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  مجلس المحافظين
 المؤتمــــــر العــــام

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي
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  )Add.1 وإضافتها GOV/2019/30(الوثيقة 

   جدول األعمال المؤقت للمؤتمرمن  ٢١ البند
  )Add.3و  Add.2و  Add.1وإضافاتها  GC(63)/1(الوثيقة 

 

 تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق األوسط
 

 تقرير من المدير العام
  

مة  -ألف   مقّدِ

الملحـّة ألن تقبل جميع دول من منطوقه، "الحاجة  ٤، في الفقرة GC(62)/RES/12أكـّد قرار المؤتمر العام   -١
الشرق األوسط على الفور تطبيق ضمانات الوكالة الكاملة النطاق على كل ما لديها من أنشطة نووية، كتدبير مهم 
اء منطقة  ياق إنش لم واألمن في س من تدابير بناء الثقة فيما بين جميع دول المنطقة وكخطوة من أجل تعزيز الس

  خالية من األسلحة النووية".

رةً إلى أن تنظر بجدية في اتخاذ الخطوات  ٥ودعا القرار، في الفقرة  من منطوقه، "جميع األطراف المعنية مباش
ط يمكن التحقُّق  رق األوس لحة النووية في الش اء منطقة خالية من األس العملية والمالئمة الالزمة لتنفيذ اقتراح إنش

  منها على نحو متبادل وفعَّال".

اء منطقة خالية  ٧في الفقرة ودعا القرار كذلك،  من منطوقه، "جميع دول المنطقة أن تتخذ تدابير ترمي إلى إنش
  من األسلحة النووية في الشرق األوسط، بما في ذلك اتِّخاذ تدابير بناء الثقة وتدابير التحقُّق".

لمدير العام من قرارات من منطوقه التأكيد على الوالية المنوطة با ١٠في الفقرة  GC(62)/RES/12وجدَّد القرار 
سابقة صدرت عن المؤتمر العام والمتمثِّلة في "أن يجري المزيد من المشاورات مع دول الشرق األوسط من أجل 
ر لضمانات الوكالة الكاملة النطاق على جميع األنشطة النوويّة في المنطقة فيما يتَّصل بإعداد  تيسير التطبيق المبّكِ

ار اتفاقات نموذجيّة، كخطوة ض بما هو مش لحة النوويّة في المنطقة، حس اء منطقة خالية من األس روريّة نحو إنش
  ".GC(XXXVII)/RES/627إليه في القرار 

ر القرار في الفقرة  ابقة للمؤتمر العام من دعوة "جميع دول المنطقة  ١١وكرَّ من منطوقه ما جاء في القرارات الس
 من المنطوق. ١٠أقصى حّد في تنفيذ المهام المسندة إليه" في الفقرة إلى أن تتعاون مع المدير العام إلى 

  
  .GOV/2019/35/Corr.1-GC(63)/14/Corr.1* تتضمن هذه الوثيقة التصويبات الواردة في الوثيقة 
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أن  ١٢الفقرة ودعا القرار، في  ة بش ؤولية خاص ل مس يما تلك التي تتحمَّ من منطوقه، "جميع الدول األخرى، ال س
  الحفاظ على السلم واألمن الدوليين، أن تقِدّم كلَّ المساعدة إلى المدير العام من خالل تيسير تنفيذ هذا القرار".

ب القرار  قه، إلى  ١٣، في الفقرة GC(62)/RES/12وطل افظين من منطو م إلى مجلس المح ّدِ ام أن يق دير الع "الم
  ) تقريراً عن تنفيذ هذا القرار".٢٠١٩وإلى المؤتمر العام في دورته العادية الثالثة والستين (

، وفي سياق بند جدول األعمال المعنون "تطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق ٢٠٠٠أيلول/سبتمبر  ٢٢وفي 
ط"، اعتمد المؤتمر العا ر األوس ، الذي طلب فيه المؤتمر العام من "المدير العام أن يتخذ GC(44)/DEC/12م المقرَّ

الترتيبات الالزمة لعقد محفل يمكن في سياقه للمشاركين من الشرق األوسط واألطراف األخرى المهتمة االستفادة 
  خالية من األسلحة النووية".من خبرات المناطق األخرى، بما في ذلك في مجال بناء الثقة المتصلة بإنشاء منطقة 

ط واألطراف المهتمة  رق األوس تراك مع دول منطقة الش اً من "المدير العام أن يقوم، باالش ر أيض وطلب المقرَّ
  األخرى، بوضع جدول أعمال المحفل وتحديد الطرائق التي من شأنها أن تكفل نجاحه".

