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ةنكلیزیاإلاألصل:   

 مجلس المحافظین
 المؤتمــــــر العــــام

 فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
 من جدول األعمال المؤقت للمؤتمر 20البند 

 )Add.1وإضافتھا  GC(66)/1(الوثیقة 
 

 ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة تطبیق 
 في الشرق األوسط

 

 تقریر من المدیر العام

 

    ِّ   مقد  مة -ألف
ام   -1 ُّ                      أكـ د قرار المؤتمر الـع   GC(65)/RES/14  ل جمیع    4، في الفقرة ة الملحـ ة ألن تقـب ھ، "الحـاـج َّ                من منطوـق                         

النطاق على كل ما لدیھا من أنشطة نوویة، كتدبیر  دول الشرق األوسط على الفور تطبیق ضمانات الوكالة الكاملة  
مھم من تدابیر بناء الثقة فیما بین جمیع دول المنطقة وكخطوة من أجل تعزیز الســــلم واألمن في ســــیاق إنشــــاء  

 منطقة خالیة من األسلحة النوویة".

ــرة  إلى أن تنظر ب  5ودعا القرار، في الفقرة  جدیة في اتخاذ الخطوات                                        ً               من منطوقھ، "جمیع األطراف المعنیة مباشـ
                                                                                                   ُّ   العملیة والمالئمة الالزمة لتنفیذ اقتراح إنشـاء منطقة خالیة من األسـلحة النوویة في الشـرق األوسـط یمكن التحق ق  

َّ    منھا على نحو متبادل وفع ال".                         

منطـقة خالـیة من منطوقھ، "جمیع دول المنطـقة أن تتـخذ تدابیر ترمي إلى إنشـــــاء   7ودعا القرار كذلك، في الفقرة  
                                                ِّ                                   ُّ   من األسلحة النوویة في الشرق األوسط، بما في ذلك ات  خاذ تدابیر بناء الثقة وتدابیر التحق ق".

من منطوقھ تأكید الوالیة المسندة إلى المدیر العام في قرارات سابقة   10في الفقرة    GC(65)/RES/14   َّ          وجد د القرار  
المزید من المشاورات مع دول الشرق األوسط من أجل تیسیر                               ِّ                صدرت عن المؤتمر العام والمتمث  لة في "أن یجري  

ــل بإعداد   ــطة النووی ة في المنطقة فیما یت صــ ــمانات الوكالة الكاملة النطاق على جمیع األنشــ ِّ                                                       ّ                    َّ           التطبیق المبك  ر لضــ              
اتفاقات نموذجیة، كخطوة ضـروریة نحو إنشـاء منطقة خالیة من األسـلحة النوویة في المنطقة، حسـبما ھو مشـار  

 ".GC(XXXVII)/RES/627یھ في القرار إل
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َّ                   وكر ر القرار في الفقرة  من منطوقھ ما جاء في القرارات السـابقة للمؤتمر العام من دعوة "جمیع دول المنطقة    11   
 من المنطوق. 10                 ٍّ                                         العام إلى أقصى حد   في تنفیذ المھام المسندة إلیھ" في الفقرة إلى أن تتعاون مع المدیر 

                                                  َّ                    من منطوقھ، "جمیع الدول األخرى، ال سـیما تلك التي تتحم ل مسـؤولیة خاصـة بشـأن   12ودعا القرار، في الفقرة 
َّ                                 الحفاظ على السلم واألمن الدولیین، أن تقد  م كل  المساعدة إلى المدیر العام من خال  ل تیسیر تنفیذ ھذا القرار".                                      ِ ّ    

ب القرار   د  م إلى مجلس المحـافظین    13، في الفقرة  GC(65)/RES/14وطـل ام أن یـق دیر الـع ھ، من "الـم                                   ِّ                      من منطوـق
         ً                      ) تقریرا  عن تنفیذ ھذا القرار".2022وإلى المؤتمر العام في دورتھ العادیة السادسة والستین (

األعمال المعنون "تطبیق ـضمانات الوكالة في منطقة الـشرق    ، وفي ـسیاق بند جدول2000أیلول/ـسبتمبر    22وفي  
َّ   األوسـط"، اعتمد المؤتمر العام المقر ر                                    GC(44)/DEC/12 الذي طلب فیھ المؤتمر العام من "المدیر العام أن یتخذ ،

فادة  الترتیبات الالزمة لعقد محفل یمكن في سیاقھ للمشاركین من الشرق األوسط واألطراف األخرى المھتمة االست
 من خبرات المناطق األخرى، بما في ذلك في مجال بناء الثقة المتصلة بإنشاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة".

