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*22-21862*  

  
معلومات عن تدابير التنفيذ الوطنية ومناقشةةةةةةةةةةة ل ار وتتهةةةةةةةةةةعن مرفقات ا معلومات عن    CTBT/PTS/INF.1204ترد في الوثيقة  

الحالة الراهنة لتدابير التنفيذ الوطنية وهي تحدث بصةةةةةوري دورتة ااةةةةةتنادا للع ومدث الععلومات التي تقدم ا الدو  العوقعةر وتقد   
علع قرار الفرتق العامل ولف في دورته السةةةةةةةةةةةةةةتين ب ف  عاود الن ر في  هذه العذك ِّري تحديثًا جديدًا لتلك العرفقاتر وقد وُعدَّت بناء 

 ر(22، الفقري CTBT/PC-57/WGA/1هذا البند في دورته الثانية والستين )
  
 معلومات أساسية  - 1

النووتة )القرار( علع تكليف  )و( من مرفق القرار العنشةةل للةنة التحهةةيرتة لعن عة معاهدي الح ر الشةةامل للتةار     18تنص الفقري  - 1- 1
دو  اللةنةة بتيسةةةةةةةةةةةةةير ت ةاد  الععلومةات بين الةدو  العوقعةة ييعةا يتعلق بةالتةدابير القةانونيةة وا دارتةة لتنفيةذ الععةاهةدي، وال يةا ، لف طلبة  الة 

للع   فق القرار اللةنة  من مر   12العوقعة ذلك، بتقد م العشةةةةةةوري والعسةةةةةةاعدي للي ا بشةةةةةة ف هذه العسةةةةةةاجلر وفالت امن م  ذلك، توجه الفقري 
 وض  مشارت  اتفاقات وترتي ات وم ادئ توجي ية لكي يوافق علي ا مؤتعر الدو  األطراف وفقا للععاهدي والبروتوكو ر 

من مرفق القرار علع وف " كوف للةنة، بصةةةفت ا من عة دولية، اةةةلمة قاجعة للتفاوا علع اتتفاقات وابرام ا،  7وتنص الفقري   -1-2
من مرفق   22لععاراةةةةةةةةةةة وواجف ا والوفاء بوا ات ا"ر وتنص الفقري ضةةةةةةةةةةرورتًا  وهلية قانونية وخرى كعا قد  كوف ذلك وتتعت  ب ي 

القرار كذلك علع وف " عنح البلد العهةةةيف اللةنة، بصةةةفت ا من عة دولية، ومووفي ا ومندوفي الدو  العوقعة الوضةةة  القانوني  
 ر"عستقلة لوواجف م العتعلقة باللةنة ووفاج ا ب دف ا ومقصدهاواتمتيازات والحصانات الهرورتة لععارات م ال

وععال بذلك وفناء علع طلب الفرتق العامل ولف، وصةةةةةةةدر األمين التنفيذي وثيقة عن تدابير التنفيذ الوطنيةي التشةةةةةةةرتعات واتمتيازات   - 3- 1
طاجفة وااةةةعة من الععلومات    التي ت ت ا  صةةةحيحة، ،  (ر وتوفر تلك الوثيقة CTBT/PTS/INF.1204والحصةةةانات واتفاقات العرافق ) 

يتصةةةةل ب ا من  التفصةةةةيلية بشةةةة ف ومور من اي )و( تدابير التنفيذ الوطنية العتصةةةةلة بتنفيذ معاهدي الح ر الشةةةةامل للتةار  النووتة وما 
انات اللةنة التحهةةةيرتة ومووفي ا  ) ( مالة الترتي ات العتعلقة بامتيازات ومصةةة و تدابير عد  اتنتشةةةار التي اعتعدت ا الدو  العوقعة  
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)د( الهةةراجب والراةةو   و )ج( اتفاقات العرافق العبرمة م  الدو  العهةةيفة لعرافق ن ا  الرصةةد الدولي   و التي اعتعدت ا الدو  العوقعة   
ناو  تلك الوثيقة الةامعة و)ه( برنامج األمانة الفنية العؤقتة الخاص بالعسةةاعدي القانونيةر وتت     التي اةةددت ا اللةنة للع الدو  العوقعة 