عيه إلى الوفاء   -٢ ف هذا التقرير، وفقًا لما طلبه المؤتمر العام، الخطوات التي اتخذها المدير العام في س ويص
ر  GC(62)/RES/12بالواليات التي أسندها إليه المؤتمر العام في القرار    .GC(44)/DEC/12والمقرَّ

  

  تطبيق ضمانات الوكالة الكاملة النطاق  -باء

كيد ما تضمنته القرارات المتعاقبة الصادرة عن المؤتمر العام من تشديد على تطبيق واصل المدير العام تأ  -٣
الضمانات الشاملة الخاصة بالوكالة على جميع األنشطة النووية في منطقة الشرق األوسط وواصل تأكيد الواليات 

ة أفكار ونُُهج جديدة مجدية جيع طرح ودراس ل تش ياق. كما واص ندة إليه في هذا الس اعد على  المس يمكن أن تس
  المضي قُُدماً بوالياته.

ط  -٤ رق األوس لحة ١وجميع الدول في منطقة الش ار األس رائيل، أطراف في معاهدة عدم انتش تثناء إس ، باس
النووية (معاهدة عدم االنتشار) وقد تعهدت بقبول ضمانات الوكالة الشاملة. ولم تتخذ الصومال بعُد إجراءات لعقد 

على اتفاق الضمانات الشاملة الخاص  ٢لة مع الوكالة وفقاً لتلك المعاهدة، بينما وقَّعت فلسطيناتفاق ضمانات شام
افية نافذة معقودة مع األردن واإلمارات العربية المتحدة  بها ولكنها لم تدخله حيز النفاذ. وهناك بروتوكوالت إض

ا والمغرب ومو ت وليبي ت تونس والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي والعراق والكوي د وقَّع ا. وق اني ريت
افي الخاص بإيران  افية. ويجري تطبيق البروتوكول اإلض المية على بروتوكوالت إض وجمهورية إيران اإلس

ذ  ة من ورة مؤقَّت اير  ١٦بص اني/ين انون الث ل تونس والجزائر  ٢٠١٦ك دخ اذ. ولم تُ ه حيز النف إلى حين دخول
  تى اآلن.بروتوكوليهما اإلضافيين حيز النفاذ ح

  

 
  أعضاء جامعة الدول العربية وجمهورية إيران اإلسالمية وإسرائيل. ١

لطاته، أو في ما  ٢ ع القانوني ألي بلد أو إقليم أو لس تخدمة ال تنطوي على إبداء أي رأي َمهَما كان في ما يتعلق بالوض مية المس التس
  يتعلق بتعيين حدوده.
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ط أنه ما زال هناك خالف قديم العهد وجوهري   -٥ رق األوس ات مع ممثلي دول منطقة الش وأظهرت المناقش
ط من ناحية أخرى فيما يخص تطبيق  رق األوس رائيل من ناحية والدول األخرى في منطقة الش في اآلراء بين إس

المنطقة. وتؤِكّد جميع دول المنطقة باستثناء إسرائيل أنها ضمانات الوكالة الشاملة على جميع األنشطة النووية في 
شاملة على  سل تلقائي يربط تطبيق الضمانات ال سل شار، وترى أنه ال يوجد ت جميعها أطراف في معاهدة عدم االنت
سلمية مسبقاً، وأنَّ  سوية  شاء منطقة خالية من األسلحة النووية، بإبرام ت شرق األوسط، أو إن  جميع األنشطة في ال

في حين ترى إسرائيل أنه ال يمكن تناول مسألة  ٣.من شأن هذا التطبيق أو اإلنشاء أن يساهم في إبرام تلك التسوية
تقرة، وأنه  اء ظروف أمنية إقليمية مس ايا األمن اإلقليمي، بمعزل عن إرس ائر قض مانات الوكالة، وكذلك س ض

من والحد من التسلح يمكن استئنافه في سياق عملية سالم ينبغي تناول هذه القضايا في إطار حوار إقليمي بشأن األ
ُمسندة  ٤متعددة األطراف. وبناًء على ذلك، لم يتمكن المدير العام من إحراز مزيد من التقدم في الوفاء بالوالية الـ

في  بشأن تطبيق ضمانات الوكالة الشاملة بما يغطي جميع األنشطة النووية GC(62)/RES/12إليه بمقتضى القرار 
منطقة الشرق األوسط. وسيواصل المدير العام مشاوراته وفقاً للمهام المسندة إليه بشأن التطبيق المبكر لضمانات 

  الوكالة الشاملة على جميع األنشطة النووية في منطقة الشرق األوسط.

