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األساحةة النويةة  المؤتمر المعني بإنشاا  منقةة االية م   
 يغيرها م  أسحةة الدمار الشامل في الشرق األيسط

 الديرة الثانية 
    2021كانون األول/ديسمبر   3-تشرين الثاني/نوفمبر  29نيويورك،  

تةرةر المؤتمر المعني بإنشااااااا  منقةة االية م  األسااااااحةة النويةة يغيرها م     
 ثانية أسحةة الدمار الشامل في الشرق األيسط ع  أعمال ديرته ال 

  
 مةدمة  - أيال   

اليــــــا   - 1 األمين  اليــــــامــــــ   ل   الامعاــــــ   مقررهــــــا    ، طلبــــــع  األول/  22المؤرخ    546/ 73في   كــــــانون 
ــال ملمق  ألالا  من األســـــلح  اللووي  و يرها من  ،  2018 ديســـــمبر  ــلوي  للمؤتمر الميلي ء نشـــ أن ييقد دورات ســـ

لمدة أسـبو  وادد في مقر األمم المتحدة،  ل  دين انتاال المؤتمر من   أسـلح  الدمار الشـامف في الشـرأل األوسـ ، 
قانونًا إلنشـــــال ملمق  ألالا  من األســـــلح  اللووي  و يرها من أســـــلح  الدمار الشـــــامف في   صـــــاا   مياهدة مل م  

ــلح  اللووي  و يرها من   ــال ملمق  ألالا  من األسـ ــ ع وقد لقدت الدورة األول  للمؤتمر الميلي ء نشـ الشـــرأل األوسـ
 ع 2019ثاني/نوفمبر  تشرين ال   22 ل    18ر في الفترة من المق أسلح  الدمار الشامف في الشرأل األوس  في  

  
 المسائل التنظيمية ييقائع المؤتمر  - ثانيا  
 ايمدته  الثانية  ةدير افتتاح ال -ألف   

كــانون    3 ل     تشــــــــــــــرين الثــاني/نوفمبر  29من    في الفترة  مقرالفي    للمؤتمر  ثــاناــ ُلقــدت الــدورة ال - 2
من الملمق ، وأربع دول لاا  المؤتمرًا في و لضــــ  تســــي  لشــــرالدورة   هذه ع وشــــارك في2021األول/ديســــمبر 

ــاركات في الوثاق  ــاركين والمشــ ــل ع وترد قاام  المشــ  مرك  المراقب، وثالث ملظمات أو كاانات دولا  ذات صــ
A/CONF.236/2021/INF/3ع 

 ،الملدوب الداام لألردن لدى األمم المتحدة  ناابُ   2021ر  تشـــــــرين الثاني/نوفمب   29وافَتتح المؤتمر في   - 3
للقرار الذي اتخذته الدورة األول  لل  اللحو   وفقاً و   نااء  لن رااســـــــــــ  الدورة األول  للمؤتمرع  ، صـــــــــــدقي اليمو  

https://undocs.org/ar/A/CONF.236/2021/INF/3
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للمؤتمر ودلـا    ً ب الكوـيع رااســــــــــــــ يـ لصـــــــــــــ ت ر ـءالت كـا   ، أـيد المؤتم A/CONF.236/DEC.4الوارد في الوثاقـ   
لمؤتمرع وأدل  األمين اليـا  وراا  ا  ل  ترؤس    ، المـلدوب اـلداام للكوـيع ـلدى األمم المتحـدة، ملصـــــــــــــور اليتيبي 

 الدورةع  افتتاح   ى د ل الامعا  اليام  للدورة السادس  والسبيين، لبد هللا شايد )جماوري  ملديف(، بباانين  
 

 جديل األعمال يبرنامج العمل -با    
 ثـاناـ ،ال  تـهجـدول ألمـال دور ،  لقـب المالدظـات اتســــــــــــــتااللاـ   ،األول  جلســــــــــــــتـه  فيالمؤتمر    أقر - 4

