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تقرير اؤلجنر اؤتحضيرير ع دورتهم

األوؤى*

أولا -ةق ةر
 -1أحابننجل ايمعي ننة العام ننة علم ناً يف دورهت ننا الس ننبعر ،يف قرارهننا  ،28/٧0ب ننالقرار ال ن
اخت تننا األبنرام يف معاهنندة عنندم انتشننار األسننلحة النوويننة ،بعنند إجنرا ،املشنناورات املناسننبة ،بننأأ
تُعقد الدورة األوىل للجنة التحضريية يف فيينا يف الفرتة م  2إىل  12أيار/مايو .201٧
 -2ووفقاً ل لك ،افتتح توماس مناركرام ،املندير ونائنك املم نل السنامي لشنؤوأ ننزع السن ح،
الدورة األوىل للجنة التحضريية يف  2أيار/مايو .201٧
 -٣ويف ايلسة األوىل ،اليت عقندهتا اللجننة التحضنريية يف  2أيار/منايو ،اسنتمع اوضنور إىل
بياأ أدىل با يوكيا أمانو ،املدير العام للوكالة الدولية للطاقة ال رية.
 -٤ويف ايلسننة األوىل ،الننيت عقنندهتا اللجنننة التحض نريية يف  2أيار/مننايو ،اسننتمع اوضننور أيض ناً إىل
بينناأ أدىل بننا السننينا اربننو ،األمننر التنفي ن للجنننة التحض نريية ملنامننة معاهنندة اواننر الشننامل للتجننار
النووية.
 -٥ويف ايلسة التاسعة ،اليت عقدهتا اللجنة التحضريية يف  8أيار/مايو ،استمع اوضور إىل
بياأ أدلجل با إيزومي ناكاميتسو ،املم لة السامية لشؤوأ نزع الس ح.
 -٦وشننارمم ل لننو النندو ال  11٤التاليننة األبنرام يف معاهنندة عنندم انتشننار األسننلحة النوويننة
يف أعمننا النندورة األوىل للجنننة التحض نريية :االونناد الروسنني ،وأ ربيجنناأ ،واألرجنتننر ،واألردأ،
وأرمينيننا ،وإسننبانيا ،وأس نرتاليا ،وإسننتونيا ،وإك نوادور ،وألبانيننا ،وأملانيننا ،وا مننارات العربيننة املتحنندة،
وإندونيسننيا ،وأنالننوال ،وأورو ،نوا  ،وأو،ننندا ،وأوكرانيننا ،وإينراأ ( وريننة  -ا س ن مية) ،وريرلننندا،
وأيسننلندا ،وإيطالي ننا ،وب ننارا،وا  ،واللااي ننل ،واللتالننا  ،وبلجيك ننا ،وبلالاري ننا ،وب نننال ديم ،وبنم ننا،
وبوركين ننا فاس ننو ،والبوس نننة واارس ننك ،وبولن نندا ،وبوليفي ننا (دول ننة  -املتع ننددة القومي ننات) ،وب ننريو،
وبي روس ،وتايلند ،وتركيا ،وتشيكيا ،وتونس ،وايبل األسود ،وايزائر ،و ورية تنزانيا املتحدة،
وايم وري ن ننة الدومينيكي ن ننة ،وايم وري ن ننة العربي ن ننة السن ن نورية ،و وري ن ننة كوري ن ننا ،و وري ن ننة الكونال ن ننو
الدميقرابية ،و ورينة الو الدميقرابينة الشنعبية ،و ورينة مقندونيا اليو،وسن فية سنابقا ،و ورينة
مول نندوفا ،وجن ننو أفريقي ننا ،وجورجي ننا ،وال نندانيرمم ،ودول ننة فلس ننطر ،وروماني ننا ،وامب ننابو  ،وس نناأ
م ننارينو ،وس ننر النك ننا ،والس ننلفادور ،وس ننلوفاكيا ،وس ننلوفينيا ،وس نننالافورة ،والس ننوداأ ،والس ننويد،
وسويسنرا ،وشننيلي ،وثنربيا ،والصننر ،والعنراق ،وعمنناأ ،و،واتيمنناال ،وفرنسننا ،والفلبننر ،وفنننزوي
( ورية  -البوليفارية) ،وفنلندا ،وفيينجل ننام ،وقنلو ،وقطنر ،وكااانسنتاأ ،والكرسني الرسنو ،
وكرواتي ننا ،وكن نندا ،وكوب ننا ،وك ننوت ديفن نوار ،وكوس ننتاريكا ،وكولومبي ننا ،والكوي ننجل ،وكيني ننا ،والتفي ننا،
ولبننناأ ،ولكسننملل ،وليبيننا ،وليتوانيننا ،ومالطننة ،وماليزيننا ،ومصننر ،واملالننر  ،واملكسننيك ،واململكننة
العربي ننة الس ننعودية ،واململك ننة املتح نندة لليطاني ننا العام ننة وريرلن نندا الش ننمالية ،ومنالولي ننا ،ومياني ننار،
وناميبين ننا ،والنن ننرويس ،والنمسن ننا ،ونيبن ننا  ،والنيجن ننر ،ونيجريين ننا ،ونيكن ننارا،وا ،ونيوايلنن نندا ،وهنالارين ننا،
وهولندا ،والواليات املتحدة األمريكية ،والياباأ ،واليم  ،واليوناأ.
__________

*
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ثدرت من قبنل باعتبارهنا و يقنة من و نائل اللجننة التحضنريية ملنؤمتر األبنرام يف معاهندة عندم انتشنار األسنلحة النووينة
الستعرا املعاهدة عام  2020وهي ومل الرمز  NPT/CONF.2020/PC.I/15ومؤرنة  22أيار/مايو .201٧
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 -٧وعقنندت اللجنننة التحضنريية  1٦جلسننة قُنندمجل اوننر مننوجزة عن ننا للجلسننة االفتتاحيننة
( ،)NPT/CONF.2020/PC.I/SR.1واملناقشة العامة ( ،)NPT/CONF.2020/PC.I/SR.1-6وايلسة
اخلتاميننة ( ،)NPT/CONF.2020/PC.I/SR.16و لننك وفق ناً لق نرار اخت تننا اللجنننة .وتصنندر ا اوننر
املوجزة منفصلة ع ه ا التقرير (انار املرفل).
 -8وتننوىل ينواأ تننودور ،رئننيس فننرع أسننلحة النندمار الشننامل يف مكتننك شننؤوأ نننزع الس ن ح،
م ننام أمننر اللجنننة .وم ننل الوكالننة الدوليننة للطاقننة ال ريننة كورنيننل فريوتننا ،كبننري املنسننقر يف مكتننك
املدير العام املعين بالتنسيل التابع للوكالة.

ثمنيما -اؤاسم اؤاوضوعير واإلجرا ير
أؤف -تنظي أعامل اؤلجنر اؤتحضيرير
 -٩فيم ن ننا يتعل ن ننل برئاس ن ننة نتل ن ننري دورات اللجن ن ننة التحضن ن نريية ورئاس ن ننة املن ن نؤمتر االستعراو ن نني
اقرتح مبوجبا أأ يتوىل ل نل وموعنة الندو الالربينة رئاسنة
لعام  ،2020توثلجل الوفود إىل تفاهر ُ
النندورة األوىل ،وأأ يتننوىل ل ننل وموعننة دو أوروبننا الشننرقية رئاسننة النندورة ال انيننة ،وأأ يتننوىل ل ننل
وموعننة دو عنندم االحنينناا والنندو األنننرى األبنرام يف معاهنندة عنندم انتشننار األسننلحة النوويننة
رئاسننة النندورة ال ال ننة ،وأأ يتننوىل ل ننل لنندو عنندم االحنينناا والنندو األنننرى األبنرام يف املعاهنندة
وشجعجل كل ه ه اوموعات علة ترشيح ل لر لرئاسنة
رئاسة املؤمتر االستعراوي لعام ُ .2020
نتلري دورات اللجنة التحضريية ورئاسة املؤمتر االستعراوي لعام  2020يف أقر وقجل لك .
 -10وعم ً ب لك التفاهرُ ،رشح لرئاسة الدورة األوىل السفري هينك كنور فناأ دينر كواسنجل،
املم ننل النندائر اولننندا لنندى منؤمتر نننزع السن ح ول ننل غموعننة النندو الالربيننة .ويف ايلسننة األوىل،
الننيت عقنندهتا اللجنننة التحض نريية يف  2أيار/مننايو ،انتتبننجل اللجنننة التحض نريية السننيد فنناأ ديننر كواسننجل
بالتزكية لتوىل رئاسة الدورة األوىل.
 -11ويف ايلسننة األوىل ،الننيت عقنندهتا اللجنننة التحض نريية يف  2أيار/مننايو ،اعتمنندت اللجنننة
جدو األعما التا (:)NPT/CONF.2020/PC.I/7
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-1

افتتاح الدورة.

-2

انتتا الرئيس.

-٣

إقرار جدو األعما .

-٤

مناقشة عامة للمسائل املتصلة جبميع جوانك عمل اللجنة التحضريية.

-٥

بيانات املنامات ،ري اوكومية.

-٦

األعما التحضريية الستعرا سري املعاهدة وفقناً للفقنرة  ٣من املنادة ال امننة من
املعاهن نندة ،وال سن ننيما النان ننر يف مبن ننادس املعاهن نندة وأهن ننداف ا وسن ننبل تعزين ننز تنفي ن ن
املعاه نندة تنفي ن اً تام ناً وااللت نزام ع ننا عاملي ناً ،مب ننا يف ل ننك املس ننائل ايوهري ننة ا ننددة
املتصننلة بتنفين املعاهنندة واملقننرري  1و ،2وكن لك القنرار املتعلننل بالشننرق األوسن
الص ن ننادر ع ن ننام 1٩٩٥؛ والو يق ن ننة اخلتامي ن ننة للمن ن نؤمتر االستعراو ن نني لع ن ننام 2000؛
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واالس ننتنتاجات والتوث ننيات املتعلق ننة ب ننوجرا،ات املتابع ننة ال ننيت اعتم نندت يف املن نؤمتر
االستعراوي لعام .2010
-٧

تناير أعما اللجنة التحضريية:
(أ)

انتتا أعضا ،املكتك؛

( )

مواعيد وأماك انعقاد الدورات األنرى؛

(ج)

أساليك العمل:
‘‘1

اختا القرارات؛

‘‘2

املشاركة؛

‘‘٣

لالات العمل؛

‘‘٤

ا اور والو ائل.

-8

تقدمي تقرير ع نتائس الدورة إىل الدورة التالية للجنة التحضريية.

-٩

تناير املؤمتر االستعراوي لعام :2020
(أ)

مواعيد انعقاد املؤمتر ومكانا؛

( )

مشروع الناام الدانلي؛

(ج)

انتتا رئيس وأعضا ،املكتك اآلنري ؛

(د)

تعير األمر العام؛

(ه)

جدو األعما املؤقجل؛

(و)

متويل املؤمتر االستعراوي ،مبا يف لك ينتا التحضريية؛

(ا)

الو ائل األساسية؛

(ح)

الو يقة (الو ائل) اخلتامية.

 -10اعتماد التقرير اخلتامي للجنة التحضريية للمؤمتر االستعراوي وتوثياهتا.
 -11أ مسائل أنرى.
 -12وع ن ن ن ن وة عل ن ن ننة ل ن ن ننك ،أحاب ن ن ننجل اللجن ن ن ننة التحض ن ن ن نريية علم ن ن ن ناً باي ن ن نندو ال ن ن ننزمين ا رش ن ن نناد
( )NPT/CONF.2020/PC.I/INF/4وموجز ايدو الزمين ا رشاد (.)NPT/CONF.2020/PC.I/INF/5
 -1٣ويف معر املناقشة املتعلقة بتناير أعما اللجنة التحضريية ،مت اختا القرارات التالية:
(أ)

انتخمب أعضمء اؤاكتب

عمن ن ً بالتف نناهر املش ننار إلي ننا يف الفق ننرة  ٩أعن ن هُ ،رش ننح لرئاس ننة ال نندورة ال اني ننة الس ننفري
ردم بو،ايسننكي ،املم ننل النندائر لبولننندا لنندى مكتننك األمننر املتحنندة واملنامننات الدوليننة يف فيينننا
ول ل غموعة دو أوروبا الشرقية .ويف ايلسة األوىل ،اليت عقدهتا اللجنة التحضنريية يف  2أينار/
مايو ،انتتبجل اللجنة التحضريية السيد بو،ايسكي بالتزكية ليتوىل رئاسة الدورة ال انية.
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(ب)

ةواعي وأةمك انعقمد اؤ ورات األ رى

قننررت اللجنننة يف جلسننت ا األوىل أأ تعقنند دورهتننا ال انيننة يف الفننرتة من  2٣نيسنناأ/أبريل
إىل  ٤أيار/مايو  2018يف جنيري؛
(ج)

أسمؤيب اؤعا

‘‘1

اختا القرارات

قررت اللجنة التحضريية يف جلست ا األوىل أأ تب كل ما يف وسع ا العتماد
قراراهتننا بتوافننل اآلرا .،ويف حننا عنندم التوثننل إىل توافننل اآلرا ،،يكننوأ للجنننة أأ تتت ن
قراراهتننا وفق ناً للناننام النندانلي مل نؤمتر األبنرام يف معاهنندة عنندم انتشننار األسننلحة النوويننة
الستعرا املعاهدة لعام  ،201٥ال سيطبَّل مع مراعاة ما يقتضيا انت م اوا ؛
‘‘2

املشاركة

قن ننررت اللجنن ننة يف جلسن ننت ا األوىل السن ننماح ملم لن نني الن نندو ،ن ننري األب ن نرام يف
معاهدة عندم انتشنار األسنلحة النووينة ،بننا ،علنة بلنب ر ،بنأأ لضنروا جلسنات اللجننة
بصفة مراقبر ،ما عدا ايلسات اليت يتقرر أأ تكوأ ماللقة ،علنة أأ للسنوا يف اللجننة
نلري لوحات ومل أمسا ،بلداهنر وأأ يتلقوا و ائل اللجنة .وار أيضاً أأ يقدموا و نائل
إىل املشنناركر يف اللجنننة .وم وضننر أ دولننة ،ننري بننرم يف املعاهنندة جلسننات اللجنننة
بصفة مراقك؛
ويُسننمح ملم لنني الوكنناالت املتتصصننة واملنامننات اوكوميننة الدوليننة وا قليميننة
املش ننرتكة ب ننر اوكوم ننات ،بن ننا ،عل ننة بل ننب ر ،ب ننأأ لض ننروا ،بص ننفة م نراقبر ،جلس ننات
اللجنة ما عدا ايلسنات النيت يتقنرر أأ تكنوأ ماللقنة ،علنة أأ للسنوا يف اللجننة نلنري
لوحننات ومننل أمسننا ،منامنناهتر ،وأأ يتلق نوا و ننائل اللجنننة .واننر أيض ناً أأ ينندلوا نطي ناً
ب ننهرائ ر وتعليق نناهتر بش ننأأ املس ننائل الواقع ننة و ننم نط نناق انتصاثن ن ر ،ول ننوا تعم ننير
مننا ينندلوأ بننا باعتبنناره من و ننائل اللجنننة .وعن وة علننة لننك ،قننررت اللجنننة ،بنننا ،علننة
االتفاق ال مت التوثل إليا يف الدورة ال ال ة للجنة التحضريية ملؤمتر استعرا املعاهدة
لعننام  ،2010ال ن سننيطبَّل مننع مراعنناة مننا يقتضننيا انننت م اوننا  ،دعننوة الوكنناالت
املتتصصننة واملنامننات الدوليننة وا قليميننة املشننرتكة بننر اوكومننات إىل ا دال ،ببيانننات
شننفوية أمننام اللجنننة بق نرار م ن اللجنننة ،علننة أسنناس كننل حالننة علننة حنندة .وبنننا ،علننة
كاالت املتتصصنة واملنامنات الدولينة
لكُ ،م لجل بصفة مراقك يف جلسات اللجنة الو ُ
وا قليمي ننة املش ننرتكة ب ننر اوكوم ننات التالي ننة :وكال ننة حا ننر األس ننلحة النووي ننة يف أمريك ننا
ال تينية ومنطقة البحنر الكناري  ،واالوناد األفريقني ،واملفوونية األفريقينة للطاقنة النووينة،
والوكالة اللاايلية  -األرجنتينية وصر املواد النووينة ومراقبت نا ،واالوناد األوروو ،واللجننة
الدولي ننة للص ننليك األع ننر ،وجامع ننة ال نندو العربي ننة ،ومنام ننة حل ننري ننا األبلس نني،
واللجن ننة التحضن نريية ملنام ننة معاه نندة اوا ننر الش ننامل للتج ننار النووي ننة؛ ومع نند األم ننر
املتحدة لبحو نزع الس ح؛
ويُس ننمح ملم ل نني املنام ننات  ،ننري اوكومي ننة ،بن ننا ،عل ننة بل ننب ر ،ض ننور جلس ننات
اللجنننة ،مننا عنندا ايلسننات الننيت يتقننرر أأ تكننوأ ماللقننة ،علننة أأ للسنوا يف األمنناك ا ننددة
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اننر وأأ يتلق نوا و ننائل اللجنننة ،واننر أأ يقوم نوا ،علننة نفقننت ر اخلاثننة ،بتقنندمي م نواد مكتوبننة
للمشنناركر يف أعمننا اللجنن ننة .وستتصننل اللجن ن ننة أيض ناً جلسننة ف
ختابننك في ننا املنامننات
 ،ننري اوكوميننة كننل دورة من دورات اللجننة .وبنننا ،علننة لننك ،حضنر ل لننو  ٤8منامننة ،ننري
حكومية اجتماعات اللجنة ()NPT/CONF.2020/PC.I/INF/3؛
‘‘٣

لالات العمل

قن ننررت اللجنن ننة التحض ن نريية يف جلسن ننت ا األوىل أأ تكن ننوأ لالن ننات عمل ن ننا هن نني
ا سبانية وا نكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية؛
‘‘٤

