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 تعدیل  في ألطرافا مؤتمر
 النوویة للمواد المادیة الحمایة اتفاقیة

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

 اجتماعات اللجنة التحضیریة تقریر 

 2021شباط/فبرایر  1و 2020كانون األول/دیسمبر  7-11
 

ــیریة لمؤتمر األطراف في تعدیل   -1 اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة (الذي یُطلق علیھ فیما اجتمعت اللجنة التحضـ
ثم اجتمعت مرة أخرى في   2020كانون األول/دیسـمبر   11إلى   7في الفترة من   1یلي "المؤتمر") بشـكل افتراضـي

ــباط/فبرایر   1 ــمیة لعقد المؤتمر، والھدف من ذلك، كما ھو    .2021شـ ــیرات رسـ ــیریة بتحضـ وقامت اللجنة التحضـ
ھ في الفقرة  منصـــــ ادة    1وص علـی ة)    16من الـم ادـی ة الـم اـی ة الحـم اقـی ة (اتـف ة للمواد النووـی ادـی ة الـم اـی ة الحـم اقـی من اتـف

اقـیة وـمدى مالءمتـھا من حـیث اـلدیـباـجة وـكاـمل جزء المنطوق  بصـــــیغتـھا المـعدَّـلة ھو "اســـــتعراض تنفـیذ ـھذه االتـف
 جدول أعمال اللجنة التحضیریة.  ألفالمرفق  ویرد في   والمرفقان، على ضوء الحالة السائدة حینئذ".

واجتمعت اللجنة التحضــیریة عمالً بخریطة الطریق المؤقتة المؤدیة إلى المؤتمر، وفقاً لما اتفقت علیھ األطراف في   -2
من   ُعقــد في مقر الوكــالــة الرئیســـــي  التي شــــــاركــت في اجتمــاع غیر رســـــمي  كــانون    11إلى    10التعــدیــل 

إلى   22ن للخبراء الـقانونیین والتقنیین ُعـقدا في المقر الرئیســـــي للوـكاـلة من ، وتاله اجتـماـعا2018 األول/دیســـــمبر
وأـحاـطت األطراف علـماً أثـناء ـمداوالتـھا بتقریر    .2019تشـــــرین الـثاني/نوفمبر    15إلى    12تموز/یولـیھ ثم من   26

 .المرفق باءالرئیَسین المشارَكین عن اجتماَعي الخبراء القانونیین والتقنیین، ویرد ذلك التقریر في 

وترأَّس اللجنة التحضـیریة السـید فیلموس تشـیرفیني (ھنغاریا) والسـید روبرت فلووید (أسـترالیا) وحضـر اجتماعھا  -3
 الً من األطراف التالیة في تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة واألطراف في اتفاقیة الحمایة المادیة فقط:ممث  240أكثر من  

ــرائیل،   ــتونیا، وإســ ــترالیا، وإســ ــبانیا، وأســ االتحاد الروســــي، وأذربیجان، واألرجنتین، واألردن، وأرمینیا، وإســ
ة   ا، واإلـمارات العربـی انـی ا، وألـم انـی ان، وإكوادور، وألـب انســــــت ا،  وأفـغ ا، وأوروغواي، وأوكرانـی المتـحدة، وإـندونیســــــی

وإیطالیا، وباراغواي، وباكـستان، والبرازیل، والبرتغال، وبلجیكا، وبلغاریا، وبنغالدیش، وبنن، وبوتـسوانا، وبولندا،  
وبیالروس، وـتایلـند، وتركـیا، وتوغو، وتونس، والجـبل األســـــود، والجزائر، والجمھورـیة التشـــــیكـیة، والجمھورـیة 

ة الـسوریة، وجمھوریة كوریا، وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، وجمھوریة الو الدیمقراطیة الـشعبیة، وجنوب العربی
ــوید،   ــنغال، والس ــنغافورة، والس ــلوفینیا، وس ــلوفاكیا، وس ــانت كیتس ونیفس، وس أفریقیا، والدانمرك، ورومانیا، وس

، وفنلندا، وفییت  ، وفلسـطینوفرنسـا، والفلبینوسـویسـرا، وشـیلي، والصـین، والعراق، وعمان، وغانا، وغواتیماال،  
نام، وقطر، وقیرغیزستان، وكرواتیا، وكندا، وكوستاریكا، وكولومبیا، والكویت، وكینیا، ولبنان، ولكسمبرغ، ولیبیا،  
ا، والنرویج،   انـمار، وـنامیبـی ا، ومـی انـی ة الســـــعودـیة، والمملـكة المتـحدة، وموریـت ا، والمغرب، والمملـكة العربـی ولیتوانـی

