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 الدورة السبعون
 )أ( من القائمة األولية* 98البند 

معاهـدة ظرـإ تنتـا      نزع السالح العام الكامل:
املـــواال اطنرـــألاراة ألنـــإال ةـــن  األ ـــ حة     

    النوواة أو األجهزة املتفجإة النوواة األخإى
وميني املعين بتقدمي توةيات برأن اجلوانـ  الـمي نكـن    فإاق اخلرباء احلك  

أن تسهم يف وض  معاهدة حلرإ تنتا  املواال اطنرـألاراة ألنـإال ةـن     
األ  حة النوواـة أو األجهـزة املتفجـإة النوواـة األخـإى  الون التفـاول       

 برأن املعاهدة
  

 مذكإة من األمني العام  
ــإ ف     ــ  تقإا ــل في ــأن تي ــام ب ــق اخلــرباء احلكــوميني املعــين بتقــدمي   اترــإا األمــني الع إا

توةيات برأن اجلوان  المي نكن أن تسهم يف وضـ  معاهـدة حلرـإ تنتـا  املـواال اطنرـألاراة       
ألنإال ةن  األ ـ حة النوواـة أو األجهـزة املتفجـإة النوواـة األخـإى  الون التفـاول برـأن         

 .  67/53ة العامة من قإار اجلمعي 3املعاهدة. وقد أنرئ هذا الفإاق عمال بالفقإة 

 
 

 * A/70/50. 

http://undocs.org/ar/A/70/50
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 موجز 
اعــإل هــذا التقإاــإ املقــديم مــن فإاــق اخلــرباء احلكــوميني املنرــأ عمــال بقــإار اجلمعيــة   
ــة  ــش نراء اخلــرباء برــأن       67/53العام ــبني ربت  ــق  وا ــا الفإا ــمي أجإاه ــداوطت ال تفاةــيلا امل

عاهـدة وتعارافهـا   جوان  من املعاهدة  وط  يما ت ك املتع قة بالتإابط الـدانام  بـني نألـال امل   
ومتأل بات التحقق منها يف املسـتقبل واطلتزامـات القانونيـة والتإتيبـات املة سـية املإتبألـة  ـا         

 ا تنتاجات الفإاق وتوةيات . واقدم
وأكــد الفإاــق مــن جداــد أن معاهــدةج ارــإ تنتــا  املــواال اطنرــألاراة ألنــإال ةــن     

ــة   ــإة النوواـ ــزة املتفجـ ــة أو األجهـ ــ حة النوواـ ــا  األخـــإى األ ـ ــة قانونـ انبغـــ  أن تكـــون م زمـ
ــر ــا   وأن  الو يقــة          ون ــا وبرــكل فع ــها الولي ــإاا ونكــن التحقــق من ــدالة األف ــة ومتع متييزا

CD/1299     متثِّـل أنسـ  أ ـاك نكـن أن ناسـتند تليـ           فضال عن الوطاـة الـوارالة فيهـا  ط تـزا
سـالح  وأن هـذا الو يقـة     لعند بدء املفاوضات املقب ة الون مزاد مـن التـأخر يف مـةمتإ نـزع ا    

ــا أ ــر  ــك التقإاــإ  تتــيا ل مفاوضــني تمكانيــة توجيــ  اطنتبــ      كم اا تىل مجيــ  جوانــ   يف ذل
يف ذلك نألاقها  بغإل النرإ فيها. واتفق الفإاق ع ى أن معاهدةج من هذا القبيـل   املعاهدة  مبا

عــدم اطنترــار عــا خ خــا خ مــن األ ــ حة النوواــة ويف  نكــن أن تســهم برــكل عم ــ  يف تقامــة
 جبمي  جوانب   وبركل أعم  يف تعزاز األمن العامل .

واتفق اخلرباء ع ـى أن تقإاـإهم واملـداوطت الـمي ارتكـز ع يهـا نكـن أن متثِّـل مإجعـا           
رــأن تبــإام معاهــدة يف املســتقبل.  قيِّمــا ل ــدو  وانبغــ  أن ترــكل مــورالا مفيــدا ل مفاوضــني ب 

من املعاهـدة    ب أو تتباان فيها اآلراء برأن اجلوان  الإئيسيةتدال التقإاإ اجملاطت المي تتقارو
مبا يف ذلك ت ك الـمي قـد اوجـد برـأيا فيـش وا ـ  مـن وجهـات النرـإ والـمي قـد اتـا  تىل             

 املزاد من البحوث التقنية و/أو الع مية المي من  أيا أن تساعد املفاوضني.
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 تصداإ بق م األمني العام  
 67/53اجتم  فإاق اخلرباء احلكوميني الـذ  أنرـأت  اجلمعيـة العامـة مبوجـ  قإارهـا        

من أجل تقـدمي توةـيات برـأن اجلوانـ  الـمي نكـن أن تسـهم يف وضـ  معاهـدة حلرـإ تنتـا             
املواال اطنرألاراة ألنإال ةن  األ  حة النوواة أو األجهـزة املتفجـإة النوواـة األخـإى  الون     
التفاول برأن املعاهدة  يف جنيش أ ناء أرب  الورات ا ـتغإق  كـل منـها أ ـبوعني يف عـام       

 .2015 و 2014
وا تم  الفإاق تىل عإول قّدمها خرباء برأن فائفة من اجلوان  احملتمـل أن ترـم ها    

ورالت تىل األمـني العـام يف    ونرـإ الفإاـق أاضـا يف اآلراء الـمي     قد تربم يف املستقبل املعاهدة المي
الولــة مــن الــدو  نــر األعضــاء يف الفإاــق ومــن اطاــاال األورو          17الــإالوال املت قــاة مــن   

ــإ ــإام معاهــدة يف        Add.1و  A/68/154 )انر ــال وا ــ  بــأن تب ــال ع ــى نأل ــان هنــاف اتف (. وك
 املستقبل انبغ  أن ارل من بني أولواات اجملتم  الدويل املعين مبن  اطنترار ونزع السالح.

اخلـرباء  تن   نقـل    وارر تقإاإ الفإاق تىل عـدال مـن املسـائل الـمي كانـ  نراء معرـم       
نراء مجي  اخلرباء  مترـا ة برـأيا تىل ظـد كـبر. وكانـ  هنـاف أاضـا مسـائل أبـدا  برـأيا           

 بينما تباان  املواقش كثرا برأن عدال ق يل من املسائل. عدة وجهات نرإ ربت فة
وبإجإاء ا يل قائم ع ـى احلقـائق ويااـد مـن ظيـي السيا ـات برـأن مجيـ  جوانـ            
تعـز  عمـل املفاوضــني    ارـكل تقإاـإ الفإاـق قيمـة مضـافة       الـمي قـد تـربم يف املسـتقبل     املعاهـدة 

 طظقا برأن املعاهدة.
وقد ظدال الفإاُق مةمتَإ نزع السالح باعتبارا أنس  يفل إلجـإاء املفاوضـات املقب ـة.     

ا الون مزاد من التـأخر  بإنـامع عمـل متوا نـا اتـي       ومإة أخإى  أظُي املةمتإ ع ى أن اعتمد
 بدء املفاوضات يف وق  مبكإ يف ضوء اط تنتاجات املفيدة المي قدمها الفإاق.

وأنتنم هذا الفإةة أل كإ الإئيسة  السـفرة تا يسـا نـولربك )كنـدا(  ومجيـ  اخلـرباء        
 ع ى عم هم الدؤوب  الذ   يكون مإجعا مفيدا ل مفاوضني يف املستقبل.

http://undocs.org/ar/A/68/154
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 كتاب اإلظالة  
اإ فإاق اخلـرباء احلكـوميني املك  ـش بتقـدمي توةـيات برـأن       ارإفين بأن أظيل في  تقإ 

اجلوان  المي نكن أن تسهم يف وضـ  معاهـدة حلرـإ تنتـا  املـواال اطنرـألاراة ألنـإال ةـن          
األ  حة النوواـة أو األجهـزة املتفجـإة النوواـة األخـإى  الون التفـاول برـأن املعاهـدة. وقـد          

والوطاــة الــوارالة فيهــا. واتــألش الفإاــق الــذ   CD/1299ُأعــدي هــذا التقإاــإ ا ــتناالا تىل الو يقــة 
 من اخلرباء اآلتية أمساؤهم:67/53من قإار اجلمعية العامة  3أنرأا األمني العام عمال بالفقإة 

 )األرجنتني( فونانميالسيدة مارايال  
 تالارة املنرمات الدولية مسترارة

 و ارة اخلارجية و ةون العباالة
 

 اليا()أ تإ كوانالسيد جون  
 )الدورات من الثانية تىل الإابعة(

 السفر واملمثل الدائم أل تإاليا لدى 
 جنيش ى مةمتإ نزع السالح يفمكت  األمم املتحدة ولد

 
 )أ تإاليا( وولكوتالسيد بيتإ  

 )الدورة األوىل(
 السفر واملمثل الدائم أل تإاليا لدى 

 شجني ولدى مةمتإ نزع السالح يفمكت  األمم املتحدة 
 

 )الربا ال( نالفاو ال  كرو السيد جواو مار ي و  
 زع السالح والتكنولوجيات احلسا ة عبة ن رئيس

 و ارة العالقات اخلارجية
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 )كندا( نولربكالسيدة تا يسا  
 مساعدة نائ  الو اإ

 فإع الرإاكات من أجل اطبتكار يف التنمية
 ة والتجارة والتنمية الكنداةو ارة اخلارجي

 
 )الصني(  نيجيان  السيد 

 البعثة الدائمة ل صني لدى مكت  األمم املتحدة  مسترار
 ولدى املنرمات الدولية األخإى يف جنيش

 
 )اجلمهوراة التريكية( مركسباورالسيد ميرا   

 تالارة عدم اطنترار مداإ
 مكت  الدولة لرةون السالمة النوواة

 
 )مصإ( ع  السيد ظسام الدان  

 زع السالح ةون ن  فر  مداإ
 و ارة اخلارجية

 
 )فن ندا( هينوننيالسيد أويل  

 مإكز ب فإ ل ع وم والرةون الدولية  ميل أقدم
 ك ية كينيد  يف جامعة هارفارال 

 د   الوطاات املتحدة األمإاكيةكمربا
 

 )فإنسا( ميريل -  يمونهوك  - السيد جان 
 نيشالسفر واملمثل الدائم لفإنسا لدى مةمتإ نزع السالح  ج
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 )أملانيا( هومهانالسيدة كإاستيان  
  عبة اداد األ  حة النوواة ونزع السالح وعدم اطنترار رئيسة

 و ارة اخلارجية اطااالاة األملانية
 

 )هنغاراا( كوروم السيدة جوالا   
 )الدورة األوىل(

 املمث ة اخلاةة لو اإ اخلارجية والتجارة لرةون 
 م اطنتراراداد األ  حة ونزع السالح وعد

 و ارة اخلارجية والتجارة
 

 )هنغاراا( مولنارالسيد جيورج   
 )الدورات من الثانية تىل الإابعة(

 السفر واملمثل اخلاص لو اإ اخلارجية والتجارة 
 لرةون اداد األ  حة ونزع السالح وعدم اطنترار

 و ارة اخلارجية والتجارة
 

 )اهلند( جيلالسيد أماندا   ينغ  
 تإفمر أمني

  عبة  ةون نزع السالح واألمن الدويل
 و ارة الرةون اخلارجية

 
 )اهلند( فنكاتش فارماالسيد ال. ب  

 مناوب خبر
 السفر واملمثل الدائم ل هند 

 لدى مةمتإ نزع السالح  جنيش
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 )تندونيسيا( رامشيانتوالسيد نند   
 األمن الدويل ونزع السالح مداإ

 و ارة اخلارجية
 

 )تاألاليا( مانفإاد  السيد جيوفاين 
 و ارة اخلارجية  فر

 
 )اليابان(  والاالسيد أكيو  

  فر ومساعد خاص لو اإ اخلارجية
 

 )كا اخستان(  هانتيكنيالسيد تيمور  
 جلنة املإاقبة الذراة والتحكم يف الألاقة نائ  رئيس
 و ارة الألاقة

 
 )املكسيك( كارفاهلوالسيدة برط  

 )الدورة األوىل(
 سترارة اخلاةة املعنية باملسائلواملالسفرة 

 املتع قة باألمن ونزع السالح وعدم اطنترار
 األفإاا وظقول اإلنسان مكت  نائ  الو اإ ل رةون املتعدالة

 أمانة و ارة اخلارجية
 

 )املكسيك( لوموناكوالسيد خورخ   
 )الدورة الثانية(

 السفر واملمثل الدائم ل مكسيك لدى 
 ولدى املنرمات الدولية األخإى يف جنيش مكت  األمم املتحدة
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 )املكسيك( بينتاالو كولي السيد روالراغو  
 )الدورتان الثالثة والإابعة(

 مسترار أقدم معين برةون األمن الدويل ونزع السالح
 ل رةون املتعدالة األفإاا وظقول اإلنسان مكت  نائ  الو اإ
 أمانة و ارة اخلارجية

 
 ندا()هول ال  ك رفالسيد بيي   

  فر متجو 
 و ارة اخلارجية

 
 )نيجراا( أوالادابياالسيد تروكا ف.  

 الرةون املتعدالة األفإاا يف أفإاقيا تالارة  فر ومداإ
 و ارة اخلارجية

 
 )مجهوراة كوراا( بارفالسيد تال  

 )الدورتان األوىل والثانية(
  عبة نزع السالح وعدم اطنترار مداإ

 و ارة اخلارجية
 

 )مجهوراة كوراا( اونغ كوون السيد اون 
 )الدورتان الثالثة والإابعة(

  عبة نزع السالح وعدم اطنترار مداإ
 و ارة اخلارجية

 
 )اطااال الإو  ( أوليانواالسيد ميخائيل ت.  

 تالارة عدم اطنترار واداد األ  حة مداإ
 و ارة اخلارجية
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 )جنوب أفإاقيا( ك إمناوهان  السيد 
 ح وعدم اطنترار ةون نزع السال مداإ

 تالارة العالقات الدولية والتعاون الدويل
 

 )أوكإانيا( ا ترينكوالسيد فولوالنر  
  فر أوكإانيا لدى اطااال الإو  

 
 )املم كة املتحدة لرباألانيا العرمى وأاإلندا الرمالية( روطندالسيد ما يو  

 الح  جنيشحدة لدى مةمتإ نزع السالسفر واملمثل الدائم ل مم كة املت
 

 )الوطاات املتحدة األمإاكية( تاربهارتالسيد جيفإ   
 مكت  الرةون املتعدالة األفإاا والرةون النوواة مداإ

 وكالة اداد األ  حة والتحقق واطمتثا 
 و ارة اخلارجية

 
ــاالة       ــة مــن مــواف  األمانــة العامــة ل مــم املتحــدة  بقي قــد ت قــى الفإاــق مســاعدة فع ّي
 ــتفاال مــن املرــورة والــدعم التقنــيني املتخصصــني ال ــذان قــدمهما مــارف فينــو  فونــغ  وا تافــور

وبافيل بوالفيغ من معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح. وقد اجتمـ  الفإاـق  الـذ  كـان     
ظجم  كبرا بركل نر معتاال ليكون  امال وليعكس التمثيـل اجلغـإايف العـاال  برـكل أمثـل       

 ا  رعااة األمم املتحدة. 2015 و 2014ال  عام  يف جنيش ملدة مثانية أ ابي  خ
وقـد ُأنرـئ الفإاـق لتـوفر ميـا  نكـن أن تـدور فيـ  مناقرـة جدّاـة وموضـوعية برــأن             

مجي  العناةإ املمكن أن تتضمنها املعاهدة  وط  يما يف ال عـدم الرـإوع يف أ  مفاوضـات    
ة السـاظقة مـن الـدو  األعضـاء     ظىت اآلن يف مةمتإ نزع السالح  م  أن ت ك ه  رنبة األن بي

يف األمم املتحدة ع ى مدى السنوات العرإان املاضية. وجنا الفإاـق يف أالاء مهمتـ  املتمث ـة يف    
تجــإاء تقيــيم مو ــول اعتمــد ع ــى احلقــائق  ظيــي أنــ    اتــإف جانبــا أ  مســألة مــن املســائل   

الفإاـدة ل فإاـق مثـاط    املألإوظة. واركل اطلتزام بـإجإاء ظـوار ظقيقـ  الـذ  أبدتـ  العضـواة       
 اتذ  ب  املنتداات األخإى املتعدالة األفإاا لعدم اطنترار النوو  ونزع السالح.
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واهدا تقإاإ الفإاق تىل تر اال املفاوضني يف املعاهدة  بو ـائل منـها اداـد اجملـاطت      
 وجهـات  يف المي اوجد فيها تقارب كبر يف اآلراء والألإاقة المي نكنهم  ا معاجلـة اطخـتالا  

الـمي قـد    النرإ. وتدال التقإاإ أاضا املسائل المي اتا  تىل املزاد مـن األاـاث التقنية/الع ميـة أو   
تألواإاة من  أيا أن تسـاعد املفاوضـني. ويف    تتأل   وض  تدابر تضافية لبناء الثقة و/أو بنوال

فهــم أفضــل  الرــإوا املث ــى   ــُيقإأ التقإاــإ ع ــى نألــال وا ــ   و يســاعد ع ــى التوةــل تىل 
 ل مسائل الإئيسية املألإوظة.

