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  الدورة الثانية
      ٢٠١٣مايو / أيار٣ -أبريل / نيسان٢٢جنيف، 

  توسيع نطاق تطبيق الضمانات يف الدول احلائزة لألسلحة النووية    
  

ــسالح        ــزع الـ ــشار ونـ ــدم االنتـ ــادرة عـ ــضاء مبـ ــن أعـ ــة مـ ــل مقدمـ ــة عمـ ــتراليا، (ورقـ أسـ
ــا، ــدا،       وأملاني ــيلي، وكن ــا، وش ــدا، وتركي ــة املتحــدة، وبولن ــارات العربي واملكــسيك، واإلم
  )واليابان وهولندا،

  
لكون اجلهود اليت تبذهلا كل من الدول احلائزة لألسـلحة النوويـة والـدول غـري                 تأكيدا  

احلائزة لألسلحة النووية مهمة لتحقيق نتائج فيما يتعلق مبجمل خطة عمـل مـؤمتر األطـراف يف            
  ،٢٠١٠معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام 

 بأن خطة العمل تدعو إىل توسيع نطـاق تطبيـق الـضمانات ليـشمل املنـشآت                 وتذكريا  
النووية السلمية يف الدول احلائزة لألسلحة النووية، يف إطار اتفاقات الـضمانات الطوعيـة ذات               
الصلة، باعتبار ذلـك إجـراء مـن إجـراءات عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة الـيت تتخـذها الـدول                        

  لنووية،احلائزة لألسلحة ا
  

  الغرض من ورقة العمل    
  :تقترح مبادرة عدم االنتشار ونزع السالح ما يلي  - ١

اســتعراض اإلجــراءات ذات الــصلة املتفــق عليهــا يف املــؤمتر االستعراضــي لعــام    )أ(  
 بشأن توسيع نطاق تطبيـق ضـمانات الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة يف الـدول احلـائزة           ٢٠١٠

  از القضايا الرئيسية اليت يتعني معاجلتها؛لألسلحة النووية، وإبر
اإلسهام يف تعزيز اجلهود اليت تبذهلا الدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة للتوصـل                 )ب(  

إىل تطبيق ضمانات الوكالة على نطـاق أوسـع يف الـدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة مـن خـالل                      
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أدنـاه، والنظـر يف االقتراحـات        ٩تشجيعها على حبث اخلطوات العملية املـشار إليهـا يف الفقـرة             
  .  أدناه١٢املبيَّنة يف الفقرة 

  
  معلومات أساسية    

  اإلجراء املتفق عليه لتوسيع نطاق تطبيق الضمانات يف الدول احلائزة لألسلحة النووية
يــدعو املــؤمتر إىل ”، حيــث ٣٠ علــى اإلجــراء ٢٠١٠اتفــق املــؤمتر االستعراضــي لعــام   - ٢

احلـائزة لألسـلحة     ات ليغطـي املنـشآت النوويـة الـسلمية يف الـدول             توسيع نطاق تطبيـق الـضمان     
الطرق املمكنـة اقتـصادا      النووية يف إطار اتفاقات الضمانات الطوعية ذات الصلة، وذلك بأكثر           

الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة،    واتساما بالطابع العملي، مع مراعاة حجم املوارد املتوافرة لدى        
والربوتوكوالت اإلضافية علـى الـصعيد العـاملي         يق الضمانات الشاملة    ويشّدد على وجوب تطب   

  .)١(“مبجرد إزالة األسلحة النووية متاما
  

  مبدأ الالرجعة
 حيـث شـجع املـؤمتر    ١٧ و ١٦ علـى اإلجـرائني    ٢٠١٠اتفق املؤمتر االستعراضي لعام       - ٣

عالن للوكالـة الدوليـة   علـى االلتـزام بـاإل   ”االستعراضي مجيـع الـدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة         
حسب االقتضاء، عن مجيـع املـواد االنـشطارية الـيت يقـّرر كـل منـها أهنـا مل تعـد              للطاقة الذرية،   

لألغراض العسكرية وأن إخضاع هذه املواد يف أقرب وقـت ممكـن عمليـا للتحقّـق مـن                   مطلوبة  
ــة املناســبة، و    جانــب  ــة أو غريهــا مــن آليــات التحقّــق الدولي ــة الدولي ــدول  الوكال اختــاذ تلــك ال