 و ها طل ات الفرتق العامل باء للحصو  علع معلومات عن ت ثير تدابير التنفيذ الوطنية علع توافر البياناتر 

دورتةا ااةةةةةةةةةةةةةةتنةادا للع ومةدث الععلومةات العقةدمةة من الةدو  العوقعةةر   CTBT/PTS/INF.1204وتةري تحةديةم مرفقةات الوثيقةة   -1-4
ثةا جةديةدا لبيةانةات تلةك العرفقةات، وعةد عقةب القرار الةذي اتخةذه الفرتق العةامةل ولف في دورتةه السةةةةةةةةةةةةةةتين  وتقةد  هةذه الوثيقةة تحةدي 

 (ر22، الفقري CTBT/PC-57/WGA/1العودي للع هذا البند في دورته الثانية والستين )ب 
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 قائمة المرفقات 

 
 4 رررررررررررررررررررررر ( 2022 يوليه /تعوز 31التشرتعات والتدابير الوطنية التي اعتعدت ا الدو  العوق ِّعة )متع  العرفق األو ي
 8 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ( 2022 يوليه /تعوز 31اتفاقات/ترتي ات العرافق النافذي )متع  العرفق الثانيي
دي للدو  العوق ِّعة  العرفق الثالمي  11 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر لعحة عامة عن الهراجب والراو  العسدَّ
 13 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر برنامج األمانة الفنية العؤقَّتة الخاص بالعساعدي القانونية  العرفق الراب ي
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 المرفق األول 
 

 *الموق ِّعة التشريعات والتدابير الوطنية التي اعتمدتها الدول  
 ( 2022 يوليه /تموز  31)حتى  

 
 القوانين والتشريعات والمراسيم المتعلقة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 

 عنوان التشريع  الدولة 
 بش ف التصديق علع الععاهدي 2000القانوف اتتحادي لسنة  اتتحاد الرواي

 بش ف لقرار الععاهدي  25 022القانوف الوطني رقم  األرجنتين 
لة، 1998لسنة  78)رقم  1998قانوف معاهدي الح ر الشامل للتةار  النووتة لسنة  واتراليا   (بصيوته الععدَّ

 دخل  مي ِّ  النفاذ  وفعه ا اآلخر ينت ر بدء نفاذ الععاهدي()بعض مواده 
 1999قانوف التصديق علع الععاهدي لسنة  لاتونيا 
 بش ف الععاهدي  1998تعوز/يوليه  9القانوف العؤرخ  ولعانيا 

 بش ف الععاهدي  1998تعوز/يوليه  23الالجحة التن يعية العؤرخة 
 (2008لسنة  16)رقم  2008النووتة لسنة قانوف م ر التةار   ويرلندا 
والععنوف "التصديق علع معاهدي الح ر الشامل   1998كانوف األو /د سعبر  15العؤرخ  484القانوف رقم  ل ماليا

للتةار  النووتة وتنفيذها، بعا في ذلك بروتوكوتت ا ومرفقات ا، التي اعتعدت ا الةععية العامة لألمم العتحدي 
 " 1996تعبر ويلو /اب  10في 

 484، والععنوف "تعديالت واضافات مكعلة للقانوف رقم 2003تعوز/يوليه  24العؤرخ  197القانوف رقم 
 بش ف معاهدي الح ر الشامل للتةار  النووتة"  1998كانوف األو /د سعبر  15العؤرخ 

 بش ف لقرار نص الععاهدي  1998لسنة  64العراو  التشرتعي رقم  البرازتل
 بش ف لقرار الععاهدي 1998كانوف األو /د سعبر  30العؤرخ  104القانوف رقم  بنعا 

 بش ف التصديق علع الععاهدي 2000و ار/مايو  13العؤرخ  384القانوف رقم  بيالروس 
 B.E.2559 (2006 )قانوف تسخير الماقة النووتة ألغراا العية  تايلند 

ي لسالح نووي  ، بعا في ذلك م ر التسبُّب في وي تفةير تةرتب 2007قانوف م ر التةار  النووتة لسنة  ج ر كوك
 وي تفةير نووي آخر وو تشةيعه وو العشاركة ييه  وو

