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المؤتمر المعني بإنشااامن قن خا يملما قأل احةااانوا الن   ا  
 الدقمر الشمقل في الشرق اح ةط غيرهم قأل أةنوا  

 الد رة الثمنما 

    2021ديسمبر  كانون األول/ 3  -  تشرين الثاني/نوفمبر 29نيويورك،  
  رقا عمل قخدقا قأل قصر   

  
 قعن قمت أةمةما  -   أ ل  

إن إنشاااان قة خا يالما قن األةااانوا الةوويا وميرأا قن اةااانوا المقار الشااااقأل في الشااار  األوةااا    - 1
احتأل قكانته عن حق في قخمقا الخضايا التي تثير قنخا بالغا لمى المجتمع المولي. وقما يؤةف له انه بعم  قم

بشانن إنشاان قة خا    1974قرور نصاف قرن تخرياا عن  دمن الجميما العاقا في اتاا  قرارا  ةاةويا في عا   
  يالما قن األةنوا الةوويا في الشر  األوة ، ال تزال المسنلا دون حأل.

، اعتمام المؤتمر العاا  لنوكاالاا الامولماا لن ااقاا الا رياا قرارا ةااااااااااااااةوياا بشاااااااااااااانن ت بيق 1991وقةا  عاا    - 2
ضاامانا  الوكالا في الشاار  األوةاا ، ي نإ ىمه إل  الممير العا  لنوكالا ان يجري المزيم قن المشاااورا  قع 

اقأل ن اقها، كا وة ضااروريا نوو  دول الشاار  األوةاا  قن ايأل تمسااير الت بيق الماكمار لضاامانا  الوكالا بك
إنشااااان قة خا يالما قن األةاااانوا الةوويا، وتخمي  تخارير قةتنما عن تةاي  الخرار. ول  يتمكن الممير العا  قن 

 إحراز تخم  في الوفان بالواليا الموكنا إلمه عمال بالخرار. 

الةوويا الةااااااااااتعرا   ، اعتمم قؤتمر األطراف في قعاأمة عم  انتشااااااااااار األةاااااااااانوا  1995وفي عا   - 3
دتوافق اآلران الخراَر الا ي قامقاه االتوااد الروةااااااااااااااي والممنياا المتوامة لبري اانماا  1995المعااأامة وتماميامأاا عاا   

العنم  وايرلةما الشاااااااامالما والواليا  المتومة األقريكما بشاااااااانن إنشااااااااان أ ت المة خا، و ل  كجزن ال يتجزا قن 
 لنمعاأمة.  قجموعا تمادير التمميم مير المومدة الممة

عةصااااااااار اةااااااااااةاااااااااي في الوضمخا الاتاقما لمؤتمر اةاااااااااتعرا  المعاأمة وتمميمأا   1995وقرار عا   - 4
، ويشااااااااكأل األةاااااااااه ال ي اةااااااااتةم إلمه تمميم قعاأمة عم  االنتشااااااااار إل  ايأل مير قساااااااام  دون 1995 عا 

 تصويت. وينأل أ ا الخرار ةاريا إل  حين توخيق الغايا  واألأماف المةشودة قةه. 
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  2010 واعتمم قؤتمر األطراف في قعاأمة عم  انتشااااار األةاااانوا الةوويا الةااااتعرا  المعاأمة عا  - 5
في ي ا عمنه تضااااااااامةت تينم  األقين   1995دتوافق اآلران قجموعًا قن اإليرانا  بشااااااااانن تةاي  قرار عا   

 المة خا.  تبشنن إنشان أ  2012بعخم قؤتمر في عا   1995العا  والمشاركين في تخمي  قرار عا  

 المومد. إل  قنز  قوا  ىمما يتعنق دتوخيق الهمف 2012وقم ادى عم  عخم قؤتمر في عا   - 6

والوايا المنوا إل  تةاي ت، صاااااامت المجموعا  1995وننرا الةاااااتمرار التنيير في تةاي  قرار عا   - 7
ابخا، قرارا في الجميما العاقا كنف  المؤتمرا  االةتعراضما الس وقخررا العربما، بعز  قةها عن  تةاي  قرارا   

إلنشاااان قة خا يالما قن األةااانوا الةوويا وميرأا قن اةااانوا المقار   2019األقين العا  بعخم قؤتمر في عا  
 الشاقأل في الشر  األوة . 

