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تقرير رئيس اهليئة الفرعية الثانية   
عمـال بالواليـة املنصـوص عليـها يف الوثيقـة NPT/CONF.2000/DEC.1، يقـــدم رئيــس 
اهليئة الفرعية ٢ التقرير التايل إىل رئيس اللجنة الرئيسـية الثانيـة. ومل يتـم التوصـل إىل توافـق يف 
اآلراء بشأن بعض عناصر هـذا التقريـر. وتـرى اهليئـة الفرعيـة، رغـم ذلـك، أن التقريـر يشـكل 

أساسا جيدا إلجراء املزيد من املشاورات. 
وألغراض هذه املشاورات، توجه عناية املؤمتر إىل الوثائق التالية: 

صياغـة مقترحـة مقدمـة مـن أعضـــاء حركــة بلــدان  NPT/CONF.2000/MC.II/SB.II/CRP.2

عــدم االحنيــاز األطــراف يف معــاهدة عــدم انتشـــار 
األسلحة النووية إىل اهليئة الفرعية الثانية 

ورقة غرفة اجتماع مقدمة إىل اهليئـة الفرعيـة الثانيـة  NPT/CONF.2000/MC.II/SB.II/CRP.3

من مصر 
ورقة غرفة اجتماع مقدمة إىل اهليئـة الفرعيـة الثانيـة  NPT/CONF.2000/MC.II/SB.II/CRP.5

من تونس باسم جمموعة الدول العربية 
ورقة غرفة اجتماع مقدمة إىل اهليئـة الفرعيـة الثانيـة  NPT/CONF.2000/MC.II/SB.II/CRP.6

من مجهورية إيران اإلسالمية 
ورقة غرفة اجتماع مقدمة إىل اهليئـة الفرعيـة الثانيـة  NPT/CONF.2000/MC.II/SB.II/CRP.7

من جنوب أفريقيا 
ورقة غرفة اجتماع مقدمة إىل اهليئـة الفرعيـة الثانيـة  NPT/CONF.2000/MC.II/SB.II/CRP.8

من الواليات املتحدة األمريكية 
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فيما يتعلق بالشرق األوسط وبتنفيذ قرار عام ١٩٩٥ املتعلق بالشرق األوسط: 
 

يؤكـد املؤمتـر أمهيـة القـرار املتعلـق بالشـرق األوسـط الـذي اعتمـده مؤمتـر االســتعراض  - ١
والتمديد لعام ١٩٩٥. ويعترف بـأن القـرار ال يـزال سـاريا إىل أن تتحقـق أهدافـه ومقـاصده. 
وهذا القرار الــذي اشـتركت يف تبنيـه الـدول الوديعـة وهـي االحتـاد الروسـي واململكـة املتحـدة 
لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية والواليـات املتحــدة األمريكيــة يعتــرب عنصــرا أساســيا يف 

األساس الذي استند إليه متديد املعاهدة إىل أجل غري مسمى دون تصويت يف عام ١٩٩٥. 
ـــر تــأكيد تــأييده لغايــات وأهــداف عمليــة الســالم يف الشــرق األوســط  ويعيـد املؤمت - ٢
ويعتــــرف بأن اجلهــــود املبذولة يف هذا الصدد، فضـال عـن اجلـهود األخـرى، تسـهم يف مجلـة 
ما تسهم، يف إنشاء منطقة خالية من األسـلحة النوويـة وغريهـا مـن أسـلحة الدمـار الشـامل يف 

الشرق األوسط. 
ويعيـد املؤمتـر تــأكيد أمهيــة حتقيــق االنضمــام الشــامل إىل املعــاهدة يف وقــت مبكــر.  - ٣
ويرحب املؤمتر يف هذا الصدد بانضمام مجيع األعضاء اجلدد منـذ مؤمتـر االسـتعراض والتمديـد 