الســتخدام هــذه املــواد يف األغــراض الــسلمية ضــماناً لبقــاء هــذه املــواد خــارج نطــاق    ترتيبــات 
علـى دعـم   ”، وشجَّع يف هذا السياق مجيع الـدول         )١٦اإلجراء   (“العسكرية إىل األبد   الربامج  

ذريـة، ضـمانا    قانونـا، يف إطـار الوكالـة الدوليـة للطاقـة ال            وضع ترتيبـات حتقّـق مالئمـة وملزمـة          
االنشطارية اليت تقّرر كـل دولـة مـن الـدول احلـائزة لألسـلحة               لإلزالة اليت ال رجعة فيها للمواد       

  .)٢()١٧اإلجراء  (“لألغراض العسكرية النووية أهنا مل تعد مطلوبة 
  

__________ 

 مـن مبـادئ وأهـداف منـع االنتـشار ونـزع الـسالح النـوويني الـيت             ١٣ظهر هذا املفهوم ألول مرة يف الفقـرة           )١(  
، ١٩٩٥أقرها مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتـشار األسـلحة النوويـة السـتعراض املعاهـدة ومتديـدها عـام               

 NPT/CONF.2000/28 (٢٠٠٠ من الوثيقة اخلتامية للمؤمتر االستعراضي لعـام        ١٢ة  ومت توسيع نطاقه يف الفقر    
(Parts I and II. 

 .٢٠٠٠ من الوثيقة اخلتامية للمؤمتر االستعراضي لعام ٢٩جرى التشديد على أمهية هذا املفهوم يف الفقرة   )٢(  



NPT/CONF.2015/PC.II/WP.23  
 

13-28215 3 
 

  تنفيذ الضمانات مبوجب اتفاقات الضمانات الطوعية
وعية من حيث التفاصيل، فإن هلا مسـة        على الرغم من اختالف اتفاقات الضمانات الط        - ٤

حيـث تتعهـد كــل دولـة حـائزة لألسـلحة النوويــة بالـسماح للوكالـة الدوليـة للطاقــة         : مـشتركة 
الذرية بتطبيق الضمانات على املواد النووية، شريطة أن تظـل هـذه املـواد يف املنـشآت املدرجـة                   

لـك الدولـة املنـشآت املـذكورة مـن          يف قائمة تعدها الدولة احلائزة لألسلحة النووية وأال تزيـل ت          
بيد أن الضمانات يف إطار اتفاق الـضمانات الطوعيـة ال تطبـق             . قائمة املنشآت املقدمة للوكالة   

يف الواقع إال عندما ختتار الوكالة منشآت من القائمة املقدمـة، وُيجـرى االختيـار ضـمن نطـاق                   
  .املوارد احملدودة املتاحة للوكالة

 الــضمانات الطوعيــة للــدول احلــائزة لألســلحة النوويــة ســحب  وتتــيح بعــض اتفاقــات  - ٥
املواد النووية من األنشطة املضطلع هبا يف املنـشآت املعلنـة مبوجـب ضـمانات الوكالـة وإعادهتـا                   
لالستخدامات العسكرية، وإزالة منشآت من قائمة املنشآت إذا رأت الدول احلـائزة لألسـلحة              

 مبدأ الالرجعة، على حنـو مـا وافـق عليـه املـؤمتر ودعـا          وهذا ال يتفق مع   . النووية ضرورة لذلك  
  .٢٠١٠ من خطة العمل لعام ٢إليه يف اإلجراء 

  
  نطاق الربوتوكوالت اإلضافية ودورها

باإلضافة إىل ذلك، هناك اختالفـات بـني الربوتوكـوالت اإلضـافية الـيت تربمهـا الـدول                    - ٦
 املتعلقــة باملعاينــة التكميليــة مــن جانــب  احلــائزة لألســلحة النوويــة، مثــل االفتقــار إىل األحكــام  

ويف هذا الصدد، جتـدر اإلشـارة إىل أن املـؤمتر      . الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف بعض احلاالت      
 دعــا مجيــع الــدول احلــائزة لألســلحة النوويــة إىل إبقــاء نطــاق هــذه   ٢٠٠٠االستعراضــي لعــام 

، وقـد أدرج    ) مـن الوثيقـة اخلتاميـة      ٢٦انظـر الفقـرة     (الربوتوكوالت اإلضافية قيـد االسـتعراض       
 من القرار الذي اختذه املؤمتر العام للوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة يف    ١٨املفهوم ذاته يف الفقرة    

  ).GC(56)/RES/13 (٢٠١٢عام 
ــى أســاس الربوتوكــول         - ٧ ــوم عل ــيت تق ويالحــظ كــذلك أن الربوتوكــوالت اإلضــافية ال

