرض
    
    الترتيبات الدائمة للدعم اللوجسيت-٦-١-٤
  
ة الطـــرف موضـــع التفتـــيش الترتيبـــات لتـــوفري أســـباب الراحـــة الالزمـــة لفريـــق   ضي املعاهـــدة أن تتخـــذ الدولـــتـــتق

ويشمل ذلك طائفة عريضة من املسائل اللوجستية مثل مرافـق التخـزين، والنقـل، واخلـدمات الطبيـة،                   )١٠٥(.التفتيش
تجاريـة  مي اخلـدمات ال وقد يكون من الضروري وضع ترتيبات دائمة مع الدول األطراف أو مع مقدِّ . وما إىل ذلك  

  )١٠٦(.من أجل ضمان توافر هذه اخلدمات عند احلاجة إليها، وإن مل تنص املعاهدة حتديداً على مثل هذه الترتيبات
بلداهنا حتتاج إىل وجود ترتيبات مشتركة فيما بني املؤسسات لـضمان تـوفري             أنَّ  ن لبعض الدول    ويف هذا الصدد، تبيَّ   

  )١٠٧(.أثناء عملية تفتيش موقعي حمتملةخدمات مثل ختزين املعدات يف مرافق املوانئ 
    
    التمكني من إجراء تفتيش موقعي ودعم إجرائه-٢-٤
  

أن تـسمح بـإجراء تفتـيش مـوقعي وتـدعم أنـشطة فريـق التفتـيش وتيـسِّر                   بـ التزام  الدولة الطرف موضع التفتيش     على  
ابري الالزمـة لـتمكني فريـق    وبناء على ذلك، يـتعني علـى الدولـة الطـرف موضـع التفتـيش أن تتخـذ كـل التـد              . مهمته

  .التفتيش من القيام بأنشطة التفتيش على أراضيها، وأن تكفل حصوله على الدعم الالزم من السلطات املختصة
    
  لتفتيشبشأن ا السلطة التنفيذية  -١-٢-٤
  
يش مـوقعي   ن على كل دولة أن تعتمد تشريعات متنح اجلهـاز التنفيـذي الـصالحيات الالزمـة لـإلذن بـإجراء تفتـ                     يتعيَّ

وتيسريه، ما مل تكن قد منحته هـذه الـصالحيات حبكـم تـصديقها علـى املعاهـدة أو مـن خـالل أسـاس قـانوين آخـر                             
  : وقد يشمل ذلك ما يلي. وفق قوانينها الوطنية

  . املختصة بأن تأذن بإجراء التفتيش أو منحها صالحية اإلذن بذلكالسلطةفرض االلتزام على   •  
 عمليـة التفتـيش، مبـا يف ذلـك          خبـصوص  الوطنية املعنية بـأن تتعـاون        املؤسساتيع  فرض االلتزام على مج     •  

  :من أجل ما يلي
   على حنو سريع لضمان وصوهلم يف الوقت املناسب إىل نقطة الدخول؛للمفتشني تأشرياتإصدار   °    

                                                 

  .١١معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الربوتوكول، اجلزء الثاين، الفقرة  )105(
 التفاوض صالحيةامل من املادة الثانية متنح األمانة الفنية ملنظمة معاهدة احلظر الش) ز (٤٣الفقرة  أنَّ جتدر اإلشارة هنا إىل )106(

 وإبرامها، رهنا مبوافقة اجمللس التنفيذي تحقُّق أنشطة الخبصوصمع الدول األطراف وغريها من الدول على اتفاقات أو ترتيبات 
  .مسبقا على ذلك

member/org.ctbto.www://http-: التايلاملوقع الشبكي قاعدة بيانات التشريعات الوطنية املنفّذة للمعاهدة على انظر  )107(

/resources-legal/states.  
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  يش؛ املناسب إىل منطقة التفتالوقتإدخال معدات التفتيش وفحصها بسرعة لضمان وصوهلا يف   °    
ــسرعة، حــسب مقتــضى احلــال،         °     ــصاريح اســتخدام املعــدات أو إصــدارها ب إعفــاء املفتــشني مــن ت

  )١٠٨(لضمان بدء أنشطة التفتيش يف الوقت املناسب؛
  . واللوجسيت لفريق التفتيش يف القيام بأنشطة التفتيشاإلداريتقدمي الدعم   °    

    
    صالحيات التحقيق-٢-٢-٤
  

م إيـضاحات   ذي على عمليـة تفتـيش، ُيطلـب إىل الدولـة الطـرف موضـع التفتـيش أن تقـدّ                   قبل أن يوافق اجمللس التنفي    
ي هـذا الطلـب مـن        سـاعة بعـد تلقّـ      ٧٢طلب إجراء تفتيش موقعي يف غـضون        حتريك  ب يف   حول احلدث الذي تسبّ   

