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  مجلس المحافظين
 المؤتمــــــر العــــام

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 

 من جدول األعمال المؤقت للمؤتمر ٢١البند 
  )Add.1وإضافتها  GC(65)/1(الوثيقة 

 

 ضمانات الوكالة في الشرق األوسط تطبيق 

 

 تقرير من المدير العام 

  

  

مة  -ألف  مقّدِ

د قرار المؤتمر العام    -١ ــّ ة ألن تقبل جميع   ٤، في الفقرة GC(64)/RES/15أكــ ــّ من منطوقه، "الحاجة الملحــ
أنشطة نووية، كتدبير  دول الشرق األوسط على الفور تطبيق ضمانات الوكالة الكاملة النطاق على كل ما لديها من  

مهم من تدابير بناء الثقة فيما بين جميع دول المنطقة وكخطوة من أجل تعزيز الســــلم واألمن في ســــياق إنشــــاء  
  منطقة خالية من األسلحة النووية".

ــرةً إلى أن تنظر بجدية في اتخاذ  ٥ودعا القرار، في الفقرة  الخطوات  من منطوقه، "جميع األطراف المعنية مباشـ
العملية والمالئمة الالزمة لتنفيذ اقتراح إنشـاء منطقة خالية من األسـلحة النووية في الشـرق األوسـط يمكن التحقُّق  

  منها على نحو متبادل وفعَّال".

من منطوقه، "جميع دول المنطـقة أن تتـخذ تدابير ترمي إلى إنشـــــاء منطـقة خالية    ٧ودعا القرار كذلك، في الفقرة  
  النووية في الشرق األوسط، بما في ذلك اتِّخاذ تدابير بناء الثقة وتدابير التحقُّق". من األسلحة

من منطوـقه الـتأكـيد على الوالـية المنوـطة ـبالـمدير الـعام من قرارات    ١٠في الفقرة    GC(64)/RES/15وـجدَّد القرار  
مع دول الشرق األوسط من أجل    سابقة صدرت عن المؤتمر العام والمتمثِّلة في "أن يجري المزيد من المشاورات

ر لـضمانات الوكالة الكاملة النطاق على جميع األنـشطة النوويّة في المنطقة فيما يتَّـصل بإعداد   تيـسير التطبيق المبّكِ
اتفاقات نموذجيّة، كخطوة ضـروريّة نحو إنشـاء منطقة خالية من األسـلحة النوويّة في المنطقة، حسـبما هو مشـار  

 ".GC(XXXVII)/RES/627إليه في القرار 
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ر القرار في الفقرة  من منطوقه ما جاء في القرارات السـابقة للمؤتمر العام من دعوة "جميع دول المنطقة   ١١وكرَّ
  من المنطوق. ١٠في تنفيذ المهام المسندة إليه" في الفقرة إلى أن تتعاون مع المدير العام إلى أقصى حّد 

من منطوقه، "جميع الدول األخرى، ال سـيما تلك التي تتحمَّل مسـؤولية خاصـة بشـأن  ١٢ودعا القرار، في الفقرة 
  قرار".الحفاظ على السلم واألمن الدوليين، أن تقِدّم كلَّ المساعدة إلى المدير العام من خالل تيسير تنفيذ هذا ال

ب القرار   م إلى مجلس المحـافظين    ١٣، في الفقرة  GC(64)/RES/15وطـل ّدِ ام أن يـق دير الـع ه، من "الـم من منطوـق
  ) تقريراً عن تنفيذ هذا القرار".٢٠٢١وإلى المؤتمر العام في دورته العادية الخامسة والستين (

بيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق  ، وفي سياق بند جدول األعمال المعنون "تط٢٠٠٠أيلول/سبتمبر    ٢٢وفي  
ر   ، الذي طلب فيه المؤتمر العام من "المدير العام أن يتخذ GC(44)/DEC/12األوسـط"، اعتمد المؤتمر العام المقرَّ

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

ــط واألطراف المهتمة   ــرق األوس ــتراك مع دول منطقة الش ــاً من "المدير العام أن يقوم، باالش ر أيض وطلب المقرَّ
  جاحه".األخرى، بوضع جدول أعمال المحفل وتحديد الطرائق التي من شأنها أن تكفل ن