 لل  اللحو التالي:، وذلك A/CONF.236/2021/1الوثاق     اغ  التي تتضملااءالص

 افتتاح المؤتمرع - 1 

  قرار تييين راا  المؤتمرع - 2 

 كلم  راا  المؤتمرع - 3 

 كلم  األمين اليا ع - 4 

 اليام عكلم  راا  الامعا   - 5 

  قرار جدول األلمالع - 6 

 التماد برنامج اليمفع - 7 

 التماد اللظا  الداألليع - 8 

 وثااق تفويض الممثلينع - 9 

 الملاقش  اليام ع - 10 

 الملاقش  المواضاعا ع - 11 

 اللظر في التقرير والتمادهع - 12 

 أي مسااف أألرىع - 13 

 األتتا  الدورةع - 14 

(ع  A/CONF.236/2021/2)  الثانا   لدورةليمف الالمؤتمر برنامج    التمدســـــــــــــاا، وفي الالســـــــــــــ  نف - 5
الراا ، تضــملع قاام    قدمااورق   ير رســما  واتفق المؤتمر لل  تلظام الملاقشــ  المواضــاعا  لل  أســاس  

 ع ير دصري  ءالمواضاع
 

 النظام الدااحي -جيم   
قرر المؤتمر في جلســته األول ، ريثما يتم التوصــف  ل  اتفاأل ناااي ءشــظن اللظا  الداأللي، المضـي   - 6
 يعألالل الدورة األول  للمؤتمر ءشظن اللظا  الداألل  ءه الرااس علل  أساس الباان الذي أدلفي ألماله  قدماً 

 الوثاقــ   ءــالصــــــــــــــاغــ  التي تتضــــــــــــــملاــا  التمــد المؤتمر في جلســــــــــــــتــه التــاســــــــــــــيــ  اللظــا  الــداألليو  - 7
A/CONF.236/2021/3ع 
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 ذات الصحة  الةكومية حضور المنظمات الديلية يكيانات األمم المتةدة يالمنظمات غير -دال   
دلوة لدد من الملظمات الدولا  وكاانات األمم المتحدة والملظمات  ول المؤتمر في جلســـته األقرر  - 8

ــل   ل  دضـــــــــــور الالســـــــــــات اليللا  للدورة ال  ير الحكوما  ــف  مراقب )انظر الوثاقتين   ثانا ذات الصـــــــــ ءصـــــــــ
A/CONF.236/DEC.1  وA/CONF.236/DEC.2ع) 

 
 الوثائق -ها   

ــ    - 9 ــادـــــ ــتـــــ مـ ــر  ــمـ ــؤتـ ــمـ الـ ــ   ــلـ لـ ــروضــــــــــــــــــــ   ــيـ ــمـ الـ ــق  ــااـ ــوثـــــ ــيالـ ــر   فـ ــمـ ــؤتـ ــمـ ــلـ لـ ــي  ــكـ الشـــــــــــــــــبـ ــع  ــوقـ ــمـ الـ
(https://meetings.unoda.org/meeting/me-nwmdfz-2021/ع) 
  

 يثائق التفوةض  -ثالثا  
ُقد ِّمع وثااق تفويض الممثلين وأســمال الممثلين الملاوبين والمســتشــارين، التي تصــدر  ما لن راا   - 10

الدول  أو راا  الحكوم  أو وزير الخارجا ،  ل  األمين اليا  للمؤتمر الذي أشـــار ءيد دراســـ  وثااق التفويض 
 :2021كانون األول/ديسمبر  3  ل   اي الواردة  ل  أنه 

ر ؤتمالم  ألضـــــــــالما يتيلق ءممثلي   ق تفويض رســـــــــما  ءالشـــــــــكف المملوب فيوردت وثاا  )أ( 
األردن، واإلمـــارات اليرباـــ  المتحـــدة، والكويـــع، ومصــــــــــــــر، والمغرب، والمملكـــ  اليرباـــ  :  ينالتـــالي   ســــــــــــــبيـــ ال

 ؛والامن السيودي ،

لع وثااق تفويض مؤقت  في )ب(    ين التالي األدد لشـــــر  ألضـــــال المؤتمرما يتيلق ءممثلي   ُأرســـــِّ
مذكرة شــفوي  أو     مبواســ لن طريق رســال  ءالفاك  من راا  الدول  أو راا  الحكوم  أو وزير الخارجا  أو  

ــداامــ  في نيويورك:   اإلســــــــــــــالماــ (، والبحرين، وتون ، والا اار،    - يران )جماوريــ   رســــــــــــــــالــ  من البيثــ  ال
 ؛ولمان، وقمر، وليباا، وموريتاناا والاماوري  اليربا  السوري ، ودول  فلسمين، واليراأل،