ا اور والو ائل

قننررت اللجنننة يف جلسننت ا األوىل أأ تقنندم يف كننل دورة اوننر مننوجزة للجلسننات
االفتتاحين ننة للجنن ننة وجلسن ننات املناقشن ننة العامن ننة وايلسن ننات اخلتامين ننة .وسن ننيتر إعن ننداد اون ننر
للقرارات املتت ة يف ايلسات األنرى.
 -1٤ونصصجل اللجنة التحضريية مخس جلسات جرا ،مناقشة عامة للمسائل املتصلة جبميع
جوانك عمل اللجنة ،ومت أ نا ،تلك ايلسات ا دال ،مبا غموعنا  82بيانناً .وتنرد هن ه البياننات يف
ا او ننر امل ننوجزة لتل ننك ايلس ننات ( .)NPT/CONF.2020/PC.I/SR.1-6وعن ن وة عل ننة ل ننك ،وفقن ناً
للقرار ال اخت تا اللجننة يف جلسنت ا األوىل ،دعنجل اللجننة ل لني وكالنة حانر األسنلحة النووينة يف
أمريكا ال تينية ومنطقة البحر الكاري واللجنة الدولية للصليك األعر إىل ا دال ،ببيانات يف هناينة
املناقشة العامة.
 -1٥واس ننتمعجل اللجن ننة أ ن ننا ،جلس ننت ا الرابع ننة املعق ننودة يف  ٣أيار/م ننايو إىل 18بيانن ناً أدل ننجل ع ننا
منامات ،ري حكومية.
 -1٦وعقدت اللجنة ما غموعا تسع جلسات جرا ،مناقشة مواويعية يف إبار البند .٦
 -1٧ونُامننجل املناقشننة وفق ناً ينندو امننين إرشنناد ( )NPT/CONF.2020/PC.I/INF/4أتنناح
ف نرتات امني ننة متس نناوية للنا ننر يف ن غموع ننات م ن املواو ننيع و ن غموع ننات ننددة م ن
املسائل.
التاليننة علننة أسنناس إحالننة بنننود جنندو
 -18وناننرت اللجنننة يف غموعننات املواوننيع ال ن
األعمننا إىل اللجنناأ الرئيسننية للم نؤمتر االستعراونني لعننام  ،NPT/CONF.2015/1( 201٥املرفننل
اخلامس):
تنفي ن أحكننام املعاهنندة يف مننا يتعلننل بعنندم انتشننار األسننلحة النوويننة ونننزع الس ن ح
(أ)
والسن م واألمن النندولير( :املادتنناأ األوىل وال انيننة والفقنرات  1إىل  ٣من الديباجننة؛ واملننادة السادسننة
والفق نرات  8إىل  12م ن الديباجننة؛ وامل ننادة الس ننابعة ،مننع إش ننارة ننددة إىل القضننايا الرئيس ننية ال ننيت مت
النا ن نر في ن ننا يف إب ن ننار ه ن ن ه اوموع ن ننة)؛ الض ن ننمانات األمني ن ننة (ق ن ن نرارا غل ن ننس األم ن ن )1٩٦8( 2٥٥
و)1٩٩٥(٩8٤؛ اختا ترتيبنات دولينة فعالنة لتنأمر الندو ،نري اونائزة للسنلحة النووينة من اسنتعما
األسلحة النووية أو الت ديد باستعمااا ودها)؛
( ) تنفي أحكام املعاهدة ات الصلة بعدم انتشنار األسنلحة النووينة ،والضنمانات
واملنننابل اخلاليننة من األسننلحة النوويننة (املننادة ال ال ننة والفقرتنناأ  ٤و ٥م ن الديباجننة ،و اثننة من
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حيث ع قت ا باملادة الرابعة والفقنرتر  ٦و ٧من الديباجنة؛ واملادتناأ األوىل وال انينة والفقنرات 1
إىل  ٣م الديباجة م حيث ع قت ما باملادتر ال ال ة والرابعة؛ واملادة السابعة)؛
(ج) تنفي ن أحكننام املعاهنندة املتعلقننة بنناوقوق ،ننري القابلننة للتصننرم يميننع األب نرام يف
املعاه نندة يف تطن نوير البح ننو  ،وإنت نناج واس ننتتدام الطاق ننة النووي ننة لل،ن نرا الس ننلمية دوأ متيي ننز ووفقن ناً
للم ننادتر األوىل وال اني ننة (املادت نناأ ال ال ننة ( )٣والرابع ننة ،والفقرت نناأ  ٦و ٧م ن الديباج ننة ،و اث ننة من ن
حي ننث ع قت ننا بامل ننادة ال ال ننة ( )1و( )2و( )٤وب ننالفقرتر  ٤و ٥من ن الديباج ننة؛ وامل ننادة اخلامس ننة)؛
وأحكام أنرى م املعاهدة.
 -1٩ونارت اللجنة يف اوموعات ا ددة ال
(أ)

التالية م املسائل:

نزع الس ح النوو والضمانات األمنية؛

( ) املسائل ا قليمية ،مبا يف لك منا يتعلنل بالشنرق األوسن وتنفين قنرار عنام 1٩٩٥
بشأأ الشرق األوس ؛
(ج)

استتدام الطاقة النووية لل،را

السلمية و،ري لك م أحكام املعاهدة.

ونارت اللجنة أيضاً يف مسألة وسر فعالية عملية االستعرا

املعزاة.

بمء -تنظي اؤا تار الستعراضي ؤعمم 2020
 -20قام ننجل اللجن ننة التحضن نريية ،تنفين ن اً مل مت ننا املتم ل ننة يف التحض ننري للمن نؤمتر االستعراو نني
لعام  ،2020باختا ا جرا،ات التالية:
(أ)

متويل املؤمتر االستعراوي ،مبا يف لك ينتا التحضريية

قننررت اللجنننة يف جلسننت ا السادسننة عشننرة املعقننودة يف  12أيار/مننايو 201٧
أأ تطل ننك إىل األمانن ننة العامن ننة أأ تقن نندم للن نندورة ال اني ننة للجنن ننة تقن ننديراً لتكن نناليري م ن نؤمتر
األب نرام يف معاهنندة عنندم انتشننار األسننلحة النوويننة السننتعرا املعاهنندة عننام ،2020
مبا يف لك ينتا التحضريية؛
( )

تعير األمر العام املؤقجل للمؤمتر االستعراوي لعام 2020

قننررت اللجنننة يف جلسننت ا السادسننة عشننرة املعقننودة يف  12أيار/مننايو 201٧
أأ تدعو األمر العام للمر املتحدة إىل القيام ،بالتشاور مع أعضا ،اللجنة التحضريية،
برتشننيح مسننؤو للعمننل أمين ناً عام ناً مؤقت ناً للم نؤمتر االستعراونني لعننام  ،2020علننة أأ
يؤكد املؤمتر بنفسا ه ا الرتشيح.

جي  -اؤوثم ق
 -21كاأ معروواً علة اللجنة ن
NPT/CONF.2020/PC.I/1

GE.17-10470

دورهتا الو ائل التالية:

تنفين ن اس ننتنتاجات وتوث ننيات من نؤمتر األبن نرام يف معاه نندة ع نندم
انتشننار األسننلحة النوويننة السننتعرا املعاهنندة عننام  2010بشننأأ
اجرا،ات املتابعة :موجز تكميلي للتقارير اليت قدمت ا النمسا
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إعن ن أ ال نندو األعض ننا ،يف وكال ننة حا ننر األس ننلحة النووي ننة يف
أمريك ن ننا ال تيني ن ننة ومنطق ن ننة البح ن ننر الك ن نناري مبناس ن ننبة الن ن ن كرى
الس نننوية اخلمس ننر بن نرام معاه نندة حا ننر األس ننلحة النووي ننة يف
أمريكا ال تينية ومنطقة البحنر الكناري (معاهندة ت تيلولكنو):
ورقننة مقدمننة من أمانننة وكالننة حاننر األسننلحة النوويننة يف أمريكننا
ال تينية ومنطقة البحر الكاري
تنفين نطننة العمنل املتفننل علي نا يف منؤمتر األبنرام يف معاهنندة
عن ن ن ن نندم انتشن ن ن ن ننار األسن ن ن ن ننلحة النووين ن ن ن ننة السن ن ن ن ننتعرا املعاهن ن ن ن نندة
عام  :2010تقرير مقدم م بولندا
إنشننا ،منطقننة ناليننة من األسنلحة النوويننة يف الشننرق األوسن :
ورية إيراأ ا س مية
تقرير مقدم م
ورية إيراأ ا س مية
تنفي املادة السادسة :تقرير مقدم م
التقرير املا
جدو األعما املؤقجل
معاهنندة عنندم انتشننار األسننلحة النوويننة :تقريننر وبننين مقنندم م ن
نيوايلندا
تنفين نطننة العمنل املتفننل علي نا يف منؤمتر األبنرام يف معاهنندة
عن ن ن ن نندم انتشن ن ن ن ننار األسن ن ن ن ننلحة النووين ن ن ن ننة السن ن ن ن ننتعرا املعاهن ن ن ن نندة
عام  :2010تقرير مقدم م الياباأ
تنفين نطننة العمنل املتفننل علي نا يف منؤمتر األبنرام يف معاهنندة
عن ن ن ن نندم انتشن ن ن ن ننار األسن ن ن ن ننلحة النووين ن ن ن ننة السن ن ن ن ننتعرا املعاهن ن ن ن نندة
عام  :2010تقرير مقدم م كندا
نطن نوات للتش ننجيع عل ننة إنش ننا ،منطق ننة نالي ننة من ن األس ننلحة
النووي ن ننة يف الش ن ننرق األوسن ن ن ووقي ن ننل أه ن نندام و،اي ن ننات قن ن نرار
عام  1٩٩٥بشأأ الشرق األوس  :تقرير مقدم م كندا
تنفين نطننة العمنل املتفننل علي نا يف منؤمتر األبنرام يف معاهنندة
عن ن ن ن نندم انتشن ن ن ن ننار األسن ن ن ن ننلحة النووين ن ن ن ننة السن ن ن ن ننتعرا املعاهن ن ن ن نندة
عام  :2010تقرير مقدم م أسرتاليا
التحديات النووية اليت تطرح ا ورية كوريا الشعبية الدميقرابينة
أمننام معاهنندة عنندم انتشننار األسننلحة النوويننة :بينناأ مشننرتمم أيدتننا
كل من األردأ ،وإسنبانيا ،وأسنرتاليا ،وإسنتونيا ،وألبانينا ،وأملانينا،
وا م ن ن ننارات العربي ن ن ننة املتح ن ن نندة ،وأوكراني ن ن ننا ،وريرلن ن ن نندا ،وإيطالي ن ن ننا،
وبارا،وا  ،واللتالا  ،وبلجيكا ،وبلالاريا ،وبنما ،وبوركيننا فاسنو،
والبوس نننة واارس ننك ،وبولن نندا ،وب ننريو ،وتركي ننا ،وتش ننيكيا ،وايب ننل
األس ن ن ننود ،و وري ن ن ننة كوري ن ن ننا ،و وري ن ن ننة مول ن ن نندوفا ،وجورجي ن ن ننا،
وال نندانيرمم ،ورومانين ننا ،وس نناأ من ننارينو ،والس ننلفادور ،وسن ننلوفاكيا،
وس ننلوفينيا ،وس نننالافورة ،والس ننويد ،وسويسن نرا ،وش ننيلي ،وثن نربيا،
وفرنسا ،وفنلندا ،وقنلو ،وكااانسنتاأ ،وكرواتينا ،وكنندا ،وكنوت
GE.17-10470
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ديفنوار ،وكوسننتاريكا ،وكولومبيننا ،والتفيننا ،ولكسننملل ،وليتوانيننا،
وليتتنش ن ننتاي  ،ومالط ن ننة ،واململك ن ننة املتح ن نندة لليطاني ن ننا العام ن ننة
وريرلن ن نندا الش ن ننمالية ،ومون ن نناكو ،وناميبي ن ننا ،والن ن ننرويس ،والنمس ن ننا،
والنيج ن ننر ،ونيوايلن ن نندا ،وهنالاري ن ننا ،وهولن ن نندا ،والوالي ن ننات املتح ن نندة
األمريكي ننة ،والياب نناأ ،واليون نناأ  -بي نناأ مفت ننوح إىل ي ننع ال نندو
األبرام يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
حن ن ن ننو ع ن ن ننام  :2020ت ن ن ننأم ت ل ن ن ن نرئيس دورة اللجن ن ن ننة التحض ن ن ن نريية
لعام 201٧
إجنرا،ات بشننأأ ثننادرات املنواد النوويننة وفمننات معينننة من املعنندات
وامل نواد فيمننا يتعلننل بننالفقرة  2م ن املننادة ال ال ننة م ن معاهنندة عنندم
انتشننار األسننلحة النوويننة :ورقننة عمننل مقدمننة من االونناد الروسنني،
واألرجنت ن ننر ،وإس ن ننبانيا ،وأس ن ن نرتاليا ،وأملاني ن ننا ،وأوكراني ن ننا ،وريرلن ن نندا،
وإيطالي ن ننا ،واللتال ن ننا  ،وبلجيك ن ننا ،وبلالاري ن ننا ،وبولن ن نندا ،وب ن نني روس،
وتركي ننا ،وتش ننيكيا ،و وري ننة كوري ننا ،وجن ننو أفريقي ننا ،وال نندانيرمم،
وروماني ننا ،وس ننلوفاكيا ،وس ننلوفينيا ،والسن نويد ،وسويسن نرا ،والص ننر،
وفرنس ن ننا ،وفنلن ن نندا ،وكااانس ن ننتاأ ،وكرواتي ن ننا ،وكن ن نندا ،ولكس ن ننملل،
واململكننة املتحنندة لليطانيننا العامننة وريرلننندا الشننمالية ،والنننرويس،
والنمسن ن ننا ،وهنالارين ن ننا ،وهولنن ن نندا ،والوالين ن ننات املتحن ن نندة األمريكين ن ننة،
والياباأ ،واليوناأ بصفت ا أعضا ،يف ينة تزانالر
معايننة "مسننائل فيينننا" :معاهنندة اواننر الشننامل للتجننار النوويننة؛
وت نندابري االمت ننا والتحق ننل؛ و نواب التص نندير؛ والتع نناوأ يف غ ننا
اسن ننتتدام الطاقن ننة النووين ننة لل ،ن نرا السن ننلمية؛ واألمن نناأ النن ننوو ؛
واألم ن النننوو ؛ وت بنني االنسننحا م ن معاهنندة عنندم االنتشننار:
ورق ننة عمن ننل مقدم ننة م ن ن أس ن نرتاليا ،وريرلن نندا ،والن نندانيرمم ،والس ن نويد،
وفنلن نندا ،وكن نندا ،والن ننرويس ،والنمس ننا ،ونيوايلن نندا ،وهنالاري ننا ،وهولن نندا
(غموعة فيينا للدو العشر)
معاهدة اوار الشنامل للتجنار النووينة :ورقنة عمنل مقدمنة من
أعضننا ،مبننادرة عنندم االنتشننار ونننزع الس ن ح (أس نرتاليا ،وأملانيننا،
وا مننارات العربيننة املتحنندة ،وبولننندا ،وتركيننا ،وشننيلي ،والفلبننر،
وكندا ،واملكسيك ،ونيجرييا ،وهولندا ،والياباأ)
الض ننمانات األمني ننة بع نندم اس ننتعما األس ننلحة النووي ننة أو الت دي نند
ورية إيراأ ا س مية
باستعمااا :ورقة عمل مقدمة م
اون ن ننل ،ن ن ننري القابن ن ننل للتصن ن ننرم يف تط ن ن نوير وإج ن ن نرا ،ن ن ننو وإنتن ن نناج
واسنتتدام الطاقنة النوويننة لل،نرا السنلمية :ورقننة عمنل مقدمنة من
ورية إيراأ ا س مية
معاه نندة وق ننري إنت نناج املن نواد االنش ننطارية :اخلطن نوات العملي ننة لتنفين ن
ا ج ن نرا 1٥ ،م ن ن نطن ننة عمن ننل م ن نؤمتر األب ن نرام يف معاهن نندة عن نندم
انتش ننار األس ننلحة النووي ننة الس ننتعرا املعاه نندة ع ننام  :2010ورق ننة
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عمن ننل مقدمن ننة م ن ن أعضن ننا ،مبن ننادرة نن ننزع الس ن ن ح وعن نندم االنتشن ننار
(أس ن نرتاليا ،وأملاني ن ننا ،وا م ن ننارات العربي ن ننة املتح ن نندة ،وبولن ن نندا ،وتركي ن ننا،
وشيلي ،والفلبر ،وكندا ،واملكسيك ،ونيجرييا ،وهولندا ،والياباأ)
عدم االنتشار النوو  :ورقة عمل مقدمة م االواد األوروو
االس ننتتدامات الس ننلمية للطاق ننة النووي ننة :ورق ننة عم ننل مقدم ننة من ن
االواد األوروو
ن ننزع السن ن ح الن ننوو  :ورق ننة عم ننل مقدم ننة من ن ريرلن نندا باس ننر
اللااي ن ننل ،وجن ن ننو أفريقي ن ننا ،ومص ن ننر ،واملكس ن ننيك ،ونيوايلن ن نندا،
بصفت ا أعضا ،يف ائت م اللنامس ايديد
او نوار ،ننري الرمسنني بننر النندو السنناحلية والنندو الشنناحنة :ورقننة
عمل مقدمة م إسبانيا ،وأسرتاليا ،وريرلنندا ،واللتالنا  ،وشنيلي،
وفرنسننا ،وكولومبيننا ،واململكننة املتحنندة لليطانيننا العامننة وريرلننندا
الشمالية ،والننرويس ،ونيوايلنندا ،واليابناأ بصنفت ا دوالً أعضنا ،يف
اووار ،ري الرمسي بر الدو الساحلية والدو الشاحنة
نزع الس ح النوو  :ورقة عمل مقدمة م

ورية إيراأ ا س مية

إنشننا ،منطقننة ناليننة من األسننلحة النوويننة يف الشننرق األوسن :
ورية إيراأ ا س مية
ورقة عمل مقدمة م
تعزي ننز املس ننا،لة عن ن بري ننل اي ننادة الش ننفافية يف تنفين ن االلتزام ننات
والتع نندات املتعلقننة بن ننزع الس ن ح النننوو مبوجننك معاهنندة عنندم
انتشار األسلحة النووية وقابلية لنك التنفين للقيناس :ورقنة عمنل
مقدم ننة م ن ريرلن نندا باس ننر اللااي ننل ومص ننر واملكس ننيك ونيوايلن نندا
وجنو أفريقيا بوثف ا أعضا ،يف ائت م اللنامس ايديد
عن نندم االنتشن ننار م ن ن ين ننع جوانبن ننا :ورقن ننة عمن ننل مقدمن ننة م ن ن
ورية إيراأ ا س مية
ورقة عمل مقدمة م ايم ورية العربية السورية
الت قيننري والتوعيننة يف غننا نننزع الس ن ح وعنندم انتشننار األسننلحة:
ورقة عمل مقدمة من أعضنا ،مبنادرة عندم االنتشنار وننزع السن ح
(أس نرتاليا وأملانيننا وا مننارات العربيننة املتحنندة وبولننندا وتركيننا وشننيلي
والفلبر وكندا واملكسيك ونيجرييا وهولندا والياباأ)
توني الشفافية م جانك يع الدو األبنرام يف معاهندة عندم
انتشننار األسننلحة النوويننة :ورقننة عمننل مشننرتكة مقدمننة م ن أعضننا،
مبننادرة عنندم االنتشننار ونننزع الس ن ح (أس نرتاليا ،وأملانيننا ،وا مننارات
العربين ن ننة املتحن ن نندة ،وبولنن ن نندا ،وتركين ن ننا ،وشن ن ننيلي ،والفلبن ن ننر ،وكنن ن نندا،
واملكسيك ،ونيجرييا ،وهولندا ،والياباأ)
التج ننار النووي ننة :ورق ننة عم ننل مقدم ننة م ن غموع ننة دو ع نندم
االحنياا األبرام يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
املنننابل اخلاليننة م ن األسننلحة النوويننة :ورقننة عمننل مقدمننة م ن غموعننة
دو عدم االحنياا األبرام يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
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اول ،ري القابنل للتصنرم يف إجنرا ،نو وإنتناج واسنتتدام الطاقنة
النوويننة يف األ ،نرا السننلمية :ورقننة عمننل مقدمننة م ن غموعننة دو
عدم االحنياا األبرام يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
الضننمانات :ورقننة عمننل مقدمننة م ن غموعننة دو عنندم االحنينناا
األبرام يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
التحق ننل :ورق ننة عم ننل مقدم ننة م ن غموع ننة دو ع نندم االحني نناا
األبرام يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
عناثننر خلطننة عمننل م ن أجننل القضننا ،علننة األسننلحة النوويننة:
ورقة عمنل مقدمنة من غموعنة دو عندم االحنيناا األبنرام يف
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
نننزع الس ن ح النننوو  :ورقننة عمننل مقدمننة م ن أعضننا ،غموعننة دو
عدم االحنياا األبرام يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
الض ننمانات األمني ننة بع نندم اس ننتعما األس ننلحة النووي ننة أو الت دي نند
باس ننتعمااا :ورق ننة عم ننل مقدم ننة من ن غموع ننة دو ع نندم االحني نناا
األبرام يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
توني الشفافية م جانك الدو األبرام ،ري اوائزة للسنلحة
النووي ننة :ورق ننة عم ننل مش ننرتكة مقدم ننة من ن أعض ننا ،مب ننادرة ع نندم
االنتش ننار ون ننزع الس ن ن ح (أسن نرتاليا ،وأملاني ننا ،وا م ن ننارات العربي ن ننة
املتحن ن ن ن نندة ،وبولنن ن ن ن نندا ،وترك ن ن ن ننيا ،وش ن ن ن ننيلي ،والفل ن ن ن ن ننبر ،وك ن ن ن ن ننندا،
واملكسننيك ،ونيجرييا ،وهولندا ،والياباأ)
تنفي القرار املتعلل بالشرق األوسن الن اختن ه منؤمتر عنام 1٩٩٥
للب ن نرام يف معاهن نندة عن نندم انتشن ننار األسن ننلحة النووين ننة السن ننتعرا
املعاهدة ومتديدها :ورقة عمل مقدمة م مصر
وريننة كوريننا الشننعبية الدميقرابيننة :ورقننة عمننل مقدمننة من أعضننا،
مبننادرة عنندم االنتشننار ونننزع السن ح (أسنرتاليا ،وأملانيننا ،وا مننارات
العربي ن ننة املتح ن نندة ،وبولن ن نندا ،وتركي ن ننا ،وش ن ننيلي ،والفلب ن ننر ،وكن ن نندا،
واملكسيك ،ونيجرييا ،وهولندا ،والياباأ)
اقرتاح ن ننات من ن ن أج ن ننل ين ن ننة ع ن ننام  201٧التحضن ن نريية للمن ن نؤمتر
االستعراو نني لع ننام  2020من ن منا ننور ال ننن س الت نندرلي :ورق ننة
عمل مقدمة من إسنبانيا ،وأسنرتاليا ،وإسنتونيا ،وأملانينا ،وإيطالينا،
واللتالا  ،وبلجيكا ،وبلالاريا ،وبولنندا ،وتركينا ،وتشنيكيا ،وايبنل
األس ن ننود ،و وري ن ننة كوري ن ننا ،وروماني ن ننا ،وسن ن نلوفاكيا ،وس ن ننلوفينيا،
وفنلن ن ن نندا ،وكرواتي ن ن ننا ،وكن ن ن نندا ،والتفي ن ن ننا ،ولكس ن ن ننملل ،وليتواني ن ن ننا،
والنرويس ،وهنالاريا ،وهولندا ،والياباأ ،واليوناأ
إنشا ،منطقة نالية م األسنلحة النووينة و،ريهنا من أسنلحة الندمار الشنامل
يف الش ننرق األوسن ن  :ورق ننة عم ننل مش ننرتكة مقدم ننة من ن األردأ ،وا م ننارات
العربيننة املتحنندة ،والبح نري  ،ودولننة فلسننطر ،والسننوداأ ،والع نراق ،وعمنناأ،
وقطر ،والكويجل ،وليبيا ،واململكة العربية السعودية ،واليم
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NPT/CONF.2020/PC.I/WP.32