ــط واألطراف المھتمة   ــرق األوس ــتراك مع دول منطقة الش ــا  من "المدیر العام أن یقوم، باالش َّ      ً                                                                              وطلب المقر ر أیض           
 ي من شأنھا أن تكفل نجاحھ".األخرى، بوضع جدول أعمال المحفل وتحدید الطرائق الت

ف  ـھذا التقریر، وفـقا  لـما طلـبھ المؤتمر الـعام، الخطوات التي اتـخذـھا الـمدیر الـعام في ســـــعـیھ إلى   -2 ُ                  ً                                                                       وی صـــــ   ِ  َ  
 .GC(44)/DEC/12والمقرر  GC(65)/RES/14الوفاء بالوالیات التي أسندھا إلیھ المؤتمر العام في القرار 

 

 النطاقتطبیق ضمانات الوكالة الكاملة  -باء
واصـــل المدیر العام تأكید ما تضـــمنتھ القرارات المتعاقبة الصـــادرة عن المؤتمر العام من تشـــدید على   -3

املة الخاصـة بالوكالة على جمیع األنـشطة النوویة في منطقة الـشرق األوـسط وواصـل تأكید   تطبیق الضـمانات الـش
ُ                             دراـسة أفكار ون ھ ج جدیدة مجدیة یمكن أن تـساعد  كما واـصل تـشجیع طرح و الوالیات المـسندة إلیھ في ھذا الـسیاق.  ُ              

ُ  ً         على المضي ق د ما  بوالیاتھ.  ُ            

، باســتثناء إســرائیل، أطراف في معاھدة عدم انتشــار األســلحة  1وجمیع الدول في منطقة الشــرق األوســط -4
           ُ               الـصومال بعد  إجراءات لعقد  ولم تتخذ  النوویة (معاھدة عدم االنتـشار) وقد تعھدت بقبول ـضمانات الوكالة الـشاملة.
املة مع الوكالة وفقا  لتلك المعاھدة، بینما وق عت فلـسطین املة الخاص    2                                  ً                        َّ          اتفاق ضـمانات ـش على اتفاق الضـمانات الـش

اـفذة معقودة مع                          ُ            بـھا ولكنـھا لم ـتدخـلھ بـعد  حیز النـفاذ. ــافـیة ـن واإلـمارات العربـیة  األردن  وھـناك بروتوكوالت إضـــ
دة اوالبحرین وجزر القمر وجیبوتي والعراق  و  المتـح انـی ا والمغرب وموریـت ت ولیبـی ل  من    .الكوـی ٌّ     ووق ـعت ـك   تونس   َّ     

                                  ُ         ُ   ِّ         على بروتوكوالت إضافیة ولكنھا لم ت دخلھا بعد  حی  ز النفاذ.الجزائر وجمھوریة إیران اإلسالمیة و

 
 أعضاء جامعة الدول العربیة وجمھوریة إیران اإلسالمیة وإسرائیل. 1
القانوني ألي بلد أو إقلیم أو لسـلطاتھ، أو فیما یتعلق                                               َ  َ                        التسـمیة المسـتخدمة ال تنطوي على إبداء أي رأي م ھم ا كان فیما یتعلق بالوضـع 2

 بتعیین حدوده.
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ف قدیم العھد وجوھري  وأظھرت المناقـشات مع ممثلي دول منطقة الـشرق األوـسط أنھ ما زال ھناك خال -5
في اآلراء بین إسـرائیل من ناحیة والدول األخرى في منطقة الشـرق األوسـط من ناحیة أخرى فیما یخص تطبیق 

ّ                                          وتؤك  د جمیع دول المنطقة باـستثناء إـسرائیل أنھا   ـضمانات الوكالة الـشاملة على جمیع األنـشطة النوویة في المنطقة. ِ    
املة على  جمیعھا أطراف في معاھدة عدم االنتشـ  ل تلقائي یربط تطبیق الضـمانات الـش لـس ار، وترى أنھ ال یوجد تـس

بقا ، وأن    لمیة مـس ویة ـس لحة النوویة، بإبرام تـس اء منطقة خالیة من األـس ط، أو إنـش رق األوـس َّ  جمیع األنـشطة في الـش      ً                                                                                            
ال یمكن تناول مســألة   َّ                   أم ا إســرائیل فترى أنھ 3 .من شــأن ھذا التطبیق أو اإلنشــاء أن یســاھم في إبرام تلك التســویة