بشااااااااااااانن عخم قؤتمر  73/546المخرر  2018وفي أ ا الساااااااااااااما ، اعتمم  الجميما العاقا في عا   - 8
لمة خا، يهمف إل  وضاااع قعاأمة قنزقا قانونا إلنشاااان قة خا يالما قن األةااانوا الةوويا قعةي بإنشاااان أ ت ا

بشااااانن الشااااار  األوةااااا     1995وميرأا قن اةااااانوا المقار الشااااااقأل في الشااااار  األوةااااا ، قع اتاا  قرار عا  
 كمريع لها، عن  اةاه ترتياا  توصنت إليها دول المة خا بوريا.

يتماعا  المؤتمر المعةي بإنشاااااااااااان قة خا يالما قن األةااااااااااانوا الةوويا وانعخم  المورة األول  قن ا - 9
. واعتمم المؤتمر 2019وميرأا قن اةااانوا المقار الشااااقأل في الشااار  األوةااا  في تشااارين الثاني/نوفمبر عا  

إعالنا ةاااااااماةاااااااما اكم، في يمنا اقور، عن  ال ابع الماتوت والشااااااااقأل لنمؤتمر، وويه دعوة قاتوحا إل  يممع 
 مة خا لالنضما  إل  العمنما.دول ال

  
عنمصار صاممغا قعمهدة بشاإن انشامن قن خا يملما قأل احةانوا الن   ا  غيرهم   -  ثمنمم  

 قأل أةنوا الدقمر الشمقل في الشرق اح ةط 

 المبمدئ  المبمدئ الت جيهما لصممغا المعمهدة   

 خا عةم صماما المعاأمة:ُيةنر في الماادئ والماادئ التوييهما التالما إلنشان أ ت المة  - 10

يسااااتةم إنشااااان أ ت المة خا إل  المادة السااااابعا قن قعاأمة عم  انتشااااار األةاااانوا الةوويا،  )ا( 
، والماااااادئ التوييهمااااا التي اعتماااامتهااااا أيتااااا نزل السااااااااااااااالت في تخريرأااااا الصاااااااااااااااااادر في  1995وقرار عااااا   

 بشنن إنشان قةاطق يالما قن األةنوا الةوويا؛  1999نمسان/ادريأل   30

تيتسااااااي أ ت المة خا اأمما كبيرة في تعزيز نزل السااااااالت الةووي وقةع انتشااااااار األةاااااانوا   )ب( 
 الةوويا وميرأا قن اةنوا المقار الشاقأل وتعزيز السال  واالةتخرار اإلقنمميين والعالميين؛  

 اةاه ترتياا  يت  التوصأل إليها بوريا ىمما دين دول المة خا المعةما؛   ُتةشن أ ت المة خا عن   )ج(  

يةاغي ان تيون التزاقااا  يممع الاامول األطراف في المعاااأاامة قواامدة دوضااااااااااااااوت وقنزقااا  )د( 
 قانونا، ويةاغي لنمول األطراف ان تمتثأل اقتثاال تاقا له ت االلتزاقا ؛

ان التااو  بشاااااااااااانن المعاأمة وبروتوكولها  ُتسااااااااااااتشااااااااااااار المول الوا زة ألةاااااااااااانوا نوويا اضة  )ه( 
دروتوكوالتها(  ا  الصانا بيما تمساير توعمعها والتصاميق عن  البروتوكول )او البروتوكوال (  ا  الصانا   )او

بالمعاأمة، التي تتعهم قن ياللها بالتزاقا  قنزقا قانونا بالوااظ عن  قركز المة خا وعم  اةااتاما  األةاانوا  
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اةاااااااانوا المقار الشاااااااااقأل ضاااااااام المول األطراف في المعاأمة، وبعم  نخأل أ ت األةاااااااانوا   الةوويا او ميرأا قن
 إقاقتها او تركيبها او ايتاارأا او نشرأا في المة خا؛ او

ال يخساااار اي حك  قن احكا  أ ت المعاأمة بما يايم إيالله بالوخو  مير الخادنا لنتصاااارف   )و( 
في إعااماد بووا ال اااقااا الةوويااا وونتااايهااا واةااااااااااااااتاااماقهااا  التي تمنيهااا يممع الاامول األطراف في المعاااأاامة  

لألمرا  السااانمما وفخًا لنمواد األول  والثانما والثالثا والرابعا قن قعاأمة عم  انتشاااار األةااانوا الةوويا. وليأل  
األطراف في المعااأامة الوق في المشااااااااااااااااركاا في اوةااااااااااااااع تااادل قمكن لنمعاما  والمواد والمعنوقاا  العنمماا  