 

اء منطقة خالية   -جيم رورية نحو إنش مانات النموذجية كخطوة ض اتفاقات الض
  وية في الشرق األوسطمن األسلحة النو

إنَّ العملية التي أسفرت عن انضمام واسع النطاق إلى معاهدة عدم االنتشار ومن ثمَّ إبرام اتفاقات ضمانات   -٦
املة على نمط الوثيقة  اء الثقة فيما يتعلق  INFCIRC/153ش بيل إرس ط هي خطوة مهمة في س رق األوس في الش

ار النووي وباألمن اإلقليمي.  ِكّل القرارات المتتالية التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بعدم االنتش وتش
 ً   لَبِنات مهمة في هذه العملية. ٥إلنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط دعما

  

  

  

 
يد من أُعِرب عن آراء عدة دول في المنطقة (اإلمارات العربية المتحدة والعراق وإيران والجمهورية العربية السورية ومصر)، بمز ٣

تى، من بينها في كلماتها التي ألقتها في اجتماع مجلس المحافظين في  بات ش يل في مناس بتمبر  ١٣التفص (الوثيقة  ٢٠١٨أيلول/س
GOV/OR.1499( تين للمؤتمر العام، المعقودة في الفترة بتمبر  ٢١إلى  ١٧، وفي الدورة العادية الثانية والس الوثيقة  – ٢٠١٨أيلول/س

GC(62)/OR.1  عودية والعراق)، والوثيقة ر والمملكة العربية الس  GC(62)/OR.4(األردن)، والوثيقة  GC(62)/OR.2(إيران ومص
 GC(62)/OR.6(تونس واإلمارات العربية المتحدة وقطر والجزائر)، والوثيقة  GC(62)/OR.5قة (عمان وليبيا واليمن ولبنان)، والوثي

  (مصر والعراق وإيران). GC(62)/OR.8(الكويت والجمهورية العربية السورية والمغرب والبحرين)، والوثيقة 

ائق  ٤ ل في الوث ي د من التفص ل بمزي رائي ، .1499GOV/OR، و/1Add./18)/84GC(-1Add./2004/61GOVأُعِرب عن موقف إس
  .GC(62)/OR.8و GC(62)/OR.3و

لحة النووية في منطقة /73/28A/RESأحدث هذه القرارات هو قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ٥ اء منطقة خالية من األس ، "إنش
َد  ذي اعتُِم ط"، ال رق األوس ت في  من خاللالش وي مبر  ٥تص انون األول/ديس اح نص ال٢٠١٨ك قرار على الموقع: . ويُت
https://undocs.org/en/A/RES/73/28 .  
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ار لعام   -٧ تعراض معاهدة عدم االنتش رق من جديد على أهمية القرار المتعلق  ٢٠١٠وأكَّد مؤتمر اس بالش
ط الذي اعتمده مؤتمر عام  ار وتمديدها، وذكَّر بتأكيد أهدافه وغاياته  ١٩٩٥األوس تعراض معاهدة عدم االنتش الس

وشدَّد المؤتمر على أنَّ القرار يظل ساري المفعول  ٢٠٠٠.٦من قِبل مؤتمر استعراض معاهدة عدم االنتشار لعام 
اركت في تقديمه الدول الوديعة لمعاهدة عدم حتى تتحقق األهداف والغايات، وأّكد من جديد بأنَّ   القرار، الذي ش

ر نتائج  ي من عناص اس ر أس ي والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية)، عنص ار (االتحاد الروس االنتش
ار لعام  تعراض وتمديد معاهدة عدم االنتش تُنِد إليه لتمديد المعاهدة إلى١٩٩٥مؤتمر اس اس الذي اس  ، ومن األس