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.33
NPT/CONF.2020/PC.I/WP.34

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.35
NPT/CONF.2020/PC.I/WP.36

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.37

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.38

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.39

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.40
NPT/CONF.2020/PC.I/INF/1/Rev.1
NPT/CONF.2020/PC.I/INF/2/Rev.1

NPT/CONF.2020/PC.I/INF/3
NPT/CONF.2020/PC.I/INF/4
NPT/CONF.2020/PC.I/INF/5
NPT/CONF.2020/PC.I/INF/6
NPT/CONF.2020/PC.I/INF/7
NPT/CONF.2020/PC.I/MISC.1
NPT/CONF.2020/PC.I/CRP.1

NPT/CONF.2020/PC.I/CRP.2
NPT/CONF.2020/PC.I/CRP.3

املن نؤمتر املع ننين بونش ننا ،منطق ننة نالي ننة من ن األس ننلحة النووي ننة وأس ننلحة
الدمار الشنامل األننرى يف الشنرق األوسن  :ورقنة عمنل مقدمنة من
االواد الروسي
الضمانات األمنية بعدم اسنتتدام األسنلحة النووينة أو الت ديند
باستتدام ا :ورقة عمل مقدمة م الصر
االستتدامات السلمية للطاقة النووية :ورقة عمل مقدمة م الصر

املن ننابل اخلالي ننة من ن األس ننلحة النووي ننة واملس ننائل النووي ننة يف الش ننرق
األوس  :ورقة عمل مقدمة م الصر
عدم انتشار األسلحة النووية :ورقة عمل مقدمة م الصر
نزع الس ح النوو واود م نطر اور النووينة :ورقنة عمنل
مقدمة م الصر
نزع الس ح النوو يف سياقا :قضية حوكمة عاملية :ورقة عمل
مقدمة م ريرلندا
االعتبن ننارات اينسن ننانية والتنمين ننة واألسن ننلحة النووين ننة :ورقن ننة عمن ننل
مقدمة م ريرلندا
املصنناا املشننرتكة للب نرام يف معاهنندة عنندم انتشننار األسننلحة
النووية :ورقة عمل مقدمة م الواليات املتحدة األمريكية
املوجز الوقائعي للرئيس (ورقة عمل)
معلومات بشأأ مشاركة املنامات ،ري اوكومية
معلومات للدو األبرام والندو املراقبنة واملنامنات اوكومينة
الدولية
قائمة املنامات ،ري اوكومية
ايدو الزمين ا رشاد
ايدو الزمين ا رشاد (موجز)
قائمة مبوظفي األمانة العامة
قائمة املشاركر
القائمة املؤقتة للمشاركر
مش نناريع املق ننررات املتعلق ننة بتنا ننير أعم ننا اللجن ننة التحض ن نريية
واملؤمتر االستعراوي لعام 2020
مشروع تقرير اللجنة التحضريية ع دورهتا األوىل
مشروع املوجز الوقائعي للرئيس

 -22وترد يف الو يقة  NPT/CONF.2020/PC.I/INF/7قائمة الوفود املشناركة يف أعمنا اللجننة
التحض نريية ،مبننا يف لننك النندو األب نرام ،والنندو املراقبننة ،والوكنناالت املتتصصننة ،واملنامننات
اوكومية الدولية وا قليمية املشرتكة بر اوكومات ،واملنامات ،ري اوكومية.
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اؤاوجز اؤوقم عي ؤلر يس (ورقر عا

)**

 -1أع ننادت ال نندو األبن نرام تأكي نند التزام ننا بال نندور املرك ننز ملعاه نندة ع نندم انتش ننار األس ننلحة
النووية بوثف ا حجنر الزاوينة يف نانام عندم االنتشنار الننوو والنرك األسناس للسنعي إىل ننزع السن ح
النننوو  .وأكنندت أميننة مسننامة املعاهنندة يف وقيننل الس ن م واألم ن واالسننتقرار علننة الصننعيد النندو .
و ُكننر أأ املعاهنندة أنشننأت ناام ناً سياسننياً يقننوم علننة قواعنند ،كحننا الدسننتور ،وأنننا يتطلننك الصننوأ
والتعزيز بشكل دائر.
 -2وشننددت النندو األبنرام علننة األميننة األساسننية لتنفين املعاهنندة تنفين اً كننام ً وفعنناالً،
واليت تقع علة يع الدو األبنرام مسنؤولية مشنرتكة عن نا .وشنددت علنة أمينة كفالنة التنفين
للمعاهدة ،مشرية إىل بابع ا املتعاود.
املتوااأ للركائز ال
 -٣ويف ل ننك الس ننياق ،ش ننددت ال نندو األب ن نرام عل ننة و ننرورة التنفي ن ن الكام ننل والفع ننا
للمقررات والقرار اليت اخت ها مؤمتر األبرام يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووينة السنتعرا
املعاهنندة ومتدينندها 1٩٩٥ ،والو يقننة اخلتاميننة مل نؤمتر األب نرام يف معاهنندة عنندم انتشننار األسننلحة
النووية الستعرا املعاهدة عام  2000واالستنتاجات والتوثيات بشنأأ إجنرا،ات متابعنة املنؤمتر
االستعراونني ملعاهنندة عنندم االنتشننار لعننام  ،2010مبننا يف لننك نطننة العمننل .وأعربننجل النندو
األبرام عن أسنف ا لعندم التوثنل إىل اتفناق بشنأأ وونع و يقنة نتامينة موونوعية نن املنؤمتر
االستعراوي ملعاهدة عدم االنتشار لعام .201٥
 -٤وتتطلنع الندو األعضنا ،إىل املنؤمتر االستعراوني ملعاهندة عنندم االنتشنار لعنام  ،2020الن
يصننادم ال ن كرى السنننوية اخلامسننة عشننرة لبنند ،نفننا املعاهنندة .واعتُننل امل نؤمتر فرثننة لتقيننير ا ننااات
السننابقة والتطلننع إىل إح نراا تقنندم يف املسننتقبل ،مبننا يف لننك إلنناد عننام نننا م ن األسننلحة النوويننة.
ويف لننك السننياق ،قُنندم عنندد من التوثننيات الننيت ميكن الناننر في ننا واعتمادهننا يف املنؤمتر االستعراونني
ملعاهدة عدم االنتشار لعام  2020سعياً إىل التنفي التام للمعاهدة وااللتزامات املعلقة.

 -٥وشننددت النندو األب نرام علننة أميننة وقيننل االنضننمام العنناملي إىل املعاهنندة .وأهابننجل مننرة
أنرى بوسرائيل وباكستاأ وااند أأ تنضر إىل املعاهندة كندو ،نري حنائزة للسنلحة النووينة دوأ مزيند
م التنأنري وبندوأ أينة شنرو ،،وأأ تعمنل علنة بند ،نفنا اتفاقنات الضنمانات الشناملة واللوتوكنوالت
ا و ننافية املطلوبن ننة مبن ننا يتس ننل من ننع اللوتوكن ننو ا و ننايف النمن ننو جي (( INFCIRC/540املصن ن َّنو )).
وأهابجل الدو األبرام أيضاً جبنو السوداأ أأ ينضر إىل املعاهدة.
نجعجل
وش ن َّ
 -٦وأش ننارت ال نندو األبن نرام إىل ا جن نرا 22 ،من ن نط ننة العم ننل لع ننام ُ ،2010
يننع النندو علننة أأ تراعنني ،فيمننا يتصننل بتنفي ن ه ،أأ يكننوأ اانندم العننام املتم ننل يف الت قيننري يف
غا ننزع السن ح وعندم االنتشنار هنو نقنل املعرفنة وامل نارات إىل األفنراد بالينة متكينن ر من ا سن ام
يف اخت ننا ت نندابري ننددة لن ننزع السن ن ح وع نندم االنتش ننار .ويف ل ننك الس ننياق ،ج ننرى التأكي نند عل ننة
أأ الت قيننري يف غننا نننزع السن ح وعنندم االنتشننار ال ي نندم إىل ودينند بننرق ناثننة للتفكننري ،بننل
إىل تعزيز التفكري النقد  .كما أُشري إىل ورورة نقنل منا تنراكر من معنارم وننلات بشنأأ حقنائل
__________

**
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التفجريات ال رية إىل األجيا الشنابة؛ واعتمناد أسنلو تعناو يف إشنرامم نتلنري اي نات الفاعلنة،
م ن قبيننل اوكومننات ،واملنامننات ا ليننة والوبنيننة والدوليننة ،واملنامننات ،ننري اوكوميننة ،ووسننائ
ا ع ن ن م ،واألوس ننا ،األكادميي ننة ،والقط نناع اخل نناو؛ واس ننتتدام التكنولوجي ننات ايدي نندة يف غ ننا
املعلومات واالتصاالت ،فض ً ع اوموعة الكاملة م األساليك الرتبوية.

 -٧وشننددت النندو األبنرام علننة أميننة تشننجيع املشنناركة الكاملننة والفعالننة للمنرأة والرجننل علننة
ق نندم املس نناواة يف عملي ننة ع نندم االنتش ننار الن ننوو ون ننزع السن ن ح الن ننوو واس ننتتدام الطاق ننة النووي ننة يف
األ،را السلمية .ولوحظ أأ البحو أظ رت أأ معدالت مشاركة النسنا ،يف االجتماعنات املتصنلة
وشننجعجل النندو األبنرام،
باملعاهنندة أدىن من تلننك املسننجلة يف منتننديات أنننرى متعننددة األبنرامُ .
وفقن ناً اللتزاماهت ننا مبوج ننك قن نرار غل ننس األمن ن  ،)2000(1٣2٥عل ننة تق نندمي ال نندعر الفع ننا ملش نناركة
املننندوبات يف وفودهننا ،بوسننائل من ننا ب نرامس الرعايننة .ولننوحظ أأ اآل ننار ايننائرة الننيت يُلحق ننا التعننر
لإلشعاع املؤي بالنسا ،ينبالي أأ يراعة يف املناقشات ايارية يف الدورة االستعراوية اوالية.
 -8وأكن نندت الن نندو األب ن نرام غ ن ندداً التزام ن ننا بالتنفي ن ن الكامن ننل والفعن ننا للمن ننادة السادسن ننة م ن ن
املعاهن نندة .وأُشن ننري إىل أأ الن نندو األب ن نرام ملتزمن ننة باتبن نناع السياسن ننات الن ننيت تتسن ننل متام ن ناً من ننع املعاهن نندة
وا س ن ام يف وقيننل عننام نننا م ن األسننلحة النوويننة .ويف لننك السننياق ،دعيننجل النندو األب نرام إىل
اس ننتتدام ال نندورة االستعراو ننية اوالي ننة لتحدي نند ووو ننع ت نندابري فعال ننة من ن أج ننل التنفين ن الكام ننل للم ننادة
السادسة ،والتفاو بشأهنا.
 -٩وأُش ننري إىل االلتن نزام مبواث ننلة ن ننزع السن ن ح الن ننوو سن ن ني ننة ،وفقن ناً للم ننادة السادس ننة،
والتع نندات القابعننة الننيت قنندمت ا النندو اوننائزة للسننلحة النوويننة يف عننام  ،2000والننيت أُعي ند
تأكيندها يف عنام  ،2010با االنة التامنة لرتسناناهتا النوويننة .وأُعنر أيضناً عن القلنل العميننل إاا،
بن  ،وتننرية التقنندم حنننو نننزع الس ن ح وعنندم إحنراا النندو اوننائزة للسننلحة النوويننة أ تقنندم حنننو
ا االة التامة لرتساناهتا النووية وفقاً اللتزاماهتا املتعددة األبرام ات الصلة.
 -10وأُشننري إىل أأ النندو اوننائزة للسننلحة النوويننة التزمننجل ببن مزينند من اي ننود لتتفنني
يع أنواع األسلحة النووية ،املنشور من ا و،نري املنشنور ،وإاالت نا يف هناينة املطنام بصنرم النانر
وش نجعجل
عن موقع ننا ،بوسننائل من ننا اختننا تنندابري انفراديننة و نائيننة وإقليميننة ومتعننددة األبنرامُ .
النندو الننيت متلننك أكننل الرتسننانات النوويننة علننة قيننادة اي ننود املب ولننة يف لننك الصنندد .وأكنندت
النندو األبنرام من جدينند أميننة تطبيننل مبننادس الشننفافية والقابليننة للتحقننل وال رجعننة يف تنفين
التزاماهتا املتعلقة بنزع الس ح النوو .
وشننجع االونناد الروسنني والواليننات املتحنندة األمريكيننة علننة بنند ،مفاووننات من أجننل وقيننل
ُ -11
ختفيضننات أكننل يف ترسننانتي ما النننوويتر ،مبننا يف لننك األسننلحة النوويننة ،ننري االس نرتاتيجية .وأُهيننك
جبميع الدو اوائزة للسلحة النووية االمتناع ع ايادة عدد الرؤوس اوربية النووية يف ترساناهتا.
 -12ومت التأكي نند عل ننة أأ تبق ننة أمي ننة إح نراا تق نندم ث ننو ن ننزع الس ن ح الع ننام والكام ننل ه نني
اادم الن ائي للج ود اليت تب اا الدو يف عملية نزع السن ح .وأُعنر أيضناً عن رأ مفناده أننا
ينبال نني الس ننعي إىل وقي ننل اا نندم املتم ننل يف ن ننزع السن ن ح الن ننوو يف س ننياق ن ننزع السن ن ح الع ننام
والكامل ،علة النحو الوارد يف املعاهدة.
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 -1٣وناقشننجل النندو األب نرام مسننألة نننزع الس ن ح فيمننا يتعلننل بالسننلر واألم ن واالسننتقرار وبنننا،
ال ق ننة .وأُش ننري إىل أأ تنفي ن ال نندو او ننائزة للس ننلحة النووي ننة نط نوات تفض نني إىل ن ننزع الس ن ح الن ننوو
ينبال نني أأ يس ننتمر بطريق ننة تع ننزا االس ننتقرار والس ن ن م واألم ن ن عل ننة الص ننعيد ال نندو  ،وأأ تس ننتند تلن ننك
اخلطن نوات إىل مب نندأ وقي ننل األمن ن  ،ننري املنق ننوو للجمي ننع عل ننة حن ننو متك نناف  .وهن ننامم ن نناوم من ن أأ
اس ننتمرار حي ننااة األس ننلحة النووي ننة ميك ن أأ ي ننؤجس مزي ننداً م ن االنتش ننار .ويف ل ننك الص نندد ،مت التأكي نند
أيض ناً علننة الص ن ت القويننة بننر نننزع الس ن ح وعنندم االنتشننار واألم ن النندو  .وأُشننري إىل أميننة وجننود
و ننمانات قوي ننة بع نندم االنتش ننار باعتباره ننا أساس ننية لت يم ننة الا ننروم ال ام ننة املفض ننية إىل مواث ننلة ن ننزع
الس ن ح النننوو  .وأُشننري أيض ناً إىل أأ املننادة السادسننة م ن املعاهنندة ال ت نرب االلت نزام مبواثننلة مفاووننات
نزع الس ح النوو " س نية" بأ ظروم علة ا ب ق.
 -1٤وأُع ننر ع ن ن القل ننل الب ننالق إاا ،العواق ننك ا نس ننانية الكار ي ننة أل اس ننتتدام للس ننلحة
وج نندد التأكي نند عل ننة و ننرورة أأ متت ننل ي ننع ال نندو يف ي ننع األوق ننات للق ننانوأ ال نندو
النووي ننةُ ،
السار  ،مبا يف لك القانوأ الدو ا نسا  .وأُشري إىل فتوى كمة العد الدولية الصادرة يف
اله ن ن ننا  ،هولن ن ن نندا ،يف  8متوا/يولي ن ن ننا  1٩٩٦بش ن ن ننأأ مش ن ن ننروعية الت دي ن ن نند باألس ن ن ننلحة النووي ن ن ننة
أو استتدام ا .ويف لنك السنياق ،أعنر عن رأ مفناده أأ أ اسنتتدام للسنلحة النووينة أو
الت ديد باستتدام ا يتناىف مع القواعد األساسية للقانوأ الندو ا نسنا  .إال أأ الندو اونائزة
للسلحة النووية م تشابر ه ا الرأ .
 -1٥وأُش ننري إىل املس ننائل ال ننيت نوقش ننجل يف املن نؤمترات الدولي ننة ال ننيت عق نندت يف أوس ننلو يف ر ار/
من ن ن ننارس  ،201٣ونايارين ن ن ننجل ،املكسن ن ن ننيك ،يف شن ن ن ننبا/،فلاير  ،201٤وفيينن ن ن ننا يف ك ن ن ن ننانوأ األو /
وشن نندد علن ننة أأ تلن ننك املناقشن ننات قن نند أ ن نرت معرفن ننة وف ن ننر العواقن ننك الكار ين ننة
ديسن ننمل ُ .201٤
لتفج نريات األسننلحة النوويننة ومننا ي نرتب عننا من نننابر تطرح ننا األسننلحة النوويننة .وأعننر ع ن رأ
مفنناده أأ تلننك العواقننك ووننرورة منننع اسننتعما األسننلحة النوويننة تعتننل دعم ناً ي ننود نننزع الس ن ح
النوو  .واقرتحجل مناقشة تلك املسائل يف سياق املعاهدة.
 -1٦وسننلمجل النندو األب نرام بقيمننة معاهنندة إاالننة الق ن ائري املتوسننطة واألقصننر منندى .وأعربننجل
ع قلق ا بشأأ املسائل املتعلقنة بتنفين تلنك املعاهندة ودعنجل إىل بن ج نود للحفنا علنة حيويت نا
وحل مسائل التنفي وفقاً ألحكام ا ،عل قنوات من ا ينة التحقل اخلاثة املنشأة مبوجب ا.

