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 ) AUKUSضمانات الوكالة في سیاق شراكة أوكوس (
 

 تقریر من المدیر العام 

 

 مقدمة  - ألف
راكة "أوكوس"  ھذا التقریر مقدَّم من   -1 زة" بین   -المدیر العام فیما یتعلق بـش راكة األمنیة الثالثیة المعزَّ "الـش

أســـــترالیا والمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشـــــمالیة (المملكة المتحدة) والوالیات المتحدة األمریكیة  
 1 (الوالیات المتحدة).

 

 الخلفیة  -باء
ــبتمبر   15وفي  -2 ــترالیا والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة المدیر العام بأنَّھا  2021أیلول/ســ ، أبلغت أســ

دة  شـھراً "لتحدید المسـار األمثل لدعم حیازة أسـترالیا   18اتَّخذت قراراً باسـتھالل جھود ثالثیة تدوم   لغواصـة مزوَّ
ــترالیة". ــلحة تقلیدیة وتعمل بالطاقة النوویة للبحریة الملكیة األسـ ــاً أنَّھا ریثما تعمل على إعداد  2 بأسـ وذكرت أیضـ

تفاصــیل ھذا التعاون الثالثي، ســتفعل ذلك بمراعاة "الھدف الھام المتمثِّل في الحفاظ على قوة نظام عدم االنتشــار  
ــترالیا النم ــار" وأنَّ األطراف ســـوف "[تعمل] مع الوكالة طیلة  النووي ومؤھالت أسـ وذجیة في مجال عدم االنتشـ

3األشھر المقبلة".

 
 .INFCIRC/963بیان القادة المشترك بشأن شراكة أوكوس، الوثیقة  1
  ، مذكرة شفویة.INFCIRC/963الوثیقة  2
 ، مذكرة شفویة.INFCIRC/963الوثیقة  3
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بتمبر   16وفي  -3 ى  2021أیلول/ـس وف تعمل، بما یتماـش ، أبلغ المدیر العام مجلس المحافظین بأنَّ الوكالة ـس
ثة المعنیة، وـسوف تنظر في أي تبعات  مع والیتھا في مجال عدم االنتـشار وفقاً لنظامھا األـساـسي، مع البلدان الثال

املة تتعھَّد بموجب   متصـلة بتطبیق ضـمانات الوكالة. وذكَّر المدیر العام بأنَّ الدولة المعقود معھا اتفاق ضـمانات ـش
ذلك االتفاق بقبول تطبیق ـضمانات الوكالة على جمیع المواد النوویة المـستخدمة في جمیع األنـشطة النوویة المنفَّذة  

وأـشار أیـضاً إلى الحكم الوارد في اتفاق   راـضیھا أو في ظل والیتھا أو في أي مكان آخر خاـضع لـسیطرتھا.داخل أ
الـضمانات الشاملة بشأن عدم تطبیق الضمانات على المواد النوویة المزمع أن تستخدمھا الدول في بعض األنشطة  

مة. ــكریة غیر المحرَّ ــوف تعمل مع   العسـ ــألة التقنیة  وأكَّد مجدداً أن الوكالة سـ ــأن ھذه المسـ األطراف المعنیة بشـ
المتعقدة، مســـترشـــدة في ذلك بااللتزام برســـالتھا في مجال عدم االنتشـــار وفقاً لكّلٍ من الوالیة المســـندة إلیھا في 

 4نظامھا األساسي واتفاق الضمانات الشاملة.

ــاملة  14وتنصُّ المادة   -4 ــمانات الشـ ــترالیا    5من اتفاق الضـ ــیاق معاھدة عدم  المبرم بین أسـ والوكالة في سـ
على أنَّھ إذا ما اعتزمت أسـترالیا ممارسـة سـلطتھا التقدیریة في   6انتشـار األسـلحة النوویة (معاھدة عدم االنتشـار)

یتوجب إخـضاعھا للـضمانات بمقتـضى اتفاق الـضمانات الـشاملة في نـشاط نووي ال یـستوجب    7اـستخدام مواد نوویة
وقد   .14ھ، یُطبَّق اإلجراء المنصـــوص علیھ في الفقرات من (أ) إلى (ج) من المادة  االتفاق تطبیق ضـــمانات علی

ــبة لتمكین الوكالة من التأكُّد من عدم تحریف   ــترالیا مع الوكالة فیما یتعلق بوضــع تدابیر تحقق مناس تواصــلت أس
الیا إلى أنَّ ذلك النھج  وأشـــارت أســـتر المواد النوویة عن اســـتخدامھا في الغواصـــات التي تعمل بالطاقة النوویة.