وقد بإهن عمل الفإاق بوضوح ع ى ا تمإار قيمـة هـذا املعاهـدة  الـمي ط تـزا  متثـل        
نررا منألقيا ملعاهدة احلرإ الرامل ل تجارب النوواة. وط اسـعنا تط أن نأمـل أن ُاتـإجم  ـدال     

واضـحا برـكل خـاص أ نـاء      األمإ الـذ  كـان   -اطهتمام والزخم الذ  نرأ عن عمل الفإاق 
تىل أعمــا   -اإلظافـات الـمي قدمتـها رئيســة الفإاـق تىل مـةمتإ نـزع الســالح واجلمعيـة العامـة         

 م مو ة وتىل بدء املفاوضات الون مزاد من التأخر.
 وقد ف   منِّ  الفإاق أن أقدم تليكم بامس  هذا التقإاإ الذ  اعُتمد باإلمجاع. 

 نولربك( تا يسا توقيع)
 الفإاقرئيسة 
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 مقدمة وعإل عام ل مع ومات األ ا ية -أوط  
تس يما من  بالدور األ ا   ل مواال اطنرألاراة يف ةن  األ ـ حة النوواـة أو األجهـزة     - 1

التفـاول برـأن معاهـدة     اجملتمـ  الـدويل منـذ أمـد فواـل تىل      ىاملتفجإة النوواـة األخـإى   ـع   
اطنترـار النـوو  ونـزع السـالح النـوو .       ارإ انتاجها هلـذا األنـإال كو ـي ة لتعزاـز عـدم     

والواق  أن اإل ارات األوىل تىل قيمة وضإورة مثـل هـذا املعاهـدة اعـوال تارإهـا تىل أكثـإ مـن        
عاما  وا تمإ تعزاز هذا الإ الة منذئذ ع ى نألـال وا ـ  وبرـكل منـترم. وقـد  ـ م         60

اطنرــألاراة ل  ــ حة  اجلمعيــة العامــة  مــن بــني هي،ــات أخــإى  بضــإورة ظرــإ تنتــا  املــواال   
زع ـالنوواة أو نرها من األجهزة املتفجإة النوواة خال  الورهتـا اط ـتثنائية األوىل املكإ ـة لنـ    

طم  48/75( ويف العداــد مــن قــإارات اجلمعيــة العامــة  مبــا يف ذلــك القــإار   1978الســالح )
التحقـق منـها   عقـد معاهـدة نـر متييزاـة ومتعـدالة األفـإاا  نكـن        ”(  الذ  العا تىل 1993)

. ووافق مةمتإ نـزع السـالح ع ـى هـذا الوطاـة يف تقإاـإ منسـق  اخلـاص املـةر           “الوليا وفع يا
(  وأعيـد تأكيـدها طظقـا يف قـإار  املـةمتإ بإنرـاء هي،ـتني        CD/1299) 1995نذار/مارك  24

ــإعيتني ــل هــذا املعاهــدة يف عــام      ف ــى مث ــاول ع  ــام 2009و  1998ل تف   2000. ويف ع
األفإاا يف معاهدة عـدم انترـار األ ـ حة النوواـة تىل التفـاول ع ـى مثـل هـذا         الع  الدو  

مـ  مإاعـاة أهـداا كـل مـن نـزع السـالح النـوو  وعـدم          ”املعاهدة يف مـةمتإ نـزع السـالح     
ـــ   “اطنترــار النــوو  ــ  العم يــة ال   وهــ  الــدعوة الــمي ه  داــدها يف  13  كجــزء مــن خألوات

الســالح النــوو  الــمي اعتمــدها مــةمتإ األفــإاا يف  مــن خألــة العمــل برــأن نــزع 15اإلجــإاء 
 .(1)2010معاهدة عدم انترار األ  حة النوواة ط تعإال املعاهدة عام 

  واتسـاقا مـ  اهلـدا املتمثـل يف ترـجي  الـزخم البنـاء ل مضـ  قـدما          2012ويف عام  - 2
ات  ف بــ   ــذا املســألة  وتســ يما بــأن مــةمتإ نــزع الســالح   ابــدأ بعــد مثــل هــذا املفاوضــ   

  أن انرـــئ فإاقـــا اتـــألش مـــن خـــرباء 67/53اجلمعيـــة العامـــة تىل األمـــني العـــام  يف قإارهـــا 
ظكوميني مك فا بتقدمي توةيات برأن اجلوان  المي نكـن أن تسـهم يف وضـ  معاهـدة حلرـإ      
ــة     ــإة النوواـ ــة أو األجهـــزة املتفجـ ــن  األ ـــ حة النوواـ ــواال اطنرـــألاراة ألنـــإال ةـ تنتـــا  املـ

ــة    (2)األخــإى ــوارال بيايــا فيهــا  الون التفــاول برــأيا.     CD/1299يف ضــوء الو يق ــة ال والوطا

__________ 

  الو يقـة  2010انرإ مةمتإ األفإاا يف معاهـدة عـدم انترـار األ ـ حة النوواـة ط ـتعإال املعاهـدة يف عـام          (1) 
(؛ اجمل ــــد األو   اجلــــزء األو   NPT/CONF.2010/50 (Vols. I-III)اخلتاميــــة  اجمل ــــدات األو  تىل الثالــــي )

 هاء. الفإع
توخيـا ل بسـافة والون اإلخـال      “معاهـدة ”أو  “املعاهـدة ”ارار تليها هنـا طظقـا يف مواضـ   ـىت بوةـفها       (2) 

 بالركل النهائ  ل معاهدة.
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واجتم  فإاق اخلرباء ع ى مدى أرب  الورات مدة كل منها أ ـبوعان يف جنيـش خـال  عـام      
الولة اإاعـى يف اختيارهـا التمثيـل اجلغـإايف      25. ومش   العضواة خرباء من 2015 و 2014
 العاال .

  اعمـل الفإاــق ع ـى أ ــاك توافـق اآلراء  وهــو    67/53عيـة العامــة  ووفقـا لقــإار اجلم  - 3
انعكــس يف تقإاــإ األمــني العــام الــذ  تضــمين نراء الــدو  األعضــاء برــأن هــذا املوضــوع      مــا
(A/68/154وراعى الفإاق .)     ضـا وت قـى   وف ـ  أا   عم ية النرإ السـابقة يف مثـل هـذا املعاهـدة

تظافــات نــر رمسيــة مــن كث ــ  الوكالــة الدوليــة ل ألاقــة الذراــة  ومنرمــة ظرــإ األ ــ حة           
الكيميائية  واألمانة الفنية املةقتـة ملنرمـة احلرـإ الكامـل ل تجـارب النوواـة. و ـعى الفإاـق تىل         

لكـبرة  ب وك الرجة عالية من التفصيل والتدقيق  وانص  التإكيز ع ى اآل ار القانونية والتقنيـة ا 
املتإتبة ع ى اجلوان  املخت فة ل معاهدة  مـ  مإاعـاة السـيال األو ـ  الـذ   ـيندر  فيـ  مثـل         

بإمتــ   اــبني تفاةــيل مناقرــات  هــذا الصــك. ولــذا فــإن هــذا التقإاــإ  الــذ  انبغــ  النرــإ تليــ 
الفإاق  واصش فائفة من نراء اخلرباء  واعإل ا تنتاجات الفإاق وتوةـيات . واعتقـد اخلـرباء    

مفيــدة ل مفاوضــني ع ــى معاهــدة يف   “عالمــات تر ــاال”أن أفكــارهم نكــن أن تكــون مبثابــة  
 املستقبل  الون املساك باملواقش الوفنية.

  
 أهداا املعاهدة - انيا  

مـن   ومقصد واضحني ل معاهدة  وهو مـا    ط الفإاق الضوء ع ى أمهية اداد هدا - 4
التعاراش ذات الص ة ومتأل بات التحقـق ومـا   و دة أن  تر اال املفاوضني يف اداد نألال املعاه

 اإتبط بذلك من التزامات قانونية.
ومثة توافق يف اآلراء ع ـى أنـ  انبغـ  ل معاهـدة تنرـاء ظرـإ م ـزم قانونـا  نـر متييـز             - 5

الوليــا وفع يــا ع ــى تنتــا  املــواال اطنرــألاراة ل  ــ حة    ومتعــدال األفــإاا  نكــن التحقــق منــ  
أن احلرـإ  باإلضـافة    (3)ن األجهزة املتفجإة النوواـة. ورأى خـرباء عداـدون   النوواة أو نرها م

أظكام املعاهدة املتع قة بالتحقق  نكن أن اسهم يف اجلهوال املبذولـة ملنـ  اطنترـار النـوو       تىل
 ونزع السالح النوو   وأن اإ   أ ا ا عم يا لبذ  املزاد من جهوال نزع السالح.

__________ 

  فإاقــا 67/53مـن أجــل كفالــة التمثيـل اجلغــإايف العــاال  وتنـوع اآلراء  أنرــأت اجلمعيــة العامـة  يف قإارهــا      (3) 
مألولة. وهلذا السب   تضافة تىل رنبتـ  يف أن انقـل بدقـة مـدى التفصـيل الـذ        أو   من املعتاال اجتم  لفتإة 

ــل           ــارات مث ــن نراء أعضــائ  )با ــتخدام عب ــبر ع ــل يف التع ــق يجــا اتمث ــد الفإا ــ  مناقرــات   اعتم اتســم  ب
(  وهو مـا   ُاقصـد منـ  تر ـاء  ـابقة أو املسـاك بوطاـة العمـل         “الق يل”  “بعض”  “الكثر”  “أن  ”

 اك توافق اآلراء المي أناف  اجلمعية العامة الفإاق  ا.ع ى أ 

http://undocs.org/ar/A/68/154
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ــض اخلــرباء تىل    - 6 ــ  بع ــا       وذه ــإ اإلنت ــدة أاضــا  باإلضــافة تىل ظر ــ  ل معاه ــ  انبغ أن
اجلداـــد  الســـع  تىل منـــ  أ   اـــاالة يف كميـــة املـــواال اطنرـــألاراة املخصصـــة لال ـــتعما  يف  
األ  حة النوواة أو نرها من األجهزة املتفجإة النوواـة. و ـعإ اخلـرباء أاضـا أنـ  نكـن اقيـق        

ات اوال وجهة اط تخدام والنقـل واطقتنـاء   وقش الزااالة عن فإاق تالرا  أظكام ارإ عم ي
يف جهـوال نـزع السـالح     ألنإال يرورة  وكذلك بركل منفصل عن فإاق كفالة الالرجعة

ــة        ــات القانوني ــ  لاللتزام ــدور التكمي  ــا ومســتقبال. وأ ــار خــرباء نخــإون تىل ال ــة ظالي املبذول
 ات احلرإ الصـإاا نـر ضـإوراة   القائمة يف احلد من ت ك األنرألة  وبالتايل ذهبوا تىل أن عم ي

اخلاص باملعاهـدة. ورأى الـبعض أن مفهـوم وقـش      ن هذا املخاوا  يعاجلها نرام التحققتتذ 
الزااالة ط نكن أن تعز ا  وى معاهدة تتصدى ل مواال اطنرألاراة املوجوالة  ـ فا مـن خـال     

ر ملـا تـدث يف   وض  خط أ اك لتقييم اوال وجهة اط تخدام  وبالنسبة ل بعض اآلخإ  معيا
املستقبل من ختفيضات. وأ ار بعـض اخلـرباء تىل أن مفهـوم وقـش الزاـاالة افتقـإ تىل الوضـوح        

 .وقد اكون من الصع  تإمجت  يف معاهدة  أو أن  ط انألبق  وى ع ى اإلنتا  يف املستقبل
ورأى بعـض اخلــرباء أنــ  انبغــ  ل معاهــدة كـذلك أن تعــاا اإلنتــا  الســابق مــن املــواال    - 7
ــواال اطنرــألاراة         ا ــن امل ــعيا تىل احلــد م ــك   ــا  وذل ــدة ذاهت ــاملعد احملــدال يف املعاه طنرــألاراة ب

املوجــوالة  ــ فا املتاظــة إلنتــا  املزاــد مــن األ ــ حة النوواــة أو نرهــا مــن األجهــزة املتفجــإة    
وا أن  لن اكون بو   املعاهدة  يف نيـاب ت ـك التـدابر  ط أن متضـ      أور .النوواة و/أو ت التها

وط أن توفإ ظوافز مالئمة لالنضـمام تىل   قدما بزنع السالح النوو  بركل فعا  ط رجعة في 
املعاهدة. وذه  خرباء نخإون تىل أن هذا األهداا ط تتألابق مـ  فهمهـم ل وطاـات الـوارالة     

ــة  48/75يف القــإار  ــدعم    CD/1299طم ويف الو يق ــد تســفإ عــن معاهــدة ط اقــق ال   وأيــا ق
املـواال اطنرـألاراة يف املسـتقبل     تنتـا    تكون قاب ة ل تحقق منها بفعاليـة. وقـالوا تن  الكايف أو ط

ل معاهـدة. وذهـ  الـبعض تىل أنـ  مـن األفضـل تنـاو  اإلنتـا           وظدا انبغ  أن اكون خاضـعا 
ــزع الســالح       ــة و/أو يف  ــيال مفاوضــات ن ــدابر فوعي الســابق برــكل منفصــل مــن خــال  ت

 املستقبل. يف
ــد  - 8 ــد اداـ ــاو       وعنـ ــإورة أن اتنـ ــق تىل ضـ ــار الفإاـ ــدها  أ ـ ــدة ومقصـ ــدا املعاهـ هـ

ــزع        ــوو  ون ــ  اطنترــار الن ــة ملن ــ  اجلهــوال األو ــ  املبذول املفاوضــون يف املســتقبل التفاعــل م
الســالح النــوو   والــذ  ارــمل  وفقــا لــبعض اخلــرباء  اطتســال مــ  اطلتزامــات والصــكوف    

 هذا الصدال ع ى أن  انبغـ  ل معاهـدة اإل ـهام يف    القانونية القائمة. و دال الكثر من اخلرباء يف
تنفيذ معاهـدة عـدم انترـار األ ـ حة النوواـة  مبـا يف ذلـك املـاالة الساال ـة منـها. ورأى بعـض            

ــل هــذا املعاهــدة   ــة اكــون مــن  ــأيا أن تفضــ  تىل      اخلــرباء أن مث ُانرــإ تليهــا كخألــوة انتقالي
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نخـإون أيـا ُترـكِّل جـزءا مـن تفـار مـن         التفاول طظقا ع ى اتفاقية ل   حة النوواة. وأكـد 
التدابر املتداخ ة الإامية تىل اقيق نزع السالح النوو . و عإ خـرباء ق ي ـون أنـ  انبغـ  النرـإ      
تىل املعاهدة يف  يال اجلهوال املبذولة مـن أجـل تعزاـز اط ـتقإار الـدويل وأنـ  انبغـ  أن تسـتند         

ملنقــوص ل جميــ . وذهــ  خــرباء ق ي ــون تىل أن املعاهــدة تىل مبــدأ اقيــق األمــن املعــز  ونــر ا 
الكــثر مــن الفوائــد املتوخــاة عنــد اقتــإاح هــذا املعاهــدة قــد اققــ  بالفعــل يف ضــوء الوقــش     
اطختيار  الذ  قإرا بعض كبار منتج  املواال اطنرـألاراة واطنضـمام ع ـى نألـال وا ـ  تىل      

الفوائـد املـذكورة تتع ـق فقـط     معاهدة عـدم انترـار األ ـ حة النوواـة. ورأى بعـض اخلـرباء أن       
بعدم اطنترار. والعا بعض اخلرباء تىل اختاذ يع أضيق ت اء وض  أهداا املعاهدة  اإكـز ع ـى   

طم  و ـدالوا ع ـى    48/75عدم اطنترار جبميـ  جوانبـ   مبـا اتسـق مـ  قـإار اجلمعيـة العامـة         
ملـواال اطنرـألاراة   أمهية وجوال ةك قائم بذاتـ  اتضـمن ظرـإا نكـن التحقـق منـ  ع ـى تنتـا  ا        

 ل   حة النوواة أو نرها من األجهزة املتفجإة النوواة.
  