 بش ف التدابير العتخذي بعقتهع الععاهدي  1999م تراف/يونيه  2العؤرخ  403القانوف رقم  الدانعرك 
( علع عد  جواز قيا  ال يئة وو وي 1969لسنة   19من قانوف هيئة الماقة الذرتة )رقم  22تنص العادي  اري تنكا

شخص بإنتاج وو تموتر والحة نووتة وو وج اء من ا وو لجراء وععا  تةرتبية وو التسبُّب في لجراج ا بقصد 
ل للع تةعي  مواد نووتة متفةري تاتخدام ا في والحة نووتة  التوصُّ

 
 ر legal.registry@ctbto.orgتدعو األمانة الدو  العوق ِّعة للع لبالغ ا بالتصوت ات والتحديثات العدخلة علع هذه القاجعة، بالكتابة للعي  * 
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 بش ف ععليات التفتيش في لطار الععاهدي  SFS 1998:1702القانوف رقم  وتدالس
 بش ف األنشمة النووتة   1984:3القانوف الُععد ِّ  للقانوف رقم 

 الُععد ِّ  للقانوف الةناجي  SFS 1998:1703القانوف رقم 
اعتعدته الةععية اتتحاد ة السوتسرتة القرار اتتحادي بش ف معاهدي الح ر الشامل للتةار  النووتة الذي  اوتسرا 

 1999م تراف/يونيه  18في 
 بش ف لقرار الععاهدي  2011لسنة  20مراو  الكونورس رقم  غواتيعات 

 بش ف لنشاء لةنة وطنية لح ر األالحة  2004لسنة  26قرار مةلس الوزراء رقم  قمر 
 2009كانوف األو /د سعبر  3العؤرخ   ،والبيولوجية وا شعاعيةقانوف م ر األالحة الكيعياجية والنووتة  كعبود ا 

الالجحة التن يعية بش ف العواد الكيعياجية العستخدمة في لنتاج األالحة الكيعياجية والنووتة والبيولوجية 
 2011آذار/مارس  11وا شعاعية، العؤرخة 

 1998قانوف تنفيذ معاهدي الح ر الشامل للتةار  النووتة لسنة  كندا
 بش ف لقرار الععاهدي 2001آذار/مارس  2العؤرخ  8094القانوف رقم  كواتارتكا 

 29 803العراو  التنفيذي رقم 
 بش ف لقرار الععاهدي  2001تعوز/يوليه  30العؤرخ  660القانوف رقم  كولومبيا 
 (1999األو /وكتوفر تشرتن  1مراو  لقرار الععاهدي )الةرتدي الراعية الصادري في  العكسيك

 كانوف األو / 27عراو  العشترع لععاهدي الح ر الشامل للتةار  النووتة )الةرتدي الراعية الصادري في ال
 (1999د سعبر 

 1998قانوف التفةيرات النووتة )الح ر وععليات التفتيش( لسنة  الععلكة العتحدي
(، بعا في ذلك م ر تةرتب 2000ش اط/فبراير  3وتة )القانوف الخاص بحالة الخلو ِّ من األالحة النو  منووليا 

 األالحة النووتة وو ااتخدام ا 
الصادر عن البرلعاف العنوولي بش ف التدابير التي يتعيَّن ات ِّخاذها بش ف اعتعاد القانوف الخاص  19القرار رقم 

 ( 2000ش اط/فبراير  3بحالة الخلو من األالحة النووتة )
 ( 1999تعوز/يوليه    1ي اتتحادي بش ف ُخُلو النعسا من األالحة النووتة ) القانوف الداتور  النعسا

بش ف منمقة خالية من السالح النووي ون ع السالح والحد من التسلح،  1987القانوف النيوزتلندي لسنة  نيوزتلندا 
 في ذلك م ر تةرتب وي ج از متفةر نووي  بعا

 1999قانوف م ر التةار  النووتة لسنة 
 و ار/مايو( بش ف التصديق علع الععاهدي وتسعية السلمة الوطنية 5)  2087/1999القرار الحكومي رقم  هنوارتا 
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 اللوائح المتعلقة بامتيازات اللجنة وحصاناتها 
 2006تشرتن الثاني/نوفعبر  28الصادر عن مةلس اتتحاد األوروفي والعؤرخ  EC/2006/112التوجيه رقم  اتتحاد األوروفي 

