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NPT/CONF.2010/50 (Vo.1) 

مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية     
  ٢٠١٠الستعراض املعاهدة عام 

  الوثيقة اخلتامية
  

  

  الد األول
  

  اجلزء األول
 ٣استعراض سري املعاهدة، حسبما هـو منـصوص عليـه يف الفقـرة              

مادا الثامنة، مع مراعاة املقررات والقـرار الـيت اختـذها مـؤمتر              من
 والوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر       ١٩٩٥هدة ومتديدها لعـام     استعراض املعا 

      ٢٠٠٠ االستعراض لعام
  اجلزء الثاين              استنتاجات وتوصيات بشأن إجراءات املتابعة

    ٢٠١٠نيويورك،                   تنظيم املؤمتر وأعماله
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 معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية مؤمتر األطراف يف  

  ٢٠١٠الستعراض املعاهدة عام 

  الوثيقة اخلتامية
  

  

  الد األول
  

  اجلزء األول
 مـن   ٣استعراض سري املعاهدة، حسبما هو منصوص عليه يف الفقـرة           

مادا الثامنة، مع مراعاة املقررات والقرار اليت اختذها مؤمتر اسـتعراض           
 والوثيقة اخلتاميـة ملـؤمتر االسـتعراض        ١٩٩٥ املعاهدة ومتديدها لعام  

      ٢٠٠٠ لعام
  اجلزء الثاين              استنتاجات وتوصيات بشأن إجراءات املتابعة

    تنظيم املؤمتر وأعماله
  

      ٢٠١٠نيويورك، 
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  مالحظة

ؤمتر األطراف يف معاهدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة            الوثيقة اخلتامية مل   تتألف   :من أربعة أجزاء يف ثالثة جملدات ٢٠١٠الستعراض املعاهدة عام 
  NPT/CONF.2010/50 (Vol. I)  الد األول
قرار الـيت اختـذها مـؤمتر       مادا الثامنة، مع مراعاة املقررات وال      من  ٣، حسبما هو منصوص عليه يف الفقرة        استعراض سري املعاهدة    اجلزء األول   ، والوثيقة اخلتامية ملـؤمتر     ١٩٩٥استعراض املعاهدة ومتديدها لعام        ٢٠٠٠االستعراض لعام 
  استنتاجات وتوصيات بشأن إجراءات املتابعة    
  تنظيم املؤمتر وأعماله  اجلزء الثاين  
  NPT/CONF.2010/50 (Vol. II)  اد الثاين
  املؤمترالوثائق الصادرة يف   اجلزء الثالث  

  NPT/CONF.2010/50 (Vol. III)  الد الثالث
    احملاضر املوجزة وقائمة املشاركني  اجلزء الرابع  
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  الد األول  
  احملتويات

  
  الصفحة      

  اجلزء األول    
ر  والوثيقة اخلتامية ملؤمت   ١٩٩٥اختذها مؤمتر استعراض املعاهدة ومتديدها لعام       املقررات والقرار اليت     من مادا الثامنـة، مـع مراعـاة    ٣استعراض سري املعاهدة، حسبما هو منصوص عليه يف الفقرة           ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٠  االستعراض لعام   
  ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استنتاجات وتوصيات بشأن إجراءات املتابعة    
  اجلزء الثاين    
  ٤١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم املؤمتر وأعماله    
  ٤١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة      
  ٤٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم املؤمتر      
  ٤٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املشاركة يف املؤمتر      
  ٥٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الترتيبات املالية      
  ٥٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أعمال املؤمتر      
  ٥٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوثائق      
  ٥٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استنتاجات املؤمتر وتوصياته      
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  اجلزء األول    
استعراض سري املعاهدة، حسبما هو منصوص عليـه يف             

 من مادا الثامنة، مع مراعاة املقررات والقرار        ٣الفقرة  
ـ       دها لعـام   اليت اختذها مؤمتر استعراض املعاهدة ومتدي

  ٢٠٠٠ ر االستعراض لعام والوثيقة اخلتامية ملؤمت١٩٩٥
      
  استنتاجات وتوصيات بشأن إجراءات املتابعة    
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  اجلزء األول    
. ذلك استخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية من جانب الدول األطراف يف املعاهـدة             جبميع جوانبها ومنع انتشار األسلحة النووية واألجهزة املتفجرة النووية األخرى دون أن يعيق             على ضرورة بذل كل جهد ممكن من أجل تنفيـذ املعاهـدة            أكيد  ويعيد املؤمتر الت  . الدولينيالنووية ونظام عدم االنتشار جبميع جوانبه يؤدي دورا حموريا يف تعزيـز الـسالم واألمـن                 الكامل والفعال ملعاهدة عدم انتـشار األسـلحة         التنفيذ أن   جديديؤكد املؤمتر من      - ١    املادتان األوىل والثانية والفقرتان األوىل والثالثة من الديباجة        )١(١٩٩٥ ومتديدها لعام املعاهدةمادا الثامنة، مع مراعاة املقررات والقرار اليت اختذها مؤمتر استعراض            مـن   ٣استعراض سري املعاهدة، حسبما هو منصوص عليه يف الفقـرة                  .األطراف مها أفضل سبيل ملنع انتشار األسلحة النووية واألجهزة املتفجرة النووية األخرى مقتنعا بأن االلتزام العاملي باملعاهدة واالمتثال التام ألحكامها من جانب مجيع            وال يزال املؤمتر  

  .لألسلحة النووية برتع السالح النووية وفقا للمعاهدةوذلك، يف مجلة أمور، يف سياق التعهدات املقابلة امللزمة قانونا من جانب الـدول احلـائزة                ة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو تصنعها أو تقتنيها بأي شكل آخر،              ال تتلقى أسلح  ويشري املؤمتر إىل أن الغالبية العظمى من الدول دخلت يف تعهدات ملزمة قانونا بأن                - ٢
  .األسلحة أو األجهزة املتفجرة حتت سيطراهذه األسلحة وغريها من األجهزة املتفجرة النووية أو اقتنائها بأي شكل آخر أو وضع هذه               ووية على تـصنيع    على أي حنو مبساعدة أو تشجيع أو حث أي دولة غري حائزة لألسلحة الن             سيطرة مباشرة أو غري مباشرة على مثل هذه األسلحة أو األجهزة املتفجـرة، وأال تقـوم           أوألي جهة مستفيدة كائنة ما كانت، أسلحة نووية أو غريها من األجهزة املتفجرة النوويـة،               أعادت تأكيد التزامها بأال تنقـل      ويالحظ املؤمتر أن الدول احلائزة لألسلحة النووية          - ٣
على هذه األسلحة أو األجهزة املتفجرة من أي جهة كائنة ما كانت مباشرة أو بصورة غـري    ة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخـرى أو سـيطرة      تأكيد التزامها بأال تقبل نقل أي أسلح      ويالحظ املؤمتر أن الدول غري احلائزة لألسلحة النووية األطراف يف املعاهدة أعـادت         - ٤

__________ 

تقع مسؤولية هذا االستعراض على عاتق الرئيس، ويعكس، وفقا ملبلغ علمه، ما دار يف مؤمتر االسـتعراض                   )١(  
  .بشأن املسائل قيد االستعراض



NPT/CONF.2010/50 (Vo.1) 
 

3 10-39019 
 

نوويـة أو أي أجهـزة       تصنيع أسلحة     يف أخرى، وأال تسعى إىل احلصول على أي مساعدة       مباشرة، أو أن تصنع أو تقين بأي شكل آخر أسلحة نووية أو أي أجهزة متفجـرة نوويـة                     .متفجرة نووية أخرى أو حتصل عليها
الوثيقة اخلتامية ملؤمتر االستعراض لعـام      اختذت دون تصويت، و    اليت   )٢(١٩٩٥املعاهدة لعام   ومقررات وقرار مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض ومتديـد             ويؤكد املؤمتر من جديد التزام الدول األطراف بالتنفيذ الفعال ألحكـام املعاهـدة               - ٥   .)٣(، اليت اعتمدت بتوافق اآلراء٢٠٠٠
  .هام املعاهدة احليوي يف السالم واألمنواحلفاظ على إساألهداف املشتركة املتصلة مبنع انتشار املزيد من األسلحة النووية حتت أي ظروف منعا باتا،              ويؤكد املؤمتر من جديد أن التقيد التام جبميع أحكام املعاهدة يظل حموريا لتحقيـق                - ٦
  .املعاهدة وميثاق األمم املتحدةالتزام مبوجب املعاهدة من جانب أي دولة طرف بالوسائل الدبلوماسـية، وفقـا ألحكـام               ويؤكد املؤمتر من جديد أنه ينبغي تناول االستجابة للشواغل املتعلقة باالمتثـال ألي               - ٧
املادة الثالثة والفقرتان الرابعة واخلامسة من الديباجة، وال سـيما مـن ناحيـة               .واستخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمةتزامات املعاهدة يقوض نزع السالح النووية وعدم االنتشار        م املؤمتر بأن خرق ال    يسلّ  - ٨

  عالقتها باملادة الرابعة، والفقرتني السادسة والسابعة من الديباجة 
املربمة مع الدول األطراف وفاء من هذه الدول بالتزاماـا          التقيد باتفاقات ضمانات الوكالة     ا مسؤولية القيام، وفقا للنظام األساسي للوكالة ونظام ضمانات الوكالة، بإثبات وكفالـة             لتأكيد على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي السلطة املختصة املنوط           يعيد املؤمتر ا    - ٩ فجرة النووية األخـرى، ويعتقـد   االستخدامات السلمية إىل األسلحة النووية أو األجهزة املت      املادة الثالثة من املعاهدة، وذلك بغية منع حتويل الطاقة النوويـة مـن               من ١مبوجب الفقرة    ض سلطة الوكالة الدولية للطاقة     ؤمتر أنه ينبغي االمتناع عن اختاذ أي إجراء من شأنه أن يقو           امل وعلى الدول األطراف اليت لديها شواغل فيما يتعلق بعدم امتثال الدول           . شأنالذرية يف هذا ال   

__________ 

، الوثيقـة  ١٩٩٥ار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة ومتديدها لعام    مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتش       )٢(  
  ).، املرفقNPT/CONF.1995/32 (Part I) (اخلتامية، اجلزء األول

، ، الوثيقة اخلتاميـة   ٢٠٠٠مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام              )٣(  
  ).NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV)(الدات من األول إىل الثالث 
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  .ا والبت يف اإلجراءات الالزم اختاذها وفقا لواليتهاواستخالص استنتاجات منهالداعمة إىل الوكالة لتقوم وفقا لواليتها بالنظر يف تلك األدلة واملعلومات والتحقـق منـها               ة باألدلة واملعلومـات    عغل مشفو ااألطراف التفاقات ضمانات املعاهدة أن توجه هذه الشو       
من النظـام األساسـي     ) جيم(التابع لألمم املتحدة واجلمعية العامة وفقا للمادة الثانية عشرة          ويشدد املؤمتر على أمهية وصول الوكالة، مبا يف ذلك مديرها العام إىل جملس األمـن                 - ١٠ ئمة عند حدوث أية انتهاكات تبلغهـا الوكالـة         بتوفري الضمانات وذلك باختاذ التدابري املال     االمتثال التفاقات ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويف كفالفة االمتثال لاللتزامـات             به جملس األمن التابع لألمم املتحدة واجلمعية العامة، وفقا مليثاق األمم املتحـدة، يف دعـم                ، ويشدد على الدور الذي يضطلع      )املصوبة (INFCIRC/153 من الوثيقة    ١٩للوكالة والفقرة      .للمجلس
  .مالئمة للتعاون النوويةاالنتشار النووي، وأا تؤدي دورا ال غىن عنه يف تنفيذ املعاهدة وتساعد على يئـة بيئـة                 يسلم املؤمتر بأن ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عنصر جوهري يف نظام عدم               - ١١
مبادئ وأهداف لعدم االنتـشار     ”، املعنون   ٢ من املقرر    ١٢ر إىل الفقرة    ويشري املؤمت   - ١٢   .اقتناء أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرىكامل نطاق ضمانات الوكالة واالضطالع بتعهدات هلا صفة اإللزام القانوين دوليـا بعـدم              خاصة إىل دول غري حائزة لألسلحة النووية ينبغي أن ختضع لشرط مسبق أساسي هو قبـول               خصيصا لتجهيز أو استخدام أو إنتاج مـواد انـشطارية   أو خاصة أو مواد مصممة أو معدة تنض على أن كل ترتيبات جديدة لإلمدادات تتعلق بنقل مواد أو معدات انشطارية مصدرية              ، والـيت   ١٩٩٥الذي اختذه مؤمتر استعراض املعاهدة ومتديدها لعام        “ ونزع السالح النوويني  
  .ومن عدم وجود مواد أو أنشطة نووية مل يعلن عنهااألنشطة املعلن عنها إعالنات الدول حبيث يكون هناك تأكيد ميكن التعويل عليه لعدم حتويل املواد النووية عـن               املادة الثالثة من املعاهدة جيب أن يستهدف توفري ضمان حتقق الوكالة من صحة واكتمـال                مـن   ١ويؤكد املؤمتر من جديد أن تنفيذ اتفاقات الضمانات الشاملة عمال بالفقرة              - ١٣
  . من املادة الثالثة من املعاهدة٤للفقرة  دولة اتفاقات ضمانات شاملة مربمة مع الوكالة امتثـاال        ١٦٦ويرحب املؤمتر بتنفيذ      - ١٤
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مايو /ويرحب املؤمتر بأن جملس حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أقر منذ أيار              - ١٥ التفاقات الـضمانات الـشاملة     ) املصوبة ((INFCIRC/540) الربوتوكوالت اإلضافية    ١٩٩٧   . دولة١٠٢وجيري حاليا تنفيذ الربوتوكوالت اإلضافية يف .  دولة١٣٣املربمة مع 
  .كفيلة باملسامهة يف حتقيق هديف عدم االنتشار والفعالية يف الربوتوكولالربوتوكول اإلضايف النموذجي اليت اعتربا كل دولة من الدول احلائزة لألسـلحة النوويـة               الضمانات طوعا تتضمن التدابري املنـصوص عليهـا يف   بروتوكوالت إضافية التفاقاا لتوفري  ويرحب املؤمتر بأن مجيع الدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة قـد نفـذت اآلن                  - ١٦
  .إبرام بروتوكول إضايف هو قرار سيادي ألي دولة، غري أنه يصبح مبجرد نفاذه التزاما قانونياويالحظ املؤمتر أيـضا أن     . لذريةكجزء ال يتجزأ من نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة ا         دولة من الدول ككل، ويالحظ املؤمتر أن العديد من الدول ترى أن هذه التدابري تنفـذ اآلن                 سيعزز بشكل فعال وناجع ثقة أكرب يف انعدام األنشطة واملواد النووية غري املعلـن عنـها يف                 ددة يف الربوتوكول اإلضايف النمـوذجي      ويالحظ املؤمتر أن تنفيذ التدابري احمل     . غري املعلن عنها  وفرت قدرا حمدودا من االطمئنان فيما يتعلق بانعدام املواد واألنشطة النوويـة            عنها كما أا    كانت ناجحة يف تركيزها أساسا على توفري التأكيدات املتعلقة باملواد النووية املعلن            ) املصوبة( INFCIRC/153د إىل الوثيقـة  م املؤمتر بأن اتفاقات الضمانات الشاملة اليت تستن       ويسلّ  - ١٧
عندما يكون لدولة طرف اتفاق ضمانات شـاملة مـربم          ويالحظ املؤمتر أنه     .للطاقة الذرية  الدوليـة   وكالـة لانظام ضمانات   اجلوهرية ل والربوتوكوالت اإلضافية هي من بني العناصر       ويالحظ املؤمتر أن العديد من الدول تعترف بأن اتفاقـات الـضمانات الـشاملة                - ١٨ حظ املؤمتر أن   ويال .لتلك الدولة املعزز  معيار التحقق   التدابري الواردة يف الصكني كليهما متثل        من املادة الثالثة من املعاهدة ومكمل بربوتوكول إضايف ساري املفعول، فإن            ١عمال بالفقرة     . تربم ومل تنفذ بعد بروتوكوال إضافيا على أن تقوم بذلك مل مجيع الدول األطراف الـيت      ويشجع املؤمتر  .الربوتوكول اإلضايف ميثل تدبريا هاما لبناء الثقة      
مبدأ السرية فيما يتعلق جبميع املعلومـات ذات  على  ويشدد املؤمتر على أمهية احلفاظ        - ١٩ ، وعلـى أمهيـة   لنظام األساسي للوكالةللضمانات وفقا التفاقات الضمانات و تنفيذ ا بالصلة     . التقيد ذا املبدأ على الوجه الكامل
٢٠ -  ـوج رحب املؤمتر بالعمل اهلام الذي تضطلع به الوكالة يف وضع تصور وتطوير             وي    يف  وتقييمها، و  لضماناتتنفيذ ا على مستوى الدول ل  ملة علـى   ج الضمانات املتكا  وتنفيذ  إجياد نظام حتقق قوامه املعلومات ويتسم مبزيد من الـشمول،           ؤدي إىل ي ممامستوى الدول،   
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ويرحب املؤمتر بتنفيذ الوكالة لـضمانات متكاملـة يف          .فعاليةالرونة و من امل  مزيدفضال عن      .دولة طرفا ٤٧
  .عدم االنتشار النوويب توفر أيضا ضمانات ، وأنالشفافية والثقة املتبادلة بني الدول رئيسيا يف تعزيز     دورا تؤديويالحظ املؤمتر أن الضمانات الثنائية واإلقليمية ميكن أن           - ٢١
فيما يتعلق مبسائل عـدم     كثرية  دول أطراف   عنه   تويالحظ املؤمتر القلق الذي أعرب      - ٢٢   .االمتثال الكامل اللتزاماابأن تبادر فورا إىل  للدول غري املمتثلـة    والدعوة اليت وجهتها  ،   أخرى  دول أطراف  جانباالمتثال للمعاهدة من    
كامل واليتها وسلطتها يف التحقق من      بال الوكالة    أن متارس  ويؤكد املؤمتر على أمهية     - ٢٣ أنشطة نووية غري معلنـة يف      وعدم وجود مواد    من  االستخدام املعلن للمواد واملرافق النووية و      لربوتوكـوالت   وا تفاقات الضمانات الـشاملة   وذلك، على التوايل، وفقا ال    الدول األطراف      .، إن وجدتاإلضافية
فعالـة  ناجعـة و  لوكالـة أدوات    يتيح ل املؤمتر أن تنفيذ بروتوكوالت إضافية      ويرى    - ٢٤ ـ   وأنشطة   عدم وجود مواد     عنللحصول على معلومات إضافية      ة يف الـدول    نووية غري معلن ـ العديد من الدول ويالحظ املؤمتر أن . احلائزة للسالح النووي  غري ربوتوكـوالت  الرى أن ي ـ        الوصولمن  الوكالة أيضا   متكن  ضافية  اإل وفر األسـاس الـالزم      إىل املرافق، وهـو مـا ي   .املوثوق للضمان
  .  ومراقبتهااملواد النوويةحلصر  وصيانة نظم حكومية   إنشاء   ومنهاوية،  ملواد النو خاصة با  ضوابط تنظيمية وطنية     لديها من  ما  تعزيـز  علـى ويرحب املؤمتر باجلهود اليت تبذهلا الوكالة ملساعدة الدول األطراف            - ٢٥
٢٦ -  وطنية للدول األطراف ضـروري لـضمان       وأنظمة  قواعد  وجود  سلم املؤمتر بأن    وي ويالحظ . لدول األطراف با ومع االحترام التام أيضا ألحكام املادة الرابعة فيما يتعلق        املعاهدة   األوىل والثانية والثالثـة مـن       ، مع مراعاة املواد   الدولىل مجيع   وذات الصلة باملواد النووية إ     األصناف املزدوجة االستخدام النوويـة      التزاماا فيما يتعلق بنقل   إنفاذ   على   قدرة هذه الدول   لتيسري شفافة وفعالة أمر هام     ضوابط تصدير   وجود   على أن    يؤكداملؤمتر أن العديد من الدول         . عدم االنتشار بشأن على وجود مناخ من الثقة       اليت تعتمد حسب رأي تلك الدول     السلمية للطاقة النووية،     واملواد واملعلومات العلمية والتكنولوجية من أجل االستخدامات        أكمل تبادل ممكن للمعدات   
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اعتمـاد التعـديالت    بويرحب املؤمتر    . التعاون الدويل يف جمال احلماية املادية      وضرورة تعزيز ويالحظ املؤمتر األمهية القصوى لتوفري احلماية املادية الفعالة جلميع املـواد النوويـة،             - ٢٧   .)٤(٢٠٠٥يف عام على اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية 
٢٨ -  شدد املؤمتر على أمهية دور الوكالة يف تعزيز التعاون الدويل يف جمال األمن النووي              وي الدول األعضاء، بناء   مساعدة  ة لألمن النووي، ويف     وضع جمموعة شاملة من املبادئ التوجيهي     ل   .تعزيز األمن النوويل يف ما تبذله من جهودعلى طلبها، 
٢٩ -  فيما بني الدول األطـراف،     ني  الدوليوالتنسيق  ضرورة تعزيز التعاون    بسلم املؤمتر   وي ظ املؤمتر عمل الوكالة يف     الحويف هذا الصدد، ي    . له  املشعة األخرى وكشفه والتصدي    واملواد النوويـة  املوادب الجتار غري املشروعامنع من أجل   ، القانونية الوطنية  لسلطاا وتشريعاا وفقا   األنشطة الـيت   دعم اجلهود اليت تبذهلا الدول األطراف ملكافحة هذا االجتار، مبا يف ذلك             جمال   التابعة هلـا     البيانات املستمر لقاعدة والتعهد  لمعلومات  معزز ل تبادل  تضطلع ا لكفالة إجراء        . االجتار غري املشروععن
التفاقيـة الدوليـة لقمـع أعمـال         ل ٢٠٠٧بدء النفاذ يف عـام      ويالحظ املؤمتر     - ٣٠   السادسة والسابعة من الديباجة الفقرتان املادة الرابعة و        .)٥(النووي اإلرهاب
األوىل والثانيـة والثالثـة     واستخدامها لألغراض السلمية من دون متييز ومبا يتفق مع املـواد            القابل للتصرف جلميع األطراف يف املعاهدة يف تطوير أحباث الطاقـة النوويـة وإنتاجهـا               فسر على أنه ميس احلق غري       أنه ليس يف املعاهدة ما ميكن أن ي         على جمددااملؤمتر  يؤكد    - ٣١ اف األساسـية   ويقر املؤمتر بأن هذا احلق يشكل واحدا مـن األهـد           .والرابعة من املعاهدة   يف جمال االستخدامات   كل بلد وقراراته    ويف هذا الصدد، يؤكد املؤمتر أن خيارات         .للمعاهدة لتعاون ل ه وترتيبات ه دون املساس بسياساته أو اتفاقات     منالسلمية للطاقة النووية ينبغي احترامها       ياساته يف جمال   ، ومن دون اإلخالل بس    الستخدامات السلمية للطاقة النووية   يف جمال ا  الدويل      .دورة الوقود
ممكن من تبادل املعدات واملواد واملعلومات العلمية والتكنولوجية من أجـل االسـتخدامات             قـدر  أقصى  بتيسري  مجيع الدول األطراف يف املعاهدة      تعهد    على يؤكد املؤمتر جمددا  و  - ٣٢