 اخلصائص العامة واملباالئ األ ا ية ل معاهدة - الثا  
ــة     - 9 ــق ميــدالا أن الو يق ــا ط    CD/1299أكــد الفإا ــوارالة فيه ــة ال ــوالوطا ــاك ت زاطن األ 

لـمي  ـتجإى يف مـةمتإ نـزع السـالح       األكثإ مالءمة الذ  انبغ  اط تناال تليـ  يف املفاوضـات ا  
ظسبما ذكإ يف تقإاإ  انون  أن تتيحا ل مفاوضـني أن األإظـوا ع ـى بسـا        وأن من  أيما

 البحي مجي  جوان  املعاهدة  مبا يف ذلك نألاقها.
واتفق اخلرباء ع ى أن املعاهدة المي نكـن التحقـق منـها الوليـا وفع يـا هـ  معاهـدة مـن          - 10

مو ـول بـ  بـأن مجيـ  الـدو  األفـإاا متتثـل طلتزاماهتـا مبوجـ  املعاهـدة.            أيا توفر ضـمان  
واضاا تىل ذلك أن  انبغ  ل معاهدة اطلتزام مببدأ عدم التمييز  بو ائل مـن بينـها مـا تتضـمن      
مــن أظكــام برــأن النألــال والتعــاراش والتحقــق. واتفــق اخلــرباء ع ــى أن املعاهــدة تكــون نــر   

تزاماهتا بالتساو  ع ى مجي  الدو  األفـإاا. وأقـإ أن ـ  اخلـرباء بـأن      متييزاة تذا ما انألبق  ال
اطلتزامـات قـد تتنـوع وفقـا      الو ائل )مثل األالوات والتقنيات( المي جيإ   ا التحقق من هـذا 

ل مإافق املوجوالة يف أ  الولة فإا  وذلك ألنـإال مـن بينـها مإاعـاة املع ومـات احلسا ـة        
معاهـدة ارـى باملصـداقية. ورأى بعـض اخلـرباء أن مبــدأ      ولكـن هـذا التحقـق ضـإور  لوضـ       

عدم التمييز انبغ  أن اإم  أاضـا تىل تصـحيا أوجـ  عـدم املسـاواة املتصـورة يف معاهـدة عـدم         
انترار األ  حة النوواة فيما اتع ـق باطلتزامـات املتع قـة بالضـمانات. و  اوافـق نخـإون ع ـى        

معاهدة تإمـ  تىل معاجلـة عناةـإ موجـوالة يف      أن وجوال أوج  عدم املساواة ت ك أو ذهبوا تىل
 تكون بالضإورة متييزاة. قد قائمة معاهدات ونرم أخإى
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وكــان مثــة تأايــد قــو  ل نــهول مببــدأ الالرجعــة يف املعاهــدة )أ  أن تكــون املعاهــدة     - 11
فإاقــا ذا ا ــاا واظــد(  ايــي اســتحيل التإاجــ  عــن اخلألــوات املتخــذة إلخضــاع املــواال           

ة واملإافـق الـمي قــد ُتسـتخدم يف تنتاجهـا ل تحقـق الــدويل ألنـإال املعاهـدة )برــإ         اطنرـألارا 
اطتفال ع ى معـاار لهنيـاء  مثـل ترـعي  املـواال اطنرـألاراة أو وقـش ترـغيل مإفـق(. وذهـ            

 بعض اخلرباء أاضا تىل أن  انبغ  أن اسإ  مبدأ الالرجعة ع ى تدابر نزع السالح.
ــن اخلــربا    - 12 ــثر م ــإب ك ــدة يف  اــاالة      وأع ــل ل معاه ــدور احملتم ــداإهم ل  ء أاضــا عــن تق

الرفافية والثقة بني الدو . و عإ بعض اخلرباء كذلك بأن أ الي  وأالوات وتقنيـات التحقـق   
الـمي تضـعها املعاهــدة وتألبقهـا نكــن أن تسـهم يف منهجيـة أو ــ  ل تحقـق مــن نـزع الســالح         

  األفـإاا  مبـا يف ذلـك ت ـك الـمي لـداها       أن اطلتزامات  تنألبق بالتساو  ع ى مجي  الدو تذ
 ظاليا مإافق نوواة نر خاضعة ل ضمانات.

  
 النرإ يف اجلوان  احملتم ة ل معاهدة والتفاعالت الدانامية فيما بينها -رابعا  

تتمثل اجلوان  الإئيسية ل معاهدة يف النألـال والتعـاراش والتحقـق  واوجـد بـني هـذا        - 13
بأنــ   ــيتعني ع ــى املفاوضــني يف املســتقبل  الاناميــة. والفإاــق مقتنــ اجلوانــ  عالقــات متبااللــة 

تقداإ الألإاقة المي اة إ  ا أ  تغير يف أظد اجلوانـ  ع ـى اجلوانـ  األخـإى. وباإلضـافة تىل      
هــذا  أقــإ اخلــرباء بالــدور الــذ  نكــن أن تضــأل   بــ  املســائل القانونيــة           جوانــ  املعاهــدة 

إجـوة ل معاهـدة بفعاليـة وكفـاءة  مبـا يف ذلـك مـدى تمكانيـة         واملة سية يف اقيق األهداا امل
 ت هامها يف بدء نفاذ املعاهدة وتكسا ا فابعا عامليا.

 
 نألال املعاهدة -ألش  

اتفق الفإاق ع ى أن نألال املعاهدة انبغ  أن ادعم أهدافها وا تزم مبباالئهـا األ ا ـية.    - 14
الواضــا أن مثـة تفاوتــا يف اآلراء برـأن مــا تذا    أعـالا  مـن   وع ـى الوجـ  املــبني يف الفـإع الثــاين   

ــل     ــة قبـ ــواال اطنرـــألاراة املنتجـ ــألة املـ ــاو  املعاهـــدة مسـ ــان انبغـــ   وتىل أ  مـــدى  أن تتنـ كـ
 نفاذها. بدء
واتفق اخلرباء ع ى أن نألال املعاهدة جيـ  أن تـدال اطلتزامـات القانونيـة الـمي  ـيتعني        - 15

اطلتزامـات ع ـى أ ـاك أيـا أنرـألة       نبغ  ةـيانة هـذا  ع ى الدو  األفإاا أن تف   ا  وأن  ا
يرورة وليس أنرألة مسموح  ا. واتفق الفإاق ع ى أن  اتعني أن ارـإ املعاهـدة تنتـا  املـواال     
ــة. و ــيكون هــذا هــو       ــة أو نرهــا مــن األجهــزة املتفجــإة النووا اطنرــألاراة ل  ــ حة النووا
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ــزام األ ا ــ  مبوجــ  املعاهــدة  و ــينألبق برــكل    ــدو  األفــإاا    اطلت ــ  ال متســق ع ــى مجي
 بألإاقة نر متييزاة.

وعالوة ع ى ذلك  كان مثة اتفـال وا ـ  ع ـى أن التحواـل احملتمـل لوجهـة ا ـتخدام         - 16
املواال اطنرألاراة بعيدا عن اط تخدامات نر احملرورة  مثل الف  السفن  األإح هتدادا هلـدا  

أعـالا. وقـد نـاقش اخلـرباء      15تليها يف الفقإة  املعاهدة ومقصدها ولاللتزامات القانونية املرار
 ــيما تالرا  ظرــإ ةــإاا لتحواــل وجهــة ا ــتخدام املــواال   يجــا ربت فــة ت اء هــذا املســألة  ط

 باملعاهدة. التعامل مع  بركل مبا إ يف نرام التحقق اخلاص أو
ضــافية وذهـ  الكـثر مـن اخلـرباء تىل أن نألــال املعاهـدة انبغـ  أن اتضـمن التزامـات ت         - 17

ذات ة ة. ونكـن أن ترـمل هـذا اطلتزامـات التعهـد باطمتنـاع عـن تجـإاء مجيـ  أنـواع نقـل            
املواال اطنرألاراة ألنإال األ  حة النوواة أو نرهـا مـن األجهـزة املتفجـإة النوواـة. وباملثـل        
نكـــن أن تتضـــمن املعاهـــدة ظرـــإا يـــدالا ع ـــى اقتنـــاء املـــواال اطنرـــألاراة و/أو التكنولوجيـــا  

املعــارا التقنيــة أو  ســتخدمة يف تنتــا  املــواال اطنرــألاراة ل نــإال احملرــورة  وع ــى تــوفر  امل
نرهــا مــن املعــارا ملســاعدة الــدو  األخــإى يف تنتــا  املــواال هلــذا األنــإال. بيــد أن بعــض    

ــا  يف املســتقبل       ــى اإلنت ــن احلرــإ ع  ــل هــذا األ ــكا  اإلضــافية م نــر  اخلــرباء  ــعإوا أن مث
  أن نرام اقق فعا  أن ارم ها.ضإوراة تذ أن من 

ــواال         - 18 ــن امل ــة م ــات الوايفي ــش الف، ــق ربت  ــ  برــأن النألــال  الرك الفإا ــا ملداوطت والعم
اطنرألاراة واآل ار املتإتبة ع ى كل منها من ظيـي عم يـة التحقـق  الـمي نكـن أن ترـمل  يف       

قـق. وقـد ُترـكِّل الف،ـات     مج ة أمور  األمن الوفين واملمت كات التجاراة واملوارال املأل وبـة ل تح 
الوايفية قيد النرإ مإجعا مفيدا ل مفاوضني يف املستقبل يف اداد مـا تذا كـان نكـن  وتىل أ     
ــن افرــات برــأن          ــن اخلــرباء ع ــل م ــدال ق ي ــدة. وأعــإب ع ــها يف معاه ــدى  تالرا  كــل من م

ألة. وفيمــا التصــنيش  مرــران تىل أنــ   ــابق ألوانــ  نرــإا تىل اآلراء املتفاوتــة برــأن هــذا املســ 
اتع ق جبمي  الف،ات الوايفية من املواال اطنرـألاراة الـمي جيـإ  النرـإ فيهـا أالنـاا  ذكاـإ اخلـرباء         
بــأن نألــال املعاهــدة ونرــام التحقــق اخلــاص  ــا  ــرتبألان بتعإاــش املــواال اطنرــألاراة الــذ      

 املفاوضون. اقإرا
 

 املواال اطنرألاراة املنتجة بعد بدء نفاذ املعاهدة  
إى النرإ يف ف،تني من املواال اطنرألاراة املنتجة بعد بدء نفاذ املعاهدة  ومهـا: املـواال   ج - 19

 املنتجة لال تخدام املدين واملواال املنتجة لال تخدام العسكإ  نر احملرور.
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: انبغــ  أط ارــإ املعاهــدة تنتــا  مــواال انرــألاراة معــدة ألنــإال    اط ــتخدام املــدين - 20
تفق م  التزامات الدو  األفإاا بعدم التدخل بأ   كل من األ ـكا   اط تخدام املدين مبا ا

يف ظــق الولــة يف اط ــتخدامات الســ مية ل ألاقــة النوواــة. وقــد اتفــق العداــد مــن اخلــرباء ع ــى   
ضــإورة تخضــاع املــواال اطنرــألاراة املنتجــة ألنــإال اط ــتخدام املــدين لعم يــات التحقــق         

 جهة ا تخدامها يف أنإال يرورة وكرف .املنصوص ع ي  يف املعاهدة لإالع اوال و
: انبغـ  أط ارـإ املعاهـدة تنتـا  مـواال انرـألاراة       اط تخدام العسكإ  نـر احملرـور   - 21

معـدة ألنـإال اط ــتخدام العسـكإ  نـر احملرــور. وقـد أ ـار اخلــرباء تىل اـداات يــدالة يف        
وجهـة ا ـتخدام هـذا     ميا  التحقق وتىل ضإورة ب ورة ظ ـو  فعالـة ل تحقـق مـن عـدم اواـل      

املواال نرإا ل ألاب  احلساك الذ  تنألو  ع ي  والنرا  ذ  الصـ ة اـد ذاتـ . وقـد رأى بعـض      
 اخلرباء أن هذا املسألة قد تستفيد من مواة ة الرا ة جوانبها الع مية والتقنية.

 
 املواال اطنرألاراة املنتجة قبل بدء نفاذ املعاهدة   

ف،ات املواال املنتجـة قبـل بـدء نفـاذ املعاهـدة. والفـ  العداـد         نرإ اخلرباء أاضا يف ربت ش - 22
ــالنرإ تىل مــا اوجــد بالفعــل اــو ة بعــض الــدو  مــن كميــات كــبرة مــن املــواال       منــهم بأنــ  ب
اطنرألاراة  فإن فإل ظرإ ع ى اإلنتا  اجلداـد لـن اكـون كافيـا لتحقيـق أهـداا املعاهـدة         

ل من األ كا  ضمن نألال املعاهدة ملنـ  اواـل   وأن  انبغ  التألإل ملسألة اإلنتا  السابق برك
وجهة ا تخدام  يف أنإال يرورة وأنـ  انبغـ  أن اكـون ل معاهـدة أ ـإ أكـرب عم يـا يف ميـا          
نزع السالح. وظسبما اإال أالناا  فقد تو عـ  ع ـى ميموعـة مـن احملـاور مواقـش اخلـرباء ت اء        

  السـابق. وكـان هنـاف بـني مةاـد       املدى الذ  انبغ  الـذهاب تليـ  يف التألـإل ملسـألة اإلنتـا     
وض  معاهدة تتضمن أظكاما تتع ق باإلنتا  السـابق تقـإار بـأن التحقـق مـن هـذا اإلنتـا  رمبـا         

وأقـإ معرـم    .اتعني تناولـ  بألإاقـة ختت ـش عـن فإاقـة تنـاو  التحقـق مـن اإلنتـا  يف املسـتقبل          
إ اإلنتــا  الســابق يف اخلــرباء بأنــ  قــد ط اكــون مــن اجملــد  اإلةــإار ع ــى تالرا  كافــة عناةــ   

املعاهدة. واقتإح بعض اخلرباء أن تعاا التخفيضـات يف ربزونـات املـواال اطنرـألاراة املوجـوالة      
من خال  تإتيبات موا اة أو بإوتوكـوطت تضـافية أو تـدابر فوعيـة تسـتألي  الـدو  مواةـ ة        

ــك يف نضــون م      ــاء املفاوضــات برــأن املعاهــدة أو بعــدها )مبــا يف ذل ــة  األخــذ  ــا أ ن ــة  مني ه 
يدالة(. نر أن فائدة هذا املباالرات املنفص ة كان  يل تساؤطت فإظهـا بعـض اخلـرباء مـن     
منأل ق أيا مبـاالرات قـد ط اتسـد التحقـق منـها. وأ ـار بعـض اخلـرباء تىل أيـم افهمـون قـإار            

  ع ــى أيمــا اســتبعدان اإلنتــا  CD/1299طم والو يقــة  48/75اجلمعيــة العامــة ل مــم املتحــدة 
اكـن مثـة ضـإورة     السابق من نألال املعاهدة. وهلذا السـب   فـإن هـةطء اخلـرباء اعتـربوا أنـ         

لال تعإال املفصل الذ  أجإاا الفإاـق ملخت ـش ف،ـات املـواال املنتجـة قبـل بـدء نفـاذ املعاهـدة.          
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ورأى نخــإون ضــإورة أط ارــإ املعاهــدة  ــوى اإلنتــا  يف املســتقبل ع ــى أن تتــإف الو يقــة     
CD/1299 فقـــد رأى هـــةطء أن تالرا  اإلنتـــا   .ل متفاوضـــني مســـألة تنـــاو  اإلنتـــا  الســـابق

السابق رمبـا اـةال  تىل وضـ  معاهـدة ط ارـى بالتأايـد الكـايف وط تكـون قاب ـة ل تحقـق منـها            
 ع ى حنو فعا .