ن كيانـات  لذا، قد يلزم اعتمـاد تـشريعات متكِّـن الـسلطة املختـصة مـن طلـب املعلومـات ذات الـصلة مـ          . املدير العام 
  :وقد يشمل ذلك ما يلي. أخرى وجهات من القطاع اخلاص

  إلزام موظفي الدولة واألطراف الثالثة التابعة هلا بتوفري املعلومات املتصلة بانتهاك حمتمل للمعاهدة؛   •  
  اإلعفاء من االلتزامات املتعلقة بسرية املعلومات بقدر ما يلزم لتوفري املعلومات ذات الصلة؛   •  
  اع عن تقدميها؛ نض عقوبات على عرقلة تقدمي املعلومات املطلوبة أو االمتفر  •  
  .منح الصالحيات الالزمة إلجراء حتقيق  •  

    
  أنشطة التفتيشبشأن نفاذ اإلتدابري   -٣-٢-٤
  

وعـالوة علـى ذلـك،      . قد يكون تعاون جهات من القطاع اخلاص ضروريا يف بعض األحيان للقيام بأنشطة التفتيش             
وقـد يتطلـب هـذا بـدوره        . مـن جانـب احلكومـة     العموميـة   ب الوصـول إىل منطقـة التفتـيش اسـتخدام القـوة             قد يتطلـ  

  :وبناء على ذلك، قد يلزم اعتماد تشريعات من أجل ما يلي. إصدار أمر من احملكمة
 إلزام جهات القطاع اخلاص بالتعاون على إجراء عملية التفتيش؛  
   امـر احملكمـة أثنـاء التفتـيش لـضمان وصـول املفتـشني يف        علـى أو طة  مبـسَّ إجـراءات   بتطبيق  السماح

  الوقت املناسب إىل املواقع يف منطقة التفتيش؛
 فرض عقوبات على عرقلة التفتيش. 

    
 دور السلطة الوطنية  -٤-٢-٤
  

 االلتزامـات   العامـل الرئيـسي لتنفيـذ العديـد مـن         أنَّ  ذا التعليـق    هبـ  ٢ن من القائمة املرجعيـة الـواردة يف املرفـق           لعلّه يتبيَّ 
  . املتصلة بالتفتيش املوقعي هو تعيني املؤسسة الوطنية اليت ستتوىل مسؤولية تنسيق النشاط املطلوب أو تنفيذه

                                                 

اللوائح التنظيمية الوطنية املتعلقة بالصحة أو السالمة أو القضايا البيئية قد متنع  أنَّ ن جتربة منظمة حظر األسلحة الكيميائيةتبيِّ )108(
  .١٣ و١٢، املرجع اآلنف الذكر، الصفحتني J. Hartانظر . مال معدات التفتيشر استرياد أو استعأو تؤخِّ
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 مـن املـادة الثالثـة، الـذي غالبـا مـا         ٤لمعاهدة، عمال بـالفقرة     املخصصة ل  تعيني السلطة الوطنية      على ذلك، فإنَّ   وبناًء
ومع ذلك، قـد يلـزم أيـضا يف       . أحيانا كثرية كافياً لضمان تنفيذ تلك االلتزامات      يكون مسألة إدارية حبتة، قد يكون       

بعض البلدان أن ُتمنح هذه السلطة الوطنية، بصريح العبارة، الصالحيات الالزمة لتقوم بتنسيق هذه اإلجراءات مـع                 
ات خمتلفـــة تبعـــا نـــاهليئـــات الوطنيـــة األخـــرى، بينمـــا قـــد يلـــزم يف بلـــدان أخـــرى أن ُتـــسند مهـــام حمـــددة إىل كيا   

املخصـصة  وهذا يتوقّف أيضا على الطريقة اليت ختتارها كل دولة طرف فيما يتعلق بـسلطتها الوطنيـة          . الختصاصاهتا
  .ة وزارات ومؤسسات وطنيةتضم عّدهيئات خمتلفة هل هي مؤسسة واحدة أو هيئة مشتركة بني : لمعاهدةل

    
  خامتة  -خامساً

  
ع عــدم االمتثــال ولتحقيــق القــصد والغــرض مــن معاهــدة احلظــر الــشامل للتجــارب  التفتــيش املــوقعي عامــل أساســي لــرد

:  مـن فوائـد، هـي      تحقُّـق للتفتـيش املـوقعي، مـا هلـذا العنـصر يف نظـام ال             تقبـل الرضـوخ     وتعي الدول األطراف، إذ     . النووية
ال، وزيـادة دعـم املعاهـدة إذ ُيـرى          أو تعقُّد حماوالت االنتهاك، وزيادة الثقة يف االمتثـ        /ردع االنتهاكات، وزيادة تكلفة و    "