__________ 

  .٢٤٦٣١، الرقم ١٤٥٦، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤(  
  .، املرفق٥٩/٢٩٠قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة   )٥(  
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هلا حق املشاركة يف هذا     ، وأن يكون    املعاهدةمبا يتفق مع مجيع أحكام      السلمية للطاقة النووية     ـ   منفردة أو مع دول أطراف أو منظمات دولية أخرى يف زيادة تطوير تطبيقات الطاقة النووية               كنها من التعاون لإلسـهام     ميوينبغي للدول األطراف يف املعاهدة اليت هي يف وضع          . التبادل ة األطـراف يف  لألغراض السلمية، وال سيما يف أقاليم الدول غري احلائزة لألسـلحة النووي   . املناطق النامية من العاملالحتياجاتإيالء االعتبار الواجب املعاهدة، أن تقوم بذلك مع 
حيـث  يف مجيع األنشطة اهلادفة إىل تعزيز االستخدامات السلمية للطاقة النوويـة،            و  - ٣٣ عاملـة  على معاملة غري الدول غري احلائزة لألسلحة النووية األطـراف يف املعاهـدة م             املؤمتر      .تفضيلية، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية بوجه خاص
يف  احلقوق املشروعة جلميع الدول األطراف، وال سيما الدول الناميـة،            إىل مراعاة املعاهدة،   ألهـداف   تنفيـذا  لدى التصرف ،   إىل أن تعمد   ويدعو املؤمتر مجيع الدول األطراف      - ٣٤ ويتعني . لألغراض السلمية النووية  املعلومات التكنولوجية   على املواد واملعدات و   احلصول التام    عقبات اليت ال لزوم هلـا والـيت        تذليل ال وسيتيسر ذلك ب   .األوىل والثانية والثالثة من املعاهدة     وفقا للمـواد  التعاون الدويل بني الدول األطراف      والتكنولوجيا النووية   تشجيع عمليات نقل       . تعوق هذا التعاون قد
علـى  الـدول الناميـة     األطراف من   د املؤمتر على دور الوكالة يف مساعدة        ويشد  - ٣٥ دف تتسم بالفعالية والكفاءة و    برامج   وضعاالستخدامات السلمية للطاقة النووية من خالل             .والتنظيميةوالتكنولوجية إىل حتسني قدراا العلمية 

  ووية والتعاون التقين الطاقة الن: يف األغراض السلميةلطاقة النووية استخدام ا    
  . لوكالةالعامل، هو واحد من األهداف األساسية املنصوص عليها يف النظام األساسي لمن أجل تسريع وتوسيع مسامهة الطاقة النووية يف السالم والصحة والرخاء يف مجيع أحنـاء               ،  يف األغراض الـسلمية لطاقة النوويةاستخدام ايف جمال  يؤكد املؤمتر على أن التعاون     - ٣٦
من خالل  ويما بينها   ويالحظ املؤمتر بصورة إجيابية تعاون الدول األطراف بفعالية، ف          - ٣٧   .  ويواصل تشجيع ذلك التعاونالتقين الدويل التعـاون   عـرب لطاقة النووية، مبا يف ذلك      لالسلمية  الوكالة، على االستخدامات والتطبيقات     
وكـذلك  أن هذه األنشطة    على  ائية لأللفية، و   األهداف اإلمن  بلوغمما يساعد على    الصناعية،  ومكافحة الفقر ومحاية البيئة وتطوير الزراعة وإدارة استخدام املوارد املائية وترشيد العمليات            وغري الطاقة النووية تسهم بشكل هام يف تلبية االحتياجات من الطاقـة وحتـسني الـصحة                تطبيقات الطاقة النووية   يف جمال التعاون التقين و    ويؤكد املؤمتر على أن أنشطة الوكالة         - ٣٨
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  . يف املادة الرابعة من املعاهدة األهداف املنصوص عليهـا     بلوغسهم يف   تأنشطة التعاون الثنائي واملتعدد األطراف األخرى       
ألنشطة النووية السلمية   من أمهية، فيما يتعلق با     اإلعالم   ما يكتسيه ويؤكد املؤمتر على      - ٣٩   . االستخدامات السلمية للطاقة النوويةبقبول ال ، للمساعدة على حتقيقافيف الدول األطر
دعم قـدراا العمليـة      ونقل التكنولوجيا النووية إىل البلدان النامية من أجل           النووية املعرفة تقاسم أمهية   ، ويذكر التعاون التقين الوكالة يف جمال    ويشدد املؤمتر على أمهية أنشطة        - ٤٠ االقتصادية يف جماالت    و  االجتماعية تنميتها أيضا يف    يسهم، مما   يادة تعزيزها والتكنولوجية وز  الـصناعة  يف  السرطان، واستخدام التقنيات النووية يف محاية البيئة وإدارة املـوارد املائيـة و             الكهرباء، والصحة البشرية، مبا يف ذلك تطبيق التكنولوجيا النوويـة يف عـالج              إنتاجمثل     . ة والزراعةواألغذية والتغذي
لتعاون التقين، باعتباره من الوسائل الرئيـسية  ل  الوكالةويشدد املؤمتر على أن برنامج   - ٤١ لة لتوجيهات ذات الـص   ، ووفقا ل  INFCIRC/267 الوثيقة   يف حبسب ما يرد     للوكالة التوجيهية وفقا للنظـام األساسـي واملبـادئ        يتم وضعه لنقل التكنولوجيا النووية لألغراض السلمية،         . الصادرة عن املؤمتر العام وجملس احملافظني
  .أجل تعزيز فعالية وكفاءة برنامج الوكالة للتعاون التقين من   فيها  املستمرة اليت تبذهلا الوكالة والدول األعضاء      اجلهود التعاونية ويالحظ املؤمتر     - ٤٢
٤٣ -  يف لطاقـة النوويـة     م ا اسـتخدا قر املؤمتر بأن الترتيبات التعاونية اإلقليمية لتعزيز        وي ميكن أن تكون وسيلة فعالة لتقدمي املساعدة وتسهيل نقـل التكنولوجيـا،   األغراض السلمية    مسامهات ويشري املؤمتر إىل    . أنشطة التعاون التقين للوكالة يف كل بلد على حدة         فتكمل بذلك  ين للدول العربيـة    يف جمال العلم والتكنولوجيا النووين آلسيا واحمليط اهلادئ، واالتفاق التعاو         أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، واتفاق التعاون اإلقليمي للبحث والتطوير والتدريب           والتكنولوجيا النووين، واتفاق التعاون اإلقليمي من أجل تعزيز العلم والتكنولوجيا النووين يف             العلـم   والتطـوير والتـدريب يف جمـال      اتفاق التعاون اإلقليمي األفريقي للبحث      كل من    والتكنولوجيا النوويني، فضال عـن  الواقعة يف آسيا للبحث والتطوير والتدريب يف جمال العلم         . نامج الوكالة للتعاون التقين يف املنطقة األوروبيةاالستراتيجة اخلاصة برب
هود واختاذ خطوات عملية لـضمان       بذل كل اجل   إىلويدعو املؤمتر الدول األطراف       - ٤٤ اليت   النسبة  مع التقدير  ويالحظاملادة الثانية من النظام األساسي للوكالة،       احملددة يف   األهداف   وميكن التنبؤ ـا لتحقيـق        ومضمونة ون موارد الوكالة ألنشطة التعاون التقين كافية      تك أن
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تطلع إىل الوصول   وي،   يف املائة  ٩٤التحقيق وقدرها   معدل  مستوى   ٢٠٠٩بلغها يف اية عام      هذا التعاون   متويل   ضرورة أن يكون  إىل  بذلك  ويشري  ج الوكالة للتعاون التقين،     ربنامبالوكالة   إلعادة تأكيد التـزام الـدول األعـضاء يف          ا أساسي ا أمر الذي يُعد  يف املائة    ١٠٠عدل  املإىل   متويـل  يف   عضاء مسؤولية مشتركة  كل األ  وأن يتقاسم مفهوم املسؤولية املشتركة،    متسقا مع      .نشطة الوكالة للتعاون التقينأوتعزيز 
ـ         يف جماالت منها الصحة البشرية، مبا يف ذلـك          للبشر تلبية االحتياجات األساسية     عملها على  الوكالـة كفالة مواصـلة    ب ويرحب املؤمتر بالتزام مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية         - ٤٥ ، األغذيـة ة، والـصناعة، و   تطبيق التكنولوجيا النووية يف معاجلة السرطان، واملوارد املائي للتركيز على مكافحـة الـسرطان       املدير العام للوكالة   مبادرة سيما والتغذية، والزراعة، وال    .٢٠١٠أولوية بالنسبة للوكالة خالل عام  باعتبارها
ويرحب املؤمتر بالتربعات اليت أعلنتها بالفعل البلدان وجمموعـات البلـدان دعمـا               - ٤٦  . أن تسهم هذه املوارد اإلضافية يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةوميكن . شطة الوكالةنأل
   . لتطوير استخدام الطاقة النووية يف األغراض السلميةاليت ال غىن عنهاويدعم املؤمتر اجلهود الوطنية والثنائية والدولية الرامية إىل تدريب القوة العاملة املاهرة              - ٤٧

 الطاقة النووية    

 .بشأن الطاقة ملؤمتر بأن من حق كل دولة طرف حتديد سياستها الوطنيةيسلّم ا  - ٤٨
ويقر املؤمتر بأنه ستكون مثة حاجة إىل حافظة متنوعة من مصادر الطاقة من أجـل                 - ٤٩  .أمن الطاقة ومحاية املناخاملتعلقة ب لتحقيق أهدافها ائلالوسختلف مباألطراف السعي الوصول إىل موارد الطاقة والكهرباء املستدامة يف كافة مناطق العامل، وأنه جيوز للدول              إتاحة
 .مأمونة ومضمونةالعمل مع الدول املتلقية ومساعدا، بناء على طلبها، يف إدارة الوقود املـستهلك بطريقـة               ويشجع موردو الوقود النووي على     .  القضايا تلكية إىل معاجلة    الراماملستمرة    الدولية اجلهودب يف حـني يقـر أيـضا      املتمثلة يف إدارة الوقود املستهلك والنفايات املشعة بطريقة مستدامة،          املرتبطة بالطاقة النووية، وكذلك بالقضية اهلامـة     بقضايا السالمة واألمن   ويقر املؤمتر   - ٥٠
 . بالنسبة للبلدان اليت ختطط الستخدام الطاقة النوويةسيما والذات أمهية أساسية،  معايري الوكالة ومبادئها التوجيهية ذات الصلة، ميثل قضية         متشيا مع ،  فؤةمأمونة ومضمونة وك   بطريقـة   لطاقة النووية ااستخدام   إنشاء هيكل أساسي مالئم لدعم     ويقر املؤمتر بأن    - ٥١



NPT/CONF.2010/50 (Vo.1) 
 

11 10-39019 
 

توليـد الطاقـة    تطوير الطاقة النووية، مبا يف ذلك    على أنه ينبغي لدى     ويؤكد املؤمتر     - ٥٢ النووية بتعهدات بتنفيذ الـضمانات وباالسـتمرار يف        دام الطاقة   استخالكهربائية، أن يترافق      .ة وااللتزامات الدولية لكل دولةومبا ينسجم مع التشريعات الوطنيستويات مالئمة وفعالة من السالمة واألمن، وفقا ملعايري الوكالة         االلتزام مب تنفيذها، فضال عن    
علـى   املؤمتر أمهية العمـل    الحظاال، ي وبالنسبة للبلدان اليت تطور قدراا يف هذا          - ٥٣ النوويـة  للمفاعالت  التعاون يف مجيع املبادرات الدولية ذات الصلة من قبيل املشروع الدويل             النووية املتقدمة وتعزيزها على الصعيد الوطين ومـن خـالل           تمواصلة تطوير التكنولوجيا   الـدويل  املنتدى  النووي الدويل، و   - ودورات الوقود االبتكارية، واملفاعل التجرييب احلراري       .للجيل الرابع من املفاعالت
الطاقة النووية  املعىن بإسهام    املؤمتر اإلقليمي األفريقي الرفيع املستوى        إىل املؤمترشري  وي  - ٥٤ ، واملؤمتر الدويل بشأن احلصول على الطاقة النووية        ٢٠٠٩أبريل  /الوكالة يف بيجني يف نيسان    ويل املعين بالطاقة النووية يف القرن احلادي والعـشرين، الـذي نظمتـه             املؤمتر الوزاري الد  و ،٢٠٠٧ينـاير   /والتنمية املستدامة، املعقود يف اجلزائر العاصمة يف كانون الثـاين         السالم  يف    .٢٠١٠مارس /املدنية، املعقود يف باريس يف آذار
   . املقاومة لالنتشار املفاعالت النوويـة  ويشجع املؤمتر الدول املعنية على مواصلة تطوير جيل جديد من             - ٥٥

 النهج املتعددة األطراف لدورة الوقود النووي    

يف  لة، وتوقيع االتفاق ذي الصلة بني االحتـاد الروسـي والوكالـة           األعضاء يف الوكا   الدول لفائـدة بشأن إنشاء احتياطي لليورانيـوم املـنخفض التخـصيب يف االحتـاد الروسـي                قـراره   ٢٠٠٩نـوفمرب   /جملس حمافظي الوكالة يف تشرين الثاين     اختاذ  يالحظ املؤمتر     - ٥٦  .٢٠١٠مارس /آذار
حتـت إشـراف    على أمهية مواصلة النقاش بطريقة غري متييزية وشفافة   ويشدد املؤمتر   - ٥٧ هج متعددة األطراف لدورة الوقـود النـووي،        وضع ن بشأن   الوكالة أو املنتديات اإلقليمية،    خمططات وضع   فضال عن  إنشاء آليات لتأمني اإلمداد بالوقود النووي،     إمكانيات   يف ذلك  مبا والعمل يف الوقت ذاته على      إطار املعاهدة أو ميس بالسياسات الوطنية املتعلقة بدورة الوقود،        يؤثر ذلك على احلقوق الـواردة يف        املرحلة اخلتامية لدورة الوقود، من غري أن       تتناول ممكنة    . ضمانات شاملةتقدمي شرط الوكالة املتمثل يف ،الصدد يف هـذا    اليت تـشمل،  ذه القضايا،    ية والقانونية واالقتصادية احمليطة   التعقيدات التقن  معاجلة
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 السالمة النووية واألمن النووي    