وســتواصــل الوكالة   ســوف یُعمل بھ في إطار اتفاق الضــمانات الشــاملة والبروتوكول اإلضــافي المعقودین معھا.
ل للتحقُّق. وفیما یتعلق بذلك النھج، أبلغت أسـترالیا الوكالة بأنَّھا   مشـاوراتھا مع أسـترالیا من أجل وضـع نھج مفصـَّ

بما   –الصــلة قابلة للتطبیق، بما یشــمل األحكام الواردة في اتفاق الضــمانات الشــاملة    تعتبر أنَّ جمیع األحكام ذات
والبروتوكول اإلضافي المعقودین معھا، وكذلك أي تدابیر ضمانات إضافیة یمكن أن تنطوي   – 14في ذلك المادة  

ــفافیة وإتاحة المعاینة. ــتوى معزز من الشـ فر الوكالة، في عملھا على  على مسـ ــوف تّوِ إعداد النھج المذكور،  وسـ
الحمایة للمعلومات الـسریة ذات الـصلة، حـسبما یقتـضیھ اتفاق الـضمانات الـشاملة والبروتوكول اإلـضافي المعقودین  

 مع أسترالیا، وكذلك نظام الوكالة لحمایة المعلومات السریة المتصلة بالضمانات.

 

 

 
 .GOV/OR.1602من الوثیقة  44-42الفقرات  4
 .INFCIRC/217َیِرُد مستنسخاً في الوثیقة  5
"یُسـتنتج من معاھدة عدم االنتشـار (المادتان الثانیة والثالثة) أنَّھ لیس ممنوعاً على الدول أن تسـتخدم مواد نوویة خاضـعة لضـمانات   6

"وال ینطبق ذلك على المواد النوویة المقدمة من الوكالة، أو المواد النوویة الخاضــعة لقید  متفجرة". غیریة  الوكالة في تطبیقات عســكر
ــلمیة فقط".   ).GOV/COM.22/3من الوثیقة    5والحاشــیة   10(انظر الفقرة   آخر یشــترط االقتصــار في اســتخدامھا على األغراض الس

وترد األحكام المتعلقة بعدم تطبیق الـضمانات على المواد النوویة التي یزمع اـستخدامھا في أنـشطة غیر ـسلمیة، مثل األنـشطة العـسكریة 
مة كالغواصـات التي تعمل بالطاقة النوویة، في الفقرة   ، التي تُسـتخدم كأسـاس للتفاوض على INFCIRC/153من الوثیقة    14غیر المحرَّ

ومن ثمَّ فقد أُدرجت ھذه األحكام  ت بین الوكالة والدول غیر الحائزة ألـسلحة نوویة األطراف في معاھدة عدم االنتـشار.اتفاقات الـضمانا
  أیضاً في جمیع اتفاقات الضمانات الشاملة المبرمة على ھذا األساس.

ین الواردین في المادة العشــرین من النظام "المواد النوویة" یُقصــد بھا أي مادة مصــدریة أو أي مادة انشــطاریة خاصــة وفقاً للتعریف  7
 .INFCIRC/217(س) من الوثیقة  99أنظر المادة  األساسي (...).
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ض مجلس المحافظین المدیر العام في "عقد"   -5 جمیع اتفاقات الضــــمانات المقدَّمة إلیھ "ثم تنفیذھا"،  وقد فوَّ
،  9واتفاق الخضـوع الطوعي للضـمانات مع الوالیات المتحدة   8،بما في ذلك اتفاق الضـمانات الشـاملة مع أسـترالیا

ووفقاً لألحكام الواردة في اتفاقات الضمانات المذكورة   .10واتفاق الخـضوع الطوعي للـضمانات مع المملكة المتحدة 
أعاله، والتي تنصُّ على التعاون بین األطراف من أجل تیـسیر تنفیذ الـضمانات، وباالـستناد إلى الممارـسة الراـسخة  
ــترالیا والوالیات المتحدة والمملكة  ــاالت مع أســ ــاورات واتصــ المعمول بھا في الوكالة، أجرى المدیر العام مشــ