 -1٧وهن ننامم شن نوا،ل بش ننأأ اسن نتمرار دور األس ننلحة النووي ننة يف املن ن اهك العس ننكرية الوبني ننة
وا قليميننة .وأُهيننك بالنندو اوننائزة للسننلحة النوويننة وسننائر النندو الننيت تواثننل االحتفننا بنندور
للسننلحة النوويننة يف م ن اهب ا العسننكرية أأ تتت ن تنندابري للحنند م ن لننك النندور والقضننا ،عليننا
هنائي ناً .وشننددت النندو اوننائزة للس نلحة النوويننة علننة تقلننيل النندور ال ن نصصننتا للسننلحة
النوويننة يف من اهب ا األمنيننة علننة منندى العقننود املاوننية ،وأشننارت أيض ناً إىل النندور املسننتمر للننردع
النوو يف تلك امل اهك.

 -18وهنامم شوا،ل بشأأ نابر التفجريات النووية ،ري املقصودة ،مبا يف لنك نتيجنة تعنر
التكنولوجيا املستتدمة يف مناومات األسلحة النووية أل نوع م أننواع ااجمنات ا لكرتونينة.
وأُهيننك جبميننع النندو اوننائزة للسننلحة النوويننة أأ تواثننل ب ن كافننة اي ننود ال امننة للتصنند
الشامل خلطر التفجريات النووية ،ري املقصودة .وأكدت الدو اوائزة للسلحة النووينة ج ودهنا
الرامية إىل اوفا علنة سن مة وأمن ترسناناهتا النووينة ،لنا يقلنل من نطنر االسنتتدام العروني،
مبا يف لك اي ود املب ولة ملنع ا رهابير م حيااة وسائل تفجري األج زة النووية أو ا شعاعية
وعاية املواد النووية م السرقة واملرافل النووية م التتريك.
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وحَّننجل النندو اوننائزة للسننلحة النوويننة علننة اختننا نطنوات خلفن االسننتعداد التعبننو
ُ -1٩
علننة حنننو س نريع ملناومننات األسننلحة النوويننة ،متشننياً مننع االلتزامننات الننيت سننبل االتفنناق علي ننا.
وارتُمنني أأ تعننرتم النندورة اواليننة السننتعرا املعاهنندة بوجننود ثننلة بننر ارتفنناع مسننتويات التأهننك
واملت ننابر املرتبط ننة ع ننا والعواق ننك ا نس ن نانية الكار ي ننة ا تمل ننة للس ننلحة النووي ننة .وأش ننري إىل أأ
التتفيضات يف اياهزية العملياتية ملناومنات األسنلحة النووينة من شنأهنا أأ تقلنل من املتنابر،
وتعزا األم البشر والدو ومت ل نطوة وسيطة لنزع الس ح .وأُهيك بالدو اونائزة للسنلحة
النوويننة أأ تقنندم تقننارير منتامننة ع ن تنفي ن التوثننيات .وبيَّنننجل النندو اوننائزة للسننلحة النوويننة
بولاا التقدم ا را يف ختفي االستعداد التعبو لرتسناناهتا .ويف لنك الصندد ،أشنارت اململكنة
املتحنندة لليطانيننا العامننة وريرلننندا الشننمالية إىل أأ أسننلحت ا متأهبننة بن ق النننار نن عنندة
أيام م ا نطار .وشددت فرنسا واململكة املتحدة وعلة أهنما ألالتا تصويك األسلحة املوجودة
يف ترسنناناتي ما النننوويتر إىل أ أهنندام منن هنايننة اوننر البنناردة .وأكنند االونناد الروسنني إلالننا،
حالة التأهك ألسلحتا النووية التعبوية ،وك لك "عدم وديد أ هدم" للسلحة النووية.
 -20وأبلالننجل النندوُ اوننائزة للسننلحة النوويننة النندو األبنرام بنتننائس املنؤمتر الن عقدتننا يف
واشنط العاثمة يومي  1٤و 1٥أيلو /سبتمل  ،201٦اليت لجل إجرا ،مناقشات ألو منرة
بشأأ م اهب ا واستقرارها االسرتاتيجي.
 -21وأكنندت الصننر اسننتعدادها لقيننادة املرحلننة ال انيننة م ن ووننع مسننرد للمصننطلحات النووي نة
الرئيسننية ،وأكنندت أيضناً التزام ننا بسياسننة عنندم البنند ،باسننتتدام األسننلحة النوويننة ،وكن لك تع نندها
بعنندم اسننتتدام ا أو الت دينند باسننتتدام ا ونند املنننابل اخلاليننة من األسننلحة النوويننة أو النندو ،ننري
اوائزة للسلحة النووية.
 -22ورحبننجل النندو األب نرام بنناخلطوات املتت ن ة لتنفي ن املعاه ندة امللمننة بننر الواليننات املتحنندة
األمريكيننة واالونناد الروسنني بشننأأ التنندابري الراميننة إىل ايننادة ختفنني األسننلحة ااجوميننة االس نرتاتيجية
واونند من ننا .وأكنند االونناد الروسنني والواليننات املتحنندة اعتزام مننا الوفننا ،بالتزاماهتمننا مبقتضننة املعاهنندة
لننو عننام  .2018وأكنند االونناد الروس ني والواليننات املتحنندة أهنمننا نفضننا حجننر املتزونننات م ن
الننرؤوس اوربيننة النوويننة النشننطة واخلاملننة إ نناالً بنسننبة تزينند ع ن  80يف املائننة مقارنننة باونند األقصننة
ال بلالا أ نا ،اور الباردة.
 -2٣وأكنندت اململك ننة املتحنندة التزام ننا بومت ننام التتفنني املق ننرر ملتزوهن ننا ا ننا م ن األس ننلحة
النووي ننة .وأش ننارت فرنس ننا إىل أهن ننا أمت ننجل نفن ن قواهت ننا النووي ننة وقام ننجل بتفكي ننك مراف ننل إنت نناج املن نواد
االنشننطارية أل ،نرا ثنننع األسننلحة النوويننة وتفكيننك موقننع يفارعننا النوويننة يف ا نني ااننادس .وشنندد
كل م الصر وفرنسا واململكة املتحدة علة احتفاظا باود األدىن م الردع ال ام للم القومي.
 -2٤ور،ننر اع نرتام بع ن النندو اوننائزة للسننلحة النوويننة بننوجرا ،ختفيضننات انفراديننة و نائيننة
للس ننلحة النووي ننة ،أع ننر عن ن شن نوا،ل مرجع ننا إىل أأ غم ننوع الع نندد املق نندر للس ننلحة النووي ننة
ينع
وشندد علنة ونرورة بن اي نود لتتفني
املنتشرة واملتزونة ما اا يزيند علنة ُ .1٥ 000
أنواع األسنلحة النووينة ،املنشنور من نا و،نري املنشنور ،وإاالت نا يف هناينة املطنام بوسنائل شن من نا
اختا تدابري انفرادية و نائية وإقليمية ومتعددة األبنرام .وأعنر عن رأ مفناده أأ التتفيضنات
يف األسلحة النووية املنشورة ال ميك أأ تكوأ بدي ً ع ا االة التامة ان ه األسنلحة بن رجعنة.
وأقنر يف لنك الصندد بنأأ متديند املعاهندة إىل أجنل ،نري مسنمة أ ننا ،منؤمتر األبنرام يف معاهندة
ع نندم انتش ننار األس ننلحة النووي ننة الس ننتعرا املعاه نندة ومتدي نندها 1٩٩٥ ،ال يع ننين و ننمناً حي ننااة
األسلحة النووية إىل أجل ،ري مسمة.
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 -2٥وأع ننر عن ن القل ننل بش ننأأ مواث ننلة التحس ننر الن ننوعي للس ننلحة النووي ننة ونا ننر إيص ننااا
وم ننا يتص ننل ع ننا من ن هياك ننل أساس ننية ،وكن ن لك بش ننأأ اخلطن ن ااادف ننة إىل ختص ننيل املزي نند من ن
االسن ننت مارات لرفن ننع مسن ننتوى األسن ننلحة النووين ننة واملرافن ننل املتصن ننلة عن ننا أو ون نندي ا أو إبالن ننة أمن نند
ندمت ا .وأعر ع رأ مفناده أأ هن ا التحنديث ملناومنات األسنلحة النووينة ميكن أأ يسن ر
يف سباق تسلح جديد وإهدار قيمة ما وقل م ختفيضات يف األسلحة النووية .وأفنادت الندو
اوائزة للسلحة النووية بأأ ه ه التحدي ات هتدم إىل كفالة الس مة واألم .
 -2٦وشددت الدو األبنرام علنة أأ اينادة الشنفافية قند تكنوأ هندفاً هامناً للندورة االستعراونية
وأشننارت إىل االلتزامننات املتعلقننة بالشننفافية ال نواردة يف اخلط نوات العمليننة الن ن  1٣املتعلقننة بب ن ج ننود
منتام ن ننة وتدرلي ن ننة لتنفي ن ن ن امل ن ننادة السادس ن ننة م ن ن ن املعاه ن نندة ،املتف ن ننل علي ن ننا يف امل ن ن نؤمتر االستعراو ن نني
لعننام  ،2000وكن لك تلننك النواردة يف ا جنرا،ات  ٥و 20و 21من نطننة العمننل الننيت اعتمنندت يف
ع ننام  .2010وأش ننري إىل أأ ا بن ن ل من ن جان ننك ي ننع ال نندو األبن نرام ،وال س ننيما ال نندو او ننائزة
للسلحة النووية ،هو أداة فعالة لزيادة الشفافية بشنأأ أنشنطة ننزع السن ح الننوو ولزينادة املسنا،لة يف
إبننار عمليننة االسننتعرا املعننزاة علننة حنند س نوا .،وي نرتب ا ب ن ل والشننفافية مبب نادس القابليننة للتحقننل
واملسا،لة ،فض ً ع بنا ،ال قة بر الدو األبرام.
 -2٧ورحب ننجل ال نندو األبن نرام ،يف هن ن ا الص نندد ،بزي ننادة الش ننفافية ال ننيت أب نندهتا ال نندو او ننائزة
للس ننلحة النووي ننة .ول ننوحظ أأ املعلوم ننات الن نواردة يف التق ننارير الوبني ننة املقدم ننة من ن ال نندو او ننائزة
للسلحة النووية يف الدورة ال ال ة للجنة التحضريية املعقودة يف عنام  201٤ويف املنؤمتر االستعراوني
لعنام  201٥ال تالطنني اوموعنة الكاملننة من األسننلحة النوويننة والنرؤوس اوربيننة النووينة ،الننيت ختتلننري
انت فاً كبرياً بر الدو اوائزة للسلحة النووية م حيث ببيعت ا وكم ا ونوع ا.
 -28وشننجعجل النندو اوننائزة للسننلحة النوويننة علننة مواثننلة تطننوير شننكل التقننارير وودينند
ف ن نرتات إب ن ن ل مناس ن ننبة .ودعين ننجل ال ن نندو اون ننائزة للس ن ننلحة النووين ننة إىل تق ن نندمي أشن ننكا د ن ننة
ومس ننتكملة للتق ننارير يف االجتماع ننات املقبل ننة ،دوأ املس نناس ب نناألم ال ننوبين .وأش ننري إىل و ننرورة
مناقشننة اخليننارات املتاحننة لزينادة إمكانيننة قينناس التقنندم ا ننرا يف لننك اوننا  ،مبننا يف لننك ودينند
نقا ،مرجعية ومعايري لا لة م قبيل األهدام واملؤشرات واملواعيد الن ائية.
 -2٩وسننل الضننو ،علننة عنندد م ن البنننود الننيت يتعننر أأ تبلننق عن ننا النندو اوننائزة للسننلحة
النووي ننة ،مب ننا يف ل ننك عل ننة س ننبيل امل ننا ال اوص ننر( :أ) ع نندد ال ننرؤوس اوربي ننة النووي ننة ونوع ننا
(االسنرتاتيجية أو ،ننري االسنرتاتيجية) وحالت ننا (من حيننث كوهنننا منشننورة أو ،ننري منشننورة)؛ ( ) عنندد
ونننوع وسننائل إيصننااا؛ (ج) التنندابري املتت ن ة لتقلننيل دور األسننلحة النوويننة وأميت ننا يف املفنناهير
والناري ننات والسياس ننات العس ننكرية واألمنين نة؛ (د) الت نندابري املتتن ن ة للح نند من ن نط ننر اس ننتتدام
األسننلحة النوويننة بن قصنند أو بن إ أ أو عرو ناً؛ ( ) التنندابري املتت ن ة لالننا ،حالننة التأهننك يف
مناومننات األسننلحة النوويننة أو ختفنني درجننة االسننتعداد التعبننو يف تلننك املناومننات؛ (و) عنندد
ونوع األسلحة ونار ا يصنا النيت مت تفكيك نا وختفيضن ا يف إبنار ج نود ننزع السن ح الننوو ؛
(ا) كمية املواد االنشطارية املتصصة لل،را العسكرية.
ن

 -٣0وشنندد علننة أأ التفنناو بشننأأ معاهنندة واننر إنتنناج املنواد االنشننطارية السننتتدام ا يف
ث نننع األس ننلحة النووي ننة أو األج ننزة املتفج ننرة النووي ننة األن ننرى س ننيكوأ إسن ن اماً رئيس ننياً ث ننو
تنفين ن امل ننادة السادس ننة من ن املعاه نندة ،ونط ننوة ال ،ن ن عن ننا عل ننة الطري ننل حن ننو ع ننام ن ننا من ن
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األسننلحة النوويننة ،وأداة أساسننية أنننرى هامننة لع نندم االنتشننار تعننزا س ن مة املعاهنندة .ويف ل ننك
السننياق ،كننر أأ هنننامم عنندة فوائنند ملعاهنندة واننر إنتنناج املنواد االنشننطارية السننتتدام ا يف ثنننع
األسلحة النووية أو األج زة املتفجرة النووية األننرى ،مبنا يف لنك منا تنطنو علينا من إمكاننات
من حيننث :إتاحننة فرثننة فرينندة نشننا ،ناننام معاهنندات ،ننري متييننز ؛ واملسنناعدة علننة اونند من سننباق
التسننلح النننوو الكمنني؛ ووقيننل قنندر أكننل م ن الشننفافية؛ واملسنناعدة علننة ودينند نطننو ،األسنناس
ال امة ملواثلة ننزع السن ح الننوو وتشنكيل اللبننات األساسنية املمكننة للتحقنل مننا؛ وهتيمنة الانروم
لض ن ننر دو إو ن ننافية إىل نا ن ننام ع ن نندم االنتش ن ننار املتع ن نندد األبن ن نرام؛ واملس ن ننامة يف األمن ن ن واالس ن ننتقرار
علة الصعيد ا قليمي ،وال سيما يف جنو رسيا والشرق األوس ويف شبا ايزيرة الكورية.
 -٣1وأشننري إىل ق نرار ايمعيننة العامننة بونشننا ،فريننل ن نلا ،وضننري رفيننع املسننتوى معننين بننوبرام
معاهدة وار إنتاج املواد االنشطارية أل،را ثننع األسنلحة النووينة أو األج نزة املتفجنرة النووينة
ورح ننك باالجتم نناع التش نناور ،ننري الرمس نني املفت ننوح ب ننا العضننوية ال ن عق ننده رئ ننيس
األنننرىُ .
وسننل
الفرينل ،والن أتناح يمينع الندو األعضننا ،املشناركة يف مناقشنات واورينة وتبناد اآلراُ ،،
الضو ،علة الرواب بر عمل فريل اخللا ،التحضري الرفينع املسنتوى ومنؤمتر ننزع السن ح .وأشنري
إىل أأ تلك النرواب من شنأهنا أأ تيسنر إحالنة العمنل منرة انينة إىل منؤمتر ننزع السن ح ،يف حنا
موافقتننا علننة برنننامس عمننل مت نوااأ وشننامل يتضننم التفنناو بشننأأ معاهنندة واننر إنتنناج امل نواد
االنشطارية الستتدام ا يف ثنع األسنلحة النووينة أو األج نزة املتفجنرة النووينة األننرى ،وتنفين ه
لك اللنامس.
 -٣2ويف انتاننار إج نرا ،ه ن ه املفاووننات ودنننو ه ن ه املعاهنندة حيننز النفننا  ،دعيننجل النندو
اوننائزة للسننلحة النوويننة و يننع النندو املعنيننة األنننرى إىل مواثننلة أو إع ن أ وقننري إنتنناج امل نواد
االنشننطارية أل،نرا ثنننع األسننلحة النوويننة أو ،ريهننا من األج ننزة املتفجننرة النوويننة .ومت التشننديد
علة اواجة امللحة إىل إلاد حالة أمر واقع تتم ل يف وقري إنتاج املواد االنشطارية ،لا من شنأنا
أأ يؤد بالتا إىل تيسري إجرا ،مفاووات بشأأ معاهدة لوقري إنتاج املواد االنشنطارية وتيسنري
إبرام ننا .وأعينند التأكينند مننرة انيننة يف هن ا الصنندد علننة وننرورة تنفين ا جنرا،ات  1٦و 1٧و18
املتفل علي ا يف املؤمتر االستعراوي لعام .2010
 -٣٣وشدد علة األمية امللحة دنا معاهدة اوار الشامل للتجار النووينة حينز النفنا ،
بوثننري لننك عنصننراً أساسننياً يف الناننام النندو لنننزع الس ن ح النننوو وعنندم االنتشننار النننوو .
ورحك بتصديل أنالوال وسواايلند والعراق و،ينيا  -بيساو والكونالو وميانيار ونيو علة املعاهندة
مؤنراً.
 -٣٤وشدد علة الصلة ايوهرية بر معاهدة اوار الشامل للتجار النووينة و،اينات وأهندام
معاهنندة عنندم االنتشننار .وأشننري إىل أأ معاهنندة اواننر الشننامل للتجننار النوويننة سننتوفر للمجتمننع
العنناملي تع ننداً دائم ناً و،ننري متييننز وميك ن التحقننل منننا وملزم ناً قانون ناً بوهنننا ،يننع التفج نريات النوويننة
التجريبيننة و يننع التفج نريات النوويننة األنننرى ،كوسننيلة لتقيينند التطننوير والتحسننر النننوعي للسننلحة
النووية تتصدى ل نتشار النوو األفقي والرأسي علة حد سوا.،
 -٣٥ووقيقاً لتلك الالاينة ،وج نجل الندعوة إىل ينع الندو النيت م توقنع وتصندق علنة معاهندة
اواننر الشننامل للتجننار النوويننة ألأ تقننوم بن لك دوأ تننأنري ،وال سننيما النندو ال مننا املتبقيننة النيت
ينبالي أأ تصدق علة املعاهدة لكي تدنل حيز النفا  .وأشري إىل أأ اختا الدو اوائزة للسنلحة
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النوويننة قنرارات إلابيننة بشننأأ املعاهنندة سننيكوأ لننا أ ننر مفينند يف ايفنناه التصننديل علننة تلننك املعاهنندة.
ودعيجل تلك الدو إىل أال تنتار تصديل الدو األننرى علنة تلنك املعاهندة أوالً .ومت التأكيند من
جدينند علننة املسننؤولية اخلاثننة الننيت تقننع علننة عنناتل النندو اوننائزة للسننلحة النوويننة ع ن تشننجيع
البلننداأ املدرج ننة يف املرف ننل  2للمعاه نندة عل ننة التوقيننع والتص ننديل علي ننا ،وبل ننك إىل ال نندو او ننائزة
للسلحة النووية األن بزمام املبادرة يف ه ا الصدد.
 -٣٦ورحبننجل النندو األب نرام بننالوقري الفعلنني اوننا للتفج نريات النوويننة التجريبيننة .بينند أأ
لننك م يعتننل بنندي ً لتع نند دائننر وملننزم قانون ناً بوهنننا ،يفريننك األسننلحة النوويننة و يننع التفج نريات
النوويننة األنننرى ،الن ال ميك ن وقيقننا إال ببنند ،نفننا معاهنندة اواننر الشننامل للتجننار النوويننة.
وجننرى التأكينند علننة أميننة االمتننناع ع ن أيننة أنشننطة م ن شننأهنا أأ تننؤد إىل انتفننا ،الالننر م ن
املعاهدة وإحبا ،مقصدها.
 -٣٧ودعيننجل النندو إىل إ،ن ق وتفكيننك أ مواقننع متبقيننة للتفجنريات النوويننة التجريبيننة ومننا
ين نرتب ع ننا من ن هياك ننل أساس ننية ،وحا ننر أنش ننطة البح ننث والتط ننوير يف غ ننا األس ننلحة النووي ننة،
واالمتنناع عن اسننتتدام أ وسننائل بديلننة للتجننار النوويننة وعن اسننتتدام تكنولوجيننات جدينندة
لتعزيز مناومات األسلحة النووية.
 -٣8وش ننددت ال نندو األب نرام عل ننة اواج ننة إىل دع ننر العم ننل اا ننام ال ن تق ننوم ب ننا اللجن ننة
التحض نريية ملنامننة معاهنندة اواننر الشننامل للتجننار النوويننة نشننا ،ناننام التحقننل م ن االمت ننا
للمعاهدة وشجعجل الدو اليت م تقر بعد بومتام طات ناام الرثد الدو يف أراوي ا وإرسنا
البيانات إىل مركنز البياننات الندو إىل القينام بن لك يف أقنر وقنجل لكن  .وشنجعجل الندو ،نري
املوقعة علة املشاركة بصفة مراقك يف الدورات املقبلة للجنة التحضريية.
 -٣٩ومت االعرتام مبسامة املؤمترات املعنية بتيسري بد ،نفا معاهدة اوانر الشنامل للتجنار
النووية (املنؤمترات املعقنودة مبوجنك املنادة الرابعنة عشنرة) يف عملينة وقينل انضنمام ينع الندو إىل
املعاهدة.
 -٤0وناقشجل الدو األبرام أمية الضنمانات األمنينة املمنوحنة من الندو اونائزة للسنلحة
النوويننة يف وننو ،أهنندام املعاهنندة .وجننرى التأكينند م ن جدينند علننة أأ ا االننة التامننة للسننلحة
النووية هي الضماأ املطلل الوحيد بعدم استتدام ه ه األسلحة أو الت ديد باستتدام ا.
 -٤1وأ ننريت مسننألة املصننلحة املشننروعة للنندو األبنرام ،ننري اوننائزة للسننلحة النوويننة ،ري مننا
تتحقنل ا االننة التامننة للسننلحة النوويننة ،يف تلقنني وننمانات أمنيننة ال لننبس في ننا من النندو اوننائزة
للسلحة النووية بعدم استتدام األسلحة النووية أو الت ديد باسنتتدام ا وندها يف إبنار ترتينك
أمننين ملننزم ومتفننل عليننا .ويف لننك الصنندد ،مت التشننديد علننة وننرورة أأ تكننوأ ه ن ه الضننمانات
ملزمة قانوناً و،ري مشروبة وعاملية و،ري متييزية.
 -٤2ودعن نني ين ننع الن نندو اون ننائزة للسن ننلحة النووين ننة إىل إعن ننادة تأكين نند الضن ننمانات األمنين ننة
القائمننة ،الننيت كنناأ غلننس األم ن قنند أحننا ،علم ناً عننا يف ق نراره  )1٩٩٥(٩8٤وأشننار إلي ننا يف
القراري  )200٩(188٧و.)201٦(2٣10
مجي ج ال ج و امل ني ج عل ج التص ج عل ج م اه ج ا إنشججا منججا خالي ج م ج
وش ج
ُ -٤٣
األسج ججل النوو ج ج وعل ج ج بروتوكوالتج ججا ذا الصج ججل وعل ج ج ال م ج ج بش ج ج بنج ججا ل ج ج ب ج ج نفج ججاذ
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الربوتوكججوال ذا الصججل املل ِزمج قانونججاً جلميج م اهج ا إنشججا منججا خاليج مج األسججل النوو ج
وشجعجل الدو املعنية علة استعرا أ وفاات ات ثلة.
اليت تشمل ومانات أمنية سلبيةُ .