ُف ـهذا التقرير، وفقـًا لـما طلـبه المؤتمر الـعام، الخطوات التي اتـخذـها الـمدير الـعام في ســـــعـيه إلى    -٢ ويَصـــــِ
  .GC(44)/DEC/12والمقرر  GC(64)/RES/15الوفاء بالواليات التي أسندها إليه المؤتمر العام في القرار 

  

  تطبيق ضمانات الوكالة الكاملة النطاق  -باء

أكيد ما تضـــمنته القرارات المتعاقبة الصـــادرة عن المؤتمر العام من تشـــديد على  واصـــل المدير العام ت  -٣
املة الخاصـة بالوكالة على جميع األنـشطة النووية في منطقة الـشرق األوـسط وواصـل تأكيد   تطبيق الضـمانات الـش

ة يمكن أن تـساعد  كما واـصل تـشجيع طرح ودراـسة أفكار ونُُهج جديدة مجدي الواليات المـسندة إليه في هذا الـسياق.
  على المضي قُُدماً بوالياته.

، باسـتثناء إسـرائيل، أطراف في معاهدة عدم انتشـار األسـلحة ١وجميع الدول في منطقة الشـرق األوسـط  -٤
ولم تتخذ الـصومال بعُد إجراءات لعقد   النووية (معاهدة عدم االنتـشار) وقد تعهدت بقبول ـضمانات الوكالة الـشاملة.

املة مع الوكالة وفقاً لتلك المعاهدة، بينما وقَّعت فلـسطيناتفاق  املة الخاص    ٢ضـمانات ـش على اتفاق الضـمانات الـش
ُد حيز   اذ.بـها ولكنـها لم ـتدخـله بـع اـفذة معقودة مع  وهـناك بروتوك  النـف ــافـية ـن العربـية  اإلـمارات  و  ناألردوالت إضـــ

دة ا وو  البحرين وجزر القمر وجيبوتي والعراقو  المتـح االمغرب والكوـيت وليبـي انـي لٌّ من    .موريـت   تونسووقَّـعت ـك

   على بروتوكوالت إضافية ولكنها لم تُدخلها بعُد حيِّز النفاذ. الجزائر وجمهورية إيران اإلسالميةو

 
 أعضاء جامعة الدول العربية وجمهورية إيران اإلسالمية وإسرائيل. ١

و فيما يتعلق  التسـمية المسـتخدمة ال تنطوي على إبداء أي رأي َمهَما كان فيما يتعلق بالوضـع القانوني ألي بلد أو إقليم أو لسـلطاته، أ ٢
  بتعيين حدوده.



GOV/2021/36-GC(65)/14 
 ٣الصفحة 

 

وأظهرت المناقـشات مع ممثلي دول منطقة الـشرق األوـسط أنه ما زال هناك خالف قديم العهد وجوهري    -٥
لدول األخرى في منطقة الشـرق األوسـط من ناحية أخرى فيما يخص تطبيق في اآلراء بين إسـرائيل من ناحية وا

وتؤِكّد جميع دول المنطقة باـستثناء إـسرائيل أنها   ـضمانات الوكالة الـشاملة على جميع األنـشطة النووية في المنطقة.
لـسل تلقائي يربط تطبيق الضـمانات ار، وترى أنه ال يوجد تـس املة على    جميعها أطراف في معاهدة عدم االنتـش الـش

بقاً، وأنَّ   لمية مـس وية ـس لحة النووية، بإبرام تـس اء منطقة خالية من األـس ط، أو إنـش طة في الـشرق األوـس جميع األنـش
في حين ترى إسرائيل أنه ال يمكن تناول مسألة  ٣.من شأن هذا التطبيق أو اإلنشاء أن يساهم في إبرام تلك التسوية

ــايا   ــائر قض ــمانات الوكالة، وكذلك س ــتقرة، وأنه  ض ــاء ظروف أمنية إقليمية مس األمن اإلقليمي، بمعزل عن إرس
ينبغي تناول هذه القضايا في إطار حوار إقليمي بشأن األمن والحد من التسلح يمكن استئنافه في سياق عملية سالم 