  .١٩٩٥أجل غير مسمى بدون تصويت في عام 

شار لعام   -٨ ستعراض معاهدة عدم االنت على أهمية االضطالع بعملية تُؤدي إلى التنفيذ  ٢٠١٠وشدَّد مؤتمر ا
ط. وتحقيقاً لهذه الغاية، أيَّد المؤتمر الخطوة العملية المتمثلة في "أن  ١٩٩٥الكامل لقرار عام  رق األوس أن الش بش

اركون في تقديم قرار عام يقوم األمين  اور مع دول المنطقة، بعقد مؤتمر ١٩٩٥العام لألمم المتحدة والمش ، بالتش
، تحضره جميع دول الشرق األوسط، بشأن إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وجميع أسلحة ٢٠١٢في عام 

رية، وبدعم كامل الدمار الشامل األخرى في الشرق األوسط، على أساس ترتيبات تتوصل إليها دو ل المنطقة بحـُ
على أساس  ٢٠١٢ومشاركة تامة من جانب الدول الحائزة لألسلحة النووية" وأن "تكون اختصاصات مؤتمر عام 

  ٧".١٩٩٥قرار عام 

ار لعام   -٩ تعراض معاهدة عدم االنتش افية تهدف إلى دعم  ٢٠١٠ووافق مؤتمر اس اً على خطوات إض أيض
لحة الكيميائية  ، منها١٩٩٥تنفيذ قرار عام  لذرية ومنظمة حظر األس ية للطاقة ا لدول لة ا َلَب من الوكا "أن يُط

ية لمؤتمر عام  اس لة إعداد وثائق المعلومات األس أن طرائق  ٢٠١٢وغيرهما من المنظمات الدولية ذات الص بش
الها، م ائل إيص امل ووس لحة الدمار الش لحة النووية وغيرها من أس اء منطقة خالية من األس ع مراعاة العمل إنش

  ٨المنجز والخبرة المكتسبة في السابق."

ر أعمال مؤتمر عام   -١٠ يد جاكو الجافا، ُميّسِ يد ٢٠١٢ورداً على طلب من الس ، قدَّمت أمانة الوكالة إلى الس
التي تصف العمل الذي اضطلعت به الوكالة  ٩وثائق المعلومات األساسية ٢٠١٢الجافا في تشرين األول/أكتوبر 

  رة المكتسبة فيما يتعلق بطرائق إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في منطقة الشرق األوسط.والخب

  

  

  

 
ار لعام انظر الوثي ٦ تعراض معاهدة عدم االنتش رق .IV 2010/50NPT/CONF ,(Vol. I): الوثيقة ٢٠١٠قة الختامية لمؤتمر اس . "الش

  .١بشأن الشرق األوسط"، الفقرة  ١٩٩٥األوسط، وال سيما تنفيذ قرار عام 

يما تنفيذ قرار عام .IV 2010/50NPT/CONF ,(Vol. I)الوثيقة  ٧ ط، وال س رق األوس ط"، الفقرة  ١٩٩٥. "الش رق األوس أن الش بش
  (أ).٧الفرعية 

يما تنفيذ قرار عام .IV 2010/50NPT/CONF ,(Vol. I)الوثيقة  ٨ ط، وال س رق األوس ط"، الفقرة  ١٩٩٥. "الش رق األوس أن الش بش
  (د).٧الفرعية 

  ./1Add./10)/57GC(-1Add./2013/33GOVالوثيقة  ٩
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ار لعام   -١١ تعراض معاهدة عدم االنتش ير عمل المعاهدة، ٢٠١٥وخالل مؤتمر اس ت األطراف س تعرض ، اس
تعراض والت ُمتخذة والقرار المعتمد من قِبَل مؤتمر االس ، والوثيقة ١٩٩٥مديد لعام مع مراعاة المقررات الـ

، واالستنتاجات والتوصيات الخاصة بإجراءات المتابعة الصادرة عن ٢٠٠٠الختامية للمؤتمر االستعراضي لعام 
ي لعام  تعراض ل إلى اتفاق ٢٠١٠المؤتمر االس فة، لم يتمكَّن المؤتمر من التوص اورات مكثـّ . ورغم إجراء مش

