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 ألطراف في تعدیل ل 2022مؤتمر 
 ة الحمایة المادیة للمواد النوویةاتفاقی

 2022نیسان/أبریل   1آذار/مارس إلى  28فیینا، 

 تقریر اجتماعات اللجنة التحضیریة 

 المرفق ألف 

 
لألطراف في تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة    2021جدول أعمال اللجنة التحضیریة لمؤتمر 

 ) 2021(مؤتمر 

 
 
 

 االفتتاح  )1

 20211اختیار الرئیسین المشارَكین للجنة التحضیریة وتعیین الرئیسین المشارَكین لمؤتمر  )2

 اعتماد جدول أعمال وبرنامج اللجنة التحضیریة  )3

للخبراء القانونیین والتقنیین للتحضیر   2019النظر في تقریر الرئیسین المشارَكین الجتماعات  )4
 2021 لمؤتمر

 ووضع صیغتھ النھائیة 2021النظر في مسودة النظام الداخلي لمؤتمر  )5

 ووضع صیغتیھما النھائیتین 2021األعمال المؤقت وبرنامج مؤتمر النظر في مسودة جدول   )6

 أي مسائل أخرى  )7

 االختتام )8

 
، ُحِدّدت ســویســرا ونیجیریا كرئیســین Note/2019 86و  Note/2019 60  حســبما أبلغت أمانة الوكالة الدول األعضــاء في مذكرتیھا 1

 .2021مشارَكین لمؤتمر 
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 ألطراف في تعدیل ل 2022مؤتمر 
 ة الحمایة المادیة للمواد النوویةاتفاقی

 2022نیسان/أبریل  1آذار/مارس إلى  28فیینا، 

 المرفق باء: تقریر اجتماعات اللجنة التحضیریة

 

  2019تموز/یولیھ  25-22 :الرئیَسین المشارَكین الجتماعات الخبراء القانونیین والتقنیینتقریر 
 2019تشرین الثاني/نوفمبر  14-12و

 

 الخلفیة -ألف
 
في مقر الوكالة الرئیسي   2019تشرین الثاني/نوفمبر   14-12والفترة   2019تموز/یولیھ   25-22ُعقد في الفترة   -1

ــالعبارة   ").  2019"اجتماعي  اجتماعان مفتوحا العضـویة للخبراء القانونیین والتقنیین (یشـار إلیھما فیما یلي بــــ

ة لمؤتمر   ال التحضـــــیرـی اـعان األعـم اول ـھذان االجتـم اً للفقرة    2021وتـن ده وفـق ادة    1المقرر عـق من    16من الـم

ادـیة) ("مؤتمر   ة الـم اـی ة الحـم اقـی ة (تـعدـیل اتـف ة للمواد النووـی ادـی ة الـم اـی ة الحـم اقـی وـیدعو ودیع   ").2021تـعدـیل اتـف

عمالً بما ھو منـصوص علیھ في    2021لیة للطاقة الذریة) إلى عقد مؤتمر  االتفاقیة (أي المدیر العام للوكالة الدو

ادة    1الفقرة   اـمل جزء أي "  16من الـم اـجة وـك دیـب ا من حـیث اـل ة وـمدى مالءمتـھ اقـی ذ ـھذه االتـف اســـــتعراض تنفـی

تباعاً، جدوال ،  الثانيالمرفق  و األولالمرفق  ". ویرد في المنطوق والمرفقان، على ضــوء الحالة الســائدة حینئذ

 أعمال اجتماع تموز/یولیھ واجتماع تشرین الثاني/نوفمبر.

، التي وافـقت علیـھا  2021  خریـطة الطریق المؤقـتة المؤدـیة إلى المؤتمرعمالً بـما ورد في   2019وُعـقد اجتـماـعا   -2

انون  ك  11إلى   10من ، في الفترة  الرئیســـي لوكالةا  مقراألطراف المشـــاركة في اجتماع غیر رســـمي ُعقد في  

ثالمرفق  (انظر    2018األول/دیســـــمبر   اـل ام  الـث دا في ـع ذین ُعـق اعین الـل اً  2019). والغرض من االجتـم ، وفـق

یاً مع األحكام الواردة في الفقرة   تعراض  16من المادة   1لخریطة الطریق المؤقتة وتماـش یر عملیة االـس ، ھو تیـس

 وخاللھ.  2021قوم بھا األطراف أثناء الفترة التمھیدیة لمؤتمر تالتي س

ــارك في اجتـماعي   -3 ة   70خبیر من أكثر من    100أكثر من    2019وإجـماالً، شـــ اـی ة الحـم اقـی اً في تـعدـیل اتـف طرـف

 ).والخامس  الرابعالمرفقین  المادیة وفي اتفاقیة الحمایة المادیة فقط (انظر  

ــتُحدَّ  2021أنَّھ رغم أنَّ تواریخ ومدة مؤتمر  2019ولُوحظ خالل اجتماعي   -4 لمطاف خالل اجتماع د في نھایة اس

ــیریة لعام   ــیریة ("اللجنة التحضـ ــة  2020اللجنة التحضـ ــع الجداول الزمنیة الخاصـ ")، فإن اآلجال المثلى لوضـ

  .2021بدایة تموز/یولیھ  -، من وجھة نظر األمانة، ستُحدَُّد في نھایة حزیران/یونیھ2021بمؤتمر 

د ھذا التقریر الذي أعدَّ  -5 ّ ــِ ــاركان، اویجس ــان المش ــید روبرت فلووید  ه الرئیس ــید توماس بیادا (األرجنتین) والس لس
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. ویھدف ھذا التقریر إلى إثراء  2019(أســترالیا)، العناصــر الرئیســیة للمناقشــات التي دارت خالل اجتماعي  

 -حزیران/یونیھ   29المزمع عقده في الفترة   2020المناقشات التي ستدور خالل اجتماع اللجنة التحضیریة لعام  

  .2020ھ  تموز/یولی 3

مة -باء  مقّدِ

فیما یتعلق   16من المادة   1، نظر المشــاركون في العناصــر الرئیســیة الواردة في الفقرة  2019خالل اجتماعي   -6

ــ ــائل اإلجرائیة، بما في ذلك  "الحالة الســائدة حینئذ"في ســیاق  "مدى المالءمة"و  "التنفیذ"بـــــ ، وكذلك في المس

، وكذلك في المســائل األخرى المتعلقة بالنظام الداخلي، من قبیل 2021قة بالمشــاركة في مؤتمر المســائل المتعلِّ 

"إضـفاء  وثائق االعتماد، والمسـؤولین، وتسـییر األعمال واتخاذ القرارات. وخالل االجتماعین، اُعتبِرت مسـألة 
 على تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة عنصراً ھاماً. طابع عالمي"

على األھمـیة التي یكتســـــیـھا األمن النووي على   2019دـید من الممثلین الـحاضـــــرین في اجتـماعي  د الـعوشـــــدَّ  -7

ق باالنضــمام التام إلى اتفاقیة الحمایة المادیة وإلى تعدیلھا، وتنفیذھما على لَّ الصــعیدین الوطني والدولي فیما یتع

الصــكوك القانونیة المتعددة األطراف المعتمدة تحت    نحو فعال. ولُوِحَظ أنَّ تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة یُعدُّ أحد

ــم أكبر عدد من األطراف.   ــمبر   حتىومع ذلك، ورعایة الوكالة التي تضــ كانت ثمة    ،2019كانون األول/دیســ

37  ً ا ُد أطراـف ة فقط ولم تصـــــبح بـع ادـی ة الـم اـی ة الحـم اقـی اً في اتـف ت أطراـف ا زاـل ل   من األطراف التي ـم دـی في تـع

 االتفاقیة. ھذه 

ــترك مفاده أنَّ وأعر -8 ــأن اتباع نھج إقلیمي إزاء جوانب معینة متعِلّ ب العدید من الممثلین عن رأي مشــ قة ھ من شــ

ــتعراض التنفیذ ومدى مالئمة ذلك أن یكون مفیداً. واقتُرح تناول أھمیة التعاون الدولي (بما في ذلك   بعملیات اسـ

ق  دیة) وتناول الدور الذي تؤدیھ الوكالة فیما یتعلَّ من تعدیل اتفاقیة الحمایة الما 5األنشـــطة ذات الصـــلة بالمادة  

 أو تناولھا على ھامشھ.  2021بتیسیر التنفیذ الفعال لتعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة كأحد بنود مؤتمر 

ــات التي دارت خالل االجتماعین المنعقدین في تموز/یولیھ  -9 ویرد في الجزء جیم من ھذا التقریر موجز للمناقشــ

مت خاللھا عدة اقتراحات محددة فیما یتعلَّ وتـشرین الثان ات التي قُّدِ م دال ثمرة المناقـش ق  ي/نوفمبر. وترد في القـس

ومضـــمونھ. وترد في القســـم ھاء إشـــارة إلى الخطوات المقبلة المزمع اتخاذھا في    2021بإجراءات المؤتمر 

 الصدد. ھذا
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 موجز المناقشات  -جیم

 ارات العامةاالعتب -1-جیم

ــیر لمؤتمر  عند النظر في الكیفیة التي یتعیَّ  -10 ــتھ خالل ھذا المؤتمر فیما  2021ن بھا التحضـ وفي ما ینبغي مناقشـ

ھ ال ینبغي التطرق إلى ھذه المســألة بمعزل عن الممثلین على أنَّ ، شــدََّد العدید من "بالحالة الســائدة حینئذ"ق  یتعلَّ 

ســیاقھا الراھن. وعوضــاً عن ذلك، اعتبروا، أنَّ من المھم تحدید الســیاق المعاصــر ألغراض اســتعراض التنفیذ  

 ومدى المالءمة.

ــم بالدینامیكیة وأنھا قد تغیرت منذ عام   والحظ بعض الممثلین أنَّ  -11 ــائدة تتسـ حینما اعتُمد تعدیل    2005الحالة السـ

، وكذلك األنشطة ومصادر "الحالة السائدة حینئذ"اتفاقیة الحمایة المادیة. واقترح بعض الممثلین اعتبارات تشمل  

. وترد ـھذه االعتـبارات في  "الـحاـلة الســـــاـئدة حینـئذ"المعلوـمات المحتمـلة بغـیة المســـــاـعدة على تـحدـید ســــــیاق  

 .السادس المرفق

 استعراض تنفیذ تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة -2-جیم

ــیر لمؤتمر  عند النظر في الكیفیة التي یتعیَّ  -12 ــتھ خالل ھذا المؤتمر فیما  2021ن بھا التحضـ وفي ما ینبغي مناقشـ

ق باســتعراض التنفیذ، اقترح بعض الممثلین عدة أســالیب تكون فیھا بعض مصــادر المعلومات مفیدة. وھي  یتعلَّ 

تعدیل، وتجعل ن األطراف، على نحو فردي، من تقدیم معلومات بشأن تنفیذھا للتتمثل، بوجھ عام، في آلیات تُمكِّ 

أن التنفیذ. وال ینبغي في ھذا الصـدد اعتبار اـستعراض  مصـادر المعلومات األخرى تُوفِّ  ُر أفكاراً أكثر وأـشمل بـش

 تنفیذ تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة استعراَض نُظراء أو تقییماً خاصاً بكل طرف.

ق باـستعراض تنفیذ تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة  مھا بعض الممثلین فیما یتعلَّ وـشملت االقتراحات المحدَّدة التي قدَّ  -13

 ما یلي:  2021خالل مؤتمر 

ــأن  المعلومات  تقدیم ،  2021  مؤتمر  خالل  الوطنیة  بالبیانات  إدالئھا  عند  لألطراف،  یجوز (أ) ــائل   بشـ   المسـ

 .للسریة  الواجب  االعتبار  إیالء مع  الوطني،  الصعید  على  بالتنفیذ  قةالمتعلِّ  العامة

عقد مجموعة من الجلـسات المواـضیعیة تناقش خاللھا الدول األطراف تنفیذَ    2021یجوز خالل مؤتمر  (ب) 

منظومة الحمایة المادیة، والنقل على الصـعیدین الدولي والمحلي، وتبادل المعلومات، والتبلیغ والتعاون 

ائح التي تجعل تعدیل  الدولي، والســــریة، والتجریم والتســــلیم، وتقدیم المعلومات بشــــأن القوانین واللو

 اتفاقیة الحمایة المادیة نافذاً.
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ــة  -14 ــاعد في مناقش وباإلضــافة إلى ذلك، اقترح بعض الممثلین مصــادر المعلومات اآلتي ذكرھا التي یمكن أن تس

 واستعراض التنفیذ:

ــات الجیدة لبعثات الوكالة في  (أ)  ــة بالممارســ ــدر والموحدة الخاصــ إطار قاعدة البیانات المجھولة المصــ

اریة الدولیة المعنیة بالحمایة المادیة، فیما یتعلَّ  تـش ق بتعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة، یمكن أن الخدمة االـس

بعض الممارسـات الجیدة المتبعة منذ فترة طویلة قد  تسـاعد في اسـتعراض التنفیذ. بید أنھ أُشـیر إلى أنَّ 

 تكون اآلن محدودة الجدوى.

 2020األوراق والمـناقشـــــات الـخاصـــــة بمؤتمر الوـكاـلة اـلدولي المعني ـباألمن النووي لـعام  ـقد تكون   (ب) 

ات العـمل 2020(مؤتمر األمن النووي   ة (مـثل حلـق اـعات واألنشــــــطة األخرى ذات الصــــــل ) واالجتـم

دـخل مفـید لمؤتمر    اإلقلیمـیة التي تنظمـھا الوـكاـلة) عبر توفیر المعلوـمات بشـــــأن التنفـیذ،    2021بمـثاـبة مـُ

ــدد. واقتُرح أن تُزوِّ ب ــات الجیدة والفجوات والتحدیات القائمة في ھذا الصـ د األمانةُ ما في ذلك الممارسـ

 .2021األطراَف بموجز لھذه المسائل قبل موعد انعقاد مؤتمر 

اإلرشــادات الواردة ضــمن ســلســلة األمن النووي الصــادرة عن الوكالة بمثابة َموِرد قیِّم لدعم    اعتُبرت (ج) 

 ذ الفعال لتعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة.التنفی

 تقدیم المعلومات بشأن القوانین واللوائح

اً لألحـكام الواردة في الفقرة   -15 الودیع علـماً (أي الـمدیر الـعام    ـبإـحاـطة، تكون األطراف ُملزـمةً  14من الـمادة    1وفـق

وعندما أبلغت األمانة الرئیســــین المشــــاركین بھذا األمر   للوكالة) بالقوانین واللوائح التي تجعل االتفاقیة نافذةً.

طرـفاً من إجـمالي األطراف في تـعدـیل اتـفاقـیة الحـماـیة    43عـقب انعـقاد االجتـماـعات، لم یف بـعد بـھذا االلتزام إالَّ  

ھ ینبغي لألطراف التي لم تف بعد بالتزامھا طرفاً. وأعِرَب عن رأي مشـــترك مفاده أنَّ   123غ عددھا المادیة البال

ــتطاع، قبل موعد انعقاد مؤتمر 14بموجب المادة   . والحظ بعض الممثلین التنوع  2021، القیام بذلك، قدر المسـ

مة عمالً باألحكام الواردة في الفقرة  المعلومات المقدَّ الكبیر من حیث الصیغة ومستوى التفاصیل التي اتسمت بھا 

(وـھذه المعلوـمات مـتاـحة على البواـبة اإللكترونـیة للمعلوـمات المتعلـقة ـباألمن النووي). وفي ـھذا   14من الـمادة    1

لَِّط الضـوء على الفائدة المحتمل حصـولھا في حال تطرَّ  ج قَت األطراُف طوعاً، في ظل عدم اتباع نھالسـیاق، سـُ

ــاس أنھ من غیر المزمع القیام بأي تقییم (من   ــائل، على أس ــتركة من المس ــأن، إلى قائمة مش ق في ھذا الش ــَّ منس

دَّ  ات المـق ة) ألي من المعلوـم اـل ب األطراف األخرى أو الوـك اـن ات ـج ة للمعلوـم ة اإللكترونـی ة. وأتیح على البواـب ـم

). ومع ذلك،  الـسابعالمرفق  نظر فیھ األطراف (المتعلقة باألمن النووي مثال عن قالب خاص باإلرـشادات لكي ت

ب بلوغ مســــتوى إبالغ من قبیل المســــتوى المتوخى  د بعض الممثلین على الحاجة إلى توخي الحذر وتجنُّ شــــدَّ 

 بموجب اتفاقیة األمان النووي واالتفاقیة المشتركة.
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 استعراض مدى مالءمة تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة -3-جیم

المؤتمر فیما ، وفي ما ینبغي مناقشـــتھ خالل ھذا  2021ن بھا التحضـــیر لمؤتمر عند النظر في الكیفیة التي یتعیَّ  -16

ــیھا جمُع مزید من المعلومات یتعلَّ  ــار بعض الممثلین إلى األھمیة التي یكتسـ ــتعراض مدى المالءمة، أشـ ق باسـ

 الموضوعیة في ھذا الشأن واكتساُب فھم شفاف بشأن أساس عملیات تقییم مدى المالءمة.

لَّ  -17 ھ جھا بـشأن مدى المالءمة، وبأنَّ م معظم الممثلین بكون كل دولة طرف ـستتوـصل من جانب واحد إلى اـستنتاوـس

ــمن نتائج مؤتمر  ــأن مدى مالءمة تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة ككل. ومن   2021ینبغي أن تتضـ ــتنتاجاً بشـ اسـ

ــأن   ــل إلى اســتنتاجاتھا بش الممكن في ھذا الصــدد اتباع نُُھج إقلیمیة بھدف مســاعدة الدول األطراف في التوص

 المالءمة. مدى

ھ في تقییمھم لـمدى المالءـمة.  واقترح بعض الممثل -18 دوا إلـی ــاس اـلذي اســـــتـن ات األســـ ھ ینبغي لألطراف إثـب ین أـن

َم اقتراح بـشأن إمكانیة تقـسیم عملیة النظر في مدى المالءمة بـصورة عامة إلى ـشطرین،   وباإلـضافة إلى ذلك، قُّدِ

ــطر یرِكّز على األحكام ال ــطر یرِكّز على األحكام المتعلقة بالحمایة المادیة وشــ ــائل  شــ متعلقة بالتجریم والمســ

 الصلة. ذات

ــ"نعم/ال"   -19 وأُعرب عن وجھات نظر مختلفة حول ما إذ كانت مسألة مدى المالءمة مجرد مسالة یمكن تحدیدھا بــ

أم إذا كان مســتوى مدى المالءمة أكثر تغیُّراً. ولُوِحَظ أنَّ تحدید أوجھ القصــور ینبغي أالَّ یشــیر بالضــرورة إلى 

 تعدیل جدید على االتفاقیة، بل یمكن معالجة أوجھ القصور ھذه بسبل أخرى.الحاجة إلى إدخال  

 ومن بین المدخالت المقترحة ألغراض استعراض مدى المالءمة ما یلي: -20

ــتمدة من قاعدة بیانات الحادثات واالتجار غیر  (أ)  ــلة المس ــة من البیانات ذات الص ــتخلص االتجاھات المس

 ؛باألنتربولالخاص  "Geiger"المشروع الخاصة بالوكالة ومن قاعدة بیانات مشروع 

 وغیره من الفعالیات واالجتماعات ذات الصلة؛  2020موجز نتائج مؤتمر األمن النووي   (ب) 

   1على سبیل المثال.  مناقشات دراسات الحالة بشأن الحمایة الذاتیة للوقود المشعَّع (ج) 

 المسائل اإلجرائیة والمسائل ذات الصلة -4جیم 

؛  2021في عدة مســائل إجرائیة ومســائل ذات صــلة، بما في ذلك: النظام الداخلي لمؤتمر   2019نظر اجتماعا  -21

واللجنة التحضـــیریة لعام   2021؛ تمویل مؤتمر 2020واللجنة التحضـــیریة لعام    2021المشـــاركة في مؤتمر  

ــیریة لعام   2021؛ خدمات الترجمة الفوریة لمؤتمر  2020 وتیرة تنظیم أي مؤتمرات ؛ و2020واللجنة التحضــ

 
 انظر الحاشیة (ھـ) من المرفق الثاني من تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة. 1
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 .16في المستقبل عمالً بأحكام المادة  

النظام الداخلي للمؤتمر   أن یعالج  ن على األرجحھُ ـسیتعیَّ مة، لُوِحَظ أنَّ بطریقة منظَّ   2021ولتـسھیل تـسییر مؤتمر   -22

والمراقبین (انظر أدـناه)،  المســـــاـئل التي تـُعالَج ـعادة في مـثل ـھذا النـظام اـلداخلي، بـما في ذـلك وـثائق االعتـماد،  

ال،  ام المؤتمر)، واللـجان (إن وـجدت)، وتســـــییر األعـم ل مـھ ة المؤتمر (مـث اـن والمســـــؤولین عن المؤتمر، وأـم

ــویت، بما في ذلك الحقوق، واألغلبیة المطلوبة   ــة باتخاذ القرارات (توافق اآلراء؛ والتصــ واإلجراءات الخاصــ

ق  طریـقة التصـــــوـیت وـما إلى ذـلك)، واللـغات (انظر أدـناه فیـما یتعلَّ (األغلبـیة البســـــیـطة و/أو أغلبـیة الثلثین)، و

 بالترجمة الفوریة)، وتعدیل النظام الداخلي وتفسیره.

