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  التشريعات عن استبيان
    

  _______________________ البلد
  

  مةمقّد
ــأن تقــوم، وفقــاً      تلــزم ــة طــرف ب ــة كــل دول ــة مــن معاهــدة احلظــر الــشامل للتجــارب النووي  إلجراءاهتــا  املــادة الثالث

د طــرف أن حتــدِّوجيــب علـى كــل دولـة   . ة تــدابري ضــرورية لتنفيـذ التزاماهتــا مبوجـب املعاهــدة  الدسـتورية، باختــاذ أيَّـ  
وتعتمـد أنـواع تـدابري التنفيـذ       .  وبـشكل مباشـر، مبـا يف ذلـك التـشريعات الوطنيـة             اًيـ اخلطوات املطلوبـة إلنفاذهـا حمل     

ومـن أجـل الوفـاء بتلـك االلتزامـات عـادة مـا              . الوطنية يف كل دولة على نظامها القانوين وتـشريعاهتا احملليـة القائمـة            
  .أو اإلدارية/وبعض التدابري التشريعية ألقل يتعيَّن على الدولة أن تتخذ على ا

 اللجنـة التحـضريية ملنظمـة       ويف إطار األعمال التحضريية لبدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، فـإنَّ            
 تبـادل املعلومـات بـني الـدول املوقِّعـة وتقـدمي       بتيـسري ضـة  مفوَّ) اللجنـة (معاهدة احلظر الـشامل للتجـارب النوويـة      

 .دة هلا عند الطلباملساع

ويهدف هذا االستبيان إىل مجع معلومـات عـن تـدابري التنفيـذ الوطنيـة الـيت ُيحتمـل أن تكـون قـد اعُتِمـَدت وتيـسري                   
وقـد صـيغ    . أو سـائر تـدابري التنفيـذ الوطنيـة        / و للمعاهـدة حتديد العناصر اليت قد تكون ضرورية للتـشريعات املنفِّـذة           

عـة الـيت    دة القانونيـة، اخلـاص باللجنـة التحـضريية، الـذي ستـستخدمه الـدول املوقِّ               االستبيان يف إطـار برنـامج املـساع       
 .ترغب يف املشاركة يف تبادل املعلومات أو يف طلب املساعدة القانونية

  معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية والنظام القانوين الوطين  -١
ة، اخلطوات التشريعية اليت قد تدعو احلاجة إىل اختاذهـا مـن    إلجراءاهتا الدستوريد، وفقاً جيب على كل دولة أن حتدِّ     

 وبــشكل مباشــر مــن خــالل تقيــيم مــا إذا كانــت أحكــام مــن  حمليــاًإنفــاذ التزاماهتــا الدوليــة مبوجــب املعاهــدة أجــل 
نيـة  وط بالتـشريعات ال   دة فعالً أو ما إذا كانت جمسَّ    /املعاهدة قد أصبحت سارية تلقائياً عند التصديق على املعاهدة و         

 .القائمة وما هي هذه األحكام

  هل تصبح املعاهدات الدولية سارية وواجبة اإلنفاذ تلقائياً يف البلد عند التصديق عليها؟  ١-١
  نعم  □
  ال  □

يرجى اإلشارة 
إىل األحكام 

ذات الصلة، إن 
  وجدت



2 

ه ذة غري ضرورية، فكيف ميكن التعامل مع ما يقوم بإذا كانت التشريعات املنف  )أ( ١-١
 ؟يون من انتهاكات لقواعد املعاهدةاألشخاص الطبيعيون أو االعتبار

  من هذه االعتبارات ميكن أن يسري على تنفيذ املعاهدة يف البلد؟أيٌّ  )ب( ١-١

  ذة ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويةالتشريعات املنفِّ  -٢
 ويــستخدم مــصطلح .الــسعي إىل اعتمادهــا، أو أثنــاء ذة للمعاهــدةمــأل هــذا القــسم بعــد اعتمــاد التــشريعات املنفِّــ ُي
 .يشمل القوانني، واملراسيم، واألوامر، والقرارات، وما إىل ذلكحبيث يف معناه الواسع " تشريعات"

ذة د البلد تشريعات منفِّهل اعتم  ١-٢
 للمعاهدة؟

  نعم  □
 ال  □

هل البلد بصدد وضع تشريعات   ١-٢ أو
 ذة للمعاهدة؟منفِّ

  نعم  □
 ال  □

  هج التالية اتُّبَِع أو سُيتََّبع ؟ من النُّإذا كان اجلواب نعم فأيٌّ  ٢-٢

  تشريع برملاين شامل أو جزئي يتعلق باملعاهدة   □
  تعديل قانون العقوبات   □
   الئحة يصدران عن السلطة التنفيذية مرسوم أو  □
  قرار إداري   □
 غري ذلك، يرجى التوضيح  □