ما يتيلق  وثااق تفويض أو ميلومات أألرى في  ينالتالي   ســت الر  ؤتمالم ألضــاللم ترد من  )ج( 
تلقع األمان  اليام  مذكرة شـفوي  و   ع سـراايف، وج ر القمر، وجيبوتي، والسـودان، والصـومال، ولبلان:  مءممثليا
 ايال رســـف  ســـتُ تفويض الوثااق  بظن وفده و   ل كي شـــ بلان إلبال اا بت من ل  2021تشـــرين الثاني/نوفمبر   2مؤرأل   

 في الوقع الملاسبع

ــدول  -  11 الــ تفويض جماع  ــااق  اتفق المؤتمر لل  قبول وثــ ــا  للمؤتمر،  اليــ اقتراح األمين  ــال لل   وبلــ
ممثلي الدول  )أ( و )ب( ألاله، لل  أســــاس أن اللســــ  األصــــلا  لوثااق تفويض  10المشــــار  لياا في الفقرة 
ــار  لياا في الفقرة   ــار  لياا في الفقرة    10المشـ ــُتقد  ،   10)ب( وكذلك وثااق تفويض ممثلي الدول المشـ )ج( سـ

 ديثما انمبق ذلك، في أقرب وقع ممكنع
  

 عامة ال مناقشة  ال  - رابعا  

ع واسـتمع المؤتمر  ا في جلسـتاه الثانا  والثالث اوواصـلول  اليام  في جلسـته األ   ملاقشـ الالمؤتمر   أدب  - 12
 ،وتون  ،والمملك  اليربا  الســيودي   ،ولبلان  ،والبحرين  ،األردن ل  باانات أدل  باا ممثلو في جلســته األول  

   ل  باانات أدل  باا نا اث ع واستمع المؤتمر في جلسته الوالكويع  ،وقمر  ،واليراأل ،وجماوري   يران اإلسالما 

https://undocs.org/ar/A/CONF.236/DEC.1
https://undocs.org/ar/A/CONF.236/DEC.2
https://meetings.unoda.org/meeting/me-nwmdfz-2021/
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اســتمع المؤتمر في جلســته  ع و الاماوري  اليربا  الســوري ، ومصــرو دول  فلســمين،  و الا اار،  و موريتاناا،  ممثلو 
الثـالثـ   ل  باـانـات أدل  باـا ممثلو المغرب، والامن، والصــــــــــــــين، والمملكـ  المتحـدة لبريمـاناـا اليظم  وأيرللـدا  

ــا، واتتحاد الروســــي،   ، وملظم  دظر األســــلح   جا ووددة دلم تلفيذ اتفاقا  األســــلح  البيولو الشــــمالا ، وفرنســ
 الكاماااا ، والوكال  الدولا  للماق  الذري ع

  
 مواضيعية ال مناقشة  ال  - اامسا   

ــاعا  في جلســـــــ   أجرى  - 13 ــال الخامســـــــ ع وتبادل ممثلو    والراءي   الثالث ته  االمؤتمر ملاقشـــــــ  مواضـــــ ألضـــــ
 عالتاليالمواضاع المذكورة لل  اللحو  وجاات اللظر األولا  ءشظن  المؤتمر

رســماًا في  طار    فميفرصــ  مام  أللضــال المؤتمر لل  ءمثاء   ع الملاقشــ  المواضــاعا  الملظم ان كو  - 14
األولا  ءمريق  ملااا  ءشــــــظن القضــــــايا األســــــاســــــا  المتيلق  ءالتفاو   وجاات اللظر  تبادل   فمن أجالمؤتمر  
ــظن لل  ــك مل   قانونًا ءشـ ــال صـ ــلح  اللووي   نشـ ــامف في   ملمق  ألالا  من األسـ ــلح  الدمار الشـ و يرها من أسـ

 ع73/546لمقرر الامعا  اليام   وفقاً  الشرأل األوس 

جرت الملاقشـ  المواضـاعا  لل  أسـاس ورق   ير رسـما  من الراا  تضـملع قاام   ير دصـري   و  - 15
لكاماااا  اتلت امات األســــــــــاســــــــــا  المتيلق  ءاألســــــــــلح  اللووي  واو ءالمســــــــــااف، ءما في ذلك المباد  واألهدا ؛ 