متحدة بشـأن تنفیذ الضـمانات عمالً باتفاقات الضـمانات المبرمة مع كّلٍ منھا في سـیاق الدفع البحري النووي في ال
ــراكة أوكوس. ــلة بتنفیذ   إطار شــ ــائل المتصــ ــأن المســ وقد درجت الوكالة على االنخراط في ھذه التفاعالت بشــ

ف الذي تسعى إلیھ الوكالة ھو ضمان أنَّ جمیع الضمانات مع جمیع الدول التي لدیھا اتفاقات ضمانات نافذة. والھد
تدابیر الضـمانات المزمع اسـتخدامھا ونھج الضـمانات المزمع العمل بھ في سـیاق الدفع النووي البحري في إطار  

ن الوكالة من بلوغ جمیع األھداف التقنیة المحدَّدة ألسـترالیا ز 11 .شـراكة أوكوس سـوف تمّكِ ومن العوامل التي تعّزِ
وكالة على وضــع تدابیر التحقق المناســبة ونھج التحقق المناســب في ســیاق الدفع النووي البحري في إطار  قدرة ال

 شراكة أوكوس أنَّ أسترالیا لدیھا بروتوكول إضافي ساٍر ویجري تنفیذه.

 

 المشاورات واالتصاالت التقنیة  - جیم
ام مجلس المحـافظین، في   -6 دیر الـع اني/نوفمبر  24أبلغ الـم ة لم تتلق من 2021  تشـــــرین الـث اـن أنَّ األـم ، ـب

وأعرب عن اســـتعداد الوكالة للتواصـــل مع جمیع   األطراف بعُد معلومات إضـــافیة فیما یتعلق بشـــراكة أوكوس.
  األطراف من أجل مناقشة التبعات المترتبة على شراكة أوكوس.

ــترالیا والمملكة المت -7 ــلة إلى أسـ ــائل منفصـ ــھ، بعثت الوكالة رسـ حدة والوالیات المتحدة  وفي التاریخ نفسـ
رھا بالتزامات اإلبالغ الواقعة على عاتقھا بمقتضـى اتفاقات الضـمانات والبروتوكوالت اإلضـافیة المعقودة مع  تذّكِ
كّلٍ منھا، والتي یمكن أن تكون لھا صـــلة بتنفیذ الضـــمانات في ســـیاق الدفع النووي البحري في إطار شـــراكة 

  أوكوس.

من الجزء الـعام من   1-3ـیا في رســـــالتـھا إلیـھا ـبأنَّـھا ملزـمة، وفـقاً للبـند المـعدَّل  وذكَّرت الوـكاـلة أســـــترال -8
الترتیبات الفرعیة الملحقة باتفاق الضــمانات الشــاملة، بتقدیم المعلومات التصــمیمیة في وقت مبكر فیما یخصُّ أي  

ــییده، بما في ذل ــیید ذلك المرفق أو اإلذن بتشـ ــل بخططھا لحیازة  مرفق جدید فور اتخاذھا قراراً بتشـ ك فیما یتصـ
غواصــات تعمل بالطاقة النوویة. وأســترالیا ملزمة أیضــاً، بمقتضــى البروتوكول اإلضــافي المعقود معھا، بتزوید  
الوكالة بمعلومات عن خططھا العامة خالل فترة الســنوات العشــر الالحقة بشــأن تطویر دورة الوقود النووي، بما 

بحث والتطویر المتصــلة بدورة الوقود النووي، عندما توافق الســلطات المعنیة  في ذلك الخطط المتعلقة بأنشــطة ال
خ   في أســترالیا على تلك الخطط. ھا المؤرَّ ، بأنَّھا لم  2022كانون الثاني/ینایر   31وأبلغت أســترالیا الوكالة، في رّدِ

 تعمل بالطاقة النوویة".  تتخذ قرار بعُد "بتشــیید أي مرفق نووي أو اإلذن بتشــییده فیما یتصــل بحیازة غواصــات

 
 .INFCIRC/217َیِرُد مستنسخاً في الوثیقة  8
 .INFCIRC/288َیِرُد مستنسخاً في الوثیقة  9

 .INFCIRC/951َیِرُد مستنسخاً في الوثیقة  10
 .GOV/2014/41یقة من الوث  1-4-وجیم 4-القسمان جیم 11
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وأكَّدت أســـــترالـیا أنَّـھا ال تزال "ملتزمة بالـكامل بالوفاء بالتزاماتـھا وتعـھداتـھا"، بـما في ذلك االلتزامات والتعـھدات  
المتصــلة باإلبالغ، بمقتضــى معاھدة عدم االنتشــار، واتفاق الضــمانات الشــاملة والترتیبات الفرعیة المرتبطة بھ،  