ما قن ايأل االةااااااااااااتاماقا  الساااااااااااانمما لن اقا الةوويا. ويةاغي احترا  يمارا  كأل دولا وقراراتها في  والتيةولوي
 قجال االةتاماقا  السنمما لن اقا الةوويا؛

يةاغي ان تةص المعاااأاامة عن  التوخق الاعااال قن االقتثااال لاللتزاقااا  التي تعهاام  دهااا  )ز( 
انشاا تها الةوويا لياقأل ن ا  الضاامانا  الشاااقنا لنوكالا  اطراف المعاأمة، قن يالل إيضااال يممع قرافخها و 

الامولمااا لن اااقاا الا رياا، التي تعااادل في ن اااقهااا واضرأاا االتااااقاا  الم نوباا بموياإ المااادة الثااالثااا قن قعاااأامة 
 االنتشار؛   عم 

يةاغي لنمول الوا زة لألةاااانوا الةوويا والمول األطراف ان تتا  تمادير لتوخيق الضاااامانا    )ت( 
ألقةما المةصاو  عنيها في يممع قعاأما  إنشاان المةاطق الاالما قن األةانوا الةوويا والبروتوكوال   ا   ا

الصاااانا وفخا لنوضمخا الاتاقما لمؤتمر األطراف في قعاأمة عم  انتشااااار األةاااانوا الةوويا الةااااتعرا  المعاأمة 
، في الارل المتعنق دتةاياا  5)الجزنان األول والثاااني(، الاخرة    NPT/CONF.2000/28)اننر    2000عااا   

 المادة السابعا قن المعاأمة(.  

 
 الن مق الجغرافي لنمعمهدة   

ألمرا  إنشااااااااااااان أ ت المة خا عن  الةوو   “الشاااااااااااار  األوةاااااااااااا ”يشااااااااااااير الة ا  الجغرافي لمة خا  - 11
إل  الامول األعضااااااااااااااان في يااقعاا الامول العربماا ويمهورياا إيران  73/546العااقاا في قخرر الجميماا  الموامد

 .( 1) اإلةالقما ووةرا يأل

 
 النتهمكمت  الموظ رات    

 :تؤي  في االعتاار االلتزاقا  التالما الواياا عن  كأل دولا طرف في المعاأمة - 12

اد والمرافق الةووياا يةاغي ان تختضااااااااااااااي المعااأامة قن كاأل دولاا طرف ان تسااااااااااااااتاام  المو  )ا( 
واليممما ما والبيولويما الااضااااعا لواليتها لألمرا  الساااانمما حصاااارا. ويةاغي ان تختضااااي المعاأمة ايضااااا قن 
كااأل دولااا طرف ان تونر وتمةع في إقنممهااا توويااأل أاا ت المواد ألمرا  عسااااااااااااااكريااا، وكاا لاا  ت وير وونتاااج 

 ة قتاجرة نوويا ايرى؛ وتازين ونخأل وعبور ووقاقا ونشر اي اةنوا نوويا او ايهز 

يةاغي ان تتضاااامن المعاأمة يموال زقةما واضااااوا النضااااما  المول األطراف إل  الصااااكوك  )ب( 
الخانونما  ا  الصانا. وفي أ ا الصامد، يةاغي ان تختضاي المعاأمة قن كأل دولا طرف لمسات بعم دولا طرفا  

 زة لألةاانوا الةوويا في قوعم ال يتجاوز في قعاأمة عم  االنتشااار ان تةضاا  إل  تن  المعاأمة كمولا مير حا
 __________ 

وتخرير الممير العا  لنوكالا المولما لن اقا    73/546بشاااكأل صاااريي وحصاااري في قخرر الجميما العاقا    “ دول الشااار  األوةااا ” حمد   (1) 
 (.GOV/2018/38-GC(62)/6ال ريا حول ت بيق ضمانا  الوكالا في الشر  األوة  )
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شاااهرا بعم ديول المعاأمة حيز الةاا . وفي أ ا الصااامد، يةاغي ان تتضااامن المعاأمة ايضاااا احكاقا تةص  12
عن  ان تخو  كأل دولا طرف، عن  نوو ال ريعا ىمه، بإزالا يممع األةاانوا الةوويا واأليهزة المتاجرة الةوويا 

ك ل  اي ةالت نووي ُاعم  دايأل اراضيها، او إب ال قاعولها او تع ينها او فصنها  التي تمتنيها او تووزأا، و 
 عن وةا أل إيصالها او إزالتها بشكأل آير قن حالا التشغيأل؛