ورغم أنَّ الرأي السـائد في ھذا الشـأن ھو أنَّ الھدف المنشـود   ،2021ق باتخاذ القرارات خالل مؤتمر  وفیما یتعلَّ  -23

بعض الممثلین على ضــرورة إدراج    لى توافق اآلراء، فقد أصــرَّ من اتخاذ القرارات ینبغي أن یكون التوصــل إ

 بند یتعلّق بالتصویت في الحاالت التي یتعذر فیھا التوصل إلى توافق في اآلراء.

، رأى بعض الممثلین أنـَّھ ینبغي تـعدـیل النـظام اـلداخلي للمؤتمر الـعام 2021ق ـبالنـظام اـلداخلي لمؤتمر  وفیـما یتعلَّ  -24

ة على نحو مال اـل ام  للوـك ة لـع ة للمواد النووـی ادـی ة الـم اـی ة الحـم اقـی  1992ئم، على غرار مؤتمر اســـــتعراض اتـف

، للنظِر في التعدیالت المقترح إدخالھا على اتفاقیة الحمایة المادیة (المؤتمر 2005والمؤتمر الدیبلوماســــي لعام 

دت األـماـنة اجتـماع تشـــــرین2005اـلدیبلوـماســـــي لـعام   الـثاني/نوفمبر بمعلوـمات    ) واعتـماد تـلك التـعدیالت. وزوَّ

بوصـــفھ مثاالً یمكن أن یحتذى    1992حدیثة عن النظام الداخلي لمؤتمر اســـتعراض اتفاقیة الحمایة المادیة لعام  

ــیغة من النظام الداخلي أكثر حداثةً تكون بمثابة ة ممثلین عن رأي مفاده أنَّ بھ. وأعرب عدَّ  ــتخدام صـ ھ ینبغي اسـ

 .2021أساس للنظام الداخلي لمؤتمر 

ن من  ، تتكوَّ 2021وأعرب الـعدـید من الممثلین عن ـتأیـیدھم تشـــــكـیَل لجـنة (أو مكـتب) لإلشـــــراف على مؤتمر   -25

، ونائبیھما واألمانة. وأشیر أیضاً إلى األدوار المحتملة التي یمكن أن یؤدیھا  2021الرئیـسین المشاركین لمؤتمر 

 الرئیسان المشاركان لالجتماعات التحضیریة.

 المشاركة

َب خالل المناقـشات عن وجھات نظر متباینة بـشأن مـشاركة األطراف في اتفاقیة الحمایة المادیة فقط، وغیر أُعرِ  -26

وفي    2020األطراف، والمنظـمات الحكومـیة اـلدولـیة، والمنظـمات غیر الحكومـیة، في اللجـنة التحضـــــیرـیة لـعام  

ینبغي أم ال اعتباُر األطراف في اتفاقیة  . وركزت المناقـشة في المقام األول على مـسألة ما إذا كان 2021مؤتمر 

أو أنھا تشــارك بصــفة مراقبین. ورأى عدد    2021الحمایة المادیة فقط أطرافاً مشــاركة بشــكل كامل في مؤتمر  

ینما ینبغي لألطراف في اتفاقیة الحمایة المادیة فقط أن تكوَن قادرةً على المشـــاركِة، ینبغي بمن المشـــاركین أنھ 

ھ ینبغي اعتبار األطراف في اتفاقیة الحمایة المادیة فقط بعض الممثلین رأوا أنَّ  راقبین. بید أنَّ أن تـشارَك بـصفة م

األطراف في اتـفاقـیة الحـماـیة الـمادـیة فقط ینبغي ـعدم    ورأى بعض الممثلین أنَّ  أطراـفاً مشـــــارـكة بشــــــكل ـكاـمل.
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الحمایة المادیة، في حین أعرب ممثلون إشـراكھا في اتخاذ القرارات بشـأن النص الُمدرج فقط في تعدیل اتفاقیة  

آخرون عن قلق من إمكانیة اتخاذ القرارات دون مـشاركة األطراف في تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة فقط، وذلك  

ــلیة التفاقیة الحمایة المادیة والمحتفظ بھ في تعدیل اتفاقیة الحمایة  فیما یتعلَّ  ــیغة األصـ ق بالنص الُمدرج في الصـ

 المادیة.

)، واألطراف في  الثالث عشــرالمرفق  م أحد الوفود إطاراً مقترحاً خاصــاً بمشــاركة األطراف في التعدیل (وقدَّ  -27

ورغم اإلقرار على نطاق   اتـفاقـیة الحـمایة الـمادیة فقط، والمنظـمات الحكومیة الدولیة، والمنظمات غیر الحكومیة.

توافق في اآلراء بـشأن تقـسیم المجموعات المـشاِركة ل إلى  واـسع بـضرورة وجود إطار من ھذا القبیل، لم یُتوصـَّ 

یَد االلتزام   وال بشــأن حقوق كل منھا. وعند النظر في مســألة المشــاركة، أعربت بعض الوفود عن تأییدھا تَجســِ

لتـعدـیل اتـفاقـیة الحـماـیة    2005مـتھ اـلدول عبر توقیعـھا على الوثیـقة الخـتامـیة للمؤتمر اـلدبلوـماســـــي لـعام  اـلذي ـقدَّ 

 ة.المادی

ــؤون القانونیة التابع للوكالة في   -28 ــارة القانونیة ومدیرة مكتب الشـ ــتشـ ــون، المسـ ــیدة بیري لین جونسـ وأكدَّت السـ

المالحظات التي أدلت بھا خالل اجتماع تشـرین الثاني/نوفمبر (انظر الورقة غیر الرسـمیة الصـادرة عن مكتب 

لتعدیل اتفاقیة    2021ســـاس القانوني لعقد مؤتمر ، على أنَّ "األ)الثامنالمرفق  الشـــؤون القانونیة والمدرجة في 

ــیغتھا المعدلة، وھو ما ال ینطبق على  16من المادة    1الحمایة المادیة ھو الفقرة   من اتفاقیة الحمایة المادیة بصــ

األطراف في الصیغة القدیمة من ھذه االتفاقیة" وعلى أنَّ "أي قرار یُتخذ بشأن الصفة التي تُشارك بھا األطراف  

ة في مؤتمر    في ادـی ة الـم اـی ة الحـم اقـی ة من اتـف دیـم ة الـق ھ   2021الصـــــیـغ ة وعملیـت ادـی ة الـم اـی ة الحـم اقـی ل اتـف دـی لتـع

التحضــیریة، ھو قرار یكتســي طابعاً ســیاســیاً ال طابعاً قانونیاً. وعند اتخاذ قرار بشــأن مشــاركة األطراف في  

ــیغة القدیمة من اتفاقیة الحمایة المادیة في مؤتمر  ــاركتھا  لتعدی 2021الصـ ــواء مشـ ل اتفاقیة الحمایة المادیة، سـ

كل كامل أو بصـفة مراقب، قد تودُّ [األطراف في تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة] أن تضـع في اعتبارھا الھدف   بـش

 المتمثل في تحقیق االنضمام العالمي لتعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة وتنفیذ ھذا التعدیل."

ة -29 تركة التي یتعیَّ  وفي المجمل، تمحورت المناقـش ن على اللجنة التحضـیریة أخذھا  حول عدد من االعتبارات المـش

 في االعتبار وھي:

الصــــــفة الـقانونـیة لألطراف (على ســـــبـیل المـثال، ھل ھي طرف في تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة، أو  (أ)

 طرف في اتفاقیة الحمایة المادیة فقط، أو لیست طرفاً في أي منھما)؛

 ؛2021التشجیع على أوسع نطاق ممكن على المشاركة في مؤتمر  (ب) 

 تحقیق التوازن بین مفھومي الشمول والتمییز؛ (ج) 

 دعم ھدف إضفاء طابع عالمي على تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة؛ (د) 



ACPPNM/RC/2022/INF/1  المرفق باء 

 8-باء

 )؛2005على الوثیقة الختامیة للمؤتمر الدبلوماسي لعام   التعبیر عن نوایا الدول (كالتوقیع مثالً  (ھـ) 

 عدم تقیید المشاركة في المناقشات؛ و)( 

 ضمان تحقیق ھدف تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة على أكمل وجھ؛ (ز) 

 قرارات تُلزم األطراف قانوناً. 2021ھ لن تُتخذ خالل مؤتمر أن یوضع في االعتبار أنَّ  (ح) 

ق بمشـــــارـكة المنظـمات الحكومـیة اـلدولـیة المعنـیة (من قبـیل منظـمة األمم المتـحدة، ومنظـمة الجـمارك وفیـما یتعلَّ  -30

الـعالمـیة، واألنتربول، وـما إلى ذـلك) والمنظـمات غیر الحكومـیة المعنـیة، رأى الـعدـید من الممثلین أنَّ من الممكن 

أن تقتصر    دد. فعلى سبیل المثال، اقتُرحدعوة ھذه الكیانات للحضور بصفة مراقب مع تقیید حقوقھا في ھذا الص

مشــاركة المنظمات غیر الحكومیة على حضــور جلســات محددة. وكان ھناك كذلك تأیید لمشــاركة مكتب األمم 

اقـیة اـلدولـیة لقمع أعـمال اإلرـھاب المتـحدة المعني ـبالمـخدرات والجریـمة (على ضـــــوء والیـتھ فیـما یتعلَّ  ق ـباالتـف

 .2021، في مؤتمر 1540س األمن المنشأة عمالً بالقرار  النووي)، ولمشاركة لجنة مجل

وكان ثمة فھم مـشترك ـسائد حول ـضرورة تحدید فئات المراقبین وحقوق كل منھم، والتطرق إلى ذلك في النظام   -31

 2021لمؤتمر   أن تـضع الـصیغة النھائیة لمـسودة نصھ إلحالتھ 2020الداخلي الذي ینبغي للجنة التحـضیریة لعام  

 ماده.من أجل اعت

 المتطلبات من حیث الموارد

اً للفقرة  الحـظت األـماـنة أنـَّ  -32 في    2021أُدرج بـند ـخاص بتموـیل تنظیم مؤتمر    GOV/2005/51من الوثیـقة    9ھ وفـق

ا للفترة   ة ومیزانیتـھ اـل امج الوـك ا غیر 2021-2020برـن ة ومیزانیتـھ اـل امج الوـك درج في برـن د المـُ ذا البـن د أن ـھ . بـی

تمویلھ باـستخدام موارد خارجة عن المیزانیة. وقد شـُّجعت األمانة على مواـصلة الـسعي للحـصول  ممول، وینبغي 

 على الدعم في شكل موارد خارجة عن المیزانیة من العدید من الجھات المانحة.

  وأُقِرَّ على نطاق واســـع بأنھ من شـــأن توفیر خدمات الترجمة الفوریة إلى جمیع اللغات الرســـمیة لألمم المتحدة -33

 تعزیز عامل الشــــمول، مع اإلشــــارة إلى أنَّ   2021ومؤتمر    2020خالل اجتماعات اللجنة التحضــــیریة لعام  

ولكن إدراج    واجتماعھ التحضــــیري.  2005خدمات الترجمة الفوریة وفّرت خالل المؤتمر الدبلوماســــي لعام  

یراً كبیراً في المیزانیة المخصـصـة  خدمات الترجمة الفوریة إلى جمیع اللغات الرسـمیة لألمم المتحدة سـیؤثِّر تأث

 .2021للجنة التحضیریة ولمؤتمر 

 عقد مزید من المؤتمرات االستعراضیة

ـقد یكون مفـیداً في    16من الـمادة    2ـكان ھـناك رأي مشـــــترك مـفاده أنَّ عـقد مزـید من المؤتمرات عمًال ـبالفقرة   -34

ــائد مرحلة ما ولكن أُعرب عن وجھات نظر متنوعة فیما   ة.نظراً إلى الطابع المتغیر الذي تتســــم بھ الحالة الســ
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ة) وبتنظیم  یتعلَّ  ة أو مرـن ابـت د فترات ـث ك تحـدـی ل (بمـا في ذـل د في المســـــتقـب ق بفترات تواتر أي مؤتمرات تعـق

ذه  ــاركین أنـَّ  ـھ د من المشـــ دـی ا). ورأى الـع دـھ دعى إلى عـق ا وكیف یـُ دـھ دعى إلى عـق ھ ینبغي المؤتمرات (متى یـُ

الدعوة إلى عـقد المؤتمرات الالحـقة الســـــتعراض تـعدیل اتـفاقـیة الحـمایة الـمادیة.  أن یـحدد طریـقة    2021 لمؤتمر

من تعدیل اتفاقیة الحمایة   16من المادة   2العبارات المســــتخدمة في الفقرة    والحظ مكتب الشــــؤون القانونیة أنَّ 

بقة لتلك المستخدمة  المادیة بشأن تقدیم االقتراحات بعقد مزید من المؤتمرات االستعراضیة ھي في جوھرھا مطا

ل في  من الـمادة الـثامـنة من مـعاـھدة ـعدم االنتشـــــار. وـبالـتالي، یـُتاح أـمام األطراف خـیار ـثاـلث یتمثـَّ   3في الجزء  

اقتراح عقد مزید من المؤتمرات االـستعراـضیة عبر االتفاق بـشأن وثیقة ختامیة، أو اتخاذ قرار آخر وذلك خالل 

 الً لذلك المتبع في سیاق معاھدة عدم االنتشار.، ویُعدُّ ھذا النھج مماث2021مؤتمر 

ــدد وھما: أن یُحدَّ  -35 ــي قدماً في ھذا الصــ ــیتین للمضــ حیزاً زمنیاً   2021د مؤتمر وذكر الممثلون طریقتین رئیســ

 2021 أو أن یُكلِّف مؤتمر  ف في غضـونھ الودیُع بعقد مؤتمر الحق؛سـنوات، على سـبیل المثال) یُكلَّ  7إلى   5(

تكـش نوات على الودیَع باـس اف مدى اھتمام األطراف بتنظیم مؤتمر الحق في موعد ال یحل قبل انقضـاء خمس ـس

ق بالطریقة الثانیة، لُوحظ أنَّھ قد یكون من الصــــعب جداً من الناحیة  . وفیما یتعلَّ 2021تاریخ اســــتكمال مؤتمر 

لھذا الغرض، حتى وإن اإلداریة جمُع وجھات نظر غالبیة األطراف دون تنظیم مؤتمر اســتعراضــي یخصــص  

 كانت غالبیة األطراف ستؤیُد، من حیث المبدأ، عقد مؤتمر آخر.

 إضفاء طابع عالمي على تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة -5-جیم

امیة إلى إضــــفاء طابع عالمي على تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة، مع  أُقِرَّ على نحو مشــــترك بأھمیة الجھود الر -36

وعلى األطراف التي تكون أطرافاً في اتفاقیة الحمایة    2021التركیز بوجھ خاص على الفترة التي تـسبق مؤتمر  

لى تشـــجیع الدول  المادیة فقط والتي لم تنضـــم بعد إلى تعدیل ھذه االتفاقیة. وأُقِرَّ أیضـــاً بأھمیة الجھود الرامیة إ

ــت بعد أطرافاً في اتفاقیة الحمایة المادیة األصــلیة على االنضــمام إلى اتفاقیة الحمایة المادیة وتعدیلھا.   التي لیس

وأحاطت الوكالةُ االجتماع علماً بـشأن برنامجھا الحالي للتواـصل الخارجي بـشأن الصیغة الحالیة التفاقیة الحمایة  

ــابھة من  2021ة التمھیدیة لمؤتمر المادیة وتعدیلھا أثناء الفتر . ویمكن االضــطالع بأعمال تواصــل خارجي مش

خالل مختلف األنشـطة والفعالیات، من قبیل أنشـطة مراكز دعم األمن النووي، والفعالیات الخاصـة بالمعاھدات  

ات الحكو ــائر المنظـم ا ســـ ات التي تنظمـھ الـی ة، والفـع ادـی ة الـم اـی ة الحـم اقـی ل اتـف دـی ة  التي تُرّكز على تـع دولـی ة اـل مـی

والمنظمات غیر الحكومیة، واألنشــــطة اإلقلیمیة التي ترّكز على إضــــفاء طابع عالمي، والفعالیات التي تعقدھا 

ــأن نتائج  2020المنظمات اإلقلیمیة، وكذلك من خالل مؤتمر األمن النووي   . وقَدَّمت بعض األطراف تقاریر بش

ـقة ـباالتـفاقـیة، وبشـــــأن االجتـماـعات المزمع عـقدـھا على جتـماـعات األخیرة الـخاصـــــة ـباألمن النووي والمتعلّ اال

 الصعید اإلقلیمي.

ــطة متعلّقة بإضـــفاء طابع أن یتضـــمَّ   2021ھ ینبغي لمؤتمر وأخیراً، أُعرب عن رأي مشـــترك مفاده أنَّ  -37 ن أنشـ

 عالمي، ویمكن أن یشمل ذلك تنظیم جلسات نقاش وفعالیات جانبیة.
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 اقتراحات محددة -دال

،  2021 وعة من الممثلین خالل اجتماع نوفمبر اقتراحاً عملیاً بشأن المكونات التي تكفل نجاح مؤتمرمت مجمقدَّ  -38

 ).التاسعالمرفق  ر أساساً إلجراء مزید من المناقشات حول ھذا الموضوع (وفَّ 

مع    ،2021ودفعت المناقـشات حول ھذه الورقة العدید من الممثلین إلى تقدیم مقترحات أخرى بـشأن عقد مؤتمر  -39

لت ھذه االقتراحات عقب تلقي  (تلخیص المناقـشات التي جرت في ھذا الـشأن. وباـستثناء البند   د) الوارد أدناه، ُعّدِ

التعقیبات من المشــاركین، وحظیت بالتأیید من جانب العدید من المشــاركین. وترد طیھ ھذه االقتراحات كمرفق  

 وھي كاآلتي:  الصلة التي نوقِشت  النقاط الرئیسیة ذاتبھذا التقریر، مصحوبة أدناه بـ  

ــیغتھا المعدلة (تعدیل    2021جدول األعمال المقترح لمؤتمر  (أ)  ــتعراض اتفاقیة الحمایة المادیة بصــ الســ

 )؛العاشرالمرفق  اتفاقیة الحمایة المادیة) المشار إلیھ بلفظة "المؤتمر" (

  األقل لمناقشتھ على نحو مالئم.أیام على    5سیستغرق النظر في جدول األعمال المقترح بأكملھ   •

واقتُرح عقد جلسات موازیة ولم یحظ االقتراح بالتأیید إذ قد ال یكون ذلك في صالح األطراف  

 التي تكون وفودھا صغیرة الحجم. 