بالوالية الـــــُمسندة    وبناًء على ذلك، لم يتمكن المدير العام من إحراز مزيد من التقدم في الوفاء ٤متعددة األطراف.
بشأن تطبيق ضمانات الوكالة الشاملة بما يغطي جميع األنشطة النووية في  GC(64)/RES/15إليه بمقتـضى القرار  

وـسيواـصل المدير العام مـشاوراته وفقاً للوالية المـسندة إليه بـشأن التطبيق المبكر لـضمانات   منطقة الـشرق األوـسط.
 ة النووية في منطقة الشرق األوسط.الوكالة الشاملة على جميع األنشط

  

اتفاقات الضــمانات النموذجية كخطوة ضــرورية نحو إنشــاء منطقة خالية    -جيم
  من األسلحة النووية في الشرق األوسط

إنَّ العملية التي أســـفرت عن انضـــمام واســـع النطاق إلى معاهدة عدم االنتشـــار ومن ثمَّ إبرام اتفاقات    -٦
في الـشرق األوـسط هي خطوة مهمة في ـسبيل إرـساء الثقة فيما    INFCIRC/153ـضمانات ـشاملة على نمط الوثيقة  

ّل القرارات المتـتا  يتعلق بـعدم االنتشـــــار النووي وـباألمن اإلقليمي. لـية التي اعتـمدتـها الجمعـية الـعاـمة لألمم  وتشـــــكـِ
  لَبِنات مهمة في هذه العملية. ٥المتحدة والداعمة إلنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط

ــار لعام    -٧ من جديد على أهمية القرار المتعلق بالشــرق   ٢٠١٠وأّكد مؤتمر اســتعراض معاهدة عدم االنتش
السـتعراض معاهدة عدم االنتشـار وتمديدها، وذكَّر بتأكيد أهدافه وغاياته   ١٩٩٥اعتمده مؤتمر عام األوسـط الذي 

وـشدَّد المؤتمر على أنَّ القرار يظل ـساري المفعول   ٢٠٠٠.٦من ِقبل مؤتمر اـستعراض معاهدة عدم االنتـشار لعام 
رـكت في تـقديـمه اـلدول الوديـعة لمـعاـهدة ـعدم حتى تتحقق األـهداف والـغاـيات، وأكـّد من ـجدـيد ـبأنَّ القرار، اـلذي شـــــا

 
) بمزيد من التفصـيل في مصـرو  العراقإيران واإلمارات العربية المتحدة واألردن وتم توضـيح وجهات نظر عدة دول في المنطقة ( ٣

،  )GOV/OR.1561(الوثيقة    ٢٠٢٠أيلول/ـسبتمبر   ١٧مناـسبات ـشتى، من بينها في كلماتها التي ألقتها في اجتماع مجلس المحافظين في 
ــتين للمؤتمر العام، المعقودة في الفترة  ــبتمبر  ٢٥إلى   ٢١وفي الدورة العادية الرابعة والســ  GC(64)/OR.1الوثيقة   –  ٢٠٢٠أيلول/ســ

)،  قطرو  ُعمانالجمهورية العربية الســورية و( GC(64)/OR.3(العراق ومصــر)، والوثيقة  GC(64)/OR.2(األردن والكويت)، والوثيقة 
إيران  األردن و(  GC(64)/OR.10)، والوثيقـة  الســـــعوديـة واليمنالمملكـة العربيـة  و  ولبنـان وليبيـا  الجزائر(  GC(64)/OR.4والوثيقـة  

   ).مصرو  الجمهورية العربية السورية والعراقو

ائق    ٤ ل في الوـث د من التفصــــــي ل بمزـي ، GOV/OR.1561، وGC(48)/18/Add.1-GOV/2004/61/Add.1تم توضـــــيح موقف إســـــرائـي
  .GC(64)/OR.10و GC(64)/OR.3و

، "إنشـــــاء منطـقة خالية من األســـــلحة النووية في منطقة  A/RES/75/33أحدث هذه القرارات هو قرار الجمعـية الـعامة لألمم المتـحدة  ٥
  ويُتاح نص القرار على الموقع:  .٢٠٢٠كانون األول/ديســـــمبر  ٧الشـــــرق األوســـــط"، الذي اعتُِمَد من خالل التصـــــويت عليه في 

3https://undocs.org/ar/A/RES/75/3.  