الن ا  العشترك لهرت ة ال يعة العهافة )لعفاء اللةنة التحهيرتة من ضرت ة ال يعة العهافة بعقتهع  بش ف
 اتفاق العقر الُعبر  م  النعسا( 

التصديق علع الععاهدي، التي تعنح اللةنة التحهيرتة،  بش ف 2000من القانوف اتتحادي لسنة   4العادي  اتتحاد الرواي
لحين بدء النفاذ، الصفة القانونية وكذلك اتمتيازات والحصانات الالزمة ل ا ولعووفي ا والعندوفين لكي  

  عاراوا م ام م بااتقاللية 
 2014 مارس/آذار 24العؤرخ  3913/19nالعراو  رقم 

باللةنة التحهيرتة لعن عة معاهدي الح ر الشامل للتةار  النووتة )اتمتيازات والحصانات( اللواجح الخاصة  واتراليا
، بصيوت ا الععدلة( الصادري بعوجب قانوف العن عات 2000لسنة  84)القواعد القانونية رقم  2000لسنة 

 1963الدولية )اتمتيازات والحصانات( لعا  
 B.E.2561 ( ،2018 )ر الشامل للتةار  النووتة،  قانوف معا ة اير ععل من عة الح   تايلند 

اتتفاق العبر  بين مكومة جع ورتة الوفاكيا واللةنة التحهيرتة لعن عة معاهدي الح ر الشامل للتةار  النووتة   الوفاكيا
 العوقعي بش ف التعاوف العت اد  في مةا  ونشمة اللةنة العتعلقة بالتدرتب والتعرتن علع ععليات التفتيش  

 ( بش ف اتمتيازات والحصانات 1976:661الُععد ِّ  للقانوف رقم )   SFS 1998:1704القانوف رقم   السوتد
 األمر العتعلق بامترا  امتيازات ومصانات اللةنة التحهيرتة لعن عة الععاهدي وومانت ا الفنية العؤقَّتة  كندا

 العتعلق باللةنة التحهيرتة للعن عة )اتمتيازات والحصانات(   2004لسنة    1282األمر رقم   الععلكة العتحدي
 2009ش اط/فبراير  11العؤرخ  44الصكوك القانونية اتاكتلند ة، األمر رقم 

 اتتفاق العبر  بين جع ورتة النعسا واللةنة التحهيرتة لعن عة معاهدي الح ر الشامل للتةار  النووتة   النعسا
 بش ف مقر اللةنة

 بش ف اتمتيازات الدبلومااية )اللةنة التحهيرتة للعن عة( 2000األمر الصادر في عا   ا نيوزتلند
 بش ف تعديل اتمتيازات الدبلومااية )اللةنة التحهيرتة للعن عة(  2009األمر الصادر في عا  
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 المراسيم المتعلقة بالسلطات الوطنية
 بش ف تسعية السلمة الوطنية   2004 د سعبراألو /كانوف  12العؤرخ  767القرار رقم  اتتحاد الرواي

 العراو  الرجااي بش ف تسعية السلمة الوطنية   ووكرانيا
 بش ف لنشاء السلمة الوطنية   102/2001قرار مةلس الوزراء رقم  البرتوا  

 بش ف السلمة الوطنية   2003قرار مةلس الوزراء الصادر في عا   بلوارتا 
 2009لسنة  022العراو  الوزاري رقم  بوركينا فااو

بش ف تنفيذ بيالروس تلت امات ا بتسعية المة   2000نيساف/وبرتل  19العؤرخ  199العراو  الرجااي رقم  بيالروس 
 وطنية بعقتهع الععاهدي 

الصادري عن مةلس الوزراء بش ف تنفيذ   2000تعوز/يوليه  28العؤرخة  1170الالجحة التن يعية رقم 
 الععاهدي الح ر الشامل للتةار  النووتة ]مرك  البيانات الوطني، العي انية، العووفوف[ 