ىمما يتعنق بالصاااااااااااااكوك الخانونما  ا  الصااااااااااااانا باةاااااااااااااتاما  ال اقا الةوويا في األمرا    )ج( 
  اتاا  الضاااامانا  الشاااااقنا، ال ي يعتبر الميمار المولي الساااانمما، يةاغي لنمعاأمة ان تسااااتةم في قت نااتها إل

لنتوخق. ويةاغي ان تختضاااااي المعاأمة قن كأل دولا طرف ل  تخ  بعم بإدرا  ووناا  اتاا  ضااااامانا  شااااااقنا قع 
(، وان تةص في الوقات  INFCIRC/253  (Corrected) الوكاالاا الامولماا لن ااقاا الا رياا ان تاعاأل  لا  )اننر

شاااااهرا بعم ديول   12الضااااامانا  الشااااااقنا الم نوب يةاغي ان يبر  في قوعم ال يتجاوز ناساااااه عن  ان اتاا  
 المعاأمة حيز الةاا ؛

اقا ىمما يتعنق بااللتزاقا  وعواقأل الونر المتصاااانا دةزل األةاااانوا اليممما ما والبيولويما،  )د( 
ما حنر اةااااتوماا وونتاج فيةاغي ان تةص المعاأمة عن  انضااااما  كأل دولا طرف ل  تاعأل  ل  بعم إل  اتااع

وتازين واةاااتعمال األةااانوا اليممما ما وتمقير تن  األةااانوا واتااعما حنر اةاااتوماا وونتاج وتازين األةااانوا  
شاهرا بعم ديول المعاأمة   12الاكتريولويما )البيولويما( والتيسايةما وتمقير تن  األةانوا في قوعم ال يتجاوز  

عن  كأل دولا طرف دتمقير اي اةااااااااااانوا كممما ما او ديولويما   حيز الةاا . وةااااااااااامساااااااااااتاع  ل  ايضاااااااااااا التزاقا
قةشااااااي  تصااااااةمع تمتنيها او تووزأا او تويم في اي قكان ياضااااااع لواليتها او ةاااااام رتها، او تووينها إل   او

امرا  ةااااانمما، وفخا ألحكا  أاتين االتااقيتين. ويةاغي ان ت نإ المعاأمة إل  المول األطراف اتاا  التمادير  
 اعالت دون المساه بوخها األصيأل والسمادي في االةتاما  السنمي لنمواد اليممما ما والبيولويما؛  الم كورة

في الساااااااااما  ناساااااااااه، يةاغي ان تةص المعاأمة عن  ان تتعهم كأل دولا طرف، في يممع  )ه( 
لويما  النروف، وفي اي قكان دايأل المة خا او ياريها، بعم  اةااااااااااتوماا اةاااااااااانوا نوويا او كممما ما او ديو 

إنتايها او تصةمعها او الوصول عنيها او حمازتها او تازيةها او السم رة عنيها بشكأل آير؛ وان تمةع كأل   او
دولا طرف قن السااااااااامات ألي دولا ايرى بنن تخو  دايأل إقنممها او توت واليتها باةاااااااااتوماا اةااااااااانوا نوويا 

كيبها او التوك  فيها او ايتاارأا او نخنها؛ وان كممما ما او ديولويما او تصاةمعها او إقاقتها او نشارأا او تر  او
 تونر ايتاار األةنوا الةوويا او اليممما ما او البيولويما او اةتاماقها او التهميم باةتاماقها؛

بالرم  قن االلتزا  بإدرا  اتاا  ضااااااامانا  شااااااااقأل قع الوكالا المولما لن اقا ال ريا، يةاغي  )و( 
طرف ان تخم  إل  األقين العا ، إل  يانإ صااااا  تصاااااميخها، إعالنا تعنن    ان تختضاااااي المعاأمة قن كأل دولا

ىمه قا إ ا كانت تمتن  او تووز او تساااااااااام ر عن  اةاااااااااانوا نوويا او ايهزة قتاجرة نوويا، بما في  ل  ي ا  
قومدة زقةما إلنهان درناقجها لألةاااااااااااانوا الةوويا عن  نوو يمكن التوخق قةه. ويةاغي ان تتضاااااااااااامن المعاأمة 

احكاقا تياأل ان تبر  اي دولا طرف كانت تمن  اةاااااااانوا نوويا او تساااااااام ر عنيها في السااااااااادق اتااقا ايضااااااااا 
لنضااااااااامانا  قع الوكالا المولما لن اقا ال ريا يكاي لتوفير ضااااااااامان قوضو  بعم  توويأل المواد الةوويا المعنةا 