تيريف التوضــــــــــــــاحــات و الشــــــــــــــفــا اــ  واألمن من ألالل تلفيــذ الميــاهــدة؛  و والبيولوجاــ ، ءمــا في ذلــك التحقق؛  
وتســـــوي   لفاذالبدل  الترتيبات المؤســـــســـــا  و و اتســـــتخدامات الســـــلما  والتياون الدولي؛ و والمشـــــاورات والتياون؛  

اسـتمرت المداوتت  و صـل ع  الألرى ذات األ افاالمسـ األملا ؛ و ات ضـمان ف التشـمي لت البروتوكوتت او الملازلات؛ 
ــا ا  إل  ةر اث  ي لضـــــــــو في المؤتمر  أل ه ياوزلل  أســـــــــاس أن  ــاع  ضـــــــ لملاقشـــــــــ   دراجاا ضـــــــــمن اأي مواضـــــــ
 ءشظن تلك القضايا في أي وقعع موجاات نظره وادط  ويو   واأن يكمللأللضال  يمكن أيضاً أنه المواضاعا ، و 

 
ةاة ااالياة م  األساااااااااحةاة النويةاة يأساااااااااحةاة الادماار الشاااااااااامال األار  في مبااد  يأهاداإ شنشاااااااااا  منق   

   األيسط  الشرق 

يلبغي أن تشـــــمف األهدا  األســـــاســـــا  للمياهدة تي ي  الســـــلم واألمن اإلقلاميين والدوليين من ألالل   - 16
 عودظرها تماماً  زال  األسلح  اللووي  وأسلح  الدمار الشامف األألرى في ملمق  الشرأل األوس  

ــال مياهدة ملمق  الشـــرأل األوســـ  لل  أســـاسو  - 17 ــاءي  من مياهدة لد    ما يلي:  يلبغي  نشـ المادة السـ
ــلح  اللووي  ــار األســــــــ ــ ، الذي ات  و   ؛انتشــــــــ مؤتمر كا ل ت يتا أ من نتااج  خذالقرار المتيلق ءالشــــــــــرأل األوســــــــ

؛ والفقرات ذات  1995وتمديدها لا  األطرا  في مياهدة لد  انتشـــار األســـلح  اللووي  تســـتيرا  المياهدة 
ــل  من الوثاق  الختاما  لمؤتمر   ــتيرا  المياهدة الصــ ــلح  اللووي  تســ ــار األســ األطرا  في مياهدة لد  انتشــ

  1999ناســــان/أبريف   30؛ والمباد  التوجياا  التي التمدتاا هيئ  ن   الســــالح في تقريرها المؤرخ 2010 لا 
 ح  اللووي عءشظن  نشال ملاطق ألالا  من األسل

أهما  انضـما   سـراايف  ل  المياهدة وضألضـا  جماع مرافقاا اللووي  أكد ألضـال المؤتمر من جديد و  - 18
األطرا  في  ، لل  اللحو المبين في الوثاق  الختاما  لمؤتمر  للضــمانات الشــامل  للوكال  الدولا  للماق  الذري 

، وشـــــددوا لل  أن القرار المتيلق 2000اهدة في لا  مياهدة لد  انتشـــــار األســـــلح  اللووي  تســـــتيرا  المي
نتشـار  ل  أجف  تالتي أدت  ل  تمديد مياهدة لد  االقرارات   مامول ت يتا أ من   اً ج ل كان ءالشـرأل األوسـ 
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ع ودثوا جماع ألضــال المؤتمر 1995مؤتمر اســتيرا  وتمديد مياهدة لد  اتنتشــار ليا   ير مســم  ألالل  
 تلفيذهع ودلوا جماع ألضال المؤتمر والمراقبينالتيايف ب لل  ضمان رك  في تقديم القرار  الدول الثالث المشاو 

ء نشـــال ملمق  ألالا  من أســـلح  الدمار الشـــامف في    الميلي  ل  المشـــارك  في الدورات المقبل  للمؤتمر أيضـــاً 
 الشرأل األوس  والمساهم  في تحقيق هدفهع

، ويلبغي  دة بوضـــــــــوح ومل م  قانوناً ضـــــــــال تااه المياهدة محد  أن تكون الت امات جماع األل  غيب ويل  - 19
  لاذه اتلت اماتع في المياهدة أن يمتثلوا تماماً  لضاللأل

ر لل  أنه  ألالٌل ءالحق  ير القابف للتصر  لاماع و  - 20  األلضاللا  في المياهدة ما يلبغي أن ُيفس 
  ءشــــــــــــــظناـا  ثو ءحضجرال  و المواد والميـدات والتكلولوجاـا اللوويـ  والكاماـاااـ  والبيولوجاـ   في الميـاهـدة في تموير  