 بش ف تسعية السلمة الوطنية   1996تشرتن األو /وكتوفر  16العؤرخ  535القرار الحكومي رقم  الةع ورتة التشيكية
]مي انية ا ا ا  في اللةنة التحهيرتة،  1998كانوف األو /د سعبر  23العؤرخ  883القرار الحكومي رقم 

 ، العووفوف[ AS26تكاليف العحمة 
 بش ف تسعية السلمة الوطنية  1997تعوز/يوليه  8العؤرخ  514/1997القرار الحكومي رقم  الوفاكيا

 ي قانوف هيئة الرقابة الوطنية علع من  األالحة النووتة والكيعياجية والبيولوجية2012لسنة  48القانوف رقم  العراق 
ارجية  بش ف تسعية وزاري الخ 213/2001الذي نف ِّذ بعوجب العراو  الرجااي  214/2001القانوف التع يدي  فنلندا

 الفنلند ة كسلمة وطنية 

 العراو  العلكي بش ف لنشاء ال يئة الوطنية لح ر األالحة الكيعياجية والنووتة والبيولوجية وا شعاعية  كعبود ا 
 بش ف تن يم وتسيير األمانة العامة لل يئة الوطنية لح ر األالحة الكيعياجية والنووتة  الالجحة التن يعية

 والبيولوجية وا شعاعية 
 بش ف تسعية السلمة الوطنية 1998تعوز/يوليه  12القرار الحكومي العؤرخ  ليتوانيا 
العع د العالي ي ل حوث التكنولوجيا  العتعلق بتعيين  1998تعوز/يوليه  24قرار مةلس الوزراء العؤرخ  مالي تا 

 النووتة، الععروف ماليا باام وكالة الماقة النووتة العالي تة، بوصفه السلمة الوطنية 
 بش ف لنشاء السلمة الوطنية   5983/99األمر الوزاري رقم  مدغشقر

 الوطنية بش ف لنشاء السلمة  PRN/490-2013رقم  العراو  النيةر
 و ار/مايو( بش ف التصديق علع الععاهدي وتسعية السلمة الوطنية 5)  2087/1999القرار الحكومي رقم  هنوارتا 

  
تشةرتعات وخرى ذات صةلة، تتهةعن ومكامًا تح ر وو ُتةر ِّ  التفةيرات النووتة واتاةتخدا  غير العشةروع للعواد النووتة وو  ثعةملحووةي  

العشةةةةعَّة وو واةةةةلحة الدمار الشةةةةامل، متامة في قاعدي بيانات التشةةةةرتعات العتعلقة بالععاهدي، العوجودي علع الصةةةةفحة الشةةةة كية الخاصةةةةة  
 ر/http://www.ctbto.org/member-states/legal-resources لعوق  التالييبالعوارد القانونية، في ا

  

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


 CTBT/PTS/INF.1636 

Page 8 
 

 V.22-21862 

 

 المرفق الثاني
 

 اتفاقات/ترتيبات المرافق النافذة
 (2022  يوليه/تموز 31)حتى  

  
 

 رقم الوثيقة   الدولة الموق ِّعة 
 صدورها وتاريخ 

تنطبق اتفاقية األمم  
المتحدة مع مراعاة  

 ما يقتضيه الحال 

 اإلعفاء من 
الضرائب  
 المباشرة

 الضرائب غير المباشرة
 )رد المبلغ المدفوع( 

الرسوم  
 الجمركية 

 CTBT/LEG.AGR/33 اتتحاد الرواي 1
 2007الثاني/يناير  كانوف  16

X X - X 

 CTBT/LEG.AGR/24 األرجنتين 2
 2004نيساف/وبرتل  26

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/3 األردف 3
 2000ش اط/فبراير  10

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/47 ورمينيا 4
 2017آذار/مارس  29