ق  • وعموماً، ینبغي أن یشمل جدول األعمال البیانات الوطنیة والجلسات المواضیعیة التي تتطرَّ

بما یتماشى مع "األھداف"    ي تجمیع الجلسات المواضیعیة في مجموعاتإلى مواد االتفاقیة. وینبغ

المعدَّ  لالتفاقیة  الثالثة  یتعلَّ الرئیسیة  فیما  أي  الدولي،  لة،  والتعاون  والتجریم  المادیة  بالحمایة  ق 

 ألف من تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة.-1حسبما ھو منصوص علیھ في المادة 

وال • الوطنیة  العروض  ق  سیاق  ستتطرَّ في  المالءمة"  و"مدى  "التنفیذ"  إلى  المواضیعیة  جلسات 

 "الحالة السائدة حینئذ". 

سة لمسألة إضفاء طابع عالمي. ویمكن عقد ھذه  كان ھنالك تأیید واسع النطاق لعقد جلسة مكرَّ  •

 نفسھ، أو كفعالیة جانبیة منفصلة.  2021الجلسة إما خالل مؤتمر 

 ت المواضیعیة إلجراء مناقشات تفاعلیة.ینبغي أن تُتاح الفرصة خالل الجلسا •

"اإلطار المقترح الخاص بالبیانات الوطنیة التي یُدلى بھا طوعاً خالل اسـتعراض تعدیل اتفاقیة الحمایة   (ب) 

 )؛الحادي عشرالمرفق  المادیة" (

أساس  في المجمل، حظیت الورقة بالتأیید على نطاق واسع باعتبارھا "مادة للتأمل" تُستخدم على   •

 طوعي.
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التي ستقّدمھا جمیع األطراف   • العروض  البیانات الوطنیة مختصرة. ویُقدَُّر أن  ینبغي أن تكون 

 دقائق ستستغرق ما ال یقل عن یومین اثنین.   7إلى  5والتي یدوم كل عرض منھا من 

رة  ال ینبغي خالل العروض استنساخ المعلومات التي سبق تقدیمھا بموجب األحكام الواردة في الفق •

 . 14من المادة  1

الســـــتعراض اتـفاقـیة الحـمایة الـمادیة    2021الجلســـــات المواضـــــیعـیة التي یمكن عـقدھا خالل مؤتمر  (ج) 

 )؛الثاني عشرالمرفق  بصیغتھا المعدلة (تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة) المشار إلیھ بلفظة "المؤتمر" (

 جدول األعمال مستقبالً. اعتُبر االقتراح بمثابة إطار للمساعدة على النظر في  •

 المواضیع لن تحظى جمیعھا بنفس الدرجة من االھتمام.   لُوحظ أنَّ  •

 ).الثالث عشرالمرفق  ق بفئات المشاركین وأدوارھم (اإلطار المقترح فیما یتعلَّ  (د) 

 .2021ُن إدراج ھذا اإلطار ضمن النظام الداخلي لمؤتمر سیتعیَّ  •

ل إلى توافق في اآلراء بالحاجة إلى إطار من ھذا القبیل، لم یُتوصَّ رغم اإلقرار على نطاق واسع   •

 بشأن تقسیم المجموعات المشاركة وال بشأن تحدید حقوق كل منھا.

 

 الخطوات المقبلة -ھاء

، یوـصي الرئیـسان المشاركان بشكل خاص بالنظر بمزید  2019المناقـشات التي جرت خالل اجتماعي بناء على  -40

 في المسائل التالیة:  من التفصیل خالل اللجنة التحضیریة

 ؛2021جدول أعمال مؤتمر  (أ) 

 ؛2021النظام الداخلي لمؤتمر   (ب) 

 ؛2021أدوار الدول والمنظمات المشاركة في جلسات مؤتمر  (ج) 

 والطریقة الواجب اتباعھا للقیام بذلك؛ 2021ن اتخاذھا خالل مؤتمر القرارات التي سیتعیَّ  (د) 

 ، بما یشمل التخطیط لعقد المؤتمرات مستقبالً.2021نتائج مؤتمر  (ھـ) 

التقریر،   واالقتراحات التي قدمت خاللھ، الوارُد في ھذا  2019أُِعدَّ موجُز المناقشات التي جرت خالل اجتماعي   -41
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بمشـــــاركة عدد كبیر من األطراف في تـعدیل اتـفاقـیة الحـمایة الـمادیة واألطراف في اتـفاقـیة الحـمایة الـمادیة فقط،  

ویمكن اســتخدامھ بمثابة أســاس الســتھالل المناقشــات خالل االجتماع التحضــیري. وثمة عدة اقتراحات محددة  

 میم) قد تكون ذات قیمة خاصة.-ت یاءُسلّط علیھا الضوء في القسم السابق (واردة في المرفقا

 قائمة المرفقات
 الخاص بالخبراء القانونیین والتقنیین  2019جدول أعمال اجتماع تموز/یولیھ    -األولالمرفق  

 الخاص بالخبراء القانونیین والتقنیین  2019جدول أعمال اجتماع تشرین الثاني/نوفمبر      -الثانيالمرفق  

 2021خریطة الطریق المؤقتة صوب عقد مؤتمر     -الثالثالمرفق  

 2019قائمة المشاركین الحاضرین في اجتماع تموز/یولیھ       -الرابعالمرفق  

 2019قائمة المشاركین الحاضرین في اجتماع تشرین الثاني/نوفمبر     -الخامسالمرفق  

 االعتبارات المتعلقة بالعبارة "الحالة السائدة حینئذ"   -السادسالمرفق  

 14من المادة   1البنود المحتملة المقترُح إدراجھا في أي تقریر تماشیاً مع أحكام الفقرة      -السابعلمرفق  ا

الورقة غیر الرسـمیة بشـأن الصـفة القانونیة للجھات األطراف في الصـیغة األصـلیة لالتفاقیة،      -الثامنالمرفق  

 2021التي ستقّدمھا األمانة خالل مؤتمر 

 م من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا والوالیات المتحدة األمریكیةاقتراح ُمقدَّ     -التاسعالمرفق  

ا والمغرب والوالیات المتحدة األمریكیة اقتراح ُمقدَّ     -العاشرالمرفق   جدول األعمال فیما   –م من بلغاریا وفرنـس

 2021ق بمؤتمر یتعلَّ 

دَّ   -الحادي عشرالمرفق   ة  م من الوالاقتراح ُمـق ا یتعلَّ   –ـیات المتـحدة األمریكـی ة  اإلـطار المقترح فیـم اـنات الوطنـی البـی ق ـب

 ً  التي یُدلى بھا طوعا

 2021ق بمؤتمر  الجلسات المواضیعیة فیما یتعلَّ  –م من بلغاریا والمغرب  اقتراح مقدَّ    -الثاني عشرالمرفق  

ق بفئات المشــــاركین اإلطار المقترح فیما یتعلَّ  –ة  م من الوالیات المتحدة األمریكیاقتراح ُمقدَّ    -الثالث عشرالمرفق   

 وأدوارھم 
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  2019تموز/یولیھ  25-22 :ات الخبراء القانونیین والتقنیینقریر الرئیَسین المشارَكین الجتماعت
 2019تشرین الثاني/نوفمبر  14-12و

 األولالمرفق 

  2019تموز/یولیھ  25-22 ي الفترةف اجتماع الخبراء القانونیین والتقنیینجدول أعمال 

 

 افتتاح االجتماع والمالحظات التمھیدیة -ألف

 المالحظات التمھیدیة للرئیسین المشاركین -باء

 اعتماد جدول األعمال -جیم 

 مة من األطرافالمالحظات العامة المقدَّ  -دال

 لةاستعراض تنفیذ االتفاقیة بصیغتھا المعدَّ  -ھاء

التطرق إلى وجـھات النظر األولـیة وإلى الكیفـیة التي ینبغي بـھا مـعالـجة المجموـعات الـتالـیة من  ـقد تودُّ األطراف   

 وعملیتھ التحضیریة:  2021المسائل المتعلّقة بالتنفیذ وذلك خالل مؤتمر 

 ق باالستخدام والخزن والنقل على الصعید المحليالحمایة المادیة فیما یتعلَّ  (أ) 

 المادیة فیما یتعلق بالنقل على الصعید الدوليالحمایة   (ب) 

 المسائل المتعلّقة بالقانون الجنائي (ج) 

 التعاون الدولي (د) 

 حمایة المعلومات (ھـ) 

 التشریعات واللوائح الوطنیة (و) 

 : اإلبالغ بشأن القوانین واللوائح14المادة   (ز) 

 استعراض "الحالة السائدة حینئذ" -واو

تعَرض تنفیذ ھذه االتفاقیة بصـیغتھا المعدلة ومدى مالءمتھا على   16من المادة   1الفقرة  تقضـي   (أ)  بأن یـُس

 :وقد تودُّ األطراف التطرق، من منظورھا الوطني  ضوء الحالة السائدة حینئذ.

 طابع بیئة التھدیدات/المخاطر الراھنة (ب) 

 التخلّص من المواد النوویة والمرافق النوویة (ج) 

 ق باألمنر التكنولوجیات الحالیة والناشئة (اإلیجابي والسلبي على حد سواء) فیما یتعلَّ أث (د) 

ق ـبالتـھدـیدات/المـخاطر التي یمكن أن تؤثر في ـمدى مالءـمة  االتـجاـھات المســـــتقبلـیة المحتمـلة فیـما یتعلَّ  (ھـ) 

 االتفاقیة بصیغتھا المعدلة

ق ـبالـحاـلة التي  ا یتعلَّ ـمینبغي تـقدیم عرض خالل المؤتمر فیكیف یمكن تـحدـید ـما ھو ـمذكور أعاله؟ ـھل   )و( 

؟ من ھي الجھة التي ینبغي أن تقّدمھ؟ ھل ینبغي النظر في ھذه المســألة  2021ســتكون ســائدة في عام 
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 على الصعید اإلقلیمي؟ 

 لةاستعراض مدى مالءمة االتفاقیة بصیغتھا المعدَّ  -زاي

المعدلة وكامل جزء المنطوق منھا والمرفقات، قد تودُّ األطراف النظر في    ق بدیباجة االتفاقیة بصـیغتھافیما یتعلَّ  

 مدى مالءمتھا في الوقت الراھن، وفي مدى مالءمتھا في السنوات الخمس إلى السبع المقبلة:

 االتفاقیة بصیغتھا المعدلة مالءمةٌ على ضوء الحالة السائدة في الوقت الراھن؟ ھل إنَّ  −

 كیف سیتم التوصل إلى ھذا االستنتاج؟ −

 المسائل اإلجرائیة -حاء

ــیریة في عام   الذي ســیُنظر خاللھ في جمیع المســائل اإلجرائیة، قد تودُّ   2020قبل انعقاد اجتماع اللجنة التحض

 المسائل الرئیسیة التالیة:األطراف معالجة 

مشــاركةُ األطراف في اتفاقیة الحمایة المادیة التي لیســت أطرافاً في تعدیل ھذه االتفاقیة، وســائر الدوِل   (أ) 

 األخرى، والمنظماِت غیر الحكومیة

 التمویل (ب) 

 خدمات الترجمة الفوریة (ج) 

 النظام الداخلي (د) 

 المؤتمرات المستقبلیة المعنیة باستعراض تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیةوتیرة تنظیم   (ھـ) 

 أي مسائل أخرى -طاء

 إضفاء طابع عالمي على تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة  •

• … 

• … 

 الخطوات المقبلة -یاء
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 الثاني المرفق 

 2019تشرین الثاني/نوفمبر   14-12في الفترة اجتماع الخبراء القانونیین والتقنیین جدول أعمال  

 

 افتتاح االجتماع والمالحظات التمھیدیة -1

 المالحظات التمھیدیة للرئیسین المشاركین -2

 األعمالاعتماد جدول   -3

 التعلیقات بشأن تقریر الرئیسین المشاركین -4

 على ضوء الظروف السائدة حینئذ ق بتنفیذ االتفاقیة ومدى مالءمتھاإجراء استعراض فیما یتعلَّ  -5

 مواصلة إمعان التفكیر في المناقشات التي أجریت إلى حد اآلن (أ) 
 المتحدة و(الجھات الراعیة األخرى)مة من المملكة االقتراح (االقتراحات) المقدَّ  (ب) 
 النُُّھج اإلقلیمیة (ج) 
 دراسات الحاالت (د) 
 14لتزامات بموجب المادة  اال (ھـ) 

 المسائل اإلجرائیة -6

 مسودة النظام الداخلي بما یشمل النظر في ما یلي: (أ) 

 وثائق االعتمـــاد ‘1’  
 المراقبین ‘2’  
 المسؤولین عن المؤتمر ‘3’  
 تسییر األعمال ‘4’  
اإلجراءات الخاصــــة باتخاذ القرارات (التصــــویت، بما في ذلك الحقوق، واألغلبیة المطلوبة   ‘5’  

 (األغلبیة البسیطة و/أو أغلبیة الثلثین)، وطریقة التصویت وما إلى ذلك)

 16من المادة   2عقد مزید من المؤتمرات االستعراضیة بموجب الفقرة   (ب) 

 الخارجي وإضفاء طابع عالميالتواصل   -7

 أي مسائل أخرى -8

الخطوات المقبلة -9
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 الثالثالمرفق 

 2021مؤتمر خریطة الطریق المؤقتة صوب عقد 
 لألطراف في تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة

اد -1 ة الـم اـی ة الحـم اقـی ادـیة) غیر خالل اجتـماع األطراف في تـعدـیل اتـف ة الـم اـی ة الحـم اقـی ة (تـعدـیل اتـف ة للمواد النووـی ـی
ــمي المعقود في فیینا في   ــمبر   11و  10الرسـ  2021بشـــأن األعمال التحضـــیریة لعقد مؤتمر   2018كانون األول/دیسـ

لألطراف الســـــتعراض تنفـیذ االتـفاقـیة المـعدـلة وـمدى مالءمتـھا من حـیث اـلدیـباـجة وـكاـمل جزء المنطوق والمرفـقات على 
من تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة،    16من المادة   1ء الحالة الســـائدة حینئذ، حســـبما ھو منصـــوص علیھ في الفقرة  ضـــو

 :2021أجرت األطراف مناقشاٍت واقترحت اتباع النھج اآلتي ذكره تحضیراً لمؤتمر 

 عقد االجتماعات من قبل الودیع

تعقد أمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة اجتما -2 عات األطراف في تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة تحضـیراً لمؤتمر ـس
على النحو المبیَّن أدناه. وســتوفر أمانةُ الوكالِة خدماَت األمانِة الالزمةَ لدعم ســیر عمل ھذه االجتماعات، بما في    2021

ئ األمانة منصـة داخل البوذلك فیما یتعلَّ  تُنـش ابة اإللكترونیة للمعلومات المتعلقة  ق بتوزیع الوثائق. وباإلضـافة إلى ذلك، ـس
باألمن النووي بغیة تیـسیر عملیة توزیع الوثائق. وـستوفر ـشعبة األمن النووي بالتعاون مع مكتب الـشؤون القانونیة التابع  

 للوكالة خدمات األمانة العلمیة لالجتماعات.

بجمیع اللغات الرســمیة لألمم المتحدة، رھناً   2021ُم تحضــیراً لمؤتمر ســیُنظُر في إجراء االجتماعات التي تُنظَّ  -3
 بتوافر الموارد.

 المشاركة في االجتماعات

ــتعقُد االجتماعات المنظَّ  -4 ــیراً لمؤتمر  ســ ــاركة األطراف في تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة.   2021مةُ تحضــ بمشــ
بصـفتھا جھات   2021وسـتُدعى األطراف في اتفاقیة الحمایة المادیة إلى حضـور االجتماعات المنظمة تحضـیراً لمؤتمر 

 مراقبةً.

 2021االجتماعات التحضیریة لمؤتمر 

 ناجتماعات الخبراء القانونیین والتقنیی 

كحد أقصـى اجتماعان اثنان من اجتماعات الخبراء، ال تتجاوز مدة كل منھما خمسـة أیام   2019م في عام  سـیُنظَّ  -5
ــبوع الذي یبدأ یوم   ــیعقدان مبدئیاً خالل األسـ ــى (سـ وفي الربع الثالث/الربع األخیر من    2019تموز/یولیھ   15كحد أقصـ

 .)2019 عام 

، لتنفیذ االتفاقیة  2021ل الھدف العام من االجتماعین في تیـسیر عملیة اـستعراض األطراف، خالل مؤتمر ـسیتمثَّ  -6
 على ضوء الحالة السائدة حینئذ.  ومدى مالءمتھا من حیث الدیباجة وكامل جزء المنطوق منھا والمرفقات



PREPCOM REPORT  المرفق باء 

 2-الثالث

ــأن تنفیذ االتفاقیة المعدلة و -7 ــات بشــ ــیتحقق ذلك جزئیاً من خالل المناقشــ عبر تحلیل مجاالت   مدى مالءمتھاســ
ــتناداً إلى دیباجة ومواد ومرفقات تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة من قبیل الحمایة المادیة فیما یتعلَّ  ــیعیة محددة اسـ ق  مواضـ

باالســتخدام والخزن والنقل على الصــعید المحلي، والحمایة المادیة في النقل الدولي (بما في ذلك تصــنیف المواد النوویة  
ــریعات واللوائح   ــائل المتعلّقة بالقانون الجنائي، والتعاون الدولي، وحمایة المعلومات، والتش ــتویات الحمایة)، والمس ومس

 الوطنیة.

ــیعیة المحددة الوارد ذكرھا أعاله.   -8 ــینظر االجتماع األول للخبراء القانونیین والتقنیین في المجاالت المواضــ ســ
ُص ھذا االجتماع وقتاً محد داً تُعالُج في غضــونھ مســائل من قبیل المواعید المقترحة والنظام الداخلي لمؤتمر وســیخصــِّ

 . وبغیة استكمال المناقشات یجوز عقد اجتماع ثان للخبراء القانونیین والتقنیین.2021

یما ـسیتـشارك في رئاـسة ھذین االجتماعین خبیران من ذوي المھارات المالئمة في المجال القانوني و/أو التقني ف -9
ُد األطراف في تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة في أقرب یتعلَّ  ق بالمســائل ذات الصــلة بتعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة. وســتحّدِ

ین إعداد   مائھم. ویُتوقُّع من الرئیـس تُوافي أمانةَ الوكالِة بأـس وقت ممكن المرـشحین المحتملین لترؤس ھذین االجتماعین وـس
 ن. وستُقدَُّم ھذه التقاریر إلى اللجنة التحضیریة لكي تنظر فیھا.تقاریر بشأن االجتماعی

 2020اجتماعات اللجنة التحضیریة في عام  

ُد األطراف في تعدیل  2020) في نھایة حزیران/یونیھ  PrepComســـیُعقد اجتماع اللجنة التحضـــیریة ( -10 . وســـتحّدِ
اتفاقیة الحمایة المادیة في أقرب وقت ممكن المرشــحین المحتملین لترؤس اجتماعات اللجنة التحضــیریة وســتُوافي أمانةَ 

 الوكالِة بأسمائھم.