المادة و   من مياهدة لد  اتنتشــــار، ، ءما يتوافق مع المادة الراءيأل را  الســــلما ا  اا فيواســــتخدام  ااوضنتاج
حق  لبغي أن ي ي و الحادي  لشـرة من اتفاقا  األسـلح  الكاماااا ، والمادة الياشـرة من اتفاقا  األسـلح  البيولوجا ع 

في أكبر قدر ممكن من تبادل الميدات والمواد والميلومات اليلما  لاماع األلضـــــــال في المياهدة المشـــــــارك  
في األ را   المواد والميـدات والتكلولوجاـا اللوويـ  والكاماـاااـ  والبيولوجاـ     ســــــــــــــتخـدا والتكلولوجاـ  من أجـف ا

ــلما ع  ــوو الســـــــــ ــلما  للمواد والميدات   هوقرارات   يلبغي ادترا  ألاارات كف لضـــــــــ ــتخدامات الســـــــــ في ماال اتســـــــــ
 والتكلولوجاا اللووي  والكاماااا  والبيولوجا ع

ــتخدا   يلبغي أن تيتر  المياهدة ءاليواقب اإلو  - 21 ــانا  والبيئا  الكارثا  التي قد تلام لن أي اســـــــــــ نســـــــــــ
أن تؤكد أن يلبغي  لألســلح  اللووي  أو الكاماااا  أو البيولوجا  والحاج   ل  ملع تكرار مثف هذه الفظااعع كما  

  ير مقبولع من قبف أي دول  أمرٌ   ااأو التاديد ءاستخدام لاا أي استخدا 

التي األســاســا   المياهدات الدولا    الذي تحظ  ءه  دلمالأن تؤكد من جديد   المياهدةديباج  ليمكن  و  - 22
ــلح  الكاماااا  واتفاقا   ــلح  اللووي  واتفاقا  األسـ ــار األسـ ــامف، مثف مياهدة لد  انتشـ ــلح  الدمار الشـ تتلاول أسـ

 األسلح  البيولوجا ع

 ملا  السال  في الشرأل األوس عثيرت نقم  مفادها أنه ت يلبغي رب  تلك المياهدة ءيأُ و  - 23
 

 االلتزامات األساسية المتعحةة باألسحةة النويةة يالكيميائية يالبيولوجية، بما في ذلك التةةق   

األســلح  اللووي  ءشــظن لل  ألضــاااا لد   جرال أءحاث  تحت م  يلبغي أن تتضــمن المياهدة الت امات - 24
 هاأو األتبار   ااأو تصلاي هاأو تموير  ،كاماااا  أو بيولوجا أو أي جااز متفار نووي آألر، وكذلك أي أسلح   

؛  ذكره أي مما ســـــــبق ولد  التماس أو تلقي المســـــــالدة في ؛ فياا تحكمأو ال  ااأو امتالك  اااأو اقتلا  ااأو تخ يل 
 عااأو تشااي لالمهذه األ من أي طر  آألر و  بااقي  ما في المسالدةمد يد  وأ

ــمن و  - 25 ــتحداث  دظر لل    فر   المياهدةيلبغي أن تتضــ أي ســــالح نووي أو جااز متفار نووي،  اســ
في أراضــي الدول األلضــال في المياهدة أو أي أقالام تخضــع لوتيتاا  ،أســلح  الدمار الشــامف األألرى  وكذلك
  اا خ يل أو ت  ااأو اســتالم هاأو لبور   ااأو نقل هاأو األتبار   ااأو تخ يل   تلك األســلح  واألجا ة أو  نتاج ،القضــااا 
البحر اإلقلامي أو    تشــمفل  لكت   الحظر  تدابير وســاعرح ت ع واقتُ تااأو أي شــكف آألر من أشــكال دااز   ااأو تركيب 

 المااه األرألبيلا  للدول األلضال في المياهدةع

ــلح   ور للمواد اللووي  أو  يرها من اللفايات التي تُ مر أي  المياهدة  يلبغي أن تحظرو  -  26  ال من األســــــــــ
 خضع لوتيتااعت المياهدة أو أي أقالام  فياللووي  لبر أراضي األلضال 
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المواد  اســــــــتخدا  ظن تحظر وتملع تحويفء األلضــــــــال في المياهدة   المياهدة أيضــــــــاً     ليلبغي أن تُ و  -  27
 أل را  لسكري  محظورةع في  قلام كف ملاا اللووي  والكاماااا  والبيولوجا 