ــتقرة، وأنھ   ــاء ظروف أمنیة إقلیمیة مس ــایا األمن اإلقلیمي، بمعزل عن إرس ــائر قض ــمانات الوكالة، وكذلك س ض
ینبغي تناول ھذه القضایا في إطار حوار إقلیمي بشأن األمن والحد من التسلح یمكن استئنافھ في سیاق عملیة سالم 

ً             وبـناء  على ذـلك، لم4 متـعددة األطراف.                                                                 ُ      یتمكن الـمدیر الـعام من إحراز مزـید من التـقدم في الوـفاء ـبالوالـیة الم ســــــندة        
بشأن تطبیق ضمانات الوكالة الشاملة بما یغطي جمیع األنشطة النوویة في  GC(65)/RES/14إلیھ بمقتـضى القرار  

تطبیق المبكر لـضمانات                                    ً                             وـسیواـصل المدیر العام مـشاوراتھ وفقا  للوالیة المـسندة إلیھ بـشأن ال منطقة الـشرق األوـسط.
 الوكالة الشاملة على جمیع األنشطة النوویة في منطقة الشرق األوسط.

 

اتفاقات الضــمانات النموذجیة كخطوة ضــروریة نحو إنشــاء منطقة خالیة   -جیم
 من األسلحة النوویة في الشرق األوسط

َّ                                                             إن  العملیة التي أســـفرت عن انضـــمام واســـع النطاق إلى معاھدة عدم االن -6            َّ                تشـــار ومن ثم  إبرام اتفاقات    
في الـشرق األوـسط ھي خطوة مھمة في ـسبیل إرـساء الثقة فیما    INFCIRC/153ـضمانات ـشاملة على نمط الوثیقة  

ّ                                                        وتشـــــكـ  ل القرارات المتـتالـیة التي اعتـمدتـھا الجمعـیة الـعامة لألمم   یتعلق بـعدم االنتشـــــار النووي وباألمن اإلقلیمي. ِ    
  َ ِ                        ل ب نات مھمة في ھذه العملیة. 5طقة خالیة من األسلحة النوویة في الشرق األوسطالمتحدة والداعمة إلنشاء من

 

 

 
                                            ٍ                                                                   أعرـبت ـعدة دول في المنطـقة عن وجـھات نظرـھا بمزـید  من التفصــــــیل بطرق متـعددة منـھا البـیاـنات التي أدـلت بـھا خالل اجتـماـعات    3

(اإلمارات العربیة المتحدة وقطر ومـصر) والوثیقة  GOV/OR.1600الوثیقة  -  2021أیلول/ـسبتمبر    16مجلس المحافظین المعقودة في 
GOV/OR.1601 إلســالمیة والعراق والجمھوریة العربیة الســوریة)، وفي الدورة العادیة الخامســة والســتین للمؤتمر  (جمھوریة إیران ا

 GC(65)/OR.2(المملكة العربیة الســـعودیة)، والوثیقة   GC(65)/OR.1الوثیقة  -  2021أیلول/ســـبتمبر    24إلى   20العام، في الفترة من 
(الجمھوریة   GC(65)/OR.6(األردن والعراق وقطر)، والوثیقة   GC(65)/OR.5(البحرین)، والوثیقة  GC(65)/OR.4(مصــر)، والوثیقة  

(تونس) والوثیقة  GC(65)/OR.8(عمان والجزائر ولیبیا والكویت والیمن)، والوثیقة   GC(65)/OR.7العربیة السـوریة ولبنان)، والوثیقة 
GC(65)/OR.11 ة العربیة السوریة وتونس).(مصر ولیبیا وجمھوریة إیران اإلسالمیة والعراق والجمھوری  

، GC(65)/OR.7، وGC(48)/18/Add.1-GOV/2004/61/Add.1أعربـت إســـــرائیـل عن موقفھـا بمزیـد من التفصـــــیـل في الوثـائق    4
 .GC(65)/OR.11و
منطـقة ، "إنشـــــاء منطـقة خالـیة من األســـــلـحة النوویة في A/RES/76/20أحدث ھذه القرارات ھو قرار الجمعـیة الـعامة لألمم المتـحدة  5