  )١٠٩(." من االمتثال هلاتحقُّقمن املمكن الأنَّ 
 إجـراء تفتـيش مـوقعي، عنـد         وقـات األوقـت مـن     أيِّ  دولـة طـرف أن تطلـب يف         يِّ  وبعد بدء نفاذ املعاهدة، جيـوز أل      
م جـدا، لكـي تكـون للنظـام         ونظرا للُمهل احملددة بصرامة إلجراء التفتيش، من امله       . االشتباه يف حدوث جتربة نووية    

 وقـد قُطـع شـوط بعيـد يف     )١١٠(. والردع، أن تكون املنظمة متأهبة للتفتيش عند االقتضاء      تحقُّققيمته كتدبري فعال لل   
اللجنة التحضريية للمنظمة يف أعمال التأهب للتفتيش املوقعي، ومن املتوقع أن توفِّر التمارين امليدانية املتكاملـة علـى                  

  .إسهاما مفيدا لتشغيل النظامالتفتيش املوقعي 
درجـة  نَّ  إ بـل    ؛دون مساعدة الدولة الطـرف موضـع التفتـيش        من  ويف الوقت نفسه، ال ميكن إجراء التفتيش املوقعي         

ستهان بـه يف تقيـيم      ل جـزءا مـن التقريـر اخلـاص بـالتفتيش ولـه وزن ال يُـ                تعاون الدولة الطرف موضع التفتيش يـشكِّ      
ذا، ينبغـي أن تتأّهـب الـدول لتنفيـذ التزاماهتـا املتعلقـة بـإجراء التفتـيش املـوقعي، إن                 لـ . مدى امتثال الـدول األطـراف     

. يف حــال نــشوء ســبب يــستدعي إجــراءهأرادت أن تكــون قــادرة علــى االمتثــال للمتطلبــات التعاهديــة ذات الــصلة  
ن حـدود زمنيـة     يكون على مجيع الـدول األطـراف الوفـاء هبـا ضـم            وف  نة س وعالوة على ذلك، توجد متطلبات معيَّ     

  .بالترتيبات الدائمة للتفتيش املوقعي معلومة بعد بدء نفاذ املعاهدة، وهي املتطلبات املتعلقة

                                                 

)109( J. Ramaker ،وانظر أيضا . ١٣١ اآلنف الذكر، الصفحة املرجعS. Oeter ، ١٠٨اآلنف الذكر، الصفحة املرجع :
 الدول األعضاء بتدبُّر مسألة وجود مثل هذا املخطط للتفتيش املفاجئ عادة ما يشري إىل وجود اهتمام سياسي كبري لدى إنَّ"

 مما إذا كان أعضاء تحقُّقفعادة ما ال توافق الدول على التفتيش املفاجئ إال إذا كانت مصلحة دول أعضاء أخرى يف ال. االمتثال
ن التفتيش املفاجئ ويف هذه احلاالت، يكو. النظام ممتثلني اللتزاماهتم من األمهية مبكان مبا يؤثر على املصلحة األساسية للدول املعنية

  [...]". رادعا واضحا عن عدم االمتثال
 مبا يكفي للوثوق بأن انتهاكات املعاهدة ميكن أن يكون التفتيش املوقعي نادرا جدا، ولكن جيب أن يكون متيناً وصارماً" )110(
فّية وإقامة الدليل عليها، بل  على كشف التفجريات النووية اخلتحقُّقب للوال يقتصر الغرض من التأّه[...] . بد وأن ُتكشف ال

، R. Johnson".  منتهك حمتمل بزيادة التكاليف واملخاطر اليت قد يواجههاالغرض منه هو أيضا ردع أيِّ أنَّ رمبا األهم من ذلك
  .٢١٥ و٢١٤اآلنف الذكر، الصفحتان رجع امل
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 األنـشطة الـيت تـضطلع    نَّويف الوقت ذاته، فـإ . دء النفاذ ب إىل حنيكون الزمااختاذ تلك التدابري لن ي نَّأوال ريب يف  
التفتـيش املـوقعي، مثـل التمرينـات والتـدريب، تتـيح فرصـة سـاحنة للـدول                  هبا اللجنة التحضريية للمنظمة تأهُّباً لنظام       

يف بلـداهنا لتـتمكّن مـن الوفـاء بالتزاماهتـا           اختاذهـا   لزم  يلكي تشرع يف تقييم وضعية تشريعاهتا احلالية والتدابري الـيت سـ           
  .اخلاصة بالتفتيش املوقعي

اسـاتية وعمليـة تؤّيـد اعتمـاد تـدابري لتنفيـذ املعاهـدة              ومبعزل عن االعتبـارات القانونيـة اجللّيـة، هنـاك أيـضا حجـج سي              
  .ونظامها اخلاص بالتفتيش املوقعي، عند بدء النفاذ، كما تؤّيد تقييم تلك التدابري قبل بدء النفاذ