للمواد اللوويـ  أو  يرهـا من اللفـايـات التي ُت ال من ور  مر أي  أيضـــــــــــــــًا  أن تحظر الميـاهـدة  يلبغي  و  -  28
 عاأللضال في المياهدة أو أي أقالام تخضع لوتيتاالبر أراضي األسلح  اللووي  

ر نف  الحقوأل واتلت امــات لكــف لضــــــــــــــو من يلبغي أن تكون أدكــا  الميــاهــدة  ير تميي يــ  وتوف ِّ و  -  29
 ألضااااع

الترتيـبات اـلدولـا  القـاامـ  األألرى  مع  اتزدواجـا  مـا يتيلق ـءالتحقق، يلبغي أن تتاـلب الميـاهـدة   فيو  -  30
ــكوك القاام ، ءما في  ــامل  للوكال  الدولا  للماق  الذري  ونظا    ااويمكن أن تيتمد لل  الصـــــــ ــمانات الشـــــــ الضـــــــ

 ملظم  دظر األسلح  الكاماااا ع الذي وضيتهالتحقق 

آلا  تحقق  قلاما  تســتكمال أنظم     نشــال المياهدة اللظر في  في أللضــاللأنه يمكن   رح أيضــاً واقتُ  -  31
 التحقق المتيددة األطرا  القاام ع

البروتوكول اإلضافي للوكال  الدولا  للماق  الذري ، لتقيد ءظدكا   لوجرى التظكيد لل  الماءع المولي   -  32
 التكلولوجاا اللووي  لأل را  السلما عء د و    ت لل أنه ت يمكن التباره شرطاً لل  و 
 

 ات يالمشايرات يالتعاين التوضية تعرةف    

يســـــاهم  دراج تياريف واضـــــح  للمصـــــملحات الرااســـــا  المســـــتخدم  في المياهدة وبروتوكوتتاا في  - 33
 التلفيذ الفيال للمياهدةع

ــلا ا  أو ال را ا  أو البحثا  األ را   ير المحظورة بوضـــوح لتشـــمف التدا  يريفيلبغي ت و  - 34 بير الصـ
 الحوادث اللووي  أو الكاماااا  أو البيولوجا ع وقو   أو المبا  أو الصيدتنا  أو أي تدابير مرتبم  ءملع

األراضـــي   من  ازاتالحا ما يتيلق بتيريف اإلقلام الذي تشـــمله المياهدة، اقُترح أن يشـــمف جماع  وفي - 35
  قلاما  والمااه األرألبيلا عوالمااه الداأللا  والبحار اإل

 علمياهدةل أدوات فيال  تسام في التلفيذ الفيال  ءمثاء  والتياون والمشاورات  اتيتبر التوضاحوتُ  - 36
 

 االستخدامات السحمية يالتعاين الديلي   

المواد والميـدات والتكلولوجاـات   حـداثت اســــــــــــــ تم التـظكيـد لل  أن الميـاهـدة يلبغي أن تـدلم الحق في  - 37
أل را  الســـــلما ع وشـــــمف ذلك  لادة التظكيد لل  الحق  ير ا  اا فيواســـــتخدام اللووي  والكاماااا  والبيولوجا 

ي ، وكذلك المواد الكاماااا  الماق  اللوو  في ماالث و البح  الر  جالقابف للتصـــــر  لأللضـــــال في المياهدة في  
 أل را  السلما  دون تميي عا في وضنتاجاا واستخداماا  ،والبيولوجا  والميدات والتكلولوجاا

ــدة    رســــــــــــــ ِّ ا يلبغي أن ت و  - 38 ــاهـ ــ الميـ ــات اليلماـ ــدات والمواد والميلومـ ــادل الميـ تبـ ــدر ممكن من   أكبر قـ
ــلما  ز شـــــير في هذا الصـــــدد  ل  أن المياهدة يلبغي أن تي  ِّ ع وأُ اهلل  وتلص   ،والتكلولوجا  لالســـــتخدامات الســـ

 لبيئ عءا مترف ِّقال لماق  اللووي اءع الماق  اللووي ، ت ساما ءاللظر  ل  طلاتستخدامات السلما   لفيفءا