د يف  من العناصر التالية يتجسَّ فأي٢ٌّ-٢أو / و١-٢يف حالة الرد باإلجياب على البند   ٣-٢
  التشريعات أو يف مشاريع التشريعات؟

  حظر التفجريات النووية  □
  رامات إداريةغ) ب(عقوبات جنائية؛ ) أ: (فرض عقوبات  □
  تبادلةأو املساعدة القانونية امل/ واملطلوبنيتسليم   □
  إنشاء سلطة وطنية  □
  أو اللجنة التحضريية/امتيازات وحصانات املعاهدة و  □
  تنظيم مرافق نظام الرصد الدويل  □
  ح فيما يتعلق باالمتثال للمعاهدةعملية التشاور والتوضي  □
  فجريات الكيميائيةيما يتعلق بالتتدابري بناء الثقة ف  □
  عمليات التفتيش املوقعي  □
  يةالسّر  □
 غري ذلك، يرجى التوضيح  □

رجى وضع ي
إشارة يف اخلانة 

) اخلانات(
املطابقة، وتقدمي 

نسخة عن 
التشريعات ذات 

الصلة أو عن 
مشاريعها، إن 

  وجدت
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  معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية وسائر الصكوك الدولية  -٣
قد حتتاج الدولة، عند تقييم التدابري أو التشريعات الوطنية اليت قد تكون ضرورية لتنفيـذ املعاهـدة، إىل أن تأخـذ يف                  

مـن أجـل    التـشريعات املعتمـدة بالفعـل، أو الـيت جيـري وضـعها لتنفيـذ سـائر الـصكوك الدوليـة ذات الـصلة                    االعتبار
 .تفادي التداخل فيما بينها وضمان حسن تنسيق األحكام التشريعية

بـصدد اعتمـاد، تـشريعات منفـذة لـصكوك دوليـة أخـرى يف               هـل هـو     هل اعتمد البلد، أو       ١-٣
 حة اإلرهاب، أو أسلحة الدمار الشامل؟جماالت األمن النووي، أو مكاف

 يرجى التوضيح

 فهل أدرج البلد جوانب تنفيذ املعاهدة يف التشريعات الـيت اعُتمـدت             إذا كان اجلواب نعم     ٢-٣
 أو اليت جيري وضعها يف هذا الشأن؟

 يرجى التوضيح

  )١ - املادة الثالثة(حظر التفجريات النووية   -٤
منـع األشـخاص الطبيعـيني      ) أ:  تـدابري ضـرورية بغيـة      أن تتخـذ أيَّ   بـ اهـدة كـل دولـة طـرف          املادة الثالثة من املع    ُتلزم

 مكان آخر خيضع لواليتها، حسبما يعترف هبـا القـانون الـدويل،             إقليمها أو يف أيِّ   داخل   مكان   يف أيِّ واالعتباريني  
ص الطبيعــيني منــع األشــخا )  نــشاط حمظــور علــى دولــة طــرف مــا مبوجــب املعاهــدة؛ ب       مــن االضــطالع بــأيِّ  

وفقًـا للقـانون الـدويل،      ) سيطرهتا؛ ج خاضـع لـ    مكـان     نشاط من هذا القبيل يف أيِّ      من االضطالع بأيِّ  واالعتباريني  
 .  مكان أنشطة من هذا القبيل يف أيِّمنع األشخاص الطبيعيني الذين حيملون جنسيتها من االضطالع بأيِّ

ائية يف إطار التشريعات تباره جرمية جنهل ُحظر هذا النشاط باع: إجراء تفجري نووي  ١-٤
 الوطنية؟

يرجى اإلشارة 
إىل األحكام 
ذات الصلة، 
  إن وجدت

 : مبعىن أنه يشملريجى حتديد نطاق احلظرفإذا كان اجلواب نعم   )أ( ١-٤

   شخاص الطبيعينياأل  □
   الدولة، مبن فيهم العسكريون يموظف  □
   نياألشخاص االعتباري  □
   الرعايا يف اخلارج  □
  األجانب يف اإلقليم الوطين   □
   األعمال التحضريية - احملاوالت  □
  نياملتواطئ  □

يرجى وضع 
إشارة يف اخلانة 

) اخلانات(
  املطابقة
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يرجى اإلشارة   :إذا كان اجلواب نعم فريجى حتديد العقوبات املنصوص عليها  )ب (١-٤
إىل األحكام 