"الشـــرق   NPT/CONF.2010/50 (Vol. I), IVالوثيقة   :٢٠١٠انظر الوثيقة الختامية لمؤتمر اســـتعراض معاهدة عدم االنتشـــار لعام  ٦
  .١بشأن الشرق األوسط"، الفقرة   ١٩٩٥ام األوسط، وال سيما تنفيذ قرار ع
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االنتشــار (االتحاد الروســي والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية)، عنصــر أســاســي من عناصــر نتائج  
ــار لعام   ــتعراض وتمديد معاهدة عدم االنتش ــتُنِد إليه لتمديد المعاهدة إلى  ١٩٩٥مؤتمر اس ، ومن األســاس الذي اس

  .١٩٩٥تصويت في عام  أجل غير مسمى بدون

على أهمية االضـــطالع بعملية تُؤدي إلى   ٢٠١٠وشـــدَّد مؤتمر اســـتعراض معاهدة عدم االنتشـــار لعام    -٨
ــرق األوســط. ١٩٩٥التنفيذ الكامل لقرار عام  ــأن الش وتحقيقاً لهذه الغاية، أيَّد المؤتمر الخطوة العملية المتمثلة   بش

، بالتشــــاور مع دول المنطقة، بعقد  ١٩٩٥ة والمشــــاركون في تقديم قرار  في "أن يقوم األمين العام لألمم المتحد
، تحـضره جميع دول الـشرق األوـسط، بـشأن إنـشاء منطقة خالية من األـسلحة النووية وجميع  ٢٠١٢مؤتمر في عام 

رية، وبد عم أسلحة الدمار الشامل األخرى في الشرق األوسط، على أساس ترتيبات تتوصل إليها دول المنطقة بحــُ
على   ٢٠١٢كامل ومـشاركة تامة من جانب الدول الحائزة لألـسلحة النووية" وأن "تكون اختـصاـصات مؤتمر عام 

  ٧".١٩٩٥أساس قرار 

أيضـاً على خطوات إضـافية تهدف إلى دعم  ٢٠١٠ووافق مؤتمر اسـتعراض معاهدة عدم االنتشـار لعام   -٩
ذ قرار ـعام   ة ا١٩٩٥تنفـي اـل َب من الوـك ا "أن يُطلـَ ائـية  ، منـه ذرـية ومنظـمة حظر األســـــلـحة الكيمـي ة للـطاـقة اـل دولـي ـل

بشــأن طرائق   ٢٠١٢وغيرهما من المنظمات الدولية ذات الصــلة إعداد وثائق المعلومات األســاســية لمؤتمر عام 
إنشــاء منطقة خالية من األســلحة النووية وغيرها من أســلحة الدمار الشــامل ووســائل إيصــالها، مع مراعاة العمل  

  ٨السابق."خبرة المكتسبة في المنجز وال

ر أعمال مؤتمر عام   -١٠ ، قدَّمت أمانة الوكالة إلى السـيد ٢٠١٢ورداً على طلب من السـيد جاكو الجافا، ُميسـِّ
ية ٢٠١٢الجافا في تـشرين األول/أكتوبر   اـس التي تصـف العمل الذي اضـطلعت به الوكالة    ٩وثائق المعلومات األـس

  األسلحة النووية في منطقة الشرق األوسط. بطرائق إنشاء منطقة خالية منوالخبرة المكتسبة فيما يتعلق 

ار لعام   -١١ تعراض معاهدة عدم االنتـش ير عمل المعاهدة،  ٢٠١٥وخالل مؤتمر اـس تعرضـت األطراف ـس ، اـس
، والوثيقة  ١٩٩٥مع مراعاة المقررات الـــــــــُمتخذة والقرار المعتمد من قِبَل مؤتمر االســــتعراض والتمديد لعام  

، واالـستنتاجات والتوـصيات الخاـصة بإجراءات المتابعة الـصادرة عن ٢٠٠٠لختامية للمؤتمر االـستعراـضي لعام  ا
فة، لم يتمكَّن المؤتمر من التوصـل إلى اتفاق   .٢٠١٠المؤتمر االسـتعراضـي لعام  ــّ ورغم إجراء مشـاورات مكثــــ

  ١٠بشأن الجزء الموضوعي من مسودة الوثيقة الختامية.