ــ ــي        وف وس ــا يل ــة مل ــائل الالزم ــا، الوس ــذ التزاماهت ــضرورية لتنفي ــدابري ال ــا الت ــدول، باعتماده ــوفر ال ــال ‘ ١‘: ت االمتث
الـتمكّن مـن الوفـاء      ‘ ٢‘ و ،ط على مجيع الدول األطراف عند بدء النفاذ       شتَرُتوف  لتفتيش املوقعي اليت س   اللتزامات ا 

 مبوجـب   تحقُّـق إعادة تأكيد دعمهـا لنظـام ال      ‘ ٣‘مبتطلبات التفتيش املوقعي يف أراضيها إن دعت احلاجة إىل ذلك، و          
  . إذا طُلب منها أن تفعل ذلك،وقعياملعاهدة واستعدادها لالمتثال اللتزاماهتا اخلاصة بالتفتيش امل

ضمان إدراك اجلهات   ‘ ١‘: وميكن أن توفر الدول بدورها، إذا شرعت يف تقييم تلك التدابري، الوسائل الالزمة ملا يلي              
أخذ العـربة مـن الـدروس املـستفادة        ‘ ٢‘الوطنية املعنية اللتزاماهتا، واستعدادها لتنفيذ هذه االلتزامات عند بدء النفاذ؛ و          

ن األنــشطة الــيت تــضطلع هبــا اللجنــة التحــضريية لتطــوير نظــام التفتــيش املــوقعي، وخــصوصا الــدروس املــستفادة مــن  مــ
للتفتـيش املـوقعي ومـن       املسامهة التعاونية يف الغرض اإلمجايل من األعمـال التحـضريية         ‘ ٣‘التمارين امليدانية املتكاملة؛ و   

  .ريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويةثَّم يف حتقيق أهداف القرار املنشئ للجنة التحض
  :وعلى الدول اليت تود معاجلة هذا األمر أن حتدد ما يلي على وجه اخلصوص

جديـدة  تنظيميـة   اإلطار القـانوين الـداخلي املناسـب ومـا قـد يلـزم مـن تعـديل أو سـن قـوانني أو لـوائح                            •  
  اهدة؛للتمكني من االضطالع بأنشطة التفتيش يف إطار املع

  املؤسسات الوطنية اليت يلزم أن تتعاون مع التفتيش املوقعي عند القيام به؛  •  
  املرشحني احملتمل تعيينهم مفتشني ومساعدي تفتيش؛  •  
  نقاط الدخول احملتملة لفريق التفتيش واملعدات؛  •  
  .ايلوجستمن ترتيبات دائمة لدعم التفتيش املوقعي  ما قد يلزم  •  

 كمرجع للدول اليت تـود تقيـيم تلـك التـدابري لكـي تقـرر مـا إذا                  ٢قائمة املرجعية الواردة يف املرفق      وميكن أن ُتفيد ال   
كانــت ســتحتاج إىل اختــاذ تــدابري تــشريعية يف بلــداهنا أو مــا إذا كــان بوســعها أن تفــي بالتزاماهتــا اخلاصــة بــالتفتيش   

هبــذه املــسائل الــشبيهة حينــذاك الــدول ملمــا يكــون العديــد مــن وف وســ. املــوقعي باختــاذ تــدابري تنظيميــة أو إداريــة 
  .باملسائل اليت ينبغي النظر فيها عند تنفيذ نظم تفتيشية دولية أخرى

ــام، ميكــن القــول إنَّ   وإن يكــن مهمــا للحفــاظ علــى قيمــة هــذا النظــام    ، تأهُّــب املنظمــة للتفتــيش املــوقعي  ويف اخلت
يكــون مهمــا لتقيــيم االمتثــال  وف ش واملــساعدة عليــه ســ  اســتعداد الــدول للقبــول بــالتفتي ، فــإنَّبكليتــهومــصداقيته 

وباستطاعة الـدول أن تعـاجل هـذه املـسألة بـإجراء تقيـيم مبكـر للتـدابري الوطنيـة                    . الفردي، إذا دعت احلاجة إىل ذلك     
  .الالزمة يف واليتها القضائية تأهُّبا الختاذها عند بدء النفاذ
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   احلظر الشامل للتجارب النووية خمطط للتفتيش املوقعي مبوجب معاهدة-١املرفق 
  املرجع  املهلة  الشروط  اإلجراء

واجمللس التنفيذي املدير العام 
  طلب تفتيش موقعييتلقيان 

  

من دولة طرف إىل املدير العام واجمللس ُيقدَّم 
إىل بيانات يستند التنفيذي يف الوقت ذاته؛ 

نظام الرصد الدويل أو الوسائل التقنية 
ينحصر و إىل مزيج منهما؛  أتحقُّقالوطنية لل

  يف نطاق املعاهدة؛ غري تعسفي أو عابث

  املادة الرابعة، الفقرات   ٠
الربوتوكول،  و؛٣٨-٣٤

  ٤١اجلزء الثاين، الفقرة 

  اجمللس التنفيذي يبدأ النظر 
  يف الطلب

  ٣٩املادة الرابعة، الفقرة   على الفور  

  ٤٠دة الرابعة، الفقرة املا  ساعتان + ٠    بتلقيه الطلببِلغ املدير العام ُي
املدير العام ينقل الطلب إىل 