ومنھا،  2021لة بتنظیم مؤتمر مـسؤولة عن معالجة جمیع المـسائل المتـص  2021اللجنة التحـضیریة لعام   ـستكون -11
 على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي:

 ، بما یشمل الحضور والمسؤولین وانتخابھم وتسییر األعمال واللغات؛2021النظام الداخلي لمؤتمر   (أ)

 ؛2021تمویل مؤتمر  (ب)

 ؛2021اآلجال النھائیة لعقد مؤتمر  (ج)

 ؛2021جدول أعمال مؤتمر  (د)

 .2021الرئیسین المشاركین لمؤتمر تحدید   (ھـ)

ســـتقرر اللجنة التحضـــیریة ما إذا كان من الضـــروري عقد اجتماع آخر للجنة التحضـــیریة بھدف االنتھاء من   -12
 .2021النظر في ما قد یتبقى من مسائل عالقة ینبغي للجنة التحضیریة عرضھا خالل مؤتمر 

2018كانون األول/دیسمبر    11فیینا  
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 الرابع المرفق 

 قائمة المشاركین الحاضرین 

 القانونیین والتقنیین  اجتماع الخبراء

 2019تموز/یولیھ  22-26

 فیینا، النمسا 

 البلد  اإلسم

 االتحاد الروسي  بیلوسوف   كونستانتین  السید 
 االتحاد الروسي  بولیتشوف  ألكسندر  السید 
 االتحاد الروسي  أوستروبیكوف   فالدیمیر  السید 
 االتحاد الروسي  تسفیتوف  بافیل  السید 

 أذربیجان  آشوروفا توران  السیدة
 األرجنتین  بیادا  توماس السید 

 األرجنتین  میلون ماریا لوس السیدة
 األرجنتین  روستون  ماریا فیكتوریا  السیدة
 أرمینیا  كارمیرمیروكیان  آرشالویس  السید 
 أرمینیا  مكارتسیان غاغیك السید 
 إسبانیا  توریس فیدال  كارلوس السید 
 أسترالیا  بایر  ستیفان  السید 

 أسترالیا  كریغ آن السیدة
 أسترالیا  فلوید  روبارت بروس  السید 
 أسترالیا  باوال جارود  السید 
 إسرائیل  شاؤول رونین  السید 
 ألبانیا  باسي  روستام السید 
 اإلمارات العربیة المتحدة الكعبي حمد  السید 

 اإلمارات العربیة المتحدة بونیال  ناتالي  السیدة
 آیرلندا  أو ریاین  شون السید 
 آیرلندا  شورت  بول السید 
 باراغواي  كاسانا بورتیلو  إیغناسیو  السید 
 باكستان  سعید  َعمر السید 
 باكستان  شھباز خالد  السید 
 البرازیل  بوھلكي مارسیلو  السید 
 بلجیكا سیلیستان  ستیفان  السید 
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 بلغاریا  غورینوف  إیفان   السید 
 بولندا  جوواكي أندریھ السید 
 بیرو  مونتانو تشوكي لیونسیو ألبرتو  السید 
 تایلند  سونترابا  شایود  السید 
 تایلند  ثیتیدج  توالراك  السید 
 تركیا دالغیتش  إنجین  السید 

 الجمھوریة التشیكیة  كریمبلوفا میندریغالوفا  نینا  السیدة
 جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة  بومبیرو لیمو بیتروس  السید 

 جنوب أفریقیا  داي  مونیھ السیدة
 جورجیا  راتیاني تامتا السیدة
 الدانمرك  تومسن جیمي فیلیب  السید 

 رومانیا نیكولیسكو أتینا میھایال  السیدة
 سلوفاكیا  فاتسالو  یوراي  السید 
 سلوفینیا  بافلیتس  بوستیان  السید 

 سنغافورة وونغ إلیزابث كار یان السیدة
 السودان  خالد  میمونة أحمد محمد  السیدة
 السوید  إیریكسون  ثورد  السید 
 السوید  بیترسون  كارل روبرت السید 
 سویسرا  كالیك   دافید  السید 
 سویسرا  الغنر بینو  السید 
 سویسرا  ماتلي ھانز السید 

 سویسرا  أناتینا   جرمانا-مولر السیدة
 الصین  لیو  یونغ دا  السید 
 الصین  زونغ بو السید 

 طاجیكستان  زارینا  سایفییفا  السیدة
 ُعمان السیابي  فایزة سیف  السیدة
 غانا آكوا آدوما  آدایي  السیدة
 فرنسا  غوشیھ ریجین  السیدة
 فرنسا  لوجییھ حرم براینا  فابیان  السیدة
 فییت نام نغوك كوانغ دینھ  السید 
 فییت نام نینھ جیانغ  نغویین  السید 
 الكامیرون ساوبوانغ  جون فاوستن  السید 
 كندا  توملینسون  بریان  السید 
 كندا  ویبستر  فیلیب  السید 

 كوت دیفوار  غوفري إبسي كواسي شانتال كوالت - ماري  السیدة
 كوریا كیم جاي كوانغ  السید 

 كوستاریكا آلفاریز بالنكو ماریانیال  السیدة
 كوستاریكا ثامورا أوفاریس  مارثیال السیدة
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 لیبیا  عبیّد  جالل السید 
 لیبیا  الغاللي  نادر  السید 
 لیبیا  غنبور  عصام السید 
 المغرب مرابط  خمار السید 

 المملكة المتحدة ھاشمي زینب علي السیدة
 المملكة المتحدة ریتشمان  ناثانیل ستیفن  السید 

 نامیبیا  ھیلینا إیتامبا  السیدة
 النرویج  ھیرینغ  ھیج شولتز السیدة
 النمسا غستل  كریستین السیدة
 النمسا سیلفیا  مایر السیدة
 نیجیریا  أوكو تشارلز أبیشي  السید 
سوبرامانیا   السید 

 فیسوانادھام
 الھند  تشیبولو 

 ھولندا  سخافر  مارینوس السید 
 الوالیات المتحدة فراغویانیس  نانسي  السیدة
 الوالیات المتحدة إیروال  جیزیل  السیدة
 الیابان ھامادا كازوكو  السیدة
 الیابان كوكدجي لیزا  السیدة
 الیابان یوشیكاوا  موتوھیرو السید 

 الیوراتوم بودینوفا لینكا  السیدة
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  2019تموز/یولیھ  25-22 :ات الخبراء القانونیین والتقنیینقریر الرئیَسین المشارَكین الجتماعت
 2019تشرین الثاني/نوفمبر  14-12و

 الخامس المرفق 

 قائمة المشاركین الحاضرین 

 القانونیین والتقنیین  اجتماع الخبراء

 2019تشرین الثاني/نوفمبر  12-15

 فیینا، النمسا 

 البلد  اإلسم

 االتحاد الروسي كونستانتین بیلوسوف السید
 االتحاد الروسي ألكسندر بولیتشوف السید
 االتحاد الروسي فالدیمیر أوستروبیكوف السید
 االتحاد الروسي بافیل تسفیتوف السید
 أذربیجان توران آشوروفا السیدة 
 األرجنتین بیادا توماس السید
 األرجنتین كریستینا دومینغیز السیدة 
 األرجنتین بابلو زونینو السید
 األردن خریس دانا السیدة 
 أرمینیا روبن أیدینیان السید
 أرمینیا آرشالویس كارمیرمیروكیان السیدة 
 إسبانیا راوول رودریغیز بوراس السید
 إسبانیا ألفونسو دي الس كاساس السید
 أسترالیا ستیفان بایر السید
 أسترالیا روبرت یدوفلو السید
 إسرائیل رونین شاؤول  السید
 ألبانیا باسي روستام   السید
 اإلمارات العربیة المتحدة  ناتالي بونیال السیدة 
 إندونیسیا  غومیالنغ فوادي  السید
 إندونیسیا أوسوب سودیوان السید
 أوزبكستان باھودیر فیزوالییف السید
 أوكرانیا ھیورھي سفیتسلوفسكي السید
 یرلنداأ بول شورت السید
 باراغواي  خولیو ثیسار  كابایو الیفا  السید
 باراغواي  ثیسار أتیلیو دا روسا لوبیث  السید
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 باراغواي  براولیو ألبرتو  ماتشوكا خیمینیز  السید
 باكستان محمد سھیل سرَور السید
 باكستان خالد شھباز السید
 البرازیل ریناتو لویس آلفیس تافاریس السید
 البرازیل مارسیلو بوھلكي السید
 البرازیل أندرسون ریبیرو دي ماتوس السید
 البرازیل سیزار روماو السید
 البرتغال بیدرو روزاریو السید
 بلجیكا ستیفان سیلیستان السید
 بلغاریا إیفان غورینوف السید
 بنن مارسیال زانو السید
 بیرو لیونسیو ألبرتو مونتانو تشوكي السید
 تایلند ثیتیدج توالراك السید
 تركیا إنجین دالغیتش السید
 تشاد الووتاییھ جولیان مبایبور السید
 الجمھوریة التشیكیة توماس دانیك السید
 جمھوریة تنزانیا المتحدة  فوراھا تشوما السیدة 
 جمھوریة كوریا تایسیوب كیم  السید
 جمھوریة كوریا جاي كوانغ كیم  السید
 جمھوریة كوریا ویونسانغ بارك السید
 الدیمقراطیة الشعبیةجمھوریة الو  فونیسافان التسافونغ السید
 جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة فینیفات فیالتونغ السیدة 
 جنوب أفریقیا مونیھ داي السیدة 
 جورجیا تامتا راتیاني السیدة 
 الدانمرك جیمي فیلیب تومسن السید
 رومانیا أتینا میھایال نیكولیسكو السیدة 
 سانت كیتس ونیفس مایكل بیني السید
 سلوفاكیا ماتاي رولنتسیك السید
 سنغافورة  إلیزابث كار یان نغوو السیدة 
 السوید ثورد غونار إیریكسون السید
 السوید كارل روبرت بیترسون السید
 سویسرا دافید كالیك السید
 سویسرا بینو الغنر السید
 سویسرا ھانز ماتلي السید
 سویسرا وغو غابلایرھ نلسون السید
 سیشیل تارا شیرلي روزلین السیدة 
 الصین شاو غانغ غو السید
 الصین یونغ دا لیو السید
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 العراق محمود سعید السید
 ُعمان فایزة سیف السیابي السیدة 
 غانا آكوا آدایي السیدة 
 غیانا كیزیا رینیلسا كامبل إیرسكین السیدة 
 غیانا جویس غلینا وایت تشین السیدة 
 فرنسا  فابیان  براینا  السیدة 
 فرنسا  ریجین  غوشیھ السیدة 
 فییت نام  فان تھان فان السید
 فییت نام  فان ھونغ تران السید
 قطر موفّق أیوب السید
 كمبودیا فودھاناك موك السید
 كندا برایان آكیرا تسویوكي توملینسون السید
 كوت دیفوار أوسي آشي السید
 كوستاریكا دانیال غومیز موریلیو السید
 كولومبیا آنا ماریا غوتیارز سواریز السیدة 
 كینیا كمبويبإدوین كی تشیشایر السید
 لبنان خالد زھرمان السید
 لكسمبرغ ألیكس جیالندر السید
 لیبیا سھام  الشماخي السیدة 
 لیبیا ولید عمار السید
 لیبیا عصام  غنبور السید
 مالطة جوزیف دیبونو السید
 المغرب خمار مرابط السید
 المملكة المتحدة  ألیكس بارو السید
 المملكة المتحدة  زینب ھاشمي السیدة 
 المملكة المتحدة  ناثانیل ستیفن ریتشمان السید
 موریتانیا محمد محمود مونجا السید
 میانمار خین مونغ الت السید
 نامیبیا سیفیلینا إیتونا أشیباال السیدة 
 نامیبیا ھیلینا إیتامبا السیدة 
 النرویج ھیج شولتز ھیرینغ السیدة 
 النمسا سیلفیا مایر السیدة 
 نیجیریا جون داھوا أدامو السید
 نیجیریا تشیغوزیري نواكانما السیدة 
 الھند حسام الدین أنصاري السید
 ھنغاریا فیلموس سیرفیني السید
 ھنغاریا تاماس تالباي السید
 ھولندا  مارینوس سخافر  السید
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 الوالیات المتحدة  مایغون بارلو السیدة 
 الوالیات المتحدة  نانسي فراغویانیس السیدة 
 الوالیات المتحدة  ھاذر فون بیھرین السیدة 
 الیابان یوكي تاكاھاشي السید
 الیوراتوم  لینكا بودینوفا السیدة 
 الیوراتوم  فیسیلینا رانغیلوفا السیدة 
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 2019تشرین الثاني/نوفمبر  14-12و

 السادسالمرفق 

 االعتبارات المتعلقة بالعبارة "الحالة السائدة حینئذ" 

 

خالل االجتماعات، أشــار بعض الممثلین إلى عدد من األمثلة المحددة عن التكنولوجیات الناشــئة التي یمكن أن  -1

،  "الحالة الســائدة حینئذ" یكون لھا تأثیر إیجابي أو ســلبي في الحمایة المادیة والتي یمكن النظر فیھا عند مناقشــة  

 ومنھا على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي:

 التصنیع بإضافة الطبقات،  (أ)  

 المركبات الجویة بال طیار،  (ب) 

 القدرات في الفضاء السیبراني،  (ج) 

 الذكاء االصطناعي،  (د)  

 تعزیز تحلیل البیانات،  (ھـ) 

 ) 5Gتكنولوجیات االتصاالت من الجیل الخامس ( (و) 

 علم القیاس الحیوي.  (ز) 

، مـما ـقد یطرح تـحدـیات ـجدـیدة  2005النووـیة تطور مـنذ ـعام    ـعدداً من التكنولوجـیات  والحظ بعض الممثلین أنَّ  -2

 في مجال الحمایة المادیة.

التـھدـید الـماـثل أـمام الحـماـیة الـمادـیة للمواد النووـیة والمرافق النووـیة یشــــــمل، على ســـــبـیل المـثال ال   ولُوحظ أنَّ  -3

تكون ھنالك حاجة إلى النظر  ھ قد الحصــر، التطورات التي یشــھدھا اإلرھاب الدولي. واقترح بعض الممثلین أنَّ 

 في طابع التھدیدات األمنیة على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة.

ــلَّ  -4 ــأنھا ط الممثلون الضــوء على طائفة من الخیارات فیما یتعلَّ وس ــادر المعلومات التي من ش ــطة ومص ق باألنش

 ، منھا ما یلي:"الحالة السائدة حینئذ"  توضیح

األطراف في تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة، و/أو مكتب مكافحة اإلرھاب  العروض التي تقدمھاالعرض أو   (أ)  
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المتحدة، لألمم  و/أو   التابع  األنتربول،  و/أو  والجریمة،  بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  مكتب  و/أو 

 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بشأن الحالة األمنیة العالمیة؛ 

 ة؛ المناقشات بشأن السیاسات المستندة إلى سیناریوھات تنطوي على تھدیدات مستجدَّ  المناقشة أو (ب) 

 حلقات العمل بشأن قضایا األمن النووي الناشئة؛  (ج) 

"بالحالة السائدة   ، فیما یتعلق2020موجز العناصِر الخاصة بالوكالة المستمدة من مؤتمر األمن النووي   (د)  
 . حینئذ"

الـعدـید من الممثلین بضـــــرورة مواصــــــلة النظر في ـقابلـیة  بمختلف الخـیارات الـمذكورة أعاله، أقرَّ ق  وفیـما یتعلَّ  -5

أو قبل   2021تطبیق ھذه الخیارات على الصــــعیدین العالمي واإلقلیمي، وفي ما إذا كان ینبغي انتقاء خیار خالل مؤتمر 

 ة الحمایة المادیة.ة لنطاق تعدیل اتفاقیانعقاده، وفي الحاجة إلى المراعاة المستمرَّ 
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  2019تموز/یولیھ  25-22 :قریر الرئیَسین المشارَكین الجتماعات الخبراء القانونیین والتقنیینت
 2019تشرین الثاني/نوفمبر  14-12و

 السابع المرفق 

 إدراجھا في قائمة محتویات تقریر وطني، البنود المحتملة المقترُح  
 من تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة  14من المادة  1تماشیاً مع أحكام الفقرة  

 2019عتھ فرنسا خالل االجتماعات، في تموز/یولیھ وزَّ 

 المفردات
الجدوى على  

 2الصعید الوطني
اـیة الـمادـیة للمواد النووـیة والمرافق   انتـھا منظوـمة الحـم ــاؤـھا وتنفـیذـھا وصــــــی   النووـیة: إنشـــ

 ألف) 2  (المادة 
 

  

ــریعي والرقابي الناظم للحمایة المادیة للمواد النوویة والمرافق النوویة    اإلطار التشــ

 ألف) 2(المادة  
 

  2الـسلطات المختـصة (المھمة، االـستقاللیة، كفایة الموارد، الموارد البـشریة) (المادة   

 األساسیة)+ المبادئ  
 

  التحكم الرقابي: الترخیص / عملیات التفتیش / اإلنفاذ  •

  متطلبات الحمایـة المادیة  •

ق ـبالحـماـیة الـمادـیة للمواد النووـیة والمرافق  المـبادئ األســـــاســــــیة األخرى فیـما یتعلَّ  

 )2من المادة   3النوویة (الفقرة  
 

  المسؤولیات الواقعة على عاتق حائزي التراخیص  •

  تقییم التھدیدات  •

  الدفاع في العمق •

  الخطط االحتیاطیة (خطط الطوارئ) •

یة •   السّرِ

  التدابیر المتعلقة باألمن النووي أثناء النقل الدولي 

  ) 3المسؤولیات أثناء النقل الدولي (المادة  •

  عملیة منح األذون فیما یتعلّق بـ االستیراد / التصدیر / العبور •
 
 بحسب نوع المرافق (ھل لدى البلد محطات للقوى نوویة أم ال) 2
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  الضماننظام  •

  )4و 3اآللیة الخاصة باالتفاق المتبادل على الصعید الثنائي (المادتان  •

  

  )5التعاون الدولي (المادة  

  

  4(اسـتعراضـات النظراء الدولیین؟؟) (الفقرتان  التشـاور والتعاون بشـأن نظم الحمایة المادیة  
 )5من المادة   5و

 

ــرقة المواد   ــعید الثنائي مع البلدان المجاورة في جمیع حاالت ســ تبادل المعلومات على الصــ

ــروع علیھا أو وجود تھدید  ال ــتیالء غیر المشـ ــكال االسـ ــلبھا أو غیر ذلك من أشـ نوویة أو سـ

 معقول بحدوث ذلك)

 الدولیة / اإلقلیمیةتبادل المعلومات مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ومع سائر المنظمات  

 

  )5من المادة   1تحدید جھات االتصال الوطنیة (الفقرة  

  طلب المساعدة 

  

  المسائل المتعلّقة بالقانون الجنائي

  

  )7الجرائم الجنائیة والعقوبات المرتبطة بھا (المادة  

  )8تحدید الوالیة القضائیة (المادة  

  )11و  10مرتكبوھا للتسلیم (المادتان  التسلیم/الجرائم التي یخضع  

  )13المساعدة فیما یتعلق باإلجراءات الجنائیة (المادة  
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  2019تموز/یولیھ  25-22 :ات الخبراء القانونیین والتقنیینقریر الرئیَسین المشارَكین الجتماعت
 2019تشرین الثاني/نوفمبر  14-12و

 الثامن المرفق 

صفة األطراف في الصیغة األصلیة التفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة (اتفاقیة الحمایة   :3ورقة غیر رسمیة
 لألطراف في تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة وعملیتھ التحضیریة  2021المادیة) خالل مؤتمر 

إلى األمانة أن تقّدم وجھات نظرھا بشـــأن صـــفة األطراف في الصـــیغة األصـــلیة التفاقیة الحمایة المادیة    ُطلب -1

لألطراف في تـعدیل    2021، وذلك أثـناء مؤتمر 1979للمواد النوویة (اتـفاقـیة الحـمایة الـمادیة)، المعتـمدة في عام  

اتفاقیة الحمایة المادیة") وعملیتھ التحضـیریة. وفي  لتعدیل    2021اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة ("مؤتمر 

ــارة إلى أن الوكالة لیســـت طرفاً في اتفاقیة الحمایة المادیة وتعدیلھا المعتمد في عام  ،  2005البدایة، تجدر اإلشـ

وجھات ھ ُطلب إلى األمانة تقدیم  وبالتالي، یتعذر علیھا تقدیم تفســیر ملزم بشــأن ھذه االتفاقیة. ومع ذلك، وبما أنَّ 

 نظرھا في ھذا السیاق، یُقّدم النص التالي لكي تنُظر فیھ األطراف.