  ١٠الختامية. بشأن الجزء الموضوعي من مسودة الوثيقة

ار لعام  ٢٠١٨و ٢٠١٧وخالل دورتي عامي   -١٢ تعراض معاهدة عدم االنتش يرية لمؤتمر اس للجنة التحض
كدت من ٢٠٢٠ لدول األطراف أ لدورتين أنَّ "ا هاتين ا كل دورة من  نا وجنيف، ذكر رئيس  ، المعقودتين في فيي

ط الذي اعتمده مؤتمر  رق األوس تعراض والتمديد لعام جديد تأييدها للقرار المتعلق بالش ، وذكَّرت ١٩٩٥االس
تعراض المعاهدة لعامي  "وخالل  ٢٠١٠.١١و ٢٠٠٠بتأكيد أهداف وغايات ذلك القرار من جانب مؤتمري اس

ار لعام  ٢٠١٩دورة عام  تعراض معاهدة عدم االنتش يرية لمؤتمر اس ، التي ُعقدت في ٢٠٢٠للجنة التحض
لة "الجهود من أجل تحقيق أهداف قرار عام نيويورك، دعا رئيس الدورة إلى  رق  ١٩٩٥مواص أن الش بش

  ١٢األوسط."

و  -١٣ ار النووي س ل للرأي القائل بأن النظام العالمي لعدم االنتش ع المتواص يتعزز أكثر  فورغم الدعم الواس
عام بشأن وضع من خالل إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط، فإن تلبية طلبات المؤتمر ال

ي اتفاق دول المنطقة فيما بينها على االلتزامات المادية التي تكون تلك الدول  مانات نموذجية تقتض اتفاقات ض
  على استعداد لتحملها في إطار اتفاق بشأن إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في منطقة الشرق األوسط.

االلتزامات المادية التي يمكن أن تشكل جزءاً من اتفاق يبرم في نهاية وقد بيَّنت تقارير المدير العام السابقة   -١٤
  المطاف حول إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط.

وما زال هناك عدم اتفاق بين دول منطقة الشرق األوسط بشأن مضمون أّيِ اتفاق إلنشاء منطقة خالية من   -١٥
رق األ لحة النووية في الش ل إلى ذلك االتفاق. ولذا فقد ال تكون األمانة في هذه األس أن طرائق التوص ط وبش وس

. ومع ١٩٩٥المرحلة في وضع يمّكنها من الشروع في إعداد االتفاقات النموذجية المنصوص عليها في قرار عام 
إيجاد األرضية  ذلك، فسوف يواصل المدير العام واألمانة التشاور والعمل مع دول منطقة الشرق األوسط من أجل

لحة  اء منطقة خالية من األس رورية نحو إنش تركة الالزمة إلعداد االتفاقات النموذجية باعتبارها خطوة ض المش
  النووية في الشرق األوسط.

  

  
 

  زء األول).(الج .2015/50NPT/CONFمن الوثيقة  ٢٩الفقرة  ١٠

ار لعام   ١١ تعراض معاهدة عدم االنتش يرية لمؤتمر اس موجز وقائعي مقدم من الرئيس (ورقة ، ٢٠٢٠الدورة األولى للجنة التحض
تعراض ٩٧)، الفقرة ٢٠١٧أيار/مايو  ٢٥( NPT/CONF.2020/PC.I/WP.40، عمل) يرية لمؤتمر اس ؛ والدورة الثانية للجنة التحض

ار لعام  أيار/مايو  ١٦( NPT/CONF.2020/PC.II/WP.41، موجز وقائعي مقدم من الرئيس (ورقة عمل)، ٢٠٢٠معاهدة عدم االنتش
 .٨٢)، الفقرة ٢٠١٨

تعراض معاه ١٢ يرية لمؤتمر اس ار لعام الدورة الثالثة للجنة التحض يات ، ٢٠٢٠دة عدم االنتش ورقة عمل مقدمة من الرئيس، توص
ار لعام  تعراض معاهدة عدم االنتش )، ٢٠١٩أيار/مايو  ١٠( NPT/CONF.2020/PC.III/WP.49، ٢٠٢٠مقدمة من الرئيس لمؤتمر اس

  .٥٨الفقرة 
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ام   -دال ذ مقرر المؤتمر الع أن GC(44)/DEC/12تنفي ة بش ال ل الوك : محف
اء  بة إلى إنش لحة التجربة ذات األهمية المحتملة بالنس منطقة خالية من األس

  النووية في الشرق األوسط

، الذي طلب فيه المؤتمر من المدير العام، GC(44)/DEC/12المقرر  ٢٠٠٠اعتمد المؤتمر العام في عام   -١٦
في جملة أمور، أن يضع جدول أعمال محفل بشأن أهمية تجربة المناطق القائمة الخالية من األسلحة النووية، بما 

ق، بالنسبة إلى إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في منطقة الشرق في ذلك تداب ير بناء الثقة وتدابير التحقـّ
  األوسط، وأن يحِدّد الطرائق التي من شأنها أن تكفل نجاحه.