ــتخدامات   - 39 ــكال اتســــ ــكف من األشــــ ــامل  لن يييق ءظي شــــ ــمانات الشــــ وتم التظكيد لل  أن تمبيق الضــــ
 المياهدة في هذا الصددع في أللضاللفواادها التلموي  أو يلتاك القرارات الساادي  السلما  المشرول  أو 
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ز الميــاهــدة تبــادل الميلومــات والتيــاون لضــــــــــــــمــان لــد  وقو  المواد والتكلولوجاــات يلبغي أن تي  ِّ و  - 40
 اللووي  والكاماااا  والبيولوجا  في أيدي الملظمات اإلجراما ع

المياهدة لل  أهما  اتسـتخدامات السـلما  للمواد والتكلولوجاات اللووي  والكاماااا   يلبغي أن تشـدد و  - 41
وقو   أو أي تدابير مرتبم  ءملع   ،والبيولوجا  في المااتت الصــلا ا  وال را ا  والبحثا  والمبا  والصــيدتنا 

  ى ثبع أناا ضروري عأي استخدامات سلما  أألر  في أو ،الحوادث اللووي  أو الكاماااا  أو البيولوجا 

م   ل  اتضـــــــمال  بدور رااســـــــي في تقاســـــــم ميارفاا البلدان المتقد ِّ  ةيمكن دلو   ،المياهدةوضـــــــمن  - 42
 لالستخدامات السلما ع الموجا  التكلولوجا و وتبادل الميدات والمواد والميلومات اليلما  

شـــــظناا أن تيرقف مشـــــاريع التياون  أنه يلبغي تالب أي تدابير مفروضـــــ  من مفاده وأُلرب لن رأي  - 43
اتســــــــــــــتخـدا     لل التيـاون اـلدولي   ف لل  لـد  لرقـل مـ يالمـدني مع البـلدان الـلامـا ، وأـنه يلبغي للميـاهـدة أن ت 

ــل ، تحع أي لر  من الظرو ، وفقاً  ــلمي للماق  اللووي  والتكلولوجاات األألرى ذات الصــ    الراءي  مادةلل الســ
 نتشارعتمن مياهدة لد  ا

 
 ذ يتسوةة المنازعات ا النف     د ب تيبات المؤسسية ي التر   

ــال هيئات - 44 ــظن  نشـــــــ ، مثف اجتما  االمياهدة وولاافءا   مرتبم مختلف  كانع هلاك لدة مقتردات ءشـــــــ
يمكن لاذه الايئات اإلشـــــــــرا  لل  تلفيذ  و المياهدةع    رااســـــــــتياأللضـــــــــال في المياهدة، واألمان ، ومؤتمر 

ــديالمياهدة، وال ــال في المياهدة، ولقد لااتمتثال حاتت لد  ال  تصــ ــيق تبادل الميلومات بين األلضــ ، وتلســ
 عءظدكا  المياهدة وبما يتسق ميااأي مسااف أألرى لماًل و دورات دوري ، 

تكون مســؤول  لن التلفيذ  و وطلا    تلســيق  اا  وطلا  تيمف كهيئ يلبغي أن تشــمف المياهدة تييين  و  - 45
 المياهدة وجاات التلسيق الوطلا  األألرىعالوطلي واتتصال بايئ  تلفيذ  

 
 بما في ذلك ضمانات األم  السحبية   ، البريتوكوالت   

غي  ب ل ي و ع  وجه كمفلل  أ  ادترا  المياهدة والتياون مياا  الدول الحاا ة لألســـــــلح  اللووي   لل   يلبغي - 46
ــاً  ــمف بروتوكوتت تحتوي لل  الت امات مل م  قانوناً  أيضـ ــتخدا   للدول الحاا ة   أن تشـ ــلح  اللووي  ءيد  اسـ لألسـ

لد  نشـر أو وضـع أسـلح  نووي  داألف  و المياهدة؛    في لضـالاألاألسـلح  اللووي  أو التاديد ءاسـتخداماا ضـد  
 الملمق ؛ ولد  تقديم أي مسالدة ألي  دول  في أي ألمال تحظرها المياهدةع