 ي.والبروتوكول اإلضاف

خ   -9 ـھا المؤرَّ ، ـبأنـَّھ إذا ـما أفضـــــت  2022ـكانون الـثاني/یـنایر    31وأبلـغت الوالـیات المتـحدة الوـكاـلة، في رّدِ
شــــھراً إلى "اتخاذ قرارات أو إجراءات تتطلب من الوالیات المتحدة تقدیم   18فترة المشــــاورات التي تســــتغرق  

ضــى اتفاق الضــمانات الطوعي والبروتوكول اإلضــافي  معلومات أو إعالنات" إلى الوكالة عمالً بالتزاماتھا بمقت
وأشـارت الوالیات المتحدة أیضـاً إلى أنَّھا   المعقودین معھا، فإنَّ الوالیات المتحدة سـتفعل ذلك في الوقت المناسـب.

"تضــع في حســبانھا" التزامھا بصــون وتعزیز منظومة عدم االنتشــار النووي، والتزاماتھا بمقتضــى معاھدة عدم  
ر، واتفاق الـضمانات الطوعي والبروتوكول اإلـضافي المعقودین معھا، وأنَّھا ـسوف "تـضمن القدر المناـسب  االنتـشا

 من الشفافیة".

خ   -10 ا المؤرَّ ـھ ة، في رّدِ اـل دة الوـك ة المتـح اط/فبرایر    1وأبلـغت المملـك د  2022شــــــب دة ـق ة المتـح أنَّ المملـك ، ـب
فاق الـضمانات الطوعي والبروتوكول اإلـضافي المعقودین  أحاطت علماً بمتطلبات اإلبالغ المنـصوص علیھا في ات

ــاء" وأنَّھا "ملتزمة تماماً  ــب االقتضـ معھا، وذكرت أنَّھا "تعتزم الوفاء بھذه المتطلبات بالكامل وإبالغ الوكالة حسـ
بـشراكة  بالمحافظة على قوة منظومة عدم االنتـشار النووي العالمیة" وبالتواـصل مع الوكالة بـشأن المـسائل المتعلقة  

  أوكوس.

ارس    7وفي   -11 ة  2022آذار/ـم اـن ة أبلـغت األـم ة المعنـی أنَّ األطراف الثالـث افظین ـب دیر مجلس المـح ، أبلغ الـم
أثناء اتصـاالتھا األخیرة مع الوكالة بأنَّھا تتفھم واجباتھا وأنَّھا ملتزمة تمام االلتزام بالوفاء بھا حالما تتبلور شـراكة 

راكة أوكوسأوكوس، وأفاد أیضـاً بأنَّ ا  12.جتماعاً تقنی�ا أول قد ُعقد بین األطراف الثالثة وفریق األمانة المعني بـش
 وذكر أیضاً أنَّ جمیع األطراف ملتزمة بضمان استیفاء أعلى المعاییر فیما یخصُّ عدم االنتشار والضمانات.

افظین، في   -12 ام مجلس المـح دیر الـع ھ    6وأبلغ الـم ھ مـن2022حزیران/یونـی أنـَّ ارس  ، ـب د  2022ذ آذار/ـم ، ُعـق
د   ر عـق ھ من المقرَّ أنـَّ ة أوكوس، وـب ة المعني بشـــــراـك اـن ة وفریق األـم ان آخران بین األطراف الثالـث ان تقنـی اـع اجتـم
ــفافیة الذي أبدتھ   ــل والشـ ــتوى التواصـ ــاً عن ارتیاحھ لمسـ ــھر المقبلة. وأعرب أیضـ اجتماعات أخرى خالل األشـ

  األطراف الثالثة حتى اآلن.

ــافي في عام  وفي إطا -13 ــنوي لإلعالنات المقدَّمة بموجب البروتوكول اإلضــ ، قدَّمت  2021ر التحدیث الســ
إعالناً متعلقاً بشـراكة أوكوس، أفادت فیھ بوضـع إطار للكشـف عن   2022أیار/مایو   10أسـترالیا إلى الوكالة في 

ة في شــراكة أوكوس، من أجل  المعلومات المتصــلة بالدفع النووي البحري واســتخدامھا فیما بین األطراف الثالث
وأبلغت أسـترالیا   تمكین أسـترالیا من تحدید المسـار األمثل لتوفیر غواصـات تقلیدیة التسـلیح تعمل بالطاقة النوویة.