الدولة الطرف املطلوب تفتيشها 
احلدث ويلتمس توضيحات 

  لطلبتحريك ااملُسبِّب ل

 ٤٠املادة الرابعة، الفقرتان   ساعات٦+  ٠  
  ٤٢و

 من أنَّ الطلب قيتحقَّاملدير العام 
  )١١١( مبتطلبات املعاهدةييف

ملنطقة إحداثيات موقع احلدث؛ حدود ا
؛ الدولة الطرف )اخلريطة(املراد تفتيشها 

املراد تفتيشها؛ بيئة احلدث احملتملة؛ الوقت 
التقديري لوقوع احلدث؛ مجيع البيانات 
اليت يستند إليها الطلب؛ تفاصيل املراقب 

املقترح، إن ُوجد؛ نتائج عملية التشاور أو 
  أسباب عدم إجرائها

 ؛٤٠ة املادة الرابعة، الفقر   ساعة٢٤ + ٠
اجلزء الربوتوكول، و

  ٤١، الفقرة الثاين

األمانة الفنية تبدأ أعمال 
  التحضري للتفتيش املوقعي

  ٤١املادة الرابعة، الفقرة    ساعة٢٤ + ٠  إذا كان الطلب مستوفيا للشروط

الدولة الطرف املطلوب تفتيشها 
   للمدير العامتوضيحاتتقدم 

يف موعد أقصاه   
 ساعة بعد تلقي ٧٢

  يضاحطلب اإل

  ٤٣املادة الرابعة، الفقرة 

 معلومات املدير العام حييل أيَّ
  إضافية إىل اجمللس التنفيذي

متاحة من نظام الرصد الدويل؛ مقدمة من 
  دولة طرف؛ نتائج التشاور واإليضاح

قبل أن يتخذ 
اجمللس التنفيذي 

  قرارا بشأن الطلب

  ٤٤املادة الرابعة، الفقرة 

راً يتخذ قرااجمللس التنفيذي 
  )١١٢(بشأن الطلب

داً للموافقة على  صوتاً مؤي٣٠ِّيلزم 
  التفتيش املوقعي

املادة الرابعة، الفقرتان    ساعة٩٦ + ٠
  ٤٦ و٤٥

                                                 

 طبقا لذلك عند الضرورة، لكّن هذا ليس له تأثري على الدولة الطرف الطالبة يف ملء الطلباملساعدة إىل املدير العام م يقدِّ  )111(
  .ي الطلبوقت تلقّ

  . إجراء آخر بشأن الطلبخذ أيُّتَّإذا مل يوافَق على التفتيش، ُتوقف األعمال التحضريية وال ُي  )112(
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  املرجع  املهلة  الشروط  اإلجراء
املدير العام يصدر تكليفا بإجراء 