ــار لعام   ٢٠١٨و ٢٠١٧تي عامي  وخالل دور  -١٢ ــتعراض معاهدة عدم االنتش للجنة التحضــيرية لمؤتمر اس
دول األطراف أـكدت من  ٢٠٢٠ دورتين أنَّ "اـل اتين اـل ل دورة من ـه ا وجنيف، ذكر رئيس ـك ، المعقودتين في فييـن

، وذكَّرت  ١٩٩٥جديد تأييدها للقرار المتعلق بالشـــرق األوســـط الذي اعتمده مؤتمر االســـتعراض والتمديد لعام 

 
بشأن الشرق األوسط"، الفقرة الفرعية    ١٩٩٥"الشرق األوسط، وال سيما تنفيذ قرار عام   .NPT/CONF.2010/50 (Vol. I), IVالوثيقة   ٧
  (أ).٧

شرق األوسط"، الفقرة الفرعية  بشأن ال  ١٩٩٥"الشرق األوسط، وال سيما تنفيذ قرار عام   .NPT/CONF.2010/50 (Vol. I), IVالوثيقة   ٨
  (د).٧

  .GC(57)/10/Add.1-GOV/2013/33/Add.1الوثيقة  ٩

  (الجزء األول). NPT/CONF.2015/50من الوثيقة   ٢٩الفقرة  ١٠
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وخالل    ١١."٢٠١٠و  ٢٠٠٠بـتأكـيد أـهداف وـغاـيات ذـلك القرار من ـجاـنب مؤتمري اســـــتعراض المـعاـهدة لـعامي  
، التي ُعـقدت في  ٢٠٢٠للجـنة التحضـــــيرـية لمؤتمر اســـــتعراض مـعاـهدة ـعدم االنتشـــــار لـعام  ٢٠١٩دورة ـعام  

بشـــــأن الشـــــرق    ١٩٩٥نيويورك، دـعا رئيس اـلدورة إلى مواصــــــلة "الجهود من أـجل تحقيق أـهداف قرار ـعام  
  ١٢األوسط."

ه إلى الوكالة من طرف وكيلة األمين الع  -١٣ ــؤون  ورداً على طلب ُوِجّ ــامية لشـ ام لألمم المتحدة والممثلة السـ
نزع الـسالح، الـسيدة إيزومي ناكاميتـسو، بالنيابة عن األمين العام لألمم المتحدة، عمالً بمقرر الجمعية العامة لألمم  

بتمبر  ٧٣/٥٤٦المتحدة   ية تصـف العمل الذي ـسبق   ٢٠١٩، قدَّمت أمانة الوكالة في أيلول/ـس اـس وثائق معلومات أـس
أن اضـطلعت به بشـأن طرائق تطبيق الضـمانات في الشـرق األوسـط ودورها بموجب المعاهدات المبرمة  للوكالة  

، ٢٠١٩ضــرت في تشــرين الثاني/نوفمبر  ، وح١٣اإلقليميةبشــأن المناطق الخالية من األســلحة النووية والترتيبات  
من أســلحة الدمار الشــامل في    بصــفة مراقب، المؤتمر المعني بإنشــاء منطقة خالية من األســلحة النووية وغيرها

  الشرق األوسط، الذي ُعقد في المقر الرئيسي لألمم المتحدة.