 -٤٤ومت التش ننديد عل ننة و ننرورة إبن نرام ث ننك ع نناملي  ،ننري مش ننرو ،ومل ننزم قانونن ناً بش ننأأ تق نندمي
وننمانات للنندو ،ننري اوننائزة للسننلحة النوويننة األب نرام يف املعاهنندة بعنندم اسننتتدام األسننلحة
النووية أو الت ديد باستتدام ا م جانك الدو اوائزة للسلحة النووينة .وكاننجل هننامم دعنوات
إىل إنشننا ،هيمننة فرعيننة تع ن ع ن ه املسننألة يف امل نؤمتر االستعراونني لعننام  .2020واعتننل أيض ناً أنننا
ينبالنني مل نؤمتر نننزع الس ن ح أأ يبنندأ العمننل املووننوعي املتعلننل بننوبرام ثننك دو ملننزم قانون ناً بشننأأ
تننوفري الضننمانات األمنيننة للنندو ،ننري اوننائزة للسننلحة النوويننة يف وقننجل مبكننر .وأشننري إىل أميننة
الضننمانات األمنيننة القائمننة الننيت تقنندم ا النندو اوننائزة للسننلحة النوويننة ،وال سننيما م ن ن ن
بروتوكوالت املعاهدات املنشمة للمنابل اخلالية م األسنلحة النووينة ،وكن لك من نن ترتيبنات
أنرى م ل م كرات بودابسجل املوقعة يف عام .1٩٩٤