  )والية تفتيش (التفتيش
قرار اجمللس التنفيذي؛ اسم الدولة الطرف 

موضع التفتيش؛ موقع منطقة التفتيش 
األنشطة املزمع وحدودها؛ أنواع 

االضطالع هبا؛ نقطة الدخول اليت 
ستستعمل؛ أي نقاط عبور أو متركز؛ اسم 

رئيس فريق التفتيش؛ أمساء أعضاء فريق 
التفتيش؛ اسم املراقب املقترح؛ قائمة 

  املعدات اليت ستستعمل

؛ ٥٤املادة الرابعة، الفقرة   
والربوتوكول، اجلزء 

  ٤٢ الفقرة الثاين،

طر مجيع الدول املدير العام خي
  األطراف بقرار اجمللس التنفيذي

 ساعة بعد قرار ٢٤  
  اجمللس التنفيذي

  ٥٢املادة الرابعة، الفقرة 

الدولة الطرف  املدير العام خيطر
  املطلوب تفتيشها بقرار التفتيش

تكليف إجراء التفتيش؛ تاريخ وزمان 
وصول فريق التفتيش؛ وسائل الوصول إىل 

ازة الدبلوماسية نقطة الدخول؛ رقم اإلج
دة املواعيد، عند الدائمة لطائرة غري حمدَّ

االقتضاء؛ قائمة املعدات اليت يطلب املدير 
العام من الدولة الطرف موضع التفتيش 

  إتاحتها لفريق التفتيش

 ٢٤ليس أقل من 
ساعة قبل وصول 

  فريق التفتيش

؛ ٥٥املادة الرابعة، الفقرة 
اجلزء  والربوتوكول،

  ٤٣ ، الفقرةالثاين

الدولة املطلوب تفتيشها ُتشعر 
اإلخطار يها املدير العام بتلقّ

  املوجَّه منه

 ي ساعة بعد تلق١٢ّ  
  اإلخطار

، اجلزء الثاينالربوتوكول، 
  ٤٤الفقرة 

فريق التفتيش يصل إىل نقطة 
الدخول يف الدولة الطرف 

  موضع التفتيش

  ٥٣املادة الرابعة، الفقرة    أيام٦ + ٠  

وضع التفتيش الدولة الطرف م
تضمن الدخول الفوري لفريق 

  التفتيش

الدولة الطرف موضع التفتيش تكون قد 
  أُخطرت بوصول فريق التفتيش

، اجلزء الثاينالربوتوكول،   
  ٤٥الفقرة 

الدولة الطرف موضع التفتيش 
تسمح بدخول املعدات بدون 

  قيود

جيوز للدولة الطرف موضع التفتيش أن 
د وافق عليها مؤمتر املعدات قأنَّ د من تتأكّ

  الدول األطراف وأجازها املدير العام

، اجلزء الثاينالربوتوكول،   
  ٥١ و٥٠الفقرتان 

رئيس فريق التفتيش يقدم 
تكليف إجراء التفتيش وخطة 

التفتيش األولية إىل ممثل الدولة 
  الطرف موضع التفتيش

فور الوصول إىل   
  نقطة الدخول

، اجلزء الثاينالربوتوكول، 
  ٥٢ة الفقر

الدولة الطرف موضع التفتيش 
إلطالع  إحاطة اتتعقد جلس

املعلومات على فريق التفتيش 
  الالزمة

لمنطقة؛ مسائل السالمة األرضية لعامل امل
ية لعملية لوجستوالسرية؛ الترتيبات ال

  التفتيش؛ املواقع غري املتصلة بالتفتيش

فور الوصول إىل 
  نقطة الدخول

 ،اجلزء الثاينالربوتوكول، 
  ٥٢الفقرة 

فريق التفتيش يعّدل خطة 
  التفتيش األولية

آخذا يف االعتبار تعليقات الدولة الطرف 
  موضع التفتيش

، اجلزء الثاينالربوتوكول،   
   ٥٣الفقرة 
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  املرجع  املهلة  الشروط  اإلجراء
فريق التفتيش يصل إىل منطقة 

  التفتيش
ما مل ُيتفق على خالف ذلك مع الدولة 

ضمان بدء جيب الطرف موضع التفتيش، 
 ساعة بعد ٧٢وعد أقصاه األنشطة يف م

  الوصول إىل نقطة الدخول

 ساعة بعد ٣٦
الوصول إىل نقطة 

  الدخول

، اجلزء الثاينالربوتوكول، 
  ٥٤الفقرة 

فريق التفتيش يشرع يف أنشطة 
التفتيش مستخدما تقنيات فترة 

  التفتيش األولية

 ساعة بعد ٧٢  
الوصول إىل نقطة 

  التفتيش

، اجلزء الثاينالربوتوكول، 
 ٦٩ والفقرتان ٥٧ ةالفقر
  ٧٠و

فريق التفتيش حييل تقريرا 
مرحليا عن التفتيش إىل اجمللس 
  التنفيذي عن طريق املدير العام

 يوما بعد قرار ٢٥  
  اجمللس التنفيذي

  ٤٧املادة الرابعة، الفقرة 

اجمللس التنفيذي يوافق على 
  مواصلة التفتيش

اجمللس يوافَق على املواصلة، ما مل يقرر 
   بأغلبية األصوات وقف التفتيشالتنفيذي

 ساعة بعد تلقي ٧٢
  التقرير املرحلي

؛ ٤٧املادة الرابعة، الفقرة 
اجلزء  ،والربوتوكول

  ٧٠الفقرة الثاين، 
فريق التفتيش يواصل أنشطة 
  التفتيش، مستخدما تقنيات 
  الفترة األولية وتقنيات أيضا 

  فترة املواصلة

؛ ٤٧املادة الرابعة، الفقرة     
وكول، اجلزء والربوت

 ٧٠ و٦٩الثاين، الفقرتان 

فريق التفتيش يقدم طلبا للقيام 
 عيِّناتحبفريات للحصول على 

  مشعة

ال يقوم فريق التفتيش باحلفر إال بعد 
موافقة اجمللس التنفيذي، مث جيوز له القيام 

  وقت أثناء فترة التفتيشأيِّ بذلك يف 

الربوتوكول، اجلزء الثاين،   
  ٧٠-٦٠الفقرات 

ريق التفتيش يطلب متديد فترة ف
  التفتيش

ولية،  يوما األ٦٠ يوما بعد فترة الـ٧٠ملدة 
   يوما١٣٠ليصل اجملموع إىل 

قبل انتهاء الفترة 
  األولية

  ٤٩املادة الرابعة، الفقرة 

اجمللس التنفيذي يوافق على 
  التمديد

 ساعة بعد تلقي ٧٢  باألغلبية املطلوبة
  الطلب

  ٤٩املادة الرابعة، الفقرة 

 من أنشطة يفريق التفتيش ينته
  التفتيش

اجلزء الثاين، الربوتوكول،     
  ١٠٩الفقرة 

 ممثلي معفريق التفتيش جيتمع 
الدولة الطرف موضع التفتيش 
الستعراض النتائج األولية اليت 