سـتخدام الطاقـة    بالنسبة ال يشدد املؤمتر على أمهية السالمة النووية واألمن النووي           - ٥٨ سؤوليات من امل السالمة النووية واألمن النووي     تعد  في حني   ف. ةالنووية يف األغراض السلمي     .على أساس أفضل املمارساتصلة الذات تفاقيات ال اأن تربم النووي، وألمنا ، وتوجيهـات  الـسالمة رئيسي يف وضع معايري     الدور  ال ب  الوكالة وطنية، ينبغي أن تضطلع   ال
كفالـة  بذل جهود مـستمرة ل     استخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية ويرى ضرورة       مة ميثل عنصرا أساسيا مـن أجـل        للسالبين  وجود سجل عاملي     ويالحظ املؤمتر أن    - ٥٩ ورغـم  . املستوى األمثل من االحتياجات التقنية والبشرية اليت تقتضيها السالمة         احملافظة على  . ل املتـصلة بالـسالمة  يف مجيع املسائأمهيته لتعاون الدويل لأن السالمة مسؤولية وطنية، فإن       اخلطوات املناسـبة علـى      السالمة جبميع جوانبها، ويشجع مجيع الدول األطراف على اختاذ         األخرى ذات الصلة، يف تعزيـز       املنتدياتويشجع املؤمتر اجلهود اليت تبذهلا الوكالة، وكذلك         متر بتكثيـف   ويرحب املؤ .  وتشجيعها السالمة الصعد الوطين واإلقليمي والدويل لتعزيز ثقافة       . ختلو من التمييزالدراسية، وبناء القدرات بطريقةسيما من الدول النامية، يف الدورات التدريبية، وحلقات العمل، واحللقـات            األطراف، وال بذل جهود خاصة وتعزيزها لزيادة الوعي يف هذه ااالت من خـالل مـشاركة الـدول                 أنه ينبغـي    ويف هذا الصدد، يشري املؤمتر إىل     . ذلك على    املؤمتر الوكالة يف هذا اال، ويشدد    والنقل اآلمن للمواد املشعة وإدارة النفايات املشعة، مبا يف ذلك األنشطة اليت تـضطلع ـا                التعاون الدويل من أجل تعزيز السالمة النووية واحلماية مـن اإلشـعاع،            بالتدابري الوطنية و  
ادى الدول يف احملافظة علـى سـالمة منـشآا          ويقر املؤمتر باملسؤولية الرئيسية لفر      - ٦٠  .جهاز تنظيمي مستقل وفعالوجود  وكذلكجمال السالمة النووية واحلماية من اإلشعاعات، والوقود املستهلك وإدارة النفايات املـشعة،             يف ة وطنيـة مالئمـة    وتنظيمي ة وبشري ةتقني ةأساسيهياكل  النووية، وباألمهية احلامسة لوجود     
، )٦(املؤمتر مجيع الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف اتفاقية األمـان النـووي         ويشجع    - ٦١ بشأن أمـان التـصرف يف الوقـود         حادث نووي أو طارئ إشعاعي، واالتفاقية املشتركة      ، واتفاقية تقدمي املساعدة يف حالـة وقـوع         )٧(عن وقوع حادث نووي    واتفاقية التبليغ املبكر    . على أن تفعل ذلك)٨(فايات املشعةوأمان التصرف يف الن املستهلك

__________ 

  .INFCIRC/449مستنسخة يف وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية   )٦(  
  .INFCIRC/335املرجع نفسه،   )٧(  
  .٣٧٦٠٥، الرقم ٢١٥٣، الد جمموعة املعاهداتم املتحدة، األم  )٨(  
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أمان املـصادر املـشعة     املتعلقة ب ويؤيد املؤمتر مبادئ وأهداف مدونة قواعد السلوك          - ٦٢ مفاعالت البحوث، ويـشدد    املتعلقة بأمان   وأمنها غري امللزمة قانونا ومدونة قواعد السلوك          .عة وتصديرهاعلى أمهية دور اإلرشادات التكميلية بشأن استرياد املصادر املش
يف اتفاقية احلماية املادية للمواد     أطرافا  ويشجع املؤمتر مجيع الدول اليت مل تصبح بعد           - ٦٣ حىت يتسىن بـدء نفـاذ االتفاقيـة يف         النووية على أن تفعل ذلك، وأن تصدق على تعديلها            .مبكر موعد
 .اإلرهاب النووي، على أن تفعل ذلك الدولية لقمع أعمال    أطرافا يف االتفاقية   ويشجع املؤمتر مجيع الدول اليت مل تصبح بعد         - ٦٤
 .٢٠١٠أبريل /نيسان  مؤمتر قمة األمـن النـووي املعقـود يف واشـنطن العاصـمة يف               إىل  املؤمتر شريوي  - ٦٥
 .التخصيب يف القطاع املدينلعايل استخدام اليورانيوم اويرحب املؤمتر باجلهود الطوعية اليت تبذهلا الدول األطراف للتقليل إىل أدىن حد من               - ٦٦
املتصلة باإلدارة البيئيـة    تلك   مبا يف ذلك     ا الوكالة الدولية للطاقة الذرية    وضعتهواملعاجلة كما    يف جمـال التعـدين      املمارسات واملبادئ األساسـية   أفضل  ويقر املؤمتر بأمهية تطبيق       - ٦٧  .اليورانيوملتعدين 
النقـل، وسـالمة    أمان  اإلشعاع، و األمان من   النووي، و األمان  بالتعليم والتدريب يف جمال      الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واجلهود اإلقليمية والوطنية، املتعلقـة           جهود لي، من قب  املبذولة  للربامج املستدامة، من خالل اجلهـود الدوليـة        ويشدد املؤمتر على األمهية األساسية      - ٦٨ اته على بناء القدرات املؤسـسية والقـدرات         يف الوقت ذ   ويركزالنفايات، واألمن النووي،      .نية واإلدارية يف الدول األطرافالتق
األمـان  املمارسات يف جمال    أفضل  ويشجع املؤمتر الدول األطراف على تعزيز تبادل          - ٦٩ اجلهات املعنيـة يف الـصناعة النوويـة          واألمن النووي، بطرق منها إجراء حوار مع       النووي  .قتضاءوالقطاع اخلاص، حسب اال
بوقـف   الـسالمة والتلـوث ذات الـصلة    ويرحب املؤمتر باالهتمام املوىل ملشاكل     - ٧٠ حسب بربامج األسلحة النووية، مبا يف ذلك، و       يف السابق  مرتبطةالعمليات النووية اليت كانت      االقتـصادية   القدرة اإلنتاجية واستعادة  مشردين  اآلمن ألي سكان    توطني  الإعادة   ،االقتضاء  . املتضررةلمناطقل
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   .اآلن يف هذا الصددحىت  اجلهود اليت بـذلت    يف الوقت ذاته   صالحية يف هذه املناطق املتضررة، ويالحظ     اإلألغراض  لامللوثات املشعة والتخلص منها على النظر يف توفري املساعدة املالئمة على النحـو املطلـوب               ويشجع املؤمتر مجيع احلكومات واملنظمات الدولية ذات اخلربة يف جمـال تنظيـف               - ٧١
 للمواد املشعةاملأمون النقل     

ة، مبا يف ذلك النقل البحـري،       يقر املؤمتر بأن سجل األمان للنقل املدين للمواد املشع          - ٧٢ النقـل  أمـان   سجال ممتازا، ويشدد على أمهية التعاون الدويل للمحافظة على          ، تارخييا،   كان  .الدويل وتعزيزه
 .املنصوص عليه يف القانون الدويل، واملبني يف الصكوك الدولية ذات الصلةباملالحة البحرية واجلوية، على النحو       احلقوق واحلريات املتعلقة   داجمدويؤكد املؤمتر     - ٧٣
للمواد املشعة  املأمون  للطاقة الذرية املتعلقة بالنقل      املؤمتر معايري الوكالة الدولية   يقر  و  - ٧٤ ، حبراًالدول اجلزرية الصغرية النامية وغريها من الدول الساحلية فيما يتعلق بنقل املواد املشعة              وحييط املؤمتر علما بـشواغل     . واألمن ومحاية البيئة  الدولية لألمان   املعايري واملبادئ التوجيهية     ألطراف االستمرار يف نقل املواد املشعة مبا يتفـق مـع          ويؤكد أن من مصلحة مجيع الدول ا       لتحـسني االتـصاالت بـني الـدول الناقلـة           هود املبذولـة  ويرحب يف هذا الصدد باجل        .هذا اال يف  ، والتأهب للطوارئ  أمنهو النقل،بأمان   الساحلية ألغراض معاجلة الشواغل املتصلة     والدول

 اهلجمات املسلحة على املنشآت النووية املخصصة لألغراض السلمية    

لألغـراض الـسلمية      املخصـصة  يرى املؤمتر أن شن هجمات على املرافق النووية         - ٧٥ جدية خبصوص تطبيق القـانون الـدويل       شواغل  الصعد السياسي واالقتصادي والبيئي ويثري       للخطر، ويترتب عليه آثار خطرية على       النووياألمان   التهديد بشن هجمات عليها يعرض     أو راءات مالئمة  األمر الذي ميكن أن يربر اختاذ إج       استخدام القوة يف هذه احلاالت،    يتعلق ب  فيما اقترحـت  الدول األطراف   أغلبية من   ويالحظ املؤمتر أن    . وفقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة        .صك ملزم قانونا يف هذا الصددوضع النظر يف 
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 املسؤولية النووية    

، )٩(يشري املؤمتر إىل اتفاقية باريس املتعلقة باملسؤولية قبل الغري يف ميدان الطاقة النووية              - ٧٦ التكميليـة   ، واتفاقية بروكسل  )١٠(فاقية فيينا املتعلقة باملسؤولية املدنية عن األضرار النووية       وات ، )١١(تطبيق اتفاقيـة فيينـا واتفاقيـة بـاريس         باريس، والربوتوكول املشترك بشأن    التفاقية ذه االتفاقيات، وإىل أهدافها، ويالحظ أن الغـرض مـن اتفاقيـة            املعدلة هل والربوتوكوالت   إنشاء نظام عاملي للمساءلة النووية يقوم على       هو   )١٢( التكميلي عن األضرار النووية    التعويض  .بنظم املساءلة األخرىاإلخالل مبادئ قانون املسؤولية النووية، دون 
علـى الـصعيدين   متساوقة للمسؤولية النووية  آليات فعالة و   إقامة ويقر املؤمتر بأمهية    - ٧٧ لناس واملمتلكات  تلحق با ات، عند االقتضاء، عن األضرار اليت       الوطين والعاملي لتقدمي التعويض    ، مـع املراعـاة     حادث نـووي  أو  نووية  عارضة   بسبب حادثة ، من مجلة املتضررين،     والبيئة ينبغي تطبيقـه يف    املطلقة  بأن مبدأ املسؤولية     واالعتقاد لالعتبارات القانونية والتقنية،   الكاملة  املادة اخلامسة        .مبا يف ذلك خالل نقل املواد املشعةحادث نووي، وقوع حادثة عارضة نووية أو  حال

ضـوء معاهـدة احلظـر الـشامل        السلمية ألي تفجريات نوويـة ينبغـي أن تفـسر يف            يؤكد املؤمتر أن أحكام املادة اخلامسة من املعاهدة من حيث صـلتها بالتطبيقـات                - ٧٨  من الثامنة إىل الثانية عشرة من الديباجةاملادة السادسة والفقرات        .)١٣(النووية للتجارب

زع السالح النـووي، وهـو   ـ النووية بصورة تامة، متهيدا لن    املبدأ الالرجعة، بإزالة ترسانا   حييط املؤمتر علماً بإعادة تأكيد الدول احلائزة لألسلحة النووية تعهدها القاطع، وفقا              - ٧٩  . املعاهدة املادة السادسة مناهلدف الذي تلتزم به مجيع الدول األطراف مبوجب
  املقدر حظ بقلق أن العدد   ال األسلحة من جانبني ومن جانب واحد، ي       اتبتخفيضفيما يتعلق    يرحب املؤمتر مبا حققته بعض الدول احلائزة لألسلحة النووية من إجنازات            حنيويف    - ٨٠

__________ 

  .١٣٧٠٦، الرقم ٩٥٦املرجع نفسه، الد   )٩(  
  .١٦١٩٧، الرقم ١٠٦٣املرجع نفسه، الد   )١٠(  
  .٢٨٩٠٧، الرقم ١٦٧٢املرجع نفسه، الد   )١١(  
  .INFCIRC/567مستنسخة يف وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية   )١٢(  
  .٥٠/٤٥انظر قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة   )١٣(  
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 .عن استخدام األسلحة النوويةكارثية ينجم من عواقب إنسانية بالغ قلقه الستمرار تعرض البشرية للخطر الذي متثله إمكانية استخدام هذه األسلحة وما قد              ويعرب املؤمتر عـن    . فاإلمجايل لألسلحة النووية املنشورة واملخزونة ال يزال يناهز عدة آال         
املقترحات واملبـادرات    من تقدمت به احلكومات واتمع املدين     مايشري املؤمتر إىل    و  - ٨١ ويشري املؤمتر إىل مقترحات األمـني      . عامل من األسلحة النووية   بإخالء ال  الصلة   ذاتاجلديدة   مجلة أمور، يف إجراء مفاوضـات      يف  العام لألمم املتحدة بشأن نزع السالح النووي للنظر،          إطار لصكوك مستقلة يعـزز بعـضها بعـضا،    على بشأن اتفاقية لألسلحة النووية أو اتفاق       .حققويدعمه وجود نظام قوي للت
 .بغي أن يتضمن آجاال زمنية حمددةاألطراف أنه ينالنووي والتدابري األخرى ذات الصلة يف إطار قانوين متفق عليه، تعتقد غالبية مـن الـدول                يؤكد املؤمتر على وجوب متابعة املرحلة األخرية من مراحل عملية نزع الـسالح             و  - ٨٢
عاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويـة      يعيد املؤمتر التأكيد على الدور األساسي مل      و  - ٨٣ تحقيق وقف مجيع التفجريات    ب، وعلى أنه    نيالنووي عدم االنتشار ويف إطار نظام نزع السالح       بكبح تطـوير األسـلحة النوويـة       والتجريبية لألسلحة النووية وسائر التفجريات النووية،        ن األسلحة النووية، تكافح    ممتقدمة  أنواع جديدة   تطوير  وحتسينها النوعي، وبإاء عمليات      ويهيب املؤمتر جبميـع الـدول أن       . املعاهدة االنتشار النووي على املستويني األفقي والرأسي       اهلدف من معاهـدة احلظـر الـشامل        و قصدمن شأنه تعطيل امل   بأي إجراء   عن القيام   متتنع   يـدة مـن   أصـناف جد  فيما يتعلق بتطوير خاصةللتجارب النووية يف انتظار بدء نفاذها، و       .النووية األسلحة
ـ           . التصديق صـكوك   بإيـداع  دولة يلزم تصديقها لبدء نفاذ املعاهدة،        ٣٥ دولة، مبا فيها     ١٥٣ قياموب دولة على معاهدة احلظر الشامل للتجـارب النوويـة          ١٨١ويرحب املؤمتر بتوقيع      - ٨٤ ا ويرحب املؤمتر، يف هذا الصدد، بتصديق ترينيداد وتوباغو، ومجهوريـة أفريقي ومـن بينـها    ،  إجنازهاعزمها على مواصلة عملية التصديق و     عن  لبدء نفاذ املعاهدة، مؤخرا      اليت يلزم تـصديقها     ،الوسطى على املعاهدة أثناء املؤمتر، ويرحب بإعراب ما تبقى من الدول           ويرحب املؤمتر أيضا بإعراب كل من بـابوا غينيـا          . إندونيسيا والواليات املتحدة األمريكية     .إجنازها وتايلند والعراق مؤخرا عن عزمها على مواصلة عملية التصديق و،اجلديدة
وفقا للمادة الرابعة عشرة من معاهدة احلظـر الـشامل          ،  ٢٠٠٩سبتمرب  /نيويورك يف أيلول  املؤمتر املعين بتسهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويـة، الـذي عقـد يف                عرب عنه خـالل    الذي أُ املستوى للمعاهدة   ويرحب املؤمتر بالدعم السياسي الرفيع        - ٨٥
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 .نووية صوب إجنازهملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب الويشدد املؤمتر على أمهية نظام الرصد الدويل، ويشيد بالتقدم الذي أحرزته اللجنة التحضريية             . مدت فيه تدابري حمددة وعملية لتعزيز بدء نفاذ تلك املعاهـدة          اعتوالذي  للتجارب النووية،   
 .السياسات األمنيةويشري املؤمتر إىل ضرورة حتقيق مزيد من التقدم يف تقليص دور األسلحة النوويـة يف             - ٨٦
يف حني يرحب املؤمتر باعتماد برنامج عمل، يف مؤمتر نزع السالح بتوافـق اآلراء،              و  - ٨٧ من عقـد مـن الـزمن       بعد مضي أكثر    ، يعرب عن بالغ قلقه من أنه        ٢٠٠٩مايو  /يف أيار   .ثه على بدء العمل دومنا إبطاءحيعمل متفق عليه، و مفاوضات ومداوالت موضوعية وفقا لربنـامج     الشروع يف يتمكن مؤمتر نزع السالح من       مل
مشروعية التهديد باألسـلحة    حييط املؤمتر علما بفتوى حمكمة العدل الدولية بشأن         و  - ٨٨

 .١٩٩٦يوليه / متوز٨ الهاي يف الصادرة يف ،)١٤(ااستخدامه النووية أو
لحد من هـذه    لدابري األحادية اجلانب    ونفّذته الدول األخرى احلائزة لألسلحة النووية من الت       التدابري الرامية إىل زيادة ختفيض األسلحة اهلجومية االستراتيجية واحلد منها، فضال عما أعلنته             املؤمتر بتوقيع املعاهدة املربمة بني الواليات املتحدة واالحتاد الروسي بـشأن           ويرحب    - ٨٩ ويرحب املـؤمتر   . األسلحة، مبا يف ذلك إغالق املنشآت املتصلة باألسلحة النووية وتفكيكها          حلائزة لألسلحة النووية بشأن    صادرة عن بعض الدول ا    البيانات  الاألمنية، فضال عن    نظرياا   بعض الدول احلائزة لألسلحة النووية من تقليص دور األسـلحة النوويـة يف              هأيضا مبا أعلنت   أن الصني تنتهج سياسة معلنة تقـوم       يالحظ   السلبية، و  نالتدابري املتعلقة بتعزيز ضمانات األم      .على عدم البدء باستخدام األسلحة النووية
حالة استنفار األسلحة النووية، والتدابري املعلنـة املتـصلة         ختفيضات  ويقر املؤمتر بأن      - ٩٠  .حة النووية يف السياسات األمنيةالثقة وتقليص دور األسل األسلحة، تساهم يف عملية نزع السالح النووي من خالل تعزيز تدابري بناء             بإلغاء توجيه هذه  
لوقـف االختيـاري    لبعض الدول احلائزة لألسلحة النووية      بإعالن  يرحب املؤمتر   و  - ٩١  .إلنتاج املواد االنشطارية ألغراض صنع األسلحة النووية
مـن  ) ج (٤استعراض تنفيذ املادة السادسة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية والفقرة       املؤمتر التقارير الدورية املقدمة من الدول األطراف يف إطار تعزيـز عمليـة        يالحظ  و  - ٩٢

__________ 

، ١٩٩٦األسلحة النووية أو استخدامها، فتــوى، تقارير حمكمة العدل الدولية لعـام            ب مشروعية التهديد   )١٤(  
  . من النص اإلنكليزي٢٢٦الصفحة 



NPT/CONF.2010/50 (Vo.1)
 