واظتع بعض اخلرباء بأن   ـيتعني اإلعـالن عـن مجيـ  املـواال اطنرـألاراة املوجـوالة مـن          - 23
منها ل   حة النوواة  وتخضاعها لعم يات التحقـق. وكـان هنـاف نقـا       عنتا تثناء ما ُأقبل ب

كبر برأن ما تذا كان بإمكان الدو  المي لداها اآلن مإافـق نـر خاضـعة ل ضـمانات أن تع ـن      
ع ى وج  الدقة عن تنتاجها السابق وما تذا كـان باإلمكـان التحقـق منـ . وأبـإ  بعـض اخلـرباء        

عم ية والتقنية القائمـة الـمي اـو  الون أن تصـإ  بعـد ظدو ـ   مـا ُأنـتع مـن هـذا           التحداات ال
املواال ع ى امتداال عقوال مضـ   و ـدالوا ع ـى أيـم قـد ط اتمكنـون مـن ظصـإها ع ـى وجـ            
الدقــة. والفــ  هــةطء اخلــرباء بــأن اإلعالنــات عــن اإلنتــا  الســابق  عنــدما تقتــإن بــالعجز عــن   

ء فهـم وتىل تفـالل االعـاءات بعـدم اطمتثـا  ألظكـام املعاهـدة        التحقق منها  قد تةال  تىل  ـو 
اتعــذر ت بــات ةــحتها. نــر أن بعضــهم اآلخــإ قــا  تنــ  رنــم هــذا التحــداات  فــإن اطلتــزام     
بإةدار تعالنات اكون مبثابـة تـدبر هـام لبنـاء الثقـة فيمـا بـني الـدو  األفـإاا. وذكـإ بعـض            

بق ل مواال اطنرألاراة وتـوخ  الرـفافية يف ذلـك    اخلرباء أن تةدار تعالنات برأن اطنتا  السا
 يساعدان ع ى وض  خط أ اك لتقييم عدم اوال وجهة ا ـتخدام املـواال وألنـإال جهـوال     

 نزع السالح يف املستقبل  ظىت لو تعذر التحقق من اكتماهلا وةحتها.
املتع قـة   : الون اإلخـال  باطلتزامـات احلاليـة   املواال املنتجة ألنإال األ ـ حة النوواـة   - 24

بزنع السـالح النـوو  املنصـوص ع يهـا يف ةـكوف أخـإى  فـإن بعـض اخلـرباء اـإى أن املـواال            
ــواال املوجــوالة يف       ــها  با ــتثناء امل ــها أو يف أجــزاء من ــة بكام  املنتجــة ألنــإال األ ــ حة النووا
األ ــ حة ذاهتــا  تنــدر  ضــمن نألــال املعاهــدة وانبغــ  أن تغأليهــا أظكــام املعاهــدات. بــل تن   

خرباء ذهبوا تىل ظد الدعوة تىل ضإورة اإلعالن عن املواال املوجوالة يف األ ـ حة ولكـن   بضعة 
الون تخضاعها لعم يـات التحقـق. وذكـإ خـرباء نخـإون أن ت ـك املـواال اسـتحيل متييزهـا عـن           
املــواال األخــإى ذات الألــاب  الســإ  وأن هــذا األمــإ  تذا مــا اقتــإن بالتزامــات عــدم اطنترــار     

ــ ــواال     واطلتزامــات األمني ــايل  أط تكــون هــذا امل ة  تــو  الون تجــإاء اقــق فعــا  وانبغــ   بالت
 مرمولة باملعاهدة. واقتإح بضعة خرباء أن ارل اإلنتا  السابق بإمت  خار  نألال املعاهدة.

: الف  بعـض اخلـرباء   املواال اطنرألاراة املع نة ع ى أيا  ائدة عن اظتياجات األ  حة - 25
يف املعاهـدة أن اـدال ع ـى أ ـاك فـوع  املـواال اطنرـألاراة الـمي          بأن بإمكان الدو  األفـإاا 

كانــ  أنتجــ  ألنــإال ةــن  األ ــ حة قبــل بــدء نفــاذ املعاهــدة    ظولــ  ط ــتخدامها يف   
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يف ‘‘ مـواال  ائـدة  ’’أنإال مدنية أو عسكإاة نر يرورة. وا تعمل العداد من اخلرباء عبـارة  
رباء أنـ  مبجــإال ختصــيص هــذا املــواال تمــا ل نــإال  ت ـارهتم تىل هــذا املــواال. واعتــرب معرــم اخلــ 

املدنية وتمـا ل نـإال نـر احملرـورة  انبغـ  أن تصـدر الدولـة تعالنـاج يف هـذا الصـدال  ومـن              
تصبا هذا املواال خاضعة بصورة ط رجعة فيها ل تحقق مبوج  املعاهـدة. ورأى بعـض اخلـرباء    

يـ  مزاـد م مـن املـواال. نـر أن بعضـهم       أن ذلك  يركل نقألة البدااـة جلـإال نكـن أن اضـاا تل    
اآلخإ أ ار تىل ما قد اواج  التحقق من اداات يتم ة تذا اظتفر  املواال الزائدة املع ن عنـها  
بألابعهـا احلســاك لــبعض الوقـ . وقــا  بضــعة خـرباء أاضــاج تن فــإل التزامـات تعاهداــة ع ــى     

ذا اإلعالنـات بصـورة فوعيـة وقـد     املواال الزائدة نكن أن اكون عامالج مثبألاج ل دو  إلةدار ه
اكون من السهل اطلتفاا ع ى هذا اطلتزامات ألن هذا املـواال لـن تصـنش ببسـافة ع ـى أيـا       
مواال  ائدة. واعتـإل بضـعة خـرباء ع ـى مفهـوم املـواال الزائـدة يف ظـد ذاتـ . واقتـإح بعضـهم            

  الون قصـد فـاب    اآلخإ عدم تالراجها يف نألال املعاهـدة. وأ ـار بعـض اخلـرباء تىل أيـا تضـف      
بعـض الـدو  اقتنـاء األ ـ حة النوواـة وتنتاجهـا  مبـا اتنـاز مـ  التزاماهتـا            الرإعية ع ى مواة ة
 بزنع السالح النوو .

: يف  ـــيال وضــ  مــا األإظـــ    اط ــتخدام يف األنــإال العســـكإاة نــر احملرــورة     - 26
 21نـ  يف الفقـإة   ا تخدام املواال اطنرألاراة ألنـإال عسـكإاة نـر يرـورة مـن اـداات ُبي      

أعالا  الف  بعض اخلرباء بأن  انبغ  اإلعالن عن مجي  املواال اطنرـألاراة الـمي أنتجـ  قبـل بـدء      
نفاذ املعاهدة ألنإال نر يرورة وا تحداث و ائل تقنية أو نرها ل تحقق من عـدم اواـل   

 ة.وجهة ا تخدامها. واقتإح خرباء نخإون أط تدخل هذا املواال ضمن نألال املعاهد
: الف  العداد من اخلرباء بضـإورة أن تتصـدى املعاهـدة خلألـإ اواـل      اط تخدام املدين - 27

وجهــة ا ــتخدام ربزونـــات املــواال اطنرــألاراة الـــمي انتجــ   ــابقا لال ـــتخدام املــدين حنـــو        
ا تخدامها يف أنإال يرـورة. ورأى أول،ـك اخلـرباء أن هـذا املـواال انبغـ  أن ختضـ  ل تحقـق         

. نر أن  كان  هناف تساؤطت برـأن جـدوى هـذا اطقتـإاح فإظهـا أول،ـك       مبوج  املعاهدة
 الذان الفعوا بضإورة عدم تخضاع هذا املواال ألظكام املعاهدة.

 
 تعاراش املعاهدة - باء 

اتفــق اخلــرباء ع ــى أن املعاهــدة انبغــ  أن تعــإا  يف مج ــة أمــور  املــواال اطنرــألاراة     - 28
فق تنتا  املواال اطنرألاراة. وانبغـ  أن تكـون التعـاراش عم يـة     وتنتا  املواال اطنرألاراة  ومإا

والقيقة من النـاظيتني الع ميـة والتقنيـة  ومفصـ ة ظسـ  األهـداا احملـدالة ل معاهـدة. وبعبـارة          
أخإى  ا ـزم أن تكـون تعـاراش املعاهـدة يـدالة بألإاقـة توضـا اطلتزامـات مبوجـ  املعاهـدة           

بصــورة ناجعــة. وذك ــإ الفإاـق بأنــ   نرــإا ل تــإابط   وتسـما يف الوقــ  ذاتــ  بالتنفيــذ والتحقـق  
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الدانام  ل تعاراش   يكون ل تعاراش النهائية تأ ر ع ى نألال املعاهدة ونرام التحقـق  ظيـي   
ــ  العناةــإ الإئيســية هلــذا النرــام تعــاراش القيقــة مانعــة ل تبــاان يف تفســر اطلتزامــات           تتأل 

 تنفيذها. أو
إاـق يف أربعـة تعـاراش ككنـة ل مـواال اطنرـألاراة  ولكنـ         : نرـإ الف املواال اطنرـألاراة  - 29
استبعد تمكانية وجوال تعاراش أخإى. فقد نرإ اخلرباء يف مزااا هذا اخليارات وعيو ا الـمي    

ت تق  ك ها يف كون اليورانيوم العايل التخصي  والب وتونيوم املفصو  املاالتان ال تـان انبغـ  أن   
لنرإ تىل تمكانيــة ا ــتخدامهما يف األ ــ حة. وهكــذا  فقــد تكونــا يف ةــ   هــذا التعإاــش  بــا

 نرإ فإاق اخلرباء احلكوميني يف التعاراش ا تناالا تىل ما ا  :
مفهوم املواال اطنرألاراة اخلاةة من ظيـي ضـمانات الوكالـة الدوليـة ل ألاقـة       )أ( 

التإكيـز ع ـى   الذراة  ع ى النحـو املـبني يف املـاالة العرـإان مـن النرـام األ ا ـ  ل وكالـة  مـ           
أو الـــنرر  235  واليورانيـــوم املخصـــ  بـــالنرر 233 -  واليورانيـــوم 239 -الب وتونيـــوم 

 واخلالئط المي اتو  ع ى واظد أو أكثإ من العناةإ السالفة الذكإ؛   233
مفهــوم املــواال نــر املرــعة الصــاحلة لال ــتعما  املبا ــإ مــن ظيــي ضــمانات     )ب( 

-يف املائة من الب وتونيـوم   80وتونيوم الذ  تتو  ع ى أقل من الوكالة  م  التإكيز ع ى الب 
يف املائة أو أكثإ من نرر اليورانيـوم   20وع ى اليورانيوم العايل التخصي  )تتو  ع ى  238
 (؛233-و/ أو اليورانيوم  235 -

التعإاش اخلاص باملعاهدة ل مواال الصاحلة لصن  األ  حة النوواـة الـمي اتـو      ) ( 
الب وتونيـوم الـذ     أو 233 -أو اليورانيـوم   235 -يف املائة أو أكثإ مـن اليورانيـوم    90ع ى 

 ؛  239 -يف املائة من الب وتونيوم  95تتو  ع ى أكثإ من 
تكوان نرائإ  يدال  استقإ ع ي  الإأ  خال  مفاوضـات تسـتند تىل نألـال      )ال( 

 .املعاهدة ومتأل بات التحقق المي تفإضها
اخلرباء التعإاـش الـوارال يف املـاالة العرـإان مـن النرـام األ ا ـ  ل وكالـة          وفّضل بعض - 30

والفعوا بأن هذا التعإاش را خ بالفعل ومفهوم من الدو  ع ى نألال وا ـ  مـن خـال  تنفيـذ     
اتفاقات الضمانات الرام ة. وأ اروا أاضاج تىل أن هذا التعإاش  يكفل مصداقية املعاهـدة مـن   

األنرـألة النوواـة لدولـة مـا  كـا اكفـل بالتـايل تىل أقصـى ظـد           خال  تقدمي ةـورة كام ـة عـن   
اطمتثا  ل معاهدة. ومـ  ذلـك  الفـ  خـرباء نخـإون بـأن التعإاـش فضـفال جـداج؛ و ـيتأل             
عم يــة اقــق وا ــعة ومعقــدة  ط  ــيما بالنســبة ل مــواال الــمي   اتســن ا ــتخدامها مبا ــإة يف   

األخإى؛ و تتإت  ع ي  تكـاليش كـبرة بالنسـبة     األ  حة النوواة أو األجهزة املتفجإة النوواة
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ــها           ــ  ك  ــن تتأل  ــش ل ــذا التعإا ــواال املرــمولة   ــأن امل ــش ب ــذا التعإا ــدو ه ــق. ورال مةا ل تحق
 بالضإورة نفس املستوى من التحقق.

وفّضل بعض اخلرباء تعإاش املواال نر املرـعة الصـاحلة لال ـتعما  املبا ـإ تذ أنـ  نثـل        - 31
املنا بة لال تخدام يف األ  حة النوواة  وبالتايل فهـو اتـيا فعـالج اقيـق      ع ى أفضل وج  املواال

أهداا املعاهدة. وأبإ وا أاضاج كون هذا التعإاش اسـتند تىل مصـأل ا مسـتخدم يف ضـمانات     
ــدو . ورأى خــرباء نخــإون أن هــذا التعإاــش تمــا مفــإ  يف       ــة ومفهــوم بالفعــل مــن ال الوكال

غأليـة الورة الوقـوال النـوو  وا ـتخدام املـواال النوواـة  األمـإ        العموم وتما نر عـام مبـا اكفـ  لت   
الذ  تما اق ل من فعالية التحقق وتما ازاـد عـ ء التحقـق  ظسـ   اواـة النرـإ. وأقـإ بعـض         

ــدابر يــدوالة       ــد  هــذا التعإاــش بإمكانيــة اطظتيــا  تىل ت النألــال ل تحقــق أو الرــفافية    مةا
 ش.اتصل ببعض املواال نر املرمولة بالتعإا فيما
والعا بضعة خرباء تىل وض  تعإاش خاص باملعاهـدة ل مـواال الصـاحلة لصـن  األ ـ حة       - 32

النوواــة. وأ ــاروا تىل أن هــذا التعإاــش اتنــاو  املــواال الســاراة ظاليــاج ع ــى األ ــ حة النوواــة     
وبالتايل فهو تعإاش عم    اف  بغإل املعاهـدة  ونكـن أن اكفـل فعاليـة التحقـق مـن ظيـي        

ولــة لــداها تإ ـانة نوواــة عصــإاة  تقــواض كفــاءة املعاهـدة. وهــم اــإون أن أاـة ال   التك فـة الون 
تستخدم مواال نوعيتها نر منا بة إلنتا  األ ـ حة  كمـا أن عـدم اواـل وجهـة ا ـتخدام        لن

املــواال النوواــة يف الــدو  األفــإاا يف معاهــدة عــدم انترــار األ ــ حة النوواــة خاضــ  بالفعــل    
ولية ل ألاقة الذراة. وم  ذلك  اعتقد العداد مـن اخلـرباء أن هـذا    ل تحقق من جان  الوكالة الد

التعإاش  يفتقإ تىل املصداقية ألن  لن ارمل مجي  املواال املستخدمة أو الـمي نكـن أن تسـتخدم    
يف األ  حة النوواة أو األجهزة املتفجإة النوواـة األخـإى  و ـوا اتـإف البـاب مفتوظـاج أمـام        

عاهدة ومقصدها عن فإاق تنتا  مواال نكن ا ـتخدامها يف ةـن    تمكانية التنصل من هدا امل
 األ  حة لكن عيارها أالىن بق يل.