َتوّصل إليها وتوضيح أوجه 
  الغموض

تقدم وثيقة النتائج األولية كتابةً إىل الدولة 
تيش، مع قائمة الطرف موضع التف

   واملوادعيِّناتبال

ينتهي االجتماع 
 ٢٤بعد مرور 

على انتهاء ساعة 
  التفتيش

الربوتوكول، اجلزء الثاين، 
  ١٠٩الفقرة 

رئيس فريق التفتيش وممثل 
الدولة الطرف موضع التفتيش 

 وثيقة النتائج األوليةعلى يوقعان 

الدولة الطرف موضع التفتيش حتيط علما 
  وصل إليها فريق التفتيشبالنتائج اليت ت

ينتهي االجتماع 
 ٢٤بعد مرور 

على انتهاء ساعة 
  التفتيش

الربوتوكول، اجلزء الثاين، 
  ١٠٩الفقرة 

فريق التفتيش يغادر أراضي 
  الدولة الطرف موضع التفتيش

الدولة الطرف موضع التفتيش تساعد يف 
  إجراءات املغادرة

بأسرع ما ميكن 
بعد االنتهاء من 

  التفتيش

وتوكول، اجلزء الثاين، الرب
  ١١٠الفقرة 
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  املرجع  املهلة  الشروط  اإلجراء
املدير العام يضع مشروع تقرير 

  التفتيش
وصف األنشطة، النتائج الوقائعية، شرح 

تعاون الدولة الطرف موضع التفتيش، 
 تفاصيل أخرى، مدى الوصول املتاح، أيُّ

  مالحظات املفتشني املتباينة 

  ٦٢الفقرة املادة الرابعة،   

وع التقرير املدير العام يتيح مشر
  للدولة الطرف موضع التفتيش 

  ٦٣املادة الرابعة، الفقرة     

الدولة الطرف موضع التفتيش 
تقدم تعليقاهتا على مشروع 

  التقرير

  ٦٣املادة الرابعة، الفقرة    ساعة٤٨خالل   

املدير العام ينظر يف اقتراحات 
الدولة الطرف موضع التفتيش 

ويدرجها يف التقرير حيثما أمكن 
  لكذ

املدير العام يرفق بالتقرير أيضا تعليقات 
 وإيضاحات الدولة الطرف موضع التفتيش

  ٦٣املادة الرابعة، الفقرة   

املدير العام حييل تقرير التفتيش إىل 
الدولة الطرف الطالبة والدولة 

الطرف موضع التفتيش واجمللس 
  التنفيذي وسائر الدول األطراف

  ٦٤الفقرة املادة الرابعة،   بدون إبطاء  

اجمللس التنفيذي يستعرض تقرير 
التفتيش وينظر فيما إذا كان قد 

حدث أيُّ عدم امتثال هلذه 
املعاهدة أو إذا كان قد أسيء 

استخدام احلق فـي طلب إجراء 
  تفتيش موقعي

  ٦٥املادة الرابعة، الفقرة     

جيوز للمجلس التنفيذي أن يبدِّد 
  املخاوف وفقا للمادة اخلامسة

  ٦٦ادة الرابعة، الفقرة امل    

  
  .]ل خمتصرات يف هذا املرفقمل ُتستعَم: ملحوظة من قسم الترمجة العربية[
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تنفيذ االلتزامات املتعلقة بالتفتيش املوقعي مبوجب معاهدة بشأن  قائمة مرجعية -٢املرفق 
  احلظر الشامل للتجارب النووية

  
 علـى  اليت ُتطبَّـق لوائح التنظيمية املوجودة؟ وما هي املتطلبات  يف نطاق القوانني والما يليهل من املمكن إجناز    

كل حالة؟ وهل ميكن اإلعفاء من تلـك املتطلبـات أو الوفـاء هبـا علـى وجـه الـسرعة عنـد املوافقـة علـى إجـراء                   
  تفتيش موقعي؟

  )عند اللزوم(إصدار إذن بالتفتيش والتوجيهات ذات الصلة   ■  
  فتيش وحصاناهتممتيازات املفتشني ومساعدي التا  ■  
  متيازات املراقبني وحصاناهتما  ■  
   ساعة أو عند نقطة الدخول٤٨إصدار تأشريات ألعضاء فريق التفتيش يف غضون   ■  
  الدخول الفوري لفريق التفتيش  ■  
  الدخول غري املقيَّد للمعدات والتأكد السريع منها  ■  
ء مـن الـرخص املطلوبـة أو تـسريع إجـراءات            اإلعفـا (القيام بأنشطة التفتيش واستعمال معدات التفتيش         ■  