 -٤٥ونارت الدو األبرام يف أمية التحقل م ننزع السن ح الننوو من أجنل تنفين املنادة
السادسة م املعاهدة ،علة النحو املبر يف نطة العمنل لعنام  2010واخلطنوات العملينة ال ن 1٣
املتفل علي ا يف املنؤمتر االستعراوني لعنام  .2000وقند ُرحنك بناي ود التعاونينة ايديندة والقائمنة
بر الدو اوائزة للسلحة النووية والدو ،ري اوائزة للسلحة النووية والرامينة إىل تطنوير قندرات
التحقل م نزع الس ح النوو  .وأشنري إىل أهننا ستسن ر يف تنوفري ونمانات باالمت نا التفاقنات
نننزع السن ح النننوو ملواثننلة تعزيننز مسننامت ا يف وقيننل عننام نننا من األسننلحة النوويننة واوفننا
عليا .ومتنجل ا شنارة إىل منا تسن ر بنا عملينة التحقنل من ننزع السن ح الننوو يف بننا ،القندرات،
وانتبار تكنولوجيات التحقل وووع بروتوكوالت وقل نيو جية.
 -٤٦ومت تشننجيع يننع النندو  ،مبننا يف لننك يف إبننار التعنناوأ مننع املنامننات الدوليننة واوتمننع
املد  ،علة مواثلة وتك يري اي ود الرامية إىل تطوير قندرات التحقنل من ننزع السن ح الننوو ،
مع مراعاة الدور ال تضطلع با الوكالة الدولية للطاقة ال رية يف غا التحقل.
 -٤٧ويف لننك الصنندد ،أشننارت النندو األب نرام إىل ق نرار ايمعيننة العامننة بونشننا ،فريننل م ن
اخللا ،اوكومير بشأأ التحقل م نزع الس ح الننوو  ،من املقنرر أأ لتمنع يف عنامي 2018
و ،201٩إىل جانننك املبننادرات الدوليننة الننيت تشننمل الش نراكة الدوليننة م ن أجننل التحقننل م ن نننزع
السن ح الننوو  ،وشنراكة غموعنة الكنواد للتحقنل النننوو  .ودعينجل املبننادرات إىل مواثنلة عمل ننا
بشننأأ التحقننل م ن نننزع لس ن ح النننوو  ،لتس ن ر ب ن لك يف تنفي ن املننادة السادسننة م ن املعاهنندة.
وأعلنننجل ش نراكة غموعننة الك نواد للتحقننل الن نوو ع ن اعتزام ننا إج نرا ،اكنناة واقعيننة للتحقننل م ن
مراقبننة األسننلحة ورثنندها يف تش نري األو /أكتننوبر ،وتقنندمي تقريننر ع ن نتائج ننا إىل دورة اللجنننة
التحضريية لعام .2018
 -٤8واعتل أأ تعددية األبرام واولو املتفل علي ا وم ه ه التعددية ،وفقاً ملي اق األمنر
املتحدة ،توفر السبيل املستدام الوحيد ملعاية مسأليت نزع الس ح واألم الندو بصنورة اعينة.
وأعربجل الدو األبرام ع ررائ ا بشأأ املراحل املتقدمة لعملية نزع الس ح النوو  ،املؤدية إىل
وقيل عام نا م األسلحة النووية واوفا عليا.
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 -٤٩وأُعننر ع ن تأيينند املفاووننات بشننأأ ووننع ثننك ملننزم قانون ناً واننر األسننلحة النوويننة،
مت يننداً للقضننا ،التننام علي ننا ،وفق ناً لقنرار ايمعيننة العامننة  .2٥8/٧1و ُكننر أأ الصننك ل ن يقننو
معاهدة عندم االنتشنار ،بنل سنيؤكد من جديند املعاهندة ويكمل نا ويندعم ا ويعزاهنا ،بسنبل من نا
تيسري تنفي املادة السادسة .وم تؤيد دو أبرام أنرى السنعي إىل وونع ثنك من هن ا القبينل
ألهنا مقتنعنة بنأأ اي نود الرامينة إىل ننزع السن ح الننوو مبوجنك املنادة السادسنة ميكن أأ تسنتند
إىل نطنوات عمليننة تراعنني الشنوا،ل األمنيننة الوبنيننة والدوليننة .واعتننلت أأ ثننكاً من هن ا القبيننل
ل يؤد إىل إحراا تقدم م حينث ننزع السن ح الننوو بنل رمبنا ينؤد إىل إونعام املعاهندة أو
تقويض ا.
 -٥0و ُكر أأ البيمة األمنية اوالية تضنيري امخناً إىل اواجنة إىل ننزع السن ح الننوو  .وأُعنر
ع تأييد اتباع نطوة طوة هنس تدرلي إاا ،نزع الس ح يؤد إىل ما يسمة بنقطة التقليل إىل
اود األدىن .وعند لك ميك التفاو بشأأ ثك ملزم قانونناً وانر األسنلحة النووينة أو بشنأأ
اتفاقيننة للسننلحة النوويننة .ويف لننك السننياق ،متننجل ا شننارة إىل مناقشننة أجريننجل بشننأأ "اللبنننات
األساسننية" لعننام نننا م ن األسننلحة النوويننة .وكانننجل هنننامم أيض ناً دع نوات إىل إجنرا ،مفاووننات
صوو برنامس مقسر إىل مراحل م أجنل ا االنة التامنة للسنلحة النووينة يف إبنار امنين ندد،
مبننا يف لننك اتفاقيننة شنناملة بشننأأ األسننلحة النوويننة واننر امت ك ننا وتطويرهننا وإنتاج ننا واقتنا،هننا
ويفريب ا وختزين ا ونقل ا واستتدام ا أو الت ديد باستتدام ا ،وتنل علة تدمريها.
 -٥1وأُع ننر ع ن أس ننري عمي ننل يف نناه اس ننتمرار ايم ننود يف م نؤمتر ن ننزع الس ن ح ،مب ننا يف ل ننك
اس ننتمرار ع نندم االتف نناق عل ننة برن ننامس عم ننل ش ننامل ومتن نوااأ وتنفين ن ه عل ننة ال ننر،ر من ن ا نناوالت
األنرى للتوثل إىل توافل يف اآلرا .،و كرت الدو األبرام أهنا كانجل قند اتفقنجل علنة ونرورة
أأ ينش مؤمتر نزع الس ح فوراً هيمة فرعية لتناو مسألة نزع الس ح الننوو يف سنياق برننامس عمنل
شننامل ومت نوااأ ومتفننل عليننا .وأُعننر ع ن رأ مفنناده أأ م نؤمتر نننزع الس ن ح هننو املنتنندى امل ئننر
للتفاو بشأأ معاهدة وار إنتاج املواد االنشطارية أل،را ثنع األسنلحة النووينة أو األج نزة
املتفجرة األنرى علة أسناس التقرينر عن املشناورات حنو أنسنك ترتينك للتفناو علنة معاهندة
وانر إنتناج املنواد االنشنطارية أل،نرا ثننع األسنلحة النووينة أو وسنائل التفجنري النووينة األننرى
(( )CD/1299املعروم باسر "تقرير شانوأ").
 -٥2ودعنني م نؤمتر ن ننزع الس ن ح بشننكل مسننتمر إىل البنند ،الفننور وا هنننا ،املبكننر ملفاووننات
تتعلننل بننوبرام معاهنندة ،ننري متييزيننة متعننددة األب نرام ميكن التحقننل من ننا دولي ناً وفعلي ناً واننر إنتنناج
املواد االنشطارية املستتدمة يف ثنع األسلحة النووية أو األج نزة املتفجنرة النووينة األننرى ،وفقناً
لتقرير شانوأ والوالية الواردة فيا.
 -٥٣وقد أشري إىل قرار ايمعية العامة بعقد اجتماع رفيع املستوى بشأأ نزع الس ح الننوو
يف  2٦أيلو /سبتمل  ،201٣وك لك إىل إجرا،ات املتابعة اليت اخت هتا ايمعية العامة.
 -٥٤ورحب ننجل ال نندو األبن نرام بالتفاع ننل م ننع اوتم ننع امل نند ومعاه نند البحن نو واملنام ننات
األكادميي ننة ن ن ال نندورة االستعراو ننية واي ننادة اال نرا ،م ننع املنام ننات  ،ننري اوكومي ننة يف س ننياق
عملينة اسننتعرا املعاهنندة ،وكن لك يف إبنار السننعي إىل وقيننل هننديف ننزع السن ح النننوو وعنندم
االنتشار النوو .
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 -٥٥وأك نندت ال نندو األبن نرام أأ و ننمانات الوكال ننة الدولي ننة للطاق ننة ال ري ننة تش ننكل عنص ننراً
أساسننياً يف ناننام عنندم انتشننار األسننلحة النوويننة ،وتضننطلع بنندور ال  ،ن عنننا يف تنفين املعاهنندة،
وتساعد علة هتيمة بيمة م ئمة للتعاوأ يف اوا النوو .
 -٥٦وأكنندت النندو األبنرام م ن جدينند علننة أأ الوكالننة هنني السننلطة املتتصننة املسننؤولة ع ن
التحقل والتأكد ،وفقاً لناام ا األساسي وناام الضمانات اخلاو عنا ،من امت نا الندو األبنرام
التفاقننات الضننمانات الننيت تع نندت عننا يف إبننار الوفننا ،بالتزاماهتننا مبوجننك الفقننرة  1من املننادة ال ال ننة
م املعاهدة بالية مننع ووينل اسنتتدام الطاقنة النووينة من األ،نرا السنلمية إىل ثننع أسنلحة نووينة
أو أج زة متفجرة نووية أنرى .وأكدت أيضاً علة أنا ينبالي االمتناع ع اختا أ إجرا ،م شنأنا
أأ يقو سلطة الوكالة يف لك الصدد.
 -٥٧وأكنندت النندو األب نرام أميننة الوفننا ،بالتزامننات عنندم االنتشننار ومعايننة يننع األمننور
املتصلة بعدم االمت ا حرثاً علة س مة املعاهدة وسلطة ناام ومانات الوكالة .وأكندت أيضناً
أمية تسوية كافة حاالت عدم االمت ا اللتزامات الضمانات مبا يتفل متامناً منع النانام األساسني
للوكالة ومع ما يرتتك علة كل م الدو األبرام م التزامنات قانونينة ودعنجل ينع الندو إىل
وشندد أيضناً علنة املسنؤولية الرئيسنية النيت يتحمل نا غلنس
توسيع نطناق تعاوهننا يف لنك الصنددُ .
األم يف معاية حاالت عدم االمت ا .
 -٥8وأكنندت النندو األب نرام أأ االلتزامننات ال نواردة يف املعاهنندة فيمننا يتعلننل مبنننع االنتشننار
وبالضننمانات هنني التزامننات أساسننية بالنسننبة للتجننارة والتعنناوأ يف غننا االسننتتدامات السننلمية
للطاقننة النوويننة وأأ وننمانات الوكالننة الدوليننة للطاقننة ال ريننة تس ن ر إس ن اماً حيوي ناً يف هتيمننة بيمننة
م ئمننة لتطننوير االسننتتدامات السننلمية للطاقننة النوويننة وللتعنناوأ النندو يف غننا االسننتتدامات
السلمية للطاقة النووية.
 -٥٩واعتننلت النندو األبنرام أنننا ينبالنني تنفين الضننمانات بطريقننة هتنندم إىل االمت ننا للمننادة
الرابعننة م ن املعاهنندة وتفنناد عرقلننة التنميننة االقتصننادية أو التكنولوجيننة للنندو األب نرام أو التعنناوأ
النندو يف ميننداأ األنشننطة النوويننة السننلمية .ومت التشننديد علننة االنضننمام إىل املعاهنندة والضننمانات
الشن نناملة كشن ننر ،أل تعن نناوأ يف مين ننداأ األنشن ننطة النووين ننة السن ننلمية من ننع الن نندو ،ن ننري األب ن نرام يف
املعاهدة.
 -٦0وأشننارت النندو األب نرام إىل أميننة تطبيننل وننمانات الوكالننة عم ن ً باتفاقننات الضننمانات
الشنناملة الننيت تسننتند إىل الو يقننة ( INFCIRC/153املصننوبة) علننة يننع اخلامننات وامل نواد االنشننطارية
اخلاثننة املسننتتدمة يف يننع األنشننطة النوويننة السننلمية يف النندو األب نرام وفق ناً ألحكننام الفقننرة 1
م ن املننادة ال ال ننة م ن املعاهنندة ،و لننك لالايننة وحينندة هنني التحقننل م ن عنندم وويننل ه ن ه امل نواد إىل
أسلحة نووية أو ،ريها م األج زة املتفجرة النووية.
 -٦1ورحبجل الدو األبرام بأأ لدى  1٧٤دولة برفاً ،ري حائزة للسلحة النووية اتفاقات
ومانات شاملة سارية املفعو مع الوكالنة الدولينة للطاقنة ال رينة .وقند ح نجل الندو األبنرام يف
املعاهدة ،ري اوائزة للسلحة النووية اليت م تُ ف
دنل بعد اتفاقات الضمانات الشاملة حينز النفنا ،
أأ تقوم ب لك يف أقر وقجل لك .
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 -٦2وأكنندت النندو األبنرام من جدينند وننرورة أأ يكننوأ اانندم من اتفاقننات الضننمانات
الشنناملة عم ن ً بننالفقرة  1م ن املننادة ال ال ننة م ن املعاهنندة متكننر الوكالننة م ن التحقننل م ن ثننحة
واكتما إع نات الدو يث يكنوأ هننامم تأكيند ميكن التعوينل علينا لعندم ووينل املنواد النووينة
ع األنشطة املعلنة ولعدم وجود مواد وأنشطة نووية ،ري معلنة.
 -٦٣وس ن ننلمجل ال ن نندو األبن ن نرام ب ن ننأأ اتفاق ن ننات الض ن ننمانات الش ن نناملة املس ن ننتندة إىل الو يق ن ننة
( INFCIRC/153املصوبة) حجل يف تركيزهنا األساسني علنة تنوفري تأكيندات بشنأأ املنواد النووينة
املعلنة ووفنرت أيضناً قندراً ندوداً من التأكيندات فيمنا يتعلنل بعندم وجنود أ منواد وأنشنطة نووينة
 ،ن ن ننري معلن ن ن ننة .وأش ن ن ننارت إىل أأ تنفين ن ن ن الت ن ن نندابري ا ن ن ننددة يف اللوتوك ن ن ننو ا و ن ن ننايف النم ن ن ننو جي
(( INFCIRC/540املصوبة)) يعزا بشكل فعا وناجع ال قة بشأأ عدم وجود مواد وأنشطة نووية
،ننري معلنننة يف دولننة م ن النندو ككننل ،وأأ تلننك التنندابري تشننكل جننز،اً ال يتج نزأ م ن وننمانات
الوكالة.
 -٦٤وشددت الدو األبرام علة أأ اختا قرار بوبرام بروتوكو إوايف إنيا هو قنرار سنياد
لننل أل دولننة اختننا ه، ،ننري أأ هن ا اللوتوكننو ا وننايف يصننبح التزامناً قانونيناً مبجننرد دنولننا حيننز
النفننا أو تطبيقننا مؤقت ناً .وكنناأ إدنننا  128دولننة برف ناً بروتوكننوالت إوننافية حيننز النفننا مووننع
وش ننجعجل ال نندو األبن نرام ال ننيت م تكن ن ق نند قام ننجل بع نند ب ننوبرام بروتوك ننوالت إو ننافية
ترحي ننكُ .
وإدنااا حيز النفا علة القيام بن لك يف أقنر وقنجل لكن وعلنة تنفين ها بشنكل مؤقنجل ري منا
تدنل حيز النفا .
 -٦٥وجننرى الرتحيننك باملسنناعدة َّ
املقدمننة إىل النندو  ،مبننا يف لننك م ن ن ن الوكالننة الدوليننة
للطاقة ال رية (الوكالة) ،برام اتفاقات الضمانات الشاملة واللوتوكوالت ا وافية وإدنااا حيز
التنفين وتنفين ها .وجننرى الرتحيننك كن لك بقيننام الوكالننة والنندو األبنرام بننالنار يف اختننا تنندابري
ننددة م ن ن ش ننأهنا أأ تع ننزا عاملي ننة اتفاق ننات الض ننمانات الش نناملة واالنض ننمام إىل اللوتوك ننوالت
ا وافية.
 -٦٦وجننرى التشننديد علننة وننرورة التمييننز بننر االلتزامننات القانونيننة والتنندابري الطوعيننة لبنننا،
ال قن ننة ،وو ن ننرورة التأك ن نند م ن ن ع ن نندم و ن ننو ه ن ن ه الت ن نندابري الطوعي ن ننة إىل التزام ن ننات قانوني ن ننة تتعل ن ننل
بالض ننمانات .وأش ننري أيض ناً إىل أن ننا ينبال نني أال ت ننو ر الت نندابري ا و ننافية املتعلق ننة بالض ننمانات عل ننة
حقوق الدو األبرام يف املعاهدة ،ري اوائزة للسلحة النووية.
ناق الضن ننمانات الش نناملة وأحن ن ُند اللوتوكن ننوالت
 -٦٧ورأت ال نندو األعضن ننا ،أن ننا إ ا كن نناأ اتف ن ُ
ا وافية ناف ي يف دولنة منا ،ف ن ا االتفناق واللوتوكنو ا ونايف مين أ معينار وقن لل معنزا لتلنك
الدولننة ،لننا ميكن الوكالننة م ن تقنندمي مزينند من التأكينندات بشننأأ عنندم وويننل املنواد النوويننة املعلنننة
وبشأأ عدم وجود مواد وأنشطة نووية ،ري معلنة يف الدولة ككل .وأشري أيضاً إىل أأ نفا اتفناق
ومانات شاملة ،إوافة إىل بروتوكو إوايف ،مي ل املعيار اوا للتحقل مبوجك االتفاقية.
 -٦8وأكندت الندو األعضننا ،علنة أميننة أأ متنارس الوكالننة واليت نا وسننلطت ا بالكامنل ،وفقناً
لناام ننا األساس نني ،لتق نندمي تأكي نندات بش ننأأ ع نندم ووي ننل امل نواد النووي ننة املعلن ننة وع نندم وج ننود من نواد
وأنشطة نووية ،ري معلنة ،و لك وفقاً التفاقات الضمانات الشاملة املعنينة واللوتوكنوالت ا ونافية،
حسك االقتضا.،
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 -٦٩ورحبننجل النندو األعضننا ،بقبننو  ٦٤دولننة برف ناً تعننديل بروتوكوالهتننا املتعلقننة بالكميننات
الصالرية وبقيام  ٧دو أبرام أنرى بولالا ،بروتوكوالهتنا املتعلقنة بالكمينات الصنالرية .كمنا ح نجل
يع الدو األبرام اليت كانجل قند أبرمنجل بروتوك ت
نوالت تتعلنل بالكمينات الصنالرية علنة تعنديل ا
أو إلالائ ا ،حسك االقتضا ،ويف أقر وقجل لك  ،ما م تك قد قامجل ب لك بعد.
 -٧0ودع ننجل ال نندوُ األعض ننا ،إىل توس ننيع نط نناق تطبي ننل الض ننمانات ليش ننمل املنش ننهت النووي ننة
السننلمية يف النندو اوننائزة للسننلحة النوويننة ،يف إبننار اتفاقننات الضننمانات الطوعيننة ات الص ننلة،
و لك بأك ر بريقة اقتصادية وعملية لكنة ،مع مراعاة حجر املوارد املتنوفرة لندى الوكالنة ،وشنددت
علننة وجننو تطبيننل الضننمانات الشنناملة واللوتوكننوالت ا وننافية علننة الصننعيد العنناملي فننور إاالننة
األسلحة النووية بالكامل.
 -٧1وأكن نندت الن نندو األعضن ننا ،علن ننة أمين ننة اوفن ننا علن ننة مبن نندأ الس ن نرية والتقين نند بن ننا متام ن ناً
فيم ننا يتعل ننل جبمي ننع املعلوم ننات املتص ننلة بتنفين ن الض ننمانات وفقن ناً التفاق ن ف
نات الض ننمانات والنا ن فنام
األساسي للوكالة وناام ا املتعلل بالسرية.
 -٧2وأشارت الدو األبرام إىل الزينادة الكبنرية يف مسنؤوليات الوكالنة علنة ثنعيد الضنمانات
والقيننود املاليننة الننيت يعمننل يف ظل ننا ناننام وننمانات الوكالننة؛ وشننددت علننة اواجننة إىل وننماأ أأ
تستمر الوكالة يف اوصو علة الدعر السياسي والتقين واملا ال ام ل وط ع بفعالية مبسنؤوليت ا
ع تطبيل الضمانات علة النحو املطلو مبوجك املادة ال ال ة م املعاهدة.
 -٧٣وأكدت الدو األبرام علة أمية اوفا علة مصداقية ومانات الوكاالت وفعاليت ا
ونزاهت ننا ،وش ننددت عل ننة و ننرورة أأ يبق ننة تنفي ن الض ننمانات مس ننتنداً إىل أس ننس تقني ننة ومتس ننماً
بالفعالية والشفافية واملوووعية وعدم التميينز .وأيندت مواثنلة تعزينز ونمانات الوكالنة .ويف لنك
السياق ،جرى ا عنرا عن التأييند ملف نوم "مسنتوى الدولنة" باعتبناره تطنوراً هامناً يرمني إىل تعزينز
فعالية ومانات الوكالة وكفا،هتنا .ورحبنجل الندو األبنرام مبواثنلة اونوار املفتنوح بشنأأ املسنائل
املتعلقنة بالضنمانات بننر أماننة الوكالننة والندو من أجنل ثننوأ الشنفافية وال قننة وتعزيزمنا يف تنفين
الضننمانات وأشننارت إىل عمننل الوكالننة يف غننا وننديث الننن س املتعلقننة بالضننمانات علننة مسننتوى
الدولة وتطويرها وتنفي ها.
 -٧٤وأكدت الدو األبرام م جديند علنة ونرورة تقندير وتقينير ونمانات الوكالنة بصنورة
منتام ننة .وينبال نني أأ تق ننوم ي ننع ال نندو األبن نرام ب نندعر وتنفين ن القن نرارات ال ننيت يتتن ن ها غل ننس
افاي الوكالة عدم مواثلة تعزيز فعالية ومانات الوكالة ووسر كفا،هتا.
 -٧٥ورحبجل الدو األعضا ،باملسامات التقنية واملالية ا وافية املقدَّمة من الندو ملسناعدة
الوكالننة ل وننط ع مبسننؤولياهتا املتعلقننة بالضننمانات ،ولتعزيننز قاعنندة التكنولوجيننا ات الصننلة ،مبننا
يشننمل وننديث نتنلات الوكالننة للتحليننل اخلنناو بالضننمانات .كمننا أشننارت النندو إىل املسنناعدة
َّ
املقدمننة م ن النندو األعضننا ،واملنامننات املعنيننة إىل الوكالننة ،بسننبل من بين ننا برنننامس دعننر النندو
األعضا ،،م أجل تيسري بنا ،القدرات ،مبا يشمل أنشطة البحث والتطنوير ات الصنلة ،وتنفين
الضمانات .ورحبجل أيضاً مبواثلة تقدمي ه ه املساعدة وقيقاً ل لك الالر .
 -٧٦وش ننجعجل ال نندو األب نرام ،يف إب ننار النا ننام األساس نني للوكال ننة ،عل ننة مواث ننلة تط ننوير
قاعنندة تكنولوجيننا دوليننة للضننمانات املتقدمننة تتسننر بننالقوة واملرونننة والقنندرة علننة التكيننري وفعاليننة
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التكلفة ،و لك م ن التعاوأ يف ما بر الدو األعضا ،ومع الوكالة .وشجعجل أيضاً الدو
املعنيننة علننة العمننل علننة إجنرا ،مشنناورات مبكننرة مننع الوكالننة ،يف املرحلننة املناسننبة ،بشننأأ ايوانننك
ات الصلة بالضمانات للمرافل النووية ايديدة بالية تيسري تنفي الضمانات مستقب ً.
 -٧٧وسننلمجل النندو األب نرام بننأأ املسننؤولية ع ن تننوفري األم ن النننوو دانننل دولننة مننا يقننع
بالكامل علة عاتل تلك الدولة .وأشارت إىل أنا م الضرور  ،عند تنمية الطاقة النووينة ،مبنا يف
ل ننك الطاق ننة النووي ننة لتولي نند الك رب ننا ،،أأ يك ننوأ اس ننتتدام الطاق ننة النووي ننة مص ننحوباً مبس ننتويات
م ئمة وفعالة م األم النوو  ،مبا يتفل مع التشريعات الوبنية للدو وااللتزامات الدولية لكنل
من ا.
 -٧8وشننددت النندو األعضننا ،علننة أميننة تننوفري اومايننة املاديننة الفعالننة يميننع امل نواد واملرافننل
النووية .ودعجل يع الدو  ،كل يف إبار مسؤوليتا ،إىل وقيل أم نوو بالق الفعالية وتوبيده،
مبا يف لك توفري اوماية املادية للمواد النووينة واملنواد املشنعة األننرى نن اسنتتدام ا وختزين نا
ونقل نا ،وللمرافننل املرتبطننة عننا ،و لننك يف يننع مراحننل دورة حياهتننا ،وعايننة املعلومننات اوساسننة.
ويف لننك الصنندد ،شننجعجل النندو األب نرام يننع النندو  ،يف إبننار ج ودهننا الراميننة إىل تعزيننز
األم النوو  ،علة أأ تراعي منشورات "سلسلة األم النوو " النيت تصندرها الوكالنة ،وأأ تطبنل
ما جا ،في ا ،حسنك االقتضنا .،ورحبنجل أيضناً مبسنامة اللجننة ا رشنادية يف غنا األمن الننوو
يف إعداد ه ه املنشورات.
 -٧٩وأكندت الندو األعضنا ،من جديند الندور ا نور للوكالنة يف تعزينز إبنار األمن الننوو
علة الصعيد العاملي ويف تنسيل األنشطة الدولية يف غا األم النوو .
 -80ورحبننجل النندو األبنرام بنناملؤمتر النندو للمن النننوو  :االلتزامننات وا جنرا،ات ،الن
انعقند يف عننام  ،201٦وبننا ع أ النواار الن اعتُمنند يف لننك املنؤمتر ،ومبواثننلة الوكالننة تناننير
سنوات.
مؤمترات دولية بشأأ األم النوو كل
 -81وشننجعجل النندو األب نرام الوكالننة علننة مواثننلة تقنندمي املسنناعدة إىل النندو  ،بنننا ً،علننة
الطلك ،لتعزيز ووابط ا التنايمية الوبنية املتعلقنة بناملواد النووينة ،مبنا يف لنك إنشنا ،وتع ند نُاُنر
حكومية وصر ومراقبنة املنواد النووينة .وشنجعجل الندو أيضناً علنة اينادة االسنتفادة من املسناعدة
املقدمة يف غا األم النوو  ،حي ما تكوأ ه ه املسناعدة الامنة ومطلوبنة ،مبنا يشنمل اخلندمات
اليت تقندم ا الوكالنة يف غنا األمن الننوو  ،م نل اخلطن املتكاملنة لندعر األمن الننوو  ،واخلدمنة
االستشننارية الدوليننة اخلاثننة بنناألم النننوو  ،وبع ننات برنننامس اخلدمننة االستشننارية الدولي نة اخلاثننة
باوماين ن ننة املادين ن ننة .ومتن ن ننجل ا شن ن ننارة إىل البين ن نناأ املشن ن ننرتمم املتعلن ن ننل بتعزين ن ننز تنفي ن ن ن األم ن ن ن النن ن ننوو
وشجعجل الدو األبرام اليت م تنضر إليا بعد إىل القيام ب لك.
)ُ ،(INFCIRC/869
 -82ورحب ننجل الن نندو األب ن نرام بب نند ،نفن ننا تعن ننديل اتفاقين ننة اوماي ننة املادين ننة للم ن نواد النووين ننة،
وشن ننجعجل ين ننع األب ن نرام يف االتفاقين ن فنة والتعن ن ف
نديل علن ننة التنفي ن ن الكامن ننل اللتزاماهتن ننا مبوجب من ننا،
وشننجعجل كن لك النندو الننيت م تصننبح أبرافناً يف االتفاقيننة وتعننديلف ا علننة القيننام بن لك يف أقننر
وقجل لك .

 -8٣وأشارت الدو األبرام إىل العمل ال اوطلعجل با الوكالة دعماً للج ود اليت تب اا
النندو ملكافحننة االيفننار بنناملواد النوويننة ،مبننا يف لننك األنشننطة الننيت نف ن هتا الوكالننة لتعزيننز تبنناد
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املعلومننات والتع نند املسننتمر لقاعنندة بياناهتننا املتعلقننة بنناوواد وااليفننار .ودعننجل يننع النندو إىل
وسر قدراهتا الوبنية يف غا كشري االيفار ،ري املشروع بناملواد النووينة وردعنا واعرتاونا يف كنل
أحننا ،أقاليم نا ،وفقناً لتشنريعاهتا الوبنينة والتزاماهتننا القانونينة الدولينة ات الصننلة ،وأهابنجل بالنندو
األبنرام الننيت هنني يف وو ن تع ميكن ننا من العمننل علننة تعزيننز الشنراكات الدوليننة وبنننا ،القنندرات يف
ه ا اوا أأ تقوم ب لكً.و هاب ضاً بالج و ن تقجو بوضج وإنفجاذ ضجواب حمليج فعالنة ملننع
انتشار األسلحة النووية وفقاً اللتزاماهتا القانونية الدولية ات الصلة.
 -8٤وأعربجل الدو األبرام ع شنوا،ل ا إاا ،الت دي فند الن مي لنا ا رهنا واخلطن فر املتم نل

يف إمكاني ننة اقتن ننا ،ج ننات م ن  ،ننري ال نندو أس ننلحةً نووي ننة ووس ننائل إيص ننااا .ويف ل ننك الص نندد،
أشارت إىل االلتنزام الواقنع علنة ينع الندو بنأأ تنفن قنرار غلنس األمن  )200٤(1٥٤0تنفين اً
كام ً.
 -8٥وشننجعجل النندو ُ األب نرام يننع النندو الننيت م تصننبح بعنند أبراف ناً يف االتفاقيننة الدوليننة
لقمع أعما ا رها النوو علة أأ تفعل لك يف أقر وقجل لك .