: لم تُنفَّذ أو تُخطَّط أي أنشــطة مذكورة في المرفق األول بالبروتوكول  2022الوكالة أیضــاً بأنَّھ حتى آذار/مارس  
ــافي؛ ولم تُنفـَّ  البروتوكول  اإلضـــ اني ـب ذكورة في المرفق الـث دات أو المواد الـم ل المـع ات لنـق ذ أو تُخطَّط أي عملـی

ولم یُتَّخذ قرار بتشــیید أي مفاعالت نوویة أو مرافق نوویة أخرى أو الحصــول علیھا بطریق آخر فیما  اإلضــافي؛

 
ــبتمبر    12 ــراكة أوكوس في أیلول/ســ ــأ المدیر العام فریق األمانة المعني بشــ ــتھاللیة أمام مجلس    2021أنشــ (كلمة المدیر العام االســ

  ویترأس الفریق نائب المدیر العام لشؤون الضمانات. ). 2022آذار/مارس  7المحافظین، 
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طالع بأنـشطة إلثراء المواد النوویة  وذكرت أـسترالیا في ھذا اإلعالن أنَّھا "ال تعتزم االـض یتـصل بـشراكة أوكوس.
 أو إعادة معالجة الوقود النووي دعماً لبرنامج الغواصات التي تعمل بالطاقة النوویة".

تموز/یولیھ   9وفي زیارة إلى أسترالیا، أجرى المدیر العام مناقشات مع رئیس الوزراء أنثوني ألبانیز في   -14
ى ما تبدیھ أسـترالیا من "التزام ال یحید بعدم االنتشـار النووي في ، سـلَّط خاللھا رئیس الوزراء الضـوء عل2022

 13سیاق شراكة أوكوس".

خة   -15 ــالة مؤرَّ إلى المدیر العام، ذكرت أســترالیا، بالنیابة عن األطراف في  2022تموز/یولیھ    21وفي رس
ــترالیا   ــار األمثل لتزوید أسـ ــراكة أوكوس تلتمس المسـ ــراكة أوكوس، من بین جملة أمور، أنَّ األطراف في شـ شـ

ألـسترالیا، یتمحور النھج الذي تتبعھ أطراف  ووفقاً  بقدرات الغواـصات التقلیدیة التـسلیح التي تعمل بالطاقة النوویة.
  الشراكة حول أربعة عناصر رئیسیة:  

فیما یخصُّ دورة الوقود النووي، ذكرت أســترالیا أنَّھا "لن تعمل على إثراء الیورانیوم أو إعادة   ‘1’ 
معالجتھ فیما یتصــل بھذه المبادرة" ولیســت لدیھا "أي خطط لالضــطالع بصــنع الوقود النووي  

  في إطار ھذا الجھد"؛  

م ـھذه    اللـحام،  "یُقترح تزوـید أســـــترالـیا بوـحدات قوى مكتمـلة ومثبَّـتة عن طریق ‘2’  على أن تُصـــــمَّ
ــعوبة، وبما یؤدي إلى   ــحب أي مواد نوویة منھا عملیة في غایة الصــ الوحدات بحیث یكون ســ

وباإلضــــافة إلى ذلك،   جعل الوحدة المعنیة والغواصــــة المحتویة علیھا غیر قابلتین للتشــــغیل.
تخدامھ مباشـرة في فالمواد النوویة الموجودة داخل ھذه المفاعالت سـتكون في شـكل ال یمكن اسـ

أســلحة نوویة دون الخضــوع لعملیات معالجة كیمیائیة أخرى تتطلب مرافق ال تملكھا أســترالیا  
  ولن تسعى المتالكھا"؛ 

تعلق بوـضع نھج مناـسب  یذكرت أـسترالیا أنَّھا "تتواـصل بالفعل بـصورة منتظمة مع الوكالة فیما  ‘3’ 
یة من الغواصـات األسـترالیة التي تعمل بالطاقة  للتحقق من أجل توكید عدم تحریف المواد النوو