ــویت علیھ في  ــط"، الذي اعت م د  من خالل التص ــرق األوس ــمبر   6                      ُ ِ َ                        الش ویمكن االطالع على نص القرار عبر   .2021كانون األول/دیس
 https://undocs.org/ar/A/RES/76/20الرابط:  
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َّ                                        وأك د مؤتمر اـستعراض معاھدة عدم االنتـشار لعام  -7 من جدید أھمیة القرار المتعلق بالـشرق األوـسط    2010   
َّ   الســتعراض معاھدة عدم االنتشــار وتمدیدھا، وذك ر    1995الذي اعتمده مؤتمر عام                            ِ    بتأكید أھدافھ وغایاتھ من ق بل                                          

ــار لعام   َّ                              وشــد د المؤتمر على أن  القرار یظل ســاري المفعول حتى  6 .2000مؤتمر اســتعراض معاھدة عدم االنتش                 َّ   
َّ                                                                 تتحقق األھداف والغایات، وأك د من جدید أن  القرار، الذي ـشاركت في تقدیمھ الدول الودیعة لمعاھدة عدم االنتـشار               َّ                           

مملكة المتحدة والوالیات المتحدة األمریكیة)، عنصـــر أســـاســـي من عناصـــر نتائج مؤتمر  (االتحاد الروســـي وال
                    ُ ِ                                   ، ومن األسـاس الذي اسـت ن د إلیھ لتمدید المعاھدة إلى أجل غیر 1995اسـتعراض وتمدید معاھدة عدم االنتشـار لعام 

 .1995مسمى دون تصویت في عام 

                         ُ                 على أھمیة االضطالع بعملیة ت ؤدي إلى التنفیذ    2010االنتشار لعام     َّ                            وشد د مؤتمر استعراض معاھدة عدم   -8
       ً                َّ                                         وتحقیقا  لھذه الغایة، أی د المؤتمر الخطوة العملیة المتمثلة في "أن  بشــأن الشــرق األوســط.  1995الكامل لقرار عام 

اركون في رعایة قرار عام  اور مع دول ال1995یقوم األمین العام لألمم المتحدة والمـش منطقة، بعقد مؤتمر  ، بالتـش
، تحـضره جمیع دول الـشرق األوـسط، بـشأن إنـشاء منطقة خالیة من األـسلحة النوویة وجمیع أـسلحة  2012في عام 

الدمار الشـامل األخرى في الشـرق األوسـط، على أسـاس ترتیبات تتوصـل إلیھا دول المنطقة بحریة، وبدعم كامل  
على أســاس    2012نوویة" وأن "تكون اختصــاصــات مؤتمر  ومشــاركة تامة من جانب الدول الحائزة لألســلحة ال

 7".1995قرار 

    ً                               أیضـا  على خطوات إضـافیة تھدف إلى دعم   2010ووافق مؤتمر اسـتعراض معاھدة عدم االنتشـار لعام   -9
ام   ذ قرار ـع ة  1995تنفـی ائـی ة ومنظـمة حظر األســـــلـحة الكیمـی ذرـی ة اـل اـق ة للـط دولـی ة اـل اـل ا "أن ی طلـ ب  من الوـك َ                                                                ، منـھ   َ  ُ            

بشــأن طرائق    2012ا من المنظمات الدولیة ذات الصــلة إعداد وثائق المعلومات األســاســیة لمؤتمر عام وغیرھم
إنشــاء منطقة خالیة من األســلحة النوویة وغیرھا من أســلحة الدمار الشــامل ووســائل إیصــالھا، مع مراعاة العمل  

 8المنجز والخبرة المكتسبة في السابق".

ِّ                  اكو الجافا، م یسـ  ر أعمال مؤتمر عام    �                     ورد ا على طلب من السـید ج -10     َّ                            ، قد مت أمانة الوكالة إلى السـید  2012            ُ  
رین األول/أكتوبر   یة  2012الجافا في تـش اـس التي تصـف العمل الذي اضـطلعت بھ الوكالة   9وثائق المعلومات األـس

 رق األوسط.والخبرة المكتسبة فیما یتعلق بطرائق إنشاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة في منطقة الش

ار لعام  -11 تعراض معاھدة عدم االنتـش یر عمل المعاھدة،  2015وخالل مؤتمر اـس تعرضـت األطراف ـس ، اـس
، والوثیقة الختامیة  1995                       َّ                        ِ َ                               مع مراعاة المقررات المت خذة والقرار المعتمد من ق ب ل مؤتمر االـستعراض والتمدید لعام 

تنتاجات والتو2000للمؤتمر االـستعراضـي لعام   صـیات الخاصـة بإجراءات المتابعة الصـادرة عن المؤتمر  ، واالـس