  )إصدارها، وما إىل ذلك
  تعاون املؤسسات الوطنية مع التفتيش املوقعي  ■  
   الوصول إىل منطقة التفتيش، عند اللزوماختاذ تدابري إنفاذ لضمان  ■  

    
) ة، أو سلطة أُخرىالسلطة الوطنية املعنية مبعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووي (هل ُعيِّنت السلطة املختصة     

  ألداء املهام التالية؟ وإذا كان األمر كذلك، فهل هلا كامل الصالحية لتنفيذ املهام التالية أو تنسيق تنفيذها؟
  )اختياري(ترشيح املفتشني إلدراجهم يف قائمة املفتشني ومساعدي التفتيش   ■  
   مدخلة عليهاتعديالتأيِّ اإلشعار بتلقّي قائمة املفتشني ومساعدي التفتيش و  ■  
  نة هلاإعالم األمانة الفنية للمنظمة بنقاط الدخول املعيَّ  ■  
إعالم األمانة الفنية للمنظمة برقم اإلجازة الدبلوماسـية الدائمـة لطـائرات غـري حمـددة املواعيـد خمّصـصة                      ■  

  لنقل فريق التفتيش ومعداته
  اإلشعار بتلقي طلب إجراء تفتيش موقعي  ■  
انــات وطنيــة أو مــن أشــخاص فيمــا خيــص األمــور املتعلقــة بتنفيــذ املعاهــدة أو  طلــب معلومــات مــن كي  ■  

  االمتثال هلا
 خبـصوص  إجـراء تفتـيش مـوقعي        اليت تطلـب  طرف  الدولة  التقدمي إيضاحات إىل املدير العام للمنظمة أو إىل           ■  

  احلدث املسبب للطلب
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  )معند اللزو(اإلذن بإجراء التفتيش وإصدار التوجيهات ذات الصلة   ■  
  االتصال باألمانة الفنية للمنظمة من أجل التحضري للتفتيش  ■  
  اإلشعار بتلقي اإلخطار بالتفتيش الذي أرسله املدير العام للمنظمة  ■  
  أو مرافقني حمليني ملصاحبته/تعيني ممثل لالتصال بفريق التفتيش و  ■  
ــيش         ■   ــق التفت ــوفري أســباب الراحــة لفري ــة لت ــات الالزم ــاذ الترتيب ــام    ال(اخت ــات الطع ــسكن ووجب ــل وال نق

  )واخلدمات الطبية، وما إىل ذلك
  ضمان سالمة فريق التفتيش وأمنه  ■  
  التعاون مع فريق التفتيش وتسهيل َمَهّمته  ■  
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معاهــدة احلظــر الــشامل  " بــشأن ١٩٩٦ســبتمرب / أيلــول١٠ املــؤرخ ٥٠/٢٤٥قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة    ]١٧[

  ".للتجارب النووية
]١٨[  Woodward, Angela. National Implementing Laws for Arms Control and Disarmament Treaties. VERTIC. 

Verification Yearbook 2003, pp. 151-167.  
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.  تفجريات نووية أخـرى حتظر معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية تفجريات جتارب األسلحة النووية وأيَّ      
  .سلحة النووية بتقييد استحداث أسلحة نووية جديدة أو أكثر تطورا وحتسينها نوعياوترمي إىل إزالة األ

. وعندما يبدأ نفاذ املعاهدة، ستتأسس مبوجبها منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية يف فيينا، النمسا
لرصد الدويل مبوجب واللجنة التحضريية للمنظمة تتأّهب حاليا لبدء نفاذ املعاهدة، وخصوصا ببناء نظام ا
  .املعاهدة وتشغيله مؤقتا، وتطوير االستعداد التشغيلي للنهوض بعمليات التفتيش املوقعي

 دولة قد وقَّعت على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ١٨٣، كانت ٢٠١٣ يونيه/حزيرانوحبلول 
  . دولة قد صدَّقت عليها١٥٩و

لجنة التحضريية ملعاهدة احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة الـدول، بنـاء               ويزوِّد برنامج املساعدة القانونية يف ال     
  .على طلبها، باملعلومات والوثائق ويسدي هلا املشورة بشأن تنفيذ االلتزامات مبقتضى املعاهدة

وهناك مواد مرجعية أخرى متاحة على املوقع الشبكي ملنظمة املعاهدة أو من قسم اخلدمات القانونية بناء على    
  :ب، وهيالطل

  معلومات أساسية للربملانيني بشأن معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية  •  

  دليل التدابري الوطنية لتنفيذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية  •  

  قاعدة بيانات التشريعات الوطنية املنفّذة ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية  •  

تصال بقسم اخلدمات القانونية، شعبة الشؤون القانونية والعالقات اخلارجيـة،   رجى اال للمزيد من املعلومات، يُ   
  :على العنوان التايل
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