10-39019 18 
 

يف ،  “عدم االنتشار ونزع الـسالح النـوويني      لمبادئ وأهداف   ” املعنون   ١٩٩٥مقرر عام     .١٩٩٦يوليه / متوز٨حمكمة العدل الدولية الصادرة يف  إىل فتوى إشارة منه
 .٢٠٠٩سبتمرب /تدابري بناء الثقة يف سياق نزع السالح وعدم االنتشار النوويني، يف أيلولبني الدول احلائزة لألسلحة النوويـة بـشأن        األول  جتماع  انعقاد اال املؤمتر  يالحظ  و  - ٩٣
 .مزيد من الشفافية يف هذا الصدد الوطنية، ويشجع مجيع الدول احلائزة لألسلحة النووية على توفري          هااألسلحة النووية يف قوائم    احلائزة لألسلحة النووية فيما يتعلق بعـدد      ويالحظ املؤمتر زيادة شفافية بعض الدول       - ٩٤
القدرات املتعلقة بالتحقق من نزع السالح      تطوير  يرحب املؤمتر باجلهود الرامية إىل      و  - ٩٥ ويالحظ املؤمتر التعاون بني اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى        . عامل خال من األسلحة النووية    لتوفري كفالة التقيد باتفاقات نزع السالح النووي من أجل إجياد وإدامـة  ستلزم اليت  النووي،    .لتحقق من تفكيك الرؤوس احلربية النوويةل إنشاء نظام علىالنرويج  ويرلندا الشماليةأو
نتشار النـوويني بوصـفه     اال نزع السالح وعدم     بشأنملؤمتر أمهية التثقيف    يؤكد ا و  - ٩٦  املادة السابعة وأمن الدول غري احلائزة لألسلحة النووية        .مة عامل خال من األسلحة النوويةوسيلة مفيدة وفعالة لتعزيز أهداف املعاهدة دعما إلقا

أو عالقاا الدولية، عن التهديد باستخدام بالقوة أو استخدامها ضـد الـسالمة اإلقليميـة               اق األمم املتحدة، باالمتنـاع، يف      أن الدول ملزمة، وفقا مليث    من جديد   يؤكد املؤمتر     - ٩٧  .، أو على أي وجه آخر مناف ملقاصد األمم املتحدة ألية دولةالسياسياالستقالل 
 .ويسهم يف حتقيق أهداف نزع السالح النووي ، نظام عدم االنتـشار النـووي      دطوالسالم واألمـن على الصعيدين العاملي واإلقليمي، وي      ية بني الدول يف املنطقة املعنية، يعـزز        رتوصل إليها حب  يمعترف ا دوليا على أساس ترتيبات        النوويـة   يؤكد املؤمتر من جديد االقتناع بأن إنشاء مناطق خالية مـن األسـلحة            و  - ٩٨
معاهـدة  باإلسهامات املـستمرة الـيت تقـدمها    مناطق خالية من األسلحة النووية، ويسلّم    إلبرام معاهدات بشأن إقامـة  ٢٠٠٥ذ عام يرحب املؤمتر باخلطوات اليت اختذت من و  - ٩٩ ومعاهدة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب            ،)١٥(أنتاركتيكا سلحة النووية يف جنوب احمليط     ، ومعاهدة إنشاء منطقة خالية من األ      )١٦()معاهدة تالتيلولكو (

__________ 

  .٥٧٧٨ الرقم، ٤٠٢، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٥(  
  )١٦(  ٩٠٦٨ الرقم، ٦٣٤لد املرجع نفسه، ا.  
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منطقة خالية من األسلحة النووية يف جنوب       إنشاء  ، ومعاهدة   )١٧()معاهدة راروتونغا (اهلادئ   لنوويـة يف آسـيا     معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة ا      و ،)١٩()معاهدة بليندابا (أفريقيا   ومعاهدة إنشاء منطقة خالية من األسـلحة النوويـة يف           ،)١٨()معاهدة بانكوك (شرق آسيا     . السالح وعدم االنتشار النوويني من أجل حتقيق هدف نزع،الوسطى
خالية من األسـلحة النوويـة،      مركزها كدولة   يرحب املؤمتر بإعالن منغوليا عن      و - ١٠٠  .وتعزيزهاملركز لتوطيد هذا تتخذها منغوليا ويدعم التدابري اليت 
ويرحب أيضا  . ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٥ابا يف   ويرحب املؤمتر ببدء نفاذ معاهدة بليند      - ١٠١ ، امن األسلحة النوويـة لتحقيـق أهـدافه       اخلالية   اليت تقوم ا خمتلف املناطق       جراءاتاإلب الية مـن األسـلحة     اخلنطقة  امل اليت أقرا جلنة     ٢٠١٢-٢٠٠٧  خطة العمل للفترة   مايس الو شاورات اجلارية بني رابطـة      لتعزيز تنفيذ معاهدة بانكوك وامل     ،جنوب شرق آسيا  يف  النووية   ربوتوكول امللحق مبعاهـدة     ال بشأنالنووية  احلائزة لألسلحة    جنوب شرق آسيا والدول      أمم  .بانكوك
سلحة النوويـة يف    ويرى أن إنشاء منطقة خالية من األ      . ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢١الوسطى يف   يرحب املؤمتر ببدء نفاذ معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف آسـيا              و - ١٠٢ البيئـي لألقـاليم    التعاون يف جمال استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية، ويف اإلصالح           يشكل خطوة مهمة صوب تعزيز نظام عدم االنتـشار النـووي، وتـشجيع             الوسطى  آسيا   وحيث املؤمتر الدول املعنية على حل أية مسائل معلقة فيمـا           . املتضررة من التلوث اإلشعاعي    اعتمـدا  املنطقة اخلالية من األسلحة النووية مبا يتوافق مع املبادئ التوجيهية اليت            أداء  ص  خي   .)٢٠(ألمم املتحدةهيئة نزع السالح التابعة ل
 والتـصديق  الـصلة ي   الربوتوكـولني ذو   على للتوقيع منها مسعى يف آسيا، شرق وجنوب آسـيا الوسـطى     يف النووية األسلحة من معاهديت املنطقتني اخلاليتني     أطراف مع مشاورات إجـراء اعتزامها  وراروتونغا  و بليندابا معاهديت بروتوكويل على التصديق إىل دف عملية يف الشروع اعتزامها   عن املتحدة الواليات إعالن و النووية األسلحة من اخلالية املناطق معاهدات بروتوكـوالت  على النووية لألسلحة احلائزة الدول بعض بتصديق املؤمتر ويرحب - ١٠٣

__________ 

منشورات األمم املتحـدة، رقـم املبيـع         (١٩٨٥: ١٠، الد   حولية األمم املتحدة لنـزع السالح    انظر    )١٧(  
A.86.IX.7(التذييل السابع ،.  

  .٣٣٨٧٣ الرقم، ١٩٨١، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٨(  
  .، املرفقA/50/426 األمم املتحدة يقةوث  )١٩(  
  .املرفق األول ،)A/54/42 (٤٢، امللحق رقم الرابعة واخلمسونالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة   )٢٠(  
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 .دة عدم انتشار األسلحة النوويـةمعاه من السابعة املادة يف املتوخى النحو علـى ا   إقليم كل منه   يف إطالقاً نووية أسلحة أية وجود عدم تأمني أجل من النووية األسلحة مـن  اخلالية للمناطق املنشئة للمعاهدات   الصلة ذات الربوتوكوالت على بعد، ذلك تفعل مل الـيت  النوويـة،  ألسـلحة  ل احلائزة الدول وتصديق توقيع أمهية على املؤمتر ويشدد .امعليه
 .وسطاأل الشرق يف سيما وال املناطق، هذه توجـد  ال حيثما النووية األسلحة من خالية مناطق إنشاء أمهية على املؤمتر ويؤكد - ١٠٤
 .وبروتوكوالا النووية األسلحة من الية اخلناطق املإنشاء معاهدات يف عليها املنصوص األمنية الضمانات تطبيق إىل   النووية لألسلحة احلائزة الدول املؤمتر ويدعو - ١٠٥
    . املقبلةاملعاهدة استعراضات مؤمتر إطار يف النووية األسلحة من خالية كدولة مركزها أعلنـت  اليت والدول والدول املوقعة عليها     النووية األسلحة من خالية مناطق إنشاء معاهدات يف  األطـراف  للدول اجتماع عقد إىل الداعية املبادرة ب املؤمتريعترف  و .املعاهدة نظام تنفيذ يف واإلسـهام  الصلة ذات النووية األسلحة من اخلالية املناطق معاهدات وأهداف ئملباد التام التنفيـذ  أجل من ملموسة، تدابري اختاذ طريق عن النووية األسلحة من اخلالية احلالية املناطق بـني  فيما املعزز واحلوار التعاون آليات تعزيز على املؤمتر ويشجع .املشتركة أهدافها لتعزيز والدول املوقعـة عليهـا      املعاهدات هذه يف   األطراف الدول تبذهلا   اليت حلثيثةا باجلهود أيضا املـؤمتر  ويرحـب  .النووية األسلحة من خال   عامل حتقيق يف هاما إسهاماا  بوصفه نيويورك، يف ٢٠١٠ أبريـل /نيسان ٣٠ يف الذي عقد    ومنغوليا، والدول املوقعة عليها     النووية األسلحة مـن  خاليـة  منـاطق  إنشاء معاهدات يف   األطراف للدول الثاين واملؤمتر )٢١(سييت مكسيكو يف ٢٠٠٥ أبريـل /نيـسان  ٢٨ يف والدول املوقعة عليها، الذي عقـد        النووية األسلحة من خالية مناطق إنشاء معاهدات يف   األطراف للدول األول املؤمتر بنتائج املؤمتر ويرحب - ١٠٦

 األخرى اإلقليمية والقضايا آسيا جنوب    

 .إيصاهلانظم و النووية األسلحة إلنتاج استخدامها ميكن اليت واملعـدات  واملواد تالتكنولوجياالرقابة على الصادرات ملنع االنتشار على        تدابري تعزيز على الـدولتني  أيضا املؤمتر وحيث .شروط ودون الفور علىالدولية للطاقة الذرية     للوكالة الشاملة لـضمانات ل لنوويةامنشآما   مجيع وإخضاع النووية ألسلحةل حائزتني غري دولتني بوصفهما النووية األسلحة انتشار عدم معاهدة إىل االنضمام على واهلند باكستان املؤمتر حيث - ١٠٧
__________ 

  .، املرفق الثالثA/60/161انظر وثيقة األمم املتحدة   )٢١(  
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مـن   املـؤمتر  ويؤكد .االنتشار عدم ملعاهدة وفقا النووية لألسلحة احلائزة الدولة مركزعلى   حال أيحتصل ب  أن ميكن ال الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية أن ويعلن الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية عنها أعلنت اليت النووية التجارب تفجريات بشدة املؤمتر ويشجب - ١٠٨    .٢٠٠٥ سبتمرب/أيلول يف الصادر املـشترك  للبيان وفقا األطراف، السداسية احملادثات مبوجب بالتزاماا الوفاء على الدميقراطية الـشعبية  كوريـا  مجهوريـة  وحيث املتحدة، لألمم التابع األمن سلذات الصلة    قراراتال تنفيـذ  أمهيـة  إىل املؤمتر ويشري .املستقبل يف مناسب وقت يف احملادثات استئناف إىل املؤمتر ويـدعو  .السلمية بالوسائل منه التحقق ميكن حنو على النووية األسلحة من الكورية اجلزيرة شـبه  إلخالء فعالةال ليةاآل تشكل اليت األطراف، السداسية للمحادثات الثابت دعمهجديد  
 الثامنة املادة  
  النووية األسلحة انتشار عدم معاهدة استعراض عملية تعزيز مواصلة  

 .أدناه الواردة والتوصيات املقررات املؤمتر واختذ ،“العاملي مشوهلـا  وحتقيـق  املعاهدة تنفيذ لتعزيز به القيام ميكن ما مسألة التحديد جهو على تتناول أن أيضا االستعراض ملؤمترات ينبغي” بأنه ١ املقرر يف الوارد للتعهد وإدراكا ،١٩٩٥ عام مؤمتر سـياق  ويف .١٩٩٥ لعام ومتديدها املعاهدة استعراض ومؤمتر ٢٠٠٠ لعام االستعراض   مؤمتر مقـررات  يفاملـبني    النحو على االستعراض عملية غرضمن جديد    املؤمتر ويؤكد - ١٠٩
دورة  طـوال  واالسـتمرارية  التنـسيق  مـن  قدر أكرب كفالة بأمهية املؤمتر ويسلم - ١١٠ العمليـة   باملسائل يتعلق فيما ،إذا لزم األمر   القادم، الرئيس مع املشاورات ألغراض واحلاليني الـسابقني  اللجان ورؤساء رؤساءال وجود على املؤمتر يشجع السياق، هذا ويف .االستعراض  .األطراف الدول على املقررة التكاليف علـى  التأثري دون ومن طوعية االجتماعات هذه يف املشاركة وستكون .مبسؤوليام املتصلة
 .التالية االستعراض دورة يفومهامه  املوظف هذا والية استعراض سـيجري و .شـروط  أيـة  بـدون  التربعات هذه وستقدم .تقدميها تستطيع اليت األطراف الـدول  تربعات من املذكور املوظفالتكاليف املرتبطة ب   متويل سيجري األطراف، الدول من آخـر  مقرر صدور حني وإىل .املعاهدة يف األطراف الدول اجتماعات أمام مسؤوال ويكون مستقل بشكلاملخصص   املوظف وسيعمل .املتحدة لألمم العامة باألمانة السالح نزع شؤون مكتـب إىل   املعاهدة استعراض دورة لدعمخمصص   موظف ضافةبإ املؤمتر ويوصي - ١١١
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    .التالية االستعراض دورة يف النظر من املزيد الصدد،فهي تستحق، يف هذا  ك،ولذلاألطراف  للدول مستمرة مسؤولية هي املعززة االستعراض عملية فعالية حتسني أن املؤمتر وأكد - ١١٢
 التاسعة املادة  

 .املعاهدة عاملية حتقيق وأمهية إحلاحيـة  علـى  ويؤكد .دولة ١٩٠ املعاهدة يف أطرافا أصبحت اليت للدول اإلمجايل العدد يـصبح  وبذلك ،٢٠٠٦ عام يف األسود اجلبلخالفة   عن فضال ،٢٠٠١ أغسطس/آب ٢٩ املـؤرخ الدولـة اخللـف      لبيـان  وفقـا  املعاهـدة إىل   صربياوباستمرار انضمام    ،٢٠٠٣ عـام  يف ليـشيت  - وتيمور ٢٠٠٢ عام يف للمعاهدة كوبا بانضمام املؤمتر يرحب - ١١٣
يف األغراض السلمية    النووية لطاقةا استخدام وتيسري النووية، األسلحة انتشار ومنع النووي، الـسالح  نـزع  تعزيز يف حيوي بدور تضطلع املعاهدة أنمن جديد    املؤمتر ويؤكد - ١١٤   . النوويةانتشار األسلحة ومنع النووي السالح نزع إىل الرامية الدويل اتمع وجهود والدوليني اإلقليميني واألمنإجراء ميكن أن يقوض السالم       أي عـن  حتجم وأن انشره أوأسلحة نووية    تطوير إىل تسعى سياسات أية عن بالرجوع السرعة وجه وعلى بوضوح تقوم أن إىل بالضمانات، مشمولة غري يةنوو منشآت تشغل اليت الثالث، الدول تلك أيضا املؤمتر ويدعو )).املصوبة( INFCIRC/540( النموذجي اإلضايف الربوتوكول مع اتساقا املطلوبة اإلضافية والربوتوكوالت الشاملة الضمانات اتفاقاتبدء نفاذ    على تعمل وأن شروط، أية وبدون التأخري من املزيد دون املعاهدة إىل ضماماالن إىل واهلند، ،وباكستان إسـرائيل، وهـي    املعاهـدة،  يف األطـراف  غري الدول مجيع ويدعو األهداف، هذه حيقق أن ميكـن  املعاهدةإىل   العاملياالنضمام   بأن مقتنعا املؤمتر يزال وال .هامة أمنية فوائد وتوفري
  .والدوليني اإلقليميني واألمنللسالم  األمهية بالغة أمورا تشكل الصارم وتنفيذها عامليتها وحتقيق املعاهدة، سالمة على احملافظة أن على التأكيد املؤمتر ويعيد - ١١٥
املتعلـق   القرار تنفيذ ويف ،املعاهدة عاملية حتقيق يف تقدم إحراز عدم إزاء قلقها عناف  األطر الدولتعرب  و .عامليتها بتحقيق املعاهدة يف األطراف التزاممن جديد    املؤمتريؤكد  و - ١١٦ مما يـشكل يف   ١٩٩٥ لعام ومتديدها املعاهدة استعراض مؤمتر يفبالشرق األوسط الذي اختذ        .ولينيوالد اإلقليميني واألمـن للـسالم    ديـدا  وميثل للمعاهدة خطريا تقويضا األطراف الدولرأي أغلبية من    
املصدرية أو املـواد     املواد لنقل اجلديدةالتوريد   ترتيبات أنمن جديد    املؤمتر ويؤكد - ١١٧  اسـتخدام  أو لتحـضري  خصيـصا  املهيأة أو املعدة املواد أو املعدات أو اخلاصة، االنشطارية
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   .أخرى نووية متفجرة أجهزة أو نووية أسلحة حيازة بعدم قانونا امللزمة الدوليـة  وااللتزامات الذرية للطاقة الدولية الوكالة ضمانات كامل قبول ضروري، كشرط طلب،تت أن ينبغي نووية ألسلحة حائزة غري دولة أي إىل اخلاصة، االنشطارية املواد إنتاج أو
 العاشرة املادة  

يتضمن إعالم االنسحاب هذا بيانـا      و حصوله، من أشهر ثالثة قبل االنسحاب ذا املتحدة لألمـم  التـابع  األمن وجملس املعاهدة يف اآلخرين األطراف مجيعيعلم   العاشرة باملادة عمال أنـه من جديـد أيـضا       املؤمتر ويؤكد .العليا القومية مبصاحلها أضرت قد املعاهدة مبوضوع صـلة  ذات استثنائية أحداثا مثة أن قررت إذا املعاهدة من االنسحاب حق ة،القومي لسيادا منـها  ممارسـة  األطـراف  الدول من دولة لكل أن علىمن جديد    املؤمتر ويؤكد - ١١٨   .للخطر العليا امصاحله تعرضباألحداث االستثنائية اليت تعتقد الدولة الطرف أا 
ـ  يتعلق فيما تفسريه بشأن متباينة آراء هناك وكانت .املعاهدة أحكام يف عليه منصوص االنسحاب يف احلق بأن عترفي الدول من العديد أن املؤمتر ويالحظ - ١١٩ يظـل   الدويل القانون مبوجب أنهتؤكد   كثرية دوال أن املؤمتر ويالحظ .الصلة ذات األخرى الدوليـة  القواننيب   .املطلوبة الدولية الوكالة بضمانات املتصلة تلك ذلك يف مبا االنسحاب، حصول قبل املعاهـدة  تنفيذ خالل من نشأ   قد كوني األخرى األطراف الدول من وكل املنسحبة الدولة بني قانوين وضع أو زامالت أو حق، أي على يؤثر ال املعاهدة، ألحكام وفقا مت إن االنسحاب وأن انـسحابه،  قبـل  رتكبـت ا الـيت  املعاهدة انتهاكات عن مسؤوال املنسحب الطرف
جانب من   متثالالا وحبالة لالنسحاب القانونية بالنتائج املساس دون يالحظ املؤمتر،    - ١٢٠   .املتحدة األمم ميثاق مبوجب األمن جملس ا املناط املسؤوليةيد تؤكد من جد الـدول  من العديد أن املؤمتر يالحظ االنسحاب، يف احلق ملمارسة العاشرة املادةاملتوخاة يف    اخلاصـة  لظـروف بـالنظر إىل ا   و .إقليمية دبلوماسية مببادرات القيام عن فضال مشاورات، بـإجراء  فـورا  األطـراف  الدول تقوم أن الدول من العديد رأي من أن املنسحبة، الدولة
  .الوطين والتشريع الـدويل  للقـانون  وفقا االنسحاب حالة يف املواد تلك ادةإع أو/و تفكيكتتعلق ب  املقتضى، حبسب األخرى، األطراف الدول مع تربمها اليت العقود أو الترتيبات يف بنود إدراج يف تنظر أناملـوردة    النووية الدول بإمكان أن تعترف الدول من العديد أن املؤمتر ويالحظ - ١٢١