 
(المجلد األول)، القســـم   NPT/CONF.2010/50الوثیقة  :2010انظر الوثیقة الختامیة لمؤتمر اســـتعراض معاھدة عدم االنتشـــار لعام  6

 .1بشأن الشرق األوسط"، الفقرة  1995"الشرق األوسط، وال سیما تنفیذ قرار عام   الرابع:
بشـــأن الشـــرق    1995"الشـــرق األوســـط، وال ســـیما تنفیذ قرار عام   (المجلد األول)، القســـم الرابع:  NPT/CONF.2010/50الوثیقة   7

 .7األوسط"، الفقرة الفرعیة (أ) من الفقرة 
بشـــأن الشـــرق    1995"الشـــرق األوســـط، وال ســـیما تنفیذ قرار عام   (المجلد األول)، القســـم الرابع:  NPT/CONF.2010/50الوثیقة   8

 .7لفرعیة (د) من الفقرة األوسط"، الفقرة ا
 .GC(57)/10/Add.1-GOV/2013/33/Add.1الوثیقة  9
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َّ                                          ورغم إجراء مشـاورات مكث فة، لم یتمك ن المؤتمر من التوصـل إلى اتفاق بشـأن الجزء   .2010االسـتعراضـي لعام              ّ                      
 10الموضوعي من مسودة الوثیقة الختامیة.

عدم االنتشــار لعام  للجنة التحضــیریة لمؤتمر اســتعراض معاھدة    2018و  2017وخالل دورتي عامي   -12
دت من  2020 دول األطراف أـك دورتین أن  "اـل اتین اـل ل دورة من ـھ ا وجنیف، ذكر رئیس ـك َّ                        ، المعقودتین في فییـن                                                                   

َّ    ، وذك رت  1995جدید تأییدھا للقرار المتعلق بالشــــرق األوســــط الذي اعتمده مؤتمر االســــتعراض والتمدید لعام        
وخالل دورة 11 ".2010و  2000ي اـستعراض المعاھدة لعامي  بتأكید أھداف وغایات ذلك القرار من جانب مؤتمر

ــار لعام    2019عام  ــتعراض معاھدة عدم االنتش ُ                 ، والتي ع قدت في نیویورك،  2020للجنة التحضــیریة لمؤتمر اس          
 12بشأن الشرق األوسط". 1995دعا رئیس الدورة إلى مواصلة "الجھود من أجل تحقیق أھداف قرار عام 

ّ                                                                            ج  ھ إلى الوكالة من وكیلة األمین العام لألمم المتحدة والممثلة الســــامیة لشــــؤون نزع     �           ُ ورد ا على طلب و   -13 ِ  
ــو، بالنیابة عن األمین العام لألمم المتحدة، عمال  بمقرر الجمعیة العامة لألمم   ــیدة إیزومي ناكامیتسـ ــالح، السـ ً                            السـ                                                                          

ات أسـاسـیة تصـف العمل الذي سـبق  وثائق معلوم  2019    َّ                                  ، قد مت أمانة الوكالة في أیلول/سـبتمبر  73/546المتحدة  
للوكالة أن اضـطلعت بھ بشـأن طرائق تطبیق الضـمانات في الشـرق األوسـط ودورھا بموجب المعاھدات المبرمة  

ــلحة النوویة والترتیبات اإلقلیمیة ــأن المناطق الخالیة من األس ــفة مراقب، الدورتین األولى  13بش ــرت، بص ، وحض
قة خالیة من األســلحة النوویة وغیرھا من أســلحة الدمار الشــامل في الشــرق  والثانیة للمؤتمر المعني بإنشــاء منط

ُِ                                                           األوـسط، اللتین ع ق دتا في المقر الرئیـسي لألمم المتحدة في تـشرین الثاني/نوفمبر   وفي تـشرین الثاني/نوفمبر    2019               
 على التوالي. 2021

ع المتواصـل للرأي القائل بأن  النظام العالمي   -14 َّ                 ورغم الدعم الواـس ار النووي ـسوف یتعزز أكثر                                              لعدم االنتـش
َّ                                     من خالل إنـشاء منطقة خالیة من األـسلحة النوویة في الـشرق األوـسط، فإن  تلبیة طلبات المؤتمر العام بـشأن وـضع                                                                 
ــي اتفاق دول المنطقة فیما بینھا على االلتزامات المادیة التي تكون تلك الدول   ــمانات نموذجیة تقتضــ اتفاقات ضــ