لسام رة تن  المولا ال رف   عن األنشا ا الةوويا السانمما وعم  ويود قواد او انشا ا نوويا مير قعنةا تاضاع
 او دايأل إقنممها.
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 بدن النفمذ   

دةان عن  تخيم  المروه المساااااااااتاادة قن تجارب الصاااااااااكوك الخانونما  ا  الصااااااااانا، يةاغي ان تميأل   - 13
يوقا قن إيمال يممع دول الشار  األوةا  لصاكوك التصاميق، عن  الةوو المومد   90المعاأمة حيز الةاا  بعم 

 .73/546عاقا في قخرر الجميما ال

 
 اجتممع الد ل احطراف   

 ىمما يتعنق بايتماعا  المول األطراف: - 14

تةشااا المعاأمة ايتماعا لنمول األطراف، تيون ىمه المول األطراف قمثنا تمثيال قتساااويا،  )ا( 
بشاااننها عةم االقتضاااان، يةعخم بانتنا  لنةنر في اي قسااانلا تتعنق دت بيق المعاأمة او تةاي أا، واتاا  قرارا   
 :وفخا ألحكاقها  ا  الصنا، وبشنن اتاا  المزيم قن التمادير لةزل السالت، بما في  ل 

 تةاي  المعاأمة ووضعها؛ ‘1’ 

تمادير قن ايأل إنهان دراقج األةانوا الةوويا وميرأا قن دراقج اةانوا المقار الشااقأل عن   ‘2’ 
 ىمه؛ ريعانوو يمكن التوخق قةه، وقخيمم زقةما، وال  

 اي قسا أل ايرى عمال بنحكا  المعاأمة وبما يتسق قعها؛ ‘3’ 

يمعو األقين العا  إل  عخم اول ايتمال لنمول األطراف في مضاااااااااااااون عا  واحم قن دمن  )ب( 
ناا  المعاأمة. ويعخم األقين العا  ايتماعا  ايرى لنمول األطراف ةااااااااااااةويا، قا ل  تتاق المول األطراف عن  

 يالف  ل ؛ 

يجوز لمول المة خا التي وقعت عن  المعاأمة ان تةنر في إنشاااان لجةا توضااايريا قكناا  )ج( 
 باإلعماد لميول المعاأمة حيز الةاا  والتشجمع عن   ل .

 
 التوخق  القتثمل   

 ىمما يتعنق بالتوخق واالقتثال: - 15

نتشاااااار األةااااانوا الةوويا تعتمم المعاأمة عن  آلما  وتمادير التوخق والتةاي  لمعاأمة عم  ا )ا( 
)اتااقا  الضاامانا  الشاااقنا لنوكالا المولما لن اقا ال ريا(، وقةنما حنر األةاانوا اليممما ما، واتااعما حنر  
اةاااتوماا وونتاج وتازين األةااانوا الاكتريولويما )البيولويما( والتيسااايةما وتمقير تن  األةااانوا. وةاااتساااتشاااار  

ولويما اضةان المااوضاااااااااا  بشااااااااانن تمادير التوخق الموتمنا التي ةاااااااااتةا   وحمة دع  تةاي  اتااعما األةااااااااانوا البي 
 يتصأل باالتااعما؛ ىمما

يمكن قةاقشااااااا قخترحا  وتوصااااااما  ايرى بشاااااانن تمادير التوخق اإلضاااااااىما، بما في  ل   )ب( 
 الترتياا  اإلقنممما الممكةا، في ايتمال المول األطراف؛

الجهااز األعن  لنمعااأامة، يممع الوااال  التي يتةااول ايتماال الامول األطراف، دوصااااااااااااااااه  )ج( 
 تمتثأل فيها اي دولا طرف اقتثاال تاقا اللتزاقاتها بمويإ المعاأمة. ال
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 البر ت ك ل التكميني )البر ت ك لت التكمينما( لنمعمهدة   

ةاااااامما  توضااااااي البروتوكوال  التيمينما التزاقا  يممع المول الوا زة لألةاااااانوا الةوويا المعترف دها ر  - 16
بمويإ قعاأمة عم  انتشار األةنوا الةوويا باحترا  وضع أ ت المة خا والوااظ عنمه وعم  اةتاما  األةنوا  
الةوويا او اليممما ما او البيولويما او التهميم باةاتاماقها او ايتاارأا او نخنها او إقاقتها او نشارأا ضام المول  

 األطراف في المعاأمة.

 

 