وأخرا  الف  بضعة خرباء بأن وض  تعإاش يدال استند تىل تكوان نرائإ  مـن  ـأن     - 33
أن تقق اهلدا املتمثل يف ظرإ تنتا  املواال اطنرألاراة ل   حة النوواة م   نـ  التعقيـدات   

ط لـزوم هلـا برـأن أوجـ  اط ـتعما  املرـإوع ل يورانيـوم العـايل التخصـي  والب وتونيـوم.           المي 
و تستدع  احلاجة التوةل خال  التفاول تىل اتفال تدال بالضـبط الرجـة التإكيـز النرـائإ      
المي ذكإ مةادو هذا التعإاش أيا تقتإب مـن ت ـك املسـتخدمة يف األ ـ حة النوواـة واملسـتندة       

عاهــدة ومتأل بــات الضــمانات الــمي تفإضــها عنــدما اــتم التفــاول. وباإلضــافة تىل  تىل نألــال امل
العوامل التقنية  رأى هةطء اخلرباء ضـإورة أن اإاعـ  تعإاـش املـواال اطنرـألاراة أاضـا األبعـاال        
السيا ية والقانونية والع مية. نر أن العداد من اخلرباء  دالوا ع ى افتقار التعإاـش تىل الدقـة    
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ن اداد عتبة تقتإب مـن التكـوان النرـائإ  املسـتخدم يف األ ـ حة النوواـة نكـن        وأوضحوا أ
أن ازاد من خألإ عدم تغألية مجي  املواال المي نكـن ا ـتخدامها يف األ ـ حة النوواـة. وعـالوة      
ع ى ذلك  فإن هذا التعإاش من  أن  أن نس باملصـأل ا املعتمـد مـن الوكالـة بالنسـبة ل مـواال       

 الذ  بات مقبوطج منذ أمد فوال. املبا إ الصاحلة لال تعما 
واتفق الفإاق ع ى أن كـل تعإاـش مقتـإح  ـتتإت  ع يـ   تىل ظـد مـا  أنـواع ربت فـة           - 34

أجــزاء منــها  وتتإتــ  ع يــ  ن ــار   فــق أوامــن أالوات التحقــق  تتأل ــ  اإلعــالن عــن بعــض املإ 
 اتع ق بنرام التحقق. يماربت فة يف مدى التدخل وكفاءة التك فة ال ذان  تقبل  ما الدو  ف

اطنرـألاراة   ملواالاواي الفإاق مدى وجاهة تالرا  النبتونيوم واألمإاسيوم يف تعإاش  - 35
ــ معاهــدةأ  يف  ــ   ةُمْقِب  ــوم ط . وبينمــا جــإى التســ يم بأن األمإاســيوم ُاســتخدم يف وط النبتوني

هـاتني املـاالتني    نفا تالوق  الإاهن يف األ  حة النوواة  أعإب بعض اخلرباء عن الق ق من أن 
قــد تف ــز ع ــى ا ــتخدامهما يف تألــواإ أ ــ حة جداــدة. ورأى العداــد مــن اخلــرباء أن تمكانيــة  

ــون أو    ــا املفاوضـ ــإ فيهـ ــد انرـ ــوم قـ ــة  تالرا  النبتونيـ ــتقبال  هي،ـ ــأ مسـ ــ  تنرـ ــدةملامبوجـ   عاهـ
أن الوكالـة الدوليـة ل ألاقـة الذراـة تواةـل رةـد       تىل  مرران ا تدع  التألورات ذلك  ما تذا

اتع ـق بـإالرا  األمإاسـيوم  رأى بعــض     هـذا املسـألة بو ـائل منـها نليـة تبــالك فـوع . وفيمـا       
تنفالـ   ل نبتونيوم  بينما رأى نخإون أن  انبغـ    املمنوح اطعتبارنفس  اويلاخلرباء أن  انبغ  أن 

 تنتا  األ  حة النوواة.  تمكانية ا تخدام  يف يف الوق  الإاهن نرإاج حملدوالاة 
ا ع ـى أنـ  مـاالة    اعـإّ ط الام  وفيما اتصل بالتإاتيوم  اتفـق معرـم اخلـرباء ع ـى أنـ  مـا       - 36

ن  ارل عنصإاج مهماج يف العداـد  أانرألاراة  فينبغ  أن استبعد من املعاهدة. ورأى بضعة خرباء 
 انبغ  النرإ يف تالراج  يف املعاهدة.  أل  حة النوواة  وبالتايلمن ا
اكفـ  ملإاعـاة    وأقإ خرباء كثرون بضإورة أن تكون بعض تعاراش املعاهـدة مإنـة مبـا    - 37

التألورات الع مية والتقنية يف املستقبل  وقالوا بوجاهة وض  عم ية تعدال تقـين  ـإاعة تسـما    
املعاهـدة وتنقيحهـا. نـر أن بعـض اخلـرباء   اكـن اعتقـد        ل دو  األفإاا با تعإال تعاراش 

أن هذا اجملا   يتألور بسإعة تكف  لترباإ ا تحداث تجإاءات خاةـة لضـمان  ـإعة تالخـا      
التحداثات. واقتإح بعض اخلرباء النرإ يف مواءمة تعـاراش املعاهـدة مـ  التعـاراش املعتمـدة يف      

ــداات  ــش املــواال اطنرــألاراة الــذ  إتــارا     الدوليــة األخــإى القائمــة  وطظرــوا    املنت أن تعإا
بـل أاضـاج يف تجـإاءات      املفاوضون نكن أن تتإت  ع يـ  ن ـار لـيس يف هـذا املعاهـدة فحسـ       

 أخإى.أفإ التحقق القائمة يف تفار الوكالة الدولية ل ألاقة الذراة  ورمبا يف 
ا  املـواال اطنرـألاراة يف   ارـإ تنتـ   أقإ الفإاق أن املعاهدة لن تنتا  املواال اطنرألاراة: - 38

األجهـزة املتفجـإة النوواـة     ظد ذاتـ   بـل  ـتحرإ تنتاجهـا لال ـتعما  يف األ ـ حة النوواـة أو       
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 مهـا النرـافان الإئيســيان  ة عاجلـ املتخصــي  وتعـاالة  الاألخـإى. واتفـق خـرباء كـثرون ع ـى أن      
اتضمن أ  أنرـألة  ألنإال هذا املعاهدة وع ى أن تعإاش اإلنتا  جي  أط  املتصالن باإلنتا 

ظـل  ـابقة   امإرـمل  نرمها. وذكإ بعض اخلرباء أن تعإاش تنتا  املواال اطنرألاراة جيـ  أن ا 
الورة الوقــوال. وارتــأى بعــض اخلــرباء أنــ  مــن الضــإور  تو ــي  تعإاــش تنتــا  املــواال          مــن 

نرـألة الـمي تـتم يف مإافـق     األاطنرألاراة ليرمل أنرألة أخـإى يف الورة الوقـوال النـوو   منـها     
 التخصي  وتعاالة املعاجلة  أل باب منها اقيق مبدأ عدم التمييز يف املعاهدة. مإافق قبل ما
تعإاش الـذ   ـيختارا   ال يتوقش هذا التعإاش ع ى  مإافق تنتا  املواال اطنرألاراة: - 39

نتا  املواال اطنرألاراة. واتفق معرـم اخلـرباء ع ـى أن التخصـي  وتعـاالة املعاجلـة       إلاملفاوضون 
تعإاـش  تضـييق نألـال     بينمـا رأى اخلـرباء املناةـإون ل   إاـش تعالأن اكونا يف ة   هـذا  انبغ  

أ  مإافـق أخـإى. أمـا املةاـدون لتو ـي  نألـال التعإاـش         اإلنتا  من نر الضـإور  تضـمين    
مإافـق  فقد ناالوا بأن ارتمل تعإاش مإافق اإلنتا  ع ـى املإافـق الـمي تـتم فيهـا أنرـألة مـا قبـل         

عاجلــة )با ــتثناء تعــدان اليورانيــوم وفحنــ (. وأعــإب املةاــدون لتضــييق   التخصــي  وتعــاالة امل
ــة و     ــ نألــال التعإاــش عــن الق ــق ت اء مالءمــة هــذا النــهع مــن الناظيــة العم ي مــن ظيــي  فعاليت

يف تاهـار امتثـا  الـدو  األفـإاا      لـ   ـوى قيمـة هامرـية    اكـون  لـن   التكاليش  تذ اـإون أنـ   
خرباء نخإون هـذا الـإأ  بقـوهلم تنـ   ظسـ  اخليـارات       املعاهدة. وعارل مبوج  طلتزاماهتا 

المي  يتم انتقاؤها  لن اكون من الضإور  التحقـق بـنفس الـوترة أو التإكيـز مـن كـل مإفـق        
 ُمعّإا بوةف  مإفق إلنتا  املواال اطنرألاراة وط من كل األنرألة المي تتم في .

 ع ـى أنـ    لص ة باملواال اطنرـألاراة اذ  واعتقد بعض اخلرباء أن  قد ا زم تعإاش املإفق  - 40
عـدا مإافـق    فيمـا نرـألاراة  مبـا يف ذلـك مإافـق التخـزان أو املعاجلـة )      اطواال ملناولة املـ أ  مإفق 

التخصي  أو تعـاالة املعاجلـة(؛ وأنـ   ـي زم اإلعـالن عـن هـذا املإافـق ورةـدها يف تفـار نرـام            
رــألاراة املنتجــة وأنــ  ط ا ــزم  التحقــق. وطظــا خــرباء نخــإون أن التحقــق  ــيتتب  املــواال اطن  

 ا. تعإاش املإافق الذ  كان موجوالا 
ذات احلجـم املالئـم ل نـإال    والعا بعـض اخلـرباء تىل وضـ  تعإاـش نيـز بـني املإافـق         - 41

. وقـا  نخـإون تن تعـاراش املعاهـدة     ةاملخرباـ ذات احلجـم املالئـم ل نـإال    واملإافق  ةالصناعي
يف  ة غـإ أ  ا   بصإا النرإ عن ظجمها  من أجـل  نـ    انبغ  أن ترمل مجي  مإافق اإلنت

ــات ةــغرة مــن املــواال يف مإافــق متعــدالة(.      أ  التحقــق ) ــا  التإاكمــ  لكمي مــن خــال  اإلنت
 ـيما مزااـا    املفاوضـني يف املسـتقبل تـدارك مزااـا ومسـاوئ كـال النـهجني  وط         يتعني ع ىو

اجية الذ  تصبا عنـدا مإافـق اإلنتـا     نرام فعا  ل تحقق اعإا احلد األالىن من القدرات اإلنت
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نتــــا   ــــإ  لكميــــات ةــــغرة مــــن  خاضــــعة ل تحقــــق مقابــــل ربــــافإ تمكانيــــة وجــــوال ت 
 اطنرألاراة. املواال
يف ذلـك املإافـق العام ـة     وناقش الفإاق املسائل املتص ة بالوض  الترـغي   ل مإافـق  مبـا    - 42
تذا كـان انبغـ       نراء اخلرباء برأن ماواملغ قة واخلارجة من اخلدمة واملفككة. وتباان املقف ةو

ــألاراة        ــواال اطنرـ ــا  املـ ــق تنتـ ــش مإافـ ــق يف تعإاـ ــ  املإافـ ــة بوضـ ــأل حات املتع قـ  تالرا  املصـ
يف تفـار تـدابر    تناوهلـا يف تفـار نرـام ل تحقـق مبوجـ  املعاهـدة أو      األفضـل  من أو ما تذا كان 

تحواـل  تعإافـا ل  أاضاج املعاهدة ضإورة أن تتضمنالرفافية خار  املعاهدة. ورأى بعض اخلرباء 
ظاجــة تىل  املــواال اطنرــألاراة ونق ــها واظتيا هــا. بينمــا رأى نخــإون أنــ  ط  ا ــتخدام وجهــة 

برـكل ةـإاا يف املعاهـدة  مبـا أن نرـام التحقـق  ـيكون مـن  ـأن           املصأل حات تعإاش هذا 
 رالع مثل هذا األنرألة وكرفها.

 
 التحقق من املعاهدة - جيم 

معاهدة ارإ تنتا  املواال اطنرـألاراة ألنـإال ةـن     أ  ق التأكيد ع ى أن كإر الفإا - 43
ــة أو  ــة      األ ــ حة النووا ــاج ل و يق ــة األخــإى جيــ   وفق   أن CD/1299األجهــزة املتفجــإة النووا

تكــون نــر متييزاــة ومتعــدالة األفــإاا وقاب ــة ل تحقــق منــها الوليــاج وفع يــاج. ومــن وجهــة نرــإ    
 إالع املعاهـدة عـدم اطمتثـا  وتكرـف  يف الوقـ  املنا ـ   وتـوفإ       اخلرباء  فـإن هـذا اعـين أن تـ    

  وام  مـن مـزاعم عـدم    مبوج  املعاهدةامتثا  الدو  األفإاا طلتزاماهتا بمو وقة  تأكيدات
كمـا انـاال    نرام التحقق ع ى اإلنتـا  املع ـن  و  جي  أن اإكز اطمتثا  العبثية و/أو الكيداة. و

 تتم فيها أنرألة مـا قبـل اإلنتـا  و/أو مـا بعـد اإلنتـا   لضـمان        إافق المياملبعض اخلرباء  ع ى 
نرـا  يرـور. وأ ـار بعـض     حنـو  املـواال اطنرـألاراة   وجهـة ا ـتخدام   اكتراا ورالع اواـل  

اخلرباء تىل أن التحقق من ةحة تعالنات الدو  األفإاا واكتماهلـا  يرـكل عـامال مهمـا يف     
واال انرـألاراة  ملـ  نـر مع ـن   تنتا ظدوث عدم كفل افعالية نرام التحقق  وأن النرام انبغ  أن 

وعدم وجوال مإافق نر مع نة إلنتا  املـواال اطنرـألاراة. ورأى بضـعة خـرباء أن نرـام التحقـق       
 انبغ  أن اتعامل م  اإلنتا  املع ن واملإافق املع نة فقط.

اخلاةــة  املو ــول  ــا بتحداــد تــدابر التحقــقالتأكيــدات ومــن الناظيــة التقنيــة  تــإتبط  - 44
باملعاهــدة اداــداج منا ــباج وتألبيــق هــذا التــدابر تألبيقــاج متســقاج. وأ ــار اخلــرباء تىل أن أهــداا   

ــة         ــل الكمي ــة )مث ــة الذرا ــة ل ألاق ــة الدولي ــمي وضــعتها الوكال ــة ال ــيش احلالي ــةالتفت ــن اهلام   و م
 الكرش  واظتما  الكرش( قد تكون نقألة انألالل جيدة ل مفاوضني ع ى املعاهـدة  لكنـهم  

والسـيال الفإاـدان لنرـام التحقـق     املقصـد  ع ى األرجا تكييفها لكـ  تالئـم    يتعني  أقّإوا بأن 
التألبيـق  أن اعـين  املعاهـدة ط انبغـ    التحقق مـن  اخلاص باملعاهدة. وأ ار خرباء نخإون تىل أن 
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ــة   ــق احلاليـ ــإاءات التحقـ ــ،ة اآليل إلجـ ــنالنا ـ ــإى و  عـ ــكوف أخـ ــ  ةـ ــون خاةـــ انبغـ  اأن اكـ
 .  املعاهدة ذا 

وض  نرام اقـق نـر متييـز  ختضـ  مجيـ  الـدو  األفـإاا مبوجبـ          بقوة وأاد اخلرباء  - 45
معرم اخلرباء بأن  نكـن ا ـتيفاء  ـإو  معاهـدة نـر متييزاـة ظـىت        واعتإا . اطلتزاماتلنفس 
يف الولـة فـإا   املإافـق  مبـا انا ـ  خصيصـا     التحقـق وأالواتـ  وأ ـاليب    تصـميم فإائـق   يف ال 

هداا و ياقات واداات يدالة ل تحقق. وذكـإ عـدة خـرباء أنـ  انبغـ  اطتفـال       بناء ع ى أ ما
زاـة ع ـى مجيـ  الـدو  األفـإاا       بألإاقـة نـر متيي  تألبيقـ   ع ى معيار اقق خـاص باملعاهـدة  و  

الـمي   التحقـق  معـاار  أن نخإون وأكد يما الدو  املتأ إة بالتزامات املعاهدة ومسةولياهتا.  وط
 .التمييـز  لتيسـر عـدم   كو ـي ة  املعاهدة يف ُتدمع أن الذراة جي  ولية ل ألاقةالد تألبقها الوكالة

)أ  اقـق   “ قيـلخ ” أو “خفيـش ”تها  يع اأخذ مبقـدار مـن التحقـق    واقتإح بعض اخلرباء ان
تتفاوت مستواات تدخ   ووترت ( ُاألّبق ع ى ربت ش أنرـألة ومإافـق تنتـا  املـواال اطنرـألاراة      

 إتبألة  ا.ظس  ربافإ اطمتثا  امل
يف بدرجــة كــبرة التحقــق  ــتزاد متأل بــات وأقــإ الفإاــق بأنــ   مــن الناظيــة العم يــة    - 46

 ضـمانات. ورأى بعـض اخلـرباء أنـ  نكـن     ل ظاليـا   خاضـعة  نـر توجـد فيهـا مإافـق    الدو  الـمي  
 يف معاهـدة عـدم  األفـإاا  نوواـة  ال  ـ حة  للـدو  نـر احلـائزة    الوفاء بالتزامـات املعاهـدة يف ا  

اتفـال  عـن فإاـق   ت ـك املعاهـدة    وجـ   التزاماهتـا مب األ  حة النوواة من خال  الوفـاء ب ترار ان
خإون أن  رنـم فبيعتـ  الألوعيـة يف    ن. ورأى خرباء املربم بينها وبني الوكالة رام ةالضمانات ال

 يال نرام الضـمانات املتع ـق مبعاهـدة عـدم اطنترـار  فينبغـ  أاضـا تلـزام الـدو  نـر احلـائزة            
عـدم ظـدوث تنتـا  نـر     بمو وقـة  تأكيـدات  نوواة باعتماال بإوتوكو  تضايف لتوفر ال  حة  ل

ت ــك الــمي نوواــة  صاةــة ال  ــ حة لخــإون أن الــدو  نــر احلــائزة  نومــ  هــذا  رأى  مع ــن.
  انبغـ  هلـا أن تتفـاول ع ـى تـدابر مو وقـة مرـا ة        الربوتوكو  اإلضايف  اراا فيهـا  اكون ط

اإلضايف  ولكن ليس بالضإورة متألابقة معها  ل نـإال اخلاةـة    الربوتوكو  لت ك الوارالة يف
انبغـ  أن تسـإ  التزامـات    أنـ   مبـدأ عـدم التمييـز  أكـد بعـض اخلـرباء       مإاعـاة  باملعاهدة. ومـ   