ـا أشيـوكم  -١٧ ـر إليـ ـي الوثيقـا فـام، وآخرهـر العـي قدَّمها المديـة التـر السابقـي التقاريـه فـ ـ ة ـ
GOV/2018/38-GC(62)/6 ،لحة النووية في أمريكا الالتينية والكاريبي ئت فعالً مناطق خالية من األس ، فقد أُنِش

طى يا الوس يا، وأفريقيا، وآس رق آس ى معاهدة حظر  ١٣،وجنوب المحيط الهادئ، وجنوب ش على التوالي، بمقتض
لحة النووية في أمريكا الالتينية والكاريبي (معاهدة تالتيلو لحة األس اء منطقة خالية من األس لكو)، ومعاهدة إنش

لحة النووية في  اء منطقة خالية من األس النووية في جنوب المحيط الهادئ (معاهدة راروتونغا)، ومعاهدة إنش
جنوب شرق آسيا (معاهدة بانكوك)، ومعاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا)، 

طى. وتحظى تلك المناطق القائمة الخالية من ومعاهدة إ يا الوس لحة النووية في آس اء منطقة خالية من األس نش
ق الذي  األسلحة النووية بأهمية خاصة بالنسبة إلى دراسة االلتزامات المادية التي يتعين إدراجها في نظام التحقـّ

زمع تنفيذه في منطقة خالية من األسلحة النووية تُنشأ مستقبالً  ن معاهدات يـُ  في الشرق األوسط. وفي حين تتضمـّ
افية تراعي، في جملة  ن حقوقاً والتزامات إض مَّ لحة النووية بعض االختالفات وتتض اء مناطق خالية من األس إنش
ئة لمناطق  ز بها كلٌّ من المناطق المعنية، فإنَّ جميع المعاهدات الخمس المنشـِ أمور، الخصائص المعينة التي تتميـّ

ي الدول  خالية كان، وجميعها يهدف إلى كفالة خلو أراض لحة النووية تغطي مناطق كبيرة مأهولة بالس من األس
ق من عدم تحريف مواد نووية  ١٤األطراف فيها خلواً تاماً من أية أسلحة نووية؛ وتنص على قيام الوكالة بالتحقـّ

اكل المتعلقة باالمتث ّدي للمش اء آليات إقليمية تكفل التص من بروتوكوالً ينص على أن تلتزم وعلى إنش ال؛ وتتض
لحة  د أي دولة غير حائزة ألس لحة نووية ض تخدام، أس تخدام، أو التهديد باس لحة نووية بعدم اس الدول الحائزة ألس

  نووية طرف في المعاهدة المعنية المنشـِئة للمنطقة الخالية من األسلحة النووية.

  

  

  

 
لحة النووية في مناطق معيّنة غير مأهولة با ١٣ اً مناطق خالية من األس ئت أيض كان أُنش وهي أنتاركتيكا (معاهدة أنتاركتيكا)،  –لس

اء الخارجي بما في ذلك القمر  تخدام الفض اف واس تكش طة الدول في ميدان اس اء الخارجي (معاهدة المبادئ المنظمة ألنش والفض
امل  لحة الدمار الش لحة النووية وغيرها من أس ع األس ماوية األخرى)، وقاع البحار (معاهدة حظر وض على قاع البحار واألجرام الس

  والمحيطات وفي باطن أرضها).