وتظل الصیغة األصلیة من اتفاقیة الحمایة المادیة ساریة المفعول، إلى حین تصدیق جمیع األطراف في الصیغة   -2

علـیھ. وال یتوقف  األصـــــلـیة التـفاقـیة الحـماـیة الـمادـیة على تـعدـیل ـھذه االتـفاقـیة، أو االنضــــــمام إلـیھ، أو الموافـقة  

سـریان مفعول الصـیغة األصـلیة التفاقیة الحمایة المادیة إالَّ بعد أن تصـبح جمیع األطراف في الصـیغة األصـلیة  

التـفاقـیة الحـماـیة الـمادـیة أطراـفاً في تـعدـیل ـھذه االتـفاقـیة. وإلى ذـلك الحین، تكون ھـناك بـناء على ذـلك مجموعـتان 

ي الصـــــیـغة األصـــــلـیة التـفاقـیة الحـماـیة الـمادـیة واألطراف في اتـفاقـیة  مختلفـتان من األطراف وھي: األطراف ف

ِحینما انضـمت األطراف في اتفاقیة الحمایة المادیة إلى  2016أیار/مایو   8الحمایة المادیة بصـیغتھا المعدلة في 

ة وتعدیلھا لیســــا  اتفاقیة الحمایة المادی تعدیل ھذه االتفاقیة بأغلبیة الثلثین الضــــروریة في ھذا الشــــأن. كما أنَّ 

ق األمر ھنا بمعاھدة ملزمة لجمیع األطراف فیھا، وبتعدیل لتلك المعاھدة، یكون، معاھدتین منفصـــلتین، بل یتعلَّ 

ــادقت علیھ، أو قبلت بھ أو  20من المادة   2عمالً باألحكام الواردة في الفقرة   منھ، ملِزماً فقط لألطراف التي صـ

رسة الودیع في األمم المتحدة، وھو یتماشى مع قانون المعاھدات العام (المادة  وافقت علیھ. ویُجّسد ھذا األمر مما

 بشأن قانون المعاھدات). 1969من اتفاقیة فیینا لعام   40

من    16من المادة    1لتعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة على الفقرة    2021ویســتند األســاس القانوني لعقد مؤتمر  -3

ــیغتھا  ــیغة القدیمة من   اتفاقیة الحمایة المادیة بصـ المعدلة، وھي أحكام غیر منطبقة على األطراف في الصـ

ا یتعلَّ  ة. وفیـم اقـی ذه االتـف ام الفقرة  1992ق بمؤتمر  ـھ أحـك د عمالً ـب د عُـق ادة    1، فـق ة    16من الـم من الصـــــیـغ

األصـلیة التفاقیة الحمایة المادیة. وال یمكن عقد مؤتمر "اسـتعراضـي" آخر من ھذا القبیل بموجب الصـیغة  

 
لألطراف في تعدیل اتفاقیة الحمایة   2021قُّدمت ھذه الورقة غیر الرسمیة خالل اجتماعات الخبراء القانونیین والتقنیین تحضیراً لمؤتمر  3

 . المادیة للمواد النوویة، بناء على طلب األطراف
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من المادة    2للفقرة    لقدیمة من اتفاقیة الحمایة المادیة إالَّ لألطراف في الـصیغة القدیمة لھذه االتفاقیة اـستناداً ا 

من الصـــــیـغة الـقدیـمة لـھذه االتـفاقـیة، وھو ـما ـقد یتطـلَّب تـقدیم طـلب من ـغالبـیة األطراف في الصـــــیـغة    16

 القدیمة من اتفاقیة الحمایة المادیة. 

من اتفاقیة الحمایة المادیة بصـیغتھا المعدلة إلى عقد مؤتمر "السـتعراض تنفیذ    16من المادة    1وتشـیر الفقرة   -4

ــائدة    ومدى مالءمتھا   ھذه االتفاقیة  ــوء الحالة السـ من حیث الدیباجة وكامل جزء المنطوق والمرفقان على ضـ

ــتعراض كامل اتفاقیة الحمای  ة المادیة بصــیغتھا المعدلة، بما في ذلك  حینئذ." وتســمح ھذه الصــیغة العامة باس

ــواء كانت ھذه  األحكام التي لم تعدَّ  ــاوي، على جمیع األطراف، ســ ــتنطبق بالتالي، بالتســ ل بالفعل، والتي ســ

التعدیل ال یُلزم ســـوى األطراف    حیّز النفاذ أم ال. ومع ذلك، ونظراً إلى أنَّ  2005األطراف قد أدخلت تعدیل  

اقـیة الحـماـیة الـمادـیة خالل مؤتمر  فـیھ، ـفأي قرار تتـخذه األ  اقـیة الحـماـیة    2021طراف في تـعدـیل اتـف لتـعدـیل اتـف

الـمادـیة، على ســـــبـیل المـثال عـند اعتـماد الوثیـقة الخـتامـیة للمؤتمر، حتى وإن ـكان ـھذا القرار متعلّـقاً ـباألحـكام 

في األطراف في الصـیغة القدیمة  من اتفاقیة الحمایة المادیة، ھو قرار لن یترك أي تأثیر مباشـر   التي لم تُعدَّل 

 من اتفاقیة الحمایة المادیة. 

ق بھذه المـسألة في ـسیاق المعاھدات األخرى المعتمدة تحت رعایة الوكالة. وخالفاً ل أي ـسابقة فیما یتعلَّ ولم تـُسجَّ  -5

عن األضــرار النوویة  لتعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة، یُعدُّ بروتوكول تعدیل اتفاقیة فیینا بشــأن المســؤولیة المدنیة  

ــتمل على أحكام ختامیة خاصــة بھا، بما في ذلك األحكام المتعلّقة ببدء النفاذ. وعالوة على  معاھدةً منفصــلة، تش

لة، ال تتوخى  ذلك، فإنَّ اتفاقیة فیینا بشــأن المســؤولیة المدنیة عن األضــرار النوویة، بصــیغتیھا األصــلیة والمعدَّ 

بل تنص على عقد مؤتمر یُعنى بـــ"التعدیل" (أي مؤتمر العتماد التعدیالت).    إمكانیة عقد مؤتمر "استعراضي"،

من اتفاقیة فیینا بشــأن المســؤولیة المدنیة عن األضــرار النوویة (بصــیغتیھا    26وفي جمیع األحوال، فإن� المادة  

لتنقیح"، وبموِجب لة) ال تنطوي على أحكام صـریحة بشـأن تنظیم المشـاركة في مؤتمر یُعنى "بااألصـلیة والمعدَّ 

 40قانون المـعاھدات، فإنَّ "الدول المتـعاقدة"، أي الدول التي وافـقت على االلتزام بالمـعاھدة المعنـیة (انظر الـمادة  

)، ســـــتكون وحدھا 1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لعام   2من المادة   1والفقرة الفرعـیة (و) من الفقرة  

لة بأن تشارك في مثل ھذه   المؤتمرات التي تعنى بالتنقیح.  مخوَّ

ــارك بھا األطراف في الصــیغة القدیمة من   وعلى ضــوء ما ســبق ذكره، فإنَّ  -6 قراراً یُتخذ بشــأن الصــفة التي تُش

لتعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة وعملیتھ التحضـــیریة، ھو قرار یكتســـي  2021اتفاقیة الحمایة المادیة، في مؤتمر 

قدیمة من اتفاقیة الحمایة  طابعاً ـسیاـسیاً ال طابعاً قانونیاً. وعند اتخاذ قرار بـشأن مـشاركة األطراف في الـصیغة ال

لتعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة، سـواء مشـاركتھا بشـكل كامل أو بصـفة مراقب، قد تودُّ  2021المادیة في مؤتمر 

ــمام العالمي  ــع في اعتبارھا الھدف المتمثل في تحقیق االنضـ األطراف في تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة أن تضـ

 ة وتنفیذه.لتعدیل اتفاقیة الحمایة المادی

ــألة یُدرج في النھایة في النظام الداخلي لمؤتمر  -7 ــأن ھذه المســ لتعدیل اتفاقیة الحمایة    2021وأي قرار یتخذ بشــ
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 2021 إعداد مسودتھ ألغراض اعتمادھا خالل مؤتمر 2020ن على اللجنة التحضیریة لعام المادیة (الذي سیتعیَّ 

مثالً بتحدید من ھي األطراف التي ـستحـضر بـصفة مـشارك ومن ھي    قلتعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة)، فیما یتعلَّ 

 األطراف التي ستحضر بصفة مراقب.

 أمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

 2019تشرین الثاني/نوفمبر  12
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  2019تموز/یولیھ  25-22 :ات الخبراء القانونیین والتقنیینقریر الرئیَسین المشارَكین الجتماعت
 2019تشرین الثاني/نوفمبر  14-12و

 التاسع المرفق 

 م من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا والوالیات المتحدة األمریكیة اقتراح مقدَّ 

م في ھذه الورقة إلى التطرق إلى جمیع العناصــر الضــروریة إلجراء مراجعة شــاملة ومفیدة لتعدیل  یھدف االقتراح المقدَّ 

الـستعراض تعدیل   2021خالل تـسلیط الـضوء على المواـضیع الرئیـسیة التي یتناولھا مؤتمر اتفاقیة الحمایة المادیة. ومن  

اتفاقیة الحمایة المادیة، تھدف ھذه الورقة أیضــاً إلى اســتھالل المناقشــات وتحدید رؤیة ونھج مشــتركین تتطلع األطراف  

ــتقدَّ  ــاركین في االجإلى العمل معاً في إطارھما. وس تماع الثاني للخبراء القانونیین والتقنیین المنعقد  م ھذه الوثیقة إلى المش

. وسیطلب من المسؤولین التقنیین والقانونیین إبداء أفكارھم وآرائھم بشأن  2019تـشرین الثاني/نوفمبر    15-12في الفترة  

 التوصیات العملیة المعروضة أدناه.

 مكونات مؤتمر استعراضي ناجح

 حمایة المادیة:ینبغي لمؤتمر استعراض تعدیل اتفاقیة ال

ــیلة لتقییم مدى مالءمة وتنفیذ المعاھدات على النحو المنصــــوص علیھ في المادة  أن یُوفَّ  -1 من االتفاقیة   16َر وســ

 المعدلة.

تعراض التنفیذ على نحو مناـسب بغیة تقدیم المعلومات خالل   بأنَّ  أن یُقرَّ  -2 األطراف قد أجرت عملیات التقییم واـس

 المؤتمر االستعراضي، حسبما تراه مناسباً، وفي حدود قدراتھا الوطنیة، ومع إیالء االعتبار الواجب للسریة.

َد في مواجـھة التـحدـیات التي تعترض اـلدول فیـما یتعلَّ  -3 یع على تـعدـیل اتـفاقـیة الحـماـیة الـمادـیة أو ق ـبالتوقأن یُســـــاعـِ

 التصدیق علیھ، وفي تحدید الفرص المتاحة لتخطي العقبات القائمة أمام إضفاء طابع عالمي.

اركة  -4 أن یُلبي احتیاجات جمیع األطراف وأن یـستجیب لھا ویـشجع الدول الموقِّعة والدول غیر الموقِّعة على المـش

 ق بالمشاركة في المؤتمر االستعراضي.ؤولیات المسندة إلیھا فیما یتعلَّ على نحو فعال وفقاً لصفتھا والمس

أن یغتنم الفرصة لتعزیز الفھم بشأن العقبات الماثلة أمام التنفیذ وإضفاء طابع عالمي بغیة تحدید الحلول المناسبة   -5

لإلرشــادات، أو والممكنة في ھذا الصــدد، ســواء تحقق ذلك من خالل تبادل الممارســات الوطنیة، أو الترویج  

مة بتوفیر المســــاعدة أو على العمل الذي تضــــطلع بھ المنظمات الدولیة  تســــلیط الضــــوء على العروض المقدَّ 

 واإلقلیمیة.

 



PREPCOM REPORT  المرفق باء 

 2-التاسع

 مدى المالءمة

یتوقَُّف على ق بكل دولة وفي ـسیاق تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة،  تعریف عبارة "الحالة الـسائدة" فیما یتعلَّ   تـسلیماً منھ بأنَّ 

طائفة من المتغیرات تنفرد بھا كل دولة على حدة، یُوصــي ھذا االقتراح باتباع نھج وطني لتقییم مدى المالءمة. وســتقوم  

ــائدة   ــي، بإجراء تقییم لمدى مالءمة نص المعاھدة وتنفیذھا مقارنة بالحالة الس ــتعراض األطراف، قبل انعقاد المؤتمر االس

ة بالحالة الســائدة على الصــعیدین اإلقلیمي والدولي إذا ما رغبت في ذلك. وخالل المؤتمر على الصــعید الوطني، ومقارن

ق بالنھج المتبع إلجراء تقییماتھا لمدى مالءمة  االسـتعراضـي، سـتُدعى األطراف، إلى توضـیح األسـباب الكامنة فیما یتعلَّ 

ــة المادیة، بما في ذلك فیما یتعلَّ  ــ ــ یة التي تستجیب بھا نظمھا الخاصة بالحمایة المادیة واألمن  ق بالكیفتعدیل اتفاقیة الحمای

 للحالِة السائدة على الصعید الوطني و/أو اإلقلیمي.

 التنفیذ

ع األطراف عندما تقوم باـستعراض مدى مالءمة نص المعاھدة في إطار ـسیاقاتھا الوطنیة على القیام (طوعاً) بتقاـسم   تـُشجَّ

ات أثناء التنفیذ، وعلى تـسلیط الـضوء على األـسالیب العملیة المتبعة للتغلب على ھذه  المعلومات حول ما تُواجھھُ من تحدی

ــالیب التي اتبعتھا في تكییف طرائق التنفیذ لكي  ــم المعلومات حول األسـ ــجیع األطراف على تقاسـ التحدیات. وینبغي تشـ

ــائدة". وینبغي لھذا النھج أن یُی ــتجیب للتغیرات التي تطرأ على "الحالِة الســ ــات خالل المؤتمر تســ ر تعمیق المناقشــ ــّ ســ

 ً ، وذلك من أجل إرســاء فھم أفضــل للعقبات  االســتعراضــي، ال ســیما بشــأن التحدیات التي تواجھھا الدول األصــغر حجما

المشــتركة التي تُعیق التنفیذ. وفي إطار الســعي إلى تخطي ھذه الحواجز، ســیشــمل المؤتمر االســتعراضــي عقد جلســات  

لحلول، ـسواء من خالل تقاسم أفضل الممارسات، أو تیسیر عملیة تقدیم المساعدة، أو استھالل برامج  تفاعلیة بغیة تحدید ا

ق بالتعاون والتشــاور حســبما ھو منصــوص علیھ في  إقلیمیة خاصــة بالتوأمة، أو غیر ذلك من الفرص المتاحة فیما یتعلَّ 

یذ الذي ســتُعقد خالل المؤتمر االســتعراضــي عروضــاً لة. وســتشــمل الجلســات الخاصــة بالتنفمن االتفاقیة المعدَّ  5المادة  

ــوص علیھا في الفقرة   ــأن التقدم الُمحرز للوفاء بااللتزامات المنصـ  14من المادة    1تُقدمھا األطراف الراغبة في ذلك بشـ

ت بموجب ولزیادة الوعي بـشأن األدوات المتاحة للوفاء بھذه االلتزامات. وـستتاح لألطراف التي تقاـسمت بالفعل المعلوما

 الفرصةُ لتحدیث ما قدَّمتھ من معلومات وذلك كجزء من العملیة االستعراضیة.  14من المادة    1الفقرة  

 إضفاء طابع عالمي

 ً أمام إضــفاء طابع عالمي، یمكن اســتغالل العملیة االســتعراضــیة والمؤتمر االســتعراضــي    نظراً للعقبات التي تقف عائقا

ــراك المنظمات ا ــدق علیھ بعد، إلى جانب  للقیام بفعالیة بإشـ لدولیة واإلقلیمیة والدول التي لم تُوقِّع على التعدیل أو لم تصـ

ات. وینبغي للمؤتمر  ذه العقـب ا على تخطي ـھ ة، من خالل تشـــــجیعـھ اقـی ار االتـف ة في إـط ا أي صــــــف دول التي لیس لـھ اـل

على أھمیة ومنافع توقیع المعاھدة  االسـتعراضـي التطرُق إلى المسـائل المتعلّقة بإضـفاء طابع عالمي عبر تسـلیط الضـوء  

والتـصدیق علیھا، وكذلك تیـسیر إجراءات تقدیم المـساعدة وتقاـسم المعلومات بـشأن النُُھج الوطنیة والدروس المـستفادة في  

ھذا الصدد. وینبغي للجلسة الخاصة بإضفاء طابع عالمي أن تُبرز للدول التي لیس لدیھا برامج للقوى النوویة مدى أھمیة 
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 3-التاسع

ن تدابیر لضمان أمن المواد  تعدی ــــــــة المادیة یتضمَّ ــــــــة المادیة، مع اإلشارة إلى أنَّ تعدیل اتفاقیة الحمایـ ل اتفاقیة الحمایـ

النوویة التي تنقل على الصـــعید الدولي، بما في ذلك عبر الدول التي لیس لدیھا برامج للقوى النوویة، وأن تشـــجع على 

یمكن للجلســة الخاصــة بإضــفاء طابع عالمي أن تتضــمن جلســات تفاعلیة تھدف إلى التعاون الدولي وتبادل المعلومات. و

ق بالتجریم والوالیة القضــائیة والتســلیم، وبشــأن الكیفیة  تعزیز الوعي بشــأن أحكام تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة فیما یتعلَّ 

االتفاقیة الدولیة لقمع أعمال اإلرھاب رى مثل التي یرتبط بھا تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة بســائر الصــكوك الدولیة األخ
 .1540وقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة    النووي

 مواضیع للمناقشة

ھل ینبغي للعملیة االـستعراـضیة تیـسیر عقد سلسلة من المناقشات اإلقلیمیة بھدف مساعدة األطراف على صیاغة   -1

الخاصة بالحمایة المادیة ووجھات نظرھا على الصعید الوطني بشأن التقییمات الوطنیة واستعراض تنفیذ نظمھا  

 الحالِة السائدة؟ 

أن التنفیذ خالل  -2 ما ھي الصـیاغة أو اآللیة األنـسب لضـمان المالءمة على الصـعید الوطني وتوفیر المعلومات بـش

 المؤتمر االستعراضي؟ 

متبع على الصعید الوطني إزاء العملیة  ھل ینبغي تـشجیع األطراف على تقاسم المعلومات بشأن النھج ال (أ)

ــتعراضــاتھا تحضــیراً للمؤتمر  ــاعدة الدول األخرى على إجراء اس ــتعراضــیة باعتباره مثاالً لمس االس

 االستعراضي؟ 

كیف ینبغي للعملیة االســتعراضــیة أن تســتغّل التوصــیات الواردة من األطراف لالســتنارة بھا في إطار برامج  -3

 المؤتمر االستعراضي؟ 

ــة التي ینبغي لألطراف اعتمـادھـا من أجـل تكریس إنجـازات المؤتمر   مـا ھي -4 ة الملموســـ المخرجـات النھـائـی

ــي لعام   ــتعراضــ ــاد بھا خالل المؤتمرات  2021االســ ــترشــ ــتغالل المخرجات النھائیة لالســ ؟ كیف یمكن اســ

 االستعراضیة المقبلة؟ 
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 1-العاشر

  2019تموز/یولیھ  25-22 :ات الخبراء القانونیین والتقنیینقریر الرئیَسین المشارَكین الجتماعت
 2019تشرین الثاني/نوفمبر  14-12و