ورغم الدعم الواـسع المتواـصل للرأي القائل بأن النظام العالمي لعدم االنتـشار النووي ـسو يتعزز أكثر من    -١٤
ات المؤتمر العام بشــأن وضــع  خالل إنشــاء منطقة خالية من األســلحة النووية في الشــرق األوســط، فإن تلبية طلب

ــي اتفاق دول المنطقة فيما بينها على االلتزامات المادية التي تكون تلك الدول   ــمانات نموذجية تقتضــ اتفاقات ضــ
  على استعداد لتحملها في إطار اتفاق بشأن إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في منطقة الشرق األوسط.

لعام الســـابقة االلتزامات المادية التي يمكن أن تشـــكل جزءاً من اتفاق يبرم في  وقد بيَّنت تقارير المدير ا  -١٥
  نهاية المطاف حول إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط.

وما زال هناك عدم اتفاق بين دول منطقة الشـرق األوسـط بشـأن مضـمون أّيِ اتفاق إلنشـاء منطقة خالية    -١٦
ولذا فقد ال تكون األمانة في هذه  ة في الـشرق األوـسط وبـشأن طرائق التوـصل إلى ذلك االتفاق.من األـسلحة النووي

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

ــلحة  ــاء منطقة خالية من األس ــتركة الالزمة إلعداد االتفاقات النموذجية باعتبارها خطوة ضــرورية نحو إنش المش
  النووية في الشرق األوسط.

  

  

 
موجز وقائعي مقدم من الرئيس (ورقة ،  ٢٠٢٠الدورة األولى للجنة التحضــيرية لمؤتمر اســتعراض معاهدة عدم االنتشــار في عام  ١١

؛ اـلدورة الـثانـية للجـنة التحضـــــيرـية لمؤتمر اســـــتعراض  ٩٧)، الفقرة  ٢٠١٧أـيار/ـمايو    ٢٥(  NPT/CONF.2020/PC.I/WP.40،  عـمل)
أيار/مايو   ١٦( NPT/CONF.2020/PC.II/WP.41،  (ورقة عمل) موجز وقائعي مقدم من الرئيس،  ٢٠٢٠معاهدة عدم االنتشـار في عام 

   .٨٢)، الفقرة  ٢٠١٨

ــار  الدورة الثالثة للجنة ١٢ ــتعراض معاهدة عدم االنتشـ ــيرية لمؤتمر اسـ ــيات الرئيس ٢٠٢٠لعام التحضـ ، "ورقة عمل الرئيس، توصـ
ــار لعام  ــتعراض معاهدة عدم االنتشــ )، الفقرة ٢٠١٩أيار/مايو   ١٠، (NPT/CONF.2020/PC.III/WP.49"، الوثيقة  ٢٠٢٠لمؤتمر اســ

٥٨.  

  .GOV/INF/2019/11انظر الوثيقة  ١٣
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محفل الوكالة بشأن التجربة   :GC(44)/DEC/12تنفيذ مقرر المؤتمر العام     -دال
بالنسـبة إلى إنشـاء منطقة خالية من األسـلحة النووية في  ذات األهمية المحتملة 

  الشرق األوسط

، اـلذي طـلب فـيه المؤتمر من الـمدير الـعام،  GC(44)/DEC/12المقرر    ٢٠٠٠اعتـمد المؤتمر الـعام في ـعام    -١٧
ة، بما  في جملة أمور، أن يضـع جدول أعمال محفل بـشأن أهمية تجربة المناطق القائمة الخالية من األـسلحة النووي

ق، بالنـسبة إلى إنـشاء منطقة خالية من األـسلحة النووية في منطقة الـشرق   في ذلك تدابير بناء الثقة وتدابير التحقــــــّ
  األوسط، وأن يحِدّد الطرائق التي من شأنها أن تكفل نجاحه.