لعام ١٩٩٥. 
ويالحــظ املؤمتــر أنــه بانضمــام هــؤالء األعضــاء، بــاتت مجيــع دول منطقــة الشـــرق  - ٤
األوسـط، باسـتثناء إسـرائيل، دوال أطرافـا يف معـاهدة حظـر انتشـار األسـلحة النوويـة. ويدعــو 
ـــع مرافقــها النوويــة حتــت الضمانــات  املؤمتـر إسـرائيل إىل االنضمـام إىل املعـاهدة، ووضـع مجي

الكاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
ويعيد املؤمتر تأكيد ضرورة قبول مجيع الـدول يف الشـرق األوسـط علـى الفـور تطبيـق  - ٥
كامل ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية علـى مجيـع أنشـطتها النوويـة وفقـا للمـادة الثالثـة 
من املعاهدة وكتدبري هام لبنـاء الثقـة فيمـا بـني مجيـع دول املنطقـة وكتعزيـز للسـلم واألمـن يف 
سياق إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية. ويالحظ املؤمتر القلق الـذي أثارتـه الفقـرة ٥٦ 
ـــة أمــور، إىل أن تســع دول أطــراف يف  مـن تقريـر اللجنـة الرئيسـية الثانيـة، الـيت تشـري، يف مجل
الشرق األوسط مل تربم بعد اتفاقات الضمانات الشاملة مع الوكالة. وحيـث املؤمتـر مجيـع هـذه 

الدول على إنفاذ هذه االتفاقات بأسرع وقت ممكن. 
ويرحب املؤمتر بالـربوتوكول اإلضـايف الـذي أبرمـه األردن وحيـث علـى بـدء نفـاذه يف  - ٦
وقـت مبكـر. ويشـجع املؤمتـــر ســائر الــدول يف الشــرق األوســط الــيت مل تــربم أو تنفــذ بعــد 
الربوتوكوالت اإلضافية بوصفها خطوات إجيابية حنـو حتقيـق التطبيـق الشـامل لنظـام ضمانـات 
ـــام، مــىت أصبــح نــافذا  الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، إىل القيـام بذلـك. وسيشـكل هـذا النظ
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بالكامل، إسهاما رئيسـيا يف إنشـاء منطقـة يف الشـرق األوسـط ميكـن التحقـق بفعاليـة مـن أـا 
خالية من أسلحة الدمار الشامل. 

ويكرر املؤمتر تأكيد دعوة مجيع الدول يف الشـرق األوسـط إىل اختـاذ خطـوات عمليـة  - ٧
يف املنتديات املناسبة دف إحراز تقدم يف مجلـة أمـور منـها إنشـاء منطقـة يف الشـرق األوسـط 
ميكـن التحقـق بفعاليــة مــن أــا خاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل ومــن األســلحة النوويــة 
والكيميائيـة والبيولوجيـة ومـن أنظمـة إيصاهلـا، وإىل االمتنـاع عـن اختـاذ أي تدابـري حتــول دون 
حتقيق هذا اهلدف. ويف هذا اال، يالحظ املؤمتر بارتياح قيام اجلمعية العامـة، للعـام العشـرين 
على التوايل، باعتماد قرار دون تصويـت يقـترح إنشـاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف 

الشرق األوسط. 
وحيث املؤمتر الدول يف الشرق األوسط على أن تنظر يف اختاذ خطوات مؤقتـة مالئمـة  - ٨
ذات طابع عملي، ريثما تتحقق أهداف القـرار املتعلـق بالشـرق األوسـط بكاملـها. وميكـن أن 
تبدأ هذه اخلطوات باختاذ تدابري بناء الثقة فيما يتعلق بإنتاج املواد االنشطارية واملسـاءلة عنـها، 

والضمانات النووية واإلعالنات األحادية الطرف. 
وتيسريا إلنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمـار الشـامل يف الشـرق األوسـط يف وقـت  - ٩
مبكر، حيث املؤمتر مجيع الدول يف الشـرق األوسـط الـيت مل توقـع وتصـادق بعـد علـى معـاهدة 