 العاشر المرفق 

الستعراض اتفاقیة الحمایة المادیة بصیغتھا المعدلة (تعدیل اتفاقیة الحمایة   2021جدول األعمال المقترح لمؤتمر 
 المادیة) المشار إلیھ بلفظة "المؤتمر" 

 2019تشرین الثاني/نوفمبر  14: األمریكیةم من بلغاریا وفرنسا والمغرب والوالیات المتحدة  اقتراح ُمقدَّ 
 افتتاح المؤتمر -1

 المسائل اإلداریة -2

 انتخاب الرئیسین المشاركین ‘1’ 
 اعتماد جدول األعمال ‘2’ 
 إقرار النظام الداخلي ‘3’ 
 انتخاب المسؤولین وتنظیم سیر عمل المؤتمر االستعراضي ‘4’ 

 4البیانات الوطنیة -3

 5الخاصة بمناقشة تنفیذ االتفاقیة المعدلة ومدى مالءمتھا على ضوء الحالة السائدة حینئذ  الجلسات المواضیعیة -4

 النقل على الصعیدین الدولي والمحلي  نظم الحمایة المادیة بما یشمل ‘1’ 
 التعاون الدولي بما یشمل تبادل المعلومات والتبلیغ والسریة ‘2’ 
 التجریم والتسلیم  ‘3’ 
 المعلومات بشأن القوانین واللوائح التي تجعل تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة نافذاً تقدیم   ‘4’ 

 المناقشات بشأن إضفاء طابع عالمي على تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة -5

 مدى مالءمة تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة -6

 االستعراض ‘1’ 
 االستنتاج ‘2’ 

 اعتماد البیان الختامي للمؤتمر -7

االختتام -8

 
لمادیة"  انظر الوثیقة المعنونة "اإلطار المقترح الخاص بالبیانات الوطنیة التي یُدلى بھا طوعاً خالل مؤتمر اسـتعراض تعدیل اتفاقیة الحمایة ا  4

 انات الوطنیة.المقترحة من الوالیات المتحدة األمریكیة التي یُمكن النظر فیھا عند إعداد البی 
 من االقتراح المعدل بشأن الجلسات المواضیعیة المقّدم من بلغاریا والمغرب. Rev. 1انظر الصیغة المنقحة  5
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 1- الحادي عشر

  2019تموز/یولیھ  25-22 :قریر الرئیَسین المشارَكین الجتماعات الخبراء القانونیین والتقنیینت
 2019تشرین الثاني/نوفمبر  14-12و

 الحادي عشر المرفق 

 اتفاقیة الحمایة المادیة. اإلطار المقترح الخاص بالبیانات الوطنیة التي یُدلى بھا طوعاً خالل مؤتمر استعراض تعدیل 

 2019تشرین الثاني/نوفمبر  14اقتراح مقدم من الوالیات المتحدة األمریكیة، 

ین ومصـادقتھ على تعدیل اتفاقیة الحمایة   یر إلى مصـادقتھ على اتفاقیة الحمایة المادیة في التاریخ ـس رُّ البلد ألف أن یـش یَسـُ
 المادیة في التاریخ عین.

 ً بأحكامھ ولوائحھ    ، أبلغ ھذا البلد الودیعَ 14من المادة   1باألحكام الواردة في الفقرة   ھ، عمالً  إلى أنَّ ویشـیر البلد ألف أیضـا
 التي تجعل االتفاقیة نافذةً.

لة تدعو الدول األطراف إلى عقد اجتماع بعد انقضـــاء خمس ســـنوات  من االتفاقیة المعدَّ  16المادة   ویشـــیر كذلك إلى أنَّ 
 ز النفاذ من أجل استعراض تنفیذ االتفاقیة المعدلة ومدى مالءمتھا على ضوء الحالة السائدة حینئذ.  على دخول التعدیل حی

ائدة منذ  ھدتھا الحالة الـس ائدة، مع التركیز على التغیرات التي ـش امالً لما یعتبره الحالة الـس تعراضـاً ـش وأجرى البلد ألف اـس
 دخول التعدیل حیز النفاذ.

 األمثلة عن التغیرات الرئیسیة التي شھدتھا الحالة السائدة ما یلي:وفي رأینا، من 

 1المثال  •
 2المثال  •
 3المثال  •

اقـیة الحـماـیة الـمادـیة ـناـفذاً    وبغـیة مواجـھة ـھذه التغیرات، یرى البـلد ألف أنَّ  قوانیـنھ ولوائـحھ الراھـنة التي تجـعل تـعدـیل اتـف
 تتناول على نحو مالئم الحالة السائدة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي:  ھي قوانین ولوائح

 1المثال  •
 2المثال  •
 3المثال  •

 - أو  -

ــھدتھا الحالة   ــع البلد ألف ونفَّذ قوانین ولوائح / عدَّل قوانینھ ولوائحھ  وبغیة مواجھة ھذه التغیرات التي شـ ــائدة، وضـ السـ
 الراھنة التي تجعل تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة نافذاً، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ما یلي:

 1المثال  •
 2المثال  •
 3المثال  •

ر البلد ألف أنَّ تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة مالئم  ــتناداً إلى المعلومات الواردة أعاله وإلى تحلیل ھذه المعلومات، قرَّ واسـ
في صیغتھ الحالیة وال یحتاج تعدیالً في الوقت الراھن.  
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 1-الثاني عشر

  2019تموز/یولیھ  25-22 :قریر الرئیَسین المشارَكین الجتماعات الخبراء القانونیین والتقنیینت
 2019تشرین الثاني/نوفمبر  14-12و

 الثاني عشر المرفق 

الستعراض اتفاقیة الحمایة المادیة   2021التي یمكن عقدھا خالل مؤتمر   الجلسات المواضیعیة  :ورقة غیر رسمیة
 Rev.1التنقیح  –بصیغتھا المعدلة (تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة) المشار إلیھ بلفظة "المؤتمر" 

 
 2019تشرین الثاني/نوفمبر  14: ل مقترح من بلغاریا والمغرباقتراح معدَّ 

. 2021طار أو ھیكل للجلـسات المواـضیعیة التي ـستعقد خالل المؤتمر االـستعراـضي لعام  یھدف ھذا االقتراح إلى توفیر إ
ــائل المتعلّقة بالحمایة المادیة، والتعاون الدولي والتجریم. وعالوة على  ــیعیة إلى المس ــات المواض ــتتطرق ھذه الجلس وس

 .14المادة    ذلك، ستتطرق جلسة مواضیعیة منفصلة إلى مسألة التزامات الدول األعضاء بموجب

قة بتنفیذ االتفاقیة ومدى مالءمتھا   ــائل المتعلّ ــة إلى المسـ ومن المتوقع أن تتطرق العروض المقدمة في إطار كل جلسـ
 على ضوء الحالة السائدة حینئذ.

األطراف فیما ف حجم كل موضـوع على التعقیبات الواردة من الدول  ویسـتند الھیكل المقترح إلى مواد االتفاقیة، وسـیتوقَّ 
 ق بمدى استعدادھا للمساھمة في كل جلسة.یتعلَّ 

ق بالتعقیبات المســتمدة من المناقشــات التي جرت خالل االجتماعات  ویعبِّر ھذا االقتراح عن وجھة نظر مقِدّمیھ فیما یتعلَّ 
 لمغرب.ین من بلغاریا وام) المقد2019-11-14) واالقتراح المعدل (2019-11-13بشأن االقتراح األولي (

 الحمایة المادیة -1

من االتفاقیة، وھي تھدف إلى   4والمادة   3ألف، والمادة   2ســتتطرق ھذه الجلســة المواضــیعیة إلى أحكام المادة   
 ما یلي:

 الحمایة من سرقة المواد النوویة وغیر ذلك من أشكال االستیالء غیر المشروع علیھا، ومن التخریب؛  −

 المواد النوویة المفقودة أو المسروقة واستعادتھا؛ ضمان تنفیذ تدابیر لتحدید مكان  −

 تخفیف العواقب اإلشعاعیة الناجمة عن التخریب أو تقلیلھا إلى الحد األدنى؛  −

ضمان أن تكون المواد النوویة محمیة خالل عملیات النقل بجمیع الوسائط سواء كانت على الصعید الوطني   −
أو العبور)، وعلى جمیع المستویات الوارد ذكرھا في المرفق   أو الدولي (فیما یتعلق باالستیراد أو التصدیر

 طاء من االتفاقیة. 

ــكل طوعي خبراتھا في مجال تنفیذ االتفاقیة، بما في ذلك    ــم بشـ یجوز للدول األطراف الراغبة في ذلك أن تتقاسـ
 إلیھا، والدروس المستفادة.  ق بالتحدیات الُمواجھة، والحلول الُمتوصلفیما یتعلَّ 

 وتشمل المواضیع الفرعیة التي یمكن النظر فیھا، على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي: 
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 2-الثاني عشر

 اإلطار التشریعي والرقابي الناظم للحمایة المادیة للمواد النوویة والمرافق النوویة؛ (أ) 

 التشریعي والرقابي؛السلطة/السلطات المختصة المسؤولة على تنفیذ اإلطار  (ب) 

 التنفیذ العملي للمبادئ األساسیة للحمایة المادیة للمواد النوویة والمرافق النوویة (ج) 

بأن المواد    4من المادة   3و 2شــكل ومضــمون التأكیدات المقدمة بموجب األحكام الواردة في الفقرتین   (د) 
 طاء. النوویة ستكون محمیة على المستویات الوارد ذكرھا في المرفق

ق باالســتیراد والتصــدیر والعبور التي  اإلحصــاءات والمعلومات بشــأن التراخیص الصــادرة فیما یتعلَّ  (ھـ) 
 تشمل دوالً غیر أطراف في االتفاقیة.

 التعاون الدولي بما یشمل تبادل المعلومات والتبلیغ والسریة -2

 من االتفاقیة، التي تھدف إلى ما یلي: 6والمادة   5إلى أحكام المادة    ستتطرق ھذه الجلسة المواضیعیة 

إنشاء قنوات التواصل وتحدید جھات االتصال لتبادل المعلومات المتعلّقة بالسرقة أو التخریب أو التھدیدات   −
 ؛ بذلك

الناجمة عن التخریب والتخفیف  تقدیم المساعدة الستعادة المواد المسروقة والتقلیل إلى أدنى حد من العواقب   −
 ؛ من آثارھا

للمواد   − المادیة  بالحمایة  الخاصة  الوطنیة  النظم  وتعزیز  تصمیم وصیانة  بشأن  اإلرشادات  على  الحصول 
 ؛ ق باالستخدام والتخزین والنقل، والنظم الوطنیة الخاصة بالمرافق النوویة النوویة فیما یتعلَّ 

 ان بموجب أحكام االتفاقیة. حمایة سریة أي معلومات ترد في طي الكتم −

ونظراً إلى طابع ھذا الموضــوع، من المتوقع أن تُقدَّم العروض، ال فقط من قبل الدول األطراف، بل أیضــاً من   
 قبل الوكالة.

 وتشمل المواضیع الفرعیة التي یمكن النظر فیھا، على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي: 

أنـشطة التعاون والمـساعدة المطلوبة والمعروـضة والمتلقاة في حاالت وقوع ـسرقة أو ـسلب أو أي ـشكل  (أ) 
آخر من أـشكال االـستیالء غیر المـشروع على مواد نوویّة أو وجود تھدید حقیقي بحدوث ذلك، ال ـسیما 

ــائفیما یتعلَّ  ــتَردة، وتبلیغ سـ ــترداد المواد وإرجاع المواد الُمسـ ــاعدة في اسـ ــاء ق بالمسـ ر الدول األعضـ
 والوكالة وما إلى ذلك

أنشــطة التعاون والمســاعدة المطلوبة والمعروضــة والمتلقاة في حالة وجود تھدید معقول بتخریب مواد  (ب) 
نووـیة أو مرفق نووي، أو في ـحاـلة تخرـیب مواد نووـیة أو مرفق نووي، ال ســـــیـما فیـما یتعلق ـبالتبلیغ  

ــاء، والوكا ــائر الدول األعضـ ــبق لسـ ــأن التھدیدات  المسـ لة وغیرھا من المنظمات الدولیة المعنیة، بشـ
 والعواقب اإلشعاعیة العابرة للحدود والتدابیر المتخذة لتقلیلھا إلى الحد األدنى والتخفیف من آثارھا

ین النظام الوطني الخاص   (ج)  أن تصـمیم وصـیانة وتحـس ادات بـش التعاون فیما یتعلّق بالحصـول على اإلرـش
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 3-الثاني عشر

 یة للمواد النوویة أثناء استخدامھا وخزنھا ونقلھا محلیاً، وللمرافق النوویةبالحمایة الماد

دیھا الخبراء،   (د)  تخدام خدمات الوكالة لتعزیز المنظومة الوطنیة للحمایة المادیة (مثل المـشورة التي یـس اـس
 والتدریب، والمعدات)والبعثات في إطار الخدمة االستشاریة الدولیة الخاصة بالحمایة المادیة،  

 6اإلطار القانوني و/أو التنظیمي والتنفیذ العملي للمادة   (ھـ) 

 التجریم والتسلیم -3

 من االتفاقیة، التي تھدف إلى ما یلي: 13إلى   7إلى أحكام المواد من   ستتطرق ھذه الجلسة المواضیعیة 

 جعل بعض الجرائم خاضعة للعقوبة؛  −

 ق بھذه الجرائم؛ تحدید الوالیة القضائیة فیما یتعلَّ  −

 ق باالحتجاز و/أو التسلیم؛ وضع تدابیر فیما یتعلَّ  −

 تقدیم المساعدة خالل اإلجراءات الجنائیة.  −

 المواضیع الفرعیة التي یمكن النظر فیھا، على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي:وتشمل  

ــریعات الجنائیة الوطنیة   (أ)  ــعة للعقوبة بموجب التش تنفیذ أحكام االتفاقیة المتعلّقة بجعل جرائم معینة خاض
 ؛للدولة

الفعلیة و/أو اإلحصـــاءات المتعلّقة بطلبات  تنفیذ أحكام االتفاقیة المتعلّقة بالتســـلیم، بما في ذلك الحاالت   (ب) 
 التسلیم الُمقدَّمة والُموافق علیھا؛

 .ق باإلجراءات الجنائیةالمعلومات بشأن المساعدة المطلوبة والمعروضة والمتلقاة فیما یتعلَّ  (ج) 

 المادیة نافذاً ق بالقوانین واللوائح التي تجعل تعدیل اتفاقیة الحمایة  تقدیم المعلومات فیما یتعلَّ  -4

من االتفاقیة، التي تھدف إلى تزوید جمیع الدول األطراف    14ســــتتطرق ھذه الجلســــة المواضــــیعیة إلى أحكام المادة  
 ق بالقوانین واللوائح المعتمدة لضمان الوفاء بااللتزامات بموجب االتفاقیة.بالمعلومات فیما یتعلَّ 

ّدم الوكالة معلومات/إحصـــاءات بشـــأن المعلومات التي قدمتھا الدول  ونظراً إلى طابع ھذا الموضـــوع، من المتوقع أن تق
 ً  .14لمتطلبات المادة    األطراف وفقا
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  2019تموز/یولیھ  25-22 :ات الخبراء القانونیین والتقنیینقریر الرئیَسین المشارَكین الجتماعت
 2019تشرین الثاني/نوفمبر  14-12و

 الثالث عشر المرفق 

 وأدوارھم  المشاركین بفئات قیتعلَّ  فیما المقترح اإلطار

 2019كانون األول/دیسمبر  16في  صیغة منقَّحة ة،ــدة األمریكیـاقتراح مقدم من الوالیات المتح

 المادیة الدور خالل مؤتمر استعراض تعدیل اتفاقیة الحمایة   فئة المشاركین 

صدَّق على اتفاقیة الحمایة  
المادیة وعلى تعدیل اتفاقیة  

 الحمایة المادیة 

یمكنھ المشاركة بشكل كامل، على نحو یشمل التحدث خالل   .مشارك بشكل كامل
الجلسة العامة، والجلسات المواضیعیة، والمشاركة في اتخاذ جمیع القرارات خالل  

 .بتوافق اآلراء أو بأغلبیة األصوات  الجلسة العامة، سواء اتخذت

صدَّق على اتفاقیة الحمایة  
 المادیة ولم یُصّدق على 

 تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة 

یمكنھ التحّدث خالل الجلسة العامة وخالل الجلسات   .مشارك بشكل جزئي
 المواضیعیة، ولكن ال یمكنھ المشاركة في اتخاذ القرارات خالل الجلسة العامة،

 . اتخذت بتوافق اآلراء أو بأغلبیة األصواتسواء 

ق ال على اتفاقیة   لم یُصّدِ
الحمایة المادیة وال على  

 تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة 

یمكنھ حضور الجلسة العامة بصفة مراقب ویمكنھ التحدث   .مراقب بشكل كامل
خالل الجلسات المواضیعیة؛ ال یمكنھ التحدث أو المشاركة في اتخاذ القرارات  

 . بأغلبیة األصوات خالل الجلسة العامة، سواء اتخذت بتوافق اآلراء أو

دوُل األطراف على یمكن للمنظمات الدولیة التي وافقت ال .مراقب بشكل كامل المنظمات الدولیة 
مشاركتھا في تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة حضور الجلسة العامة بصفة مراقب  

وال یمكنھا التحدث أو المشاركة في  ویمكنھا التحدث خالل الجلسات المواضیعیة؛
سواء اتخذت بتوافق اآلراء أو بأغلبیة   اتخاذ القرارات خالل الجلسة العامة،

 . األصوات

یمكن للمنظمات غیر الحكومیة التي یحیلھا المدیر العام   .مراقب بشكل جزئي المنظمات غیر الحكومیة
للوكالة الدولیة للطاقة الذریة إلى الدول األطراف في تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة  

أن تحضر بصفة مراقب في الجلسات المواضیعیة التي توافق علیھا ھذه الدول  
یمكن لھذه المنظمات أن تحضر في اجتماعات الجلسة العامة بصفة وال  األطراف؛

 مراقب.
 



ACPPNM/RC/2022/INF/1  جیم المرفق 
  

 جیم-1
 

  تعدیل في لألطراف 2022 مؤتمر
 النوویة للمواد المادیة الحمایة اتفاقیة

 2022 نیسان/أبریل 1 إلى آذار/مارس 28 فیینا،
 جیم المرفق :التحضیریة اللجنة اجتماعات تقریر

 
دة   النوویة للمواد المادیة الحمایة اتفاقیة تعدیل في األطراف لمؤتمر المشروح المؤقَّت األعمال جدول مسوَّ

 
 

 فیھا ینظر لكي اقتراحات تقدیم منھا والغرض التحضیریة، اللجنة خالل أُجریت التي للمناقشات موجزاً  الشروح تمثِّل
 للمؤتمر. المشاركان الرئیسان

 
 

 االفتتاح*  )1

 المشارَكین  الرئیسین انتخاب )2

 نالمشاِرَكیْ  الرئیَسْین بیانا )3

 الداخلي  النظام اعتماد )4

 األعمال  جدول اعتماد )5

  المجلس مكتب أعضاء انتخاب )6

 المندوبین  اعتماد وثائق فحص )7

 العمل برنامج )8

 الوطنیة  البیانات )9

 دقائق  4- 3 البعض   اقترح   حیث   الوطنیة،   للبیانات   زمنیة   مدة  فرض   ینبغي   أنھ   مفاده  رأي   عن   ممثلین   عدة   أعرب  •
  ضبط   إلى   سیحتاجان   نالمشاِرَكیْ  الرئیَسْین  أنَّ   إلى   التنبیھ   مع  دقائق،   10- 5  اآلخر   البعض   واقترح   معقولة،  كمدة 
 المتحدثة.  األطراف   وعدد   المتاح   الوقت   إلى   استناداً   ذلك 

 وأشار  الدورة.   ھذه   في   مسبقاً   مسجلة  بیانات  بتقدیم  خیار   ھناك   یكون   أن   المفید  من   سیكون   أنھ   ممثلین   عدة   وذكر  •
  نالمشاِرَكیْ  الرئیَسْین  بتقریر  كاف   المرفق   في   الوطني   بالبیان   خاص   محتمل  إطار   وجود   إلى   الممثلین   أحد 

 والتقنیین.  القانونیین   الخبراء   الجتماعات 

 مناقشات   تناول  یمكن   حیث  واسع،   نطاق   على   مركَّزة   سة الجل   ھذه   في   البیانات   تكون   أن   ممثلین  عدة   واقترح  •
لة   ینبغي   أنھ   الممثلین  أحد   واقترح  األعمال.   جدول   من   11  البند   إطار   في   المالءمة   ومدى   التنفیذ   بشأن  أكثر   مفصَّ

 البیانات   محتوى  لتوجیھ   المعدلة   بصیغتھا   المادیة   الحمایة   اتفاقیة   من  16  المادة   من  1  الفقرة   استخدام   لألطراف 
ر  من   ھو   حدة   على   طرف   كل   أن   على   آخر   ممثل  أكد   بینما   الوطنیة،   في   إدراجھا   یتعیَّن  التي   المعلومات   یقِرّ
 البیانات.