 للطاقـة الذريـة، سـواء ُنفِّـذت مـن قبـل الـدول غـري احلـائزة                   اإلضايف النموذجي للوكالة الدوليـة    
ــة       ــا يف متكــني الوكال ــؤدي دورا هام ــة، ت ــدول احلــائزة لألســلحة النووي ــة أو ال لألســلحة النووي
الدولية للطاقة الذرية من كشف أي دليل على أنشطة انتشار األسلحة عـرب احلـدود والتـصدي                 

ــدول     ــورط اجلهــات مــن غــري ال ــا يف ذلــك ت ــه، مب ــوفري   ل ــة، ال ســيما مــن خــالل ت  يف دول ثالث
التصدير والعمليات النووية، فضال عن املعاينة التكميليـة        /املعلومات املتعلقة بسجالت االسترياد   

  .للمواقع املعنية
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  معاجلة فائض املواد النووية
 عـن   “فائـضة ”ة  فيما يتعلق مبواد نووية معينـة تعتربهـا الـدول احلـائزة لألسـلحة النوويـ                 - ٨
اجـة فيمـا خيـص االسـتخدامات العـسكرية، تتفـاوض الواليـات املتحـدة األمريكيـة واالحتــاد          احل

الروسي مع الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة بغيـة التوصـل إىل اتفـاق بـشأن التحقـق مـن برنـامج                       
 طنا مـن فـائض البلوتونيـوم الـصاحل لـصنع األسـلحة يف               ٣٤كل منهما للتخلص مما ال يقل عن        

ويتوقــع أن تــؤدي عمليــة . كــل منــهما واملــصنف علــى أنــه مل يعــد الزمــا لألغــراض العــسكرية 
التخلص من البلوتونيوم إىل حتويله إىل وقود مستهلك، وهو ما مينع بفعالية استخدامه يف صـنع                

  .األسلحة النووية
  

  هااملسائل اليت ينبغي معاجلت    
أخذا يف االعتبار األمهية املذكورة أعاله للسعي إىل توسيع نطاق تطبيق الـضمانات يف                - ٩

  :الدول احلائزة لألسلحة النووية، تقوم مبادرة عدم االنتشار ونزع السالح مبا يلي
  

  توسيع نطاق تطبيق الضمانات يف إطار اتفاقات الضمانات الطوعية والربوتوكوالت اإلضافية
ع كل دولة من الدول احلائزة لألسلحة النووية على حبث سـبل مواصـلة              تشجِّ  )أ(  

توسيع نطاق تطبيق الـضمانات علـى املنـشآت النوويـة الـسلمية إىل أقـصى حـد ممكـن، وذلـك                      
  :بوسائل منها

أو إعـــادة النظـــر يف اتفـــاق /اســـتعراض تنفيـــذ اتفـــاق الـــضمانات الطوعيـــة و   - ١  
 علـى مجيـع املـواد النوويـة الـيت تقـرر كـل            الضمانات الطوعية حبيث تنطبـق الـضمانات      

ــة أهنــا مل تعــد الزمــة لألغــراض العــسكرية       ــدول احلــائزة لألســلحة النووي ــة مــن ال دول
واملنــشآت ذات الــصلة الــيت توجــد فيهــا، علــى حنــو ال يــستثين هــذه املــواد مــن نطــاق   

  تطبيق الضمانات وال يعيدها لالستخدامات العسكرية؛
 للربوتوكول اإلضايف إلضافة تـدابري، عنـد الـضرورة،          استعراض النطاق احلايل    - ٢  

  مثل املعاينة التكميلية املنصوص عليها يف الربوتوكول اإلضايف النموذجي للوكالة؛
  

  صون املواد النووية الفائضة
تشجِّع الدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة الـيت مل تنظـر بعـد، عنـد حتديـد مـواد                       )ب(  

 عن احلاجة فيمـا خيـص االسـتخدامات العـسكرية، يف إخـضاع             “فائضة”نووية معينة على أهنا     
 لعملية حتقق جتريها الوكالة يف أقرب وقت ممكن عمليا، على أن تفعـل ذلـك،                “الفائض”هذا  

ترتيبــات ‘ ٢’اتفــاق الـضمانات الطوعيــة أو  ‘ ١’وذلـك علــى حنـو ال رجعــة فيـه، إمــا يف إطـار     
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 مـن املنـشآت املعلنـة أو عـدم          “لفـائض ا”منفصلة للسماح للوكالة بـالتحقق مـن عـدم سـحب            
  إعادة استخدامه ألغراض األسلحة النووية؛