ــیل عملیة التحقق بعض الوقت، إال أنَّنا قد أكَّدنا بالفعل أنَّ   النوویة. ــوف یتطلب إعداد تفاصـ وسـ
النھج الخاص بنا سیُعمل بھ في إطار اتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول اإلضافي المعقودین  

  مع أسترالیا"؛  

یا مع الوكالة من أجل مواصــلة تنفیذ وتعمیق تدابیر الضــمانات األخرى المنفَّذة  "ســتعمل أســترال ‘4’ 
ـخارج برـنامج الغواصـــــات التي تعـمل ـبالـطاـقة النووـیة من أـجل المـحافـظة على الثـقة اـلدولـیة في 
عدم وجود مواد أو أنشطة نوویة غیر معلنة في أسترالیا. وقد تشمل ھذه التدابیر تعزیز استخدام  

إتاحة المعاینة في إطار اتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول اإلضافي المعقودین مع الشفافیة و
  أسترالیا، والعمل مع الوكالة على استحداث تدابیر جدیدة طوعیة، عند االقتضاء".

 

 
13 visit.-chief-iaea-science-and-proliferation-non-nuclear-to-committed-aliahttps://www.iaea.org/newscenter/news/austr 
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ة أخرى بین   -16 ات تقنـی اـع ة اجتـم دت أربـع ھ، ُعـق افظین المعقود في حزیران/یونـی اع مجلس المـح ذ اجتـم ومـن
ر عقد اجتماعات أخرى خالل األشھر المقبلة. األطراف    الثالثة وفریق األمانة المعني بشراكة أوكوس، ومن المقرَّ

ھو   2000وتـشیر الوكالة إلى أنَّ االـستنتاج الذي تـستخلـصھ بـشأن الـضمانات فیما یخصُّ أـسترالیا منذ عام  -17
ــلمیة (أو ما   ــطة الس ــع نطاقاً").أنَّ جمیع المواد النوویة بقیت في نطاق األنش ــتنتاج األوس ــم "االس وقد   یُعرف باس

ــافي   ــاملة والبروتوكول اإلضـ ــاً بالتزاماتھا المتعلقة باإلبالغ بموجب اتفاق الضـــمانات الشـ ــترالیا أیضـ امتثلت أسـ
من الجزء العام من الترتیبات   1-3المعقودین معھا، بما في ذلك االلتزامات المفروضــــة بمقتضــــى البند المعدَّل  

  لحقة باتفاق الضمانات الشاملة المعقود معھا.الفرعیة الم

والوكالة راضــیة عن مســتوى التفاعل من جانب األطراف في شــراكة أوكوس، بناًء على المشــاورات   -18
ك األطراف حتى اآلن. ا مع تـل ات التي أجرتـھ ادل المعلوـم ات تـب ة وعملـی ا بین   التقنـی ــاورات فیـم ث إنَّ المشـــ وحـی

تزال جاریة، فإنَّ المناقشـات التقنیة المتعلقة بوضـع تدابیر مناسـبة ونھج مناسـب  األطراف في شـراكة أوكوس ال 
 للتحقق ال تمسُّ بالقرارات النھائیة التي ستتخذھا وتعلنھا األطراف في شراكة أوكوس.

 

  ملخص -دال
والمملكة المتحدة  ، تتفاعل الوكالة وتجري مشـاورات تقنیة مع أسـترالیا  2021منذ تشـرین الثاني/نوفمبر   -19

ــر ــة التبعات المحتملة لألخذ بالدفع النووي البحري في إطار ش كة أوكوس على  اوالوالیات المتحدة من أجل مناقش
وتســلِّم الوكالة بأنَّ   وســوف یســتمر إجراء ھذه المشــاورات التقنیة في المســتقبل المنظور. تنفیذ ضــمانات الوكالة.

ر األطراف المشاركة فیھا بعُد المسار الدقیق لتطورھا.شراكة أوكوس ال تزال في مرحلة مبكرة    ولم تقّرِ

ب الـمدیر الـعام بمســـــتوى تـفاعل األطراف في شـــــراكة أوكوس -20 مع الوكالة حتى اآلن، ویتوقع أن   ویرّحِ
یســتمر ذلك حتى تفي تلك األطراف بما تعھدت بھ من ضــمان اســتیفاء أعلى المعاییر فیما یخصُّ عدم االنتشــار  

  والضمانات.

  وسیواصل المدیر العام تقدیم التقاریر في ھذا الشأن حسب االقتضاء. -21

 