 ع ى مجي  الدو . هاالتحقق نفس
ا ن املعاهــدة انبغــ  أن اسـعى تىل اقيــق تــو مـن  أن نرــام التحقــق  ع ـى واتفـق اخلــرباء   - 47

جلميـ    مقبـوط اكـون   املـوارال  ا ـتخدام   يفاتسم بالفعاليـة والكفـاءة   عم   ومستمإ بني اقق 
تالارة الوق  الـذ  أاـد فيـ  الفإاـق ضـإورة وضـ  نرـام ل تحقـق اإاعـ            الدو  األفإاا. ويف

انبغـ  أن ُاقصـد      ظـذر مـن أن الكفـاءة ط   الة من ظيي التك فة بقدر اإلمكانتالارة فعاملوارال 
دم مواةــ ة أنرــألة التحقــق الفع يــة بســب  التكــاليش املتإتبــة ع يهــا. ورأى العداــد مــن   ــا عــ
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يف أنرــألة التحقــق الدوليــة القائمــة  ظيثمــا كــان  نــر الضــإوراة اخلــرباء أن  نــ  اط الواجيــة
 هلذا املعاهدة  نكن أن اساعد يف هذا الصدال.ذا أمهية بالنسبة ذلك 
 ملعاهدة.اكال النهجني املإكز والرامل ل تحقق من  ونرإ اخلرباء يف يا ن ومساوئ - 48
مإافـق التخصـي  وتعـاالة    ع ى أنرألة التحقق املعتاالة انص  تإكيز النهع امُلإك ز ويف  - 49

مناولتـها. وتك ـم    معاجلـة املـواال اطنرـألاراة أو   اـتم فيهـا   بعد اإلنتا  المي  املعاجلة ويف مإافق ما
ا تهالف املوارال. ومن  أن التحقـق  من ظيي فت  وفعاليت  اخلرباء املةادون هلذا النهع عن بسا

مــن هــذا املإافــق  تذا ةــاظب  رةــد ط ــتخدام املــواال اطنرــألاراة املنتجــة وا ــُتكمل بتــدابر     
ــل      ــن  أن اضــمن عــدم اوا ــا  نــر مع  ــواال ط ــتخدامها يف  ل كرــش عــن أ  تنت أنــإال امل
ــهع أضــي       ــذا الن ــرب أن ه ــض اخلــرباء اعت ــر أن بع ــة    يرــورة. ن ــة يف التغألي ــوفإ الثق ــن أن ا ق م

 املعاهدة. مبوج 
رامل ل تحقق  باإلضافة تىل ما اغأليـ  النـهع املإكـز  تغألـ  أنرـألة      النهع الويف تفار  - 50

الورة الوقوال النوو   تن   اكـن ك ـها. وارـمل ذلـك املعاجلـة يف      مإاظل التحقق أاضا معرم 
أن  ــتمتد تىل مــواال نوواــة أخــإى أقــل   مإظ ــة مــا قبــل اإلنتــا   الــمي أ ــار بعــض اخلــرباء تىل 

أاضا مفـاعالت الألاقـة والوقـوال املسـته ك. ورأى بعـض اخلـرباء أن       و يرمل ذلك ظسا ية. 
هذا النـهع  ُيحّسـن الوفـاء مبتأل بـات املعاهـدة  يف ظـني ذهـ  نخـإون تىل أن اخلألـإ احملـدوال           

 عقيدا وُك فة.هذا املواال ط استحق التحقق املأل وب األكثإ تلتحوال وجهة ا تخدام 
ونرــإاج ل تنــوع يف اآلراء  رأى بعــض اخلــرباء أاضــا أن بإمكــان املفاوضــني أن اعتمــدوا   - 51

خاةـة ع ـى ميـاطت الورة الوقـوال النوواـة الـمي ُاتوقـ  أن تكـون فيهـا          بصفة يجا هجينا اإكز 
ماتـ   التزااإلخـال  ب مإتفعة  تن  عى فإا من األفـإاا تىل   بإ اءة اط تخدام الرجة اإلنإاء

 .مبوج  املعاهدة
الذ  انبغ  تجـإاؤا يف أ  مإفـق    و  ط بعض اخلرباء الضوء ع ى أن مستوى التحقق - 52

املإفـق وتصـنيف  يف    أاضـا ع ـى وضـ    عتمد اوا  كان مأل وبا  تن   إلنتا  املواال اطنرألاراة
 كك.مف اخلدمة أو من أو مغ ق أو خار مقفل ف،ة من الف،ات احملتم ة التالية: عامل أو 

املعاهـدة أن اإاعـ  ربـاوا مجيـ      مـن  اـتعني ع ـى نرـام التحقـق       واعتإا الفإاق بأنـ  - 53
بعـدم   الدو  األفإاا املتع قـة باملع ومـات احلسا ـة   ـواء أكانـ  متصـ ة بـاألمن القـوم  أم        

  بألإاقة تتجن  املساك مبصـداقية جهـوال التحقـق    أل باب تتصل بامل كية التجاراة اطنترار أم
اسـني تالراف مجيـ  الـدو     مـن أجـل   أبإ  خرباء عدادون ضإورة  اـاالة الوضـوح   وا. وفعاليته

اقــش عنــدها التحقــق  وأكــدوا أن الدولــة اخلاضــعة ل تفتــيش  مــ  قــد األفــإاا ل حــدوال الــمي 
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أن تبـذ   ظيـي اـتعني ع يهـا    ل مجتم  الدويل   ةمو وقتأكيدات ذلك  تتحمل مسةولية توفر 
الون املســـاك ذلـــك  أن تفعـــلتفتـــيش  فـــإن تعـــذ ر ع يهـــا قصـــارى جهـــدها لت بيـــة ف بـــات ال

باملع ومات احلسا ة  لزم ع يها أن تسعى حلل املراكل بو ـائل أخـإى. وأ ـار بعـض اخلـرباء      
تىل أن هــذا األمــإ قــد اكــون ةــعبا يف بعــض احلــاطت  نرــإا لســإّاة املع ومــات ذات الصــ ة.    

ظ و  فعالة  واقتـإح اـاذ  مفيـدة    واتفق بعض اخلرباء أن   يكون من الضإور  الوةو  تىل 
ــع     ــذا الصــدال ترــمل ي ــوال ”يف ه ــن      “الصــندول اط  ــق احملــدوال م ــى التحق ــذ  اإكــز ع  ال

. ورأى بعـض اخلـرباء أن املفاوضـني يف املسـتقبل     ةاملنرمـ املعاانة وتجإاءات النواتع املدخالت و
 لع مية.رمبا استفيدون من تمعان النرإ يف هذا املسائل من الناظيتني التقنية وا

وناقش اخلرباء أاضا اآل ار املتإتبة ع ى التحقق من املواال الـُمنتجة ل نإال العسـكإاة   - 54
 ا. ورأى العداد من اخلرباء أنـ  انبغـ  التحقـق    املإتبألة واملإافق  نر احملرورة )كوقوال السفن(

ما رأى البعض أنـ   من اإلنتا  يف املستقبل ل نإال العسكإاة نر احملرورة بألإاقة منا بة  في
انبغــ  أاضــا التحقــق مــن اإلنتــا  الســابق املع ــن هلــذا الغــإل ظــىت اتســد منــ  ا ــتخدام  يف    

 ـر تليهـا   أعالا  كان من النماذ  املفيدة المي ُأ 53أنإال يرورة. وكما هو مبني يف الفقإة 
 14ىل املـاالة    وأ ار بعض اخلرباء تىل اتباع تجـإاءات تسـتند ت  “الصندول األ وال”اتباُع يع 

ُمنرامة ل وكالــة الدوليــة مــن اطتفــال النمــوذج  ل ضــمانات الرــام ة و/أو تجــإاءات املعاانــة الـــ
 الذراة. ل ألاقة
ويف السيال نفس   أ ـار بعـض اخلـرباء تىل أن املعاهـدة  ـوا تتأل ـ  تألـواإ أالوات         - 55

قائمـة يف الـدو  الـمي     اقـق ملعاجلـة احلسا ـية احمليألـة بـالتحقق مـن مإافـق اإلنتـا  الـمي كانـ           
 ضــمانات قبــل بــدء  ــإاان املعاهــدة  والــمي خصصــ  فيمــا بعــد   ل خاضــعةلــداها مإافــق نــر 

إلنتا  املـواال املسـتخدمة ل نـإال نـر احملرـورة. نـر أن خـرباء نخـإان ذهبـوا تىل أن عم يـة           
ــ        ــق مــن اط ــتخدام العســكإ  تىل اط ــتخدام ل نــإال نــر احملرــورة ط اتأل  ــل مإف اوا

 ها  يخضعان ل تحقق.ع ي و تأالوات اقق يدالة ألن كال من املإفق واملواال المي ت
أعالا فيما اتع ق مبفهوم املـواال الزائـدة عـن     25ورنم ما ُأ ر من اعتإاضات يف الفقإة  - 56

واتفــق األمــإ اظتياجــات األ ــ حة النوواــة  نــاقش اخلــرباء ُنُهجــا يتم ــة ل تحقــق ملعاجلــة هــذا   
اخلــرباء ع ــى أن هــذا املــواال  مبجــإال مــا تصــبا مــواال ط ايألهــا ظسا ــية  ختضــ    العداــد مــن 

ل معاهــدة ع ــى حنــو كا ــل ملــا انألبــق ع ــى املــواال املنتجــة ألنــإال نــر يرــورة. ورأى بعــض  
اخلــرباء أن التحقــق انبغــ  أن ابــدأ )وأن تقــدم اإلعالنــات( عنــد تعــالن هــذا املــواال  ائــدة  مــ  

. واعتـإل  هـا احلسـاك  هناف ظاجة تىل تدابر اقـق خاةـة نرـإاج لألابع   التس يم بأن  رمبا تكون 
نخإون ع ى هذا الإأ  باإل ارة تىل التعقيدات المي تعتإ  التحقـق مـن املـواال يف هـذا املإظ ـة      
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رـكل  املبكإة  والفعوا بأن  ط انبغ  الرإوع يف التحقق تط بعد اوال هذا املـواال مـن ظيـي ال   
ايألها ظسا ية. ورأى بعض اخلـرباء أاضـا أن مـا  ـبق تنتاجـ        طوالتكوان واحلجم تىل مواال 

طنرـألاراة ألنـإال ةـن  األ ـ حة     انبغ  أن ارـل خـار  نألـال معاهـدة ارـإ تنتـا  املـواال ا       
 األجهزة املتفجإة النوواة األخإى وليس امتالف هذا املواال. أو
واال اطنرــألاراة والفــ  بعــض اخلــرباء بأنــ  انبغــ  جــإال كامــل اإلنتــا  الســابق مــن املــ    - 57

وتخضاع  ل تحقق مبوج  املعاهدة لوضـ  خـط أ ـاك واضـا اكـون مإجعـاج لتقيـيم اطمتثـا          
ل معاهــدة والتحقــق منــ . وأ ــار العداــد مــن اخلــرباء تىل التحــداات الــمي  ــتواج  هــذا النــهع   
ورأى بعضهم أن  قـد اتعـذر التحقـق مـن كامـل اإلنتـا  السـابق بـالنرإ تىل عـدم القـدرة ع ـى            

 مــواال املنتجــة يف األةــل. ونــاقش الفإاــق  ــوانل تتع ــق بنــدرة   ل تــارإ  مــإلقيــام اصــإ ال
  الــمي اوجــد  ــا ظاليــا مإافــق     الو ــائل التقنيــة الكفــةة والفعالــة إلجــإاء التحقــق يف الــدو      

األمن القــوم   بــىل الرــوانل املتع قــة باطنترــار و  ضــمانات  وخاةــة بــالنرإ ت ل خاضــعة نــر
معاهدة عدم انترار األ  حة النوواة المي ارإ نقل املع ومـات احلسا ـة    واطلتزامات مبوج  

وافتقار اجملتم  الدويل تىل اخلربة يف ميا  التحقق من املإافق العسـكإاة لـدورة الوقـوال النـوو .     
وُأ ر أاضا تىل التحد  املتمثل يف التحقق فعال وبكفـاءة مـن أعـداال كـبرة مـن املإافـق أو مـن        

صـممة ل خضـوع ل إةـد.    املخاةـة ت ـك الـمي تقـدر أعمارهـا بـالعقوال ونـر        مإافق ضخمة  و
 ومن جان  نخإ  رأى العداد من اخلرباء أن  باإلمكان وض  تقنيات ملعاجلة هذا التحداات.

ــات: - 58 ــى أن   اإلعالن ــق اخلــرباء ع  ــ    اتف ــق الفع  ــى   تيســر التحق ــإل ع  ــد اف ــدو   ق ال
  مبإافق تنتا  املواال اطنرـألاراة  وأن تصـإح كـذلك     األفإاا أن تقدم تعالناج أولياج تصإح في

املـواال  تقـوم مبناولـة   ظسبما العا تلي  بعض اخلرباء  مبا اتصل  ا من مإافق مـا بعـد اإلنتـا  الـمي     
ــات        ــأن فــاب  هــذا اإلعالن ــإوا ب ــا . نــر أن اخلــرباء أق ــل اإلنت اطنرــألاراة و/أو مإافــق مــا قب

برأن نألـال املعاهـدة وتعارافهـا. ورأى    ضون يف النهااة اقإرا املفاوويتواها  يتوقش ع ى ما 
  مبـا فيـ  مـا ُأنـتع قبـل      املوجـوالة  املـواال اطنرـألاراة  كـل  أن تتضمن اإلعالنـات   ضإورة البعض

اـدخل يف نألـال املعاهـدة. ونـاقش      طالخو  املعاهدة ظيز النفاذ  فيمـا رأى نخـإون أن ذلـك    
  مبا فيها مع ومات عـن التصـميم    امني يدالةمن مض اإلعالناتما قد تنألو  ع ي  هذ اخلرباء 

  املـواال اطنرـألاراة  مبعاجلة أو مناولة  تقومووض  املإافق المي تنتع املواال اطنرألاراة وت ك المي 
املــواال اطنرــألاراة املوجــوالة بت ــك املإافــق. و ــوا ُتســتكمل   ربزونــات وظســ  اطقتضــاء  

عــن تنتــا  املــواال  ن لتتضــمن مع ومــاتاإلعالنــات األوليــة با ــتإافات مســتمإة برــأن اإلعــال 
وضـ  املإافـق القائمـة. وأ ـار      ات يفتغـير الداـدة  أو  اجلإافـق  املخألط ترـييد   اطنرألاراة  أو

بعض اخلرباء أاضا تىل أمهية تقدمي مع ومات عن تصاميم املإافق وخألط تو يعها يف املسـتقبل   
 وذلك لتيسر جهوال التحقق الفع  .
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اتفــق الفإاــق ع ــى ضــإورة تعــداال ميموعــة أالوات متنوعــة   تحقــق:ميموعــة أالوات ال - 59
الـدو  األفـإاا بالتزاماهتـا ومتأل بـات      بتقيـد تأكيـدات مو وقـة    تـوفر  لنرام التحقق مـن أجـل  

أن تتضمن ميموعة أالوات التحقـق أالوات وتقنيـات ل تحقـق    وانبغ  التحقق مبقتضى املعاهدة. 
الدو  األفإاا فيمـا إـص تنفيـذ التزاماهتـا. واتفـق      بو عها العم معيار التحقق المي تتفق ع ي  

ــى أن  مــن أ ــالي    اترــكل ميموعــة أالوات التحقــق ع ــى األرجــا أ ا ــ   ت معرــم اخلــرباء ع 
ــ  وتقنياتــ  القائمــة واملعمــو   ــا يف       الثنائيــة  وأاملتعــدالة األفــإاا  املنتــداات التحقــق وأالوات

ــة الذر    ذات ــة ل ألاق ــة الدولي ــى رأ ــها الوكال ــا أاضــاج  الصــ ة  وع  ــة  ورمب ــن ا بعــض عناةــإ  م
تستخدم  منرمـة ظرـإ األ ـ حة الكيميائيـة واألمانـة التقنيـة املةقتـة ملنرمـة معاهـدة احلرـإ            ما

الرامل ل تجـارب النوواـة. ورأى العداـد مـن اخلـرباء أنـ  ط بـد مـن تجـإاء مزاـد مـن الدرا ـة             
ــد       ــبل لفهــم  ــى وجــ  التحدا نرــإ املفاوضــون يف   فيمــاتعماهلــا يف  ــيال هــذا املعاهــدة ع 

الرإوا الفإادة المي ا تحد   وُفبق  يف ا ها. ورأى معرم اخلـرباء أن الـُنُهع القائمـة الـمي     
ظصإ املـواال ومإاقبتـها  مهمـة ل غااـة بالنسـبة       دولية ل ألاقة الذراة  ومنها نرامتتبعها الوكالة ال