 -8٦وأكنندت النندو األب نرام م ن جدينند علننة وننرورة كفالننة أال تكننوأ ثننادراهتا ات الصننلة
باوننا النننوو قنند سنناعدت ،مباشننرًة أو ،ننري مباشننرة ،علننة تطننوير أسننلحة نوويننة أو أج ننزة متفجننرة
نوويننة أنننرى ،وكفالننة أأ تكننوأ ثننادراهتا ه ن ه متوافقننة متام ناً مننع أهنندام ومقاثنند املعاهنندة ،علننة
النحو املنصوو عليا ناثةً يف املواد األوىل وال انينة وال ال نة ،إىل جاننك املق َّنرر الن اختن يف منؤمتر
االستعرا والتمديد لعام 1٩٩٥بشأأ مبادس وأهدام عدم االنتشار ونزع الس ح النووير.
 -8٧وجننرى التسننلير أيضناً بنندور القواعنند واللنوائح الوبنيننة يف كفالننة قنندرة النندو األبنرام علننة
إنفا التزاماهتا يف ما يتعلل بنقل املواد النووية واملنواد املتصنلة باونا الننوو ات االسنتتدام املنزدوج
إىل يننع النندو  ،مننع مراعنناة املنواد األوىل وال انيننة وال ال ننة من املعاهنندة ،ومننع االحنرتام الكامننل أيضناً
ألحكام املنادة الرابعنة .ويف لنك السنياقُ ،شنجعجل الندو األبنرام النيت م تقنر بعند بوونع وتنفين
قواعنند ولنوائح وبنيننة فعالننة علننة أأ تقننوم بن لك ،وعلننة أأ تسرتشنند باملبننادس التوجي يننة والتفامننات
الننيت جننرى التفنناو بشننأهنا واالتفنناق علي ننا م ن جانننك أب نرام متعننددة ،و لننك يف إبننار ووننع ا
وواب وبنية للتصدير ناثة عا.
 -88وش ننددت ال نندو األبن نرام عل ننة و ننرورة أأ تتس ننر أي ننة ترتيب ننات تتعل ننل ب نناملوردي بالش ننفافية
وأأ تكفنل ،عنند ثنيا،ة املبنادس التوجي ينة للتصنندير ،عندم إعاقنة تطنوير الطاقنة النووينة ل سننتتدامات
السلمية م جانك الدو األبرام ،وفقاً للمواد األوىل وال انية وال ال ة والرابعة م املعاهدة.
 -8٩وأُع ننر عن ن القل ننل إاا ،الش ننرو ،والقي ننود املفروو ننة عل ننة الص ننادرات من ن املن نواد واملع نندات
والتكنولوجي ننا النووي ننة لل ،ن نرا الس ننلمية املوج ننة إىل البل ننداأ النامي ننة ،وه نني قي ننود وش ننرو ،تُعت ننل
متعاروة مع أحكام املعاهدة .ويف لك السياق ،وج جل دعنوة لإلاالنة الفورينة أل قينود أو شنرو،
مفرووة علنة اسنتتدام الطاقنة النووينة يف األ،نرا السنلمية تتعنار منع أحكنام االتفاقينة .وأُعنر
أيض ناً ع ن رأ مفنناده أأ و نواب التصنندير الفعالننة أمننر أساسنني لتيسننري التعنناوأ علننة أكمننل وجننا
لك يف ما يتعلل باستتدام الطاقة النووية يف األ،را السلمية مبا يتوافل مع أحكام املعاهدة.
 -٩0وأشننارت النندو األب نرام إىل أأ م نؤمتر اسننتعرا املعاهنندة ومتدينندها عننام  1٩٩٥الحننظ
أأ ترتيبنات التورينند ايدينندة النيت تتعلننل بنقننل نامنات أو منواد انشننطارية ناثنة أو معنندات أو منواد
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مصممة أو معدة نصيصاً لتج يز أو استتدام أو إنتاج مواد انشطارية ناثنة إىل دو ،نري حنائزة
ألسننلحة نوويننة ينبالنني أأ تتطلننك ،كشننر ،مسننبل أساسنني ،قبننو الضننمانات الشنناملة وااللتزامننات
الدولية امللزمة قانوناً بعدم اقتنا ،أسلحة نووية أو أج زة متفجرة نووية أنرى.
 -٩1ورحبننجل النندو األبنرام بالتعنناوأ بننر النندو األبنرام واملسنناعدة املتاحننة ،مبننا يف لننك
من نن الوكالننة الدوليننة للطاقننة ال ريننة ،من أجننل تعزيننز وتنفين معننايري عليننا للضننمانات واألمن
النوو ووواب التصدير .وشجعجل الندو األبنرام القنادرة علنة املسنامة يف هن ه اي نود علنة
القيام ب لك.
 -٩2وكررت الدو األبرام تأكيد االقتناع بأأ املضي يف إنشا ،مننابل نالينة من األسنلحة
النوويننة معننرتم عننا دولي ناً علننة أسنناس ترتيبننات لننر التوثننل إلي ننا ريننة فيمننا بننر دو املنطقننة
املعنية يعزا السلر واألم العاملير وا قليمير ،ويوبد أركاأ نانام عندم االنتشنار الننوو ويسن ر
يف وقيننل أهنندام نننزع الس ن ح النننوو  .وأكنندت م ن جدينند دعم ننا نشننا ،منننابل ناليننة م ن
األسنلحة النوويننة معننرتم عننا دوليناً علننة أسنناس ترتيبننات لننر التوثننل إلي ننا ريننة فيمننا بننر دو
املنطقة املعنية ،ووفقاً للمبادس التوجي ية اليت اعتمدهتا هيمة نزع الس ح يف عام .1٩٩٩
 -٩٣وأقننرت النندو األب نرام باسننتمرار إس ن ام معاهنندة أنتاركتيكننا ومعاهنندة حاننر األسننلحة
النوويننة يف أمريكننا ال تينيننة ومنطقننة البحننر الكنناري (معاهنندة ت تيلولكننو) ومعاهنندة إنشننا ،منطقننة
نالينة من األسنلحة النووينة يف جننو ا ني اانادس (معاهندة راروتونالنا) ومعاهندة إنشنا ،منطقنة
نالية م األسلحة النووية يف جنو شرق رسيا (معاهدة بانكومم) ومعاهدة إنشا ،منطقة نالية
م ن األسننلحة النوويننة يف أفريقيننا (معاهنندة بليننندابا) ومعاهنندة إنشننا ،منطقننة ناليننة م ن األسننلحة
النوويننة يف رسننيا الوسننطة يف بلننول أهنندام نننزع السن ح النننوو ومنننع االنتشننار النننوو  .ورحبننجل
ب ن ننا ع نر املت ن ن نوااير الل ن ن ن ي اعتم ن نندهتما الن ن نندو او ن ننائزة للسن ن ننلحة النووي ن ننة ومنالولين ن ننا يف 1٧
أيلننو /سننبتمل  2012بشننأأ مركننز منالوليننا بوثننف ا دولننة ناليننة م ن األسننلحة النوويننة .ورحبننجل
أيضاً بزيادة التعاوأ فيما بنر األبنرام يف تلنك املننابل .وأشنارت الندو األبنرام إىل االحتفنا
بالن كرى السنننوية اخلمسننر ملعاهنندة ت تيلولكننو .وشننددوا علننة النندور ااننام الن تؤديننا معاهنندة
ت تيلولكننو ووكال ننة حا ننر األس ننلحة النووي ننة يف أمريكننا ال تيني ننة ومنطق ننة الك نناري بوث ننف ا اايم ننة
املتتصصننة يف املنطقننة م ن أجننل ثننيا،ة املواقننري املشننرتكة والعمننل املشننرتمم بشننأأ نننزع الس ن ح
النننوو  .فمعاهنندة ت تيلولكننو هنني هبننة م مننة من اوتمننع النندو وأداة مرجعيننة سياسننية وقانونيننة
ومؤسسية نشا ،منابل أنرى نالية م األسلحة النووية.
 -٩٤وش ننددت ال نندو األبن نرام عل ننة إمكان ننات ال ننن س ا قليمي ننة ملعاه نندة ع نندم االنتش ننار.
وأش ن ننارت إىل دور التع ن نناوأ ا قليم ن نني فيم ن ننا يتعل ن ننل بن ن ننزع السن ن ن ح الن ن ننوو وع ن نندم انتش ن نناره وإىل
االستتدامات السلمية للطاقة النووية .ويف لنك السنياق ،أشنارت الندو األبنرام إىل اونوارات
ا قليميننة بشننأأ املعاهنندة الننيت ُعقنندت يف سننانتيا،و وجاكرتننا وداكننار ،يف إبننار التحضننري لنندورة
اللجنة التحضريية لعام  ،201٧مببادرة م الرئيس والدو املضيفة.
 -٩٥ورحبننجل النندو األبنرام بالتقنندم ا ننرا ثننو تصننديل النندو اوننائزة للسننلحة النوويننة
علننة اللوتوكننوالت ات الصننلة ملعاهنندات إنشننا ،منننابل ناليننة م ن األسننلحة النوويننة ومبواثننلة
اي نود الننيت تبن اا يف هن ا الصنندد األبنرام يف معاهندة بننانكومم والنندو اونائزة للسننلحة النوويننة
يف ما يتعلل باللوتوكو امللحل باملعاهدة .وأعربجل الدو األبنرام عن تطلع نا إىل توقينع الندو
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اوننائزة للسننلحة النوويننة علننة بروتوكننو تلننك املعاهنندة والتصننديل عليننا يف أقننر وقننجل لك ن .
ورحبننجل بتوقيننع النندو اوننائزة للسننلحة النوويننة علننة اللوتوكننو امللحننل مبعاهنندة إنشننا ،منطقننة
ناليننة من األسننلحة النوويننة يف وس ن رسننيا وتصننديق ا عليننا .وأُشننري إىل أمي نة التوقيننع والتصننديل
علننة اللوتوكننوالت ات الصننلة امللحقننة باملعاهنندات املنشننمة ملنننابل ناليننة من األسننلحة النوويننة من
جانك الدو اوائزة للسلحة النووية النيت م تقنر بن لك بعند ،وإنفنا الضنمانات األمنينة املنصنوو
علي ا يف معاهدات إنشا ،منابل نالية م األسلحة النووية واللوتوكوالت امللحقة عا.
 -٩٦ومت التشنديد علننة أميننة إنشننا ،منننابل ناليننة من األسننلحة النوويننة حيننث ال وجننود ان ه
املنابل ،ال سيما يف الشرق األوس .
 -٩٧وأكدت الدو األبرام م جديد تأييدها للقنرار املتعلنل بالشنرق األوسن الن اختن ه
من نؤمتر اس ننتعرا املعاه نندة ومتدي نندها ،1٩٩٥ ،وأش ننارت إىل تأكي نند من نؤمتر اس ننتعرا املعاه نندة
عام  2000وعام  2010ألهدام و،ايات لك القرار .وجددت التأكيد أأ قرار عام 1٩٩٥
سننيال سننارياً إىل أأ تتحقننل أهدافننا و،اياتننا ،وأأ ه ن ا الق نرار ال ن شنناركجل يف تقدميننا النندو
الوديعة للمعاهدة هو عنصر أساسي م نتائس مؤمتر استعرا املعاهدة ومتديدها ،1٩٩٥ ،وم
.1٩٩٥
ً
األسنناس ال ن قننام عليننا متدينند املعاهنندة إىل أجننل ،ننري مسننمة دوأ تصننويجل يف عننام
وأشارت الدو األبرام إىل اعتزام ا اختا  ،بشكل فنرد و ناعي ،ينع التندابري ال امنة الرامينة
إىل تنفي ه علة الفور.
وجنندد التأكينند علننة النندعر القننو للتطنوات العمليننة املتفننل علي ننا يف املنؤمتر االستعراونني
ُ -٩8
ملعاهنندة عنندم االنتشننار لعننام  ،2010الننيت تشننمل عقنند م نؤمتر وضننره يننع دو الشننرق األوس ن
بشننأأ إنشننا ،منطقننة ناليننة من األسننلحة النوويننة و يننع أسننلحة النندمار الشننامل األنننرى يف الشننرق
األوس ن  ،علننة أسنناس ترتيبننات تتوثننل إلي ننا دو املنطق نة ريننة وبنندعر كامننل ومشنناركة تامننة م ن
النندو اوننائزة للسننلحة النوويننة .ووج ننجل ننندا،ات نناا األعمننا التحضنريية للمنؤمتر الن تننأنر
عقده ولعقده يف وقجل مبكر .كما مت التشديد علة رأ مفاده أنا ينبالني ملقندمي قنرار عنام 1٩٩٥
اقرتاح رليات جديدة وبديلة وتقدمي مقرتحات علمية وبنا،ة لتحقيل تنفي ه الفور .
 -٩٩وأُعننر ع ن األسننري العميننل لعنندم انعقنناد م نؤمتر يتعلننل بونشننا ،منطقننة ناليننة م ن األسننلحة
النووية و يع أسنلحة الندمار الشنامل األننرى يف الشنرق األوسن  ،حسنبما أقنر يف املنؤمتر االستعراوني
ملعاهدة عدم االنتشار لعام  .2010وأُعر أيضاً ع األسري للتأنري يف تنفي قرار عام .1٩٩٥
 -100وأشري إىل أأ اختا اخلطوات ال امة وتدابري بنا ،ال قنة سنوم يسناهر يف وقينل أهندام
قنرار عننام  1٩٩٥بشننأأ الشننرق األوسن  .وأشننري أيضناً إىل أنننا ينبالنني يميننع النندو أأ متتنننع عن
اختنا أ تندابري ونو دوأ وقيننل لنك ااندم ،ويف هن ا الصنندد ،لوحانجل منع القلنل التطننورات
السننلبية األنننرية الننيت تننؤ ر علننة األمن يف املنطقننة .وأُعننر عن رأيننا مفنناده أأ هن ه التطننورات قنند
أ رت سلبياً علة اي ود املب ولة لتنفي قرار عام .1٩٩٥
 -101ومت التش ننديد عل ننة املس ننؤولية اخلاث ننة ملق نندمي مش ننروع ع ننام  ،1٩٩٥إىل جان ننك مس ننؤولية
دو املنطقننة ،فضن ً عن مسننؤولية يننع النندو األبنرام ،عن تنفين القنرار ودعننر اي ننود املفضننية إىل
إنشا ،منطقة نالية م األسلحة النووية و يع أسلحة الدمار الشامل األنرى يف الشرق األوس .
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ورحننك بنجنناح التنفين ايننار خلطننة العمننل الشنناملة املشننرتكة .وأبننرات النندو األبنرام
ُ -102
وري ننة إين نراأ ا سن ن مية
ال نندور اوي ننو للوكال ننة الدولي ننة للطاق ننة ال ري ننة يف التحق ننل من ن تنفين ن
اللتزاماهتننا املتصننلة باوننا النننوو مبقتضننة اخلطننة ،ويف رثنند لننك التنفين  .وجننرى التشننديد علننة
ورورة التقيد الصارم م جاننك ورينة إينراأ ا سن مية جبمينع التزاماهتنا املتصنلة باونا الننوو
مبوجك اخلطة ،وعلة تعاوهنا الكامل مع الوكالة م أجل وقينل ال قنة الدولينة يف الطنابع السنلمي
وشدد أيضاً علة ونرورة قينام ينع األبنرام املعنينة مبواثنلة أدا،
حصراً لللنامس النوو ا يرا ُ .
دورها البنا ،لكفالة إحراا تقدم ثو التنفي الكامل للتطة.
 -10٣وأُعر ع القلل إاا ،استمرار انعدام التعاوأ والتقدم يف تسوية املسائل املعلقة منن فنرتة
ودعيجل ايم ورية العربية السنورية
بويلة بشأأ الضمانات فيما يتعلل بايم ورية العربية السوريةُ .
إىل تدارمم عدم امت ااا اللتزاماهتا املتعلقة بالضمانات والتعاوأ بالكامل مع م أجل تسوية يع
املسننائل املعلقننة بشننأأ الضننمانات .وأعلنننجل ايم وريننة العربيننة السننورية أهنننا ملتزمننة بتنفي ن اتفنناق
الضمانات الشاملة اخلاو عا.
 -10٤وأدان ن ننجل ال ن نندو األبن ن نرام بأش ن نند العب ن ننارات التج ن ننار النووي ن ننة اخلم ن ننس ال ن ننيت أجرهت ن ننا
ورية كوريا الشعبية الدميقرابية ،مبا في ا التجربتاأ اللتاأ أجريتا يف  ٦كانوأ ال ا /يناير و ٩أيلو /
س ننبتمل  ،201٦وعملي ننات ا ب ن ن ق املتك ننررة للق ن ن ائري التس ننيارية ،يف انت ننامم ويفاه ننل ث ننار
لقنرارات غلننس األمن  .وح ننجل النندو األبنرام بقننوة وريننة كوريننا الشننعبية الدميقرابيننة علننة أأ
متتنننع عن إجنرا ،أ يفننار نوويننة أو عمليننات إبن ق أنننرى تسننتتدم في ننا تكنولوجيننا القن ائري
التسننيارية ،وفق ناً لق نرارات اولننس ات الصننلة ،وأأ تتتلننة ع ن سياسننت ا الراميننة إىل بنننا ،قواهتننا
النووية ،اليت تقو الناام العاملي لعدم االنتشار.
 -10٥وح جل الدو األبرام بقنوة ورينة كورينا الشنعبية الدميقرابينة علنة أأ تتتلنة عن ينع
أسلحت ا النووية وبراغ ا النووية القائمة بشكل كامل وقابنل للتحقنل وال رجعنة فينا ،وأأ توقنري فنوراً
يع األنشطة ات الصلة ،وأأ تتتلة ع يع برامس أسلحة الدمار الشنامل والقن ائري التسنيارية
القائمننة األنننرى بشننكل كامننل وقابننل للتحقننل وال رجعننة فيننا ،حسننبما تقتضننيا قنرارات غلننس األمن
ات الصلة.
 -10٦وأكنندت النندو األب نرام م ن جدينند أأ وريننة كوريننا الشننعبية الدميقرابيننة ال ميك ن أأ
يكننوأ اننا مركننز دولننة حننائزة للسننلة النوويننة وفق ناً للمعاهنندة ،علننة النحننو املبننر يف الو يقننة اخلتاميننة
للم نؤمتر االستعراونني ملعاهنندة عنندم االنتشننار لعننام  ،2010وكننررت تأكينند معاروننة اوتمننع النندو
حيننااة وريننة كوريننا الشننعبية الدميقرابيننة للسننلحة النوويننة ،وح ننجل البلنند علننة العننودة ،يف موعنند
مبكر ،إىل املعاهدة وعلة االمت نا التنام انا والتعناوأ فنوراً منع الوكالنة بشنأأ التنفين الكامنل والفعنا
للضمانات الشاملة للوكالة.
 -10٧وح ن ننجل ال ن نندو األبن ن نرام بق ن ننوة وري ن ننة كوري ن ننا الش ن ننعبية الدميقرابي ن ننة عل ن ننة االمت ن ننا
الكامنل اللتزاماهتنا مبوجنك قنرارات غلنس األمن ات الصنلة ،وعلنة اختنا نطنوات نددة للوفننا،
بالتزاماهتا مبوجك البياأ املشرتمم الصادر ع ايولة الرابعنة للمحاد نات السداسنية يف  1٩أيلنو /
سبتمل .200٥