NPT/CONF.2010/50 (Vo.1)
 

10-39019 24 
 

  إجراءات املتابعةبشأن استنتاجات وتوصيات     
  نـزع السالح النووي  -أوالً   

مبـادئ  ” املعنـون    ١٩٩٥من مقرر عـام     ) ج (٤ و   ٣انتشار األسلحة النووية والفقرتني     سعيا إىل حتقيق التنفيذ التام والفعال والعاجل للمادة السادسة مـن معاهـدة عـدم        فق ، وانطالقا من اخلطوات العملية اليت ات      “النووينيوأهداف لعدم االنتشار ونـزع السالح       ؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية السـتعراض          ملعليها يف الوثيقة اخلتامية      نـزع الـسالح النـووي     بشأن  الية  ، يوافق املؤمتر على خطة العمل الت      ٢٠٠٠املعاهدة عام      املبادئ واألهداف  -ألف       :خطوات عملية حنو اإلزالة التامة لألسلحة النوويةواليت تشمل 
  .ملعاهدة النووية، وفقا ألهداف االسالم واألمن بإخالء العامل من األسلحةيعقد املؤمتر العزم على السعي إىل إجياد عامل أكثر أمنا للجميع والعمل على إحـالل                 ‘١’
  .وهو األمر الذي تلتزم به مجيع الدول األطراف مبوجب املادة السادسةالنووية بتحقيق اإلزالة التامة لترساناا النووية، مما يؤدي إىل نـزع السالح النووي،            ويكرر املؤمتر تأكيد التعهد الصريح الذي قطعته على نفسها الدول احلائزة لألسلحة              ‘٢’
استمرار صالحية اخلطوات العملية املتفق عليها يف الوثيقـة         من جديد   املؤمتر  يؤكد  و  ‘٣’   .٢٠٠٠عام لؤمتر استعراض املعاهدة ملاخلتامية 
غري املنقـوص    املعزز و  واألمن على الصعيد الدويل، وينبغي أن يستند إىل مبدأ األمن         تفضي إىل نـزع السالح النووي من شأنه أن يعـزز االسـتقرار والـسالم              كبرية    الدول احلائزة لألسلحة النوويـة خطـوات       مجيعأن اختاذ   من جديد   ويؤكد املؤمتر     ‘٤’   .للجميع
  .مجيع األوقات ألحكام القانون الدويل املنطبق، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويلية، ويكرر التأكيد على ضرورة امتثال الدول كافـة يف          أي استعمال لألسلحة النوو    إزاء العواقب املفجعة النامجة على الصعيد اإلنساين عـن         هويعرب املؤمتر عن بالغ قلق      ‘٥’
نووية وأن تلتزم بتحقيـق اإلزالـة       الألسلحة  لشروط، كدول غري حائزة     أي  ودون   تنضم إليها، على وجـه الـسرعة   ويهيب جبميع الدول غري األطراف يف املعاهدة أن ويؤكد املؤمتر األمهية احليوية لتحقيق عاملية معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويـة،              ‘٦’ ألسلحة النووية، ويشجع الدول على تعزيز عاملية االنضمام للمعاهـدة          ميع ا التامة جل 
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حتقيـق عامليـة   واالمتناع عن اختاذ أية إجراءات ميكن أن تؤثر سلبا علـى فـرص            .املعاهدة
  :يقرر املؤمتر ما يليو

  .املعاهدة ومع اهلدف املتمثل يف إجياد عامل خال من األسلحة النوويةكافة باتباع سياسات تتوافق متاما مـع أحكـام         األطراف  تلتزم الدول   : ١اإلجراء    •  
تلتزم الدول كافة بتطبيق مبادئ الالرجعة والقابلية للتحقق والـشفافية          : ٢اإلجراء    •     نـزع األسلحة النووية   -باء       .يذ التزاماا مبوجب املعاهدةتنففيما يتعلق ب

يعزز االستقرار والسالم واألمـن علـى       على حنو   ،  ٢٠٠٠عام  لاستعراض املعاهدة   اخلطوات املؤدية إىل نـزع السالح النووي املتفق عليها يف الوثيقة اخلتاميـة ملـؤمتر          احلاجة امللحة إىل أن تنفذ الدول احلائزة لألسـلحة النوويـة           من جديد   يؤكد املؤمتر     ‘١’   .غري املنقوص للجميعاملعزز والصعيد الدويل وبناء على مبدأ األمن 
الدول الـيت متلـك أكـرب       ، على وجه اخلصوص،     النووية جبميع أنواعها، ويشجع   ويؤكد املؤمتر ضرورة قيام الدول احلائزة لألسلحة النووية بتخفيض وإزالة أسلحتها             ‘٢’   .يف هذا املضماراملبذولة  النووية على أن تقود اجلهود الترسانات
جهود ملموسة لنــزع    بذل  نووية إىل   السلحة  ائزة لأل ويدعو املؤمتر مجيع الدول احل      ‘٣’ ويشري املـؤمتر  . خاليا منهاالالزم إلجياد عامل خيلو من األسلحة النووية واحلفاظ عليه          أن تبذل جهودا خاصة لوضع اإلطـار        مجيع الدول ه جيب على    السالح، ويؤكد أن   اتفاقية لألسـلحة   بشأن  الذي يقترح فيه، يف مجلة أمور، النظر يف إجراء مفاوضات           نـزع السالح النـووي    لإىل مقترح األمني العام لألمم املتحدة ذي النقاط اخلمس           نظـام  ويدعمه   مستقلة يعزز بعضها بعضا      صكوكالنووية أو اتفاق بشأن إطار من          .للتحقق قوي
إدخال حتسينات  واألسلحة النووية   تطوير  قيود على   فرض  احلائزة لألسلحة النووية ب    الـدول    يف قيام  دول غري احلائزة لألسلحة النووية    املصاحل املشروعة لل  ويسلّم املؤمتر ب    ‘٤’     .إاء استحداث أنواع جديدة متطورة من األسلحة النوويةعلى نوعية عليها، و
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  :ويقرر املؤمتر ما يلي
األسـلحة   اجلهود لتخفيض    بتحقيق اإلزالة التامة لترساناا النووية، ببذل مزيد من       تلتزم الدول احلائزة لألسلحة النووية، يف تنفيـذها لتعهـدها الـصريح            : ٣اإلجراء    •   وذلـك  وإزالتها يف اية املطاف،  ، املنشور منها وغري املنشور،       جبميع أنواعها  النووية   .ية ومتعددة األطرافإقليمة و وثنائيةانفرادي تدابرياختاذ ب
ختفـيض األسـلحة    زيادة  حتقيق النفاذ املبكر والتطبيق التام للمعاهدة املتعلقة بتدابري         يلتزم كل من االحتاد الروسي والواليات املتحدة األمريكية بالـسعي إىل           : ٤اإلجراء    •   اقشات بشأن تـدابري    عان على مواصلة املن   ، ويشج  واحلد منها  اهلجومية االستراتيجية    .تنيما النووييهاملتابعة بغية حتقيق ختفيضات أكرب لترسانت
إحراز تقدم ملمـوس    يف  تلتزم الدول احلائزة لألسلحة النووية بالتعجيل       : ٥اإلجراء    •     :ل حتقيق مجلة أهداف منها ما يليإىل العمل بسرعة من أج مـدعوة    الدول  فإن هذه  وحتقيقا لتلك الغاية،  . على الصعيد الدويل  املنقوص واملعزز    غـري   يعزز االستقرار والـسالم واألمـن     على حنو   ،  ٢٠٠٠عام  لاستعراض املعاهدة    يف الوثيقة اخلتامية ملـؤمتر  الواردةبشأن اخلطوات املفضية إىل نـزع السالح النووي       

ختفيض شامل للمخزون العاملي    حتقيق  السعي على وجه السرعة إىل        )أ(       ؛٣على النحو احملدد يف اإلجراء جبميع أنواعها  ألسلحة النوويةل
بغض النظـر عـن نوعهـا       مجيعها  مسألة األسلحة النووية    تناول    )ب(       ع السالح النووي العامة؛جزءاً ال يتجزأ من عملية نـز ذلك مكاا بوصف أو
مواصلة تقليص دور األسلحة النووية وأمهيتها يف مجيـع املفـاهيم             )ج(       اسات العسكرية واألمنية؛والسيوالنظريات 
مناقشة السياسات اليت ميكن أن حتول دون اسـتخدام األسـلحة             )د(     وتسهم خطر األسلحة النووية    وحتد من   يف اية املطاف إىل إزالتها،      وتؤدي  النووية     يف منع انتشار األسلحة النووية ونـزعها؛
حة النوويـة يف   النظر يف املصلحة املشروعة للدول غري احلائزة لألسل         )هـ(     األسلحة النووية بسبل تعزز االسـتقرار      ملنظومات  التشغيلي  الوضع  مواصلة خفض      واألمن على الصعيد الدويل؛
  ال غري املقصود لألسلحة النووية؛التقليل من خطر االستعم  )و(    
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  .مواصلة تعزيز الشفافية وتوطيد الثقة املتبادلة  )ز(    
يف عـام   التعهدات املذكورة أعاله    إبالغ    النووية ويطلب إىل الدول احلائزة لألسلحة       اخلطـوات  والنظر يف   تقييم  بإجراء   ٢٠١٥وسيقوم مؤمتر االستعراض لعام     . ٢٠١٤   .التالية اليت ينبغي اختاذها للتنفيذ الكامل للمادة الرابعة

تتفق الدول كافة على ضرورة أن يقوم مؤمتر نــزع الـسالح فـورا       : ٦اإلجراء    •     الضمانات األمنية  -جيم       .ومتوازن يتم االتفاق عليه شامل  نـزع السالح النووي يف سياق برنامج عمل      مسألة  لتناول   فرعية   بإنشاء هيئة 
أن اإلزالة التامة لألسلحة النووية هي الضمان القاطع        من جديد ويدرك    يؤكد املؤمتر     ‘١’ يؤكد مـن جديـد     واستعمال األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا،       لعدم  الوحيد     .عزز نظام عدم االنتشار النوويي قد   مما ضمانات أمنية غري مشروطة وملزِمة قانونا من الدول احلائزة لألسلحة النووية          يف احلـصول علـى      لدول غري احلائزة لألسلحة النووية    املصلحة املشروعة ل  ويدرك  
ـ ) ١٩٩٥ (٩٨٤  التابع لألمم املتحـدة    ويشري املؤمتر إىل قرار جملس األمن       ‘٢’ بأن الضمانات األمنية املـستندة إىل      مع التسليم   املناطق اخلالية من األسلحة النووية،       مبعاهـدات إنـشاء    ال والربوتوكوالت ذات الصلة املنشأة عم     األطراف يف املعاهدة  األسلحة النووية والتهديد باستعماهلا إىل الدول غري احلـائزة لألسـلحة النوويـة             استعمال بعدم  ومبوجبها تعطي هذه الدول ضمانات أمنية مشروطة أو غري مشروطة            الصادرة عن كل دولة من الدول احلائزة لألسلحة النووية          حادية اجلانب البيانات األ  امالحظ   .املعاهدات متوافرة هلذه املناطق

دون املساس باجلهود املبذولة يف إطار معاهدة عدم انتشار األسـلحة النوويـة،             يقرر املؤمتر،   
  :لتاليةات ا اإلجراءاختاذ
وضـع  الفور، ويف سياق برنامج عمل شامل ومتوازن يتم االتفاق عليه، يف مناقشة             تتفق الدول كافة على ضرورة أن يشرع مؤمتر نـزع الـسالح علـى             : ٧اإلجراء    •   أو التهديد باستعماهلا حبيث تناقش هذه الترتيبات بصورة موضوعية         األسلحة النووية    استعمال  بعدملدول غري احلائزة ألسلحة نووية      ضمانات ل لتقدمي  ترتيبات دولية فعالة        ع عدم استبعاد   جبميع جوانبها م  وضع توصيات تتناول هذه املسألة      دف  ودون قيود ويدعو مؤمتر االستعراض األمني    .  على الصعيد الدويل   اإمكانية إبرام صك ملزِم قانون    
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  .ع السالحألعمال مؤمتر نـز دعمـا   ٢٠١٠سبتمرب  /ستوى يف أيلول  العام لألمم املتحدة إىل عقد اجتماع رفيع امل       
احلائزة لألسلحة النووية الـيت      لوتشجع الدو . القائمة فيما يتعلق بالضمانات األمنية    تلتزم مجيع الدول احلائزة لألسلحة النووية باالحترام الكامل اللتزاماـا          : ٨اإلجراء    •   طـراف يف  األول غري احلائزة ألسـلحة نوويـة      تقدم بعد هذه الضمانات إىل الد      مل   .املعاهدة على أن تفعل ذلك
، حيثما   القيام بإنشاء املزيد من املناطق اخلالية من األسلحة النووية         عيشج: ٩اإلجراء    •   وعلى التـشاور   وعلى بروتوكوالا ذات الصلة     املناطق اخلالية من األسلحة النووية      وتشجع مجيع الدول املعنية على التصديق على معاهـدات إنـشاء           . لألمم املتحدة  عن هيئة نزع السالح التابعة      ١٩٩٩وجيهية الصادرة يف عام     وذلك وفقا للمبادئ الت    ية فيما بني دول املنطقة املعنية     بناء على ترتيبات يتفق عليها حبر     يكون ذلك مناسبا،     . معاهدات املناطق اخلالية من األسلحة النووية اليت تشمل ضمانات أمنيـة سـلبية            ميـع  ذات الصلة جل  قانونا  والتعاون بشكل بناء لكي يبدأ نفاذ الربوتوكوالت امللزِمة            التجارب النووية  -دال       .صلةاملعنية على استعراض أي حتفظات ذات ل وتشجع الدو

ـ   فعاال   اجديدة متطورة من األسلحة النووية، يشكّل تدبري       األسلحة النووية وحتسينها النوعي، وبإاء استحداث أنـواع         تطوير، بتقييد   األخرى  ومجيع التفجريات النوويـة    التجريبيةالنووية  يسلّم املؤمتر بأن وقف مجيع التفجريات         ‘١’ ووي لنـزع السالح الن   .وعدم االنتشار جبميع جوانبه
  .املعاهدة املذكورةيبدأ نفاذ االختياري للتفجريات النووية التجريبية ريثما النوويني، عالوة على تصميم الدول احلائزة لألسلحة النووية على االلتـزام بوقفهـا       بوصفها عنصرا أساسيا يف النظام الدويل لنـزع السالح وعـدم االنتـشار             النووية األمهية احليوية لبدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجـارب        من جديد   املؤمتر  يؤكد  و  ‘٢’

  :يقرر املؤمتر ما يلي  
ائزة لألسلحة النووية تقع علـى      صعيد التصديق على تلك املعاهدة، وأن الدول احل       اإلجيابية اليت تتخذها الدول احلائزة لألسلحة النووية سيكون هلا تأثري مفيـد علـى              احلظر الشامل للتجارب النووية على وجه السرعة، مـع مالحظـة أن القـرارات              تتعهد مجيع الدول احلائزة لألسلحة النووية بأن تصدق على معاهـدة            :١٠اإلجراء    •  
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  . تزال تشغل منشآت نووية غري خاضعة للضمانات وال عدم انتشار األسـلحة النوويـة   اليت مل تنضم بعد إىل معاهدةالبلدان سيما تلك    الو على التوقيـع والتـصديق،   ٢ املرفق بلدانعاتقها مسؤولية خاصة تتمثّل يف تشجيع   
  . لتفجريات التجريبية لألسلحة النوويةلقائمة الوقف االختياري الإجراءات  علـى مجيـع     ، وينبغي اإلبقاء  ومقصدهاتلك املعاهدة   هدف  بأي عمل متناف مع     نووية أخرى، وعن استخدام تكنولوجيات األسلحة النووية اجلديدة، وعن القيـام           الدول باالمتناع عن القيام بالتفجريات التجريبية لألسلحة النووية أو أي تفجـريات            احلظر الشامل للتجارب النووية، تلتزم مجيـع         معاهدة ذيبدأ نفا ريثما   :١١اإلجراء    •  
تلك املعاهـدة، وبإسـهام     بدء نفاذ   النووية بإسهامات املؤمترات على صعيد تسهيل       تعترف مجيع الدول اليت صدقت على معاهدة احلظر الشامل للتجارب           :١٢اإلجراء    •   معاهدة احلظر  بدء نفاذ    اآلراء يف املؤمتر السادس لتسهيل       التدابري اليت اعتمدت بتوافق    ، وتلتزم بـاإلبالغ يف    ٢٠٠٩سبتمرب  /الشامل للتجارب النووية، الذي عقد يف أيلول          .تلك املعاهدة بصورة عاجلةبدء نفاذ  عن التقدم احملرز حنو ٢٠١١مؤمتر عام 
احلظر الشامل للتجـارب    تتعهد مجيع الدول اليت صدقت على معاهدة         :١٣اإلجراء    •   تلك املعاهدة وتنفيذها على الصعد الوطين واإلقليمـي        بالعمل على بدء نفاذ     النووية     . والعاملي
عاهـدة احلظـر الـشامل      تطور على النحو الكامل نظام التحقق مل      النووية على أن    تشجع اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الـشامل للتجـارب           :١٤اإلجراء    •   بدء نفـاذ   بشكل مؤقت وفقا للوالية املسندة إىل اللجنة التحضريية اليت ستقوم عند            تجارب النووية، مبا يشمل االنتهاء مبكّرا من وضع نظام الرصد الدويل وتطبيقـه             لل نطاق تغطية  ذي  متييزي   تلك املعاهدة بدور نظام حتقق فعال وموثوق وتشاركي وال           املواد االنشطارية  -هاء       .  املعاهدةتتولّى ضمان االمتثال لتلكوعاملي، 