ــابـقة التي ـقدَّمـها الـمدير الـعام، وآخرـها في الوثيـقة    -١٨ -GOV/2020/38وكـما أشـــــير إلـيه في التـقارير الســـ

GC(64)/11  ئت فعالً مناطق خالية من األســلحة النووية في أمريكا الالتينية والكاريبي، وجنوب المحيط ، فقد أُنشــِ
، على التوالي، بمقتضـى معاهدة حظر األسـلحة النووية  ١٤الهادئ، وجنوب شـرق آسـيا، وأفريقيا، وآسـيا الوسـطى

لكو)، ومعاهدة إنشـــاء منطقة خالية من األســـلحة النووية في جنوب  في أمريكا الالتينية والكاريبي (معاهدة تالتيلو
ــيا   ــلحة النووية في جنوب شـــرق آسـ ــاء منطقة خالية من األسـ المحيط الهادئ (معاهدة راروتونغا)، ومعاهدة إنشـ

نشــاء  (معاهدة بانكوك)، ومعاهدة إنشــاء منطقة خالية من األســلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا)، ومعاهدة إ
وتحظى تلك المناطق القائمة الخالية من األســـلحة النووية    منطقة خالية من األســـلحة النووية في آســـيا الوســـطى.

زمع تنفيذه في   ق الذي يــــُ بأهمية خاصة بالنسبة إلى دراسة االلتزامات المادية التي يتعين إدراجها في نظام التحقــــّ
تقبالً  أ مـس ن معاهدات إنـشاء مناطق    في الـشرق األوـسط.منطقة خالية من األـسلحة النووية تُنـش ــّ وفي حين تتضـمــــ

ـخالـية من األســـــلـحة النووـية بعض االختالـفات وتتضـــــمَّن حقوـقاً والتزاـمات إضـــــافـية تراعي، في جمـلة أمور،  
ئة لمناطق خالية ــِ ز بها كلٌّ من المناطق المعنية، فإنَّ جميع المعاهدات الخمس المنشـ ــّ   الخصائص المعينة التي تتميـ
من األـسلحة النووية تغطي مناطق كبيرة مأهولة بالـسكان، وجميعها يهدف إلى كفالة خلو أراـضي الدول األطراف  

وعلى إنشاء    ١٥فيها خلواً تاماً من أية أسلحة نووية؛ وتنص على قيام الوكالة بالتحقــّق من عدم تحريف مواد نووية
ثال؛ وتتضــمن بروتوكوالً ينص على أن تلتزم الدول الحائزة  آليات إقليمية تكفل التصــّدي للمشــاكل المتعلقة باالمت

ألـسلحة نووية بعدم استخدام، أو التهديد باستخدام، أسلحة نووية ضد أي دولة غير حائزة ألسلحة نووية طرف في 
  المعاهدة المعنية المنشـِئة للمنطقة الخالية من األسلحة النووية.

ة،  -١٩ ــابـق ة، في الســـــنوات الســـ اـن اـمت األـم ام    وـق ا في مقّرر المؤتمر الـع ة المنصـــــوص عليـه للوالـي اً  وفـق
(GC(44)/DEC/12)  أن وضـع جدول أعمال وتحديد ، بالتماس آراء الدول األعضـاء في منطقة الـشرق األوـسط بـش

ة االستفادة من   ــّ طرائق لعقد محفل يمكن من خالله للمشاركين من منطقة الشرق األوسط وسائر األطراف المهتمــ
ق األخرى في مجاالت من بينها بناء الثقة، فيما يخص إنشــاء منطقة خالية من األســلحة النووية في  تجارب المناط

ــط. ــرق األوسـ ــدد، عمَّمت الوكالة في عام  منطقة الشـ جدول أعمال مقترح (مرفق بالوثيقة   ٢٠٠٤وفي هذا الصـ

 
وهي أنتاركتيكا (معاهدة أنتاركتيكا)،  –اطق خالية من األســـلحة النووية في مناطق معيّنة غير مأهولة بالســـكان  أُنشـــئت أيضـــاً من ١٤

والفضـــاء الخارجي (معاهدة المبادئ المنظمة ألنشـــطة الدول في ميدان اســـتكشـــاف واســـتخدام الفضـــاء الخارجي بما في ذلك القمر  
هدة حظر وضــع األســلحة النووية وغيرها من أســلحة الدمار الشــامل على قاع البحار واألجرام الســماوية األخرى)، وقاع البحار (معا

  والمحيطات وفي باطن أرضها).