 
 المسائل األار  ذات الصحة   

التســــــــــــــوـي  الســــــــــــــلمـا  للمـلازلـات، والتيـديالت، والمـدة،   ا يلي:مـ   يلبغي أن تشــــــــــــــمـف أدكـا  الميـاهـدة - 47
واتنســــــحاب، والمرفقات، والتوقاع، والتصــــــديق، واتنضــــــما ، وبدل اللفاذ، والتحفظات، واإليدا ، واللصــــــو  

 عالحاا  ذات

 اقُترح أن تظف المياهدة ساري   ل  أجف  ير مسم عو  - 48

ــتلاداً  - 49 ــت   واســـــ ــلح   إلاألألرى  مياهدات ال  من خلصـــــــ  ل  الدروس المســـــ ــال ملاطق ألالا  من األســـــ نشـــــ
 عالمياهدةمن  لإلألمار ءاتنسحاب شاراً  12فترة ت تقف لن المياهدة  د ، يلبغي أن تحد ِّ اللووي 

 للمياهدةع اقُترح تييين األمين اليا  لألمم المتحدة وديياً و  - 50
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  في الفقرات ألاله، وافق المؤتمر لل  مواصــــــــل  ملاقشــــــــته، لل  بيل مباإلضــــــــاف   ل  المداوتت الو  - 51
 لقضايا التالا :لسبيف المثال ت الحصر، 

انضــــما  ألضــــال المؤتمر  ل  الصــــكوك القانونا  المتيددة األطرا  ذات الصــــل  ءظســــلح    (أ) 
 ؛الدمار الشامف

 ؛المياهدة بدل نفاذشروط  (ب) 

 ؛األسلح  البيولوجا آلا  التحقق من  (ج) 

الميقودة بين الـدول    اتالبروتوكول اللموذجي اإلضـــــــــــــــافي لالتفـاقـ و تـدابير التحقق األألرى   (د) 
 ؛والوكال  الدولا  للماق  الذري  من أجف تمبيق الضمانات

 ؛التدابير القسري  اتنفرادي  (ه ) 

 ؛أمان  المياهدة (و) 

 وديع المياهدةع (ز) 
  

 ات دير بي  ال   في ما   ة نجز م  األعمال ال  - سادسا  
ــا يتيلققرر المؤتمر - 52 ــالـــ   ، في مـ ــظلمـ ــا بين    هءـ ــ الـــ ألالل فترة مـ  دورات، لل  اللحو الوارد في الوثاقـ

A/CONF.236/2021/DEC.3:ما يلي ، 

لللظا  الداأللي للمؤتمر، لال  لامل ، مفتود  لاماع   وفقاً لشــ ، ءصــف   ير رســما ،  أن يُ  )أ( 
ــااف   ــلوي  للمؤتمر ءشــــــظن المســــ ــل  بين الدورات الســــ ــل  المداوتت ألالل الفترة الفاصــــ ــال المؤتمر، لمواصــــ ألضــــ

  كـانون األول/  22المؤرخ    73/546المتصــــــــــــــلـ  بوتيـ  المؤتمر، لل  اللحو الوارد في مقرر الامعاـ  اليـامـ   
 لل  أساس نتااج كف دورة سلوي  للمؤتمر؛، 2018ديسمبر 

أن ـيدلو راا  المؤتمر  ل  لـقد اللاـل  اليـامـل  ـبدلم من أمـاـن  المؤتمر، وأن تيـقد اللال    )ب( 
 اجتمالين لل  األقف ألالل كف فترة من فترات ما بين الدورات؛

 اا؛لالمأ أنه ياوز للال  اليامل  أن تقرر دلوة مراقبين وألبرال للمساهم  في  )ج( 

ــاملــــ  أن تقر ِّ  )د(  ــ  اليــ تقرير لن  أنــــه ياوز للالــ ــديم  تقــ ــا  ل  المؤتمر في دورتــــه المــــ أ ر  لاــ
 الالدق ع السلوي 

  
 لحديرة الثالثة   ةة التةضير األعمال  - سابعا  

ــته الياشــــرة، أن ُتيقد دورته الثالث  في الفترة من  - 53   تشــــرين الثاني/  18 ل   14قرر المؤتمر، في جلســ
 في مقر األمم المتحدةع 2022نوفمبر 

لتحضــــــير  ا فمن أج ااوداللراا ، ءالتشــــــاور مع ألضــــــال المؤتمر،  اأن يبذل  وافق المؤتمر لل  و  - 54
 للدورة الثالث ع

 

https://undocs.org/ar/A/CONF.236/2021/DEC.3