واختتام املفاوضـات مـن أجـل       الضرورة امللحة للتفاوض    من جديد   يؤكّد املؤمتر     ‘١’ االنشطارية ألغراض صنع األسـلحة النوويـة    معاهدة حلظر إنتاج املواد   التوصل إىل       .التحقق منها دولياً وبشكل فعال  وميكـن  غري متييزية ومتعـددة األطـراف   ى تكون   وسائل التفجري النووية األخر    أو 
   :يقرر املؤمتر ما يلي  
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حلظـر إنتـاج    برنامج عمل متفق عليه وشامل ومتوازن، يف التفاوض بشأن معاهدة   أن يبدأ مؤمتر نزع الـسالح فـوراً، يف إطـار    على فق مجيع الدول    تت :١٥اإلجراء    •   أو وسائل التفجري النووية األخرى      االنشطارية ألغراض صنع األسلحة النووية       املواد      .مؤمتر نزع السالحدعما ألعمال  ٢٠١٠سبتمرب /رفيع املستوى يف أيلولالصدد أيضا، يدعو مؤمتر االستعراض األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد اجتمـاع             ويف هـذا    .والتكليف الوارد فيه  ) CD/1299 (١٩٩٥اخلاص لعام   املنسق  وفقا لتقرير   
لوكالـة  باإلعالن ل تشجع الدول احلائزة لألسلحة النووية على االلتزام         :١٦ء  اإلجرا  •   كـل  قرر  يمجيع املواد االنشطارية اليت     عن   االقتضاء،   حسبالدولية للطاقة الذرية،     هذه املواد يف أقرب وقت     إخضاع  أن  وأا مل تعد مطلوبة لألغراض العسكرية       منها   لة الدولية أو غريها من آليات التحقّق الدوليـة         الوكامن جانب   لتحقّق  عمليا ل ممكن   ستخدام هذه املواد يف األغـراض الـسلمية        الترتيبات  املناسبة، واختاذ تلك الدول        .بداأل نطاق الربامج العسكرية إىل املواد خارجهذه ضماناً لبقاء 
ع مجيع الدول على دعم وضع ترتيبـات        ، تشج ١٦يف سياق اإلجراء     :١٧اإلجراء    •   لإلزالـة  الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضمانا      يف إطار   قّق مالئمة وملزمة قانونا،     حت دولة من الدول احلائزة لألسلحة     كل  لمواد االنشطارية اليت تقرر     اليت ال رجعة فيها ل       .النووية أا مل تعد مطلوبة لألغراض العسكرية
أو وسائل التفجري النووية األخرى      االنشطارية ألغراض صنع األسلحة النووية       املواد   عملية لتفكيك منشآت إنتاج     تشجع مجيع الدول اليت مل تشرع بعد يف        :١٨اإلجراء    •     تدابري أخرى لدعم نـزع السالح النووي -واو       . على القيام بذلك،خدامات السلميةأو لتحويل تلك املنشآت لالست

السالم واألمن يف عامل خال مـن        وإحالليسلّم املؤمتر بأن نـزع السالح النووي         ‘١’   .زيادة الشفافية والتحقّق الفعالانفتاحا وتعاونا، ويؤكّد على أمهية تعزيز الثقة من خالل         سيتطلبان  األسلحة النووية   
  :يقرر املؤمتر ما يلي  

ملنظمات الدولية واإلقليمية واتمع املدين دف زيـادة الثقـة          املتحدة وغريها من ا   تتفق مجيع الدول على أمهية دعم التعاون بـني احلكومـات واألمـم              :١٩اإلجراء    •   فيما يتصل بنــزع الـسالح      ذات كفاءة   قدرات حتقّق   وتطوير  وحتسني الشفافية      .النووي
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يف إطار عملية االسـتعراض املعـززة   ينبغي للدول األطراف أن تقدم،  :٢٠اإلجراء    •   من املادة  ) ج (٤ هذه وتنفيذ الفقرة     عن تنفيذ خطة العمل   منتظمة   تقارير   ،للمعاهدة عدم انتـشار األسـلحة     لمبادئ وأهداف   ” املعنون   ١٩٩٥السادسة من مقرر عام      ، وعن اخلطوات العملية املتفق عليها يف الوثيقة اخلتاميـة          “نيونـزع السالح النووي     .١٩٩٦يوليه / متوز٨ لية املؤرخة ، مع اإلشارة إىل فتوى حمكمة العدل الدو       ٢٠٠٠ملؤمتر االستعراض لعام    
  .النووية الدول احلائزة لألسـلحة     مستودع مفتوح للجمهور تودع به املعلومات املقدمة من       واألمني العام لألمم املتحدة مـدعو إىل إنـشاء          .اً دون املساس باألمن القومي    طوعاملالئمة الفاصلة بني التقرير والذي يليه، وذلك ألغراض توفري املعلومات املوحـدة              الفترة الزمنيـة     حتديد االتفاق يف أقرب وقت ممكن على شكل موحد للتقارير وعلى         كإجراء لبناء الثقة، تشجع مجيع الدول احلائزة لألسلحة النووية علـى            :٢١اإلجراء    •  
  االنتشار النوويعدم   -ثانيا       .جياد عامل خال من األسلحة النوويةإلدعما جمال نزع السالح وعدم االنتشار، وذلك للمضي قدما حنو حتقيق أهداف املعاهـدة             بشأن الدراسة اليت أجرا األمم املتحدة عن التثقيـف يف          ) A/57/124(لألمم املتحدة   تشجع مجيع الدول على تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير األمني العام            :٢٢اإلجراء    •  

املعنـون   ١٩٩٥لتمديد لعام   ر االستعراض وا  يشري املؤمتر إىل املقرر الصادر عن مؤمت         من جديـد    ويؤكّد عليه    “نيعدم انتشار األسلحة ونـزع السالح النووي     لمبادئ وأهداف   ” السابعة، وال سيما الفقـرات  ، وتلك املتعلّقة باملادة ١٩ إىل ١٧ ومن ١٣ إىل  ٩الفقرات من    من املبادئ وإىل العناصر املتعلّقة باملادة الثالثة من املعاهدة، وال سيما            ١مع اإلشارة إىل الفقرة      وهو يشري أيضا إىل القرار الذي اتخذ يف ذلك املؤمتر خبصوص الشرق األوسط             . ٧ إىل   ٥من     .تأكيدها ويعيد ٢٠٠٠ لعـام    ويشري املؤمتر أيـضا إىل نتـائج مـؤمتر االسـتعراض          . ه من جديد  ويؤكّد
تؤثر سلبا على   ميكن أن   تعزيز عاملية االنضمام إىل املعاهدة، وأال تتخذ أي إجراءات           جهدها يف سبيل    يهيب املؤمتر جبميع الدول األطراف أن تبذل قصارى        :٢٣اإلجراء    •      .فرص حتقيق عاملية املعاهدة
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   .األطراف وفقا ألحكام املادة الثالثة من املعاهدةاالنشطارية اخلاصة املستخدمة يف مجيع األنشطة النووية السلمية اليت جتري يف الدول            واد املصدرية أو املـواد   لوكالة الدولية للطاقة الذرية على مجيع امل      لالضمانات الشاملة   يكرر املؤمتر تأييد دعوة مؤمترات االسـتعراض الـسابقة إىل تطبيـق             :٢٤اإلجراء    •  
   .أقرب وقت ممكن ودون مزيد من اإلبطاءات الشاملة حيز النفاذ، فإنه حيثّها على القيام بـذلك يف      بعد بإدخال اتفاقات الضمان    دولة من الدول األطراف يف املعاهدة مل تقـم         ١٨إذ يالحظ املؤمتر أن      :٢٥اإلجراء    •  
   .املتصلة باالمتثال حرصاً على عدم املساس باملعاهدة وبسلطة نظام الضماناتأمهية الوفاء بالتزامات عدم االنتشار ومعاجلة مجيع األمور         يؤكّد املؤمتر  :٢٦اإلجراء    •  
لة الدولية للطاقة الذريـة ومـع       الضمانات مبا يتفق متاما مع النظام األساسي للوكا       يؤكد املؤمتر أمهية تسوية كافة حاالت عـدم االمتثـال اللتزامـات             :٢٧راء  اإلج  •   ويف هذا الصدد، يـدعو املـؤمتر        .على الدولة الطرف املعنية من التزامات قانونية       ما   . الدول األعضاء إىل التعاون مع الوكالة
على القيام بذلك يف أقرب وقت ممكن وعلـى         وبدء نفاذها   الربوتوكوالت اإلضافية   يشجع املؤمتر مجيع الدول األطـراف الـيت مل تقـم بعـد بـإبرام                :٢٨اإلجراء    •      .يبدأ نفاذهاتنفيذها بشكل مؤقت ريثما 
وبـدء  الدول األطراف بإبرام اتفاقات الضمانات الشاملة والربوتوكوالت اإلضافية         تسهيل قيام  يشجع املؤمتر الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن تواصل           :٢٩اإلجراء    •   ة على اتفاقات الضمانات    النظر يف اختاذ تدابري حمددة من شأا أن تعزز إضفاء العاملي          ويدعو املؤمتر الـدول األطـراف إىل        .وأن تواصل مساعدا يف هذا الصدد     نفاذها     .الشاملة
اقتصادا واتساما بالطابع العملي، مـع مراعـاة        املمكنة  الصلة، وذلك بأكثر الطرق     السلمية يف الدول احلائزة لألسلحة النووية يف إطار اتفاقات الضمانات الطوعية ذات            يدعو املؤمتر إىل توسيع نطاق تطبيق الضمانات ليغطي املنشآت النووية           :٣٠راء  اإلج  •   مبجرد إزالة  على الصعيد العاملي    تطبيق الضمانات الشاملة والربوتوكوالت اإلضافية      لة الدولية للطاقة الذرية، ويشدد علـى وجـوب         حجم املوارد املتوافرة لدى الوكا       .األسلحة النووية متاما
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، يف أقرب   االقتضاءلى القيام بذلك، حسب     صغرية مل تقم بعد بتعديلها أو إلغائها ع       يشجع املؤمتر مجيع الدول األطراف اليت لديها بروتوكوالت كميـات           :٣١اإلجراء    •      .وقت ممكن
التابعة للوكالة السياسة  وينبغي دعم وتنفيذ ما تتخذه هيئات        .وتقييمها بشكل منتظم  يوصي املؤمتر بأن جتري دراسة ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية           :٣٢اإلجراء    •     . كالة وحتسني كفاءامن مقررات دف إىل زيادة تعزيز فعالية ضمانات الو
الوكالة حصول  يهيب املؤمتر جبميع الدول األطراف أن تكفل استمرار          :٣٣اإلجراء    •   يف املطلـوب   االضطالع على حنو فعال مبسؤوليتها عن تطبيق الضمانات على النحو           حـىت ميكنـها    كامل الدعم السياسي والـتقين واملـايل        على  الدولية للطاقة الذرية        .ثة من املعاهدةاملادة الثال
كلفة، وذلك من خالل    تاملتقدمة تتسم بالقوة واملرونة والقدرة على التكيف وفعالية ال        األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تطوير قاعدة تكنولوجية دولية للـضمانات           يشجع املؤمتر الدول األطراف على أن تواصـل، يف إطـار النظـام              :٣٤اإلجراء    •      .ما بني الدول األعضاء ومع الوكالةالتعاون في
لى كفالة أال تـساعد صـادراا       حيث املؤمتر مجيع الدول األطراف ع      :٣٥اإلجراء    •   على تطـوير أسـلحة     بصورة مباشرة أو غري مباشرة،       ،الصلة بالطاقة النووية   ذات   . نينتشار ونزع السالح النووياالعدم ل بشأن مبادئ وأهداف ١٩٩٥والتمديد لعام والثانية والثالثة من املعاهدة، إىل جانب املقرر الذي اتخذ يف مـؤمتر االسـتعراض              املـواد األوىل  كما هي منصوص عليهـا خاصـة يف        مع أهداف ومقاصد املعاهدة،      كون صادراا هذه متوافقة متاما    أن ت أجهزة متفجرة نووية أخرى، وكفالة       نووية أو 
   . من جانب أطراف متعددةالتفاوض بشأا واالتفاق عليهاالتصديرية الوطنية، على االسترشاد باملبادئ التوجيهية والتفامهـات الـيت جـرى            األطراف، لـدى قيامهـا بـصياغة ضـوابطها         يشجع املؤمتر الدول     :٣٦اإلجراء    •  
ملتلقيـة  االنووية، على إيالء االعتبار ملا إذا كانـت الدولـة           مواد ذات صلة بالطاقة     يشجع املؤمتر الدول األطراف، لدى اتخاذها قرارات بـشأن تـصدير    :٣٧اإلجراء    •      .ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذريةنفذت التزاماا مبوجب  قد
امية منها، مـن    أهداف املعاهدة، أن تراعي ما جلميع الدول األطراف، وال سيما الن          يدعو املؤمتر مجيع الدول األطراف، وهي تتصرف من منطلق حتقيـق            :٣٨اإلجراء    •  



NPT/CONF.2010/50 (Vo.1)
 

10-39019 34 
 

   .التكنولوجية النووية الستخدامها يف األغراض السلميةيف التمتع بكامل فرص احلصول على املـواد واملعـدات واملعلومـات            شرعي  حق  
  . املعاهدة دومنا موجِبوالثالثة والرابعة من املعاهدة، وعلى أن تزيل يف هذا الصدد أي معوقات تتعارض مع              راف وفقا ألحكام املواد األوىل والثانية      وعلى إقامة تعاون دويل فيما بني الدول األط       تشجع الدول األطراف على أن تسهل نقل التكنولوجيا واملواد النووية           :٣٩اإلجراء    •  
احلفاظ على أعلى املستويات املمكنـة      يشجع املؤمتر مجيع الدول على       :٤٠اإلجراء    •     . النوويةواحلماية املادية للمواد واملنشآتلألمن 
وغريها من الصكوك الدولية ذات الـصلة       )) املصوبة (INFCIRC/225/Rev.4الوثيقة  (توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن احلماية املادية للمواد واملنشآت النووية           يشجع املؤمتر مجيع الدول األطراف على أن تطبق، حسب االقتـضاء،            :٤١اإلجراء    •      .كن ممموعديف أقرب 
ويشجع املؤمتر أيـضا     .ومقاصده إىل حني بدء نفاذه    التصرف وفقا ألهداف التعديل     النووية إىل التصديق على تعديل االتفاقية يف أقرب وقت ممكن، ويـشجعها علـى              يدعو املؤمتر مجيع الدول األطراف يف اتفاقية احلماية املاديـة للمـواد             :٤٢اإلجراء    •      .بذلك يف أقرب وقت ممكنبعد باالنضمام إىل االتفاقية واعتماد التعديل علـى القيـام          مجيع الدول اليت مل تقم      
حيثّ املؤمتر مجيع الدول األطراف على تطبيق مبادئ مدونـة قواعـد             :٤٣اإلجراء    •   ، املـشعة وأمنـها   بشأن أمان املصادر    املنقحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية      السلوك      .٢٠٠٤حمافظي الوكالة يف عام  الـيت أقرهـا جملـس       املشعةة باسترياد وتصدير املصادر     وكذلك اإلرشادات املتعلق  
اليت هـي يف    الدول األطراف   بانونية الدولية ذات الصلة، ويهيب      وفقا اللتزاماا الق  كشف االجتار غري املشروع باملواد النووية وردعه واعتراضه يف كل أحناء أقاليمهـا             يهيب املؤمتر جبميع الدول األطراف أن حتسن من قدراا الوطنية على            :٤٤اإلجراء    •     . لتزاماا القانونية الدولية ذات الصلةحملية فعالة ملنع انتشار األسلحة النووية وفقا الويهيب املؤمتر أيضا بالدول األطراف أن تقوم بإنشاء وإنفاذ ضوابط           .تفعل ذلك  أن تعزيز الشراكات الدولية وبناء القدرات يف هذا اـال        وضع ميكنها من العمل على      
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   .يف أقرب وقت ممكنأن تفعل ذلك الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي على يشجع املؤمتر مجيع الدول األطراف اليت مل تصبح بعد طرفا يف االتفاقية             :٤٥اإلجراء    •  
واصلة تقدمي  يشجع املؤمتر الوكالة الدولية للطاقة الذرية على م        :٤٦اإلجراء    •   ـ           .اإلقليمي على الـصعيد    حلصر ومراقبة املواد النووية، إىل جانب النظم      الدولة  ذلك إنشاء وتعهد نظم      باملواد النووية، مبا يف      املتعلقة املساعدة إىل الدول األطراف لتعزيز ضوابطها التنظيمية الوطنية        ا للـربامج ذات    ويدعو املؤمتر الدول األعضاء يف الوكالة إىل توسيع نطاق دعمه   استخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية  -ثالثا       .الصلة اليت تنفذها الوكالة
يؤكد املؤمتر من جديد أن املعاهدة تعزز تطوير االستخدامات السلمية للطاقة النووية               ويدعو املـؤمتر الـدول     . تلك االستخدامات تتم فيه   توفري إطار من الثقة والتعاون ميكن أن        ب   :وفقا جلميع أحكام املعاهدة، وإىل ما يليتتصرف األطراف إىل أن 