ق مــن القــة واكتمــا    اعتبارهــا و ــي ة ل تحقــ   ــيما ب طجملموعــة أالوات املعاهــدة املنرــوالة    
تعالنات الدو  برأن تنتا  املواال اطنرألاراة ومإافقها. ورأى خرباء نخإون أن ُنُهـع التحقـق   
القائمة المي تتبعها الوكالة الدولية ل ألاقة الذراة نر منا بة ل معاهدة  وأن  ط نكن التعمـق يف  

فق اخلـرباء ع ـى أن مـن املهـم     مناقرة ميموعة أالوات التحقق تط بعد اداد نألال املعاهدة. وات
ــورات الــمي اــدث مســتقبالج       ــة ملإاعــاة التأل يف تكنولوجيــا  أن تتســم ميموعــة األالوات باملإون

  ظســ  رأ  بعــض اخلــرباء  متأل بــات جهــوال نــزع الســالح اجلاراــة   التحقــق  وكــ  تإاعــ  
موافقـة    يقتضـ   التحقـق  أالوات ميموعـة واملقب ة. ورأى عدال ق يل من اخلرباء أن أ  تغير يف 

اخلـرباء  مجي  الدو  األفإاا ع ي . وبالنرإ تىل الألاب  املعقد هلذا املسائل وتإابألها  أ ار بعض 
 املقب ة.   وتقنيات  بغإل تعزاز املفاوضاتتىل أمهية مواة ة النرإ يف أ الي  التحقق وأالوات

نـر املع ـن    وأبإ  العداد من اخلرباء ضإورة أن تكرش األالوات عن اإلنتـا  واملإافـق   - 60
ــا مإافــق نــر     ــداها ظالي ــمي ل ــدو  ال ــهما يف ال ــمي  ضــمانات  وناقرــوا األالو ل خاضــعةعن ات ال

  وتن   اةاـد بضـعة خـرباء تألبيـق هـذا املفهـوم ع ـى املعاهـدة. ورأى         تستعم ها ظالياج الوكالة
عــدال ق يــل مــن اخلــرباء أنــ  انبغــ  هلــذا الــدو  أن تعتمــد اتفــال ضــمانات  ــام ة وبإوتوكــوط  

ــ  نكــن      ــإ  خــرباء نخــإون أن ــك   األخــذ تضــافيا. وأب ــة لت  ــات كا   ــأالوات وتقني ــوارالة ب يف ال
تنتــا  نــر  مو وقــة بعــدم ظــدوثتأكيــدات تــوفر الربوتوكــو  اإلضــايف النمــوذج  مــن أجــل 

. نر أن عـدالا ق ـيال مـن اخلـرباء  ـدال ع ـى ضـإورة التفـاول برـأن          ت ك الدو  يف مع ن عن 
هدة اف  بالغإل. واقتـإح الـبعض أاضـاج أخـذ عينـات بي،يـة باعتبـارا        نرام ل تحقق خاص باملعا

 ـا يف مـا ُانا ـ  مـن  ـيال ومواقـ   تط أن بعـض        األخـذ  أالاة مهمة من أالوات الوكالة عند 
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الأبـ   اخلرباء  ككوا يف مدى أمهيت  يف الكرش عن األنرألة نر املع ـن عنـها يف الـدو  الـمي     
ات ع ى نألـال وا ـ   أل ـباب لـيس أق ـها اإلنـذارات        ضمانل خاضعةمإافق نر ع ى ترغيل 

تىل أنـ  نكـن التصـد      أاضـا  اخلاف،ة المي قد اكون مصدرها تنتا   ابق. وأ ار بعض اخلـرباء 
الكرـش عـن   ل تحداات الـمي تواجـ  التحقـق عـن فإاـق تـدابر أخـإى ط تنألـو  ع ـى خألـإ           

ع ـى أ ـاك    تسـوى  ا  وأنواقـ  بعينـه  مبهـذا املسـائل   تتصـل  إجا أن مع ومات ظسا ـة. واملـ  
 كل ظالة ع ى ظدة.

ــ  أن        - 61 ــدة انبغ ــق اخلاةــة باملعاه ــة أالوات التحق ــى أن ميموع ــق معرــم اخلــرباء ع  واتف
  كو ـي ة  املبانـ   ا يف ذلـك عم يـات التفتـيش املـوقع     تتوخى عم يات تفتيش نر روتينية  مب

رباء أمهيـة تفحـص ربت ـش    لكرش تنتا  املـواال اطنرـألاراة نـر املع ـن عنـ  ورالعـ . وأكـد اخلـ        
النهع لتبين اوذ  لعم يات التفتيش نر الإوتيين يف تفار املعاهـدة  ومـن هـذا النـهع عم يـات      
ــة  وتجــإاءات          ــة التكمي ي ــة باملعاان ــا املتع ق ــة وأظكامه ــا الوكال ــوم   ــمي تق ــيش اخلاةــة ال التفت

تحداث وتنتـا  وختـزان   أمانـة اتفاقيـة ظرـإ ا ـ    تتخـذها  الـمي  املبان  عم يات التفتيش املوقع  
وا تعما  األ ـ حة الكيميائيـة وتـدمر ت ـك األ ـ حة  واألظكـام الـمي تألبقهـا األمانـة التقنيـة           

. املـوقع   املةقتة ملنرمة معاهدة احلرإ الرامل ل تجارب النوواـة فيمـا اتع ـق بعم يـات التفتـيش     
 الـــإوتيين عم يـــات التفتـــيش نـــروأ ـــار اخلـــرباء تىل ضـــإورة وضـــ  تجـــإاءات يـــدالة لبـــدء  

 وتنفيذها. هذا
 

 التإتيبات القانونية واملة سية -الا   
 تضـــأل   التإتيبـــات القانونيـــة واملة ســـية ملعاهـــدة ارـــإ تنتـــا  املـــواال اطنرـــألاراة   - 62

ألنــإال ةــن  األ ــ حة النوواــة أو األجهــزة املتفجــإة النوواــة األخــإى بــدور هــام يف ضــمان 
. واتفـق اخلـرباء ع ـى أنـ  انبغـ  تصـميم هـذا التإتيبـات         مصداقية املعاهدة لدى اجملتمـ  الـدويل  
 منها. واملقصد ظىت نكنها اقيق اهلدا ايي ُتيسإ التنفيذ الفع   ل معاهدة

بـني  اقيـق التـوا ن   املفاوضـني      يتعني بالتايل ع ىومن باب املرورة  ذكإ الفإاق أن - 63
ــة    ــع يــ  فيمــا املصــداقية واملإون ــاع ُنُه ــارهم. وأ ــار  اضــعون ضــإورة اتب ــة يف اعتب دالة وعم ي

 مــا تتمتــ  بــ  ظاليــا ات القانونيــة واملة ســية ل معاهــدةالتإتيبــتإاعــ  أن  ضــإورة الكــثرون تىل
. ول حفـا  ع ــى  قــة  وتألـور ت ــك اخلــربة مــن خــربة ملعاهـدات واملة ســات الدوليــة األخـإى   ا

داقيتها بو ـائل  الدو  األفإاا  رأى الفإاق أن ع ى مة سات املعاهدة أن اـإص ع ـى مصـ   
 تتسـم بالكفـاءة يف ا ـتخدام   تقنيات  تألبيقمنها التزاُم احلياال السيا   وامتالف القدرة التقنية و

ملوارال. وأوةى بعض اخلرباء بأن انرإ املفاوضون يف املستقبل يف  بل تعزاـز التقيـد باملعاهـدة    ا
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باملعاهدة  بو ـائل منـها    يف  يال تصميم التإتيبات القانونية واملة سية عن فإاق توفيد الثقة
 تقدمي ظوافز.

تنرــاء نليــات لــهنالارة واختــاذ  املعاهــدة ترــمل أنضــإورة اتفــق اخلــرباء ع ــى  اإلالارة: - 64
القإارات من  أيا أن تتيا الإقابة السيا ية واختاذ القـإارات املتصـ ة باملعاهـدة  مبـا فيهـا ت ـك       

 هــذا اآلليــاتترــمل تحقــق. وانبغــ  أن املتع قــة مبســائل ختصــيص املــوارال وعــدم اطمتثــا  وال 
وأمانـة. والعـا بعـض اخلـرباء تىل     ة تنفيذاـ ال لسا كال مـن أ ـكا  اجملـ   مةمتإاج ل دو  األفإاا و

تنراء مي س تنفيـذ  مسـتقل تنفـإال بـ  املعاهـدة مإاعـاةج ل رـوانل املتع قـة بالعضـواة والوطاـة.           
ــ  نكــن تبداــد الرــوانل املتع قــة بالعضــواة و   الوطاــة بإنرــاء مي ــس تنفيــذ   ورأى نخــإون أن

منفصــل ضــمن الوكالــة الدوليــة ل ألاقــة الذراــة  يف ظــني رأى بضــعة خــرباء أن مي ــس يــافر   
ــ  تــويل        ــ   ــبق ل ــة نكــن أن اضــأل    ــذا الــدور مــن منأل ــق أن ــة الذرا ــة ل ألاق ــة الدولي الوكال

يف  لنرــإاتمعـان  مسـةوليات جداـدة يف املاضـ . ورأى العداـد مـن اخلـرباء أن مـن املستصـوب         
 هيكل هذا اآلليات املقتإظة.

وأبــإ  بعــض اخلــرباء احلاجــة تىل تنرــاء منرمــة أو أمانــة ل معاهــدة تقــدم ع ــى األقــل      - 65
الدعم تىل هي،ات اإلالارة واختاذ القإار  وتتوىل املسائل اإلالاراة. ونكن أن ُتك ش أاضاج بإةـد  

برأن ما تذا كان انبغ  أن اكـون هـذا   تنفيذ املعاهدة تمجاطج. وُأعإب عن وجهات نرإ متباانة 
الكيـان كيانـا مسـتقال تنفـإال بـ  املعاهـدة أو أن انـدر  ضـمن الوكالـة الدوليـة ل ألاقـة الذراـة.             
ورأى بعــض اخلــرباء أنــ  ط انبغــ  أن تتضــمن املعاهــدة نفســها التفاةــيل املتع قــة بســر عمــل     

 ذلك يف اجتماعات طظقة. منرمة/أمانة املعاهدة  بل من األفضل أن تقإر الدو  األفإاا
واقتإح بعض اخلرباء أن جيتم  مةمتإ الدو  األفإاا  نواا  وأن اتمتـ  بسـ ألة اختـاذ     - 66

القإارات برأن تنفيذ املعاهدة  وأن اتوىل مهمة الإقابة ع ـى اجمل ـس التنفيـذ  واألمانـة. ورأى     
اضــية  يف ظــني رأى ذلــك بعقــد الورة عاالاــة مــن املــةمتإات اط تعإتكم ــة الــبعض أنــ  انبغــ  
 األفإاا. عقد اجتماعات الوراة ملةمتإ الدو نخإون أن  اكف  

واإى اخلرباء أن  لتكون املعاهدة ذات فـاب  الويل ونكـن التحقـق منـها فع يـا  فينبغـ         - 67
أن تتضمن نلية اقق متعدالة األفإاا وذات مصـداقية. و ـيكون ع ـى املفاوضـني أن اقـإروا      

هــذا انحصـإ أالاء    اجلهــة الـمي  تضــأل   مبسـةوليات التحقــق أم أن   مـا تذا كانـ  الوكالــة هـ   
منرمة/أمانــة املعاهــدة. وذكــإ اخلــرباء  الــذان افضــ ون أن تنــدر  هي،ــة    فــارتيف املســةوليات 

نــر    نــ  اط الواجيــة  التحقــق ضــمن الوكالــة الدوليــة ل ألاقــة الذراــة  أن ذلــك  ــيكفل        
عاهداــة بالنســبة ل عداــد مــن الــدو  اخلاضــعة  واضــمن اتســال تألبيــق اطلتزامــات التالضــإوراة 
عـن    اقيقـ  مـن املمكـن   اكـون آلليات التحقق التابعـة ل وكالـة الدوليـة ل ألاقـة الذراـة و     بالفعل 
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فإاق نلية رمسية ل تعـاون. وُأ ـر تىل تمكانيـة تقامـة هيكـل كا ـل لفإاـق العمـل املعـين بـالعإال           
خـربة  أاضاج تىل اآل ـار املتإتبـة يف املـوارال وتىل عمـق      التاب  ل وكالة الدولية ل ألاقة الذراة. وُأ ر

الوكالة وقدراهتا التقنية الإا خة باعتبارها عوامل ترج  ع ى اختيار الوكالـة كهي،ـة ل تحقـق.    
املعاهدة املتمااز واظتما  اختالا عضـواتها عـن عضـواة    مقصد بيد أن خرباء نخإان َرأاوا أن 

ان اصــبان يف ةــاش تنرــاء هي،ــة اقــق قائمــة بــذاهتا ضــمن  الوكالــة الدوليــة ل ألاقــة الذراــة أمــإ
ــوارال الال    ــة وامل ــة املعاهــدة  ُتمــنا الســ ألة القانوني ــق   منرمة/أمان ــة لالضــألالع مبهمــة التحق  م

ذلك من مهام التنفيذ. وأ اروا تىل يدوالاة خـربة الوكالـة يف أعمـا  التحقـق يف الب ـدان       ونر
وهـو  ) سا ـة اظتما  انترار املع ومـات احل  مانات وتىل ضل خاضعةمإافق نر ظاليا المي لداها 
واــإى ن(. اخــرباء نخــإاــتم اختيارهــا ع ــى ظــد رأ  بصــإا النرــإ عــن اهلي،ــة الــمي  أمــإ وارال

مسـتق ة  فسـينبغ  أن تكـون يف وضـ      اقق ظىت وتن ه املض  يف تنراء هي،ة أن   بعض اخلرباء
ات ومـوارال مفيـدة. وأ ـار خـرباء تىل أن أ      الوكالة من خربتتمت  ب  نك نها من اط تفاالة كا 

 فيها.  ر العمل احلايلالور تضأل    ا الوكالة  تنعكس ن ارا ع ى 

و ـي زم املفاوضــني  باط ــتعانة بالـدروك املستخ صــة مــن التإتيبـات القائمــة يف تفــار     - 68
التحقــق نــص املعاهــدة هيكــل نرــام  املعاهــدات املما  ــة  أن انرــإوا يف أفضــل الســبل لتضــمني 

. فع ى  بيل املثـا   أ ـار بعـض اخلـرباء تىل تمكانيـة تالمـا  التفاةـيل التقنيـة يف         وفإاقة  را
وختـزان  املإفقات أو الربوتوكوطت املوا اة )يف اوذ   ـبي  باتفاقيـة ظرـإ ا ـتحداث وتنتـا       

ــة وتــدمر ت ــك األ ــ حة أو وا ــتعما  األ ــ حة ا معاهــدة احلرــإ الرــامل ل تجــارب   لكيميائي
لنوواـــة( أو يف تإتيبـــات فإعيـــة اـــدال بصـــورة منفصـــ ة بـــني هي،ـــة التحقـــق وفـــإاالى الـــدو   ا

األفإاا  كما هو احلا  بالنسبة لضمانات الوكالة الدولية ل ألاقـة الذراـة. وأ ـار الـبعض تىل     
بـالنرإ تىل وتـرة الـتغر التكنولـوج .       ضإورة توخ  احليألة واحلـذر ت اء اإلفـإا  يف التوجيـ    

ســإاة قــد تكــون و يقــة الصــ ة  ن ع ــى أن األظكــام املتع قــة امااــة املع ومــات ال و ــّدال نخــإو
 .ةاملعاهد بتنفيذ
: اتفق اخلرباء ع ـى أن الـدو  األفـإاا   ـواء كـان ذلـك عـن فإاـق مـةمتإ          اطمتثا  - 69
تنفيــذ   انبغــ  أن تــةال  الــدور الإئيســ  يف تقيــيم ظــاطت عــدم   مي ــسدو  األفــإاا أو  ــل

بعض اخلرباء أن لكل مـن الـدو  األفـإاا وهي،ـة التحقـق الور يف اطظتجـا        اطمتثا . ورأى 
ى خــرباء نخــإون أن هــذا الــدور  رأالتفتيش نــر الــإوتيين  يف ظــني بــ املتع قــة قــولاحلبــبعض 

اقتصإ ع ـى الـدو  األفـإاا فحسـ . وأ ـار بعـض اخلـرباء تىل أمهيـة تنرـاء نليـات يف تفـار            
ــ املعاهــدة ل حــد مــن اظتمــا    ــا   قــد تكــون امــاتاهت توجي ــة و/أو تعســفية بعــدم اطمتث   عبثي