ذات الصلة، إن 
  وجدت

   مبعىن أهنا ال تشمل ميكن حتديدها يف هذه األحكام؟ الثغرات اليت هيما  )د (١-٤

   الدولة، مبن فيهم العسكريونيموظف  □
  نياألشخاص االعتباري  □
  الرعايا يف اخلارج  □
  األجانب يف اإلقليم الوطين  □
   األعمال التحضريية- احملاوالت  □
  نياملتواطئ  □
ــشروطية   □ ــ(امل ــضرر     أي نيَّ ــل، أو إحلــاق األذى باألشــخاص، أو إحلــاق ال ــاب، أو القت ة اإلره

  .)اق الضرر بالبيئة، وما إىل ذلكباملمتلكات، أو إحل
  )جسيمة( عقوبات جنائية أيَّ  □
 غري ذلك، يرجى التوضيح  □

يرجى وضع 
إشارة يف اخلانة 

) اخلانات(
  املطابقة

  )٢ - املادة الثالثة(املساعدة القانونية   -٥
م  مـن املعاهـدة، تتعـاون كـل دولـة طـرف مـع غريهـا مـن الـدول األطـراف وتقـدِّ                        الثالثـة  مـن املـادة      ٢ بـالفقرة    عمالً

 .يسري تنفيذ التزاماهتا مبوجب املعاهدةسب من املساعدة القانونية بغية تالشكل املنا

عدم هل بإمكان البلد تقدمي مساعدة قانونية إىل دول أطراف أخرى يف املعاهدة يف حال   ١-٥
 ملساعدة القانونية؟طراف تتعلق بتبادل ااألدة وجود اتفاقات ثنائية أو متعّد

يرجى اإلشارة 
إىل األحكام 

ذات الصلة، إن 
  وجدت

  ما هي أشكال املساعدة القانونية اليت ميكن تقدميها؟ف واب نعمإذا كان اجل  )أ (١-٥

  أخذ اإلفادات وأمجع األدلة   □
  املساعدة يف التحقيقاتحتديد مواقع املشتبه هبم، و  □
  تقدمي الوثائق القضائية  □
  إجراءات التفتيش والضبط  □
  توفري املعلومات واألدلة  □
  تسليم املشتبه هبم  □
 غري ذلك، يرجى التوضيح  □

يرجى وضع 
إشارة يف اخلانة 

) اخلانات(
  املطابقة
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 اإلشارةرجى ي  إذا كان اجلواب بالنفي فما هي شروط توفري املساعدة القانونية؟  )ب (١-٥
إىل األحكام 
ذات الصلة، 
  إن وجدت

  )٤ - املادة الثالثة(السلطة الوطنية   -٦
مبثابـة  "أن تعـني أو تقـيم سـلطة وطنيـة لتكـون             بكل دولة طرف     بإلزام    من املادة الثالثة من املعاهدة     ٤الفقرة  تقضي  

 ".اف األخرى االتصال باملنظمة وبالدول األطرطريقهاجهة الوصل الوطنية اليت جيري عن 

كيف سيتم تعيني السلطة الوطنية يف البلد لكي تكون قادرة على أداء املهام املطلوبة منها   ١-٦
  مبوجب املعاهدة أو اليت تقتضيها املعاهدة ضمًنا؟

  تشريع برملاين  □
  ئحة يصدران عن السلطة التنفيذيةمرسوم أو ال  □
  قرار وزاري  □
 قرار إداري يصدر عن السلطة املختصة  □

يرجى اإلشارة 
إىل األحكام 
ذات الصلة، 
  إن وجدت

  قنظام التحقّ  -٧
ق من االمتثال ألحكامها، مبـا يف ذلـك، حـسب االقتـضاء، املـشاركة               ر التحقّ أن تيسِّ ب املعاهدة الدول األطراف     ُتلزم

 املــوقعي يف يف عمليــات التــشاور والتوضــيح؛ واملــشاركة يف تــدابري بنــاء الثقــة؛ والــسماح بــإجراء عمليــات التفتــيش
ر إنـشاء وتـشغيل احملطـات وتـوفري         أن تيـسِّ  بـ  نظـام الرصـد الـدويل        مرافـق الـدول الـيت تستـضيف       ُتلـزم   إقليمها؛ كمـا    

 .البيانات منها إىل مركز البيانات الدويل يف فيينا

لة بتقدمي معلومات ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب هل السلطة التنفيذية خموَّ  ١-٧
  ول األطراف يف ما يتصل بتنفيذ االلتزامات اليت تنص عليها املعاهدة؟النووية والد

يرجى اإلشارة 
إىل األحكام 

ذات الصلة، إن 
  وجدت

لة بطلب معلومات من املؤسسات الوطنية األخرى ومن اجلهات هل السلطة التنفيذية خموَّ  ٢-٧
  اخلاصة يف ما يتصل بتنفيذ االلتزامات اليت تنص عليها املعاهدة؟