  الدولیة الحكومیة المنظمات بیانات )10

 األطراف،   مع  المساواة   قدم   على   ببیانات   باإلدالء   الحكومیة   غیر   للمنظمات   السماح   ینبغي   ال   أنھ   ممثلین   عدة   رأى •
   األطراف.   ودور  المنظمات   تلك   دور   بین  بوضوح   التمییز   ینبغي   وأنھ 
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 ولم   للمؤتمر،   عامة   جلسات   أي   في   بالتحدث   الحكومیة   غیر   للمنظمات   السماح   ینبغي  أنھ   الممثلین   من   عدد   یر   ولم  •
 ممثلون   ورأى  للمؤتمر.  عامة   جلسات   أي   في   بالحضور  الحكومیة   غیر   للمنظمات   السماح   ینبغي   أنھ   البعض   یعتبر 

  الجلسة   من   والختامي  االفتتاحي   الجزأین   أثناء   إال  بالحضور  الحكومیة   غیر   للمنظمات  یُسمح  أال   ینبغي   أنھ   آخرون 
 العامة.

 مستدیرة   مائدة   اجتماعَ   أو   منفصلة   جلسة   الحكومیة   غیر   لمنظمات ا   تنِظّم   أن   ممثلین   عدة   اقترح   ذلك،   على   وعالوة  •
  في   أخرى   استراحة   أثناء   أو   الغداء   أثناء   (مثال نظرھا  وجھات   تبدي   لكي   المؤتمر   إطار   في   فریق   اجتماع   أو 

 أدناه).  11  (البند   المواضیعیة   الجلسات   انعقاد   قبل   الجلسة   ھذه   مثل   تعقد   أن   ممثلین   عدة   واقترح  المؤتمر). 

 المعدَّلة بصیغتھا المادیة الحمایة اتفاقیة مالءمة ومدى تنفیذ الستعراض المواضیعیة لساتالج )11

 ) 4 إلى  1 (المواد النقل أمن ذلك  في بما المادیة،  الحمایة منظومة ‘1’

 ) 6و 5 (المادتان الدولي  التعاون ‘2’

 ) 13 إلى 7 (المواد التجریم ‘3’

 )23 إلى 14 والمواد (الدیباجة األخرى  واألحكام 14 المادة من 1 الفقرة ‘4’

  المواضیعیة   الجلسات   ھذه   أثناء   بالحضور   الحكومیة   غیر   للمنظمات   السماح   ینبغي  ال   أنھ   ممثلین   عدة   رأى  •
 ھذه   في   والتحدث  بالحضور   المنظمات   لتك   السماح   ینبغي   أنھ   الممثلین   بعض   ورأى  أثناءھا.   بالتحدث  لھا   والسماح 
 الجلسة. 

 الرئیَسْین طرف   من   مسبقاً   الجلسات   ھذه   تنظیم   تفاصیل   وضع   الضروري   من   سیكون  أنَّھ   الممثلین   بعض  والحظ  •
  في   اقترحت   المتحدة   الوالیات   أن   إلى   أیضاً   الممثلین   أحد   وأشار  األطراف.   مع  بالتشاور   للمؤتمر،   المشاِرَكـْین

 متاحة   (وھي   التحضیریة   اللجنة   انعقاد   بل ق   وقدمتھا   الجلسات   ھذه   بتنظیم   الصلة   ذات   األسئلة   من   عدداً   وطنیة   ورقة 
 النووي).  باألمن   المتعلقة   للمعلومات   اإللكترونیة   البوابة   على 

  یمكن   والتقنیین   القانونیین   الخبراء   الجتماعات  المشاِرَكـْین الرئیَسْین  تقریر   من   الم  المرفق   أنَّ   ممثلین  عدة   والحظ  •
لة  معلومات   یوفر   أن   الفقرة   إدراج  قیمة   بشأن   شكوكھ   عن   الممثلین   أحد   وأعرب  التقنیة.   الجلسات   لتنظیم   مفیدة   مفصَّ

 الوثیقة.   ھذه  من  1  الفقرة   في   (ھـ)   الفرعیة 

  األساسیة   المبادئ   إلى   المادیة   الحمایة   نظام   بشأن   المواضیعیة   الجلسة   في   المناقشة   تستند   أن   الممثلین   أحد   واقترح  •
 المعدَّلة.   بصیغتھا  المادیة   ة الحمای   اتفاقیة   من   ألف   2  المادة   في   الواردة 

 العالمي*  الطابع إضفاء )12

 الطابع بإضفاء المتعلقة المناقشة أثناء بالحضور الحكومیة غیر للمنظمات السماح ینبغي أنھ ممثلین عدة رأى ·
 ممكنة، مشاركة بأوسع تحظى أن ینبغي الجلسة ھذه أن  على  ممثلین عدة وشدَّد بالتحدث. لھا والسماح العالمي

 المادیة.  الحمایة اتفاقیة في األطراف  غیر الدول مشاركة ذلك في بما

 للمؤتمر الختامیة الوثیقة اعتماد )13

  على   التركیز   مع  المستوى،   وعالیة   موجزة   الختامیة   الوثیقة   تكون  ألن   تفضیلھم   عن   الممثلین   من   عدد   أعرب  •
 وأكد   عقده.   إلى   القادم/الحاجة   اضي االستعر  المؤتمر   وتوقیت   مالءمتھا   ومدى   االتفاقیة   بتنفیذ   المتعلقة   القرارات 

 اآلراء.  في   توافق   إلى   تستند   أن   ینبغي  الوثیقة   ھذه   أن   الممثلین   بعض 

 ھو   مما   أكثر   الوثیقة   ھذه   بشأن   للتفاوض   الوقت   من   مزید   إلى   حاجة   ھناك   تكون   قد   أنھ   إلى   الممثلین   بعض   وأشار  •
 األعمال.   لجدول   المسودة   ھذه   في   حالیاً   علیھ   منصوص 

  أخرى مسائل أي )14

 البند.   ھذا   إزالة   الممثلین   أحد   اقترح  •
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 االختتام*  )15

 
لة تكون أن على األطراف توافق التي الحكومیة، غیر المنظمات أن  على االتفاق تم *  عمالً  مراقب بصفة المؤتمر في  ُمـَمـثـَّ

 نجمیة.  بعالمة إلیھا المشار المؤتمر  جلسات في تشارك أن یمكن الداخلي، النظام مسودة من 7 بالمادة



ACPPNM/RC/2022/INF/1  المرفق دال 

 1-دال
 

 ألطراف في تعدیل ل 2022مؤتمر 
 اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة

 2022 نیسان/أبریل 1آذار/مارس إلى  28فیینا، 
 دال تقریر اجتماعات اللجنة التحضیریة: المرفق 

 تعدیل مسودة النظام الداخلي لمؤتمر األطراف في  
 اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة 

 

مؤتمر األطراف في تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة (اتفاقیة الحمایة ینطبق ھذا النظام الداخلي على 
من   1]، والذي یُعقد عمالً بالفقرة 2022نیسان/أبریل   1آذار/مارس إلى  28المادیة) المقرر عقده في الفترة من [

ه االتفاقیة ومدى مالءمتھا من حیث  لة ’الستعراض تنفیذ ھذ من اتفاقیة الحمایة المادیة بصیغتھا المعدَّ  16المادة 
والقرارات المتخذة في المؤتمر  الدیباجة وكامل جزء المنطوق والمرفقان، على ضوء الحالة السائدة حینئذ‘.

 ّ ر ال في الحقوق وااللتزامات القانونیة لألطراف في تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة وال لیست ملزمة قانوناً ولن تؤثِ
 تزامات القانونیة لألطراف في اتفاقیة الحمایة المادیة فقط. في الحقوق واالل 

 التمثیل ووثائق االعتماد  -أوالً 

 تكوین الوفود  -1المادة 

كون كل طرف في تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة (المشار إلیھ فیما یلي  ی )1
في مؤتمر األطراف في تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة   ) ُممثَّالً أو "األطراف"  "الطرف"  بـ

للمواد النوویة (المشار إلیھ فیما یلي بـ "المؤتمر") بمندوب واحد، یجوز أن یرافقھ أي عدد  
یحتاج إلیھ الوفد من المندوبین المناوبین والمستشارین والمستشارین التقنیین والخبراء  

 واألشخاص الذین ھم في مراكز مشابھة.

 وز لكل مندوب أن یعیَِّن أيَّ عضو في وفده لكي یقوم مقامھ أثناَء المؤتمر.یج )2

 تقدیم وثائق االعتماد -2المادة 

تُقَدَّم وثائق اعتماد كل مندوب وأسماء األشخاص الذین یشكلون وفد الطرف إلى المدیر العام للوكالة الدولیة  
. وتصدر وثائق االعتماد إما عن  المؤتمرألقل من انعقاد للطاقة الذریة (الوكالة) إن أمكن قبل سبعة أیام على ا

منظمة دولیة أو منظمة إقلیمیة  أو في حالة ،  خارجیة الدولة المعنیة وزارة رئیس الدولة أو رئیس الحكومة أو عن 
تصدر عن السلطة المختصة في تلك   فإنَّ وثائق االعتمادكاملي أو طابع آخر، وتكون طرفاً، طابع تذات 

 المنظمة.

 فحص وثائق االعتماد  -3المادة 

المكتب المنشأ    إلى في ھذا الشأنیقِدّم تقریراً و  وثائق اعتماد جمیع المندوبیناألمین العام للمؤتمر   یفحص
 . وبعد ذلك، یقدم المكتب تقریراً إلى المؤتمر.14بموجب المادة  
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 المشاركة المؤقتة  -4المادة 

بأن یشارك مشاركة مؤقتة بنفس حقوق المندوبین اآلخرین إلى أن   یُسَمح ألي مندوب اعترض على قبولھ طرفٌ 
 ، ویتخذ المؤتمر قراره. 3یقدم مكتب المؤتمر تقریره، عمالً بالمادة  

 ً  المشاركة والحضور   -ثانیا

 ) اتفاقیة الحمایة المادیةاتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة ( ممثلو الدول غیر األطراف في تعدیل  -5المادة 

 یُدَعى ممثلو الدول األطراف في اتفاقیة الحمایة المادیة والتي لیست أطرافاً في تعدیلھا إلى )1
مشاركة في الدون  ، في مداوالت المؤتمر والمشاركةالمؤتمر بصفة مراقبین  المشاركة في

واستالم   وتقدیم اقتراحات،  ،في الجلسة العامة التحدثیجوز لھم أیضاً  و .القرارات اعتماد 
 وثائق المؤتمر، وتقدیم الوثائق للمشاركین في المؤتمر. 

یُدَعى ممثلو الدول غیر األطراف في اتفاقیة الحمایة المادیة إلى حضور المؤتمر بصفة   )2
واستالم وثائق المؤتمر، وتقدیم الوثائق  التحدث في الجلسة العامة،   مراقبین ویجوز لھم 

 .  للمشاركین في المؤتمر

 ممثلو األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة والمنظمات الحكومیة الدولیة األخرى -6المادة 

إلى حضور  والوكالة الدولیة للطاقة الذریة یُدَعى ممثلو األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة )1
واستالم وثائق المؤتمر، وتقدیم  التحدث في الجلسة العامة، ویجوز لھم المؤتمر بصفة مراقبین 

 .الوثائق للمشاركین في المؤتمر 

یجوز أن تَُمثَّل بصفة مراقب المنظماُت الدولیة والمنظمات اإلقلیمیة ذات الطبیعة التكاملیة أو  )2
من اتفاقیة الحمایة المادیة بصیغتھا المعدلة، التوقیع  18لك، التي یحق لھا، وفقاً للمادة غیر ذ

ویجوز لھا التحدث في الجلسة   على اتفاقیة الحمایة المادیة بصیغتھا المعدلة أو االنضمام إلیھا
  واستالم وثائق المؤتمر، وتقدیم الوثائق للمشاركین في المؤتمرالعامة، 

یُدَعى ممثلو المنظمات الحكومیة الدولیة األخرى المدعوة إلى حضور الدورات العادیة   )3
باتفاقیة  تتصلممن لھم خبرة   وممثلو المنظمات الحكومیة الدولیة األخرىللمؤتمر العام للوكالة 

ً بصفة مراقبین   ،طلبھم، بناًء على المؤتمر حضورإلى  الحمایة المادیة بصیغتھا المعدَّلة  ، رھنا
واستالم وثائق المؤتمر، وتقدیم  التحدث في الجلسة العامة،  مویجوز لھ  بموافقة األطراف،

 .الوثائق للمشاركین في المؤتمر 

 المنظمات غیر الحكومیة -7المادة 

غیر الحكومیة، المدعوة إلى حضور الدورات العادیة   المنظمة  أن تُمثَّل في المؤتمر العام بصفة مراقب یجوز
رھناً بموافقة وذلك  للمؤتمر العام للوكالة بصفة مراقب، أو التي أبلغت الودیع برغبتھا في أن تكون ُممثَّلة،
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ما  بجلسات معیَّنة حس التحدث في  وویجوز لھا حضور الجلستین االفتتاحیة والختامیة للجلسة العامة،  األطراف.
 . حسبما تحِدّده األطرافواستالم وثائق المؤتمر،   تحِدّده األطراف،

 ً  مسؤولو المؤتمر  -ثالثا

 الرئیس المؤقت  -8المادة 

جلسة المؤتمر األولى، ویتولى افتتاح  لتعدیلھا،و، بصفتھ الودیع التفاقیة الحمایة المادیة المدیر العام للوكالة یتولى
 . ینكَ ین المشارِ الرئیسَ الرئاسة إلى أن ینتخب المؤتمر 

 النتخاب ا -9المادة 

على المؤتمر أسماء   المشاركان وثمانیة نواب للرئیسین. ویقترح الرئیسان نیْ كَ مشارِ  نیْ یَنتخب المؤتمُر رئیسَ 
  المشاركان . ویشغل الرئیسانمع إیالء االعتبار الواجب للتمثیل الجغرافي العادل، ن الثمانیةیْ نواب الرئیسَ 

 . ونوابھما مناصبھم حتى اختتام المؤتمر

 الرئیس باإلنابة   -10المادة 

اآلخر یحل   المشارك  أثناء إحدى الجلسات أو عن جزء منھا، فإن الرئیس المشاركین الرئیسینإذا تغیب أحد 
ً  تغیَّب الرئیسان المشاركانمحلھ، أما في حال  الذي یعیِّنھ الرئیسان   ، یحل محلھما أحد نواب الرئیسمعا

 . المشاركان

 ً  أمانة المؤتمر   -رابعا

 للمؤتمراألمین العام واجبات   -11المادة 

بتلك الصفة    األمین العام أو ممثِّل األمین العام یتصرف یتولى المدیر العام للوكالة منصب األمین العام للمؤتمر. و
  في ھذه الجلسات.َم األمین العام في جمیع جلسات المؤتمر، ویجوز لھ أن یعیَِّن أحد أعضاء األمانة لیقوَم مقا

، ببیانات شفویة  رئیَسي المؤتمراإلدالء في أي وقت، بموافقة   ممثِّل األمین العام ویجوز لألمین العام للمؤتمر أو 
 أو خطیة أمام تلك الجلسات. 

 الموظفین  توجیھ  -12المادة 

ھھم، ویكون مسؤوالً عن جمیع الترتیبات الالزمة یوفِّ  ر األمین العام للمؤتمر الموظفین الالزمین للمؤتمر ویوّجِ
 لجلسات المؤتمر. 

 واجبات الموظفین  -13المادة 

تلك الوثائق   یترجمونو  ؛والمكتب وثائق المؤتمریتلقى الموظفون ، للمؤتمر العام  األمینبتوجیھ من 
عونھا ُعھَدة وثائق   ویتولونالكلمات التي تُلقى في الجلسات ترجمةً شفویةً؛  ویُترجمون؛ ویستنسخونھا ویوِزّ
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عونتقاریر جلسات المؤتمر؛  وینشرونالمؤتمر في محفوظات الوكالة؛  جمیع وثائق المؤتمر على   ویوِزّ
 بھا المؤتمر. تطلَّ عموماً جمیع األعمال األخرى التي قد ی  ویؤدوناألطراف؛ 

 ً  مكتب المؤتمر -خامسا

 المكتب   -14المادة 

. ویُدَعى الرئیسان لمؤتمر ونوابھمان لیْ كَ ن المشارِ یْ الرئیسَ یكون ھناك مكتب للمؤتمر یتألَّف من  )1
المشاركان للجلسات التي تُعقَد تحضیراً للمؤتمر، أو المناوبان المعینان من وفدي الرئیسین  

 . 3المشاركة في المكتب، باستثناء بشأن المسائل المتعلقة بالمادة المشاركین، إلى  

ینظر المكتب في طلبات إدراج بنود إضافیة في جدول أعمال المؤتمر، ویُقِدّم تقریراً بھذا   )2
الشأن إلى المؤتمر. ولدى النظر في المسائل المتعلقة بجدول أعمال المؤتمر، ال یناقش المكتب  

ما یتعلق ذلك بمسألة ما إذا كان ینبغي للمكتب أن یوصي بإدراج  مضمون أي بند، إال بقدر 
البند في جدول األعمال، ورفض طلب اإلدراج، واألولویة التي ینبغي إعطاؤھا للبند الذي 

 أوصي بإدراجھ. 

 لمؤتمر في تصریف أعمال المؤتمر وتنسیقھا.ل  نیْ كَ ن المشارِ یْ للرئیسَ المساعدة  المكتب  یقِدّم   )3

یكون أي اثنین من أعضاء المكتب عضوین في وفد واحد، ویشكَّل المكتب بحیث  ال یجوز أن   )4
 یُضمن طابعھ التمثیلي. 

ویُقِدّم تقریراً بھذا الشأن إلى   عن وثائق االعتماد التقریرمن األمین العام للمؤتمر المكتب  یتلقى )5
 . المؤتمر

 ً  تسییر األعمال  -سادسا

 رئیسا المؤتمر  -15المادة 

  الرئیسان(الذین یعیِّنھم) ) الذي یعینھ ھما(نواب ھما، أو في حالة غیابھما، نائبالرئیسان المشاركان للمؤتمر یتولى
 رئاسة المؤتمر. مسؤولیةمقامھما، (لیقوموا) لیقوم  المشاركان

 الصالحیات العامة لرئیسي المؤتمر   -16المادة 

لة لرئیسي المؤتمر بموجب ھذا النظام الداخلي، یعلن رئیسا المؤتمر افتتاح   باإلضافة إلى ممارسة السلطات المخوَّ
ھان مناقشاتھ، ویضمنان مراعاة ھذا النظام الداخلي، ویعطیان حق   واختتام كل جلسة من جلسات المؤتمر، ویوِجّ

البت في النقاط النظامیة وتكون لھما، رھناً بھذا النظام   الكالم، ویطرحان األسئلة، ویعلنان القرارات. ویتولیان
الداخلي، السیطرة على مداوالت المؤتمر وعلى حفظ النظام في جلساتھ. ویجوز لرئیسي المؤتمر أن یقترحا على  

المؤتمر تحدید الوقت المسموح بھ للمتكلمین، أو تحدید عدد المرات التي یجوز لكل مندوب أن یتكلم فیھا بشأن  
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ي مسألة، أو إقفال قائمة المتكلمین، أو إقفال باب المناقشة. ویجوز لھما أن یقترحا تعلیق الجلسة أو رفعھا أو أ
 تأجیل مناقشة البند موضع المناقشة. ویظل رئیسا المؤتمر، لدى ممارسة مھامھما، خاضعین لسلطة المؤتمر. 