احلظر الشامل للتجارب النووية، على القيام بذلك. 
ويالحظ املؤمتر اإلمجاع الذي اعتمدت به هيئة نزع السالح التابعة لألمـم املتحـدة يف  - ١٠
دورا لعام ١٩٩٩ املبادئ التوجيهية املتعلقة بإنشاء منـاطق خاليـة مـن األسـلحة النوويـة علـى 
أساس االتفاقات اليت يتـم التوصـل إليـها حبريـة فيمـا بـني دول املنطقـة املعنيـة. ويالحـظ املؤمتـر 
ـــة يف  أيضـا أن املبـادئ التوجيهيـة للهيئـة تشـجع علـى إنشـاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النووي

الشرق األوسط، وكذلك على إقامة مناطق خالية من مجيع أسلحة الدمار الشامل. 
ويؤكد املؤمتر جمـددا دعـوة مجيـع الـدول األطـراف يف معـاهدة عـدم انتشـار األسـلحة  - ١١
النووية، وال سيما الـدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة، إىل إبـداء تعاوـا وبـذل قصاراهـا ـدف 
ـــة مــن األســلحة النوويــة  كفالـة قيـام األطـراف يف املنطقـة يف وقـت مبكـر بإنشـاء منطقـة خالي
وغريهـا مـن أسـلحة الدمـار الشـامل وأنظمـة إيصاهلـا، يف الشـــرق األوســط. ويالحــظ املؤمتــر 
بارتيـاح اإلعـالن الـذي أصدرتـه الـدول اخلمـس احلـائزة لألســـلحة النوويــة الــذي تؤكــد فيــه 

التزامها بالقرار املتعلق بالشرق األوسط الذي اعتمد عام ١٩٩٥. 
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ويسلم املؤمتر بضرورة رصد تنفيذ القرار املتعلق بالشرق األوسط لعـام ١٩٩٥ بصفـة  - ١٢
مستمرة. ويوافق املؤمتـر يف هـذا الصـدد علـى ضـرورة إتاحـة وقـت معـني الجتماعـات اللجنـة 

التحضريية ومؤمترات االستعراض هلذا الغرض. 
وال يزال املؤمتر مقتنعا بــأن امتثـال مجيـع األطـراف جلميـع أحكـام املعـاهدة هـو شـرط  - ١٣

أساسي ملنع انتشار األسلحة النووية وغريها من األجهزة التفجريية النووية األخرى. 
ويالحظ املؤمتر البيان الذي أدىل به ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف ٩ أيـار/مـايو  - ١٤
ـــراق ميتثــل  ٢٠٠٠ أثنـاء املناقشـات، بـأن الوكالـة غـري قـادرة علـى �تقـدمي أي تـأكيد بـأن الع
امتثاال كامال اللتزاماته املتعلقة بالضمانات، أي أنه ليس هناك أي حتويل للمواد النووية املعلـن 
عنها عن أغراضها األصلية ليس هناك وجود ملـواد غـري معلـن عنـها.�ويالحـظ املؤمتـر كذلـك 
أن املدير العام للوكالة ذكر يف رسالته املؤرخة ١٠ نيســان/أبريـل ٢٠٠٠ واملوجهـة إىل رئيـس 
جملـس األمـن (S/2000/300)، أن �الوكالـة غـري قـادرة علـــى تقــدمي أي تــأكيد بشــأن امتثــال 
العراق اللتزاماته مبوجب قرارات جملس األمن ذات الصلة�. ويـهيب املؤمتـر بـالعراق االمتثـال 
ـــات املــربم بــني العــراق والوكالــة واللتزاماتــه  امتثـاال كـامال اللتزاماتـه مبوجـب اتفـاق الضمان
مبوجــــب قــــرارات جملــــس األمـــــن ٦٨٧ (١٩٩١) و ٧٠٧ (١٩٩١) و ٧١٥ (١٩٩١) و 

 .(١٩٩٤) ١٢٨٤
وفيما يتعلق جبنوب آسيا والقضايا اإلقليمية األخرى: 

يؤكد املؤمتر أن نزع السالح النووي وعدم انتشار األسـلحة النوويـة مهـا أمـران يعـزز  - ١٥
بعضهما بعضا. 