 .والتحقق من مصداقيتها
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واتفـق اخلــرباء ع ــى ضـإورة تنرــاء عم يــة مـن أجــل معاجلــة االعـاءات عــدم اطمتثــا .      - 70
وفيما اتصل بالتقاراإ األولية املتع قة ااطت عدم اطمتثا   ا تحسن الكـثر مـن اخلـرباء اتبـاع     

ــاوين   ــل ظــا يــع تع ــة. وأ ــار بعــض اخلــرباء تىل أن    فزا قــد نث اكفــل مرــاركة األفــإاا املعني
مثـل اتفاقيـة ظرـإ      املفاوضني قد استفيدون من الرا ة النماذ  القائمة المي تتب  يجـا تعاونيـا  

يــة ظرــإ ا ــتعما  وختــزان وتنتــا  ونقــل األلغــام املضــاالة ل فــإاال وتــدمر ت ــك األلغــام  واتفاق
ــد ا ــتعما  أ ــ حة تق ي   أو ــإ      تقيي ــا مفإفــة الضــإر أو عرــوائية األ  ــة نكــن اعتباره ــة معين دا

ومعاهدة احلرإ الرامل ل تجارب النوواة )تراور وتوضـيا(. ولـن ُاحكـم بوجـوال ظالـة عـدم       
امتثا  تط عندما تكون هناف الواع  ق ق ب يغة وعنـدما تكـون املـداوطت التعاونيـة نـر مثمـإة       

تنــاو  تقييمــات عــدم اطمتثــا  يف تفــار مــةمتإ   تمكانيــة أو نــر قافعــة. واقتــإح بعــض اخلــرباء 
الــدو  األفـــإاا. ونكـــن أن اضـــأل   اجمل ـــس التنفيــذ  أو جلنـــة ربصصـــة أو مـــةمتإ الـــدو    

 األفإاا بدور يف تفار كل هذا الّنُهع أو أ  منها.
عـدم اطمتثـا  رمسيـا تىل مي ـس     ب املتع قـة  نتائعالواي الفإاق يف مزااا ومساوئ تظالة  - 71

أو اجلمعية العامة. وناقش اخلرباء املراكل املة سية الـمي قـد تنرـأ يف ظالـة عـدم امتثـا        األمن 
الألإاقـة  أظد أعضاء مي س األمن الدائمني. واقتإح خرباء أن املفاوضـني رمبـا اـوالون النرـإ يف     

. دة احلرــإ الرــامل ل تجــارب النوواــةمعاهــعنــد وضــ  هــذا املســألة يف معاجلــة  اعتمــدتالــمي 
مبـا ارـمل يف مج ـة    اخلـرباء أاضـا أن تتضـمن املعاهـدة تـدابر عقابيـة خاةـة  ـا )         واقتإح بعض

نكـن اختاذهـا  وفقـا لهنجـإاءات املتفـق ع يهـا يف        تع يق العضواة يف هي،ات اختـاذ القـإار(  أمور 
تفــار املعاهــدة  قبــل العقوبــات الــمي افإضــها جهــا  رئيســ  نخــإ مــن أجهــزة األمــم املتحــدة     

. وأخــرا  أ ــار اخلــرباء اظتمــا  وجــوال تعقيــدات عنــد التعامــل مــ  اك  ــاالإئيســية والون املســ
الوكالــة الدوليــة ل ألاقــة الذراــة   ــاا ظــاطت عــدم اطمتثــا  يف الو  لــداها التزامــات مســتمإة  

. ورأى اخلـرباء ضـإورة   متباانـة  عضواةذات رمبا هي،ات تنفيذاة ربت فة ومبوج  أنرمة متعدالة 
 ئل.مواة ة النرإ يف هذا املسا

: انبغ  أن تتضمن املعاهدة أظكاماج عم ية برأن التعـدال انبغـ    التعدال واط تعإال - 72
تنفيذها وفقا لقانون املعاهـدات الدوليـة. ونـاقش اخلـرباء نليـات ربت فـة إلجـإاء التعـداالت قـد          
ترمل نلية تظالـة تىل مـةمتإ الـدو  األفـإاا أو مـةمتإا ا تعإاضـيا أو مـةمتإا ربصصـا ل تعـدال          
ــالنرإ تىل         ــ  ب ــدو  األفــإاا(. ورأى بعــض اخلــرباء أن ــةمتإ ال ــا األعضــاء يف م ــ    ث ــدعو تلي )ا

تعداالت الفنية املدخ ة ع ى املعاهدة  فإن هذا التعداالت انبغ  أن تعتمـد   لاحملتم ة ترعبات ال
بتوافق اآلراء. وذه  نخإون تىل أن  بالإنم مـن أن توافـق اآلراء انبغـ  أن اكـون هـو اهلـدا       
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ــزع الســالح        امل ــات ن ــة يف أظــدث اتفاقي ــدة أن تعتمــد املمار ــة املتبع ــى املعاه ــإن ع  نرــوال  ف
 وتسما بالتصوا . ونوقر  تمكانية اعتماال التصوا  املرإو .

املعاهــدة فيمــا  الــوارالة يف تفاةــيلالوأ ــار خــرباء كــثرون  كــل ع ــى ظــدة  تىل أن    - 73
ــد تســتدع  ا ــتحداث عم       ــق ق ــل التحق ــن قبي ــةإــص مســائل م ــة   ي ــاو  مكإ ــة وُمعّج  لتن

التقنية. وانبغ  أن تكون هذا اآللية مإنة ونر مسإفة يف ا ـتهالف املـوارال واقتـإح    التحداثات 
 بعض اخلرباء أن تتم هذا املهمة بركل مةمتإ ا تعإاض .

: رأى الفإاــق أنــ   ــيتعني ع ــى املفاوضــني النرــإ يف فائفــة مــن اخليــارات  بــدء النفــاذ - 74
ظكام مفإفة يف التقييد برأن بدء النفاذ قـد تعيـق تنفيـذها الفع ـ  وأظكـام أكثـإ       بني أتتإاوح 

عــدال أن اكــون ل مصــداقية املعاهــدة. ورأى العداــد مــن اخلــرباء أن اقتــإاح   تســاهال قــد تقــوّ 
ل تصداق من  أن  أن اضـإ مبصـداقية املعاهـدة وانبغـ  أن     كافيا  بسيط نر مرإو  من الدو 
ضـمانات.  ل  خاضـعة نـر   مإافـق  لـداها  الـمي  عـدال يـدال مـن الـدو      است زم بدء النفاذ تصـداق 

وأ ار بعض اخلرباء تىل ضإورة ةوك مثل هذا األظكـام الون أن اتإتـ  ع ـى ذلـك مـنا أ       
ــانوين  ــيكون خاةــا         ــانوين نــر مقصــوال. وأ ــار خــرباء نخــإون تىل أن الوضــ  الق وضــ  ق

  الـوارالة يف املعاهـدات األخـإى.    باملعاهدة  ولن استهدا أ  ب د أو اعتمد ع ى ف،ـات الـدو  
كل الـدو   الـمي لـداها    أو ن التصداق من جان  عدال معني من الدو   بأوقا  خرباء نخإون 

قدرات التخصي  وتعاالة املعاجلة انبغ  أن اكون هو املعيار املسـتخدم لبـدء النفـاذ. ورنـم أن     
ذ   ــتعألي  املعاهــدة عــدال الــدو  الــمي تنــدر  ضــمن هــذا الف،ــة  ــيتأ إ مبا ــإة بــالتعإاش الــ 

مـن   اةـعب  اأمـإ قـد اكـون   إلنتا  املواال اطنرألاراة  طظا بعض اخلرباء أن اداد هذا الـدو   
الناظية التقنية. ومثة يع نخإ اتمثـل يف ا ـتإا  عـدال معـني مـن الـدو  مـن أكثـإ مـن ف،ـة مـن            

 ا هاما.الف،ات املرار تليها أعالا. واتفق اخلرباء ع ى أن عاملية املعاهدة  ترل هدف
ل معاهـدة  يصـون عـدم رجعيـة     مـدة  ن عـدم اداـد   بـأ  : قا  العداـد مـن اخلـرباء   املدة - 75

مـن خـال     اذاهتـ ألهـداا  ب ـوك ا  تىل تمكانيـة  بضـعة خـرباء    ـار أالتدابر املتخذة يف تفارهـا. و 
تجداـد. وبينمـا    عاماج ع ى  بيل املثا ( نكن تضمينها أظكام ل 25تبإام معاهدة فوا ة املدة )

 ـيحافا  ملـدة فوا ـة   نر يدوالة أو ملدة أعإب الكثر من اخلرباء عن  قتهم بأن تبإام معاهدة 
عترب البعض أن املعاهدة خألوة مةقتة وأعإبوا عن ق قهـم مـن أن   اع ى قوة  خم نزع السالح  

  مـن أجـل تظـإا  تقـدم     وتتسب  معاهدة نر يدوالة املدة يف خفض احلوافز وتضعاا الضـغ 
 نزع السالح األخإى. التزاماتيف 
وبغـض النرـإ عـن اجلهـوال      : اتفق الفإاق  متريا م  مباالئ القانون الـدويل اطنسحاب - 76

اطنسـحاب منـها  وتن   يف   ى أن اكـون ألفـإاا املعاهـدة احلـق      عالإامية تىل كفالة الالرجعة
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  ع ـى  مـا قـد اتإتـ   كان اخلرباء اإون لزوم أن تكون  ـإو  اطنسـحاب تقييداـة  بـالنرإ تىل     
والإنبة يف من  أاة ت اءة يتم ة يف ا ـتعما  هـذا احلـق.     ا تإاتيجيةانعكا ات  ذلك احلق من

فع ى  بيل املثا   انبغ  أن ترتإ  املعاهدة ت عارا مسـبقا باطنسـحاب اقـدم قبـل مـدة  منيـة       
ــدو  املنســحبة أن ترــل مســةولة عــن التزاماهتــا       ــى ال ــق أن ع  ــة  كمــا رأى أعضــاء الفإا كافي

ابقة برــأن املــواال الــمي تفــإل املعاهــدة التزامــات ت اءهــا  وعــن أ  انتــهاكات قــد تكــون    الســ
انسحاب الولة لداها ظاليا مواال انرـألاراة     فإنارتكبتها قبل انسحا ا. واس  بعض اخلرباء

  وأ ـار عـدال ق يـل مـن     ومقصدهااملعاهدة قد نس  دا ضمانات من املعاهدة ل  خاضعة نر
 لك قد اةال  تىل تيائها فيما قا  نخإون تن هذا اط تهداا متييز .اخلرباء تىل أن ذ

قانونيـة  المسـائل  ل تجـإاء املزاـد مـن التح يـل        قد اتعني: أقإ اخلرباء بأنمسائل أخإى - 77
وتســواة املنا عــات ومــا تىل  ةالوالاعــاجلهــة خــإى مثــل اطنضــمام والتحفرــات واألة ســية املو

ــرباء أن امل  ــي ذلــــك. ورأى بعــــض اخلــ ــا  ســــائل القانونيــــة واملة ســ ة متإابألــــة وانبغــــ  تناوهلــ
 متكام ة. بألإاقة

 
 اط تنتاجات والتوةيات -خامسا  

ــة        - 78 ــة معاةــإة تتســم بالدانامي ــة عاملي ــة أمني ــق جــا مني  يف اــل بي، اعتقــد أعضــاء الفإا
دم   بأمهية كفالـة اطلتـزام الـدويل املسـتمإ والعنااـة ع ـى أع ـى مسـتوى بـإظإا  تقـ          اتوالتحدا

عا  خا  من األ  حة النوواة ومن  اطنترار يف مجيـ  جوانبـ . ويف هـذا     تقامة عم   يف  بيل
يف اقيـق هـذا اهلـدا  ويف تعزاـز     فعـال  سـهم  ا معاهـدة قـد   تبـإام  أن ع ى الفإاقاتفق الصدال  

 األمن العامل  تمجاط.
وط ظـىت اليـوم   هـو األكثـإ مشـ   متخصصـا     أعما  الفإاق تقييما ظكوميا الوليا و ك  - 79

تفجــإة املجهـزة  األنوواـة أو  ال ـ حة  األةـن    ألنـإال  تنتـا  املـواال اطنرـألاراة   ارـإ  ملعاهـدة  
الفإاـق فهمـا أفضـل       أتـاح عضـائ  بـني أ التبـاال   عم يـات  خـإى. وبـالنرإ تىل عمـق    األنوواـة  ال
  أاضــا ميــاطت البصــورة أكــرب ربت ــش جوانبــ . وظــّد عاهــدة مقب ــة وأوضــامل احملتمــل  ــهيكلل
والنألــال   عم يــات التحقــق وألتعــاراش ا  الــمي تواجــ يف ذلــك التحــداات التقنيــة والع ميــة مبــا
 يكون هلا تبعـات ع ـى مسـتقبل املفاوضـات برـأن املعاهـدة.         املسائل القانونية واملة سية أو
 تتعـّدال الـمي قـد   اجملاطت ختالا احملتم ة ويف هذا الصدال   اعد يف اداد مياطت التوافق واطو

ــق اآلراء برــأيا. وأيــ ــ  ى الفإا ــمي اّتخــذها   مــدركا ع ــى حنــو أكمــل   أعمال ربت ــش املواقــش ال
 املســاك مفاوضــني. ومــن الون لاخلـرباء  مبــا يف ذلــك برــأن املسـائل الــمي قــد ترــكل اـداات    

املــداوطت الــمي تســندا   تضــافة تىل   بــاملواقش الوفنيــة  اثــق أعضــاء الفإاــق بــأن هــذا التقإاــإ  
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ة مإجــ  بــالغ القيمــة ل ــدو  و ــيكون مــورالا مفيــدا بالنســبة ل مفاوضــني برــأن   ــيكون مبثابــ
 معاهدة مقب ة.

   اوة  الفإاق مبا ا  :المي أجإاها املناقراتوبناء ع ى وباإلضافة تىل ذلك   - 80
ــدة تبــإام برــأن  اأخــذ املفاوضــون  •  أعمــا  الفإاــق يف احلســبان يف    يف املســتقبلمعاه

 ء.مداوطهتم  ظس  اطقتضا
أن انرــإ تىل أعمــا  الفإاـق تىل مـةمتإ نــزع السـالح      ةاـدعو األمـني العــام  عنـد تظالـ     • 

ُترّج  الدو  األعضاء يف مـةمتإ نـزع السـالح    و. متاما املةمتإ يف تقإاإ الفإاق وادر  
مـن أجـل تيسـر املـداوطت       ظس  اطقتضاء  ع ى أن تضّم تىل وفوالها خرباء تقنيني

 يف التقإاإ. برأن املسائل احملدالة
برـأن معاهـدة ظرـإ تنتـا  املـواال       2013ا تمس األمني العـام  بنـاء ع ـى تقإاـإ عـام       • 

اطنرــألاراة ألنــإال ةــن  األ ــ حة النوواــة أو األجهــزة املتفجــإة النوواــة األخــإى    
(A/68/154نراء الدو  األعضاء يف األمم املتحدة  ) .برأن هذا التقإاإ 

تويل الدو  اطعتبار الواجـ  لتقإاـإ الفإاـق  وُاتـاح اطفـالع ع ـى التقإاـإ ل مجتمـ           • 
الدويل األو   نألاقا واجملتم  املدين  من خال  املواق  الربكية ل مـم املتحـدة ومـةمتإ    

 نزع السالح  ع ى  بيل املثا .
ــّين الفإاــق مــن خــال    - 81 أن  متعمــق ظــوارمســتفيض و  يــلا مــا أجــإاا مــن  وأخــرا  ب

اختالا وجهات نرإ الدو  األعضاء برأن املعاهدة ط انبغـ  أن اكـون عائقـا الون الرـإوع     
  فضـال  CD/1299  اإى الفإاق أن الو يقـة  67/53وفقا لقإار اجلمعية العامة ويف املفاوضات. 

يف املســتقبل   املفاوضــات  ءط تــزا  تــوفإ األ ــاك األنســ  لبــد      الوطاــة الــوارالة فيهــا  عــن 
مزاد من التأخر يف مةمتإ نزع السالح  وع ى حنو ما جاء يف تقإاـإ  ـانون  مـن  ـأيا      ونبد

نألاقهـا. ويف  ذلك    مبا يففيها أن تتيا ل مفاوضني تمكانية عإل مجي  جوان  املعاهدة ل نرإ
ن اضـأل    ذا ـ ال الفعالـة  هذا الصدال  اعتقد أعضـاء الفإاـق أن ا ـتمإار الـدعم النرـط والقيـاالة      

  ما األمني العام أمإ هام ل حفا  ع ى الزخم.
 

http://undocs.org/ar/A/68/154
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