، على الدول األطراف أن تعقد أيضاً مع ٨تشترط معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في آسيا الوسطى، بموجب المادة  ١٤
دخله حيز النفاذ، في املة الخاص بكّلٍ منها، وأن تـُ شهراً من بدء نفاذ  ١٨غضون  الوكالة بروتوكوالً إضافياً التفاق الضمانات الش

  المعاهدة.
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ام   -١٨ ا في مقّرر المؤتمر الع وص عليه ة المنص اً للوالي ة، وفق ابق نوات الس ة، في الس ان ت األم ام وق
GC(44)/DEC/12 ع جدول أعمال وتحديد أن وض ط بش رق األوس اء في منطقة الش ، بالتماس آراء الدول األعض

ة االستفادة من طرائق لعقد محفل يمكن من خالله للمشاركين من منطقة الشرق األوسط وسائر األطراف الم هتمـّ
لحة النووية في  اء منطقة خالية من األس تجارب المناطق األخرى في مجاالت من بينها بناء الثقة، فيما يخص إنش

مت الوكالة في عام  دد، عمَّ ط. وفي هذا الص رق األوس جدول أعمال مقترح (مرفق بالوثيقة  ٢٠٠٤منطقة الش
GC(48)/18لت التماس آراء الدول المعن ابقة عن ) وواص بما أُفيد به في تقارير المدير العام الس تطبيق ية، حس

  .ضمانات الوكالة في الشرق األوسط

وص عليها في الوثيقة   -١٩ تمرة التي يبذلها المدير العام عمالً بواليته المنص ب كثيرون بالجهود المس ورحَّ
GC(44)/DEC/12اورات مع دول منطقة اء ومع  . وأجرى المدير العام مزيداً من المش ط األعض رق األوس الش

وب  اهمة بناءة ص ل مس ّكِ ي إلى جعل المحفل المذكور يش أن الترتيبات التي تفض األطراف المهتمة األخرى بش
  هدف إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في منطقة الشرق األوسط.

ندة إليه بموجب المقرر   -٢٠ ، "ترتيبات لعقد محفل GC(44)/DEC/12واتّخذ المدير العام، عمالً بالوالية المس
تفادة من تجارب المناطق  ائر األطراف المهتمة االس ط وس رق األوس اركين من منطقة الش يمكن من خالله للمش
لحة النووية". وُعِقَد محفل  اء منطقة خالية من األس األخرى في بعض مجاالت، منها بناء الثقة فيما يخص إنش

أن التجربة ذات األهمية  رق الوكالة بش لحة النووية في الش اء منطقة خالية من األس بة إلى إنش المحتملة بالنس
  ١٥بمقر الوكالة الرئيسي في فيينا بالنمسا. ٢٠١١تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٢إلى  ٢١األوسط خالل الفترة من 

اء ١٦،ووفقاً لجدول األعمال المتفق عليه  -٢١ د توافق آراء الدول األعض في الوكالة  فقد كان المحفل، الذي يُجّسِ
ا  ماً للنظر في تجربة كّلٍ من أفريقيـ على أهمية إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط، مصمَّ
اء  الح من خالل إنش اء نظم أمنية إقليمية وتحقيق نزع الس يا وأوروبا وأمريكا الالتينية والكاريبي في إنش وآس

بحث الدروس المستفادة في مناطق ‘ ١’صبَّ تركيز المحفل على ما يلي: مناطق خالية من األسلحة النووية. وقد ان
اء  روعها في النظر في إنش ائدين في هذه المناطق قبل ش ياق اإلقليميين اللذين كانا س ع والس أن الوض أخرى بش

لحة النووية؛  عيد المتعدد ا‘ ٢’منطقة خالية من األس تعراض المبادئ القائمة المتفق عليها على الص ألطراف واس
كان؛  لحة النووية في مناطق العالم المأهولة بالس اء مناطق خالية من األس تعراض الجوانب النظرية ‘ ٣’إلنش واس

لحة النووية؛  اء المناطق الخمس القائمة الخالية من األس ة مع ممثلين ‘ ٤’والتطبيقية فيما يتعلق بإنش وإجراء مناقش
ل اء مناطق خالية من عن المناطق الخمس القائمة الخالية من األس جيع على إنش حة النووية حول تجربتهم في التش

ومناقشة منطقة الشرق األوسط ‘ ٥’األسلحة النووية وتفاوضهم بشأنها والتنفيذ العملي للترتيبات المتفاَوض عليها؛ 
  شرق األوسط.في هذا السياق. وتناول المحفل أيضاً األهمية المحتملة لتلك التجارب فيما يتعلق بحالة ومنطقة ال
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