، على الدول األطراف أن تعقد أيـضاً مع ٨تـشترط معاهدة إنـشاء منطقة خالية من األـسلحة النووية في آـسيا الوـسطى، بموجب المادة  ١٥
دخله حيز النفاذ، في غضـون  الوكالة بروتوكوالً إضـافياً  ــُ شـهراً من بدء نفاذ   ١٨التفاق الضـمانات الشـاملة الخاص بكّلٍ منها، وأن تــــ

  المعاهدة.
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GC(48)/18( ــبما أُفيد به في تقارير الم ــلت التماس آراء الدول المعنية، حسـ ــابقة عن وواصـ تطبيق دير العام السـ
  .ضمانات الوكالة في الشرق األوسط

ورحَّب كثيرون بالجهود المســــتمرة التي يبذلها المدير العام عمالً بواليته المنصــــوص عليها في الوثيقة    -٢٠
GC(44)/DEC/12.   وأجرى المدير العام مزيداً من المشــاورات مع دول منطقة الشــرق األوســط األعضــاء ومع

ل مســاهمة بناءة صــوب   ــّكِ األطراف المهتمة األخرى بشــأن الترتيبات التي تفضــي إلى جعل المحفل المذكور يش
  تحقيق هدف إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في منطقة الشرق األوسط.

ــندة إليه بموجب المقرر    -٢١ عقد محفل  ، "ترتيبات لGC(44)/DEC/12واتّخذ المدير العام، عمالً بالوالية المسـ
يمكن من خالله للمشــاركين من منطقة الشــرق األوســط وســائر األطراف المهتمة االســتفادة من تجارب المناطق  

وُعِقَد محفل   األخرى في بعض مجاالت، منها بناء الثقة فيما يخص إنشــــاء منطقة خالية من األســــلحة النووية".
إنشـــاء منطقة خالية من األســـلحة النووية في الشـــرق    الوكالة بشـــأن التجربة ذات األهمية المحتملة بالنســـبة إلى

  ١٦بمقر الوكالة الرئيسي في فيينا بالنمسا. ٢٠١١تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٢إلى  ٢١األوسط خالل الفترة من 

د توافق آراء اـلدول األعضـــــاء في  ١٧ووفـقاً لـجدول األعـمال المتفق علـيه  -٢٢ ، فـقد ـكان المحـفل، اـلذي يُجســـــِّ
ماً للنظر في تجربة كّلٍ من  الوكالة على أه ط، مصـمَّ لحة النووية في الـشرق األوـس اء منطقة خالية من األـس مية إنـش

ــا وآسـيا وأوروبا وأمريكا الالتينية والكاريبي في إنشـاء نظم أمنية إقليمية وتحقيق نزع السـالح من خالل   أفريقيــــ
‘ بحث الدروس المسـتفادة في  ١’ على ما يلي:وقد انصـبَّ تركيز المحفل   إنشـاء مناطق خالية من األسـلحة النووية.

مناطق أخرى بشــأن الوضــع والســياق اإلقليميين اللذين كانا ســائدين في هذه المناطق قبل شــروعها في النظر في  
ــلحة النووية؛ ’ ــاء منطقة خالية من األسـ ــعيد المتعدد  ٢إنشـ ــتعراض المبادئ القائمة المتفق عليها على الصـ ‘ واسـ

اء مناط كان؛ ’األطراف إلنـش لحة النووية في مناطق العالم المأهولة بالـس تعراض الجوانب  ٣ق خالية من األـس ‘ واـس
‘ وإجراء مناقـشة مع  ٤النظرية والتطبيقية فيما يتعلق بإنـشاء المناطق الخمس القائمة الخالية من األـسلحة النووية؛ ’

ــلحة النووية حول تجر ــاء مناطق  ممثلين عن المناطق الخمس القائمة الخالية من األسـ ــجيع على إنشـ بتهم في التشـ
ــأنها والتنفيذ العملي للترتيبات المتفاَوض عليها؛ ’ ‘ ومناقشـــة منطقة  ٥خالية من األســـلحة النووية وتفاوضـــهم بشـ

وتناول المحفل أيضــاً األهمية المحتملة لتلك التجارب فيما يتعلق بحالة ومنطقة   الشــرق األوســط في هذا الســياق.
  الشرق األوسط.
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