جى اإلشارة ير
إىل األحكام 

ذات الصلة، إن 
  وجدت

يف ما يتعلق بعمليات التفتيش املوقعي، هل ميكن تطبيق األحكام التالية يف البلد يف إطار   ٣-٧
  )املادة الرابعة، الربوتوكول، اجلزء الثاين(القوانني واألنظمة احلالية؟ 

يرجى وضع 
إشارة يف اخلانة 

) اخلانات(
  املطابقة
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  : ما يتعلق بالترتيبات القائمةيف  )أ (٣-٧

  شني ومساعدي التفتيشت دخول للمفتِّإصدار تأشريا  □
  شني ومساعدي التفتيشمنوحة للمفتِّاالمتيازات واحلصانات امل  □
 ات التفتيشللطائرات غري اجملدولة املواعيد اليت تنقل فريق ومعدَّدائم إصدار رقم ترخيص دبلوماسي   □

 :جراء تفتيش موقعييف ما يتعلق بإ  )ب (٣-٧

  القبول بإجراء تفتيش موقعي  □
  نقطة الدخولالتوقيت املطلوب من السماح بدخول فريق التفتيش يف   □
  السماح بإدخال املعدات اليت جيلبها فريق التفتيش  □
  اقع مبا يف ذلك املمتلكات اخلاصةاملومبعاينة السماح   □
  السماح بإجراء أنشطة التفتيش  □
 اجلويةطائرات املراقبة السماح بتحليق   □

 

لة بإبرام اتفاقات مع منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب هل السلطة التنفيذية خموَّ  ٤-٧
  النووية من أجل تنظيم طرائق التعاون املتعلقة بتركيب مرافق نظام الرصد الدويل وتشغيلها؟

يرجى اإلشارة 
إىل األحكام 

ذات الصلة، إن 
  وجدت

  جنة التحضرييةالتعاون مع الل  -٨
ن على اللجنة التحضريية والدول املوقِّعة القيام هبا من أجل إنـشاء نظـام الرصـد        بالنظر إىل األنشطة الشاملة اليت يتعيَّ     

 مـن اختـاذ بعـض التـدابري إلتاحـة            خالل املرحلـة التحـضريية، ال بـدَّ        تاً مؤقَّ وتشغيلهماالدويل ومركز البيانات الدويل     
 .نة التحضريية قبل بدء نفاذ املعاهدةالتعاون مع اللجُسبل 

هل من الضروري أو املستحسن وجود تدبري تنظيمي أو إداري من أجل ضمان   ١-٨
  وحصاناهتا يف البلد؟ للجنة التحضريية وبامتيازاهتا االعتراف بالشخصية االعتبارية

يرجى اإلشارة 
إىل األحكام 

ذات الصلة، إن 
  وجدت

ة السارية لضمان إعفاء اللجنة التحضريية من الضرائب ما هي اإلجراءات اإلداري  ٢-٨
  والرسوم اجلمركية والقيود يف البلد؟

يرجى اإلشارة 
إىل األحكام 

ذات الصلة، إن 
  وجدت
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يرجى اإلشارة  ما هي املؤسسات الوطنية املعنية بالتعاون مع اللجنة التحضريية خالل املرحلة التحضريية؟  ٣-٨
إىل األحكام 
 ذات الصلة، إن

  وجدت

  أعاله املذكورة ن بلدكم سلطة وطنية؟ وكيف تتفاعل مع سائر الكيانات هل عيَّ  ٤- ٨
  ؟)إن وجدت(

  صلته بالسلطة الوطنية؟/نشئ مركز وطين للبيانات؟ وما هي عالقتههل أُ  ٥-٨

 

أي مبوجب قرار (ا ني السلطة الوطنية يف البلد رمسيهل من الضروري أو املستحسن تعي  ٦-٨
خالل املرحلة التحضريية لضمان حسن التعاون مع اللجنة ) وم، أو ما إىل ذلكأو مرس

  التحضريية؟

يرجى اإلشارة 
إىل األحكام 

ذات الصلة، إن 
  وجدت

 ةذ التشريعات املنفِّ املتعلقة بوضعاإلداريةاإلجراءات   -٩

ضع يرجى تقدمي وصف موجز للكيان أو الكيانات اليت كانت أو ستكون مسؤولة عن و  ١-٩
  .نشأ، إن وجدتنشئت أو سُتذة، وللعمليات التشاورية اليت أُالتشريعات املنفِّ

اإلجابة، يرجى 
حسبما هو 
  مناسب

 