X X X X 

 لا انيا 5
CTBT/LEG.AGR/21 

 2003األو /د سعبر   كانوف   19

اتفاقية األمم العتحدي  
ووكاتت ا  
 العتخصصة 

X X X 

 CTBT/LEG.AGR/7 واتراليا 6
 2000آ /وغسمس  25

X X  )عنح بعقتهع اللواجح ( X 

 CTBT/LEG.AGR/44 لاراجيل 7
 2014آذار/مارس  6

- X - X 

 CTBT/LEG.AGR/41 ووغندا 8
 2012م تراف/يونيه  20

X X X X 

 ووكرانيا 9
CTBT/LEG.AGR/11 

 2001و ار/مايو  3

اتفاقية األمم العتحدي  
ووكاتت ا  
 العتخصصة 

X X X 

 CTBT/LEG.AGR/30 آ سلندا 10
 2006ش اط/فبراير  6

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/31 باراغواي 11
 2006ش اط/فبراير  6

X X X X 
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 رقم الوثيقة   الدولة الموق ِّعة 

 صدورها وتاريخ 

تنطبق اتفاقية األمم  
المتحدة مع مراعاة  

 ما يقتضيه الحال 

 اإلعفاء من 
الضرائب  
 المباشرة

 الضرائب غير المباشرة
 )رد المبلغ المدفوع( 

الرسوم  
 الجمركية 

 CTBT/LEG.AGR/14 باتو 12
 2002م تراف/يونيه  14

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/20 بنعا 13
 2003األو /د سعبر   كانوف   19

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/16 بيرو 14
 2002آ /وغسمس  1

X - - - 

 CTBT/LEG.AGR/45 تركعانستاف 15
 2016الثاني/يناير  كانوف  29

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/43 تونس 16
 2014ش اط/فبراير  19

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/4 ج ر كوك 17
 2000و ار/مايو  30

X X - - 

   CTBT/LEG.AGR/38 جع ورتة وفرت يا الوامع 18
 2011ش اط/فبراير  2

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/23 الةع ورتة التشيكية 19
 2004آذار/مارس  10

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/34  انيا العتحديجع ورتة تن  20
 2007األو /د سعبر   كانوف   19

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/1 جنو  وفرت يا 21
 1999األو /وكتوفر   تشرتن   12

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/27 رومانيا 22
 2004الثاني/نوفعبر  تشرتن 4

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/13 زامبيا 23
 2002ش اط/فبراير  4

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/32 السنوا  24
 2006نيساف/وبرتل  11

X X - X 

 CTBT/LEG.AGR/29 غواتيعات 25
 2005ويلو /ابتعبر  13

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/25 فرنسا 26
 2004و ار/مايو  17

X X X X 
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 رقم الوثيقة   الدولة الموق ِّعة 

 صدورها وتاريخ 

تنطبق اتفاقية األمم  
المتحدة مع مراعاة  

 ما يقتضيه الحال 

 اإلعفاء من 
الضرائب  
 المباشرة

 الضرائب غير المباشرة
 )رد المبلغ المدفوع( 

الرسوم  
 الجمركية 

 CTBT/LEG.AGR/22 الفلبين 27
 2004آذار/مارس  10

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/5 فنلندا 28
 2000م تراف/يونيه  8

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/35 كازاخستاف 29
 2008األو /د سعبر   كانوف   12

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/10 كندا 30
 2001ش اط/فبراير  12

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/46 الكوت  31
 2016األو /د سعبر   كانوف   12

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/2 كينيا 32
 2000ش اط/فبراير  10

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/40 العكسيك 33
 2011األو /وكتوفر   تشرتن   28

X X - X 

 CTBT/LEG.AGR/26 الععلكة العتحدي 34
 2004ويلو /ابتعبر  15

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/12 منووليا 35
 2001آ /وغسمس  8

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/17 مورتتانيا 36
 2003ويلو /ابتعبر  29

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/36 ناميبيا 37
 2009و ار/مايو  4

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/15 النروتج 38
 2002م تراف/يونيه  19

X X X X 

 CTBT/LEG.AGR/42 النعسا 39
 2013ويلو /ابتعبر  18

N/A X X X 

 CTBT/LEG.AGR/8 النيةر 40
 2000األو /د سعبر   كانوف   1

X X - X 

 CTBT/LEG.AGR/9 نيوزتلندا 41
 2001الثاني/يناير  كانوف  5

X X - X 
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 المرفق الثالث
 

دة للدول الموق ِّعةلمحة عامة عن الضرائب    والرسوم المسدَّ
 

 (ر26الفقري   ، CTBT/PC-57/2والخعسين ) السابعة في دورت ا   2023- 2022اعتعدت اللةنة برنامج ومي انية فتري السنتين   - 1