 لھا في إطار اتفاق بشأن إنشاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة في منطقة الشرق األوسط.على استعداد لتحم

َ      وقد بی نت تقاریر المدیر العام الســـابقة االلتزامات المادیة التي یمكن أن تشـــكل جزءا  من اتفاق یبر م في   -15              ً                                                                       َّ      
 .نھایة المطاف حول إنشاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة في الشرق األوسط

ِ                          وما زال ھناك عدم اتفاق بین دول منطقة الشـرق األوسـط بشـأن مضـمون أي   اتفاق إلنشـاء منطقة خالیة   -16 ّ                                                               
ولذا فقد ال تكون األمانة في ھذه  من األـسلحة النوویة في الـشرق األوـسط وبـشأن طرائق التوـصل إلى ذلك االتفاق.

ِّ                                    المرحلة في وـضع یمك  نھا من الـشروع في إعداد االتفاقات الن ومع   .1995موذجیة المنـصوص علیھا في قرار عام                   
ذلك، فسوف یواصل المدیر العام واألمانة التشاور والعمل مع دول منطقة الشرق األوسط من أجل إیجاد األرضیة  

 
 (الجزء األول). NPT/CONF.2015/50من الوثیقة  29الفقرة  10
ــار في عام   11 ــتعراض معاھدة عدم االنتش ــیریة لمؤتمر اس موجز وقائعي مقدم من الرئیس (ورقة  ،  2020الدورة األولى للجنة التحض

؛ الـدورة الثـانیـة للجنـة التحضـــــیریـة لمؤتمر  97)، الفقرة  2017أیـار/مـایو    25(  NPT/CONF.2020/PC.I/WP.40، الوثیقـة  عمـل)
عـــام   ي  ـف تشـــــــار  االـن عـــدم  عـــاھـــدة  ـم راض  ـع ـــت س،  2020اســـ ـی رـئ اـل ن  ـم قـــدم  ـم ي  ـع وقـــاـئ ز  وـج مـــل) ـم ـع قـــة (ورقـــة  ـی وـث اـل  ،

NPT/CONF.2020/PC.II/WP.41 )16  82)، الفقرة 2018أیار/مایو.  

ــار لعام  12 ــتعراض معاھدة عدم االنتشـ ــیریة لمؤتمر اسـ ــیات الرئیس 2020الدورة الثالثة للجنة التحضـ ، "ورقة عمل الرئیس، توصـ
 .58)، الفقرة 2019أیار/مایو  NPT/CONF.2020/PC.III/WP.49) ،10"، الوثیقة 2020لمؤتمر استعراض معاھدة عدم االنتشار لعام 

 .GOV/INF/2019/11انظر الوثیقة  13
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ــلحة  ــاء منطقة خالیة من األس ــتركة الالزمة إلعداد االتفاقات النموذجیة باعتبارھا خطوة ضــروریة نحو إنش المش
 الشرق األوسط.النوویة في 

 

محفـل الوكـالـة بشــــــأن   :GC(44)/DEC/12تنفیـذ مقرر المؤتمر العـام   -دال
ــلحة  ــاء منطقة خالیة من األسـ ــبة إلى إنشـ التجربة ذات األھمیة المحتملة بالنسـ

 النوویة في الشرق األوسط
المؤتمر من الـمدیر الـعام،  ، اـلذي طـلب فـیھ  GC(44)/DEC/12المقرر   2000اعتـمد المؤتمر الـعام في ـعام   -17

في جملة أمور، أن یضـع جدول أعمال محفل بـشأن أھمیة تجربة المناطق القائمة الخالیة من األـسلحة النوویة، بما  
                                      ُّ                                                                  في ذلك تدابیر بناء الثقة وتدابیر التحق ق، بالنســبة إلى إنشــاء منطقة خالیة من األســلحة النوویة في منطقة الشــرق 

ِ ّ      األوسط، وأن یحد  د الط  رائق التي من شأنھا أن تكفل نجاح ذلك المحفل.             

