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هيئة نزع السالح 
الدورة املوضوعية لعام ٢٠٠١ 

٩-٢٧ نيسان/أبريل ٢٠٠١ 
  البند ٤ من جدول األعمال 

ــــات  الســبل والوســائل الكفيلــة بتحقيــق نــزع الســالح النــووي: تعليق
ـــــترح�  ـــــل املق ـــــى اهليك ــــــس عل ــــات الرئي ــــأن �تعليق ــــات بش ومقترح

 (A/CN.10/2001/WG.1/WP.1) 
ورقة عمل مقدمة من السويد باسم االحتاد األورويب* 

يعتقد االحتاد األورويب بقوة أن عمل هيئة نزع السالح فيما يتعلـق بالسـبل والوسـائل  - ١
الكفيلة بتحقيق نزع السالح النووي ينبغي أن يسـتند إىل االتفـاق الـذي توصلـت إليـه الـدول 
األطراف يف املؤمتر االستعراضي لعام ٢٠٠٠ ملعاهدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة. فالوثيقـة 
اخلتامية الصادرة عن املؤمتر، واليت استمدت من مبادئ وأهـداف مؤمتـر االسـتعراض والتمديـد 
لعام ١٩٩٥، تضع مالمح املسار الذي ينبغي أن تتبعه جـهود اتمـع الـدويل حنـو حتقيـق عـدم 
ــة  انتشـار األسـلحة النوويـة ونـزع السـالح النـووي. ويـرى االحتـاد األورويب أن الوثيقـة اخلتامي
هليئة نزع الســالح ينبغـي أن تعكـس بوضـوح هـذا اجلـانب. ويف هـذا السـياق، حيتفـظ االحتـاد 
ـــة تقــدمي تعليقــات علــى مجيــع العنــاصر الــواردة يف ورقــة الرئيــس  األورويب بـاحلق يف مواصل

املنقحة. 
ـــات واملقترحــات اخلطيــة  ويـود االحتـاد األورويب يف هـذه املرحلـة تقـدمي بعـض التعليق - ٢
األولية اليت سبق تقدميها شفويا خـالل دورة هـذه السـنة، إضافـة إىل التعليقـات املقدمـة خـالل 

 
 

تؤيد املقترحات الواردة يف هـذه الورقـة كـل مـن بلـدان وسـط وشـرق أوروبـا املنتسـبة إىل االحتـاد األورويب  *
(استونيا وبلغاريا وبولندا واجلمهورية التشيكية ورومانيـا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا والتفيـا وليتوانيـا وهنغاريـا) 

وتركيا وقربص ومالطة املنتسبة إليه أيضا. 
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دورة السنة املاضية (انظر A/CN.10.2000/WG.1/WP.3)، اليت تنـاولت بصفـة رئيسـية الفـروع 
الثالثة األوىل. وحسبما يرد يف الوثيقة A/CN.10/2000/WG.1/WP.3، فإنــه ليـس مقصـودا مـن 
ورقـة الرئيـس، حسـب فـهم االحتـاد األورويب، أن تكـون موضـوع تفـاوض بـني الوفـــود وأــا 
تتضمن عبارات مقترحة قد ال حتظى بتوافــق اآلراء. وتـرد املقترحـات بإدخـال تعديـالت علـى 

الصياغة خبط بارز. 
الفرع ٣ 

٣ (أ) 
يود االحتاد األورويب أن يقترح استهالل هذه الفقرة الفرعيـة بـإيراد خمتلـف املنجـزات  - ٣

بتسلسل أكثر منطقية، بدءا بالعناصر التالية: 
إبرام معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية وانضمام مجيع دول العامل تقريبا إليها؛  -

ـــد معــاهدة عــدم  اختـاذ مؤمتـر االسـتعراض والتمديـد لعـام ١٩٩٥ قـرارا بشـأن متدي -
انتشـــــــار األســـــــلحة النوويـــــــة إىل أجـــــــــل غــــــــري حمــــــــدد (انظــــــــر الوثيقــــــــة 