دت ا اللةنة التحهةةةةةيرتة 2021كانوف األو /د سةةةةةعبر  31ومتع   -2 ، بلغ العةعوع التراكعي للهةةةةةراجب والراةةةةةو  الةعركية التي اةةةةةدَّ
الفتري    6 750 475 العتحةةةةةةدي عن  الوت ةةةةةةات  دوترات  لفتري  2021-1998دوترًا من  والعي انيةةةةةةة  البرنةةةةةةامج  وداء  تقرتر  وتورد  ر 

ت التالية عن الع الغ العصةةةةةةةةروفة  ( الععلوما207، الصةةةةةةةةفحة  CTBT/PTS/INF.1619/Volume-2)  2021-2020 السةةةةةةةةنتين
 لسداد الهراجب والراو  الةعركيةي

  
 المبلغ بدوالرات الواليات المتحدة  السنة

1998 5 780 
1999 152 520 
2000 58 143 
2001 151 768 
2002 271 921 
2003 192 839 
2004 245 799 
2005 750 946 
2006 288 335 
2007 331 405 
2008 295 116 
2009 218 381 
2010 295 435 
2011 304 765 
2012 321 065 
2013 637 000 
2014 336 913 
2015 232 808 
2016 -2017 606 211 
2018 -2019 549 031 
2020-2021 294 504 

 475 750 6 المجموع
 
 

الععلومات الواردي وعاله متع وصةةةة ح تقرتر وداء ، اةةةةوف تحدَّث 2023- 2022  ون را تعتعاد برنامج ومي انية فتري السةةةةنتين  - 3
 البرنامج والعي انية لفتري السنتين متامار
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، تواوب األمانة بصةةوري روتينية علع  2010وما زال  بعض الدو  تفرا ضةةراجب وراةةوما جعركية علع اللةنةر ومنذ عا   - 4
دته من ضةةةراجب وو راةةةو  جعركية لسةةةلمات ا الهةةةرتبية الوطنية توجيه راةةةاجل للع الدو  العوق ِّعة تملب في ا ااةةةترداد ما  اةةةدَّ

، العرفق األو ، التوصةية  CTBT/PTS/INF.1351وثناء السةنة السةابقةر وقد وقرَّ مراج  الحسةابات الخارجي هذه الععاراةة )
 (ر3- 2012العنفذي 

وقد اةةةةةةاعدت العشةةةةةةاورات م  الدو  العوق ِّعة علع توضةةةةةةيح طبيعة الهةةةةةةراجب التي تدفع ا اللةنة وعلع ااةةةةةةت انة ا جراءات  - 5
ُوبلوةة  األمةةانةةة بعةةد  وجود الوطنيةةة الالزمةةة لرد الع ةةالغ العةةدفوعةةة وو اآلليةةات البةةديلةةة  عفةةاء اللةنةةةر وفي بعض الحةةاتت،  

ا دارتة  علع الدو  العوق ِّعة في وضةة  التدابير التشةةرتعية وومسةةاعدت ا مانة واةةاس قانوني تاةةترداد الهةةراجبر وتعرا األ
 الالزمة لهعاف لعفاء اللةنة من الهراجب والراو  الةعركيةر
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 المرفق الرابع
 

 الخاص بالمساعدة القانونية برنامج األمانة الفنية المؤقتة 
 

من مرفق القرار العنشةةةةةةةةل للةنة التحهةةةةةةةةيرتة لعن عة معاهدي الح ر الشةةةةةةةةامل للتةار  النووتة، تقد  األمانة  18وفقا للفقري   - 1
 يلدو  العوقعة البرنامج التالي الخاص بالعساعدي القانونية )األمانة( لالفنية العؤقتة 

نة بشةةةةةةة ف موضةةةةةةةوع تدابير التنفيذ الوطنية علع  ي ُتشةةةةةةةةَّ  الدو  الراا ة في التشةةةةةةةاور م  األماالمساااااعدة الثنائية )و(
اتتصةةا  بقسةةم الخدمات القانونية في شةةع ة الشةةؤوف القانونية والعالقات الخارجية علع عنواف البرتد ا لكترونيي 

legal.registry@ctbto.org وتعكن لألمةانةة، عنةد الملةب، تقةد م ر  6107 26030 1 43+  وو علع رقم ال ةاتفي
 تعليقات علع مشارت  التشرتعات وااجر وشكا  العساعدي ذات الصلةر