 النِّصاب القانوني   -17المادة 

 یة األطراف في الجلسة العامة للمؤتمر.یكتمل النصاب القانوني بغالب 

 الكلمات   -18المادة 

المؤتمر. ویدعو رئیسا    يْ أن یخاطب المؤتمر دوَن الحصول ُمسبقاً على إذن من رئیسَ  كان أليٍّ ال یجوز 
  الكالم.من النظام الداخلي، المتحدثین إلى الكالم حسب ترتیب إبدائھم الرغبة في  19المؤتمر، رھناً بالمادة 

المؤتمر أن ینبِّھا المتكلم إلى مراعاة النظام إذا كانت مالحظاتھ ال تتصل بالموضوع قَید    يْ ویجوز لرئیسَ 
 المناقشة. 

 األسبقیة   -19المادة 

 .للمؤتمرالعام  لألمیني المؤتمر إعطاء األسبقیة یجوز لرئیسَ 

 النقاط النظامیة   -20المادة 

أثناء مناقشة أي مسألة، یجوز ألي مندوب أن یثیر نقطة نظامیة، ویبت رئیسا المؤتمر فوراً في تلك النقطة  
. ویجوز ألي مندوب أن یطعن في قرار رئیسي المؤتمر. ویُطَرح الطعن  لنظام الداخلياالنظامیة وفقاً لھذا  

تةلبیة األطراف الحاضرة و للتصویت فوراً، ویبقى قرار رئیسي المؤتمر قائماً ما لم تبطلھ أغ . وال یجوز  المصِوّ
 للمندوب الذي یثیر نقطة نظامیة أن یتكلمَّ في مضمون المسألة قید المناقشة. 

 الحد الزمني للكلمات  -21المادة 

َد الوقت الذي یُسمح بھ لكل متكلم وعدد المرات التي یجوز فیھا لكل مندوب أن یتكلم في   یجوز للمؤتمر أن یحّدِ
. وعندما تكون مدة المناقشة محدَّدة ویكون أحد المندوبـین قد استنفد الوقَت المخصص لھ، ینبِّھھ رئیسا  أي مسألة

 المؤتمر دون إبطاء إلى ضرورة مراعاة النظام. 

 إقفال قائمة المتحدثین   -22المادة 

یجوز لرئیسي المؤتمر، أثناء سیر المناقشة، أن یعلنا عن قائمة المتكلمین، ویجوز لھما أن یعلنا، بموافقة  
المؤتمر، عن إقفال تلك القائمة. بید أنھ یجوز لھما أن یعطیا حق الرد ألي مندوب إذا أُلِقیَت بعد إعالن إقفال  

 القائمة كلمة تجعل ذلك الرد مستصوباً. 

 ل المناقشة تأجی  -23المادة 

یجوز ألي مندوب أن یقترح، أثناء مناقشة أي مسألة، تأجیل مناقشة البند قید النقاش. ویجوز أن یتكلم مندوبان  
م االقتراح، في تأیید االقتراح، ومندوبان آخران في معارضتھ، وبعد ذلك یُطرح االقتراح   اثنان، عالوةً على مقّدِ

  حدید الوقت الذي یُسمح بھ للمتكلمین بموجب ھذه المادة. ي المؤتمر ت. ویجوز لرئیسَ للتصویت فوراً 
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 إقفال باب المناقشة  -24المادة 

یجوز ألي مندوب أن یقـترح في أي وقت إقفال باب مناقشة البند قَید النقاش، سواء أبدى أي مندوب آخر رغبتھ 
وال یُسمح بالتكلم في إقفال باب المناقشة إال لمتكلَِّمین اثنَین یعارضان اإلقفال، وبعد ذلك   في التكلم أم لم یُبِدھا.

یُطرح االقتراح للتصویت فوراَ. وإذا أیََّد المؤتـمر إقفال باب المناقشة، أعلن رئیسا المؤتمر إقفال بابھا. ویجوز  
 المادة.   لرئیسي المؤتمر تحدید الوقت المسموح بھ للمتكلمین بموجب ھذه 

 تعلیق الجلسات أو إرجاؤھا   -25المادة 

یجوز ألي مندوب أن یقترح، أثناء مناقشة أي مسألة، تعلیق الجلسة أو رفعھا. وال تُناقش مثل ھذه االقتراحات  
وإنما تُطرح للتصویت فوراً. ویجوز لرئیسي المؤتمر تحدید الوقت المسموح بھ للمتكلم الذي یقترح تعلیق الجلسة  

 إرجائھا. أو 

 ترتیب المقترحات اإلجرائیة   -26المادة 

من ھذا النظام الداخلي، تكون لالقتراحات التالیة أسبقیة، بالترتیب التالي، على جمیع   20رھناً بأحكام المادة 
 المقترحات أو االقتراحات األخرى المطروحة في الجلسات:

 تعلیق الجلسة؛  (أ) 

 إرجاء الجلسة؛  (ب)

 لبند قید النقاش؛ إرجاء مناقشة ا  (ج)

 إقفال باب مناقشة البند قید النقاش. (د) 

 المقترحات والتعدیالت   -27المادة 

م نسخاً منھا على جمیع الوفود. وكقاعدة   األمینتُقدَّم المقترحات والتعدیالت عادةً كتابةً وتسلَّم إلى  العام الذي یعِمّ
ع نَصَّھ على جمیع الوفود في موعد ال یتجاوز  نصف  عامة، ال یُنَاقَش أي مقترح أو یُطَرح للتصویت ما لم یوزَّ

جرائیة،  المؤتمر أن یأذنا بمناقشة التعدیالت المقترحة، أو االقتراحات اإل يْ . إال أنھ یجوز لرئیسَ الجلسة  قبل یوم 
عت في الیوم نفسھ.  عت أو كانت قد ُوّزِ  والنظر فیھا حتى وإن لم تكن تلك التعدیالت أو االقتراحات قد ُوّزِ

 البّت في االختصاص  -28المادة 

من ھذا النظام الداخلي، یُطرح للتصویت أي اقتراح یدعو إلى اتخاذ قرار بشأن مدى   26رھناً بأحكام المادة 
 المؤتمر باعتماد مقترح معروض علیھ، وذلك قبل إجراء تصویت على المقترح المعروض.اختصاص 

 سحب المقترحات  -29المادة 

یجوز لمقدم أي مقترح أن یسحبھ في أي وقت قبل بدء التصویت علیھ. ویجوز ألي مندوب أن یعید تقدیم  
  المقترح الذي ُسحب على ھذا النحو. 
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 إعادة النظر في المقترحات والتعدیالت   -30المادة 

  متى ما اعتُمد مقترح أو تعدیٌل أو ُرفض، ال یُعاد النظر فیھ ما لم یقرر المؤتمر ذلك بأغلبیة ثلثي األطراف
تةالحاضرة و  . وال یُمنح اإلذن بالتحدث بشأن اقتراح بإعادة النظر إال لمتحِدّثَین اثنین معاِرَضین للمقترح،  المصِوّ

 المقترح بعدئٍذ مباشرةً للتصویت. ویُطرح 

 ً  اتخاذ القرارات   -سابعا

 حقوق التصویت  -31المادة 

 في المؤتمر.  واحدٌ  صوتٌ  كل طرفیكون ل

 توافق اآلراء   -32المادة 

تشمل، على  التي  ،المسائل الموضوعیةبشأن بتوافق اآلراء یبذل المؤتمر قصارى جھده لضمان اتخاذ قراراتھ [
 ] .50و 49تعدیل أو تعلیق النظام الداخلي على النحو الموضَّح في المادتین سبیل المثال ال الحصر، 

 القرارات بشأن المسائل الموضوعیة بتوافق اآلراء.]  [تُتَخذ

 التصویت   -33المادة 

تخذ القرارات  ، یجري التصویت وتُ المسائل الموضوعیةلتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن  ل  استُنفدت الجھودإذا [
تةبأغلبیة ثلثي األطراف الحاضرة و  باستثناء:  المصِوّ

ً  (أ)   في اآلراء؛   في حالة اعتماد الوثیقة الختامیة للمؤتمر، التي تتطلب توافقا

بما في ذلك الدعوة إلى  بصیغتھا المعدَّلة،  الحمایة المادیة اتفاقیة في خالفاً لذلك ما ھو منصوص علیھ ك (ب)
ً مؤتمرات أخرى عقد  ً  16من المادة  2للفقرة  وفقا  .] 20للمادة  واقتراح تعدیالت على االتفاقیة وفقا

تُتخذ قرارات المؤتمر بشأن المسائل اإلجرائیة وفي االنتخابات بأغلبیة بسیطة من األطراف الحاضرة  
تةو  . المصِوّ

وإذا أثیر تساؤل حول ما إذا كانت مسألة ما إجرائیة أم موضوعیة، وجب أن یبت رئیسا المؤتمر في ذلك  [
األطراف لتسھیل   المؤتمر من خالل التشاور مع رئیَسيْ ى من قبل سوَّ یُ أي طعن في ھذا القرار [والتساؤل. 

تمر ما لم یتم إقرار الطعن بأغلبیة المؤ  يْ ویسري قرار رئیسَ للتصویت، فوراً طرح التوصل إلى اتفاق عام][یُ 
تة  ] .]بسیطة من األطراف الحاضرة والمصِوّ

تةمعنى عبارة "األطراف الحاضرة و  -34المادة   " المصِوّ

تةألغراض ھذا النظام الداخلي، یُقصَد بعبارة "األطراف الحاضرة و  " األطراف التي تدلي بأصوات  المصِوّ
تة. صحیحة إیجاباً أو سلباً.   وتُعتبَر األطراف التي تمتنع عن التصویت غیر مصِوّ
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 طرائق التصویت  -35المادة 

طلب إجراء تصویت بنداء األسماء. یتكون طریقة التصویت العادیة بـرفع األیدي. ویجوز ألي طرف أن 
ویجري التصویت بنداء األسماء حسب الترتیب الھجائي اإلنكلیزي ألسماء األطراف التي یحق لھا التصویت،  

یسحب رئیسا المؤتمر اسمھ بالقرعة. ویُردُّ كل مندوب حاضر بـ "نعم" أو "ال" أو   الذيابتداًء باسم الطرف 
 في محضر الجلسة. "ممتنع". وتُدَرج نتیجة التصویت 

ف أثناء التصویت   -36المادة   التصرُّ

بعد بدء عملیة التصویت، ال یجوز ألي مندوب أن یقاطع التصویت إال إلثارة نقطة نظامیة ترتبط باألسلوب  
 الذي یجري بھ التصویت فعلیاً.

 تعلیل التصویت   -37المادة 

أصواتھا، سواًء قبل التصویت أو بعده، ویستثنى من ذلك عندما ألطراف بتعلیل لیجوز لرئیسي المؤتمر السماح 
یجري التصویت باالقتراع السري. ویجوز لرئیسي المؤتمر تحدید الوقت المسموح بھ لمثل ھذه التعلیالت.  

 یجوز لرئیسي المؤتمر السماح لمقدم االقتراح أو التعدیل بتعدیل تصویتھ على اقتراحھ أو تعدیلھ.  وال

 تجزئة االقتراحات والتعدیالت   -38المادة 

یجوز ألي مندوب أن یقترح إجراء تصویت على كل جزء على حدة من أجزاء أي مقترح أو تعدیل. وإذا أثیر  
اعتراض على طلب التجزئة، لزم طرح اقتراح التجزئة للتصویت. وال یُسمح بالكالم في اقتراح التجزئة إال  

ثنین یعارضانھ. فإذا قُبل اقتراح التجزئة، فإنَّ أجزاء المقترح أو التعدیل التي  لمتكِلَّمین اثنین یؤیدانھ ومتكِلَّمین ا
یتم إقرارھا على إثر ذلك تُطَرح للتصویت كوحدة مجملة. وإذا ُرفِضت جمیع أجزاء منطوق المقترح أو التعدیل،  

 اعتُبِر المقترح أو التعدیل مرفوضاً كوحدة مجملة. 

 ت التصویت على التعدیال   -39المادة 

ح تعدیالن أو رِ إذا اقتُِرح تعدیٌل على مقترحٍ ما، جرى التصویت على التعدیل أوالً. وإذا اقتُ  )1
ت المؤتمر أوالَ على التعدیل الذي یعتبره رئیسا المؤتمر األبعد   أكثر على مقترح ما، صوَّ

تم طرح ، وھكذا دوالیك إلى أن یمضموناً عن المقترح األصلي، ثم على التعدیل األقل منھ بعداً 
جمیع التعدیالت للتصویت. إال أنھ حیثما یكون اعتماد تعدیل ما منطویاً بالضرورة على رفض 

ح للتصویت. وإذا اعتُِمد تعدیل واحد أو أكثر، ُطِرح تعدیل آخر، فإنَّ ھذا التعدیل اآلخر ال یُطرَ 
 المقترح المعدَّل للتصویت. 

عملیة إضافة أو حذف أو تنقیح تخص جزءاً   یُعتبَر اقتراح ما تعدیالً لمقترح إذا اقتصر على )2
 من ذلك المقترح. 
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 التصویت على المقترحات   -40المادة 

ر   ت المؤتمر على المقترحات حسب ترتیب تقدیمھا، ما لم یقِرّ إذا قُِدّم مقترحان أو أكثر في موضوع واحد، صوَّ
ویجوز للمؤتمر أن یقرر، بعد كل تصویت على مقترح ما، ما إذا كان سیصوت على   المؤتمر خالف ذلك.

 المقترح التالي. 

 األصوات المقسمة بالتساوي   -41المادة 

إذا انقسمت األصوات بالتساوي في تصویت خالف االنتخابات، یعتبر المقترح الذي تم التصویت علیھ غیر  
 معتمد.

 ً  االنتخاباتالتصویت في   -ثامنا

 االقتراع السري  -42المادة 

ر المؤتمر، في غیاب أي اعتراضات، أن یمضي قدماً  -1 تُجرى جمیع االنتخابات باالقتراع السري ما لم یُقِرّ
 دون إجراء اقتراع بشأن مرشَّح متفق علیھ.

فقط، وبعدھا مباشرةً  عند وجوب تسمیة مرشحین، فإنَّ كل تسمیة من التسمیات تتم بواسطة ممثل واحد  -2
 یمضي المؤتمر قُُدماً صوب إجراء االنتخاب. 

 االنتخابات لشغل مكان انتخابي واحد   -43المادة 

في الحاالت التي ال یكون مطلوباً فیھا سوى شغل مكان انتخابي واحد، ولم یحصل أيٌّ من المرشحین في  
قتصر على المرشَحین االثنین اللذین حصال على  االقتراع األول على األغلبیة المطلوبة، یُجرى اقتراع ثاٍن ی

أكبر عدد من األصوات في االقتراع األول. وإذا توزعت األصوات بالتساوي في االقتراع الثاني، وجب أن  
 یفصل رئیسا المؤتمر بین المرشَحین عن طریق القرعة. 

 االنتخابات لشغل مكانین أو أكثر من األماكن االنتخابیة   -44المادة 

رر شغل مكانین انتخابیین أو أكثر في وقت واحد وفي ظل نفس الظروف، یُنتَخُب المرشَّحون الذین  إذا تق
یحصلون في االقتراع األول على األغلبیة المطلوبة. وإذا كان عدد المرشحین الذین یحصلون على األغلبیة  

أقصى لشغل كّلٍ من األماكن   المطلوبة أقل من عدد األماكن االنتخابیة المطلوب شغلھا، أجري اقتراعان بحد
االنتخابیة المتبقیة المطلوب شغلھا. وإذا لم یحصل أيٌّ من المرشحین، في االقتراع األول لشغل مكان انتخابي 

واحد غیر مشغول، على األغلبیة المطلوبة، أجري اقتراع ثاٍن یقتصر على المرشَحین االثنین اللذین حصال على 
تراع األول على ذلك المكان االنتخابي. وإذا توزعت األصوات بالتساوي في  أكبر عدد من األصوات في االق

االقتراع الثاني على ذلك المكان االنتخابي، وجب أن یفصل رئیسا المؤتمر بین المرشحین عن طریق القرعة.  
 یتبقى.   وتكون للمرشح الذي ال یُنتَخب ألي مكان انتخابي واحد األھلیة ألن یُنتَخب ألي مكان انتخابي آخر
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 ً  اللغات والمحاضر   -تاسعا

 لغات العمل اللغات الرسمیة و   -45المادة 

اإلسبانیة  وللمؤتمر. الرسمیة لغات الاإلسبانیة واإلنكلیزیة والروسیة والصینیة والعربیة والفرنسیة ھي 
وتُـترَجم   .للمؤتمر لغات العمل في الجلسات العامةواإلنكلیزیة والروسیة والصینیة والعربیة والفرنسیة ھي 

 بأي لغة من لغات العمل ترجمةً شفویةً إلى لغات العمل األخرى.  المؤتمرالكلمات التي تُلقى أثناء 

 ت العمل الترجمة الشفویة للكلمات التي تُلقى بغیر لغا  -46المادة 

  ، یتولى المندوب ذلك ر  قرَّ  المندوب إذا   شریطة أنَّ  لكن و ،یجوز ألي مندوب أن یلقي كلمة بلغة غیر لغات العمل
وفي تـلك الحاالت، یجوز أن تستند الترجمة  ترتیب أمر ترجمة كلمتھ ترجمة شفویة إلى واحدة من لغات العمل.

الشفویة، التي یقوم بھا مترجمو األمانة الشفویون إلى لغات العمل األخرى، إلى الترجمة الشفویة التي یوفَّرھا 
 المندوب. 

 لغات المحاضر والوثائق الھامة   -47المادة 

 ر بلغات عمل المؤتمر.لن تُعَد أي محاضر موجزة للجلسات. وستتاح الوثائق الرسمیة للمؤتم

 توزیع الوثائق   -48المادة 

 تقوم األمانة، في أقرب وقت ممكن، بتوزیع نصوص جمیع الوثائق. 

 تعدیل النظام الداخلي وتعلیقھ وتفسیره   -عاشراً 

 تعدیل النظام الداخلي   -49المادة 

، أو إذا استُنفدت الجھود للتوصل إلى  [ بتوافق اآلراء]یجوز تعدیل ھذا النظام الداخلي بمقرر یتخذه المؤتمر [
 .] ]33التصویت وفقاً للمادة   یجري  توافق في اآلراء

 تعلیق النظام الداخلي   -50المادة 

بتوافق اآلراء] [، أو إذا استُنفدت الجھود  یجوز تعلیق أي من مواد ھذا النظام الداخلي بمقرر یتخذه المؤتمر [
   ].]33للتوصل إلى توافق في اآلراء یجري التصویت وفقاً للمادة 

 تفسیر النظام الداخلي   -51المادة 

االحتكام إلى النظام الداخلي للمؤتمر العام للوكالة (الوثیقة  یجوزعند تفسیر ھذه المواد، 
GC(XXXI)/INF/245/Rev.1.( حكم النظام الداخلي وأي  أحكام من  حكم في حالة نشوء أي تضارب بین أي و  

 االتفاقیة، تكون الغلبة لالتفاقیة.  أحكام من 

 