استخدام الطاقة النوويـة يف     احترام خيارات كل بلد وقراراته يف جمال        : ٤٧اإلجراء    •   السلمية دون املساس بسياساته أو اتفاقات وترتيبـات التعـاون الـدويل            األغراض     .ياساته املتعلقة بدورة الوقودالسلمية وسيف األغراض لطاقة النووية ستخدام اال
لطاقـة  من أجل اسـتخدام ا    تبادل املعدات واملواد واملعلومات العلمية والتكنولوجية       التعهد بتيسري حق الدول األطراف يف املشاركة يف أكرب قدر ممكن من            : ٤٨اإلجراء    •     .تأكيد ذلك احلق من جديد، وغراض السلميةيف األ النووية
  .النامية من العاملتطوير الطاقة النووية لألغراض السلمية، مع إيالء االعتبار الواجب حلاجات املنـاطق   اون مع الدول األطراف األخرى أو املنظمات الدولية يف مواصـلة           التع: ٤٩اإلجراء    •  
  .عتبار الحتياجات البلدان النامية على وجه اخلصوصالنووية، مع إيالء االمنح معاملة تفضيلية للدول األطراف يف املعاهدة غري احلائزة لألسلحة          : ٥٠اإلجراء    •  
  .الصدد على أي قيود ال مربر هلا تتناقض مع املعاهدةاألطراف وفقا للمواد األوىل والثانية والثالثة والرابعة من املعاهدة، والقضاء يف هـذا             تيسري عمليات نقل التكنولوجيا النووية والتعاون الدويل بني الـدول          : ٥١اإلجراء    •  
لطاقة الذرية، لتعزيـز    لمواصلة بذل اجلهود، يف إطار الوكالة الدولية        : ٥٢اإلجراء    •     .فعالية وكفاءة برناجمها للتعاون التقين
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النامية األطراف  تعزيز برنامج الوكالة للتعاون التقين يف مساعدة الدول         : ٥٣اإلجراء    •     .  السلمية يف األغراضلطاقة النوويةا استخداميف جمال 
مـوارد  تكون  بذل كل جهد ممكن واختاذ خطوات عملية لضمان أن          : ٥٤اإلجراء    •     .ألنشطة التعاون التقين كافية ومضمونة وميكن التنبؤ ااملخصصة الوكالة الدولية 
يف وضع يسمح هلا بتقـدمي مـسامهات        هي  تشجيع مجيع الدول اليت     : ٥٥اإلجراء    •     .البلدان لدعم أنشطة الوكالةتفعل ذلك، مع الترحيب باملسامهات اليت سبق أن تعهدت ا البلدان وجمموعـات             أن للطاقة الذرية على    امليزانية ألنشطة الوكالة الدولية     خارجة عن   املقبلة كمسامهات    مليون دوالر على مدار السنوات اخلمس       ١٠٠إضافية للمبادرة اليت دف إىل مجع       
  .الالزمة لتطوير االستخدامات السلمية للطاقة النووية العاملة املـاهرة    ةائية والدولية لتدريب القو    والثن تشجيع اجلهود الوطنية  : ٥٦اإلجراء    •  
بالتزامات بالضمانات والتنفيذ املستمر هلا فضال      مصحوبا   النووية،   ىيف ذلك القو   مبا أن يكون استخدام الطاقة النووية، عند تطوير الطاقة النوويـة،           ضمان: ٥٧اإلجراء    •     .للدول وااللتزامات الدولية ذات الصلةلسالمة واألمن املالئمة والفعالة، مبا يتفق مع التـشريعات الوطنيـة           اتويات  عن مس 
ات أو املنتـدي  للطاقة الذرية   بطريقة غري متييزية وشفافة حتت إشراف الوكالة الدولية          األطراف لدورة الوقـود النـووي،       ةمواصلة مناقشة وضع ج متعدد    : ٥٨اإلجراء    •     .ذلك يف هذا الصدد، شرط الوكالة بشأن الضمانات الشاملةية والقانونية واالقتصادية احمليطة ذه القضايا، مبا يف        الوقود، مع معاجلة التعقدات التقن    على احلقوق املنصوص عليها يف املعاهدة ودون املساس بالسياسات الوطنية لـدورة            املرحلة اخلتامية لدورة الوقود دون أن يؤثر ذلك         وكذلك اخلطط املمكنة للتعامل مع     إنشاء آليات لضمان إمـدادات الوقـود النـووي          اتاإلقليمية، مبا يف ذلك إمكاني    
األمـان  النظر يف االنضمام، إن مل تكن قد انضمت بعـد، التفاقيـة             : ٥٩اإلجراء    •     .مبكرذها يف موعد يبدأ نفاتعديلها حبيث ميكن أن  واتفاقية احلماية املادية للمواد النوويـة والتـصديق علـى        ،أعمال اإلرهاب النووي   واالتفاقية الدولية لقمع    ،تصريف الوقود املستهلك وسالمة تصريف النفايات املشعة       واالتفاقية املشتركة املتعلقة بـسالمة      ،حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي       يف  واتفاقية تقدمي املـساعدة ، واتفاقية التبليغ املبكر عن وقوع حادث نووي     ،النووي



NPT/CONF.2010/50 (Vo.1) 
 

37 10-39019 
 

واألمن النوويني، بعدة   األمان  تشجيع تبادل أفضل املمارسات يف جمال       : ٦٠اإلجراء    •     .الصناعة النووية والقطاع اخلاص، حسب االقتضاءممثلي طرق منها احلوار مع 
لتخصيب يف املخزونات واالستخدام املدنيني، حيثما كان جمـديا         اليورانيوم العايل ا  تشجيع الدول املعنية، على أساس طوعي، على مواصلة احلـد مـن            : ٦١اإلجراء    •     .تقنيا واقتصاديا
  .والتأهب حلاالت الطوارئوأمنه النقل تعلقة بأمان الشواغل املومعاجلة ذات الصلة، ومواصلة االتصال بني دول الشحن والدول الساحلية لغرض بناء الثقـة    واألمن ومحاية البيئة    لألماننقل املواد املشعة مبا يتفق مع املعايري الدولية         : ٦٢اإلجراء    •  
تشريعات وطنية مناسبة، على أسـاس املبـادئ الـيت          تعتمد  الدولية ذات الصلة أو      بأن تصبح طرفـا يف الـصكوك        ةدنياملنووية  الة  ؤوليمسللنظام  وضع  : ٦٣اإلجراء    •     .الصكوك الدولية الرئيسية ذات الصلةأرستها 
بتوافق اآلراء يف   اختذ  الذي  إىل االلتزام باملقرر    ملؤمتر مجيع الدول    يدعو ا : ٦٤اإلجراء    •   تـشغيل  سواء كانت قيد العلى املنشآت النووية  هاشن أو التهديد ب ة املسلح اتاهلجم بشأن حظـر  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٨يف للطاقة الذرية   املؤمتر العام للوكالة الدولية         بشأن الشرق األوسط ١٩٩٥، وال سيما تنفيذ قرار عام الشرق األوسط  - رابعا      .ءنشااإلأو قيد 

يف ألطـراف   ار بتأكيد أهدافه وغاياته من قبل مـؤمتر         الستعراض املعاهدة ومتديدها، ويذكِّ    ١٩٩٥يعيد املؤمتر تأكيد أمهية القرار املتعلق بالشرق األوسط الذي اختذه مؤمتر عام               - ١ ويشدد املؤمتر على أن    . ٢٠٠٠ عام    املعاهدة اضستعرال معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية     ملكـة  االحتاد الروسـي وامل   (يف تقدميه الدول الوديعة ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية          ويعد القرار، الذي شـاركت     . القرار ال يزال ساري املفعول حىت تتحقق الغايات واألهداف         ، عنصرا أساسيا من    )يات املتحدة األمريكية  يرلندا الشمالية والوال  أاملتحدة لربيطانيا العظمى و    وجتدد الدول األطراف عزمها على القيـام، منفـردة   . ١٩٩٥مسمى بدون تصويت يف عام   املعاهـدة إىل أجـل غـري    يهالذي مددت علومن األساس ، ١٩٩٥عناصر نتائج مؤمتر عام       .الفورتنفيذه على الرامية إىل وجمتمعة، جبميع التدابري الالزمة 
ويعترف بأن اجلهود املبذولة يف هذا الصدد، فضال عن اجلهود األخرى، تـساهم، يف مجلـة           تأييده ألهداف وغايات عملية السالم يف الشرق األوسط،        من جديد   يؤكد املؤمتر   و  - ٢
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  .الشامل األخرىأمور، يف جعل منطقة الشرق األوسط خالية من األسلحة النووية فضال عن أسلحة الـدمار               
مؤمتر يف  من جديد   ؤمتر علما بتأكيد الدول احلائزة لألسلحة النووية اخلمس         وحييط امل   - ٣   .األوسط الشرق بـشأن   ١٩٩٥لكامـل لقـرار عـام        على التزامهـا بالتنفيـذ ا      ٢٠١٠ لعام   االستعراض
  .األوسط الشرق بـشأن   ١٩٩٥ تنفيـذ قـرار عـام        نه مل يتحقق تقدم يذكر حنو     ألويأسف املؤمتر     - ٤
ويعيـد املـؤمتر    . ضمانات الشاملة للوكالة الدولية   للاملعاهدة وإخضاع مجيع منشآا النووية       أمهية انضمام إسرائيل إىل     ٢٠٠٠ستعراض لعام   االر بإعادة تأكيد مؤمتر     ر املؤمت ويذكِّ  - ٥ ويدعو املؤمتر مجيع الدول يف الشرق األوسط اليت        . تأكيد ضرورة وأمهية حتقيق عاملية املعاهدة      كدول غري حائزة لألسلحة النوويـة، وذلـك        إليها  املعاهدة إىل االنضمام    مل تنضم بعد إىل        . مبكرموعد لتحقيق عامليتها يف 
ـ طـوات ذات    اخلوحيث املؤمتر مجيع الدول يف املنطقة على اختـاذ          . مبوجب املعاهدة ويشدد املؤمتر على ضرورة التزام مجيع الدول األطراف الصارم بالتزاماا وتعهـداا              - ٦ ة صلال   . مجيع الدول إىل االمتناع عن اختاذ أي تدابري حتول دون حتقيق هذا اهلدف بشأن الشرق األوسط، ويدعو     ١٩٩٥وتدابري بناء الثقة للمسامهة يف حتقيق أهداف قرار عام          
عملية تؤدي إىل التنفيذ الكامـل لقـرار عـام    االضطالع بويشدد املؤمتر على أمهية    - ٧   :اخلطوات العملية التاليةاختاذ وحتقيقا هلذه الغاية، يؤيد املؤمتر .  بشأن الشرق األوسط١٩٩٥

، بالتشاور مـع    ١٩٩٥ قرار عام    مقدمواألمني العام لألمم املتحدة و    أن يدعو     )أ(  
ضره مجيع دول الشرق األوسط، بـشأن إنـشاء         حت،  ٢٠١٢دول املنطقة، لعقد مؤمتر يف عام       

حة الدمار الشامل األخرى يف الشرق األوسـط،        منطقة خالية من األسلحة النووية ومجيع أسل      
على أساس ترتيبات تتوصل إليها دول املنطقة حبرية، وبدعم كامل ومشاركة تامة من جانـب         

  ؛١٩٩٥  اختصاصاته من قرار عام٢٠١٢ مؤمتر عام يستمدو. الدول احلائزة لألسلحة النووية
ـ   وعني األمني العام لألمم املتحدة ومقدم     أن ي   )ب(   ، ١٩٩٥رار عـام     مشروع ق ألعمال التحضريية لعقـد مـؤمتر      إجراء مشاورات مع دول املنطقة يف هذا الشأن، والقيام با          عـن طريـق     ١٩٩٥ تتمثل واليته يف دعم تنفيذ قرار عام         ابالتشاور مع دول املنطقة، ميسر     مية ويساعد امليسر أيضا يف تنفيذ خطوات املتابعة اليت اتفقت عليها الدول اإلقلي           . ٢٠١٢ عام   واجتماعات جلنته التحضريية؛ ٢٠١٥عـام   ل السـتعراض يقدم امليسر تقاريره إىل مؤمتر ا     و. ٢٠١٢ام  املشاركة يف مؤمتر ع   
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، بالتـشاور   ١٩٩٥األمني العام لألمم املتحدة ومقدمو قرار عام        أن يسمي     )ج(     ؛٢٠١٢مع دول املنطقة، احلكومة املضيفة ملؤمتر عام 
منـها  ،  ١٩٩٥دف إىل دعم تنفيذ قرار عـام        خطوات إضافية   أن تتخذ     )د(   إيصاهلا، مع أخذ العمل املنجـز      األسلحة النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل ووسائل          بشأن طرائق إنشاء منطقة خالية مـن        ٢٠١٢ذات الصلة إعداد الوثائق األساسية ملؤمتر عام        إىل الوكالة الدولية ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية وغريها من املنظمات الدوليـة            الطلب     ؛ يف االعتبارواخلربة املكتسبة فيما سبق
، مبا يف   ١٩٩٥ظر يف مجيع العروض اليت دف إىل دعم تنفيذ قرار عام            أن ين   )هـ(   اليت نظمت يف   احللقة  تابعة  ملذلك العرض املقدم من االحتاد األورويب الستضافة حلقة دراسية             .٢٠٠٨يونيه /حزيران

  . النووية والكيميائية والبيولوجيةأي األسلحة الشامل يف املنطقة،  مجيع أسـلحة الـدمار      علىوالكامل  الكلي  والتوقيت، يف العملية املؤدية إىل حتقيق القضاء        د املؤمتر على شرط احلفاظ على التقدم بـالتوازي، مـن حيـث املـضمون               ويشد  - ٨
عـام  ل مؤمتر االستعراض ، من خالل األمانة العامة لألمم املتحدة، إىل رئيس          ١٩٩٥قرار عام   الدول احلائزة لألسلحة النووية والدول يف املنطقة، تقدمي تقارير عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ             سيما   األطراف يف املعاهدة، ال    ع الدول ويؤكد املؤمتر من جديد ضرورة مواصلة مجي        - ٩   .قد قبل انعقاد ذلك املؤمتر، وكذلك إىل رئيس اجتماعات اللجنة التحضريية اليت ستع٢٠١٥

ويسلم املؤمتر كذلك بأمهية الدور الذي يؤديه اتمع املدين يف املسامهة يف تنفيذ قرار                - ١٠     .، ويشجع مجيع اجلهود املبذولة يف هذا الصدد١٩٩٥عام 
  قضية إقليمية أخرى    

املقطوعة اللتزامات  حيث املؤمتر بقوة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على الوفاء با           - ١
يف إطار احملادثات السداسية، مبا يف ذلك التخلي عن مجيع األسلحة النووية والربامج النوويـة               

 املـشترك، وحيـث     ٢٠٠٥سبتمرب  /القائمة بشكل كامل وميكن التحقق منه وفقا لبيان أيلول        
ىل متـسكها   إ و  مبكر، إىل املعاهـدة    موعدمجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على العودة، يف        

ويدعو املؤمتر أيضا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ومجيع        . باتفاق ضمانات الوكالة الدولية   
وعدم االنتشار النووي   النووي  الدول األطراف إىل التنفيذ الكامل جلميع التزامات نزع السالح          

ل مصمما علـى    يظويؤكد املؤمتر من جديد دعمه القوي للمحادثات السداسية و        . ذات الصلة 
  .شامل للمسائل املعنية من خالل الوسائل الدبلوماسيةال ويرضاملل احلحتقيق 
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  تنظيم املؤمتر وأعماله  اجلزء الثاين  
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  اجلزء الثاين      
  تنظيم املؤمتر وأعماله    
  مقدمة    

ملؤمتر استعراض املعاهدة عام     إجراء املشاورات الالزمة، عقد الدورة األوىل للجنة التحضريية        بقرار األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، إثر          ٢٠٠٦ديسمرب  /ن األول  كانو ٦ املـؤرخ  ٦١/٧٠يف الدورة احلادية والستني، أحاطت اجلمعية العامة علماً يف قرارها           - ١   .٢٠٠٧مايو / أيار١١أبريل إىل / نيسان٣٠ يف فيينا يف الفترة من ٢٠١٠
أبريل إىل  / نيسان ٣٠دورا األوىل يف فيينا يف الفترة من        ووفقا لذلك، عقدت اللجنة       - ٢ ، ودورا الثالثـة  ٢٠٠٨مايو / أيار٩أبريل إىل   / نيسان ٢٨دورا الثانية جبنيف يف الفترة من       وعقب القرارات الذي اتخذت يف تلك الـدورة، عقـدت اللجنـة            . ٢٠٠٧مايو  / أيار ١١ وصدر تقريران يغطيان الدورتني األوىل     . ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥ إىل   ٤بنيويورك يف الفترة من        .NPT/CONF.2010/PC.II/13 و NPT/CONF.2010/PC.I/22 تني الـوثيق  ،على التوايل بوصفهما  والثانية اللتني عقدما اللجنة،     
، الـذي اعتمـد يف      )NPT/CONF.2010/1(وصدر التقرير النهائي للجنة التحضريية        - ٣   .جلان املؤمتر الرئيسيةمنها مشروع النظام داخلي، وجدول األعمال املؤقت للمؤمتر، والتوزيع املقترح للبنود علـى           وتضمن التقرير مجلة أمور    .  من وثائق املؤمتر قبل افتتاحه      بوصفه وثيقة  ٢٠٠٩مايو  /أيار ١٥
متر اليت عرِضت على املؤ   التالية   اتاألسلحة النووية يف آسيا الوسطى، ومنغوليا، بإعداد الورق       ن، بصفتها الدولة الوديعة ملعاهدة إنشاء منطقة خاليـة مـن           جنوب شرق آسيا، وقريغيزستا   الدول األطراف يف معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسـلحة النوويـة يف             باسم  نام   وفييتومنطقة البحر الكارييب، وأمانة منتدى جزر احمليط اهلـادئ، وأمانـة االحتـاد األفريقـي،                الذرية، واألمانة العامة لوكالة حظر األسلحة النوويـة يف أمريكـا الالتينيـة              الدولية للطاقة وبناء على طلب اللجنة التحضريية، قامت األمانة العامة لألمم املتحـدة، والوكالـة              - ٤  :بوصفها وثائق معلومات أساسية

 :األمانة العامة لألمم املتحدة  )أ(  
ألطراف يف معاهـدة عـدم      امتر  تنفيذ القرار املتعلق بالشرق األوسط الذي اختذه مؤ           ؛)NPT/CONF.2010/14( ١٩٩٥لعام انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة ومتديدها 
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 :الوكالة الدولية للطاقة الذرية  )ب(  
 ؛)NPT/CONF.2010/25(األسلحة النووية أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة باملادة الثالثة من معاهدة عدم انتشار               
 ؛)NPT/CONF.2010/16(انتشار األسلحة النووية أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة باملادة الرابعة من معاهـدة عـدم                
 :وكالة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  )ج(  
 ؛)NPT/CONF.2010/4 (٢٠١٠عام البحر الكارييب ملؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهـدة              يف أمريكا الالتينية ومنطقة     مذكرة أعدا األمانة العامة لوكالة حظر األسلحة النووية         
 :أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ  )د(  
 ؛)NPT/CONF.2010/7) (معاهدة راروتونغا( النووية األسلحةمذكرة بشأن األنشطة املتصلة مبعاهدة منطقة جنوب احمليط اهلـادئ اخلاليـة مـن                
 :أمانة االحتاد األفريقي  )هـ(  
مذكرة بشأن معاهدة إنشاء منطقة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف أفريقيـا                    ؛)NPT/CONF.2010/5) (بليندابا معاهدة(
الدول األطراف يف معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة         باسم  فييت نام     )و(    :ووية يف جنوب شرق آسياالن
 ؛)NPT/CONF.2010/18(جنوب شرق آسيا  املتصلة مبعاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النوويـة يف           ةنشطاألمذكرة بشأن     
 :النووية يف آسيا الوسطىقريغيزستان، بصفتها الدولة الوديعة ملعاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة            )ز(  
 ؛)NPT/CONF.2010/15(منطقة خالية من األسلحة النووية يف آسيا الوسطى قريغيزستان بصفتها الدولة الوديعة ملعاهـدة إنـشاء        ية  ة مجهور مذكرة بشأن أنشط    
 :منغوليا  )ح(  
  ).NPT/CONF.2010/12(األسلحة النووية  منغوليا بشأن تعزيز أمنها الدويل ومركزها كدولة خاليـة مـن             من حكومة  مذكرة  
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  تنظيم املؤمتر    

، )أوكرانيـا (لتشينكو   يِ ريفولودمي  السيد ،افتتح رئيس الدورة الثانية للجنة التحضريية       - ٥ ، )زمبـابوي (نيابة عن رئيس الدورة الثالثة للجنة التحضريية، السيد بونيفاس شديوسـيكو             وانتخب املؤمتر يف جلسته العامة األوىل      . املتحدة  يف مقر األمم   ٢٠١٠مايو  / أيار ٣املؤمتر يف    . رئيساً لـه بالتزكيـة  ) الفلبني( السيد ليربان كاباكتوالن    ٢٠١٠مايو  / أيار ٣ عقدها يف    اليت   . للمؤمتر عاماًالتابع لألمانة العامة لألمم املتحدة، أميناً شؤون نزع السالح    مكتبكما وافق املؤمتر باإلمجاع على تعيني السيد توماس ماركرم، من           
  .أيضا كلمة أمام املـؤمتر يف جلـسته األوىل         يوكيا أمانو، املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية        األمــني العام لألمم املتحـدة، والـسيد        مون، -  كل من السيد بان كي     ألقىو  - ٦
  .ن أدناه مبي، كما هو)، املرفق الرابع(NPT/CONF.2010/1التحضريية ويف اجللسة نفسها، أقر املؤمتر جدول أعماله على حنو مـا أوصـت بـه اللجنـة                   - ٧
وقرر املؤمتر، يف جلـسته     ). ، املرفق اخلامس  NPT/CONF.2010/1(اقترحته اللجنة التحضريية    واعتمد املؤمتر أيضا توزيع البنود على جلان املؤمتر الرئيسية الثالث على النحو الذي                - ٨ يئة الفرعية املنشأة   تناول القضايا املؤسسية يف اهل    مايو، أن ت  / أيار ١٢العامة العاشرة املعقودة يف      توزيـع البنـود علـى    يف إطار اللجنة الرئيسية الثالثة، على الرغم من قراره السابق بـشأن             .الرئيسية اللجان