ابقة التي قد مھا المدیر العام، وآخرھا في الوثیقة  -18 ،  GOV/2021/36-GC(65)/14      ُ                              َّ                                    وكما ذ كر في التقاریر الـس
ـئت فعال  مـناطق ـخالـیة من األســـــلـحة النووـیة في أمریـكا الالتینـیة والـكاریبي، وجنوب المحیط الـھادئ،   ً                                                                                   فـقد أ نشـــــ        ِ   ُ     

، على التوالي، بمقتـضى معاھدة حظر األـسلحة النوویة في أمریكا  14آـسیا، وأفریقیا، وآـسیا الوـسطى وجنوب ـشرق
الالتینـیة والـكاریبي (مـعاـھدة تالتیلولكو)، ومـعاـھدة إنشـــــاء منطـقة ـخالـیة من األســـــلـحة النووـیة في جنوب المحیط  

لنوویة في جنوب شـــرق آســـیا (معاھدة  الھادئ (معاھدة راروتونغا)، ومعاھدة إنشـــاء منطقة خالیة من األســـلحة ا
بانكوك)، ومعاھدة إنشـــاء منطقة خالیة من األســـلحة النوویة في أفریقیا (معاھدة بلیندابا)، ومعاھدة إنشـــاء منطقة  

وتحظى تلك المناطق القائمة الخالیة من األســلحة النوویة بأھمیة   خالیة من األســلحة النوویة في آســیا الوســطى.
ــة فیما یتعلق بدر ــة االلتزامات المادیة التي یتعین إدراجھا في نظام التحق ق الذي ی زمع تنفیذه في منطقة  خاصــ                                                       ُّ        ُ                     اســ

ً                خالیة من األسـلحة النوویة ت نشـأ مسـتقبال  في الشـرق األوسـط. َّ                                    وفي حین أن  المعاھدات القائمة التي تنشـئ مناطق                            ُ                     
ــم ن بعض االختالفات وتورد حقوقا  والتز ــلحة النوویة تتض ــافیة تراعي، في جملة أمور،                              َّ                          ً       خالیة من األس امات إض

َّ                                 َّ     الخصــائص المعینة التي تتمی ز بھا كل منطقة من المناطق المعنیة، فإن  جمیع المعاھدات الخمس تشــترك في أن ھا:                                         َّ                         
                                                                                �     �              تغطي مناطق كبیرة مأھولة بالسكان، وتھدف إلى كفالة خلو أراضي الدول األطراف فیھا خلو ا تام ا من أي أسلحة 

                                   ِّ  وعلى إنشاء آلیات إقلیمیة تكفل التصد  ي   15                      ُّ                              لى قیام الوكالة بالتحق ق من عدم تحریف المواد النوویةنوویة؛ وتنص ع
ً                                                         للمشـاكل المتعلقة باالمتثال؛ وتتضـم ن بروتوكوال  ینص على أن تلتزم الدول الحائزة ألسـلحة نوویة بعدم اسـتخدام            َّ                                

 سلحة نوویة طرف في المعاھدة المعنیة.أسلحة نوویة أو التھدید باستخدامھا ضد أي دولة غیر حائزة أل

 

 
ــكان   14 ــلحة النوویة في مناطق معی نة غیر مأھولة بالسـ ــا  مناطق خالیة من األسـ ــئت أیضـ وھي أنتاركتیكا (معاھدة أنتاركتیكا)،   – ُ         ً                                           َّ                       أ نشـ

والفضـــاء الخارجي (معاھدة المبادئ المنظمة ألنشـــطة الدول في میدان اســـتكشـــاف واســـتخدام الفضـــاء الخارجي بما في ذلك القمر  
، وقاع البحار (معاھدة حظر وضــع األســلحة النوویة وغیرھا من أســلحة الدمار الشــامل على قاع البحار واألجرام الســماویة األخرى)

 والمحیطات وفي باطن أرضھا).
                               ً     ، على الدول األطراف أن تعقد أیـضا  مع  8تـشترط معاھدة إنـشاء منطقة خالیة من األـسلحة النوویة في آـسیا الوـسطى، بموجب المادة  15

ً  الوكالة بروتوكوال    ــون                   ــاملة الخاص بكل   منھا، وأن ت دخلھ حی  ز النفاذ، في غض ــمانات الش ــافی ا التفاق الض ٍّ            ُ       ِّ                   إض ــھرا  من بدء نفاذ   18     �                                       ً             ش
 المعاھدة.
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َّ                 ووفقا  للوالیة المنصـوص علیھا في مقر ر المؤتمر العام   -19                             ً     GC(44)/DEC/12  نوات ، التمـست األمانة في الـس
السابقة آراء الدول األعضاء في منطقة الشرق األوسط بشأن وضع جدول أعمال وتحدید طرائق لعقد محفل یمكن  

                                    َّ                                   نطقة الـشرق األوـسط وـسائر األطراف المھتم ة االـستفادة من تجارب المناطق األخرى، من خاللھ للمـشاركین من م
 بما في ذلك في مجال بناء الثقة، فیما یخص إنشــاء منطقة خالیة من األســلحة النوویة في منطقة الشــرق األوســط.