ترحِّب يف هذا الصدد بتحرك الواليـات املتحـدة األمريكيـة واالحتـاد الروسـي                 )ج(  
   أعاله؛٨على النحو املذكور يف الفقرة 

  
  متويل الضمانات يف الدول احلائزة لألسلحة النووية

ة لألسـلحة النوويـة علـى حبـث الـسبل والوسـائل الكفيلـة               تشجِّع الدول احلائز    )د(  
بتمويــل الــضمانات يف الــدول احلــائزة لألســلحة النوويــة حبيــث يتــسىن للوكالــة إجــراء املعاينــة    
الالزمة وغريها من األنشطة املتصلة بالضمانات على النحـو املـشار إليـه يف الفقـرتني الفـرعيتني                  

  .فيذ الضمانات احلامسة األخرىأعاله دون املس بأولويات تن) ب(و ) أ(
  

  النتائج املفضية إىل عملية نزع السالح النووي وعدم االنتشار    
ما دام نطاق تطبيق الضمانات يف الدول احلائزة لألسلحة النوويـة جيـري توسـيعه فيمـا                   - ١٠

  املواد النووية أو املواد الناجتة عن عملية نزع السالح النووي، فـإن بـذل مزيـد                “فائض”خيص  
من اجلهود أو اختاذ مزيد من التدابري سيفضي أيضا إىل تعزيـز تطبيـق مبـادئ الالرجعـة وقابليـة                    
التحقق والشفافية فيما يتعلق بتنفيذ التزامات مجيع الدول األطـراف يف معاهـدة عـدم االنتـشار                 

ر  من خطـة عمـل املـؤمت       ٢برتع السالح النووي، وهي املبادئ اليت مت االتفاق عليها يف اإلجراء            
  .٢٠١٠االستعراضي لعام 

ومن شأن هذه اجلهود اليت تبذهلا الدول احلائزة لألسـلحة النوويـة أن تكَمِّـل تعهـدات                   - ١١
الدول غري احلائزة لألسلحة النووية باختاذ مزيـد مـن التـدابري ملنـع االنتـشار النـووي، وال سـيما                     

  .ار النوويإبرام بروتوكوالت إضافية، مما يسهم كذلك يف تعزيز عدم االنتش
  

  ٢٠١٥املضي قدما حنو املؤمتر االستعراضي لعام     
مـــــن منظـــــور تـــــشجيع توســـــيع نطـــــاق تطبيـــــق الـــــضمانات يف الـــــدول احلـــــائزة     - ١٢

  :النووية لألسلحة
ستقدم كل دولة حائزة لألسلحة النوويـة، باسـتخدام منـوذج موحـد لإلبـالغ                 )أ(  

، تقريـرا  ٢٠١٠ملؤمتر االستعراضي لعـام   من خطة عمل ا٢١يتم االتفاق عليه يف إطار اإلجراء     
، املقـرر عقـدها يف عـام     ٢٠١٥إىل الدورة الثالثة للجنـة التحـضريية للمـؤمتر االستعراضـي لعـام              

. ، عــن حالــة تنفيــذها خلطــة العمــل، مبــا يف ذلــك اإلجــراءات املــذكورة يف هــذه الورقــة٢٠١٤
يـة علـى أن تـشري إىل مـشروع          وعند وضع هذا النموذج، تشجَّع الدول احلائزة لألسـلحة النوو         
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، الــذي اقترحتــه مبــادرة عــدم )، املرفــقNPT/CONF.2015/PC.I/WP.12انظــر (منــوذج اإلبــالغ 
، ٢٠١٥االنتشار ونزع السالح يف الدورة األوىل للجنة التحضريية للمـؤمتر االستعراضـي لعـام     

  ؛٢٠١٢اليت عقدت يف عام 
 تبحـث كـل دولـة مـن الـدول           تقترح مبادرة عدم االنتشار ونـزع الـسالح أن          )ب(  

احلائزة لألسلحة النووية السبل والوسـائل الكفيلـة بتمويـل توسـيع نطـاق تطبيـق الـضمانات يف                   
الــدول احلــائزة لألســلحة النوويــة، مبــا يف ذلــك التمويــل مــن خــارج امليزانيــة املقــدم مــن الــدول 

يف النمـوذج املوحـد يف      احلائزة لألسلحة النوويـة إىل الوكالـة، وأن تقـدم تقاريرهـا عـن املـسألة                 
  .٢١إطار اإلجراء 
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