تنفيذ  ووجه  ي ُتقد ِّ  األمانة بصةةةةوري روتينية عروضةةةةا ل هةةةةامية عن  الدورات التدريبية وحلقات العمل والعروض اإليضااااحية  ) ( 
، بالحهةةةةةةةةةةةور ودورات تدرتبية وومداث خارجية ومحاضةةةةةةةةةةةرات وكاد عية التدابير الوطنية في ملقات ععل وملقات درااةةةةةةةةةةةية  

ملقات ععل بشةةة ف تدابير التنفيذ الوطنية ضةةةعن لطار دورات تتعلق بالسةةةيااةةةة  و هةةةًا ر وتعقد األمانة الشةةةخصةةةي وعن بعد 
كعا ت دف عات،  للع ت وتد الدو  ب دوات للتقييم الذاتي الوطني والعسةاعدي في صةياغة التشةرت األنشةمة  العامةر وت دف هذه  

 للع تيسير ت اد  الععلومات عن التشرتعات الرامية للع تنفيذ الععاهدير  

الصةةةةفحة الشةةةة كية الخاصةةةةة بالعوارد القانونية  تعثل ي للجنة التحضااايرية الموقع الشاااباي العمومي   الموارد المتاحة على  )ج( 
للصةةةكوك القانونية والعواد العرجعية واألدوات الوثاج ية  اً مةعَّع العتامة علع العوق  الشةةة كي الععومي للةنة التحهةةةيرتة  

ر ت اد  الععلومات بشةةةةةةةةةة ف التدابير القانونية العتَّخذي لتنفيذ الععاهدير وتعكن اتطالع علع العوارد   ذات الصةةةةةةةةةةلة ُييسةةةةةةةةةة ِّ
-http://www.ctbto.org/memberالخاصةةةةةة بالعوارد القانونية علع الراب   ية العرجعية التالية علع الصةةةةةفحة الشةةةةة ك 

states/legal-resourcesي 
  

 اللوات  الوصف  الوثيقة 

 ا ا انية وا نكلي تة والفرنسية   دليل التوقي  والتصديق 

واااية للبرلعانيين عن معاهدي  معلومات  
 الح ر الشامل للتةار  النووتة 

 ا ا انية وا نكلي تة والعرفية والفرنسية  

دليل تدابير التنفيذ الوطنية الخاصة  
 بالععاهدي  

ا ا انية وا نكلي تة والرواية والصينية   يتهعَّن وشكات مختلفة لتشرتعات نعوذجية 
 والعرفية والفرنسية 

 قاعدي بيانات التشرتعات العتعلقة  
 بالععاهدي  

 تتهعَّن تشرتعات وطنية تتعلق بالتةار   
 النووتة وتشرتعات نووتة وخرى ذات صلة 

 ا نكلي تة 

 ااتبياف بش ف التشرتعات العتعلقة  
 بالععاهدي  

 وُعدَّ لتيسير تقييم التدابير الوطنية التي  
 قد تل   لتنفيذ الععاهدي  

ا ا انية وا نكلي تة والرواية والصينية  
 والعرفية والفرنسية 

mailto:legal.registry@ctbto.org
http://www.ctbto.org/member-states/legal-resources
http://www.ctbto.org/member-states/legal-resources
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 اللوات  الوصف  الوثيقة 

 تعليق علع تدابير التنفيذ الوطنية  
 الخاصة بععليات التفتيش العوقعي  

 ضعن لطار الععاهدي  

والصينية  ا ا انية وا نكلي تة والرواية   
 والعرفية والفرنسية 

 نص اتفاق نعوذجي  معلومات واااية و يتهعن   اتفاق نعوذجي بش ف العرافق 

 اللةنة وافق  عليه  بش ف العرافق  
 ا نكلي تة )متاح بلوات وخرى عند الملب( 

 