) وواصـــــلت  GC(48)/18جدول أعمال مقترح (مرفق بالوثیقة    2004                 َّ                   وفي ھذا الصـــــدد، عم مت الوكالة في عام  
ابقة عن  بما أ فید بھ في تقاریر المدیر العام الـس تطبیق ضـمانات الوكالة في الـشرق                                    ُ                                         التماس آراء الدول المعنیة، حـس

 .األوسط

ً                                  ورح ب كثیرون بالجھود المســــتمرة التي یبذلھا المدیر العام عمال  بوالیتھ المنصــــوص علیھا في الوثیقة   -20                                                       َّ    
GC(44)/DEC/12.   وأجرى المدیر العام مزیدا  من المشــاورات مع دول منطقة الشــرق األوســط األعضــاء ومع                                                   ً                        

ِّ                    ر یشــك  ل مســاھمة بناءة صــوب  األطراف المھتمة األخرى بشــأن الترتیبات التي تفضــي إلى جعل المحفل المذكو      
 تحقیق ھدف إنشاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة في منطقة الشرق األوسط.

ــندة إلیھ بموجب المقرر   -21 ً                                    وات خذ المدیر العام، عمال  بالوالیة المسـ                     َّ   GC(44)/DEC/12  ترتیبات لعقد محفل" ،
المھتمة االســتفادة من تجارب المناطق    یمكن من خاللھ للمشــاركین من منطقة الشــرق األوســط وســائر األطراف

ــلحة النوویة". ــاء منطقة خالیة من األســ ُ         وع قد محفل   األخرى في بعض مجاالت، منھا بناء الثقة فیما یخص إنشــ   
الوكالة بشـــأن التجربة ذات األھمیة المحتملة بالنســـبة إلى إنشـــاء منطقة خالیة من األســـلحة النوویة في الشـــرق  

 16بمقر الوكالة الرئیسي في فیینا بالنمسا. 2011تشرین الثاني/نوفمبر  22و 21األوسط خالل یومي 

ِّ                                      ، فقد كان المحفل، الذي ی جس  د توافق آراء الدول األعضاء في الوكالة  17     ً                          ووفقا  لجدول األعمال المتفق علیھ -22   ُ                        
ٍّ             ربة كل   من أفریقیا                                                                   َّ  ً             على أھمیة إنشـاء منطقة خالیة من األسـلحة النوویة في الشـرق األوسـط، مصـم ما  للنظر في تج       

ــاء   ــاء نظم أمنیة إقلیمیة وتحقیق نزع الســـالح من خالل إنشـ ــیا وأوروبا وأمریكا الالتینیة والكاریبي في إنشـ وآسـ
َّ                         وقد انـصب  تركیز المحفل على ما یلي: مناطق خالیة من األـسلحة النوویة. ‘ بحث الدروس المـستفادة في مناطق  1’         

ن اللذین كانا ســائدین في ھذه المناطق قبل شــروعھا في النظر في إنشــاء  أخرى بشــأن الوضــع والســیاق اإلقلیمیی
ــلحة النوویة؛ ــعید المتعدد األطراف  2’  منطقة خالیة من األس ــتعراض المبادئ القائمة المتفق علیھا على الص ‘ واس

نب النظریة  ‘ واســتعراض الجوا3’  إلنشــاء مناطق خالیة من األســلحة النوویة في مناطق العالم المأھولة بالســكان؛
‘ وإجراء مناقشـة مع ممثلین  4’ والتطبیقیة فیما یتعلق بإنشـاء المناطق الخمس القائمة الخالیة من األسـلحة النوویة؛

عن المناطق الخمس القائمة الخالیة من األســلحة النوویة حول تجربتھم في التشــجیع على إنشــاء مناطق خالیة من  
‘ ومناقـشة منطقة الـشرق األوـسط  5’  یذ العملي للترتیبات المتفاوض علیھا؛األـسلحة النوویة وتفاوـضھم بـشأنھا والتنف

                   ً                                                                  وتناول المحفل أیضا  األھمیة المحتملة لتلك التجارب فیما یتعلق بحالة ومنطقة الشرق األوسط. في ھذا السیاق.
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