  جدول األعمال
  .افتتاح املؤمتر من قبل رئيس الدورة الثالثة للجنة التحضريية  - ١  
  .انتخاب رئيس املؤمتر  - ٢  
  .بيان رئيس املؤمتر  - ٣  
  . األمني العام لألمم املتحدةكلمة  - ٤  
  .كلمة املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية  - ٥  
  .تقدمي التقرير النهائي للجنة التحضريية  - ٦  
  .اعتماد النظام الداخلي  - ٧  
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  .التفويضانتخاب رؤساء ونواب رؤساء اللجان الرئيسية وجلنة الصياغة وجلنة وثـائق            - ٨  
  .س املؤمترانتخاب نواب رئي  - ٩  
  :وثائق تفويض املمثلني يف املؤمتر  - ١٠  
  تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض؛  )أ(    
  .تقرير جلنة وثائق التفويض  )ب(    
  .إقرار ترشيح األمني العام للمؤمتر  - ١١  
  .إقرار جدول األعمال  - ١٢  
  .برنامج العمل  - ١٣  
  .متراعتماد الترتيبات املتعلقة بتغطية تكاليف املؤ  - ١٤  
  .املناقشة العامة  - ١٥  
اسـتعراض  ر اليت اختـذها مـؤمتر       الثامنة منها، مع مراعاة املقررات والقرا      من املـادة    ٣استعراض سري املعاهدة، حسبما هو منصوص عليه يف الفقرة            - ١٦   سـتعراض  الوالوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر ا       ١٩٩٥عام  لعاهدة ومتديدها   امل   :٢٠٠٠ عامل
  :السالح، والسالم واألمن الدوليني املعاهدة املتصلة بعدم انتشار األسلحة النووية، ونـزع         تنفيذ أحكام   )أ(    
   من الديباجة؛٣ إىل ١  مناملادتان األوىل والثانية والفقرات  ‘١’      
   من الديباجة؛١٢ إىل ٨  مناملادة السادسة والفقرات  ‘٢’      
لقضايا الرئيسية  املادة السابعة، مع اإلشارة بصفة حمددة إىل ا         ‘٣’         ؛)ب(و ) أ(الواردة يف الفقرتني 
  :الضمانات األمنية  )ب(    
  ؛)١٩٩٥ (٩٨٤ و) ١٩٦٨( ٢٥٥قــــرارا جملس األمن التابع لألمـم املتحـدة           ‘١’      
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  التهديد باستعماهلا؛أو  استعمال األسلحة النوويـة     ضدلألسلحة النووية ضمانات    الترتيبات الدولية الفعالة إلعطاء الـدول غـري احلـائزة             ‘٢’      
  :والضمانات، واملناطق اخلالية من األسلحة النوويةتنفيذ أحكام املعاهدة املتصلة بعدم انتـشار األسـلحة النوويـة،             )ج(    
  الديباجة؛ مـن   ٧ و   ٦حيث عالقتها باملادة الرابعـة وبـالفقرتني         من الديباجة، وخباصة مـن      ٥ و   ٤املادة الثالثة والفقرتان      ‘١’      
  من حيث عالقتها باملادتني الثالثة والرابعة؛ من الديباجة   ٣ إىل   ١املادتان األوىل والثانية والفقرات من        ‘٢’      
  املادة السابعة؛  ‘٣’      
  :األوىل والثانية يف األغراض السلمية دون متييز ومبا يتفق مع املـادتني           هاتخدامواس هـا الطاقة النوويـة وإنتاج   أحباث  األطراف يف املعاهدة يف تطوير      تنفيذ أحكام املعاهدة يف ما يتعلق باحلق غري القابل للتصرف جلميع             )د(    
) ١(الديباجة، وخباصة من حيث عالقتها باملـادة الثالثـة           مـن   ٧ و   ٦واملادة الرابعة، والفقرتـان     ) ٣(املادة الثالثة     ‘١’          من الديباجة؛٥ و ٤وبالفقرتني ) ٤(و ) ٢( و
  املادة اخلامسة؛  ‘٢’      
  .أحكام أخرى من املعاهدة  )هـ(    
  .املعاهدة وحتقيق عامليتهاالنووي يف تدعيم السالم واألمن الدوليني، والتدابري الرامية إىل تعزيز تنفيـذ            دور املعاهدة يف تعزيز عدم انتشار األسلحة النووية ودور نـزع الـسالح               - ١٧  
  .تقارير اللجان الرئيسية  - ١٨  
  .اخلتامية واعتمادها) لوثائقا(النظر يف الوثيقة   - ١٩  
    .أي أعمال أخرى  - ٢٠  
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، نظامه الداخلي على حنو ما أوصت بـه         واعتمد املؤمتر، يف جلسته االفتتاحية أيضاً       - ٩   ).، املرفق الثالثNPT/CONF.2010/1(اللجنة التحضريية 
ياغة صللونص النظام الداخلي على إنشاء مكتب للمؤمتر، وثالث جلان رئيسية وجلنة              - ١٠   .وجلنة لوثائق التفويض
    :الصياغة وجلنة وثائق التفويض، على النحو التايلوانتخب املؤمتر باإلمجاع رؤساء ونواب رؤساء اللجان الرئيـسية الـثالث وجلنـة               - ١١

  اللجنة الرئيسية األوىل      
  :الرئيس  
  )زمبابوي(السيد بونيفاس شديوسيكو     
  :نائبا الرئيس  
  )رومانيا(بوليسكو السيدة نينيتا بار    
    )نيوزيلندا(السيدة دل هيغي     

  اللجنة الرئيسية الثانية      
  :الرئيس  
  )أوكرانيا(لتشينكو  يِريالسيد فولودمي    
  :نائبا الرئيس  
  )مصر(السيد ماجد عبد العزيز     
    )كندا(السيدة ماريوس غرينيوس     

  اللجنة الرئيسية الثالثة      
  :الرئيس  
  )اليابان(ه السيد تاكيشي نكانِ    
  :نائبا الرئيس  
  )هنغاريا(السيد أتيال زميونيي     
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    )يليش(السيد ألفريدو اليب     
  جلنة الصياغة      

  :الرئيس  
  )بولندا(السيد أندريه توبيك     
  :نائبا الرئيس  
  )مجهورية إيران اإلسالمية(السيد علي سلطانيه     
    )السويد(السيد كريستر آلستروم     

  فويضجلنة وثائق الت      
  :الرئيس  
  )بنغالديش(الكالم مؤمن أبو السيد     
  :نائبا الرئيس  
  )أذربيجان(زاده  - السيد أُغطاي إمساعيل    
، يف إطـار  ٢ اللجنة الرئيسية األوىل، واهليئة الفرعيـة     ، يف إطار  ١ اهليئة الفرعية    ٢٠١٠لعام   من نظامه الداخلي، أن ينشئ لفترة مؤمتر االستعراض         ٣٤للمادة  وقرر املؤمتر، وفقا      - ١٢    )جويرنال(السيد ستيفن كونغستاد        .وأن ترد نتائج أعماهلا يف التقرير الذي تقدمه جلاا الرئيسية إىل املؤمتر عموما للجان الرئيسية، على أن تكون هذه اجللسات خاصـة           خالل الفترة الزمنية املخصصة   أن يكون باب العضوية يف هذه اهليئات الفرعية مفتوحاً، وأن تعقد أربع جلسات على األقل               وقرر . ، يف إطار اللجنة الرئيسية الثالثة، على التوايل       ٣اللجنة الرئيسية الثانية، واهليئة الفرعية      

، )النمـسا ( السفري ألكسندر مارشيك     ١وقرر املؤمتر أن يتوىل رئاسة اهليئة الفرعية          - ١٣   .األمنيةالسالح النووي والضمانات  وأن تركّز اهليئة على نزع
  . املتعلق بالشرق األوسط١٩٩٥ عامتنظر اهليئة يف املسائل اإلقليمية، مبا فيها تلك املتعلقة بالـشرق األوسـط وبتنفيـذ قـرار                 ، وأن )يرلنـدا أ( السيدة أليسون كيلـي  ٢ الفرعية وقرر املؤمتر أن تتوىل رئاسة اهليئة   - ١٤
أحكام أخرى  ”من جدول األعمال، املعنون     ) هـ (١٦، وأن تتناول اهليئة البند      )أوروغواي( الـسفري خوسـيه لـويس كانـسيال         ٣وقرر املؤمتر أن يتوىل رئاسة اهليئة الفرعية          - ١٥
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  .٢٠١٠مايو / أيار١٢العامة العاشرة املعقودة يف اجللسة يف  وفقا للقرار الذي اختـذ      ٣ومت أيضا تناول القضايا املؤسسية يف اهليئة الفرعية         . “من املعاهدة 
رية التشيكية، ومجهورية كوريا، ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة،            واجلمهووالربازيل، وبلجيكا، وبلغاريا، وبيالروس، وجامايكا، واجلزائر، واجلماهريية العربية الليبيـة،           وأستراليا، وألبانيا، وأملانيا، وإندونيسيا، وأوروغواي، وإيطاليا، وبـابوا غينيـا اجلديـدة،           إسـبانيا،  :  نائب رئيس من الدول األطـراف التاليـة        ٣٤وانتخب املؤمتر باإلمجاع      - ١٦ ، وكوبا، وكولومبيا، ومصر، واملغرب، واملكسيك، والنمسا، ونيبال، ونيجرييا،         )البوليفارية -مجهوريـة   (النكا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسويسرا، والصني، وفرنسا، وفرتويال         وسري   .وهولندا
: ر ممثلني من الدول األطراف التالية أعضاًء يف جلنـة وثـائق التفـويض             وعني املؤمت   - ١٧ ملكـة املتحـدة لربيطانيـا      أوغندا، وتركيا، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية مولدوفا، وامل         .يرلندا الشمالية، وموريشيوسأالعظمى و
، ٢٠١٠مـايو   / أيار ٢٦وعقدت جلنة وثائق التفويض ثالث جلسات واعتمدت، يف           - ١٨

). NPT/CONF.2010/CC/1(تقريرها املقدم إىل املؤمتر بشأن وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر           
    .مايو، أحاط املؤمتر علماً بالتقرير/ أيار٢٨، املعقودة يف ١٦ويف جلستها العامة 

  املشاركة يف املؤمتر    
سـلحة   دولة طرفاً يف معاهدة عـدم انتـشار األ         ١٧٢شارك يف املؤمتر ما جمموعه        - ١٩ وبوركينا فاسـو،   وبلجيكا، وبلغاريا، وبليز، وبنغالديش، وبنما، وبنن، وبوتان، وبوتسوانا،         غينيا اجلديدة، وباراغواي، والبحرين، والربازيل، وبربادوس، والربتغال، وبروين دار السالم،          يسلندا، وإيطاليا، وبـابوا    أيرلندا، و أ، و ) اإلسالمية -مجهورية  (وأوغندا، وأوكرانيا، وإيران     وأوزبكستان،  العربية املتحدة، وأنتيغوا وبربودا، وأندورا، وإندونيسيا، وأنغوال، وأوروغواي،       وإريتريا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وأفغانستان، وإكوادور، وألبانيا، وأملانيا، واإلمارات         االحتاد الروسي، وإثيوبيا، وأذربيجـان، واألرجنـتني، واألردن، وأرمينيـا،          : النووية، وهي  ومجهورية مولدوفا، وجنوب أفريقيا، وجورجيا، وجيبويت، والـدامنرك، والـرأس          السابقة،  ومجهورية كوريا، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية            التشيكية، واجلمهورية الدومينيكية، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية ترتانيا املتحـدة،          وجزر مارشال، واجلماهريية العربية الليبية، ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، واجلمهوريـة              ليشيت، وجامايكا، واجلبل األسود، واجلزائر، وجزر البهاما، وجزر القمر، وجزر سـليمان،            -وتايلند، وتركمانستان، وتركيا، وترينيداد وتوباغو، وتوغو، وتونس، وتونغـا، وتيمـور            ، وبـريو، وبـيالروس،     ) املتعددة القوميات  -دولة  (والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وبوليفيا     
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، وفنلندا، وفيجـي،    ) البوليفارية -مجهورية  (وغينيا االستوائية، وفرنسا، والفلبني، وفرتويال      وطاجيكستان، والعراق، وعمان، وغامبيا، وغانا، وغرينادا، وغواتيماال، وغيانـا، وغينيـا،           يد، وسويسرا، وسرياليون، وشـيلي، وصـربيا، والـصني،         وسوازيلند، والسودان، والسو  وجزر غرينادين، وسري النكا، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسنغافورة، والسنغال،         األخضر، ورواندا، ورومانيا، وزامبيا، وزمبابوي، وساموا، وسان مارينو، وسانت فنـسنت            كسيك، ومـالوي، وملـديف،   ومالطة، ومايل، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، واملغرب، وامل   والكويت، وكينيا، والتفيا، ولبنان، ولكسمربغ، وليربيا، وليتوانيا، وليختنشتاين، وليسوتو،         وكرواتيا، وكمبوديا، وكندا، وكوبا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكولومبيا، والكونغو،         زاخستان، والكامريون، والكرسي الرسويل،    وفييت نام، وقربص، وقطر، وقريغيزستان، وكا        .واليونانونيوزيلندا، وهاييت، وهنغاريا، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكية، واليابـان، والـيمن،           رييا، ونيكـاراغوا،   ، وناميبيا، وناورو، والنرويج، والنمسا، ونيبال، والنيجر، ونيج       )املوحدة -واليـات   (وموريتانيا، وموريشيوس، وموزامبيق، ومونـاكو، وميامنـار، وميكرونيزيـا          يرلندا الشمالية، ومنغوليـا،    أملكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    واململكة العربية السعودية، وامل   
  .مراقب بصفة من النظام الداخلي للمـؤمتر، شـاركت فلـسطني يف املـؤمتر             ٤٤ووفقا للمادة     - ٢٠
  .٤٤املادة  من  ٢ املؤمتر وفقا للفقرة     وشاركت األمم املتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية يف         - ٢١
ة ملنظمة معاهدة احلظر الـشامل للتجـارب        ومنتدى جزر احمليط اهلادئ، واللجنة التحضريي     العربية، ومنظمة حلف مشال األطلسي، واجلمعية الربملانية ملنظمة حلف مشـال األطلـسي،             الدولية، واالحتاد الربملاين الدويل، واملركز الدويل للعلوم والتكنولوجيـا، وجامعـة الـدول             ومراقبتها، واالحتاد األورويب، وجلنة الصليب األمحر      الربازيلية األرجنتينية حلصر املواد النووية      األفريقي، ووكالة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، والوكالة            االحتـاد  : ، شاركت الوكاالت املراقبة التالية يف املؤمتر      ٤٤ من املادة    ٣ووفقا للفقرة     - ٢٢   .النووية، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية
املؤمتر مائة وإحـدى وعـشرون منظمـة    شارك يف ، ٤٤ من املادة  ٤ووفقا للفقرة     - ٢٣   .حكومية غري
قائمـة  ) NPT/CONF.2010/50 (Vol. III)(وترد يف اجلزء الرابع من الوثيقة اخلتاميـة    - ٢٤     .الدولية للطاقة الذرية والوكاالت املراقبة ومعاهد البحوث واملنظمات غري احلكوميةفيها الدول األطراف واملراقبون واألمم املتحدة والوكالة        د املشاركة يف املؤمتر، مبا    جبميع الوفو 
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  الترتيبات املالية    
اسـم  اعتماد صـيغة تق   مايو  / أيار ٢٨املعقودة يف    ١٦قرر املؤمتر يف جلسته العامة        - ٢٥

 مـن النظـام الـداخلي       ١٢التكاليف اليت اقترحتها اللجنة التحضريية يف تـذييل املـادة           
)NPT/CONF.2010/1  ضع اجلدول النهائي للتكاليف الوارد يف الوثيقة        ). ، املرفق الثالثوقد و

NPT/CONF.2010/47 على أساس املشاركة الفعلية للدول األطراف يف املؤمتر.    
  أعمال املؤمتر    

، وهو املوعد   ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٨ و   ٣ جلسة عامة يف الفترة ما بني        ١٦عقد املؤمتر     - ٢٦
  .الذي اختتم فيه املؤمتر أعماله

مايو املناقشة العامة يف اجللسات العامـة،       / أيار ٦ إىل   ٣وجرت يف الفترة املمتدة من        - ٢٧
 ووفقا للقرار   ).NPT/CONF.2010/INF/5انظر  ( من الدول األطراف     ١١٠اليت شاركت فيها    

  .الذي اختذه املؤمتر، خاطبت املؤمتر أيضا أربع وكاالت مراقبة
وعقدت اللجان الرئيـسية وهيئاـا الفرعيـة جلـسات يف الفتـرة مـا بـني                   - ٢٨
وأُصـدرت تقاريرهـا، علـى التـوايل، بوصـفها الوثـائق            . ٢٠١٠مايو  /أيار ٢٤ و ٧

NPT/CONF.2010/MC.I/1 و MC.II/1 و MC.III/1.    
  لوثائقا    

يف اجلـزء الثالـث مـن الوثيقـة اخلتاميـة           ونـصوصها   ترد قائمة وثائق املؤمتر       - ٢٩
)NPT/CONF.2010/50 (Vol. II).(    

  استنتاجات املؤمتر وتوصياته    
، يف مـشروع   ٢٠١٠مـايو   / أيار ٢٨، املعقودة يف    ١٦نظر املؤمتر يف جلسته العامة        - ٣٠

  .الوثيقة اخلتامية
اسـتعراض سـري املعاهـدة حـسبما        ”يط علماً باجلزء املعنون     وقرر املؤمتر أن حي      سـتعراض  اال والوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر        ١٩٩٥عـام   لعاهدة ومتديدها   املمؤمتر استعراض    اليت اختذها   ها، مع مراعاة املقررات والقرار     من املادة الثامنة من    ٣منصوص عليه يف الفقرة      هو  .قيد النظرعاتق الرئيس ويعكس، وفقا ملبلغ علمه، ما دار يف املؤمتر بشأن املسائل أن مسؤوليته تقـع علـى      لذي سجل يف احلاشية     ، ا )انظر اجلزء األول أعاله   (“ ٢٠٠٠ عامل
  .“إجراءات املتابعةبشأن استنتاجات وتوصيات ”وقرر املؤمتر اعتماد   
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