A/CN.10/2000/WG.1/WP.3)؛ 

املبادئ واألهداف الكفيلة بتحقيـق عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة ونـزع السـالح  -
النووي، مؤمتر االستعراض والتمديد لعام ١٩٩٥؛ 

تعزيز عملية استعراض املعاهدة، مؤمتر االستعراض والتمديد لعام ١٩٩٥؛  -
إبرام معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية؛  -

الوثيقــة النهائيــة للمؤمتــر االســتعراضي لعــام ٢٠٠٠ ملعــاهدة منــع انتشــار األســـلحة  -
النووية. 

ويود االحتاد األورويب أيضا أن يقترح إدراج إشـارة إىل اتفاقيـة األسـلحة البيولوجيـة  - ٤
والتوكسينية واتفاقية األسلحة الكيميائية. عالوة على ذلـك، يـود االحتـاد األورويب إدراج 
إشـارة إىل مشـروع مدونـة السـلوك الدوليـــة املعنيــة مبكافحــة انتشــار القذائــف البالســتية 
ومشـروع بروتوكـول التحقـق املعـين بتعزيـز اتفاقيـة األسـلحة البيولوجيـــة يف هــذه الفقــرة 

الفرعية. 
وخبصـوص اهليكـــل العــام، يــود االحتــاد األورويب أن يقــترح التفريــق بــني املنجــزات  - ٥

واملبادرات يف هذه الفقرة الفرعية. 
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٣ (د) 
يرى االحتاد األورويب أنه سيكون من املفيد، توخيا للوضوح يف هذه الفقـرة الفرعيـة،  - ٦

حتديد البلدان اليت اختذت التدابري املذكورة. 
 

الفرع ٤ 
٤ (أ) 

يود االحتاد األورويب إضافة إشارة إىل معهد األمم املتحدة لبحوث نـزع السـالح يف  - ٧
هذه الفقرة الفرعية. 

 
الفرع ٥ 

يرى االحتاد األورويب أن موضـوع �السـبل والوسـائل الكفيلـة بتحقيـق نـزع السـالح  - ٨
ـــة اخلتاميــة برمتــها. لذلــك، جيــب أال ينحصــر تنــاول هــذا  النـووي� ينبغـي أن يشـمل الوثيق

املوضوع يف فصل فرعي واحد من الورقة. 
٥ (أ) الشارطات األربع األوىل 

ميكن اعتبار جلنة كانبريا، ومنتدى طوكيو، وحتالف برنامج العمـل اجلديـد، وقـرارات  - ٩
اجلمعية العامة بشـأن نـزع السـالح مبـادرات وليـس جـا مفاهيميـة. ولذلـك، يقـترح االحتـاد 

األورويب إدراج هذه املبادرات يف الفرع ٣. 
٥ (أ) الشارطتان اخلامسة والسادسة 

جيري تناول معاهدة عدم االنتشار واخلطوات املتفق عليها يف الوثيقة اخلتاميـة بصـورة  - ١٠
أكثر مشوال يف الفرع ٣، ولذلك ميكن إدراجهما يف هذا الفرع. 

٥ (ب) 
يود االحتاد األورويب تأييد االقتراح املقدم مـن اليابـان إلعـادة صياغـة الشـارطة األوىل  - ١١
على النحو التايل: �دخول معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ مبكرا�. ويـود 

االحتاد األورويب أيضا إدراج إشارتني جديدتني يف هذه الفقرة الفرعية على النحو التايل: 
االنضمام العاملي إىل القواعد واالتفاقيات الدولية يف جمـال أسـلحة الدمـار الشـامل  -

ونظم إيصاهلا؛ 
القيـام، بصـورة ال رجعـة فيـها، بتثبيـت إـاء سـباق التســـلح الناشــئ عــن احلــرب  -
الباردة وعكس مسـاره، وإحـراز تقـدم ملمـوس حنـو حتقيـق نـزع السـالح النـووي 

وتعزيز النظام الدويل لعدم انتشار األسلحة النووية. 
 