ويالحظ املؤمتر أن التفجريات النووية اليت أجرا اهلند وباكستان مـن بعدهـا يف أيـار/  - ١٦
مايو ١٩٩٨ كانت من أسباب القلــق الـدويل البـالغ، وهـو يناشـد البلديـن اختـاذ مجيـع التدابـري 
املنصوص عليها يف قرار جملس األمن ١١٧٢ (١٩٩٨)، ووفقا ملعاهدة عـدم انتشـار األسـلحة 
ـــا النوويــة، ال تتمتعــان مبركــز الــدول  النوويـة، فـاهلند وباكسـتان، بصـرف النظـر عـن جتارم

احلائزة لألسلحة النووية. 
ويهيب املؤمتر باهلند وباكسـتان االنضمـام إىل معـاهدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة  - ١٧
باعتبارمهـا مـن الـدول غـري احلـائزة لألسـلحة النوويـة وحيـث الدولتـني علـى إخضـاع مرافقــهما 
النووية للضمانات الشاملة للوكالة. ويهيب املؤمتر أيضا بالدولتني تعزيز تدابــري التصديـر لديـها 
ملراقبة عدم انتشار التكنولوجيات واملـواد واملعـدات الـيت ميكـن اسـتخدامها يف إنتـاج األسـلحة 

النووية ويف أنظمة إيصاهلا. 
ويالحظ املؤمتر أن اهلند وباكستان أعلنتا عن وقف إجـراء املزيـد مـن التجـارب وعـن  - ١٨
عزمهما على االلتزام بتعـهدات قانونيـة تقضـي بعـدم إجـراء مزيـد مـن التجـارب النوويـة، عـن 
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طريـق توقيـع معـاهدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة واملصادقـة عليــها. ويــهيب املؤمتــر بكــال 
الدولتني توقيع املعاهدة، وفقا لتعهداما ذا الشأن. 

ويعـرب املؤمتـر عـن االرتيـاح ملـــا أعربــت عنــه اهلنــد وباكســتان مــن عزمــهما علــى  - ١٩
املشــاركة، يف إطــار مؤمتــر نــزع الســالح، يف التفــاوض بشــأن اتفاقيــة حتظــر إنتــــاج املـــواد 
االنشـطارية املسـتعملة يف األسـلحة النوويـة وغريهـا مـن األجـهزة التفجرييـة النوويـة األخـــرى. 
وإىل حـني إبـرام صـك قـانوين، يـهيب املؤمتـر بكـال البلديـن احـترام وقـف إنتـــاج هــذه املــواد. 
ويناشـد املؤمتـر هـــاتني الدولتــني االنضمــام إىل الــدول األخــرى، يف الســعي احلثيــث إىل بــدء 
املفاوضات بشأن هذه القضية يف وقت مبكر، بـروح إجيابيـة وعلـى أسـاس واليـة متفـق عليـها 

من أجل التوصل إىل اتفاق يف وقت مبكر. 
ويالحظ املؤمتر بقلق أنه، بالرغم من أن مجهورية كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة ال تـزال  - ٢٠
طرفا يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما زالت غـري 
قادرة على التحقـق مـن صحـة وكمـال اإلعـالن األويل الـذي قدمتـه مجهوريـة كوريـا الشـعبية 
الدميقراطية عن املواد النووية، وهي غري قادرة بالتايل على اخللوص إىل عدم حتويل مواد نوويـة 
ــــا الشـــعبية  يف هــذا البلــد عــن أغراضــها األصليــة. ويتطلــع املؤمتــر إىل وفــاء مجهوريــة كوري
الدميقراطية بعزمها املعلـن علـى االمتثـال الكـامل التفـاق الضمانـات الـذي أبرمتـه مـع الوكالـة 
والذي ال يزال ملزما وساريا. ويؤكـد املؤمتـر أمهيـة قيـام مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة 
باختـاذ اإلجـراءات الكفيلـة باحلفـاظ علـى مجيـع املعلومـات الضروريـة للتحقـق مـن موجوداـــا 

األولية، وإتاحتها للوكالة. 
 