30

GE.17-10470

CD/2096

 -108وشننددت النندو األبنرام علننة أميننة ثننوأ الس ن م واالسننتقرار يف شننبا ايزيننرة الكوريننة
ويف ننا شننرق رسننيا عموم ناً ،وعلننة الر،بننة يف التوثننل إىل تسننوية دبلوماسننية ع ن بريننل او نوار
للمس ننألة النووي ننة يف وري ننة كوري ننا الش ننعبية الدميقرابي ننة .وكان ننجل هن ننامم دع نوات إىل وقي ننل ن ننزع
س ح نوو كامل وميك التحقل منا وال رجعة فيا يف شبا ايزيرة الكورية .كمنا دعمنجل الندو
األبنرام وشننجعجل اي ننود الدبلوماسننية الننيت يبن اا اوتمننع النندو ملواج ننة التحنند الن مت لننا
ورية كوريا الشعبية الدميقرابية.
 -10٩وأشارت الدو األبرام إىل أنا ليس يف املعاهدة ما ينبالي أأ يُفسر علنة أننا إنن بناول
،ننري القابننل للتصننرم يميننع األبنرام يف املعاهنندة يف تطنوير ننو يف غننا الطاقننة النوويننة ،وإنتاج ننا
واستتدام ا لل،را السلمية دوأ أ متييز ووفقاً للمنواد األوىل وال انينة وال ال نة والرابعنة من املعاهندة.
وأكنندت أأ لننك اوننل مي ننل ركيننزًة أساسننيةً م ن ركننائز املعاهنندة وأشننارت إىل وننرورة اح نرتام نيننارات
كننل بلنند وقراراتننا يف غننا االسننتتدامات السننلمية للطاقننة النوويننة ،دوأ املسنناس بسياسنناتا أو اتفاقاتننا
وترتيباتا للتعاوأ الدو يف غا االستتدامات السلمية للطاقنة النووينة ،مبنا يف لنك سياسناتا يف غنا
دورة الوقود.
 -110وأشنارت الندو األبنرام إىل تع ندها بتيسنري أقصننة منا ميكن من تبناد للمعندات واملنواد
واملعلومات العلمية والتقنينة املتعلقنة باالسنتتدامات السنلمية للطاقنة النووينة ،وإىل حق نا يف املشناركة
يف ل ننك التب نناد  .وق نند ناش نندت ال نندو ال ننيت متتل ننك الق نندرة عل ننة التع نناوأ با سن ن ام ،مبفرده ننا أو
باالشرتامم منع ،ريهنا من الندو األبنرام أو املنامنات الدولينة ،يف مواثنلة تطنوير تطبيقنات الطاقنة
النووينة لل،نرا السننلمية أأ تفعننل لننك ،مننع إين  ،االعتبننار الواجننك الحتياجاهتننا يف غننا التنميننة
وفقاً للمادة الرابعة.
 -111وأكدت الدو األبرام علة ورورة تشجيع عمليات نقل التكنولوجيا النووية والتعناوأ
ال نندو ب ننر ال نندو األبن نرام وفقن ناً للمن نواد األوىل وال اني ننة وال ال ننة والرابع ننة من ن املعاه نندة ،وعل ننة
إمكانية تيسري تلك العمليات م ن القضا ،علة أ قيود قد تعوق ه ا التعاوأ.
 -112و كرت الدو األبرام أنا عند تنمية الطاقنة النووينة ،مبنا يف لنك الطاقنة النووينة لتوليند
الك ربننا ،،لننك أأ يكننوأ اسننتتدام ا مقرتن ناً ،يف كافننة مراحلننا ،بالتزامننات بضننمانات تتفننل مننع
التش نريعات الوبني ننة لل نندو األب نرام وااللتزام ننات الدولي ننة لك ننل من ننا ،وبالتنفي ن املس ننتمر لتل ننك
الضمانات ،فض ً ع مستويات م ئمة وفعالة م الس مة واألم .
 -11٣وأقنرت الندو األبنرام بالندور األساسني الن تؤدينا العلنوم والتكنولوجينا ،مبنا يف لننك
العلوم والتكنولوجيا النووية ،يف وقيل التنمية االجتماعية واالقتصادية يميع الدو األبرام.
 -11٤وأشادت الدو األبرام مبسامة الوكالة يف الس م والتنمينة ونجل شنعار "تسنتري الن رة
م ن أجننل الس ن م والتنميننة" .وشننددت علننة النندور ال ن تضننطلع بننا الوكالننة يف مسنناعدة النندو
الناميننة األبنرام يف االسننتتدامات السننلمية للطاقننة النوويننة من نن ووننع وتنفين بنرامس تتسننر
بالفعالي ننة والكف ننا،ة يف غ نناالت م ن ن قبي ننل الص ننحة والتال ي ننة ،والال ن ن ا ،والزراع ننة ،واملي نناه والبيم ننة،
والتطبيقات الصناعية .وبا وافة إىل لك ،نوهجل مع التقدير باستجابة الوكالة واالت الطوارس
م ل حاالت تفشي دا ،فريوس إيبوال ودا ،فريوس ايكا.
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 -11٥وشددت الدو األبرام علة ورورة تعزيز التعاوأ الدو  ،بوسائل م ونمن ا اي نود
الننيت تب ن اا الوكالننة ،لتوسننيع نطنناق اسننتتدام العلننوم والتطبيقننات النوويننة يف وسننر نوعيننة حينناة
شننعو العننام ورفاه ننا ،مبننا يف لننك وقيننل أهنندام نطننة التنميننة املسننتدامة لعننام ( 20٣0ق نرار
ايمعية العامة  ،)1/٧0فض ع اتفاق باريس بشأأ تالري املنا .
 -11٦وأقرت الدو األبرام بأأ تنمينة منوارد بشنرية كفنؤة تشنكل عنصنراً أساسنياً من عناثنر
االسننتتدام املسننتدام للطاقننة النوويننة ،وشننددت علننة أميننة التعنناوأ مننع الوكالننة ،وفيمننا بننر النندو
األبرام يف ه ا الصدد .ورحبجل باملبادرات الرامية إىل ايادة املعرفة واخللات النووينة ،وبالتندريك
يف غا االستتدامات السلمية للطاقة النووية.
 -11٧وأقرت الدو األبرام بالدور املركز ال يؤديا برنامس الوكالة للتعاوأ التقين يف تعزيز
تطبيننل العلننوم والتكنولوجيننا النوويننة يف عنندة دو أبنرام ،وبوجننا ننناو يف البلننداأ الناميننة ،كمننا
أقننرت بننأأ ثننندوق التعنناوأ التقننين يشننكل أهننر رليننة لتنفين هن ا اللنننامس .وشننددت علننة وننرورة
بن قصننارى اي ننود واختننا نطنوات عمليننة من أجننل وننماأ أأ تكننوأ منوارد الوكالننة املتصصننة
ألنشطة التعاوأ التقين كافية ومضمونة وميك التنبؤ عا وم أجنل تلبينة األهندام املقنررة مبوجنك
املادة ال انية م الناام األساسي للوكالة.
 -118وأشننارت النندو األب نرام إىل وننرورة تعزيننز برنننامس الوكالننة للتعنناوأ التقننين يف مسنناعدة
الدو النامية األبرام يف غا االستتدامات السلمية للطاقة النووية .ونوهنجل بناي ود التعاونينة
املتواثننلة الننيت تبن اا الوكالننة والنندو األعضننا ،في ننا من أجننل تعزيننز فعاليننة وكفننا،ة هن ا اللنننامس.
وشننجعجل الوكالننة علننة العمننل بطريقننة من جيننة من أجننل التوعيننة باألنشننطة الننيت تضننطلع عننا مننع
ُ
ج نات فاعلننة رئيسننية يف غنا التنميننة ،وعلننة تعزينز الشنراكات الننيت أقامت نا مننع املنامننات املعنيننة
من ن أج ننل تعض ننيد أوج ننا الت ننهار ب ننر األنش ننطة ات الص ننلة .ويف ل ننك الس ننياق ،رحب ننجل ال نندو
األبرام بعقد "املؤمتر الدو بشأأ برنامس الوكالة للتعاوأ التقنين :سنتوأ عامنا وأك نر  -املسنامة
يف التنمية" يف الفرتة م  ٣0أيار/مايو إىل  1حزيراأ/يونيا .201٧
 -11٩وجرى التأكيد علة ورورة مواثلة تعزيز التعاوأ ا قليمي واألقاليمي من نن وديند
ودعينجل الوكالنة إىل تعزينز التعناوأ ا قليمني ،مبنا
القدرات ا قليمية القائمة واستتدام ا وتعزيزهاُ .
يف لننك يف إبننار اتفاق ننات التعنناوأ ا قليم نني ،بننر ال نندو األب نرام م ن ن ن مش نناريع تركننز عل ننة
االحتياجات واألولويات املشرتكة ا ددة.
 -120ورحب ننجل ال نندو األعض ننا ،بالتق نندم ا ننرا يف تنفين ن مش ننروع يفدي نند نت ننلات التطبيق ننات
النوويننة الن يعتننل أساسننياً للج ننود الننيت تبن اا الوكالننة تاحننة فننرو التنندريك والبحننث والتطننوير
فيمننا يتعلننل بالتطبيقننات النوويننة املسننتتدمة يف ميننادي أوسننع ومن ف تعزيننز سننبل اسننتفادة النندو
األب نرام ،وال سننيما البلننداأ الناميننة ،م ن االسننتتدامات السننلمية للتكنولوجيننا النوويننة .ورحبننجل
باملسامات اليت قدمت ا البلداأ إىل املشروع وناشدت يع الدو القنادرة علنة تقندمي املسنامات
املناسننبة لنندعر إ نناا عمليننة وننديث نت نلات التطبيقننات النوويننة يف سايلسنندورم ،بالنمسننا ،أأ
تقوم ب لك.
 -121وأقننرت النندو األب نرام بننأأ مبننادرة الوكالننة املتعلقننة باالسننتتدامات السننلمية أثننبحجل
بالال ننة األمي ننة يف تعبم ننة املس ن ت
نامات اخلارج ننة عن ن امليزاني ننة ل نندعر أنش ننطة الوكال ننة الرامي ننة إىل تعزي ننز
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األهنندام ا نيائيننة العامننة يف النندو األعضننا ،ولتمكننر الوكالننة من أأ تكننوأ أك ننر مرونننة وسننرعة
يف االستجابة للولويات املتالرية للدو األعضا ،،ول حتياجات ،ري املتوقعة أو حاالت الطوارس
املفاجمننة .وبينمننا لننر الرتحيننك باملسننامات الننيت قنندمت ا البلننداأ دعمناً ألنشننطة الوكالننة ،تُشننجع
الدو األبرام القادرة علة تقدمي مسامات إوافية إىل مبادرة االستتدامات السنلمية علنة أأ
تفعل لك.
 -122وتقننر النندو األب نرام بننأأ لكننل دولننة بننرم اون َّنل يف ودينند سياسننت ا الوبنينة يف غننا
الطاقة وبأنا من املتوقنع أأ تواثنل الطاقنة النووينة أدا ،دور هنام يف منزيس الطاقنات املسنتتدمة يف
عدة بلداأ حو العام .ودعجل الدو األبرام الوكالة إىل مواثلة دعر الندو األعضنا ،امل تمنة
يف بنننا ،قنندراهتا الوبنيننة يف غننا تشنناليل طننات الطاقننة النوويننة لتولينند الك ربننا ،ويف الشننروع يف
برامس جديدة لتوليد الك ربا ،م الطاقة النووية.
وشنجعجل الندو األبنرام املعنينة علنة مواثننلة اوند من اليورانيننوم العنا التتصننيك يف
ُ -12٣
املتزونات املدنية بواعيةً وعلة استتدام اليورانيوم املنتف التتصيك ،حي ما كاأ لك غندياً
تقنياً واقتصادياً.
 -12٤ونوهنجل الندو األبنرام بنالتطورات النيت شن دهتا النند س املتعنددة األبنرام لندورة الوقننود
النوو  ،مبا يف لك التقدم ا را يف إنشا ،مصرم اليورانينوم مننتف التتصنيك التنابع للوكالنة.
و ُكر أأ إنشا ،رليات لضنماأ إمندادات الوقنود الننوو ينبالني أال انل بناوقوق املنصنوو علي نا
يف املعاهدة وينبالي أأ يتر دوأ املساس بالسياسات الوبنية لدورة الوقود.
 -12٥وأقرت الدو األبرام بأأ املسؤولية الرئيسية ع األماأ الننوو تقنع علنة عناتل فنرادى
الدو وأكدت م جديد الدور املركز ال تقوم با الوكالة يف تعزيز التعاوأ الندو يف املسنائل
املتعلقة باألماأ النوو  ،بوسائل من ا ووع معايري األماأ النوو .
 -12٦وشننجعجل النندو ُ األب نرام النندو الننيت ليسننجل أبراف ناً بعن ُند يف اتفاقيننة األمنناأ النننوو ،
واتفاقيننة التبليننق املبكننر عن وقننوع حنناد نننوو  ،واتفاقيننة تقنندمي املسنناعدة يف حالننة وقننوع حنناد
نننوو أو بننارس إشننعاعي ،واالتفاقيننة املشننرتكة بشننأأ أمنناأ التصننرم يف الوقننود املسننت لك وأمنناأ
التصرم يف النفايات املشعة ،علة أأ تبادر إىل لك.
 -12٧ورحبننجل النندو األب نرام بأنشننطة الوكالننة ااادفننة إىل تعزيننز األمنناأ النننوو لنندى تشنناليل
مفاع ت الطاقة ومفناع ت البحنو  ،وبأعماانا املتعلقنة بتنوفري نندمات اسنتعرا األقنراأ الدولينة
وتق نندمي ال نندعر لل يم ننات التنايمي ننة ،وبس ننائر أعماا ننا يف او نناالت ات الص ننلة بااياك ننل األساس ننية
للدو األعضا.،
 -128والحانجل النندو األبنرام مننع التقندير تنفين نطننة عمنل الوكالننة بشنأأ األمنناأ النننوو ،
ودعننجل الوكالننة إىل مواثننلة االعتمنناد علننة نطننة العمننل واخلننلة املسننتقاة من تنفين ها من جانننك
الدو األعضا ،،وتقرير املدير العام للوكالنة عن حناد فوكوشنيما داييشني ،واملبنادس املكرسنة يف
إع أ فيينا بشأأ األماأ النوو .
 -12٩وأشنارت الندو األبنرام إىل أننا من مصنلحة ينع الندو األبنرام االسنتمرار يف نقنل
املواد املشعة مبا يتفل مع املعايري واملبادس التوجي ية الدولية للس مة واألم وعاية البيمة .ورحبجل
جب ننود التعنناوأ ال نندو ااادفننة إىل تعزي ننز س ن مة عملي ننات نقننل تل ننك امل نواد ،بس ننبل من ننا تطبي ننل
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املبنادس التوجي ينة املتعلقننة بأفضنل املمارسنات ل تصننا املننتار بشنأأ النقننل اآلمن للمنواد املشننعة
ع بريل البحر وبطرق أنرى.
 -1٣0وشجعجل الدوُ األبنرام الندو النيت م تضنع بع ُند ناامناً للمسنؤولية النووينة املدنينة من
ن االنضمام إىل الصكومم الدولية ات الصلة أو اعتماد تشريعات وبنية مناسبة قائمنة علنة
أساس املبادس اليت أرست ا الصكومم الدولية الرئيسية ات الصلة ،علة أأ تفعل لك.
 -1٣1وأشارت الدو األبنرام إىل أأ لكنل دولنة من الندو األبنرام ،لارسنة من نا لسنيادهتا
القوميننة ،حننل االنس ننحا م ن املعاه نندة إ ا قننررت أأ ننة أحنندا اً اس ننت نائية ات ثننلة مبوو ننوع
املعاهدة قد أورت مبصاو ا القومية العليا ،وفقاً للفقرة  1م املادة العاشرة م املعاهدة.
، -1٣2ننري أنننا ُكننر أأ االنسننحا م ن املعاهنندة قنند ينطننو علننة نننابر هتنندد اي ننود املب ولننة يف
غننا عنندم االنتشننار وقنند يشننكل هتديننداً للسننلر واألم ن النندولير .وجننرى التأكينند علننة أأ أ إعننادة
تفسري للحل السياد يف االنسحا أو تقييده قد يلحنل الضنرر بتنفين املعاهندة .و ُكنر أيضناً أأ من
شأأ التنفي الدقيل واملتوااأ للمعاهدة أأ يكفل عدم وجود أ حافز ل نسحا لدى أ دولة.
 -1٣٣وجننرى التأكينند علننة أأ القننانوأ النندو ينننل علننة أأ ياننل الطننرم املنسننحك مسننؤوالً
ع ن انت اك ننات املعاه نندة الننيت ارتُ فكب ننجل قب ننل انسننحابا من ننا .وج ننرى التأكينند أيض ناً عل ننة و ننرورة
أال يننؤ ر االنسننحا يف أ حننل أو الت نزام أو ووننع قننانو نشننأ بننر الدولننة املنسننحبة وكننل م ن
النندو األبنرام األنننرى عن تنفين املعاهنندة قبننل االنسننحا  ،مبننا يف لننك اوقننوق وااللتزامننات
واألوونناع القانونيننة املتعلقننة بضننمانات الوكالننة .واعتُننل ك ن لك أنننا ينبالنني تشننجيع النندو املننوردة
للم ن نواد النووي ننة عل ننة لارس ننة حق ننا يف إدراج ش ننرو ،التفكي ننك و/أو االس ننتعادة أو الض ننمانات
االحتيابين ننة ،يف حالن ننة االنسن ننحا  ،يف العقن ننود أو ،ريهن ننا م ن ن الرتتيبن ننات الن ننيت تُن ننلم من ننع الن نندو
املنسحبة ،وعلة اعتماد شرو ،قياسية ل لك الالر .
 -1٣٤وأكنندت النندو األبنرام م ن جدينند ،ننر العمليننة االستعراوننية علننة النحننو املبننر يف
مقررات مؤمتر استعرا املعاهدة ومتديدها لعام  1٩٩٥واملؤمتر االستعراوي لعام .2000
 -1٣٥وتبادلجل الدو األبنرام اآلرا ،بشنأأ عندد من املقرتحنات ا نددة ،من نا تعزينز التفاعنل
يف النقاش ننات؛ واي ننادة املس ننا،لة من ن نن ن كفال ننة الش ننفافية وا بن ن ل؛ واي ننادة مش نناركة املن نرأة يف
الوفنود؛ ومتكننر اللجنننة التحضنريية من اختننا قنرارات مووننوعية؛ وتسنيري العمننل اسننتناداً إىل النننل
املتننداو سننعياً لتمكننر كننل من دورات اللجنننة التحضنريية من البنننا ،علننة التقنندم ا ننرا يف النندورة
السابقة؛ وكفالة تناير الوقجل بفعالية؛ وإعادة النار يف املواويع اليت تنار في ا اايمات الفرعية.
 -1٣٦وج ننرى التس ننلير أيض ناً بض ننرورة و ننماأ الكف ننا،ة والفعالي ننة والتنس ننيل واالس ننتمرارية ب نوا
النندورة االستعراوننية .ويف لننك السننياق ،كانننجل هنننامم دع نوات يملننة أمننور من ننا التعيننر املبكننر
لرؤسنا ،املنؤمتر االستعراوني ورؤسننا ،جلسننات اللجننة التحضنريية؛ وتشننجيع رؤسنا ،املنؤمتر ورؤسننا،
جلسات اللجنة ،السابقر من ر واوالير ،علة أأ يكونوا جاهزي جرا ،مشاورات مع الرئيس
القادم أو ورؤسا ،ايلسات القنادمر فيمنا يتعلنل باملسنائل العملينة املتصنلة مبسنؤولياهتر؛ ومواثنلة
التوعية ولارسة عقد حوارات إقليمية قبل كل دورة.
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استقة الرئيس النقا ،التالية م املناقشات اليت أجرهتا اللجنة التحضريية ملؤمتر األبرام
يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعرا املعاهدة عام  ،2020ن دورهتا املعقنودة
يف عام  .201٧ويرى الرئيس أهنا تعنل عن وج نات نانر أساسنية بشنأأ معاهندة عندم االنتشنار
ودورهتنا االستعراونية ،تتقامس نا فيمننا يبندو الندو األبنرام يف املعاهنندة .ويأمنل النرئيس أأ تكننوأ
النقا ،امل كورة مب ابة نقطة مرجعية ملزيد م املناقشات يف دورة االستعرا اوالية.
 -1وتفظ معاهدة عدم االنتشنار بأميت نا ا ورينة بالنسنبة لندواا األبنرام النيت أكندت من
جديد التزام ا باملعاهدة وبتنفي أحكام ا.
 -2تتضم املعاهدة أهدافاً مشرتكة تتقامس ا أبراف ا .وعلة الر،ر م انت م الرأ حو
وتننرية التنفي ن  ،ف ننوأ اخلط نوات ا قق ننة يف املضنني قنندماً بن ننزع الس ن ح وع نندم االنتشننار واس ننتتدام
بعض ا بعضاً.
الطاقة النووية لل،را السلمية تعتل عناثر متكر وتعضيد متباد يوااأ ُ

 -٣تُعتننل املعاهنندة حجننر الزاويننة يف الناننام العنناملي ملنننع االنتشننار ونننزع الس ن ح النننووير .وهنني
تشننكل بصننفت ا ه ن ه جننز،اً أساس ننياً م ن ناننام األم ن ايم نناعي املعاثننر .وتننلا التحننديات ايالرافي نة
السياسية املا لة علة الصعيد الدو يف الوقجل الراه دور املعاهدة ااام واواجة إىل دعم ا وتعزيزها.
 -٤تسنناعدنا املعاهنندةُ علننة ختفيننري حنندة التننوتر بننر النندو وبنننا ،جسننور ال قننة فيمننا بين ننا،
وتس ن ر بالت ننا يف إل نناد ع ننام أك ننر أمنن ناً وأمان ناً وس ن ماً .وهت نندم املعاه نندة ،عل نة حن ننو م ننا ج ننا ،يف
ديباجت ا ،إىل عاية الدو األبرام وشعوعا م الدمار الناجر ع النزاعات النووية.
 -٥للمعاهدة دور ور فيما نب لنا من ج نود علنة الصنعيدي القنانو والسياسني لكفالنة
عنندم االنتشننار ونننزع الس ن ح .وتشننكل تلننك اي ننود عملي نةً مسننتمرة تسننتند إىل دورة اسننتعرا
املعاهدة .ويفمع املعاهدة بر نطاق شبا عاملي وإبار مل فزم قانوناً.
 -٦من امل ننر أأ حنننافظ علننة اونوار الشننامل للجميننع املتسننر باالنفتنناح والشننفافية يف سننياق
اجتماعننات امل نؤمتر االستعراونني واللجن ننة التحض نريية .وال بنند أأ نس ننعة إىل وسننر كفننا،ة ه ن ه
االجتماعات وفعاليت ا قدر ا مكاأ ،بسبل من ا كفالة أقصة قدر م االستمرارية فيما بين ا.
 -٧لك ،بنا ،علة لك ،أأ نكفل اوفا علنة حيوينة املعاهندة وعندم املسناس بسن مت ا
واستمرارنا يف العمل م أجل وقيل عامليت ا.
 -8مبناسنبة الن كرى السنننوية اخلمسننر لبنند ،نفنا املعاهنندة الننيت وننل يف عننام  ،2020ينبالنني
أأ نعمل علة وديد اواالت اليت ميك إحراا تقدم في ا وأأ نتعاوأ علة املضي قدماً باملعاهدة
وأأ نسعة إىل التوثل ولو توفيقية عند االقتضا.،

__________
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