  ، والنمســـــا، ونیجیرـیا، ونیـكاراغوا، والھـند، وھـندوراس، وھنـغارـیا، وھولـندا، والوالـیات المتـحدة األمریكـیة، والـیاـبان
 ، والجماعة األوروبیة للطاقة الذریة (الیوراتوم).والیمن

  الداخلي للمؤتمر.وكانت مواضیع المناقشة الرئیسیة ھي مسودة جدول األعمال المؤقت للمؤتمر ومسودة النظام   -4

 
ــي في فیینا في الفترة من  1 ــیریة في مقر الوكالة الرئیسـ ر أن تجتمع اللجنة التحضـ   .2020تموز/یولیھ   3حزیران/یونیھ إلى    29كان من المقرَّ

ل عقد االجتماع ثم ُعقد بشكل افتراضي. 19-أجل الحد من تفشي الفیروس المسِبّب لكوفیدولكن وبسبب قیود السفر الدولیة المفروضة من   ، تأجَّ
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ــیریة في الفترة من   -5 ــمبر    11إلى   7وبعد اجتماع اللجنة التحض ــودة  ، ظلَّ 2020كانون األول/دیس ــألتان في مس ت مس
ــویة، وتحدیداً فیما یتعلق ( ــاركة األطراف في اتفاقیة الحمایة المادیة ولكن لیس في  1النظام الداخلي بدون تسـ ) بمشـ

فقت األطراف على االجتماع مرة أخرى في جلســـة افتراضـــیة لیوم واحد للجنة  وات  ) باتخاذ القرارات.2(والتعدیل  
ولتسھیل مواصلة المناقشة، اتفقت    لمواـصلة مناقشة ھاتین المسألتین العالقتین.  2021ـشباط/فبرایر   1التحـضیریة في 

اآلراء حول  من أجل جمع  2021األطراف على أن یجري الرئیســان المشــاركان مشــاورات في كانون الثاني/ینایر  
   احتماالت التوصل إلى اتفاق حول المسألتین العالقتین.

لت اللجنة التحضـیریة إلى اتفاق حول جمیع القضـایا باسـتثناء  2021شـباط/فبرایر    1وبعد عقد االجتماع في   -6 ، توصـَّ
دة النظام الداخلي  ووافقت اللجنة التحضیریة على أن تُدِرج في مسو  مسألة اتخاذ القرارات في مسودة النظام الداخلي.

ــائل  1(  خیارین محتملین التخاذ القرارات على النحو الذي اقترحتھ األطراف: ــأن المس ) أن تُتخذ جمیع القرارات بش
) إذا اســـتنفدت الجھود المبذولة للتوصـــل إلى توافق في اآلراء بشـــأن المســـائل  2الموضـــوعیة بتوافق اآلراء، أو (

تة، باسـتثناء في حالة اعتماد الوثیقة الختامیة  الموضـوعیة، تُتخذ القرارات بأغلبیة ث لثي األطراف الحاضـرة والمصـِوّ
للمؤتمر، التي تتطـلب توافق اآلراء بشـــــأنـھا، وعلى النحو المنصـــــوص علـیھ خالفاً لذلك في اتـفاقـیة الحـمایة الـمادیة  

 بصیغتھا المعدَّلة.

ــودة  ووافقت اللجنة التحضــیریة على أن تحیل، كجزء ال یتجزأ من ھذا ال -7 ــودة جدول أعمال المؤتمر ومس تقریر، مس
 على التوالي).  المرفق دالو المرفق جیمالنظام الداخلي للمؤتمر (الواردین في 

كما اقترحت اللجنة التحـضیریة أن یتولى الرئیـسان المـشاركان المعیَّنان للمؤتمر، وھما نیجیریا وـسویـسرا، في الفترة   -8
 بینھا ما یلي:التي تسبق المؤتمر، جملة أمور، من 

   إجراء مشاورات للتوصل إلى حل لمسألة اتخاذ القرارات؛ - أ

وضـــع قائمة بالمنظمات الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة لدعوتھا إلى المؤتمر بصـــفة مراقب، لكي  -ب
 توافق علیھا األطراف بتوافق اآلراء قبل المؤتمر؛

 المؤتمر.إجراء مشاورات حول مسودة برنامج  -ج

ــور الشـــخصـــي، اتفقت اللجنة    19-وأخیراً، ونظراً للقیود المتعلقة بجائحة كوفید -9 ــاً على عقد مؤتمر بالحضـ وحرصـ
وعقد المؤتمر بالحضـــور الشـــخصـــي في األســـبوع الذي یبدأ في    2022التحضـــیریة على تأجیل المؤتمر إلى عام  

 بذلك.  مح حینئذیس  في فیینا بالنمسا، إذا كان الوضع الدولي 2022آذار/مارس   28


